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International trade journalists from 22 countries have selected the new  
MAN Lion’s Coach as “Coach of the Year 2020”. The jury were blown away by 
its coherent concept – combining cost-efficiency, comfort and reliability – as 
well as its distinctive MAN design. www.bus.man

MAN Lion’s coach crowned  
“Coach of the Year 2020”.

AND THE 
WINNER IS...
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New Normal

ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่

FB : Asian Trucker-Thailand

www.asiantrucker.co.th 

www.asiantrucker.com

Editor’s Note

สถานการณ์ภายในประเทศไทยเกี่ยวกับไวรัส โควิด เริ่มดีขึ้นเป็นลำาดับ 

กิจการธุรกิจต่างๆ ทยอยกลับมาเปิดกิจการ แต่ทั้งหมดต้องดำาเนินไปภายใต้

กฏเกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าวิถี New Normal

กว่าที่ Asian Trucker จะมีโอกาสได้พบคุยกับบรรดาผู้คนในแวดวง

อุตสาหกรรมขนส่ง และ ที่เกี่ยวข้อง ก็ต้องรอเวลาให้สถานการณ์ต่างๆ เริ่ม

เข้าที่เข้าทาง 

ต้องขอขอบคุณผู้บริหารทุกบริษัทที่สละเวลามานั่งสนทนา ด้วยวิถีทาง 

New Normal ภายใต้หน้ากากเมื่อพบเจอกัน แต่เราก็จัดสรรระยะห่างใน

การพูดคุยกัน 

แวดวงขนส่งเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสเช่นเดียวกัน แต่เท่าที่ได้

สอบถาม ทุกบริษัทพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า ผลกระทบในเบื้องต้นยังไม่

มากนัก แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางของรัฐบาลในอนาคตจะทำาอย่างไร เพื่อให้

เศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง

ต้องยอมรับความจริงว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนในหมวดการท่องเที่ยวนั้น จะ

ไม่สามารถกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิม อย่างน้อยต้องใช้เวลาเป็นปี รัฐบาล

ต้องมองหาเครื่องยนต์ในหมวดอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องยนต์ในการเดินหน้า

เศรษฐกิจของประเทศ ในห้วงเวลาที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะชะงักงัน

เช่นนี้ แน่นอนว่าทุกภาคส่วนในประเทศต้องสามัคคีกัน ร่วมกันฝ่าวิกฤต

ครั้งนี้ไปด้วยกัน
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รู้หรือไม่ว่า MAN มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 260 ปี 
เริ่มตั้งแต่ปี 1758 ได้ก่อตั้งโรงหลอมเหล็กเซนต์ แอน
โทนี่ จากนั้นไม่นาน ก็ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำ เครื่องแรก, 
หัวรถจักร และเครื่องยนต์หลากชนิดทั่วโลกในเวลาต่อมา
ปี 1915 ผลิตรถบรรทุกคันแรก
ปี 1923 เครื่องยนต์เรือเครื่องแรก
ปี 1924 ผลิตเครื่องยนต์รถบรรทุก
ปี 1951 ผลิตเครื่องยนต์เทอร์โบเครื่องแรก
และในปี 2011 MAN ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ 
Volkswagen ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม TRATON SE 
ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 อีกด้วย

Cover story
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ขุนศึก 
ที่ขุนศึกฯ การฝึกอบรมต่างๆ ยังคง
เกิดขึ้นอย่างสมำ่าเสมอตามรอบของ
บริษัท รวมไปถึงการฝึกเพิ่มเติม เพื่อ
ให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถทำางานได้
อยา่งมปีระสทิธิภาพ ใชย้านพาหนะได้
อย่างถูกต้อง สามารถดึงเอาขีด
ความสามารถทีย่านยนต์มมีาใช้ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดในการทำางาน นั่นคือ
ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและประหยัด
พลังงานสูงสุด

ทรานสปอรต์

ขนส่งวัตถุอันตราย
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สัญญาบริการของสแกนเนียเป็น
รูปแบบงานบริการที่ดีกับขุนศึกฯ 
เราไม่ต้องมาคอยบริหารจัดการ
เรื่องเงินสำารองที่จะต้องเตรียม
ไว้กับการดูแลรถ ไม่ต้องเสีย
ทีมงานมาบริหารจัดการกับ
เรื่องนี้ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ขุนศึกฯ สามารถมี
เวลาบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ ได้
อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมาพะวง ที่
สำาคัญคือยานพานะของขุนศึกฯ 
อยู่ในความดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความเข้าใจโดยตรง เมื่อจะ
ต้องบำารุงรักษาเราก็จะได้ตาม
มาตรฐานของผู้สร้างรถ

คุณพุทธกร อติชาติ
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เมือ่พลงังานเป็นสิง่สำาคญั มนษุย์จงึเสาะหา

วัตถุดิบจากแหล่งต่างๆ มาผลิตเป็นพลังงาน เพื่อ

นำาไปใช้งาน นำ้ามันเป็นวัตถุดิบสำาคัญที่ถูกนำามาใช้

เป็นเชือ้เพลงิเพือ่สร้างพลงังาน ปัจจบุนัเทคโนโลยี

ทำาให้เราสามารถนำานำ้ามันที่ใช้แล้วบางประเภทใน

อุตสาหกรรม รีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการสูญ

เสีย การปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดล้อม เป็นการ

อนรุกัษ์ธรรมชาต ิและทำาให้เกดิความยัง่ยนืในการ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด

ณภัทร์ กรุ๊ป เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ

การกลั่นนำ้ามัน ที่มองเห็นความสำาคัญของการ

เตบิโตในรปูแบบของการนำากลบัมาใช้ใหม่ จงึทุม่เท

ทรัพยากรของบริษัทในการพัฒนาระบบรีไซเคิล

กากของเสยี รวมทัง้นำา้มนัเชือ้เพลงิใช้แล้วจากเรอื

เดนิสมทุรตามข้อกำาหนดและมาตรฐานสากล เพือ่

ผลิตเป็นนำ้ามันเตาชนิด renewable grade ที่

สะอาด (Reuse Oil) พร้อมสำาหรบัใช้เป็นเชือ้เพลงิ

ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ นับเป็นหนึ่งในรูป

แบบการทำาธุรกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องความย่ังยืน หรือ 

Sustainable  

โดยในการผลติมกีารนำาเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

มาใช้ในการบำาบัดของเสียประเภทนำ้ามัน อาทิ 

เครื่องกลั่นระบบสุญญากาศ (Vacuum Distilla-

tion) เครื่องเหวี่ยงรอบสูง (High Velocity Cen-

trifuge) จนทำาให้สามารถบำาบัดกากจากของเสีย

ประเภทนำา้มนัปนเป้ือน และนำา้มนัใช้แล้วได้ 100% 

อีกทั้ง ณภัทร์ กรุ๊ป ยังเป็นผู้รับจ้างกำาจัดของเสีย

ประเภทนำ้ามันพร้อมทำาการรีไซเคิลนำ้ามันใช้แล้ว

จากภาคอุตสาหกรรม 

ปัจจุบัน ณภัทร์ กรุ๊ป  สามารถพัฒนา

กระบวนการผลิตจนสามารถนำาเสนอนำ้ามันเตา

คุณภาพ จำาหน่ายให้กับลูกค้า จนเป็นที่ยอมรับใน

ตลาด นอกจากกระบวนการผลิตนำ้ามันให้ได้ตาม

คณุภาพแล้ว ในธรุกจิจำาหน่ายนำา้มนัต้องพึง่พาการ

ขนส่งนำา้มนัให้กบัลกูค้า ทำาให้เป็นทีม่าของการเปิด

บรษิทัขนุศกึ ทรานสปอร์ตขึน้เพือ่ทำาให้กระบวนการ

ในการดำาเนินธุรกิจของณภัทร์ฯ สมบูรณ์แบบ 

สามารถนำาเสนอบริการแบบ One Stop Service 

ให้กับลูกค้าได้

ขุนศึก ทรานสปอร์ต จำากัด ดำาเนินกิจการ

ด้านการขนส่งปิโตรเลยีม และนำา้มนัเชือ้เพลงิชนดิ

ต ่างๆ ครอบคลุม พ้ืนที่การให ้บริการทั้ ง ใน

ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นลูกค้า

ที่ซื้อนำ้ามันจาก ณภัทร์ กรุ๊ป  

เราฝ่าพายุฤดูร้อนที่ผ่านมาเยือนหลาย

พืน้ที ่เพื่อไปยงับรษิทัขนุศกึซึง่ตัง้อยูท่ีอ่ยธุยา โดย

มีนัดหมายพบกับคุณพุทธกร อติชาติ หนึ่งในผู้

บริหารของบริษัทณภัทร์ กรุ๊ป ซ่ึงมีบทบาทหน้าที่

ในการดูแลบริษัทขุนศึก ทรานสปอร์ตด้วย เพื่อ

พูดคุยถึงเรื่องราวของบริษัทขุนศึก ทรานสปอร์ต

ความเช่ียวชาญที่โดดเด่นของณภัทร์ กรุ๊ป 

คือ การรีไซเคิลนำ้ามันที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดย

ผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ การคดัแยกด้วย

เครือ่งมอืทีม่คีวามทนัสมยั เป็นขัน้ตอนกระบวนการ

ที่คิดค้นข้ึนโดยณภัทร์ จนได้นำ้ามันปิโตเลียมท่ี

สามารถนำาไปใช้ใหม่ได้ 

นำ้ามันเป็นสินค้าหลักที่สำาคัญของณภัทร์ 

ทีท่ำาการจำาหน่ายให้กบัลกูค้า ซึง่ต้องมกีารส่งสนิค้า

ให้กับผู้สั่งซื้อ คุณพุทธกรบอกว่าแรกเริ่มณภัทร์ใช้

บริการบริษัทขนส่งที่รับดำาเนินการในเรื่องนี้ แต่

เนื่องจากปัญหาของการไม่สามารถจัดการเรื่องรถ

และการขนส่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจเปิด

บริษัทขุนศึก ทรานสปอร์ต ขึ้น เพ่ือดำาเนินการ

ขนส่งสนิค้าของบรษิทัสูล่กูค้า โดยสามารถควบคมุ

กระบวนการต่างๆ ได้ เพือ่สามารถส่งมอบคณุภาพ

ในงานบรกิารให้กบัลกูค้าได้ตามมารฐานของบรษิทั

คุณพุทธกร กล่าวว่า ในส่วนของการขนส่งนำ้ามัน

ให้กบัลกูค้านัน้ เงือ่นไขของเวลาในการขนส่งสนิค้า 

รวมไปถึงการสร้างมาตรฐานเรื่องของความ

ปลอดภัยในการขนส่งเป ็นสิ่งสำาคัญ ขุนศึก 

ทรานสปอร์ต จึงให้ความสำาคัญทั้งในเรื่องของ

ระบบการบริหารงาน การลงทุนเรื่องเครื่องมือใน

การทำางาน รวมไปถงึทรพัยากรบคุคลนัน่คอืคนขบั

รถ ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่มีความสำาคัญ

ล่าสุดขุนศึกเพ่ิงเติมรถหัวลากรุ่นใหม่จาก

สแกนเนียเข้าฟลีท เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

ความแขง็แกร่งให้กบัฟลที เหตผุลสำาคญันอกเหนอื

ไปจากคุณภาพในด้านเครื่องยนต์ ความปลอดภัย

ต่างๆ แล้ว สิ่งที่สแกนเนียทำาได้จริงตามที่บอกไว้

คอื อตัราการประหยดันำา้มนั ซึง่ถอืเป็นส่วนสำาคญั

ในการขนส่ง เพราะนำ้ามันนั้นถือเป็นต้นทุนในการ

ดำาเนินการที่สำาคัญ

ขนุศกึเริม่ใชส้แกนเนยีมาตัง้แตโ่ฉมเดมิเมื่อ

ปี 2561 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 63 กับสแกนเนียโฉม

ใหม่ ที่เติมเข้าฟลีทอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับ

ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

พลังงาน  เป็นสิ่งจำาเป็นใน
การขับเคลื่อน ทั้งธุรกิจและ
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของมนุษย์ ความต้องการ
ในการใช้พลังงานมีอยู่ไม่
เคยขาด มากน้อย เป็นไป
ตามสถานการณ์โลก และ
เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา
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รถทัง้หมดของขนุศกึนัน้มภีาระกจิหลกัใน

การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า เส้นทางหลัก

คือการขนส่งข้ามแดนไปยังประเทศลาว 

เพือ่ส่งนำา้มนัให้กบัโรงงานอตุสาหกรรมที่

ตัง้อยูใ่นประเทศลาว โดยใช้ด่านช่องเมก็ 

ที่จังหวัดอุบลราชธานี

คุณพุทธกรเปิดเผยว่า รอบการลง

นำ้ามันของโรงงานลูกค้าบางครั้งมีการ

ขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้

ทางขนุศกึฯ จงึได้ดำาเนนิการสร้างจดุจอด

รถขึน้ในลาว โดยมห้ีองพกัให้กบัพนกังาน

ขับรถได้พักผ่อนด้วย ในกรณีที่ต้องมีการ

รอส่งนำ้ามัน เพื่อความเป ็นระเบียบ

เรียบร้อย รวมท้ังความปลอดภัยของ

พนักงานและสินค้า

ฟังจากสิ่งที่คุณพุทธกรเล่าให้ฟัง 

เราถามว่าณภัทร์ กรุ๊ป ให้ความสำาคัญกับ

เรื่องของทรัพยากรบุคคลสูง คุณพทุธกร

กล่าววา่เปน็เรื่องท่ีชดัเจนทีส่ดุ โดยเฉพาะ

ในส่วนของขุนศึกฯ 

พนกังานขบัรถถอืเปน็บคุคลสำาคญั

ของบริษัท เพราะเป็นผู้ที่ทำาหน้าที่นำา

สินค้าไปส่งมอบให้กับลูกค้า  คุณพุทธกร

กล่าวว่า ที่ขุนศึกฯ พนักงานเมื่อขึ้นขับรถ

ต้องอยู่ในชดุแบบฟอรม์ของบรษิทั ตัง้แต่

รองเท้ากางเกงเสื้อผ้า อยู่ในรูปแบบ

เดียวกนั เพราะถอืเสมอืนเปน็หนา้ตาของ

บริษัท วธิกีารขบัรถต้องมคีวามระมดัระวงั 

ให้ความสำาคัญกับสินค้า ผู้ร่วมใช้ถนน 

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง 

แน่นอนว่าพนักงานขับรถขนส่ง

วตัถอุนัตรายทกุคนล้วนมชีัว่โมงขบัรถบน

ถนนที่สูง ผ่านการฝึกอบรมในสายอาชีพ

มาอย่างเข้มข้น แต่เมือ่มาถงึขนุศกึฯ การ

ฝ ึกอบรมต ่างๆ ยังคงเกิดขึ้นอย ่าง

สมำ่าเสมอตามรอบของบริษัท รวมไปถึง

การฝึกเพิม่เติม อาทิ ในกรณทีีบ่รษิทัมกีาร

เปลี่ยนแปลงเคร่ืองมือในการทำางาน 

อย่างเช่นการปรบัเปลีย่นยานพาหนะจาก

รุน่เดมิเป็นรุน่ทีใ่หม่ขึน้ เพือ่ให้มัน่ใจว่าทกุ

ค น จ ะ ส า ม า ร ถทำ า ง า น ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ใช้ยานพาหนะได้อย่างถูก

ต้อง สามารถดึงเอาขีดความสามารถท่ี

ยานยนต์มมีาใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุใน

การทำางาน น่ันคือขับขี่ได้อย่างปลอดภัย

และประหยัดพลังงานสูงสุด

ราคารถเท่ากับต้นทุน อัตราการใช้

นำ้ามันเท่ากับต้นทุน ค่าบำารุงรักษาเท่ากับ

ต้นทุน คุณพุทธกรกล่าว ด้วยเหตุนี้เวลา

บริษัทมีอัตราการเติบโตที่ดีมาตลอด 

เป็นผลจากการทำางานร่วมกันเป็นทีม

ของพนักงานทุกคน คุณพุทธกรกล่าวว่า 

พนักงานทุกคนจะได้รับข้อความเดียวกัน

ทกุคน เมื่อเขา้มารว่มทำางานกบับรษิทั นัน่

คือเมื่อร่วมมือกันทำางานขับเคลื่อนบริษัท

จนมีผลกำาไร พนักงานก็จะได้รับกำาไรนั้น

ร่วมกันกับบริษัททั้งในรูปของเงินเดือน 

และโบนัส

สัญญาบริการกับรถสแกนเนีย ส่วนสนับสนุน

สำาคัญที่ทำาให้ฟลีทของขุนศึกดำาเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

