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แม้ว่าเศรษฐกิจโลกยังไม่อยู่ในช่วงท่ีผู้ประกอบการธุรกิจจะสามารถไว้วางใจได้ 
แต่ก็ยังมีสัญญาณทางด้านบวกจากฝั่งยุโรปอยู่บ้าง ในเอเชียผู้นำาโลกอย่างจีน
กำาลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจตัวเองหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำาคนใหม่ ในการเยือนประเทศเยอรมัน ผู้นำาจีนกล่าวว่าเราจะมีการฟื้นฟู
เส้นทางค้าขายเก่าแก่ระหว่างจีนกับเยอรมัน นั่นคือเส้นทางสายไหม หากระบบ
การเชื่อมโยงด้วยถนนระหว่างจีนมายังยุโรปสามารถเชื่อมต่อกันได้ การค้าการ
ขาย ตอ้งพึง่พาระบบขนสง่มากมาย และแนน่อนวา่ฟนัเฟอืงสำาคญัของการขนสง่
ด้วยระบบถนนคือรถ Truck

สำาหรับประเทศไทยแม้ว่าการเมืองจะฉุดรั้งให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่เราก็หวัง
ว่าวิฤกตด้านการเมืองจะสามารถหาทางออกได้ เหลือเวลาอีกไม่นาน AEC 
จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ส่ิงท่ีจะตามมาอย่างแน่นอนคือระบบขนส่งท่ีจะ
ถ่ายโอนสินค้าระหว่างประเทศสมาชิกไปมา 

ด้วยเหตุนี้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถูกจับตามอง รวมทั้งได้รับความสนใจจาก
นกัลงทนุ ด้วยกำาลงัซือ้และตลาดขนาดใหญ่จะเกดิขึน้หลงัจากทีอ่าเซยีนรวมกนั
เป็นหนึ่ง แน่นอนว่ายังต้องใช้เวลาในการปรับอีกพอสมควรหลังจากการรวมตัว
กนัอย่างเป็นทางการ เราเชือ่ว่าแวดวงขนส่งจะได้รบัประโยชน์ แต่จะต้องแสวงหา
ข้อมลูและเตรยีมตวัเพือ่รบักบัความเปล่ียนแปลงและโอกาสใหม่ท่ีจะมาถงึ รวม
ถงึภาครฐัของไทยด้วย ทีจ่ะต้องหันมาทำางานอย่างจรงิจงัเพือ่ช่วยผู้ประกอบการ
ในการเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขัน

สำาหรบั Asian Trucker ฉบบันีเ้ดนิทางมาถงึฉบบัทีส่ามแลว้ มคีวามเปลีย่นแปลง
หลายอยา่งและมเีรือ่งมากมายทีท่มีงานตอ้งจดัการเพือ่ทีจ่ะสามารถนำาเสนอเรือ่ง
ราวทีน่า่สนใจรวมทัง้ออกหนงัสอืใหต้รงตามกำาหนดเวลาเพือ่ใหข้า่วสารตา่งๆ ทนั
กบัสถานการณท์ีเ่กดิข้ึนในแวดวงรถ Truck เพือ่รบักบัโอกาสใหมท่ีก่ำาลงัจะมาถงึ    

การขนส่งด้วยระบบถนน
คือหนึ่งในฟันเฟืองสำาคัญ
ของการพัฒนาประเทศ
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ในวงดนตรีลูกทุ่งแน่นอนว่าจะมีชื่อเสียงได้ต้องมีนักร้องดังเป็น
แมเ่หลก็ดึงดูด และตอ้งประกอบด้วยทมีงานสนับสนุนมากมาย ทัง้นกั
เตน้ นกัดนตร ีแตเ่พยีงแคน่กัรอ้งดงัและเครือ่งดนตรมีอิาจจะนำาพาวง
ไปสูค่วามสำาเรจ็ได ้รถทรคัส ์HINO คอืบทบาทสำาคญัในการนำาพาวง
ดนตรลีกูทุง่เดนิสายไปพบกบัแฟนเพลงทัว่ประเทศ นีค่อืหนึง่ในบทบาท
สำาคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของวงดนตรีชื่อดัง เสียงอิสาน

Martin Lundstedt นายใหญแ่หง่ Scania ใหส้มัภาษณพ์เิศษกบั Asian 
Trucker ในการแวะเยือน South East Asia ตลาดใหญ่ที่กำาลังเติบโต
และเป็นที่จับตาของนักลงทุน

G i o vann i  S i a no  ใ ช้ ค ว าม
เ ชี่ ย ว ช า ญ ข อ ง เ ข า  เ ล่ า ถึ ง
เรื่องราวของประเทศไทยในฐานะ
หนึ่งในผู้ผลิตยานพาหนะลักษณะ
พิเศษประเภทรถทรัคส์หลากชนิด

23

35

29
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บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด ตอกยำ้าความเป็น
ผู้นำานวัตกรรมด้านนำ้ามันเครื่องสำาหรับรถบรรทุก เปิดตัว
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเชลล์ “นำ้ามันเครื่องเชลล์ ริมูล่า 
R4X” เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้รถบรรทุกทั่วประเทศไทยได้สัมผัส
ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลก โดยนำ้ามันเครื่องประเภทนี้ 
เป็นเทคโนโลยีนำ้ามันเครื่องสำาหรับเครื่องยนต์ดีเซล
รถบรรทุกงานหนักที่มีเทอร์โบชาร์จและไม่มีเทอร์โบชาร์จ 
ผ่านการรับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำา และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดของโลก API CI-4 มา
พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ ช่วยป้องกันการกัดกร่อนและ
เพิ่มความต้านทานการสึกหรอของเครื่องยนต์ พร้อมคง
ประสิทธิภาพขจัดคราบเขม่าได้ดีเยี่ยม ทำาให้เครื่องยนต์
ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เอาใจผู้ใช้รถบรรทุก
งานหนักโดยเฉพาะ  
เชลล์พัฒนาไม่หยุดยั้ง 
เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ 
นำ้ามันเครื่องเชลล์ ริมูล่า 
R4X

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือวอลโว่กรุ๊ป ประเทศสวีเดน เมื่อเร็วๆ นี้  ได้ส่งมอบ
รถบรรทุกหัวลาก วอลโว่ ทรัคส์ จำานวน 28 คัน กับกลุ่ม
บริษัทเอสซี กรุ๊ป ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำาท่ีให้บริการด้าน
โลจสิตกิส ์ในเชงิบรูณาการในประเทศไทย แตล่ะปมีรีายไดร้วม
กว่า 5.53 พันล้านบาท โดยมีหน่วยงานสาขามากกว่า 41 แห่ง 
ต้ังอยู่ท่ัวทุกภาคของประเทศไทยรวมถึงมีสาขาอยู่ในประเทศ
เพื่อนบ้านด้วย

ภายใต้สัญญาการสั่งซื้อครั้งนี้ ประกอบด้วยรถวอลโว่ ทรัคส์ 
28 คัน พร้อมด้วยสัญญาบริการหลังการขาย Gold Service 
Agreement และวงเงินสินเชื่อ กลุ่มบริษัทเอสซี กรุ๊ป ได้ใช้
รถบรรทุก วอลโว่ ทรัคส์ ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์นำ้ามันและ
เคมีภัณฑ์มาเป็นเวลาหลายปี

ในภาพ นายประเณตน์ เจริญรัตน์ (คนกลาง) ตำาแหน่ง
ผู้จัดการทั่วไป กรุงเทพและปริมณฑล บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จำากัด กำาลังส่งมอบรถวอลโว่ ทรัคส์ 28 คันแก่ 
นายณัฐภพ  รัตนสุวรรณทวี (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ 
กลุ่มบริษัทเอสซี กรุ๊ป 

วอลโว่ ทรัคส์ 
ปิดดีลล็อตใหญ่ 
150 ล้านบาทกับเอสซี กรุ๊ป
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ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ภูมิภาคอยู่ในช่วงเติบโตและคึกคัก ค่ายรถใหญ่เร่ง
ปพูรมสรา้งศนูยบ์รกิารบนพืน้ทีย่ทุธศาสตร ์หวงัเปน็ฐานการขยายตลาด และให้
บริการลูกค้ารับเปิด AEC ล่าสุด สแกนเนีย หนึ่งในผู้นำาธุรกิจรถบรรทุกและรถ
โดยสารเพือ่การพาณชิยข์นาดใหญ ่เดนิหนา้เปดิศนูยบ์รกิาร เชยีงใหม ่ขอนแกน่ 
หวังใช้เป็นศูนย์กลางในเชื่อมต่อพื้นที่ภาคเหนือและอีสาน เพื่อขยายตลาดและ
การบริการแก่ลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมต่อไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน

มร.เจมส์ อาร์มสตรอง ผู้อำานวยการสแกนเนีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Mr.James Armstrong, Managing Director of Scania Southeast Asia) กล่าวถึง
นโยบายของ สแกนเนยี ทีม่ตีอ่อาเซยีนและประเทศไทยวา่ สแกนเนยีใหค้วามสำาคญักบั
ภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นจุดยุทธศาสตร์และเป็น
ศนูยก์ลางสำาคญัของอาเซยีน ในดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส ์เพือ่เชือ่มตอ่ไปยงัประเทศ
ตา่งๆ โดยเฉพาะหลงัการเปดิ AEC จะทำาใหต้ลาดรถขนสง่และรถโดยสารขนาดใหญ ่มี
การขยายตวัและเตบิโตเพิม่อกีมาก ทัง้จากธรุกจิการคา้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 
การก่อสร้างเส้นทาง คมนาคมและสาธารณูปโภค รวมถึงการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นจาก
นักท่องเที่ยวในอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทวีปอื่น 

ดังนั้นสแกนเนียจึงให้ความสำาคัญกับการขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมพื้นท่ี
ทั่วประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าสแกนเนียใน
ประเทศไทย และอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นการสร้างฐานในการเช่ือมต่อไปยังประเทศ
ต่างๆ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของไทย (Network Expansion) แม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจไปบ้าง แต่น่าจะเป็นแค่ช่วง
เวลาระยะสัน้ และคาดวา่จะกลบัเขา้สูภ่าวะปกตไิดภ้ายในไตรมาส 3 และ 4 ของป ีโดย
การดำาเนนิธรุกจิในภมูภิาคถอืวา่ไดร้บัผลกระทบไมม่าก ธรุกจิตา่งๆ ทีด่ำาเนนิการอยูใ่น
พื้นที่และการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านยังสามารถดำาเนินการต่อไปได้ ดังนั้นสแกนเนีย 
จึงยังคงมั่นใจในการลงทุนและดำาเนินการขยายศูนย์บริการตามแผนเดิมต่อไป ซึ่ง 
การเพิ่มศูนย์บริการจะส่งผลให้สแกนเนียสามารถรองรับการขยายตลาด และอำานวย
ความสะดวกใหก้บัลกูคา้ เพือ่ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ทีข่องประเทศไดม้ากยิง่ขึน้ในอนาคต

ด้าน นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำาประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย สยาม 
จำากัด (Mr.Phuriwat Rak-Intr, Country Manager of Scania Siam Co., Ltd.) กล่าว
เพิ่มเติมถึงการเปิดศูนย์บริการในส่วนภูมิภาคว่า เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงแตอ่ยา่งไร โดยแผนการขยายศนูยบ์รกิารนัน้ สแกนเนยีจะดำาเนนิการใหไ้ด้
ครบ 16 ศนูย ์ภายในป ี2559 โดยป ี2557 จะเปดิศนูยบ์รกิารใหม ่5 ศนูย ์ในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรสาคร นครสวรรค์ และ ระยอง จากที่มีอยู่แล้ว 6 ศูนย์ โดย

นำาร่องเปิดศูนย์ เชียงใหม่ ขอนแก่น สร้างศูนย์บริการลูกค้า
อีสานและเหนือ พร้อมเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

สแกนเนีย เดินหน้ารุกภูมิภาครับ AEC
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ล่าสุดสแกนเนียได้มีการเปิดดำาเนินการ 2 ศูนย์บริการใหม่แล้ว 
ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการเลือกเปิดศูนย์บริการในภาคเหนือที่
จังหวัดเชียงใหม่น้ัน เพราะเชียงใหม่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำาคัญ
ของภาคเหนือ สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศพม่าและจีน
ได้อย่างสะดวก ทั้งยังมีการลงทุนและการขยายตัวของเมือง
อยู่ในระดับสูง เป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้าสำาคัญของ
ภาคเหนือ อยู่ใกล้กับแหล่งนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงยังเป็น
จงัหวดัทีไ่ดร้บัความนยิมจากนกัทอ่งเทีย่วจำานวนมาก สว่นศนูย์
บริการขอนแก่นน้ันเป็นถือว่าเป็นศูนย์บริการแห่งแรกของภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื โดยจงัหวดัขอนแกน่ถอืเปน็ศนูยก์ลางดา้น 
การขนส่ง และกระจายสินค้าที่สำาคัญไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นใน
ภาคอีสาน และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สาธารณรัฐประชาชน
ลาวและเวียดนาม คาดว่าการเปิดศูนย์บริการในสองจุดสำาคัญ
ดงักลา่วจะชว่ยใหส้แกนเนยีมกีารเตบิโตและสามารถใหบ้รกิาร
แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