ขนุศกึฯ ซือ้รถสแกนเนยีพร้อมด้วย

สัญญาบริการ ซึ่งเป็นงานบริการที่มา

พร้อมกับการซ้ือรถ นั่นหมายความว่า

ตลอดอายุของสัญญาบริการขุนศึกฯ ไม่

ต้องมาพะวงกับเรื่องการดูแลรถ ซ่อม

บำารุง อะไหล่ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับรถ 

ขุนศึกสามารถใช้รถไปได้อย่างเต็มที่ เต็ม

ขีดความสามารถของรถ โดยมีสแกนเนีย

เป็นผู ้ดูแลซ่อมบำารุงรถสแกนเนียที่มี

สัญญาบริการ

คุณพุทธกรกล่าว ว่า “สัญญา

บริการของสแกนเนียเป็นรูปแบบงาน

บริการที่ดีกับขุนศึกฯ เราไม่ต้องมา

คอยบริหารจัดการเร่ืองเงินสำารองที่จะ

ต้องเตรียมไว้กับการดูแลรถ ไม่ต้องเสีย

ทีมงานมาบริหารจัดการกับเรื่องนี้ ปล่อย

ให้เป็นหน้าที่ของผู้เช่ียวชาญ ขุนศึกฯ 

สามารถมีเวลาบริหารจัดการเร่ืองอ่ืนๆ 

ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมาพะวง ที่

สำาคัญคือยานพานะของขุนศึกฯ อยู่ใน

ความดแูลโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเขา้ใจ

โดยตรง เมื่อจะตอ้งบำารงุรกัษาเรากจ็ะได้

ตามมาตรฐานของผู้สร้างรถ”

ปี 2020 ผ่านมาครึ่งปี ซ่ึงอย่าง

ที่ รู้ กัน เศรษฐกิจปีนี้ ทั่ วทั้ ง โลกได้ รับ

ผลกระทบจากวิกฤตไวรัส โควิด -19 

ณภัทร์ กรุ๊ปเองก็เช่นกัน ยอดการสั่งซื้อ

ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แต่สถานการณ์

เมื่อล่วงเข้าสู่ปลายไตรมาสสองของปีก็

เริ่มดีขึ้นเป็นลำาดับ หลังจากที่ประเทศจีน

สามารถจัดการควบคุมสถาณการณ์ของ

ไวรสัได ้แตท่ัง้นีค้ณุพทุธกรกลา่ววา่กต็อ้ง

ตามมอนเิตอรเ์หตกุารณอ์ยูต่ลอด แผนที่

ทางณภัทร์ กรุ๊ป วางไว้ ในบางเรื่องก็อาจ

จะต้องชลอไว้ก่อน แต่โดยรวมแล้วก็ยัง

ถือว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้

ที่ขุนศึกฯ จะตัดสินใจลงทุนกับสิ่งที่จะนำา

มาใช้งานจึงมีการพิจรณารายละเอียด

ต่างๆ อย่างรอบครอบ 

ขุนศึกฯ เลือกรถยุโรปนั้น เรื่อง

ประสิทธิภาพ คุณภาพเป็นส่ิงที่ชัดเจน 

เพราะได้พิสูจน์มาตรฐานมาเป็นอย่างดี 

สิง่ทีส่ำาคญัในการเลอืกรถยโุรปนัน้ คอืการ

คำานึงถึงความปลอดภัยของคนขับรถ  

ประสิทธิภาพในการทำางานของคนขับรถ 

รถยุโรปนั้นคนขับไม่เหนื่อยล้า เมื่อไม่

เหนือ่ยล้าย่อมทำางานได้เตม็ประสทิธภิาพ 

นั่ นหมายถึ งความปลอดภัยในชี วิต 

ทรัพย์สิน ทั้งของบริษัท ผู้ร่วมใช้ถนนอีก

จำานวนมาก ซึ่งถือเป็นความสำาคัญสูงสุด 

ที่ขุนศึกฯ ให้ความสำาคัญ

5 ปี คือระยะการใช้งานของรถ

ที่ทางขุนศึกวางกรอบไว้ แต่ทั้งนี้ในท้าย

ที่สุดแล้วก็ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย 

แตถ่า้เปน็ไปตามแผน อายกุารใชง้านของ

รถจะอยู่ที่ 5 ปี จะเปลี่ยนเป็นคันใหม่เข้า

มาแทนคันเก่าที่จะปลดออก

การขนส่งของขุนศึกฯ เป็นการ

ขนส่งข้ามแดน จึงมีความจำาเป็นที่ต้อง

ดำาเนินการในเรื่องของสพรรสามิตร 

พาสปอร์ตรถ เอกสารข้ามแดนต่างๆ ซึ่ง

ล้วนจัดเป็นต้นทุนในการดำาเนินการด้วย

เช่นกัน

คุณพุทธกรกล่าวว่า การจัดตั้ง

บริษัทขนส่งขึ้นเป็นของณภัทร์ฯ เอง มี

ความจำาเป็น เพราะทำาให้สามารถแข่งขัน

ได้ดีกว่าการจ้างบริษัทอื่นมาดำาเนินการ

ขนส่งให้ เพราะราคาค่าขนส่งนั้นต้องถูก

รวมเข้าเป ็นหนึ่งในการกำาหนดราคา

จำาหน่ายนำ้ามันให้กับลูกค้าด้วย

ธุรกิจที่คำานึงถึงส่ิงแวดล้อมและ

ความยั่งยืน เป็นธุรกิจที่ เราสามารถ

พบเห็นได้หลากหลายในฝั ่งยุโรป ใน

ประเทศไทยมหีลายองค์กรหน่วยงานทีมุ่ง่

เน้นให้การดำาเนินการทางธุรกิจมุ่งไปใน

ทศิทางดงักล่าว ซึง่นบัเป็นเรือ่งสำาคญั ณ

ภัทร์ฯ จัดเป็นหน่วยธุรกิจที่ดำาเนินกิจการ

โดยมทีศิทางมุง่เน้นเรือ่งสิง่แวดล้อมและ

ความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะการ

จัดการให้นำ้ามันที่ผ่านการใช้งานแล้วใน

อุตสาหกรรมให้สามารถนำากลับมาใช้งาน

ใหม่ได้ ทำาให้ลดการปล่อยของเสียสู่ส่ิง

แวดล้อม

ตั้งแต่ขุนศึกเริ่มเปิดตัวดำาเนิน

กิจการ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 
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“นำ้ามันเตาทดแทน”

“Reused Oil” หรือที่แวดวงผู้ค้า

นำ้ามันเรียกว่า “นำ้ามันเตาทดแทน” เป็น

นำ้ามันที่เริ่มมีบทบาทและมีการพูดถึงกัน

มากขึ้น เนื่องจากช่วงที่ผ ่านมาราคา 

“นำ้ามันเตา” มีการปรับตัวสูงขึ้น จนส่ง

ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของโรงงาน

อุตสาหกรรมหลายๆ แห่ง ทำาให้หลาก

โรงงานเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ใช้เชือ้เพลงิจากเชือ้เพลงิเหลวไปเป็นเชือ้

เพลิงแข็งมากขึ้น ดังนั้น ผู้จำาหน่ายเชื้อ

เพลิงเหลวจึงเริ่มมองหาเช้ือเพลิงเหลว

ชนดิใหม่ๆ มานำาเสนอให้กบัลกูค้าเพือ่เป็น

ทางเลือก และมีราคาที่ถูกกว่า นั่นจึง

เป็นต้นกำาเนิดของ “นำ้ามันเตาทดแทน” 

(Reused Oil)

ในตลาดมนีำา้มนัเตาอยูห่ลายเกรด ถ้า

เราบอกว่าตลาดนำา้มนัเตาม ีสามเกรดคอื 

A B C ณภทัร์ กรุป๊เป็นผูเ้ล่นทีอ่ยูใ่นตลาด 

B 

ต้นทางวตัถดุบิของณภทัร์ กรุป๊ เกอืบ

ทั้งหมดมาจากนำ้ามันที่ใช้ในอุตสาหกรรม

เรือเดินสมุทร นำามาผ่านกระบวนการคัด

แยก ซึง่เป็นกระบวนการสำาคญั ทัง้นำา้มนั

เครื่อง นำ้ามันเกียร์ นำ้ามันเบรค นำ้ามันไฮ

ดรอลิกส์ นำ้ามันสื่อความร้อน (Heat 

Transfer) เป็นต้น เพราะนำ้ามันแต่ละ

ประเภทมคีณุสมบตัแิละข้อจำากดัทางเคมี

ที่แตกต่างกัน เพื่อประโยชน์การใช้งานที่

แตกต่างกัน จึงต้องมีการปรับใช้เพื่อเป็น

เช้ือเพลิงที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อ

ป้องกันการเกิดปัญหาด้านมลภาวะและ

ประสิทธิภาพในการใช้งาน  จากนั้นยัง

ต้องผ่านกระบวนการสำาคัญอีกหลายขั้น

ตอน ก่อนที่ท้ายที่สุดจะออกมาเป็นนำ้าที่มี

คุณภาพเหมาะสมกับการใช ้งานใน

อุตสาหกรรมของลูกค้า

ขุนศึกเริ่มเปิดตัวดำ เนินกิจการ 
ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2563 

บริษัทมีอัตราการเติบโตที่ดีมา
ตลอด เป็นผลจากการทำ งานร่วม
กันเป็นทีมของพนักงานทุกคน
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MAXCRANE 

MACHINARY

สินค้าของ แม็กซ์เครน 
แมชชีนเนอรี่ ราคาซื้อ
เหมาะสมกับคุณภาพ
ของสินค้า ราคาขาย
ต่อดี และที่สำ คัญคือ

งานบริการที่แม็กซ์เครน 
แมชชีนเนอรี่ มีให้กับ

ลูกค้าต้องดีที่สุด

คุณชาวี ชลิตวงศ์พัฒนา
MANAGER DIREDTOR
MAXCRANE 
MACHINERY

YOUR SUCCESS IS OUR PRIDE
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MAXCRANE MACHINARY

แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่

ชื่อของบริษัท แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ แน่นอนฟังดูในเบื้องต้น หากไม่

ได้อยู่ในแวดวงขนส่ง อุตสาหกรรมหนัก การก่อสร้าง อาจคิดว่า แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่ จำาหน่ายแต่เพียงอุปกรณ์เครน

ในความเป็นจริง แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ มีสินค้าในความดูแลอยู่ถึง

หกแบรนด์ มีความหลากหลาย ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแค่สินค้าประเภทรถ

เครนเท่านั้น 

ปัจจุบันถ้าพูดถึงรถเครนสำาหรับงานยกหนัก  SANY แบรนด์ดังจากจีน

ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ทุกคนต้องคิดถึง แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ 

ผู้แทนจำาหน่ายรถเครน SANY อย่างเป็นทางการจากจีนในประเทศไทย

แต่เพียงผู้เดียว

ริมถนนสาย บางนา-ตราด เป็นที่ตั้งของหลายบริษัทที่เก่ียวข้องกับ

อุตสาหกรรมขนส่ง การก่อสร้าง แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ยึดเอาย่าน

บางนา-ตราด เปน็ศนูยก์ลางของบรษิทัดว้ยเชน่เดยีวกนั รปูแบบตวัอาคาร

สำานักงานของ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี ในมุมมองของเราดูเหมือน

สำานักงานในยุโรป มีความเรียบง่ายดูทันสมัย 

ด้านหน้าจอดไว้ด้วยสินค้าหลากหลายแบรนด์ ที่อยู่ในความดูแลของ 

แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ต้นฤดูฝนท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยเมฆคร้ึม 

คุณชาวี ชลิตวงศ์พัฒนา ผู้บริหาร แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ สละเวลา

มาสนทนาเล่าเรื่องราวบางส่วนของ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ให้ฟัง

ในมุมมองของ Asian Trucker แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ เป็นบริษัท

คนรุ่นใหม่ เมื่อได้พูดคุยกับคุยชาวี ทำาให้เห็นถึงรูปแบบวิธีคิด การ

ลงมือทำาธุรกิจด้วยแนวคิดสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ใช้เวลาไม่นานนัก แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่ สามารถผลักตัวเองจากจุดเร่ิมต้นด้วยสินค้าเพียง

หนึ่งแบรนด์สู่หกแบรนด์ในปัจจุบันด้วยระยะเวลาไม่นานนัก นอกไปจาก

นั้นในแต่ละแบรนด์ท่ี แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ทำาตลาดอยู่ยังมีความ

หลากหลายของสินค้า ทำาให้ ในหนึ่งแบรนด์มิได้จำาหน่ายเพียงแค่สินค้า

หนึ่งประเภทเท่านั้น

คุณชาวี กล่าวอย่างถ่อมตนว่า จริงๆ แล้วความสำาเร็จของ แม็กซ์เครน 

แมชชีนเนอร่ี มีคุณพ่อคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่พอสมควร ความรู้ที่

รำา่เรยีนมาทางวศิวกร และศกึษาเพิม่เตมิเรือ่งการบรหิารจดัการธรุกจิ เป็น

ฐานสำาคญัในการสร้างสรรค์ให้กจิการของ แมก็ซ์เครน แมชชนีเนอรี ่เดนิ

หน้าอย่างมีทิศทางและรอบครอบ ดูจากสินค้าแต่ละตัวท่ี แม็กซ์เครน 

แมชชีนเนอรี่ ทำาตลาด เราจะเห็นได้ว่าทุกตัวเป็นสินค้าที่มีอนาคต มีการ

พัฒนา สามารถสร้างฐานลูกค้าให้เติบโตได้ แน่นอนว่าในอนาคตอันใกล้

นี้ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จะมีสินค้าแบรนด์ใหม่เข้ามาทำาตลาดเพิ่ม 

เพื่อทำาให้ความครบวงจรสมบูรณ์และหลากหลาย

มองเห็นช่องว่างทางการตลาด ไม่รอช้าที่จะใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์

ในอดีตก่อนที่ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี จะเกิดข้ึน ตลาดรถเครนใน

ประเทศไทยโดยสว่นใหญจ่ะเปน็เครนมอืสองจากญีปุ่น่ “ในตลาดชว่งเวลา

Stock สินค้า และอะไหล่ ที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

เพื่อทีจ่ะสามารถสนบัสนนุความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัทว่งที
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นั้นแม้แต่เครนมือสองก็ยังหายาก” คุณชาวีเล่าให้ฟัง เมื่อมองเห็น

ลักษณะของตลาดเครนเป็นไปในลักษณะนั้น ทำาให้เห็นว่ามีโอกาส

ที่จะเข้าสู่ตลาดได้ คุณชาวีจึงเริ่มทำาการบ้าน ศึกษาข้อมูล มองหา

ผู้ผลิตจากแหล่งอื่นที่จะสามารถนำาเข้ามาเปิดตลาดและสามารถ

แข่งขันได้ โดยมุ่งความสนใจไปที่ผู้ผลิตจากประเทศจีน ได้เดินทาง

ไปพบกับผู้ผลิตโดยตรงที่ประเทศจีนเลือกดูหลายเจ้าเพื่อมองหา

สินค้าคุณภาพที่มีศักยภาพ มีโอกาสที่จะพัฒนาตลาดไปด้วยกัน จน

ในที่สุดตกลงทำาสัญญากับแบรนด์ SANY

เปิดตลาดรถเครนจีนแบรนด์ SANY ในประเทศไทย

สำาหรับบริษัท SANY ในประเทศจีนปัจจุบันจัดเป็นบริษัทแถวหน้า

ชั้นนำาที่ผลิตเครื่องจักร เครื่องมือสำาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดย

ดำาเนินการในรูปแบบบริษัทเอกชนร้อยเปอร์เซ็นต์ 

คุณชาวีเล่าให้ฟังว่าหลังจากตัดสินใจเลือก SANY ยังต้องใช้เวลา

ถึงหกเดือนในการเจรจาเรื่องรายละเอียดต่างๆ กว่าจะได้ข้อตกลง

เพื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถเครน SANY ใน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการผู้เดียว

ชว่งแรกเริม่สำาหรบัตลาดเมอืงไทย ตอ้งทำางานหนกั เพราะคณุภาพ

ของสินค้ายังไม่ถึงกับดีมาก นอกไปจากนั้นยังต้องทำาในส่วนงาน

หลังบ้านควบคู่ไปด้วย นั่นคืองานบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้

กับลูกค้า ในการซ้ือสินค้าไปใช้งานจะได้รับการดูแลตั้งต้นไปจนถึง

เมื่อต้องการจะเลิกใช้งาน 

SANY ในประเทศจีนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาอย่างไม่หยุดน่ิง 

ทำาให้คุณภาพของสินค้าดีขึ้น มีการรับฟังปัญหาจากลูกค้าผู้ ใช้งาน 

จนกระทั่งปัจจุบัน SANY สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ หลังจากได้สินค้าของ 

SANY มาทำาตลาด ตลอดระยะเวลาก็พัฒนาตัวเองเติบโตควบคู่

ไปกับสินค้าที่นำาเข้ามาทำาตลาดด้วยเช่นกัน ขยายฐานลูกค้าของ  

SANY เครนไปทั่วประเทศไทย พร้อมๆ กับมองหาโอกาสอื่นๆ ใน

ธุรกิจไปด้วย

ปัจจุบัน แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถเครน 

SANY แตเ่พยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย เริม่ตน้ในป ี2008 เปน็ตวัแทน

จำาหน่าย ACCESS PLATFORM จาก PALFINGER ประเทศ

ออสเตรีย แบรนด์ที่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยม ด้วยยอดขายอันดับ 

1 ในยุโรป และ เครนติดรถบรรทุกแขนตรง SANY PALFINGER 

ตั้งแต่ปี 2013 และในปี 2017 บริษัทแม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ได้

เป็นตัวแทนจำาหน่ายและให้เช่ารถโฟล์คลิฟท์ STILL จากเยอรมัน 

และ HANGCHA รถโฟล์คลิฟท์คุณภาพเย่ียมที่ได้ยอดส่งออก

อันดับ 1 ของประเทศจีน รวมทั้งได้เป็นตัวแทนจำาหน่ายรถบรรทุก 

MERCEDES BENZ และ FUSO อยา่งเป็นทางการในประเทศไทย 

พร้อมศูนย์บริการที่พร้อมดูแลลูกค้าทั่วประเทศ

สำาหรับในเรื่องของเครนตอนนี้ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ มีตั้งแต่

เครนกระเช้า คุณภาพสูงจาก PALFINGER ขาคำ้าไฮดรอลิกไม่ต้อง

กางออก ประหยัดพิ้นที่ มีความปลอดภัยสูง ผู้ใช้งานบังคับทิศทาง

จากตัวกระเช้า มีความสะดวกสบาย เวลาไม่ได้ใช้งานจัดเก็บอย่าง

เรียบร้อย 
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รถเครนขนาดใหญ่ท่ีมขีดีความสามารถ

ในการยกสิ่งของท่ีมีขนาดและนำ้าหนัก

มาก จนถึงเครนขนาดกลางและเล็ก 

ทั้งแขนตรงและแขนพับที่ติดตั้งกับรถ

บรรทุกหกล้อ สิบล้อ ซึ่งเป็นเครน

คุณภาพจาก SANY PALFINGER 

และยังมีอุปกรณ์กระเช้าด้วย

งานบริการ Service

ปัจจุบัน้ีศูนย์บริการของแม็กซ์เครน 

แมชชีนเนอรี่ มีอยู่สี่แห่ง กำาลังจะเปิด

แห่งที่ห้าในเร็ววันนี้ รวมทั้งแผนระยะ

ยาวที่ตั้งเป้าไว้ที่สิบสี่ศูนย์ในปี 2565 

แต่เมื่อโลกเกิดวิกฤตไวรัส โควิด-19 

ต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่าง

ใกลช้ดิ ทำาใหแ้ผนระยะยาวอาจจะตอ้ง

ดูในเรื่องความชัดเจนต่างๆ ประกอบ

ด้วย คุณชาวีกล่าว

นอกไปจากการดำาเนินการขายสินค้า 

รวมทั้งให้เช่าใช้งานในสินค้าบางตัว

เช่นในส่วนของรถโฟล์คลิฟท์ แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่ ยังมีให้บริการใน

ส่วนของ SANY ลิสซิ่ง ประเทศไทย 

เพื่ออำานวยความสะดวกเพิ่มเติม เพิ่ม

ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ ทำาใหง้านบรกิาร

มีความรอบด้านขึ้น

ทั้งหมดนี้คุณชาวีกล่าวว่า “การเติบโต

ของสินค้าและบริการ ค่อยๆ ขยาย

ไปทีละสเต็ป เมื่อสินค้าตัวไหนอยู่ใน

สถานะที่นิ่ง คือทีมงานสามารถเอาอยู่

แล้ว เราจึงค่อยมองหาโปรดักซ์ใหม่ๆ 

เข้ามาทำาตลาด”

  

รูปแบบศูนย์บริการของแม็กซ์เครน 

แมชชนีเนอรี ่เปน็ศนูยบ์รกิารทีม่สีนิคา้

ทุกแบรนด์ของแม็กซ์เครน แมชชีน

เนอรี่ มีทีมงานแยกแต่ละแบรนด์

ในการดูแลลูกค้า ในความเป็นจริงมี

ลกูคา้จำานวนหนึง่ทีม่คีวามเกีย่วพนักบั

สินค้ามากกว่าหนึ่งประเภท ที่ แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่ มีจำาหน่ายอยู่ ซึ่ง

เป็นจุดดีอย่างหนึ่งในรูปแบบของการ

ทำาการตลาด เพราะเป็นการให้บริการ

แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ทำาให้ลูกค้ามี

ความสะดวก ท้ังในการซื้อสินค้าและ

เข้ารับบริการ

ทุกวันนี้ในส่วนของรถเครน SANY แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่ มีสต็อคอะไหล่สูงถึง 

80% ต้ังเป้าท่ีจะทำาให้ถึง 95% พร้อมที่

จะสนับสนุนลูกค้าให้สามารถใช้เครื่องมือ

ได้อย่างปราศจากความกังวล ทีมโมบาย

เซอร์วิสมีขีดความสามารถเข้าไปหาลูกค้า

ได้ทุกที่ (On site Service) เพื่อแก้ปัญหา

ให้อุปกรณ์สามารถกลับมา Uptime ได้

อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดปัญหา

สนิคา้ในหมวดรถบรรทกุทีเ่ขา้มาอยูใ่นความ

ดูแลของแม็กซ์เครน แมชชีนเนอร่ี คือ 

รถบรรทุกฟูโซ่และเมอร์ซีเดส เบนซ์ ซึ่ง

คุณชาวีบอกว่า ทั้งสองแบรนด์มีอนาคต

ที่จะเติบโตได้ แม้ว่าจะต้องใช้เวลา แต่

มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งบริษัทแม่

เจา้ของแบรนดม์คีวามตัง้ใจทีจ่ะทำาตลาดใน

ประเทศไทยอยา่งจรงิจงัถาวร การตัง้บรษิทั 

DCVT ของเดมเลอร์เพื่อที่จะสร้างรากฐาน

ถาวรในตลาดประเทศไทย แต่แน่นอนว่า

ความสำาเร็จในทางการตลาดย่อมไม่ได้เกิด

ขึน้ภายในพรบิตาได ้คณุชาวกีลา่ววา่ “ตอ้ง

ใชเ้วลาในการสรา้งความเชื่อมัน่ในตลาดให้

ได้เสียก่อน”

ทัวร์สั้นๆ ท่ีต้ังของสำานักงานใหญ่ แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่

หลังจากคุยกันจบ คุณชาวีพาเดินดูรอบๆ 

เราได้เห็นถึงรูปแบบการจัดการเรื่องพ้ืนที่ 

ซึ่งแยกส่วนอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บ

สินค้า แผนกอะไหล่ งานหลังบ้านที่มี

มาตรฐานเชน่นีส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการทำางาน

ที่มีคุณภาพ

ในมุมมองของ Asian Trucker เครนติดรถ

บรรทกุอยา่ง SANY PALFINGER ทัง้แขน

ตรงและแขนพับ รถกระเช้า PALFINGER 

จะสามารถไปได้ดีในอนาคต เนื่องด้วย

คุณภาพ รูปแบบการใช้งานที่โดดเด่น มี

ประสิทธิภาพ และงานบริการหลังการขาย

ที่ดีจาก แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่

อนาคตการทำางานทั้ งในหมวดขนส ่ง 

ก่อสร้างและอื่นๆ จะต้องใช้เทคโนโลยีและ

อุปกรณ์เข้ามาช่วย ผู้ใช้งานจะหันมาให้

ความสำาคญักบัสนิค้าคณุภาพทีจ่ะถกูนำาเข้า

มาช่วยทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพ 

ชดเชยแรงงานทีจ่ะหายากขึน้ แรงงานหนึง่

คนจะทำางานครอบคลุมได้หลากหลายด้วย

การนำาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามา

อำานวยความสะดวก คนขับรถจะไม่ได้ขับรถ

อย่างเดียว จะต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้

อุปกรณ์พิเศษต่างๆ เช่น เครน, กระเช้า

ในสว่นของรถโฟลค์ลฟิท ์แมก็ซเ์ครนฯ มสีนิคา้

ที่ครอบคลุมทั้งแบบธรรมดาจากจีนและแบบ

พเิศษจากยโุรป ซึง่ครอบคลมุตลาดทกุประเภท

การใชง้านในประเทศ ใหบ้รกิารทัง้ซือ้ขาดและ

ให้เช่าพร้อมบริการ 

ความสำาเร็จส่วนหนึ่งมาจากสินค้าที่ แม็กซ์

เครน แมชชีนเนอรี่ เลือกทำาธุรกิจด้วย

คุณชาวีกล่าวว่า “แม็กซ์เครน ดูเรื่องกลยุทธ์

ขององค์กรที่จะมาเป็นพันธิตรกันว่า มอง

เรื่องการขายสนิคา้ การใหบ้รกิารหลงัการขาย

อย่างไร ต้องมีมุมมองแนวคิดที่สอดคล้องกัน 

คณุภาพของสนิคา้สำาคญั และทีส่ำาคญัมากคอื

บริการหลังการขาย การดูแลลูกค้าซึ่งสำาคัญ

มาก เป็นเรื่องธรรมดาที่สินค้าเมื่อผ่านการใช้

งานไปแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้น ทำาอย่างไรให้

สินค้านั้นกลับมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที ผู้

ผลิตสินค้าจะต้องพัฒนาคุณภาพของสินค้า

อยู่ตลอด”

เมื่อดำาเนนิธรุกจิ สนิคา้มคีวามสำาคญั การตลาด

สำาคัญ และลูกค้าสำาคัญ ด้วยเหตุนี้สำาหรับ

คุณชาวีและ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ภาระ

กิจสำาคัญอย่างหนึ่งคือ การมีส่วนร่วมผลักดัน

ให้ลูกค้าประสบความสำาเร็จ “ลูกค้าประสบ

ความสำาเร็จ เราก็จะประสบความสำาเร็จควบคู่

ไปด้วย” คุณชาวีกล่าว 

ลูกค้าจะสำาเร็จได้อย่างไร ส่วนหนึ่งคือ ลูกค้า

ต้องได้เครื่องจักรที่ดี ได้เครื่องมือที่ดีในการ

ทำางาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ เป็นหน้าที่ของ 

แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ที่ต้องจัดหาสินค้า

และบริการสนับสนุนลูกค้า

สินค้าของ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ ราคาซื้อ

เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า ราคาขายต่อ

ดี และที่สำาคัญคืองานบริการที่ แม็กซ์เครน 

แมชชีนเนอรี่ มีให้กับลูกค้าต้องดีที่สุด
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ฟูโซ่ และ เมอร์ซีเดส เบนซ์ คือสองแบรนด์รถบรรทุกที่อยู่

ในความดูแลของ แม็กซ์เครน แมชชีนเนอรี่ คุณชาวี

กล่าวว่าทั้งสองแบรนด์มีกลุ่มลูกค้า อาจจะต้องใช้เวลา 

แต่มีอนาคต เมื่อแบรนด์เติบโต แม็กซ์เครน แมชชีน

เนอรี่ จะเติบโตไปพร้อมๆ กันจากก้าวแรก  
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เทพประสทิธ์ิ
 Cold Chain Logistics
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บริษัท เทพประสิทธิ์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำากัด

กิจการ : ให้บริการรถตู้เย็นขนส่งอาหารสดแช่แข็ง อาหารสำาเร็จรูปแช่แข็ง 

และผักผลไม้สด ควบคุมอุณหภูมิ

ผูก้อ่ตัง้บรษิทัเทพประสทิธิ ์คณุวทัธกิร ปราณนีชุ หรอืพีแ่ปก๊ ทีน่อ้งๆ ในบรษิทั

เทพประสิทธิ์ ทรัค ทรานสปอร์ต จำากัด เรียกขาน เปิดโอกาสให้ได้สนทนา

ด้วย โดยเล่าความถึงที่มาที่ไปของเทพประสิทธิ์ วิธีการและแนวความคิดใน

การทำางานให้ฟัง

เริ่มจากความไม่รู้ สู่ความเข้าใจ

หลักการในการทำาธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ตามความเชื่อหลักเหตุผลที่คนส่วน

ใหญ่คิด ควรจะต้องเริ่มต้นจากต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่ิงที่เราจะลงมือ

ทำาเสียก่อน แม้จะไม่ลึกแต่ก็ควรจะเข้าใจในเรื่องพื้นฐานบ้าง แต่คุณวัทธิกร 

ปราณีนุช ไม่ได้คิดเช่นนั้น

นับเป็นการพูดคุยที่สนุกสนาน มิเพียงแต่สนุกสนาน 
ยังได้ข้อคิดมากมาย ทำ ให้ต้องย้อนกลับมาตั้งคำ ถาม
กับตัวเองในหลายเรื่อง ข้อสรุปหนึ่งคือเมื่อตั้งใจจะ
ทำ อะไร ต้องมุ่งมั่น มองเป้าหมาย มีสมาธิ เรียนรู้ไป
พร้อมกับลงมือทำ  ทำ ให้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์
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คุณวัทธิกร เล่าให้ฟังว่าหลังจากเรียนจบด้านวิศวกร งาน

ที่ทำาก่อนจะหันมาสู่สายขนส่งคือ ทำางานเก่ียวกับรับเหมา

ก่อสร้าง ซึ่งเป็นสายงานท่ีประสบความสำาเร็จ งานหลักท่ี

บริษัทของคุณวัทธิกรดูแลอยู่คืองานก่อสร้างห้างของเครือ

เซ็นทรัล ในส่วนของงานระบบ งานตกแต่งภายใน ซึ่งนับ

ได้ว่าประสบความสำาเร็จอย่างดี

แต่อยู่มาวันหนึ่ง มีความรู้สึกว่าสายงานที่ทำาอยู่นี้ประสบ

ความสำาเร็จ อิ่มตัว ไม่มีอะไรให้ต้องพิสูจน์อีกแล้ว รวมทั้ง

เบื่อการทีต่อ้งเดนิทางยา้ยไปตามไซดง์าน จงึมคีวามตัง้ใจจะ

ไปลองทำาธรุกจิดา้นขนสง่ด ูทัง้ๆ ที่ไมม่คีวามรูเ้ลย แตม่คีวาม

รูส้กึวา่เปน็ธรุกจิทีน่า่จะไปไดด้ ีนา่ทีจ่ะไดท้ดลอง เมื่อสง่งาน

ให้ลูกค้ารายสุดท้ายเสร็จสิ้น บอกกับภรรยาและทีมงานว่า

จะเลิกงานท่ีทำาอยู่น้ี โดยไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลย ลูกน้อง