สำาหรับศูนย์บริการของสแกนเนียนั้น จะเป็นศูนย์บริการที่ครบ
วงจรในลักษณะที่เป็น Total Solution ประกอบด้วยการให้
บริการด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และการขาย การให้คำาแนะนำา 
ปรึกษา การดูแลและซ่อมบำารุง การบริการด้านอะไหล่ การ
บริการด้านการเงินและการประกันภัย โดยในการให้บริการนั้น
จะมีทีมช่างผู้เช่ียวชาญของสแกนเนีย ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก 
Scania World Class Technician เป็นผู้ดูแลให้คำาปรึกษา 
แนะนำา และซอ่มบำารงุชว่ยเหลอืลกูคา้ไดอ้ยา่งตรงจดุ ซึง่แตล่ะ
ศูนย์บริการสแกนเนีย มีการวางงบลงทุนไว้ที่ 45-50 ล้านบาท 
เฉพาะค่าดำาเนินงานก่อสร้างและอุปกรณ์ศูนย์บริการ (ไม่รวม
คา่ทีด่นิ) คาดวา่ในแตล่ะศนูยบ์รกิารจะสามารถใหบ้รกิารลกูคา้
ไดถ้งึ 1,200 คนั/ป ีในอนาคตหากมกีารขยายตวัของกลุม่ลกูคา้
เพิ่มมากขึ้น แต่ละศูนย์ยังสามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับการ
ให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าได้ และเนื่อง
ในโอกาสเปิดศูนย์บริการใหม่สแกนเนียได้จัดโปรโมช่ันพิเศษ
เฉพาะศนูยบ์รกิารเชยีงใหมแ่ละขอนแกน่ โดยลกูคา้สามารถนำา
รถสแกนเนียทุกรุ่นมาตรวจเชค็ 24 รายการไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
พร้อมมอบส่วนลดค่าอะไหล่เพิ่มเติม 5% 

สำาหรับการนำารถเข้าศูนย์บริการและฟรีค่าแรงในการนำารถ
เข้าบำารุงรักษาตามระยะที่กำาหนดถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
นอกจากนัน้ยงัไดม้อบสว่นลดคา่อะไหลเ่พิม่อกี 5% สำาหรบัการ
ซ้ืออะไหล่ผ่านเคาน์เตอร์อะไหล่ของสแกนเนีย จากวันนี้จนถึง
วันที่ 30 เมษายน 2557 
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มชิลนิ หนึง่ในผูน้ำาเทคโนโลยีดา้น
ยางแถวหน้าของโลก แนะนำาผลิตภัณฑ์
ใหม ่ยางมชิลนิ เอก็ซ ์โคช้ เอนเนอจยี ์แซด  
(MICHELIN X COACH ENERGY Z) 
สำาหรับตลาดเอเชีย

ม ร . อ เ ล็ ก ซ อ ง ด์  อ อ ง นิ ย ง 
(Mr.Alexandre Hennion)  ผู้อำานวยการ
ยางรถบรรทุกและยางนอกทางหลวง 
บริษัท สยามมิชลิน จำากัด เปิดเผยว่า 
มิชลินเปิดตัวยางรุ่นใหม่ มิชลิน เอ็กซ์ โค้ช 
เอนเนอจีย์ แซด  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยาง
ในกลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสาร ที่ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับ
รถโค้ชโดยเฉพาะ มีการใช้เทคโนโลยีที่
โดดเด่นของมิชลินในการเพิ่มการขับขี่ที่
ปลอดภัย ให้ความนุ่มสบาย และความ
ทนทานต่อความเสียหายจากสภาพถนน 
รวมถึงความร้อนอันเกิดจากการใช้งานที่
ยาวนาน เช่น การขับขี่ทางไกล

มิชลินกล่าวว่า ด้วยนวัตกรรม
ใหม่ในยาง มิชลิน เอ็กซ์ โค้ช เอนเนอจีย์ 
แซด สำาหรับรถโดยสารจะช ่วยให ้ผู ้
ประกอบการและผู้ขับขี่สามารถวางใจใน
ทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและการ
ควบคุมท่ีเป็นเยี่ยม ในขณะที่ยังให้ความ
นุ่มเงียบสำาหรับผู้โดยสาร ยางรุ่นนี้ได้รับ
การออกแบบเพื่อช่วยให้ผู ้ประกอบการ
สามารถลดต้นทุนด้วยความประหยัด
นำ้ามันที่มากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากนวัตกรรม

การออกแบบโครงสร้างยางและสูตรเน้ือ
ยางใหม่ ที่ช่วยให้ยางประหยัดพลังงานได้
โดยที่ไม่ลดทอนอายุการใช้งานและความ
ทนทานลงไป

มร.อเล็กซองด์ อองนิยง กล่าวว่า 
“เป้าหมายหลกัในการออกแบบยาง มิชลนิ 
เอ็กซ์ โค้ช เอนเนอจีย์ แซด คือ ต้อง 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ผู้ประกอบการรถโค้ชในปัจจุบันได้อย่าง
ตรงจุด ซึ่งประเด็นหนึ่งของการขนส่งผู้คน
นั้น ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำาคัญที่จะมอง
ข้ามไม่ได้โดยเด็ดขาด ดังนั้น มิชลินจึงให้
ความสำาคัญในเรื่องของความปลอดภัย
เป ็นอย่างมากจนถือเป ็นคุณลักษณะ
สำาคัญที่จะพบได้ในผลิตภัณฑ์ยางของมิ
ชลินทุกรุ ่น และนอกเหนือจากความ
ปลอดภัยที่ ผู ้ โ ดยสารจะได ้ รั บแล ้ ว 
ผูโ้ดยสารจะสามารถเพลดิเพลนิไปกบัการ
เดินทาง โดยสัมผัสได้จากสมรรถนะของ
ยางที่ให้ความนุ ่มและเงียบ และในอีก
ประเด็นที่ผู ้ประกอบการต ้องการคือ 
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านราคาที่คุ้มค่า  
ซึ่ง มิชลิน เอ็กซ์ โค้ช เอนเนอจีย์ แซด 
สามารถตอบโจทย์เหล่าน้ีได้ด้วยสมรรถนะ
ของยางที่ให้ความประหยัดนำ้ามัน และ
สามารถลดเวลาการหยุดวิ่งเพื่อการซ่อม
บำารุง ในขณะที่ยังให้ระยะการใช้งานท่ี
ยาวนาน” 

คุณสมบัติที่โดดเด่นของ มิชลิน 
เอ็กซ์ โค้ช เอนเนอจีย์ แซด

ความปลอดภัยสูงสุด: หน้ายาง
ทนทานต่อการกระแทกมากกว่ายาง
รุ่นก่อนหน้าถึง 20%* (ผลจากการทำาสอบ
ภายใน)

อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น: มี
โครงสร้างยางที่ทนทานขึ้นถึง 20%* ด้วย
การเสริมความแข็งแรงที่ลวดขอบยาง 
และหน้ายาง ผลลัพธ์คือการเพิ่มโอกาส
ในการส่งโครงยางของมิชลิน เอ็กซ์ โค้ช 
เอนเนอจีย์ แซด ไปหล่อดอกได้มากขึ้น 
ทำาให้โครงยางมีมูลค่าสูงขึ้น เป็นการช่วย
ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และช่วย
ให้การดำาเนินธุรกจิเปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้ม
มากขึ้น