สามารถไปต่อกับตนเองด้วยการไปเร่ิมงานใหม่ หรือจะไม่

ไปต่อก็จะพาไปฝากงานกับบริษัทเพื่อนๆ ให้ จากนั้นจึงเริ่ม

มานับหนึ่งกับสายงานขนส่ง

แม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย แต่โดย

พื้นฐานส่วนตัวของคุณวัทธิกร เป็นคนท่ีเมื่อคิดจะทำาอะไร

แล้ว จะทำาอย่างตั้งใจ เรียนรู้จากการลงมือทำา และทำาอย่าง

มีระบบ พัฒนาจนเกิดเป็นองค์ความรู้ ที่สำาคัญคือไม่หยุด

พัฒนาตัวเอง

เรียนรู้บทที่หนึ่ง เริ่มต้นธุรกิจใหม่ด้วยเงินหกแสนบาท ออก

รถสิบล้อมือสองมาหนึ่งคัน 

“ผมเริ่มทำาขนส่ง อย่าว่าแต่ความรู้ ในธุรกิจขนส่งเลย ขับรถ

บรรทกุ ผมยงัขบัไมเ่ปน็เลย” คณุวทัธกิรบอก แนน่อนวา่โลก

ของความเปน็จรงิ ไมม่อีะไรงา่ยดาย ชว่งแรกจงึไมไ่ดส้วยหรู

และหวานหอม รถตู้แห้งที่ลงทุนไป เริ่มงานไปได้เพียงแค่

เดือนเดยีวกจ็อดนิง่ ทำาไดเ้พยีงผอ่นตอ่จนหมดแลว้ขายออก

จากนั้นปรับเข็มทิศ ลองมองดูงานที่มีอยู่ในตลาด ลองลงไป

สำารวจดสูนิคา้ในตลาด ตดัสนิใจหนัมาเริม่ตน้ใหมก่บัรถตูเ้ยน็ 

งานคอ่ยๆ เริม่ไตไ่ปหาความสำาเรจ็ทลีะขัน้ พรอ้มๆ ไปกบัการ

บริหารจัดการตัวเองที่เริ่มมีทิศทาง เริ่มทำาความเข้าใจในสิ่ง

ที่ลงทุนเพิ่มขึ้น จนวันหน่ึงต้นไม้ที่ลงทุนลงแรงปลูกไปเร่ิม

เติบโต จากร่วมวิ่งกับคนอื่นขยับมาเป็นรับงานโดยตรงกับ

ลกูคา้ ลกูคา้เริม่ถามหารถมารบังานเพิม่ ความคดิทีจ่ะลงทนุ

เพิ่มรถเข้าฟลีทจึงเกิดขึ้น ตามปริมาณงานที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น

ผ่านไปหนึ่งปี เทพประสิทธิ์ มีรถในฟลีทสิบสองคัน ซ่ึง

ทั้งหมดเป็นรถมือสองที่ซื้อเข้ามาปรับปรุงจนได้มาตรฐาน

ตามที่ตั้งไว้ รถซ่ึงเป็นเครื่องมือสำาคัญในการทำาธุรกิจ เป็น

สิ่งที่คุณวัทธิกรให้ความสำาคัญมาก ต้องดูแลให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานเสมอ เครื่องยนต์ได้รับการบำารุงรักษาอย่าง

ถูกต้อง สภาพภายนอกต้องสมบูรณ์ เรื่องอุณหภูมิตู้เย็นที่

ใช้ขนส่งต้องคงที่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ

งานที่ผ่านเข้ามาสู่บริษัท เป็นการบอกต่อของลูกค้า เกิดจาก

ลูกค้าเห็นรถที่ว่ิงงานอยู่ ลูกค้าประทับใจในงานบริการของ

เทพประสิทธิ์ ตั้งแต่งานส่วนหน้าคือคนขับรถ รถ และงาน

ส่วนหลังบ้านคืองานติดต่อประสานงานกับลูกค้า ซ่ึงได้รับ

การใส่ใจในทุกส่วน ในส่วนงานหลังบ้านนั้นอยู่ในความดูแล

ของภรรยาคือคุณชัชชฎา เลิศลบธาตรี

งานของเทพประสิทธิ์เริ่มมีความมั่นคงขึ้นเมื่อได้รับโอกาส

ว่ิงงานจาก CP ซ่ึงทั้งหมดเป็นงานว่ิงยาวขาเดียว (ลงใต้) 

บริษัทบริหารจัดการได้รับงานจากอีกบริษัทเมื่อส่งงานของ 

CP แล้ววิ่งกลับ ทำาให้พอที่จะมีกำาไรบ้าง ซึ่งในช่วงเวลานั้น

งานทีอ่ยู่ในมอืเปน็งานวิง่รถระยะทางไกลทัง้หมด เมื่อมงีาน

ทัง้ขึน้และลอ่ง ทำาใหส้ถานการณข์องบรษิทัเริม่ดดู ีแตป่ญัหา

ก็มาเยือนในวันหนึ่ง

บทเรียนครั้งสำาคัญ วิกฤตกุ้ง ในวิกฤตสร้างโอกาสและเปิด

เส้นทางใหม่ให้เห็น

ในช่วงราวปี 54 ต่อปี 55 เกิดวิกฤตขึ้นกับตลาดกุ้ง ซึ่งเป็น

สนิคา้สำาคญัทีท่ำากำาไรใหก้บัเทพประสทิธิเ์พราะเปน็สว่นเตมิ

เตม็ทีท่ำาให้ไมต่อ้งตรีถเปลา่ขากลบัในการขนสง่ระยะทางไกล 

และเปน็สว่นทีท่ำาใหม้กีำาไร เมื่อสนิคา้ขากลบัไมม่ทีำาใหต้อ้งตี

รถเปลา่ เหลอืรายไดท้างเดยีว ทำาใหฐ้านะทางการเงนิเริม่ตงึ

มือ เพราะส่งผลกระทบกับต้นทุนอย่างมาก

เหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำาให้บริษัทต้องเริ่มมามองหางานว่ิง

ระยะสั้นเข้ามาเติม จากที่ไม่เคยทำามาก่อนเลย เพราะงาน

ว่ิงไกลอย่างเดียวมีปัญหา งานว่ิงส้ันนั้นรับส่งสินค้าว่ิงวน

เส้นทางกรุงเทพฯ ปริมณฑลโดยรอบ 

คุณวัทธิกร บอกว่าในส่วนของสินค้ากุ้งที่หายไปนั้น บอก

กับตัวเองว่าลูกค้าลงทุนมากกว่าเราเยอะ อย่างไรในวันข้าง

หน้าเขาต้องหาสินค้าอย่างอื่นมาทดแทนกุ้ง สถานการณ์กุ้ง
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สร้างระบบ Service ของบริษัทขึ้น เพื่อดูแลอุปกรณ์ให้สมบูรณ์

พร้อมใช้งาน สามารถรองรับได้ 24 ชั่วโมง เพื่อการันตีว่าจะไม่ส่ง

ผลกระทบกับงานของลูกค้า พร้อมกับสร้างอู่พันธมิตรเครือข่ายที่อยู่

ในเส้นทางขนส่งทั่วประเทศ

คุณวัทธิกรให้ความสำ คัญเป็นพิเศษในการดูแลรถ
ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ มีการบำ รุงรักษาตรงเวลา 
รถใหม่ที่เติมเข้าฟลีทเป็นฮีโน่ทั้งหมด เพราะมาตรฐาน
คุณภาพฮีโน่ได้รับการพิสูจน์ในการทำ งานให้กับ
เทพประสิทธิ์มาแล้ว ทั้งการใช้งาน บริการหลังการ
ขาย อะไหล่ การซ่อมบำ รุงต่างๆ 
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จะกลับมาดีในอนาคต ซึ่งในขณะน้ันตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ 

สิ่งที่เทพประสิทธิ์ทำาได้คือรอและมองหาโอกาสอื่น รักษา

มาตรฐานที่มีกับลูกค้าไว้ รวมทั้งไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

การเปิดโอกาสรับงานสั้น ผสมกับงานวิ่งยาวที่เป็นงานหลัก 

ทำาให้งานที่เข้ามามีความหลากหลายข้ึน เกิดระบบบริหาร

จัดการรถให้มีงานอยู่ตลอด จนกระทั่งวันหนึ่งงานวิ่งยาว

ขากลับเริ่มมีงานกลับเข้ามา ระบบการบริหารจัดการเรื่อง

งานกับรถพัฒนาจนลงตัว ทำาให้รถของเทพประสิทธ์ิมีงาน

ครอบคลุมทุกระยะ รถ Uptime อยู่ตลอดเวลา

ธุรกิจของเทพประสิทธ์ิเร่ิมตั้งแต่ทำาแบบบุคคล พัฒนาจน

ทะเบียนเป็นบริษัท เติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลงมือ

ทำางานหนัก มองเห็นภาพชัดเจนว่าต้องทำาอะไร เพื่อท่ีจะ

เดินหน้าไปหาเป้าหมาย จากที่ช่วยกันสองคนสามีภรรยา มี

ทมีงานสว่นต่างๆ เติมเขา้มาเพื่อชว่ยกนัขบัเคลื่อนงานใหเ้ดนิ

ไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คณุวทัธกิร บอกกบั Asian Trucker วา่ “การทำางานนัน้สำาคญั

คอื ไมเ่อาเปรยีบลูกคา้ ซื่อสตัยต์อ่ลกูคา้ สำาหรบัเทพประสทิธิ ์

มาตรฐานต้องสงูกวา่ทีล่กูคา้ตัง้ไว ้การเอาเปรยีบลกูคา้ ลกูคา้

จะอยู่กับเราไม่นาน”

ทุกวันนี้กลุ่มบริษัทซีพี ถือเป็นลูกค้าหลักของเทพประสิทธิ์ 

การทำางานร่วมกับซีพี ทำาให้เทพประสิทธ์ิได้พัฒนาตนเอง

ไปข้างหน้าในหลายๆ เรื่อง เพราะมาตรฐานของซีพีนั้นสูง

สรา้งทีมคนขบัใหม้ปีระสทิธภิาพ ดว้ยการดแูลแบบครอบครวั 

รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง

ปัจจัยสำาคัญในธุรกิจขนส่งประการหนึ่งคือ คนขับรถ 

ทีเ่ทพประสทิธิ ์คณุวทัธกิร บอกวา่คนขบัมงีานทำาทกุวนัไมไ่ด้

หยดุ ทกุคนมคีวามสขุลอ้หมนุไดเ้งนิ คนขบัรถในยคุแรกเริม่

เกือบทั้งหมดยังทำางานอยู่กับบริษัท คนขับรุ่นหลังๆ ที่เข้ามา

ทำางานกบัเทพประสทิธิ ์คณุวทัธกิรบอกวา่ “สว่นใหญเ่ปน็การ

แนะนำามาจากคนขบัเกา่ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากรุน่แรกมา

แล้ว เขาจะคอยช่วยดูแลให้กับเราด้วย” “คนขับรุ่นแรกเขา

จะพูดกับคนใหม่ที่เข้ามา ทุกคนต้องทำางานให้ดี กว่าจะมีวัน

นี้ได้ เขาทำางานหนักกันมาก่อน”

ทุกวันนี้เทพประสิทธิ์มีรถทั้งหมดสี่สิบกว่าคัน รถรุ่นหลัง

เป็นรถป้ายแดงแล้ว แต่รถรุ่นแรกๆ ก็ยังคงใช้งานได้ดี

อยู่ เพราะคุณวัทธิกรให้ความสำาคัญเป็นพิเศษในการดูแล

รถให้อยู่ในสภาพดีเสมอ มีการบำารุงรักษาตรงเวลา ส่วน

ใหญ่เป็นแบรนด์ฮีโน่ รถใหม่ที่เติมเข้าฟลีทเป็นฮีโน่ทั้งหมด 

เพราะมาตรฐานคุณภาพฮีโน่ได้รับการพิสูจน์ในการทำางาน

ใหก้บัเทพประสทิธิม์าแลว้ ทัง้การใชง้าน บรกิารหลงัการขาย 

อะไหล่ การซ่อมบำารุงต่างๆ 

เทพประสทิธิม์ทีมีดแูลทัง้ในสว่นของตวัรถและทมีตูเ้ยน็ทีจ่ะ

คอยตรวจสอบ บำารงุรกัษา ให้ไดค้ณุภาพสงูสดุพรอ้มกบัการ

ใชง้าน นอกไปจากนัน้ตลอดทกุเสน้ทางทีร่ถของเทพประสทิธิ์

ว่ิงขนส่ง คุณวัทธิกรยังสร้างเครือข่ายอู่พันธมิตรไว้ เพื่อ

สามารถช่วยเหลือฉุกเฉินเวลาที่รถเกิดมีปัญหาขึ้น เพื่อที่จะ

สามารถการันตีเรื่องสินค้าที่จะไปถึงปลายทางได้

ในส่วนของตู้เย็นปัจจุบันเทพประสิทธิ์ใช้ตู้มือหนึ่งซ่ึงเป็น

ระบบตู้แบบไฟเบอร์ที่เก็บความเย็นได้ดี โดยสั่งต่อกับช.ทวี 

ส่วนเครื่องทำาความเย็นเป็นแบรนด์มาตรฐานที่ได้รับการ

ยอมรับในตลาด

คุณวัทธิกร กล่าวว่า “มาตรฐานทีมรถของเทพประสิทธิ์ 

ทั้งคนขับและงานเซอร์วิส ถ้าเต็บสิบคะแนน เราทำาได้เกิน

สิบคะแนน”

คนขับจะทำางานได้ดี มีสมาธิกับงานนั้น คุณวัทธิกรกล่าวว่า 

หลักคิดของตนเองคือ ทุกคนทำางานเพื่อเงิน ต้องการกินอิ่ม 

นอนหลบั เงนิเหลอื ทีเ่ทพประสทิธิค์นขบัไมต่อ้งคอยมากงัวล

ว่าพรุ่งนี้จะมีงานทำาไหม เราดูแลให้เขาได้สิ่งเหล่านี้ เมื่อคน

ขบัไดร้บัคา่ตอบแทนเหมาะสม มคีวามมัน่คงในงาน เขากจ็ะ

มีสมาธิกับการทำางาน คุณภาพของงานก็จะออกมาดี

แม้ ว่ า ในธุ ร กิ จจะมี ก ารแ ข่ง ขัน กัน สู ง เป็ นธรรมดา 

แต่คุณวัทธิกร กล่าวว่าเทพประสิทธิ์ไม่ได้แข่งกับใคร “เรา

แข่งกับตัวเอง เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร พัฒนาตัวเรา

เองให้ดีขึ้นทุกวัน” “การทำางาน 100 เปอร์เซ็นต์ของเราอาจ

จะแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของลูกค้า เพราะฉะนั้นเราต้องเต็ม

ที่ เต็มขีดความสามารถที่เราทำาได้ และสำาคัญคือเราต้องไม่

เอาเปรียบลูกค้า”

วกิฤตทีเ่กดิขึน้กบัเทพประสทิธิใ์นชว่งเริม่ตน้ สรา้งภมูคิุม้กนั

ให้กับคุณวัทธิกรและบริษัทได้เป็นอย่างดี ทุกอย่างที่ดำาเนิน

ไปของเทพประสิทธิ์ ก้าวอย่างระมัดระวัง เฝ้าติดตามดู

สถานการณ์ภายนอก วางแผนเตรียมพร้อมรับมือ ตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมา คุณวัทธิกรกล่าวว่า เทพประสิทธิ์ไม่เคย

หยุดพัฒนาคุณภาพงานบริการที่มีให้กับลูกค้า มาตรฐานที่

เทพประสิทธิ์สร้างไว้ ทำาให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กำาลัง
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เกิดขึ้นในตอนนี้จากไวรัส โควิด -19 เทพประสิทธิ์ได้รับ

ผลกระทบน้อย

คุณวัทธิกรกล่าวว่า “เราเริ่มต้นการทำางานจากการถูกวาง

ให้เป็นตัวเลือก วันนี้เราเลือกคุณไม่ใช่คุณเลือกเรา ทำางาน

อย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายอย่างที่เราคิด เราทำาทุกอย่าง

ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง วันนี้เราผ่านจุดที่เรากำาหนด

ไว้มาแล้ว แต่เราก็ยังหยุดไม่ได้ ยังคงต้องพัฒนาต่อไป 

เทพประสิทธิ์เป็นองค์กร เราต้องดูแลสมาชิกในครอบครัว

ของเรา ทมีงานเรา เขาสูเ้พื่อเรา เรากพ็ฒันาสูเ้พื่อเขาดว้ย”

“ในการทำางานต้องสร้างมาตรฐานให้อยู่เหนือเส้นมาตรฐาน

ของลูกค้า ถ้าสิ่งที่เราทำาอยู่เหนือเส้นที่ลูกค้ากำาหนด เราจะ

ทำางานงา่ย สิง่นีท้มีงานของเทพประสทิธิต์อ้งรกัษาไว้ ให้ได”้ 

คุณวัทธิกรกล่าว

สำาหรับการดูแลลูกน้อง คุณวัทธิกรกล่าวว่า “เราแสดงออก

ให้เขาเห็น ทำาตัวดีให้ดูเป็นตัวอย่าง เขาเห็นเขาก็ทำาตาม 

ใครที่ไม่ใช่ในแนวทางที่เราเป็น ท้ายที่สุดแล้วก็จะถูกระบบ

คัดออกไป”

“วิกฤตสอนผมว่า เราต้องลองทำาในสิ่งที่ไม่เคยทำา บางครั้ง

เราคิดว่าเรามองรอบแล้ว แต่ยังไม่สุด ลองใหม่ มองช้าๆ 

อาจจะมีรายละเอียดที่เรายังมองไม่เห็น”