ประหยัดนำ้ามัน: การออกแบบ
โครงสร้างและหน้ายางแบบใหม่ท่ีลดแรง
ต้านการหมนุ รวมทัง้เนือ้ยางสตูรใหม่ เพือ่
เพิม่ประสทิธิภาพการประหยดันำา้มนัขึน้ถงึ 
8%** เมือ่เปรยีบเทยีบกบัยางเรเดยีลทัว่ไป 
ความสามารถในการลดแรงต้านการหมุน
เป็นอกีหนึง่สมรรถนะสำาคญัของผลติภณัฑ์
ยางจากมิชลิน ที่ทำาให้ผู้ใช้ประหยัดนำ้ามัน
เช้ือเพลงิ และลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
จากรถที่ขับขี่

ใหม่ มิชลิน เอ็กซ์ โค้ช เอนเนอจีย์ แซด  
เพื่อความปลอดภัยและนุ่มสบายของผู้โดยสาร 
ลดต้นทุนและเวลาการซ่อมบำารุง
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บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจำาหน่ายรถบรรทุกหนักวอลโว่และยูดีทรัคส์ แต่
ผู้เดียวในประเทศไทย เปิดสาขาหนองคายรองรับ
การค้าชายแดนที่เชื่อมสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน และ
เป็นการเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน หรือ AEC โดยเฉพาะธุรกรรมด้านสินค้า
ผ่านแดน

มร.ฌาร์ค มิเชล ประธานกรรมการ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จำากัด เปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายเป็น
สาขาลา่สดุของวอลโว ่กรุป๊ และภายในปนีีจ้ะยงัทยอย
เปดิสาขาเพิม่เตมิใหค้รบ 15 สาขาเพือ่รองรบัการเตบิโต
ของธรุกจิขนสง่ โดยเฉพาะภายหลงัการเขา้สูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งจะส่งผลให้การขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนจะเพิ่มขึ้น ท้ังน้ี
เพราะประเทศไทยถอืเปน็จดุยทุธศาสตรเ์ชือ่มต่อหลาย
ประเทศจากฝั่งตะวันตกที่มีประเทศพม่า ฝั่งตะวันออก
มีประเทศกัมพูชา ฝั่งอีสานมีประเทศลาว เวียดนาม
และจีน ส่วนตอนเหนือนอกจากประเทศพม่าแล้ว ยัง
มีประเทศจีน ส่วนทางใต้จะเช่ือมไปยังประเทศพม่า 
มาเลเซียและสิงคโปร์

“เมื่อมองจากแผนที่แล้ว จะเห็นได้ว่าการขนส่งสินค้า
ผ่านแดนระหว่างประเทศต่างๆ ประเทศไทยจะเป็น
ตัวเชื่อมที่ดีที่สุด ทั้งนี้เพราะระบบเครือข่ายถนนของ
ประเทศไทยสามารถรองรบัการขนสง่สนิคา้จากประเทศ
หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 
มร.มิเชลกล่าว

มร.มิเชล กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดสาขาหนองคายน้ี 
นอกจากจะเป็นการรองรับการเข้าสู่ AEC แล้ว จังหวัด

หนองคายยังเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
สงู อกีทัง้มทีำาเลตดิกบัลำานำา้โขงทีม่คีวามยาวถงึ 4,880 
กิโลเมตร และไหลผ่านหลายประเทศได้แก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน เมียนมาร์ 
เวียดนาม กัมพูชา เป็นต้น ดังนั้นสาขาหนองคายจึงถือ
เป็นสาขาที่มีศักยภาพที่จะรองรับทั้งการค้าภายใน
ประเทศและการค้าระหว่างประเทศ รวมไปถึงภาค
การก่อสร้างและการท่องเที่ยว

“ผมอยากจะบอกว่าจังหวัดหนองคายโดยตัวจังหวัด
เอง ถือเป็นจังหวัดท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อัตราสูง และยังเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน
ด้วย ดังนั้นสาขาแห่งนี้  น่าจะเป็นสาขาที่มีความ
สำาคัญในการให้บริการรถของ วอลโว่ กรุ๊ป ท่ีประกอบ
ด้วยรถวอลโว่  ทรัคส์  และรถยูดี  ทรัคส์  ที่ ใช้ใน
ประเทศไทยและรถที่วิ่งผ่านแดนจากประเทศอื่น
ข้ามมาประเทศไทย” มร.มิเชลกล่าว

มร.มิเชล กล่าวว่าภายใต้แผนการขยายงานของวอลโว่ 
กรุป๊ บรษิทัฯ ได้ต้ังงบประมาณไวสู้งถงึ 3,000 ล้านบาท
ในการสร้างสาขาเพิ่มเติม 10 แห่งและขยายปรับปรุง
สาขาปจัจบุนัจำานวน 5 แหง่ทัว่ประเทศ โดยขณะนีไ้ดม้ี
สาขาทีใ่หบ้รกิาร 14 แหง่ และวอลโว ่กรุป๊ จะเรง่เปดิให้
ครบตามแผนงานทั้งสิ้น 15 แห่งภายในปีนี้

มร.มิเชล กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์บริการสาขาจังหวัด
หนองคายแห่งน้ีต้ังอยู่บนพื้นท่ี 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นท่ีให้
บรกิารทัง้แบรนดว์อลโว ่และแบรนดย์ดู ีพรอ้มใหบ้รกิาร 
5 ช่องซ่อม ตามแบบมาตรฐานของวอลโว่ สามารถ
รองรับการให้บริการได้มากกว่า 10 คันต่อวัน

 
เปิดสาขาหนองคาย ประตูสู่อินโดจีน
เตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC
รองรับการค้าชายแดนและสินค้าผ่านแดน

VOLVO GROUP
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“ บ า ง ก อ ก โ ค มั ต สุ เ ซ ล ส์ ”  ไ ด้ ต ก ล ง ซ้ื อ ข า ย
เครื่ อ งจั ก รกลหนัก  [Ma in  Equ ipmen t ]  รถ
บรรทุกเทท้ายรุ่น HD785-7 เหมาะสำาหรับงาน
เหมือง 22 คัน มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ให้กับ 
บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำากัด ซึ่งในอนาคตอัน
ใกล้จะสนับสนุนซื้อขายเครื่องจักรประกอบการ
ทำาเหมือง [Auxiliary Equipment] มูลค่าอีกกว่า 300 
ล้านบาท นายประณิธาน พรประภา รองผู้จัดการใหญ่ 
นักบริหารหนุ่มแห่งบริษัทบางกอกโคมัตสุเซลส์ จำากัด 
ผูจ้ำาหนา่ยเครือ่งจกัรกลหนกัยีห่อ้ “โคมตัส”ุ ทีม่ยีอดขาย
อันดับ 1 ในประเทศไทย เปิดเผยว่า “เพื่อเตรียมพร้อม
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 
และพร้อมพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความ
สำาคัญกับเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างต่างๆ 
รวมทั้งเครื่องจักรกลหนักสำาหรับงานเหมือง บริษัทฯ มี
การลงทนุและขยายตวัในทกุๆ ดา้นโดยเฉพาะดา้นการ
บรกิารหลงัการขายเพือ่ตอบสนองทกุความ ตอ้งการของ
ลูกค้า “กลุ่มโคมัตสุ” ตระหนักดีว่าการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลหนัก และเครื่องจักร
ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยหลักที่ช่วย
ในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวทันโลก
ไปได้อย่างรวดเร็ว
ลา่สดุบางกอกโคมตัสเุซลส ์ไดล้งนามซ้ือขายเครือ่งจกัร
กลหนักโคมัตสุ [Main Equipment] รถบรรทุกสำาหรับ
งานเหมือง จำานวน 22 คัน มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท 
ให้กับบริษัทสหกลอิควิปเมนท์ จำากัด เป็นบริษัท
คนไทยรายแรกที่ดำาเนินงานโครงการที่มีมูลค่ากว่า

หมื่นล้านบาทของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นผู้รับเหมา
เปิดหน้าดินเหมืองลิกไนต์ อำาเภอแม่เมาะ จังหวัด
ลำาปาง นอกจากนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสนับสนุนซื้อขาย 
เครื่องจักรประกอบการทำาเหมือง [Auxiliary Equip-
ment] ท่ีมีมูลค่ากว่าอีก 300 ล้านบาท ในอนาคตอัน
ใกล้ โดยโครงการเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าลิกไนต์หงสา 
ตั้งอยู่ที่เมืองหงสาของจังหวัดไชยบุรีในประเทศลาว 
จะเป็นโรงไฟฟ้าลิกไนต์แห่งแรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในลาว อยู่
ภายใต้ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทย 
และประเทศลาว เป็นโครงการร่วมทุนโดยบริษัท
ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง (40%), บริษัท บ้านปู (40%) 
และรฐับาลลาว (20%) โครงการตัง้อยูห่า่งจากชายแดน 
ของประเทศไทยบริเวณจังหวัดน่าน 35 กม. 
นอกจากน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจท่ีขยายตัว และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโคมัตสุมากขึ้น ได้
ขยายฐานเครือข่ายอาณาจักรของโคมัตสุ เพิ่มความ
สะดวกในการติดต่องานกับลูกค้า บริษัทฯ ได้ย้าย
ที่ทำาการสำานักงานขาย บริการและอะไหล่ ตั้งอยู่ถนน
บางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 อำาเภอบางเสาธง จังหวัด
สมุทรปราการ มีเนื้อที่กว่า 44,696 ตารางเมตร แสดง
อาณาจักรของกลุ่มโคมัตสุที่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ประกอบด้วย 6 บริษัท คือ บางกอกโคมัตสุ, บางกอก
โคมัตสุเซลส์, บางกอกโคมัตสุฟอร์คลิฟท์, โคมัตสุ
บางกอกลีสซิ่ง, โคมัตสุอินดัสทรีส์ ประเทศไทย และ 
บางกอกมอเตอร์เวอคส์
ท่ีสำาคัญ ในป ี2016 “โคมตัสุ” จะเดินทางมาเปน็ปท่ีี 60 
ที่ได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติ โดยมีศูนย์บริการ
กว่า 22 สาขาครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

“บางกอกโคมัตสุเซลส์” 
เดินหน้าหนุนโครงการเหมืองแร่หงสา
และโรงไฟฟ้าลิกไนต์เฟสใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในลาว 
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ยดู ีทรคัส ์สรา้งความฮอืฮาครัง้แรกของวงการรถบรรทุก 
เมื่อ มร.ฌาร์ค มิเชล ประธานกรรมการ บริษัท 
วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและ
ผู้แทนจำาหน่ายรถวอลโว่ ทรัคส์ และยูดี ทรัคส์ แต่
ผู้เดียวในประเทศไทย ขับรถ 
ยูดี เควสเตอร์ คันแรกของ
โลกออกจากโรงงานประกอบ
บรษิทั ไทยสวดีสี แอสเซ็มบร ี
จำากดั  บนถนนบางนา-ตราด 
เมื่อเร็วๆ นี้เพื่อส่งมอบด้วย
ตัวเองให้กับบริษัท เอเชีย
กรุ๊ป 1999 จำากัด ซึ่งเป็นผู้
ผลิตเสาเข็มอัดแรงรายใหญ่
ของประเทศไทยในจังหวัด
สมุทรสาคร ด้วยบรรยากาศ
การตอ้นรบัอยา่งอบอุน่จากคณะผูบ้รหิารและพนกังาน
ของเอเชียกรุ๊ป โดยการส่งมอบรถคันแรกโดย มร.มิเชล 
ให้แก่นายบุญยงค์ กมลเลิศวรา กรรมการผู้จัดการ 
เอเชียกรุ๊ป 

ในพิธีส่งมอบรถรถยูดี เควสเตอร์ คันแรกของโลกใน
ครั้งน้ี ยูดี ทรัคส์ ได้ถ่ายทำาเป็นภาพยนตร์เล่าเรื่องการ
ส่งมอบครั้งน้ี โดยเริ่มจากท่ี มร.มิเชล ขับเควสเตอร์ 
คันแรกของโลกออกจากสายการผลิตเพื่อส่งมอบให้

แก่ลูกค้า ตลอด 210 วินาทีของ
ภาพยนต์เรื่องนี้ ได้ถ่ายทอดความ
ประทับใจทั้งคณะผู้บริหารของ
ทั้งสองบริษัท และมวลพนักงาน
ของเอเชีย กรุ๊ป โดยได้ Upload 
เผยแพร่ใน Youtube สนใจแวะ
ชมที่ http://www.youtube.com/
watch?v=9lpYSTodYzs 

รถยูดี เควสเตอร์ ถือเป็นรถรุ่นแรก
ที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อจำาหน่าย

ไปยังท่ัวโลก โดยคำาส่ังซื้อรถยูดี เควสเตอร์ของเอเชีย
กรุ๊ป ครั้งน้ีจำานวน 15 คัน พร้อมด้วยสัญญาการให้
บรกิารหลงัการขายในชดุ Ultimate Package เวลา 3 ปี 
เป็นการตอกยำ้าความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ยูดี ทรัคส์ ของ
เอเชียกรุ๊ป ซึ่งปัจจุบันมีรถยูดี ทรัคส์ ให้บริการลูกค้า
ทั้งสิ้น 56 คัน

UD Truck

ยูดี ทรัคส์

รถยูดี เควสเตอร์ 
ถือเป็นรถรุ่นแรกที่
ผลิตในประเทศไทย
เพื่อจำาหน่ายไปยัง
ทั่วโลก
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Why can't all commercial 
vehicle distributors 

have such a complete offering?

Sometimes your job requires more than one type of 
vehicle. This is where you need to turn to a commercial 
vehicle distributor that can address and meet all the 
needs that there are.