เมื่อเคยผ่านอุปสรรคความล้มเหลวมาแล้ว ส่ิงที่เกิดขึ้นจะ

เป็นบทเรียนสำาคัญ  “ผมเริ่มจากทำาไม่เป็น แต่สมองผมรู้ว่า

ต้องทำาอย่างไรเพื่อให้ทำาเป็น จากจ้าง เป็นลูกจ้าง เป็นคน

จ้าง เราไม่ยอมแพ้ เราสู้อย่างมีทิศทาง มีสติ ทำาอะไรก็แล้ว

แต่สติผมไม่เคยขาด”

บริษัทเทพประสิทธิ์ ก้าวเดินฝ่าฟันอุปสรรคด้วยการทำางาน

ที่มุ่งมั่น และเรียนรู้มาตลอดทาง ด้วยการทำางานหนักทั้ง

คุณวัทธิกร และคุณชัชชฎา ที่ทำางานอยู่เบื้องหลังดูแล

ระบบหลังบ้าน สนับสนุนซึ่งกันและกัน พร้อมกับทีมงาน

ของเทพประสิทธิ์ทั้งทีมคนขับรถ ทีมเซอร์วิส ทีมออฟฟิศ ที่

เชื่อมั่นในการนำาพาของหัวเรือใหญ่ วันนี้เทพประสิทธิ์ขึ้นมา

อยู่แถวหน้าเป็นเบอร์ต้นๆ ที่กลุ่มบริษัทซีพีเลือกใช้งาน คุณ

คุณวัทธิกรกล่าวว่า “แต่เราก็จะไม่หยุดการพัฒนาตัวเอง”

วนันี้ไมเ่พยีงแตไ่ดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ คูค่า้ ยงัไดร้บัการ

การนัตดีว้ยมาตรฐานจากองคก์รดา้นการขนสง่ เชน่ Q Mark 

รวมทัง้กำาลงัดำาเนกิารในเรื่องการรบัรองมาตรฐาน iso ตา่งๆ 

เพื่อยกระดับองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไป
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Factory / รถพิเศษ
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บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด เปิดมาสี่สิบกว่าปีแล้ว แต่

เมื่อถามคุณสมศักดิ์ สิยาโน กรรมการผู้จัดการว่าถ้ามีคะแนนเต็ม

อยู่ร้อยคะแนน ถ้าให้ประเมินตัวเอง คิดว่าทำาได้กี่คะแนน “ผมให้

ตัวเองแค่สิบคะแนน”

สิบคะแนน ดูน้อยมาก ดูเหมือนว่าจะขัดกับความเป็นจริงอย่างยิ่ง 

เมื่อมองดูผลงานที่ บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) ทำาได้ ในแต่ละปี 

บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) คือผู้ผลิตสินค้าบอดดี้มอเตอร์โฮมที่

นำาไปติดตั้งเข้ากับตัวรถ สินค้าทั้งหมดที่ผลิตได้ส่งออกไปญี่ปุ่นร้อย

เปอร์เซ็นต์ ในปัจจุบันมิเพียงแต่งานผลิตตัวมอเตอร์โฮมสำาหรับรถ

เล็กเพื่อการส่งออกเท่านั้น บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด 

ยังดำาเนินการผลิตบอดี้สำาหรับรถพิเศษ ซ่ึงเป็นการทำางานกับรถ

บรรทุกขนาดตั้งแต่ส่ีล้อเล็กไปจนถึงสิบล้อ โดยออกแบบเป็นรถ

พิเศษหลากรูปแบบซ่ึงเป็นความเช่ียวชาญของ บริษัท เอ็ม.เอช.ซี 

(ไทยแลนด์) จำากัด ที่พัฒนาต่อยอดมาจากการต่อรถบ้านเพื่อการ

เดินทางท่องเที่ยว

ในส่วนของรถพิเศษนั้นกลุ่มลูกค้าหลักคือหน่วนงานราชการ หลาก

หลาย กรม กอง คุณสมศักดิ์เปิดเผยว่า หน่วยงานที่ทางบริษัท 

เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด ทำารถพิเศษให้มากที่สุดคือรถที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น รถรับบริจาคเลือด รถทำาฟัน รถที่เป็น

คลีนิกพิเศษให้บริการตรวจเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งคุณสมศักดิ์กล่าวว่า 

ทำาจนมีความเช่ียวชาญรถด้านนี้เป็นพิเศษ นอกไปจากนั้นก็เป็นรถ

พิเศษที่มีความต้องการหลากหลาย เช่นรถคอมมานด์ รถในกิจการ

ทางทหาร รถกู้ภัยต่างๆ ทำางานทั้งบนแชสซีย์ยุโรป แชสซีย์ญี่ปุ่น 

รถพิเศษทั้งหมดเป็นรถที่ออกแบบตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้า 

แต่ละที่จะมีรูปแบบรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน

คุณสมศักดิ์ จบสายวิศวะเครื่องกล ซึ่งหากจะว่าไปแล้วดูเหมือนว่า

จะเป็นการทำางานอยู่ในสายอาชีพที่เรียนมา ก่อนจะมาเปิดบริษัท 

เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด คุณสมศักดิ์เคยเป็นอาจารย์สอน

หนังสอืในมหาวิทยาลัย ทำางานอยูก่บับรษิทัพนัสอยู่ชว่งหนึ่ง ซึง่คุณ

สมศักดิ์บอกว่ามีโอกาสได้เรียนรู้ทั้งงานเหล็กและงานไม้ ซึง่เป็นพื้น

ฐานสำาคญัมากสำาหรบังานของ บรษิทั เอม็.เอช.ซ ี(ไทยแลนด)์ จำากดั 

ผู้ที่ เป็นผู้ริเริ่ม บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด คือ

คุณมาซึดะ ชาวญี่ปุ่นที่มีความเช่ียวชาญด้านนี้โดยตรง ที่อาจจะ

เรียกได้ว่ามืออันดับต้นๆ ของการต่อบอดี้มอเตอร์โฮมในญี่ปุ่น ซึ่ง

เปน็คณุพอ่บญุธรรมของคณุสมศกัดิ ์ทีต่ดัสนิใจยา้ยฐานการผลติจาก

ญี่ปุ่นมาตั้งฐานการผลิตในไทยเพื่อส่งออกกลับไปที่ญี่ปุ่น

บริษัท 
เอ็ม.เอช.ซี 
(ไทยแลนด)์ จำ กดั

THAILAND

M.
C.
H.

เวลาทำ งาน ไม่ใช่แค่เสร็จ 
ต้อง สำ เร็จ ด้วย
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คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังถึงในยุคแรกเร่ิมตั้งโรงงานและ

ลุยงานหนักด้วยกัน ทุ่มเททำางานร่วมกันจนต่อมาทำาให้

เกิดสายสัมพันธ์ความผูกพันที่ลึกซึ้งจนกลายเป็นพ่อ

บุญธรรมของคุณสมศักดิ์ (ปัจจุบันคุณมาซึดะได้เสียชีวิต

ไปแล้ว) งานที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันทำาพัฒนาก้าวหน้าจนสร้าง

บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด ให้เข้มแข็งเติบโต

อยา่งตอ่เนื่อง เปน็ทีย่อมรบัในตลาดมอเตอร์โฮมของญีปุ่น่

งานมอเตอร์โฮม

ทุกวันนี้งานของบริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) เป็นการ

ทำางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้

จำาหน่ายสนิค้ามอเตอร์โฮมในประเทศญีปุ่น่ งานออกแบบ

จะถูกส่งมาจากญี่ปุ่น ทาง บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) 

จำากัด จะเป็นผู้สร้างและประกอบขึ้น โดยเลือกใช้วัตถุดิบ

ชัน้ดจีากหลากหลายแห่ง ทัง้จากญีปุ่น่ เยอรมนั ซึง่ถอืเป็น

ตลาดชั้นนำาในหมวดมอเตอร์โฮม เมื่อสินค้าผลิตเสร็จสิ้น

จะถูกส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์กลับไปติดตั้งเข้ากับตัวรถที่

ญี่ปุ่น

รูปแบบ หรือ โมเดลที่ถูกผลิตขึ้นจากบริษัท เอ็ม.เอช.ซี 

(ไทยแลนด์) จำากดั พฒันามาหลายรุน่ ปรบัไปตามรปูแบบ

ความต้องการ รวมทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตท่ีมีการ

พัฒนาอยู่ตลอดเวลา คุณสมศักดิ์ต้องเดินทางไปญ่ีปุ่น

สมำ่าเสมอ เรียกได้ว่าเป็นเรื่องปกติ เพื่อพูดคุยเรื่องการ

ทำางาน นอกไปจากนัน้งาน Exibition เกีย่วกบัมอเตอร์โฮม

ทั้งที่ญี่ป่น และเยอรมันต้องเดินทางไปทุกปี นอกจาก

พบปะมิตรสหายในแวดวงเดียวกันแล้ว ยังเป็นการไป

ติดตามดูความเป็นไปต่างๆ ในอุตสาหกรรมมอเตอร์โฮม 

รวมทั้งเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจ แนวความคิดในการ

ทำางานด้วย

คณุภาพ องคค์วามรู้ ในการทำางานสง่ตอ่กนัมา ตอนนีเ้ปน็

ยคุของรุน่ทีส่ามแลว้ คณุสมศกัดิก์ลา่ววา่รุน่ทีห่นึง่คอืคณุ

พ่อบุญธรรมชาวญี่ปุ่น ต่อมาคือคุณสมศักดิ์ และตอนนี้ก็

อยู่ในช่วงส่องต่อให้รุ่นลูกของคุณสมศักดิ์ 

ดว้ยความทีม่ผีูก้อ่ตัง้เปน็ชาวญีปุ่น่ รปูแบบ แนวความคดิ

ในการทำางานจึงมีความตั้งใจ และใส่ใจในรายละเอียดทุก

อย่างในการผลิต คุณสมศักดิ์บอกว่า “ที่นี่ไม่ใช่แค่ร้อย

เปอร์เซ็นต์ แต่ร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์”

รถพิเศษอีกตลาดที่สำาคัญของ บริษัท เอ็ม.เอช.ซี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

เราไม่มีอะไรที่จะต้องสงสัยในส่วนของงานผลิตมอเตอร์

โฮมส่งออก ซึง่ดำาเนินมาเป็นเวลากวา่สี่สิบปีแล้ว สินค้าที่

ออกจากโรงงานลา่สดุผา่นหลกัหมื่นไปไกลเปน็ทีเ่รยีบรอ้ย

แล้ว
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แต่ในส่วนของรถพิเศษ ซึ่งเป็นอีกส่วน

การผลติท่ี บรษัิท เอม็.เอช.ซ ี(ไทยแลนด)์ 

จำากัด สามารถสร้างมาตรฐานที่อยู่ใน

ระดับที่เรียกได้ว่าเกรด A อย่างแท้จริง 

เพราะเป็นการขยายขีดความสามารถ

เดิมของโรงงานออกมา จากเดิมที่ทำา

ในสเกลห้องขนาดเล็ก เป็นรูปแบบของ

ห้องเพื่อการพักผ่อนในมอเตอร์โฮม มา

สู่ขนาดท่ีใหญ่ขึ้น มีรูปแบบการใช้งาน

ที่หลากหลายขึ้น มีรายละเอียดมากขึ้น

ซึ่งคุณสมศักด์ิเปิดเผยว่า การจะต่อรถ

พิเศษนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่าย เช่น เมือ่เราต้อง

ต ่อรถรับบริจาคเลือด ต ้องรู ้อย ่าง

ละเอียดว่า ในห้องรับบริจาคเลือดต้อง

ตดิตัง้อปุกรณ์อะไรบ้าง อปุกรณ์แต่ละตวั

ทำางานอย่างไร การเดินสายไฟ ทิศทาง

การเคลื่อนที่ของผู ้ที่ขึ้นมาใช้บริการ 

ตำาแหน่งยนืของเจ้าหน้าที ่สิง่ต่างๆ เหล่า

นี้ต้องศึกษาทำาการบ้านอย่างละเอียด 

ก่อนจะเขียนเป็นแบบแปลนนำาเสนอ 

และประกอบขึ้น วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะ

นำามาตดิต้ังกเ็ลือกใช้ของดีทีส่ดุ นอกจาก

อายุการใช้งานท่ียาวนานแล้ว ยังต้อง

คำานึงถึงความเป็นมิตรต่อคนที่เข้าไปใช้

งานด้วย ต้องคำานึงความสะดวกในการ

บำารุงรักษา

ด้วยเหตุนี้คุณสมศักดิ์จึงต้องเดินทาง

ไปต่างประเทศอยู่ตลอด ไปงานแสดง

รถมอเอตร์โฮมท่ีจัดขึ้นในเยอรมัน ใน

ญี่ปุ่น เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว เพื่อ

ศกึษาขอ้มลูตา่งๆ ในแวดวงผูผ้ลติสนิคา้

ด้วยกัน

วันนี้ แม้ ว่ าความต้องการของกลุ่ ม

ลูกค้าในส่วนของรถพิเศษจะสูง แต่

คุณสมศักด์ิกล่าวว่า 20 คันต่อปี คือ

จำานวนที่เหมาะสมขีดกับความสามารถ

ของทีมงาน (ขีดความสามารในการ

ผลิตมอเตอร์โฮมส่งออกของโรงงานอยู่

ที่ 700-1000 คันต่อปี)

วั นที่ เ ร าแวะมาสนทนาที่  บ ริ ษั ท 

เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) จำากัด รถคอม

มานด์ของกองทัพท่ีใช้วอลโว่ FMX 

สองคันกำาลังติดตั้งอุปกรณ์ทางเทคนิค

เข้าไปด้านใน ขณะท่ีรถของกระทรวง

มหาดไทยที่ส่งมอบไปเรียบร้อยแล้ว

หนึ่งคันจากจำานวนสามคันที่ต้องส่งในปี

นี้ยังคงจอดอยู่

ย้อนหลังไปหลายปีคุณสมศักดิ์เคยเป็น

ส่วนสำาคัญในการรณรงค์เร่ืองของรถ

มอเตอร์โฮมในประเทศไทย รูปแบบการ

ท่องเที่ยวด้วยรถบ้านถูกพูดถึงเป็นวง

กว้าง เกิดการต่อรถบ้านขึ้นใช้งานใน

ประเทศไทย แต่เนือ่งด้วยความไม่ลงตวั

หลายเรื่อง โดยเฉพาะในส่วนของ 

กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง ทำาให้รถบ้านหรือ

มอเตอร์โฮมไม่สามารถเตบิโตได้ในตลาด

ประเทศไทย ซึ่งในมุมมองของ Asian 

Trucker  คิดว่าเป็นเรื่องน่าเสียดาย

อย่างยิ่ง

เพราะหากสามารถทำาให้รถบ้านสามารถ

ใช้งานได้อย่างถูกกฏหมาย จะเกิดธุรกิจ

ใหม่ๆ และเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้

อยา่งมากมาย กบัทัง้ในอตุสาหกรรมการ

ต่อรถ การขนส่ง เดินทาง การท่องเที่ยว 

เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน มิเพียง

เท่านั้นต่อไปในอนคตการเดินทางด้วย

รถแบบมอเตอร์โฮมที่ได้รับความนิยม

อยู่ในยโุรป จะสามารถเดนิทางจากยโุรป

มาถึงประเทศแถบเอเซียได้สะดวกขึ้น 

จากถนนที่กำาลังพัฒนาอย่างรุดหน้าใน

โครงการเชื่อมโยงจนีกบัยโุรป รวมไปถงึ

วิกฤตโควิด ที่คนจะหันมาท่องเที่ยวด้วย

รถบ้านเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องปะบนกับ

คนอื่นในเครื่องบิน 

ทุกวันนี้แม้ว่าจะมีผู้สนใจอยากให้ทาง 

บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) ต่อรถ

บ้านให้ แต่เน่ืองด้วยข้อกำาหนดทาง 

กฎหมายทีย่งัไมช่ดัเจนเรื่องรถประเภทนี ้

ทำาใหท้าง บรษิทั เอม็.เอช.ซ ี(ไทยแลนด)์ 

ไม่สะดวกที่จะดำาเนินการให้ เพราะท้าย

ท่ีสุดแล้วเมื่อจะนำาไปใช้งานจะมีปัญหา

ตามมาหลายเรื่อง

ในขณะที่รถพิเศษที่ใช้พื้นฐานของรถ

บรรทกุขนาดใหญ ่ทีถ่กูสรา้งสรรคเ์ปน็รถ

เพื่อการใชง้านเคลื่อนทีเ่ตบิโตในทศิทาง

ทีด่ ีซึง่สามารถดำาเนนิการผลติได ้เพราะ

ผู้ว่าจ้างทั้งหมดเป็นหน่วยงานราชการ 

ที่มีความต้องการใช้งานสถานที่ทำางาน

เคลื่อนที่ในรูปแบบของโมบาย

ด้วยรูปแบบการทำางานที่ปราณีต เลือก

ใช้วสัดชุัน้ด ีทำางานด้วยช่างฝีมอื ทำางาน

ต่อหนึ่งคันนั้นใช้เวลาในการดำาเนินการ

พอสมควร จำานวนยี่สิบคันต่อปี จึงเป็น

จำานวนที่คุณสมศักดิ์กล่าวว่าสอดคล้อง

กับขีดความสามารถของทีมงาน ไม้อัดที่

ใช้ในการปูพื้นผิวภายในรถเป็นไม้อัด

เกรดดีที่นำาเข้าจากต่างประเทศ เหตุผล

ที่ วัสดุต ้องนำาเข ้าจากต ่างประเทศ 

คุณสมศักดิ์กล่าวว่า ของในประเทศ

คุณภาพยังไม่สูงพอ เพราะรูปแบบการ

ใช้งานของโมบายนั้นแตกต่างกับบ้าน มี

การเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆ เมื่อผู้คนขึ้น

มาใช้งานจะอยู่ภายในตัวห้องเป็นเวลา

นับชั่วโมง วัสดุต ่างๆ ต ้องมีความ

ปลอดภยัต่อการใช้งานกบัคน การปล่อย

สารเคมีต่างๆ ต้องตำ่า หรือไม่มีเลย

ท น ท า น ต ่ อ อุ ณ ห ภู มิ ที่ มี ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงได้ดี ลองจินตนาการถึงใน