Supplying you with a vehicle or trailer is one thing, 
servicing is anohter matter altogether. Naturally, getting 
both from one vendor minimizes admin, makes dealings 
easy and ensures that the vehicles you have purchased 
will be serviced correctly.

Incorporated in Singapore, we operate regionally as 
your business isn't restricted by boundaries either.

Turn to Global CV & Equipment for all your commecial 
vehicle needs. Call us today for an appointment with no 
strings attached.

Global CV & Equipment Pte Ltd
60 Ubi Crescent ,
#01-08 Ubi Techpark,
Singapore 468569

Tel
Fax
Mobile
Email

:(65) 6748 4488
:(65) 6862 0908
:(65) 9816 1922
: info@globalcvequip.com 



Heavy Transport takes centre stage at AFT Asia 2014

ภาคการขนส่งอุตสาหกรรมหนัก ใช้งาน AFT ASIA 
2014 เป็นเวทีกลางในการประชุมงาน AFT Asia 2014 
และงาน Transport Services Asia 2014 (งานแสดง
เทคโนโลยีและบริการด้านการขนส่งแห่งเอเชีย) ที่คาดว่า
จะดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการขนส่งชั้นนำา และ
บริษัทโลจิสติกส์จากท่ัวประเทศ โดยจะเน้นเป็นพิเศษใน
เส้นทางการขนส่งภายในอาเซียน

Heavy Transport 
takes centre stage 
at AFT Asia 2014
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โดยได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์การขนส่ง
ทางบกแห่งประเทศไทยและพันธมิตรเครือข่ายอีก 
11 สมาคม ประธานสหพันธ์ นายยู เจียรยืนยงพงศ์ 
ได้แสดงความยินดีในการสนับสนุนการจัดงาน AFT 
Asia 2014 และ TSA Asia 2014  โดยกลุ่มยังเข้า
ร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการด้วย ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก นายสัญวิทย์ เศรษฐโภคิณ รองประธานสมาคม
ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA) เป็นวิทยากร
พเิศษในการประชมุวไีอพ ีฟอรัม่ มหีวัขอ้ใหมท่ีน่า่สนใจ
อย่างยิ่ง คือ “การเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสายใหม่ 
จากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดีย ผ่านพม่า” 
โดยสมาชิกของสมาคม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ
ขนส่งชั้นนำาในประเทศไทย และผู้ที่สนับสนุนจากค่าย
รถขนาดใหญ่ช้ันนำา อันได้แก่ Izusu, Volvo, Hino, 
Fuso และ FAW โดยผูท้ีไ่ดร้บัเชญิเขา้รว่มในการประชมุ
สามารถลงทะเบยีนออนไลนฟ์รไีดท้ี ่www.aftasia.com 
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งาน TSA Asia 2014 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AFT 
Asia 2014 จะได้รับความสนใจจากบริษัทขนส่ง
สนิค้าและโลจสิตกิส์ชัน้นำา และผูใ้ห้บรกิารรถยนต์ในเชงิ
พาณิชย์ในอุตสาหกรรมการขนส่ง มารวมกันอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยจะมุ่งไปในเร่ืองของพลังงานสะอาดและ
ยัง่ยนืในการขนส่งสำาหรบัภมูภิาคเอเชยี เทคโนโลยท่ีีนำา
มาเสนอจะรวมไปถงึระบบเชือ้เพลงิทางเลอืก เทคโนโลยี
เพือ่การประหยดันำา้มนั และการแก้ปัญหาเพือ่การขนส่ง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดแสดงนิทรรศการ
ครั้งนี้ ได้มีการจัด Motor Gas Pavilion เพื่อเปิดตัว 
ผลติภัณฑ์ใหม่จากยโุรปและสหรฐัอเมรกิาในเอเชยี และ
จะมกีารจดัแสดงรถยนต์ในเชงิพาณชิย์ อนัเป็นส่วนหน่ึง
ของ Transport Services Asia Pavilion

งาน AFT Asia 2014 ไดจ้ดัควบคูก่บังาน TAPA 
(Thailand Auto parts & Accessories) ในเวลาเดียว
กนัทีไ่บเทค บางนา ระหวา่งวนัที ่28-30 เมษายน ซึง่จะ
ดึงดูดทั้งในส่วนผู้ประกอบการ, ผู้ดัดแปลงยานพาหนะ 
และผูเ้ขา้รว่มจากอตุสาหกรรมยานยนต ์ซึง่เปน็การผนกึ
กำาลงัของงานแสดงนทิรรศการในสว่นของอตุสาหกรรม
ชิน้ยานยนต ์และพลงังานทางเลอืกภาคขนสง่ คาดวา่จะ
มีผู้สนใจชมงานกว่า 6,000 คน ในช่วงเวลา 3 วัน โดย
สามารถลงทะเบียนได้ฟรีที่ www.aftasia.com ซึ่งผู้
ลงทะเบียนออนไลน์จะได้สิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลในการติด
ต้ังดัดแก๊สรถฟรีจากบริษัทท่ีได้รับมาตรฐานและความ
ปลอดภัยอย่างสูงจากบริษัท ATIKER (Thailand) 

งาน AFT Asia 2014 และ งาน TSA Asia 2014 
จัดโดย บริษัท Asian Exhibition Services (AES) 
จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ มี
สำานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร และมีสำานักงาน
ตวัแทนในกรงุลอนดอน, สงิคโปร,์ เซีย่งไฮ,้ นวิเดล ีและ 
บัวโนสไอเรส งาน AFT Asia 2014 ได้รับการสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม, 
The Asia Pacific Sustainable Transport Foundation, 
NGV Global, สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน), สหพันธ์การขนส่ง
ทางบกแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร อีก 
11 สมาคม รวมทั้งสื่อชั้นนำาอย่าง Asian Trucker เป็น
สื่อสิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการในงานนี้

ท่านสามารถเดินทางไปยังไบเทค บางนา 
โดยรถไฟฟ้าบีทีเอสลงท่ีสถานีบางนา หรือทางด่วน
ท่ีถนนบางนา-ตราด (กิโลเมตรท่ี 1) สำาหรับข้อมูล
เพิ่ม เ ติม โปรดเ ย่ียมชมเว็บไซต์หรือ ติดต่อได้ ท่ี  
aft@aesexhibitions.com หรือโทร 0 2207 2412
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วอลโว่ ทรัคส์ 
ขึ้นแท่นภาพลักษณ์แบรนด์อันดับหนึ่งในเอเชีย

VOLVO TRUCK

มร.คริสโตเฟอร์ มาร์ติน 
ประธาน วอลโว่ ทรัคส์ ภาคพื้นเอเชีย โอเชียเนีย
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วอลโว่ ทรัคส์ เผยผลสำารวจภาพลักษณ์ของแบรนด์และความพึงพอใจ
ของลกูคา้ตอ่รถวอลโว ่ทรคัส์ โดยผลสำารวจพบวา่ ภาพลักษณข์องแบรนด์
วอลโว่ ทรัคส์ ขึ้นนำาเป็นอันดับหน่ึงในตลาดรถบรรทุกของเอเชีย โดย
ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มข้ึน ครองตำาแหน่งผู้นำาและยึดอันดับหน่ึง
ในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย

มร.คริสโตเฟอร์ มาร์ติน ประธาน วอลโว่ ทรัคส์ ภาคพื้นเอเชีย โอเชียเนีย 
เปิดเผยว่า จากการสำารวจของบริษัท GFK ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยที่วอลโว่ 
ทรคัส์ ได้มอบหมายให้ทำาการสำารวจครัง้นี ้โดยผลสำารวจครัง้นีส้อดคล้อง
กบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทีพ่บว่าอตัราการลดลงของลกูค้าวอลโว่ 
ทรคัส์ นัน้ อยูใ่นระดบัทีต่ำา่มาก ซึง่เป็นผลมาจากการรกุทางด้านการขาย
และการให้บรกิารหลงัการขายแก่ลกูค้า “แน่นอนครบัว่าเราจะต้องรกัษา
ความพึงพอใจของลูกค้า และสามารถดำาเนินธุรกิจภายใต้การนำาเสนอ
แนวทางเฉพาะตัวให้แก่ลูกค้าแต่ละราย เพื่อรองรับกับความต้องการท่ี
ชัดเจนของลูกค้า ทั้งนี้ เราต้องการให้ลูกค้ายังคงเลือกเราเป็นอันดับหนึ่ง
ในใจเขา”
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มร.มาร์ติน กล่าวว่าปัจจุบันวอลโว่ ทรัคส์ 
ถอืเป็นผูน้ำาในตลาดรถบรรทกุระดบัพรเีมีย่ม
ในเอเชีย โอเชียเนีย ภายใต้กลยุทธ์ที่จะนำา
องค์กรเข้าใกล้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ
และคนขององค์กร ในขณะที่ธุรกิจโดย
ภาพรวม ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจด้านการขนส่ง มี
ปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการของลกูค้ามาก
ถงึ 6 องค์ประกอบด้วยกนั ได้แก่ ประสทิธผิล 
(Productivity) ความพร้อมในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์  (Uptime) ความปลอดภัย 
(Safety) ความม่ันคงต่อการใช้งานของ

ผลติภณัฑ์ (Security) ความรูส้กึต่อการขบัขี่
ของพนักงานขับรถ (Driver Appeal) และ
การประหยัดนำ้ามัน (Fuel Efficiency)

มร.มาร์ติน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากมองถึง
ต้นทุนทั้งหมดของผู ้ประกอบการขนส่ง
จะพบว่า การประหยัดนำ้ามันมีผลต่อผล
ประกอบการอย่างมาก สำาหรับผู้ให้บริการ
ขนส่งระยะไกล ต้นทุนนำ้ามันเชื้อเพลิงจะสูง
ถึงครึ่งหน่ึงของต้นทุนท้ังหมด ดังน้ันการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านการประหยัด
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นำ้ามันเชื้อเพลิง จึงเป็นการตอบโจทย์ของธุรกิจขนส่ง
โดยตรง “เราเองต้องการให้รถบรรทุกของเราเป็นรถท่ี
ประหยัดนำ้ามันที่สุด”

เพื่อยืนยันถึงการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
เฉพาะตัวแก่ลูกค้า วอลโว่ ทรัคส์ ได้นำาเสนอเครื่องมือ 
ที่มีชื่อว ่า “Dynafleet” ซึ่งเป ็นเครื่องมือสำาหรับ
เจ้าของรถหรือพนักงานขับรถวอลโว่ ทรัคส์ ใช้สำาหรับ
การตรวจสอบอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน หรือแม้แต่
พฤตกิรรมการขบัขีข่องพนกังานขบัรถ ซึง่จะมผีลต่อการ
ตรวจสอบต้นทุนหรือแนวทางการประหยัดพลังงาน 
มร.มาร์ติน กล่าวว่า Dynafleet จะถูกนำามาใช้ในสนาม
การแข่งขันการขับข่ีประหยัดพลังงานที่รู้จักกันในนาม
ของ “FuelWatch Competition” ซ่ึงพนกังานขับรถทีจ่ะ
เข้าร่วมการแข่งขันคร้ังนี้จะได้รับการอบรมการขับขี่
ประหยดัพลงังานผ่านระบบของ Dynafleet โดยเมือ่ปีที่
แล้ว ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการนี้ชาวออสเตรเลีย 
มร.แกรนท์ มอรีซ สร้างผลงานด้านการประหยัด
พลังงานที่ต่างจากผู้เข้าร่วมแข่งขันถึง 34%

ตัวอย่างเช่น หากผู้ประกอบการที่มีรถวอลโว่ ทรัคส์ 
เพยีงคนัเดยีวทีใ่ห้บรกิารขนส่งระยะไกล ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานจะสูงถึง 75,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และหาก
พนักงานขับรถได้รับการอบรมผ่านระบบ Dynafleet 
และสามารถพฒันาการขับรถ ให้สามารถขบัขีป่ระหยดั
พลงังานได้สงูถงึ 34% ตามทีม่ผีูท้ำาตวัเลขการประหยดั
พลังงานไว้แล้ว ก็จะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถลด
ต้นทุนลงมาได้อย่างมาก

“มันเป็นตัวอย่างท่ีดีมากของการนำาเสนอรูปแบบการ
ให้บริการในรูปแบบเฉพาะตัวที่สามารถสร้างส่วนต่าง
ของต้นทุนได้ ซึ่ง FuelWatch ได้หล่อหลอมในส่วนของ
ความประหยัดพลังงานกับนวัตกรรม รวมไปถึงการ
สอนพฤติกรรมการขับขี่แก่พนักงานขับรถ ให้สามารถ
ทำางานรว่มกบันวตักรรมของ Dynafleet กอ็ยา่งทีผ่มพดู
ไวแ้ล้ววา่ เราต้องการพนักงานขับรถท่ีดีท่ีสุด ท่ีพรอ้มจะ
แตง่งานกบัรถทีด่ทีีส่ดุของเรา มนัเปน็ความลงตวัทีห่าคู่
แข่งได้ยากจริงๆ” มร.มาร์ตินกล่าว

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา วอลโว่ ทรัคส์ รุ่น FH480 6X2 ได้รับ
รางวัล “Imported Heavy Duty of the Year 2014” ที่
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี และในยโุรปรถวอลโว ่
ทรคัส์ รุน่ใหมไ่ด้กวาดรางวลัสำาคัญด้านการขนส่งหลาย
รางวัลจากหลายรายการ 