บางโอกาสต้องจอดอยูใ่นทีโ่ล่งกลางแดด 

หรือแม้แต่การใช้งานกลางฝน เป็นต้น

แรงงานในการทำางานมอเตอร์โฮมเป็น

แรงงานฝีมอื การตดิตัง้การประกอบต้อง

อาศัยความละเอียด ระบบการผลิตของ 

บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) ดำาเนิน

การแบบเป็นสายการผลิต งานเริ่มจาก

สถานแีรกไหลไปตามสายการผลติ แต่ละ

สถานีจะรับผิดชอบงานที่แตกต่างกัน 

เมื่องานเสร็จแผนก QC จะต้องตรวจ

อย่างละเอียดก่อนที่จะถูกโหลดใส่ตู ้

คอนเทนเนอร์เพื่อส่งไปยังญี่ปุ่น

แน่นอนว่าวิกฤตโควิด ส่งผลกระทบมา

ถึง บริษัท เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) ด้วย

เช่นกันแม้จะไม่มาก ส่ิงที่ทำาให้ บริษัท 

เอ็ม.เอช.ซี (ไทยแลนด์) สามารถยืนอยู่

ในแถวหน้าของผู้ผลิตมอเตอร์โฮมใน

ญี่ปุ ่นได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่

เป็นการทำางานหนกัอย่างมทีศิทาง ตลอด

ระยะเวลาส่ีสิบปีที่ผ่านมา คุณสมศักดิ์

บอกว่าไม่เคยหยุดเรียนรู้ ไม่เคยหยุด

พัฒนา ทั้งตนเองและทีมงานของบริษัท 

ดังเช่นที่คุณสมศักดิ์บอกไว้ สองเรื่อง

สำาคัญ หนึ่งคืองานที่ทำานั้นไม่เช่นแค่

เสรจ็ ต้องสำาเรจ็ด้วย สองการทำางานของ

คณุสมศกัดิน์ัน้ไม่ใช่ 100 % แต่เป็น 125 %
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นันทิพัฒน์

คุณชนานันท์ บุตรโท

ผู้หญิงเก่ง & แกร่ง

ทรานสปอร์ต

ขนส่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง
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นันทิพัฒน์ ทรานสปอร์ต

คุณชนานันท์  บุตรโท ผู้ ก่ อตั้ งบริษัท 

นันทิพัฒน์ ทรานสปอร์ต จำากัด แทนตัวเอง

วา่ “แม”่ ทำาใหก้ารนัง่ลงสนทนาในครัง้นีด้ไูม่

เป็นทางการ ไม่เหมือนกับการนั่งสัมภาษณ์

ผู้บริหาร ซึ่งเรารู้สึกผ่อนคลายไปด้วย

ธุรกิจขนส่ง เป็นอาชีพเดียวที่ทำา เพราะ

เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยเร่ิมทำางาน จนกระท่ัง

ปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในสายงานขนส่ง แม้ว่า

ทุกวันน้ีจะถอยออกมาดูอยู่ห่างๆ ให้ลูกสาว

และลูกชายเป็นหลักในการจัดการธุรกิจ

ที่คุณชนานันท์สร้างขึ้นมา

จุดเริ่มต้นต้องย้อนกลับไปประมาณปีพ.ศ. 

2512 ถงึ 2513 ตอนนัน้ คณุชนานนัทท์ำางาน

ประจำาอยู่กับบริษัทเทรลเลอร์ ทรานสปอร์ต 

โดยมีหน้าที่อยู่ ในแผนกซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การรับงาน จ่ายงาน และการเงิน ซึ่ง 

คณุชนานนัทบ์อกวา่ไดป้ระสบการณม์ากจาก

การทำางานในช่วงเวลานั้น

ต่อมาได้ลาออกมาทำาธุรกิจของตนเองโดย

ลงทนุร่วมกบัหุน้ส่วน เปิดบรษิทัรบัจ้างขนส่ง

สินค้า ช่วงประมาณปี 2533 ถึง 2537 มีรถ

ในฟลีทอยู่สิบสามคัน ซึ่งธุรกิจถือว่าไปได้ดี 

ตอนที่แยกย้ายกับหุ้นส่วน เพื่อต่างคนต่าง

ทำาเป็นของตนเอง รถในฟลีทที่มีถูกตัดแบ่ง

ออกเป็นสองส่วน หุ้นส่วนเลือกรถหกคัน

พร้อมด้วยตวัสำานกังานทีต่ัง้ คณุชนานนัท์ รบั

เอารถเจ็ดคันมาเริ่มธุรกิจต่อ โดยก่อตั้ง

นันทิพัฒน์ขึ้นมาในปี 2537 แน่นอนว่า

เส้นทางแห่งความมั่นคงได้เริ่มต้นก้าวแรก

อย่างจรงิจงั เพราะเป็นการทำางานทีเ่ป็นของ

ตนเองร้อยเปอร์เซ็นต์

นันทิพัฒน์ เริ่มต้นด้วยการวิ่งงานขนส่ง

จากลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ขึ้น

มา อะไรที่ติดขัดไม่สามารถทำาได้ ในยุค

ที่ทำางานกับหุ้นส่วน สามารถเดินหน้าได้

อย่างเต็มที่เมื่อสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจอยู่

ที่คุณชนานันท์แต่เพียงผู้เดียว ส่ิงหนึ่งคือ

การออกรถสิบล้อเพ่ิมเพ่ือมารับว่ิงงาน ที่

มีตลาดรองรับอยู่ ในฟลีทของนันทิพัฒน์

จึงมีทั้งรถหัวลากพร้อมหาง และ สิบล้อ ที่

สามารถรองรับลักษณะของสินค้าที่หลาก

หลายให้กับลูกค้าได้

ที่ตั้งปัจจุบันของนันทิพัฒน์คือย่านคลองห้า

รังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้งถาวรอย่างเป็นทางการ 

มีทั้งอาคารสำานักงาน ลานจอดรถและหาง

ลาก รวมทั้งส่วนซ่อมบำารุงรถ และบ้านพัก

พนักงานับรถ ซึ่งนันทิพัฒน์มีให้พักฟรี เป็น

สวัสดิการพนักงาน

ลูกค้าหลักของนันทิพัฒน์อยู่ในสายอุตสาห

กรรมใหญ่ โดยเฉพาะในหมวดงานก่อสร้าง 

ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าเก่าที่ร่วมงานกัน

มายาวนานตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม

คุณชนานันท์ บุตรโท กับรถฮีโน่คันแรกของบริษัท ซึ่งสร้างรายได้ ให้กับบริษัทมากมาย ยังคงเก็บรักษาไว้



สิ่งที่สำ คัญในการดำ เนินการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า สินค้าของ
ลูกค้านั้นสำ คัญที่สุด ซึ่งจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีตลอดการ

ขนส่งตั้งแต่รับของที่ต้นทาง ไปจนถึงจุดส่งของปลายทาง
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อะรไคือสิ่งที่รักษาฐานลูกค้าเก่าของบรษัท

ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น คุณชนานันท์กล่าว

ว่า การทำางานของบริษัทมีความซื่อตรงต่อ

ลูกค้า อุปกรณ์เครื่องมือในการทำางานของ

นันทิพัฒน์คือรถและหางลากต่างๆ ต้อง

ดูแลให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ไม่มีการเอารถท่ีสภาพไม่พร้อมใช้งานออก

ไปทำางานให้ลูกค้าโดยเด็ดขาด รถที่เก่าปลด

ออกจากฟลทีและเสรมิเขา้แทนทีด่ว้ยรถใหม่

ตรงต่อเวลากับลูกค้า ปัจจุบันเพื่อขยาย

ขอบเขตของงานให้บรกิารลกูค้า โดยการเพิม่

ขนาดและนำ้าหนักของตัวสินค้าในการขนส่ง 

นันทิพัฒน์ได ้เติมรถบรรทุกรุ ่นใหม่จาก

สแกนเนียเข้าฟลีทจำานวนสองคัน

ตลอดระยะเวลายาวนานทีน่นัทพิฒัน์ดำาเนนิ

ธุรกิจมา ไม่เคยต้องใช้เซลล์ออกไปหางาน

เลย ตัง้แต่เริม่ทำาธรุกจิ สิง่ทีน่นัทพิฒัน์รกัษา

ตลอดมาคอืคณุภาพในการทำางานทีล่กูค้าจะ

ได้รบัจากการว่าจ้างในการขนส่งสนิค้า ลกูค้า

เก่ายงัคงใช้งานต่อเน่ือง มกีารบอกกล่าวปาก

ต่อปาก ทำาให้มลีกูค้าเพิม่เตมิสลบัหมนุเวยีน

เข้ามาอยู่ไม่ขาด ในขณะที่ลูกค้าประจำาก็ยัง

คงเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน

“ ซื่ อ สั ต ย์ กั บ ลู ก ค้ า  สำ า คั ญ ที่ สุ ด ” 

คุณชนานันท์ กล่าว

ในช่วงวิกฤตเรษฐกิจต้มยำากุ้ง นันทิพัฒน์

ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง การจ่ายเงินล่าช้า

จากบริษัทลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกจิใหญ่ในหว้งเวลานัน้ ยอดเงนิหลาย

ล้านบาท แต่นันทิพัฒน์ก็สามารถประคอง

ตัวผ่านมาได้และเติบโตอย่างเข้มแข็งมา

จนถึงปัจจุบัน

ทุกวันนี้คุณชนานันท์ เริ่มปล่อยให้ลูกสาวได้

ทำาหนา้ที่ในการบรหิารแทน ตดัสนิใจในเรื่อง

สำาคัญต่างๆ โดยคอยให้ความช่วยเหลืออยู่

ห่างๆ ส่วนลูกชายรับหน้าที่ดูแลในส่วนของ

ยานพาหนะที่ใช้ ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

กิจกรรมในยามนี้ของคุณชนานันท์ คือการ

ช่วยทำางานให้กับวัดชลประทานฯ สลับกับ

การร่วมประชุมกับลูกๆ บ้าง เพื่อติดตาม

ความเป็นไปของธุรกิจ คอยให้คำาปรึกษาใน

บางเรื่อง

เราถามคุณชนานันท์ว่า ความที่เป็นผู้หญิง

การบรหิารธรุกจิขนสง่มคีวามทา้ทายอยา่งไร

บา้ง คณุชนานนัทบ์อกพรอ้มรอยยิม้วา่ “สมยั

แมท่ำางาน ถา้ไดค้ยุกบัลกูคา้ โอกาสทีจ่ะไมไ่ด้

งานนีย่ากมากนะ”  “การทำางานนัน้สำาคญัคอื

เราทุ่มเทใส่หัวใจให้กับงานที่เราทำามากน้อย

แคไ่หน สำาหรบัแมเ่วลาทำาอะไรทำาเตม็ที ่งาน

นี้เป็นงานที่เรารัก รักที่จะทำา สมัยก่อนเกิด

ปัญหาอะไรขึ้น เราจะไปอยู่ที่หน้างานตลอด 

มีปัญหาอะไร ดึกแค่ไหนก็ออกไปดู”

ทุกวันนี้มีบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างหลายบริษัทไว้วางใจให้นันทิพัฒน์

ขนส่งสินค้าให้ เช่นบริษัทบูลสโคป ขอบข่าย

งานบริการของนันทิพัฒน์นั้น บริการขนส่ง

สินค้าทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน 

โดยรถเทรลเลอร ์พรอ้มโลวเ์บดทีม่คีณุสมบตัิ

สามารถขนสินค้ายาวพิเศษถึง 30 เมตร รถ

บรรทกุหกลอ้ โดยทมีงานและทมีเซฟตี ้ดว้ย

ประสบการณก์วา่ 26 ป ีและไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

เราถามว่านันทิพัฒน์บริหารจัดการเรื่องคน

ขับรถ ซึ่งถือเป็นทรัพยกรที่สำาคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างไร คุณณชิตา สุวัณณปุระ 

(ลูกสาว) ซึ่งปัจจุบันรับหน้าที่เป็นผู้นำาในการ

บริหารงานนันทิพัฒน์ฯ ซึ่งแวะเข้ามาร่วมวง

สนทนาด้วยกล่าวว่า ที่นันทิพัฒน์ จะมีการ

ประชมุประจำาอาทติย ์ซึง่จะทำาในทกุวนัจนัทร์

เพื่อสรุปงาน รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น เสนอ

แนะต่างๆ จากทีมงาน พร้อมๆ ไปกับการให้

นโยบายต่างๆ ของบริษัทสู่ทีม เพื่อเป็นเข็ม

ทิศในการทำางานให้กับทุกคน ในการมุ่งไปสู่

เป้าหมายเดียวกัน สำาเร็จไปด้วยกัน

ส่ิงที่สำาคัญในการดำาเนินการขนส่งสินค้าให้

ลูกค้า สินค้าของลูกค้านั้นสำาคัญที่สุด ซึ่งจะ

ต้องได้รับการดูแลอย่างดีตลอดการขนส่ง

ตั้งแต่รับของที่ต้นทาง ไปจนถึงจุดส่งของ

ปลายทาง หางที่ใช้ ในการขนส่งสินค้าของ

นันทิพัฒน์มีความยาวครบ พร้อมสำาหรับ

สินค้าของลูกค้า ตั้งแต่ 12 เมตร ไปจนถึง 

30 เมตร 

บทบาทของสแกนเนียสองคันที่เข้ามาประ

จำาฟลีท ซึ่งนับเป็นยุโรปสองคันแรกของ

บริษัทตั้งแต่เปิดดำาเนินกิจการมา คือการมา

ประจำาหาง Low Base 6 เพลา ซึ่งต้องการ

รถทีม่คีณุภาพสงู มคีณุสมบตัคิรบสำาหรบัการ

ลากสินค้าของลูกค้า

คุณณชิตา กล่าวว่า นันทิพัฒน์มองการซื้อ

สแกนเนีย และหางหกเพลา เป็นการลงทุน

เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทมีขีดความสามารถ

เพ่ิมขึ้นในการทำาธุรกิจ ต่อยอดให้ขอบข่าย

ของการรับงานกว้างขวางออกไป ถือเป็น

อีกก้าวหนึ่งที่สำาคัญของนันทิพัฒน์ ในยุค

รับไม้ต่อ

แน่นอนว่าก่อนการตดัสนิใจซือ้รถย่อมต้องมี

การหาข้อมูลและทำาการเปรียบเทียบใน

หลายๆ ด้าน ก่อนการตัดสินใจ คุณชนานันท์

บอกว่าที่สำาคัญคือมีคนที่รู้จักกันแนะนำาและ
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สแกนเนีย P410 ซึ่งเพิ่มถูกเพิ่มเติมเข้าฟลีท สองคัน เพิ่มขีดความ

สามารถในการรับงานขนส่งหนักให้กับบริษัท ซึ่งกำาลังมีความต้องการ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หน้าตรงข้าม

รถฮีโน่คันแรกของนันทิพัฒน์ฯ ที่ยังคงเก็บรักษาไว้ ตั้งอยู่บนฐานที่

ยกพื้นสูง โดดเด่นอยู่บริเวณทางเข้าบริษัท 
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ให้ข้อมลูว่าสแกนเนยีดจีรงิ เหมาะทีจ่ะนำามา

ใช้งาน มีความคุ้มค่า เพราะเขาก็ใช้อยู่ ซึ่ง

คุณชนานันท์กล่าวว่า เปรียบเสมือนบริษัท

นันทิพัฒน์ หลายงานที่นันทิพัฒน์ได้มาเกิด

จากการบอกต่อของลูกค้าเก่า ในเร่ืองของ

คุณภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจได้ ซึ่งเกิดจาก

การได้ลองใช้งานมาก่อน มีความประทับใจ

ในคณุภาพและมาตรฐานทีม่คีวามสมำา่เสมอ 

ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญ ด้วยเหตุนี้คุณภาพและ

มาตรฐานที่แนะนำาบอกต่อจากลูกค้าถือ

เป็นการการันตีคุณภาพและมาตรฐานท่ี

สำาคัญ 

คุณชนานันท์ กล่าวว่าต้ังแต่ปี 37’ จนถึง

ปัจจุบัน นันทิพัฒน์เติบโตพัฒนามาโดย

ตลอด ไปอย่างมั่นคงเรียบง่ายไม่หวือหวา 

แต่เมื่อมีโอกาส หรือมองเห็นโอกาสต้องคิด

เร็ว ทำาเร็ว

แวดวงการขนส่งสินค้าในภาคอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง คู่แข่งเยอะ แม้ว่านันทิพัฒน์ฯ จะ

มีลูกค้าประจำาอยู่ แต่สิ่งที่สำาคัญคือต้อง

ไม่ประมาท หน้าท่ีของคนทำางานคือ รักษา

มารตรฐานที่มีให้กับลูกค้าไว้ ให้สูงไว้ตลอด 

Safety หรือความปลอดภัยในการทำางานนั้น

สำาคัญที่สุด คนขับรถต้องตรงต่อเวลา สร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ท่ีด้านหน้าของบริษัทนันทิพัฒน์ ผู้มาเยือน

จะได้ เห็นรถหัวลากฮีโน่รุ่นเก่าคันหนึ่ง 

จัดวางอยู่บนแท่นที่ถูกยกขึ้นสูงเด่นชัด 

คุณชนานันท์เล่าให้ฟังว่า นั่นเป็นรถคันแรก

ในหกคันที่แบ่งมาจากหุ้นส่วนเดิม และใช้

ดำาเนินธุรกิจหาเงินเข้าบริษัทมาตั้งแต่แรก

ก่อตั้ง เพื่อนฝูงร่วมรุ่นถูกขายออกไปหมด

แล้ว เหลือฮีโน่คันนี้ที่ยังว่ิงงานอยู่ไม่เคย

ขาด แม้แต่ตอนที่จะขายก็มีงานว่ิงอยู่ข้าง

นอกตลอดทำาให้ไม่มีโอกาสให้ขายสักที คุณ

ชนานันท์บอกว่า “เหมือนเขาไม่อยากให้

ขายออกไป” จนในท้ายที่สุดเลยตัดสินใจว่า

เมื่อไม่อยากไปก็อยู่ด้วยกัน ความที่เป็นรถที่

ทำาเงินให้กับบริษัทมายาวนาน จึงถือเสมือน

เป็นแม่ย่าของบริษัท จึงทำาแท่นและยกรถ

คันแรกที่ทำางานหาเงินให้บริษัทแบบไม่ยอม

หยุดเสียที ให้ได้ขึ้นไปพัก เป็นแลนด์มาร์ค

อย่างหนึ่งของบริษัทนันทิพัฒน์ ที่ใครเมื่อ

แวะมาก็จะต้องได้เห็น

ก่อนจบการสนทนา เราถามว่าตลอดระยะ

เวลาในการดำาเนินธุรกิจมาตั้งแต่แรกเร่ิม

จนถึงปัจจุบัน มีเรื่องราวที่น่าประทับใจอะไร

บา้งกบัธรุกจิขนสง่ คณุชนานนัทบ์อกวา่ การ

ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการขนส่งพระ

เมรุมาศจำาลอง ไปตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อให้

ประชาชนไดม้โีอกาสรว่มในพธิกีารสำาคญั ถอื

เปน็ความภาคภมูใิจสงูสดุของทกุคนในบรษิทั

นันทิพัฒน์ “พูดแล้วยังรู้สึกขนลุกเลย” คุณ

ชนานันท์กล่าวพร้อมรอยยิ้ม 

สำาหรับการมีโอกาสได้มานั่งสนทนากับ

ผู้หญิงมากความสามารถ มีประสบการณ์

ยาวนานในแวดวงขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง อย่างคุณชนานันท์ ถือว่าเป็นโชคดี

ของ  As i an  T rucke r  สิ่ ง สำ าคัญที่

คณุชนานนัท์กล่าวยำา้กบัเราอยูเ่สมอคอื การ

ทำางานต้องมีความซ่อสัตย์ ซ่ึงสำาคัญมาก 

นันทิพัฒน์ถือเอาเรื่องนี้เป็นเข็มทิศในการ

ทำางาน ถกูถ่ายทอดสูท่กุคนในองค์กร ตลอด

ระยะเวลาในการแล่นเรอืไปในมหาสมทุรเพือ่

เก็บเกี่ยวสินทรัพย์ ผืนทะเลไม่ได้ราบเรียบ

ตลอดเวลา บางช่วงมีคลื่นลม บางช่วงต้อง

ฝ่าพาย ุแต่นนัทพิฒัน์กส็ามารถแล่นฝ่ามาได้

อย่างปลอดภัย มั่นคง และจะยังคงก้าวไป

ข้างหน้าต่อไป
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“ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำาลอง” (LoxSim Driving Simulation Center)

Truck

เครื่องฝึกขับรถบรรทุกรุ่น 

AS1600 ที่พัฒนาโดยบริษัท

ออโต้ซิม ประเทศนอร์เวย์ 

เครื่องซิมูเลเตอร์เป็นหัวรถ

บรรทุกแบบ 6 DOF Motion 

Platform 

Technology
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“ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำาลอง” (LoxSim 

Driving Simulation Center)

Simulator และ Simulation ที่เรานำา

เสนอในวันนี้คือเครื่องฝึกขับรถบรรทุก

จำาลอง ที่เรียกได้ว่าทันสมัยและสมบูรณ์

แบบที่สุดในประเทศไทย ดำาเนินการให้

บริการโดยบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น 

เทคโนโลยี จำากัด (ล็อกซซิม)

เราเดินทางไปยังที่ตั้งของล็อกซซิมที่

ย่านบางเขน เพื่อพูดคุยและสัมผัสกับ

เจ้าเครื่องฝึกขับรถบรรทุกรุ่น AS1600 

รุ่นท็อป ที่ใช้หัวเก๋งของ Scania โดย 

Motion Platform ที่สามารถจำาลองการ

เคลื่อนไหวได้เสมือนการขับรถบนถนนจริง

ล็อกซซิมได้เลือกใช้เทคโนโลยีจากบริษัท 

ออโต้ซิม (AutoSim) ผู้นำาด้านซิมูเลเตอร์

จากนอร์เวย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้

โดยเฉพาะ และที่นี่ยังมีการพัฒนา

หลักสูตรในการฝึกขับรถเพื่อความ

ปลอดภัย ที่ใช้หลักมาตรฐานสากลเรื่อง

ความปลอดภัยในการขับรถเชิงป้องกัน 

(Defensive Driving) และขับรถแบบ

ประหยัดนำ้ามัน (Eco-Driving)

นอกไปจากนั้นที่สำาคัญคือผู้ ใช้งาน

สามารถเลือกรูปแบบการฝึกได้ โดยทาง

ทีมงานของล็อกซซิมสามารถออกแบบ

หลักสูตร และแบบฝึกหัดให้สอดคล้อง

ไปกับความต้องการของลูกค้าได้ (เพื่อให้

เหมาะกับแต่ละกิจการขนส่งของลูกค้า)

เมื่อพูดถึง Simulator (ซิมูเลเตอร์) หลาย

คนอาจจะนึกถึงเครื่องฝึกบินจำาลองที่

นักบินใช้ ในการเรียนและฝึกขับเครื่อง

บิน ก่อนที่จะขึ้นบินจริง หรือแม้แต่การ

ทบทวนฝึกบิน การทดสอบเผชิญหน้ากับ

สถานการณ์ต่างๆ ในการบินของนักบิน 

Simulator (ซิมูเลเตอร์) สำาหรับรถบรรทุก

Simulator (ซิมูเลเตอร์) หมายถึง 
ชุดคำาสั่งหรืออุปกรณ์ซึ่งจำาลอง
กระบวนการหรือระบบบางระบบ
ด้วยวิธีการเชิงเลขคณิต เพื่อการ
ค้นคว้าหรือศึกษาบางสิ่งบางอย่าง 
บางครั้ง อาจใช้หมายถึงโปรแกรม
หรือชุดคำาสั่งที่เขียนสำาหรับใช้
กับคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง แต่
สามารถนำาไปใช้กับคอมพิวเตอร์อีก
ประเภทหนึ่งได้

นี่คือความหมายจากพจนานุกรม 
ผู้คนทั่วไปเมื่อเราพูดถึง Simulator 
คงจะมีความเข้าใจแตกต่างกัน
ไป มีสักกี่คนที่จะคิดว่า Simulator 
สามารถนำามาพัฒนาขีดความ
สามารถของมนุษย์ได้ บางคนอาจ
เข้าใจเพียงด้านเดียวว่า Sim คือ
เกมส์

คุณพัชฌา ชุติมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงานของล็อกซซิม
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เมื่อผู้ฝึกอบรมขึ้นขับรถ จะมีเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ และคอยควบคุมตัวโปรแกรม ผ่านคอนโทรลเลอร์ต่าง ๆ
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ขนาดใหญ่ของล็อกซซิม เป็นแบบเดียวกัน 

ทำางานด้วยหลักการเดียวกัน เพียงแต่

เปลี่ยนจากตัวเครื่องบินมาเป็นรถบรรทุก 

เปลี่ยนจากการบินอยู่บนฟ้า Take off 

และ Landding มาเป็นขับเคลื่อนไปบน

ถนน ถอยเข้าจอดเทียบส่งสินค้า ขับรถอยู่

ท่ามกลางฝนตกหนัก ขึ้นภูเขา และอื่นๆ 

ซึ่ง Simulator และ Simulation สามารถ

จำาลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อฝึกให้คนขับ

สามารถบริหารจัดการ รับมือกับสิ่งต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่

ต้องรอให้เกิดขึ้นจริงก่อน ผ่านการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์และป้อนข้อมูล

ลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นใช้งานผ่าน 

Simulator

คุณพัชฌา ชุติมา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และทีมงานของล็อกซซิมที่ทำา

หน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบการใช้งาน 

วิศวกรที่ออกแบบโปรแกรมการขับขี่ เข้า

ร่วมสนทนาให้ข้อมูลกับ Asian Trucker

งบลงทุนกว่า 20 ล้านบาท จุดเด่นอยู่ที่

เครื่องฝึกขับรถบรรทุกรุ่น AS1600 ที่

พัฒนาโดยบริษัทออโต้ซิม ประเทศ

นอร์เวย์ เครื่องซิมูเลเตอร์เป็นหัวรถ

บรรทุกแบบ 6 DOF Motion Platform 

เคลื่อนไหวอิสระ 6 ทิศทาง ซึ่งใช้หลักการ

เดียวกับ  Simulator ฝึกนักบิน 

Simulator (ซมิเูลเตอร์) ของทาง

ล็อกซซิมสามารถจำาลองเป็นรถบรรทุก

สิบล้อ รถบรรทุกกึ่งพ่วง หรือ รถหัวลาก 

สามารถตั้งค่าเครื่องยนต์ได้หลากหลาย

ตามสเปกที่มีใช้งานอยู่ในตลาด ระบบ

เกียร์ ระบบเบรก ABS ระบบรักษาการ

ทรงตัว ESP จำาลองการบรรทุกนำ้าหนัก 

ชนิดของวัตถุที่บรรทุก ทั้งสิ่งที่เป็น

ของแข็ง ของเหลว ได้ตามความต้องการ

ของลูกค้า กำาหนดและปรับเปลี่ยน

สถานการณ์ต่างๆ เช่น สภาพลมฟ้า

อากาศ สภาพถนนที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กับประเทศไทยได้เบ็ดเสร็จ ทำาให้ผู้เรียน

สามารถฝึกขับรถบรรทุกในสถานการณ์ที่

ฝึกขับจริงไม่ได้ อาทิ ถนนขณะที่มีพายุ 

ทางชันขึ้นภูเขา การเบรกกะทันหันในขณะ

ที่บรรทุกของเต็มคัน การเข้าโค้งด้วย

ความเร็วที่แตกต่างกันกับลักษณะโค้งที่

หลากหลาย เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพให้กับผู้เรียนและเพิ่มทักษะ 

สามารถมีสติรับมือเมื่อเจอสถานการณ์จริง

ได้

เทคโนโลยี Simulation เป็นการทำางาน

ด้วยตัว Hardware และ Sofeware ร่วม

กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัว

เครื่องมือนั้น ล็อกซซิมลงทุนด้วยการใช้

รุ่นท็อปสุด ที่มาเป็นหัวเก๋งของรถจริง ตัว

ระบบ โปรแกรมในการฝึก การพัฒนาการ

ขับขี่ใช้กันแพร่หลายในยุโรป ส่วนใหญ่ใช้

ในงานวิจัย และ เพื่อพัฒนาทรัพยากรคน

ขับรถใน อุตสาหกรรมขนส่ง 

Simulator วางอยู่บน Motion Plat-

form แบบ 6 DOF สามารถจำาลองการ

เคลื่อนที่ได้เสมือนการขับรถจริง รวมทั้ง

จำาลองแรงสั่นสะเทือนต่างๆ จากการใช้

งาน เครื่องมือจะทำางานผ่านโปรแกรม

ที่ถูกเขียนขึ้นเฉพาะสำาหรับ Simulator 

สร้างโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ขับขี่ได้

เผชิญหน้ากับสถาณการณ์อันตรายต่างๆ 

เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะการขับขี่ โดยมี

ห้องควบคุมคอยติดตามดูผู้ ใช้งานด้านใน

เครื่อง Simulator

คุณพัชฌา และ ทีมของล็อกซซิม อธิบาย

ให้ฟังว่า Simulator ของล็อกซซิม 1 

ชั่วโมงในการขับขี่ด้วย Simulator มี

อัตราส่วนเท่ากับการขับรถบนถนนจริง

ประมาณ 3 ชั่วโมง สามารถจำาลองรูป

แบบของเกียร์ เครื่องยนต์ การบรรทุก

นำ้าหนักได้ทุกประเภท แบบปกติ แบบรถ

พ่วง

การอบรมการขับขี่ จะแบ่งเป็นภาค

ทฤษฎีและปฎิบัติ เมื่อทำาการขึ้นขับขี่ใน

ตู้ Simulator จะมีทั้ง Instructor และ 

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ คอยมอนิเตอร์

อยู่ในห้องควบคุม โดยจะมีการเก็บ

ข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดในการทำาแบบ

ฝึกหัดต่างๆ แต่ละครั้งการใช้งานจะอยู่

ที่ประมาณไม่เกินคนละสามนาทีต่อแบบ

ฝึกหัด (เนื่องด้วยการมองจอนานๆ มี

ผลในการทำาให้เกิดความเครียดทางด้าน

สายตา ซึ่งแต่ละคนจะมีผลแตกต่างกัน

ไป) หลังจากผ่านการใช้เครื่องจะมีการ

ประชุมสรุปถึงการฝึก โดยประเมินผลจาก

รูปแบบการขับและคะแนนต่างๆ ที่ได้จาก

การทำาแบบทดสอบ

กลุ่มเป้าหมายของล็อกซซิมแบ่งออกเป็น

สามกลุ่ม คือ หน่วยงานราชการ สถาบัน

การศึกษา และ บริษัทเอกชน ในส่วนของ

มหาวิทยาลัยนั้นเกี่ยวข้องกับคณะที่เปิด

สอนในเรื่องของภาควิชาโลจิสติกส์ เพื่อ

ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทำาความเข้าใจถึงเรื่อง

การบริหารจัดการเรื่องยานพาหนะ ส่วน

ในภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทขนส่ง ตอน

นี้เริ่มต้นกับบริษัทที่เป็นอินเตอร์ ซึ่งอยู่

ในหมวดขนส่งวัตถุอันตราย โดยมีบริษัท 

เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด เป็นลูกค้า

รายแรกที่ติดต่อเข้ามา รวมถึงบริษัท

ขนส่งสินค้ารายย่อย และสมาคมต่างๆ 

ส่งพนักงานขับรถเข้ามาอบรมพัฒนาขีด

ความสามารถผ่านระบบ Simulator 

คุณพัชฌา เล่าให้ฟังว่าแรกเริ่มเมื่อ

พนักงานขับรถของ Shell รู้ว่าจะมีการฝึก

การขับขี่ผ่านระบบ Simulator บางคนมี

การต่อต้านทางความคิดเกิดขึ้นว่า การ

มาฝึกกับเกมส์จะได้ประโยชน์อะไร แต่

เมื่อมาเห็นเครื่องมือ และ ได้เรียนรู้ ได้

ผ่านกระบวนการจนจบคอร์สแรกทุกคน

มีความคิดที่เปลี่ยนไป เมื่อได้กลับไป

ทำางานจริงและกลับมาเพิ่มเติมในครั้งที่

สอง คนขับรถทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน

ว่า การฝึกผ่านระบบ Simulator ช่วยได้

มากจริงๆ 

เทคโนโลยี Simulator เป็นเครื่องมือ

ที่มีความทันสมัยมาก ถูกใช้ ในงาน

วิจัยเรื่องอุบัติเหตุในต่างประเทศ โดย

เฉพาะในยุโรป เพื่อหาข้อมูลนำามาใช้ ใน

อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ การคิดเครื่อง

มือป้องกันอันตรายต่างๆ บนท้องถนนและ

ยานยนต์  กิจการขนส่ง

แน่นอนว่าความใหม่ของเทคโนโลยีที่มา

เต็มรูปแบบเช่นนี้กับแวดวงขนส่งใน

ประเทศไทย ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้คนมี

ประสบการณ์ร่วมน้อยมาก แต่เมื่อได้เข้าสู่

กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการได้ทดลองใช้

งานกับตัว Simulator และกลับไปขับรถ 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริง 

พนักงานขับรถทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ที่ได้มา

เข้ารับการอบรมต่างยอมรับว่า ตัว

โปรแกรมการเรียนรู้และการฝึกผ่านระบบ 
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Simulator ช่วยให้เขาพัฒนา

ขีดความสามารถได้จริง ช่วยแก้ปัญหาที่

เคยเกิดขึ้นได้ และที่สำาคัญคือการเปลี่ยน

ทัศนคติเป็นเชิงบวกในการทำางานในสาย

อาชีพขับรถ จากทัศนคติที่เปลี่ยนไป ช่วย

ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถของทีม

คนขับรถ พัฒนาบริษัท และที่สำาคัญทำาให้

ท้องถนนมีความปลอดภัยขึ้น

ช่วงแรกเริ่มในการทำาธุรกิจของล็อกซซิม 

ย่อมเป็นห้วงเวลาที่ทีมงานต้องทำางาน

อย่างหนัก เพราะนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้าง

ใหม่สำาหรับแวดวงขนส่งในประเทศไทย 

ทั้งกับผู้ประกอบการและคนขับรถ แต่ใน

ส่วนของภาคการศึกษานั้นดูเหมือนจะเปิด

กว้างกว่า เพราะการศึกษานั้นเป็นโลก

แห่งการเรียนรู้ที่ต้องสัมผัสและเข้าหา

เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้

ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 

ซึ่งก้าวหน้าเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องของ AI

เรื่องหลายเรื่องอาจมีการถกเถียงกัน 

คุณพัชฌากล่าว เช่นกรณีของการใส่

นำ้าหนักบรรทุก การจัดวางสินค้าที่ดีและไม่

ดีเป็นอย่างไร ด้วยระบบ Simulator 

สามารถทำาการทดสอบให้เห็นได้เลย เกิด

เป็นงานวิจัย เป็นผลลัพธ์ สำาหรับนำาไปใช้

งานจริงได้เลย ด้วยการทดสอบรูปแบบ

การวางสินค้าแบบต่างๆ ผ่านการเขียน

โปรแกรมและทดลองใช้งานผ่าน 

Simulator 

เป้าหมายของการให้บริการ 

อันดับต้นๆ ล็อกซซิมต้องการอยากให้ท้อง

ถนนเกิดความปลอดภัย ช่วยรักษาชีวิต

ของคนขับรถ พัฒนาขีดความสามารถ ซึ่ง

จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของอาชีพ

คนขับรถ พัฒนาอุตสาหกรรมขนส่งทาง

ถนนของไทยให้มีขีดความสามารถและ

มีความปลอดภัยสูงขึ้น เพราะการเกิด

อุบัติเหตุแต่ละครั้งมีความเสียหายสูงมาก 

โดยเฉพาะหากเสียชีวิต เป็นสิ่งซึ่งประเมิน

ค่าไม่ได้เลย

ทดลองใช้งาน

หลังจากสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เรา

ได้รับการเชื้อเชิญให้ขึ้นลองขับรถบรรทุก

ผ่าน Simulator โดยมีบททดสอบสั้นๆ ให้

ได้ลอง เมื่อขึ้นนั่งในที่นั่งคนขับ บนหัวเก๋ง

ของสแกนเนีย ให้ความรู้สึกเหมือนกำาลัง

จะขับรถบนถนนจริง เพราะเราขึ้นไปนั่งอยู่

บนหัวเก๋งของรถบรรทุกจริง พวงมาลัย 

อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ คือของจริง เพียง

แต่ทัศนวิสัยโดยรอบตัวเราคือบรรยากาศ

บนท้องถนน ที่เรามองผ่านจอมอนิเตอร์

รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายขวา และ

ด้านหน้า มีกระจกมองข้างเสมือนรถจริง

ทุกประการ เมื่อติดเครื่องยนต์เมีเสียง

เครื่องยนต์จริงๆ ดังให้ได้รู้สึก ปลดเบรก

มือ แตะคันเร่งรถเครื่องตัว เรารับรู้ได้ถึง

การสั่นของหัวเก๋งเล็กน้อย เหมือนอาการ

เป้าหมายสำาคัญที่ล็อกซซิมวางไว้ 
สำาหรับการลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยเช่นนี้ คืออยากจะเป็นส่วน
สำาคัญที่จะช่วยพัฒนาขีดความ
สามารถของคนขับรถ ร่วมกันทำาให่้
ท้องถนนของประเทศไทยมีความ
ปลอดภัยสูงขึ้น
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รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าจริงๆ นำ้าหนักเท้า

ที่กดลงไปบนคันเร่ง ตอบสนองกับทิวทัศน์

ที่เคลื่อนเข้ามาหาเรา

เมื่อแตะเบรก หักพวกมาลัย อาการต่างๆ 

เสมือนจริง เป็นไปตามการกระทำาของผู้

ขับขี่ การแตะเบรกเบาๆ หรือการเหยียบ

แบบฉุกเฉิน การยวบตัวของตัวรถรู้สึก

เสมือนจริงทุกอย่าง แน่นอนว่าการขึ้น

ขับครั้งแรกอาจให้ความรู้สึกที่ไม่คุ้นชิน

อยู่บ้าง แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วจะเริ่มคุ้น

เคย และจะทำาให้การฝึกปฎิบัติให้ผลที่ดีได้

อย่างไม่ต้องสงสัย

ผ่านไปประมาณร่วมสามนาที เมื่อเป็นครั้ง

แรกเป็นธรรมดาที่ความไม่คุ้นเคยกับการ

มองภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบกราฟฟิก

ผ่านจอมอนิเตอร์ จะทำาให้รู้สึกเหมือนมวน

ท้องเล็กน้อย แต่เมื่อปรับตัวได้อาการ

เหล่านี้จะหายไป ดังนั้นในคอร์สฝึกอบรม

จริง จึงจะมีการทำา Pre-Drive เพื่อปรับ

สภาพร่างกายและสายตาของผู้ฝึกให้คุ้น

ชินกับ Simulator เสียก่อน

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า จะมีส่วนช่วยอย่าง

มากกับอุตสาหกรรมขนส่งในอนาคต โดย

เฉพาะการพัฒนาเรื่องการขับขี่ แต่จะ

เกิดขึ้นช้าหรือเร็วนั้นก็มีองค์ประกอบและ

ปัจจัยหลายอย่าง แต่แน่นอนว่าความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถ้าเราไม่ปรับตัว

เรียนรู้ วันหนึ่งเราจะถูกบังคับให้ต้องเรียน

รู้อยู่ดี เพราะเทคโนโลยีจะต้องเข้ามาช่วย

ทำาให้การทำางานของมนุษย์มีประสิทธิภาพ

ขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง

คุณพัชฌา บอกว่า การฝึกการขับขี่ด้วย

ระบบ Simulator สำาหรับลูกค้า จะมีทั้ง

ส่วนของภาคทฤษฎีและปฎิบัติด้วยการเข้า

ใช้งาน Simulator 

จำานวนครั้งในการอบรม การใช้ Simulator 

จะแตกต่างไปตามรูปแบบ โปรแกรมการ

ฝึกที่ลูกค้าเลือก ตัวโปรแกรมการฝึกนั้น 

จะเป็นการคุยกันกับลูกค้า ขึ้นอยู่กับลูกค้า

ว่าต้องการที่จะพัฒนา หรือแก้ไขปัญหา

ด้านใดให้กับพนักงานขับรถ ต้องการปรับ

พฤติกรรมการขับขี่ที่ด้านใด หลังจาก

การคุยกันแล้วทางล็อกซซิมจะออกแบบ

โปรแกรมที่เหมาะสมกับการฝึกนั้น 

ค่าใช้จ่ายหนึ่งคอร์สในการอบรม การฝึก

ด้วย Simulator อยู่ที่ประมาณแปดพัน

บาทต่อชั่วโมง ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการ

จัดอบรมและความต้องการของลูกค้า 

หากเป็น Workshop สามารถรับผู้เรียน

สูงสุดได้ถึง 20-30 คน แต่ถ้าต้องการ

แบบ Premium เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ

สูงสุด ผู้เรียนควรอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบ

คน ต่อหนึ่งคลาสเรียน ซึ่งนับว่าไม่แพง 

เทียบกับสิ่งที่ได้รับกลับมา
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รถบรรทุกฮีโน่ รถของมืออาชีพ HINO 300 ATOM

เบาแบบมีระดับ บรรทุกหนักแบบมืออาชีพ จดทะเบียนพิกัด 2.2 ตัน 

Hino 300 Atom คือรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก GVW 4.5 ตัน 

ออกแบบให้มีน้ำาหนักรถเบาพิเศษ สามารถจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล จึงไม่มีข้อจำากัดเรื่องสถานที่ และเวลา สามารถสร้างรายได้ ให้กับผู้

ประกอบการขนสง่ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง เครื่องยนต ์136 แรงมา้สงูสดุในกลุม่

รถยนตบ์รรทกุ ขบัขีง่า่ยไมเ่หนื่อยลา้ หอ้งโดยสารกวา้งใหค้วามสะดวกสบาย 

ความปลอดภัยสูงสุดด้วยห้องโดยสารแบบ EGIS CAB ฐานล้อกว้าง

พร้อมยางเรเดียลหน้ากว้างเพ่ิมประสิทธิภาพการทรงตัวและการยึดเกาะ

ถนนที่ดีเยี่ยมในทุกสภาวะ ระบบช่วงล่างแข็งแกร่งสามารถบรรทุกสินค้า

เท่ากับการใช้งานรถบรรทุก 2 คัน ช่วยลดจำานวนพนักงานขับ ลดระยะ

เวลาในการขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ พื้นที่ตัวถังยาวกว่า

ทุกรุ่นเพิ่มกำาไรจากจำานวนสินค้าที่บรรทุกได้มากขึ้นให้กับธุรกิจ คืนทุนเร็ว

กำาไรสูงสุด

Hino 300 Atom มี Solution ให้ลูกค้าเลือก 2 รูปแบบ ได้แก่ แชส

ซีเปล่าที่ลูกค้าสามารถนำาไปต่อตัวถังได้ตามการใช้งาน และแชสซีพร้อมตู้

บรรทุกมาตรฐานฮีโน่ เร็วสุด ง่ายสุด สะดวกสุด แม้จะเป็นผู้เริ่มต้นธุรกิจ

ใหม่ สามารถนำาไปใช้งานสร้างรายได้ได้ทันที ทั้งยังมั่นใจได้กับคุณภาพ

การบริการหลังการขายและการจัดส่งอะไหล่ที่รวดเร็ว ตอบสนองธุรกิจใน

ปัจจุบันที่ต้องแข่งขันด้านเวลา พร้อมการรับประกัน 5 ปี ไม่จำากัดระยะ

ทางตามมาตรฐานฮีโน่

จองวันนี้เลือกรับสิทธิพิเศษ ระยะเวลาโปรโมช่ัน 1 มิถุนายน - 31 

กรกฎาคม 2563

ติดตามการขนส่งเรียลไทม์บนมือถือ รับธุรกิจ

ขนส่งโต 35%

นอสตร้า โลจิสติกส์ เดินเกมรุกส่งแอปพลิเค

ชัน NOSTRA LOGISTICS ePOD ติดตามการ

ขนสง่บนสมารท์โฟนเรยีลไทม ์ชว่ยวางแผนธรุกจิ

ขนส่งและโลจิสติกส์ ให้ทำางานได้อย่างรวดเร็ว 

แม่นยำา และมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสใหม่

ให้ตลาดเทคโนโลยีโลจิสติกส์ หลังพบโควิด-19 

ดันขนส่งและอีคอมเมิร์ซ เติบโต 35% ส่งผลให้

ผู้บริโภคคุ้นเคยกับการซื้อสินค้าออนไลน์ขยาย

ออกไปในวงกว้างและกลายเป็น New normal 

ของผู้บริโภค

นางวรินทร สีสุขดี ผู้อำานวยการส่วนผลิตภัณฑ์

เชิงพาณิชย์ บริษัท จีไอเอส จำากัด เปิดเผย

ว่า บริษัทได้เปิดตัว  NOSTRA LOGISTICS 

ePOD หรือ “Electronic Proof of Delivery” 

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาหรับติดตามการขนส่งและ

กระจายสินค้าด้วย GPS Tracking on Mo-

bile โดยติดต้ังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนก็

สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดตามได้ทุกจุดส่ง

สินค้า พร้อมสนับสนุนธุรกิจเข้าสู่ระบบออนไลน์

ในยคุอคีอมเมริซ์ เปน็โซลชูนัทีเ่หมาะทีส่ดุในการ

แก้ปัญหาการติดตามงานขนส่งให้แก่ผู้ประกอบ

การขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ที่ไม่ต้องการ

การลงทุนเงินจำานวนมาก แต่สามารถติดตาม

การขนส่งสินค้าได้ง่าย ๆ  ด้วยสมาร์ทโฟนซึ่งเป็น

อุปกรณ์ที่มีจีพีเอสอยู่ในตัว ผู้ประกอบการหรือผู้

บรหิารงานขนสง่สามารถเปิดใชร้ะบบ NOSTRA 

LOGICTICS สำาหรับการจัดการและควบคุม

แผนการขนส่ง โดยมีฟังก์ชันที่ครอบคลุมต้ังแต่

การกำาหนดออเดอร์งานทั้งหมดของพนักงาน

ขนสง่แต่ละคน พรอ้มสง่พกิดัและเสน้ทางขบัรถ

ในแต่ละจุดหมายปลายทาง 

ทั้งนี้ NOSTRA LOGISTICS ePOD พัฒนาขึ้น

เพื่อมุง่แก ้Pain Point ธุรกจิขนสง่และโลจสิตกิส ์

และสร้างโอกาสใหม่ให้ตลาดเทคโนโลยีโลจิสติ

กส์ สำาหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ ให้บริการ

ด้านการขนส่งขนาดกลางและเล็ก (SMEs) 

ผู้ประกอบการที่สนใจ NOSTRA LOGISTICS 

ePOD สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

www.nostralogistics.com หรือติดต่อ ฝ่าย

บริการลูกค้า โทร. 02-116-4478

นอสตร้า โลจิสติกส์ เปิดเกมรุกผุดแอปฯ NOSTRA LOGISTICS ePOD

market update
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