อยา่งไรกต็าม หากจะถามถงึการเปดิตัวรถวอลโว ่ทรคัส์ 
รุ่นใหม่ในเอเชีย มร.มาร์ตินกล่าวว่า “แน่นอนครับ รถ
รุ่นใหม่ของวอลโว่ ทรัคส์ จะเปิดตัวในเอเชียและจะไม่
นานเกนิรอ” จากรายงานประจำาปล่ีาสุดของวอลโว ่กรุป๊ 
รายได้จากการขายรถบรรทุกคิดเป็นร้อยละ 65 ของ
ยอดขายสุทธิในปี 2013 ในขณะที่ยอดขายสุทธิจาก
ภูมิภาคเอเชียเท่ากับ 35,000 ล้านโครน คิดเป็นร้อยละ 
20 ของรายได้ทั่วโลก

* เพื่อตอกยำ้าถึงการเข้าถึงความต้องการของ

ลูกค้า วอลโว่ ทรัคส์ ท่านสามารถเข้าชมวีดีโอ

กรณีตัวอย่างภายใต้ช่ือหนัง “What’s your 

s t o r y ”  ที่  w w w . y o u t u b e . c o m /

volvotrucksasia

“เราเองต้องการให้รถบรรทกุของเราเป็นรถทีป่ระหยดันำา้มนัทีส่ดุ”
มร.คริสโตเฟอร์ มาร์ติน

Asian Trucker 22



ขบวนคาราวานรถบรรทุกค่อยๆ เคลื่อนตัวตามกันเป็นแถว
เข้ามาในลานดินกว้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มองจาก
สายตาคนนอก นีเ่ปน็ขบวนรถบรรทกุทีไ่มเ่ลก็เลย เพราะเมือ่ลอง
นับดูแล้วมีจำานวนถึงเกือบสามสิบคันเลยทีเดียว

ขบวนรถบรรทุกทั้งหมดเป็นของคณะดนตรีลูกทุ่งวง
เสียงอิสาน คณะดนตรีชื่อดังแห่งภาคอีสานที่มีแฟนเพลงอยู่ทั่ว
ประเทศ แน่นอนว่าขบวนรถหกล้อทั้งหมดนี้ตระเวนเดินทางไป
มาแล้วทั่วทุกภาคของประเทศไทย ไม่เพียงแต่รถบรรทุกเท่านั้น
ยังมีรถบัสและรถตู้ร่วมด้วย เมื่อรวมท้ังหมดแล้วมีจำานวนรถถึง
สามสิบกว่าคัน

เราออกจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้า เพื่อมาให้ทันนัดหมาย
กบัวงดนตรเีสียงอสิาน เพือ่จะขอบนัทึกภาพการใชง้านรถบรรทุก
ของคณะวงดนตรี ช่วงท่ีเรามาเป็นช่วงใกล้ส้ินปีพอดีซึ่งเป็นช่วง
ท่ีวงมีการแสดงชุก ในหน่ึงปีน้ันวงดนตรีจะทำางานเจ็ดเดือนและ
หยุดประมาณ 5 เดือน ซึ่งช่วงที่หยุดนั้นเป็นช่วงฤดูทำานาพอดี 
ผู้คนในวงดนตรีต่างแยกย้ายกลับบ้าน ก่อนกลับมารวมตัวกัน
อกีครัง้เพือ่รว่มกนัซอ้มเพลงใหม่ๆ  กอ่นออกตระเวนไปแสดงตาม
สถานท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ ใช้ชีวิตอยู่กับรถบรรทุก รถบัสเกือบ
เจ็ดเดือน

ผมพบกับชายวัยกลางคนท่ีใครๆ ในวงเรียกขานว่า 
“พ่อหลอด” หัวหน้าวงดนตรีเสียงอิสาน ผู้ที่นำาความคิดเชิง
สร้างสรรค์มาบริหารวงดนตรีเสียงอิสานให้ประสบความสำาเร็จ

รถที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของ 
วงดนตรีเสียงอิสาน

HINO
HINOTruck
Run For Caravan Music
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รถบรรทุกสองคันที่มีระบบไฮดรอลิก ระบบกลไก เมื่อ
จอดเคียงขา้งกนัสามารถแปลงเป็นเวทีการแสดงขนาด
ใหญไ่ดโ้ดยใชแ้รงงานคนไม่กีค่นและใชเ้วลาเพียงไม่นาน
เวทีการแสดงที่แข็งแรงมั่นคงก็เสร็จสิ้น
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อย่างสูง มิเพียงแต่จัดการดูแลสมาชิกในวงนับ
ร้อยๆ คนที่แบ่งออกเป็นแผนกต่างๆ สารพัด พ่อ
หลอดยงัเปน็ผูท้ีอ่อกแบบดดัแปลงรถบรรทกุนำา
มาทำาเปน็เวทเีคลือ่นทีซ่ึง่ใช้เวลาในการประกอบ
ไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จสิ้น พ่อหลอดเล่าให้ฟังว่า ได้
เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์
และมีโอกาสได้ไปดูการแสดงดนตรีที่นั่น เห็น
รถบรรทุกของฝรั่งสามารถแปลงจากรถขนส่ง
ให้กลายเป็นเวทีการแสดงในชั่วพริบตา เห็นว่า 
เป็นอะไรที่เหมาะกับวงเสียงอิสานมาก จาก
แต่เดิมที่ต้องใช้คนจำานวนมากค่อยๆ ประกอบ
เวทเีคลือ่นทีต่อ้งรือ้เข้ารือ้ออกเสยีเวลาเกอืบครึง่
วัน เมื่อเดินทางกลับเมืองไทยจึงเดินทางไปยัง
อู่ต่อรถแถวจังหวัดราชบุรีซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ในการดัดแปลงต่อเติมรถบัสและรถบรรทุก 
อธิบายแนวความคิดให้ฟัง จากนั้นไม่นานนัก
วงดนตรีเสียงอิสานก็ได้รถบรรทุกสองคันที่
มีระบบไฮดรอลิก ระบบกลไก เมื่อจอดเคียง
ขา้งกนัสามารถแปลงเปน็เวทกีารแสดงขนาดใหญ่ 
ได้โดยใช้แรงงานคนไม่กี่คนและใช้เวลาเพียง
ไม่นานเวทีการแสดงที่แข็งแรงมั่นคงก็เสร็จสิ้น

รถบรรทุกของวงทั้งหมดเป็นรถ Hino 
แต่ละคันมีหน้าที่แตกต่างกันไป บางคันใช้ขน
อุปกรณบ์นเวท ีบางคนัใช้ขนเสื้อผ้า บางคันเป็น

รถปั่นไฟ ท้ังหมดรวมกันแล้วเป็นกองคาราวาน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ที่แบ่งแยกหน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน

รถบรรทุกถูกสร้างมาเพื่อรับมอบหมาย
หน้าท่ีสำาคัญ น่ันคือการขนส่ง และทุกคันท่ีถูก
ลูกค้าซื้อไปต่างถูกนำาไปใช้ทำาหน้าท่ีขนส่ง แต่
ก็มีไม่น้อยที่รถบรรทุกเป็นได้มากกว่าการทำา
หน้าที่บรรทุกขนส่ง เฉกเช่นที่รถบรรทุกของ
คาราวานวงดนตรีเสียงอิสานได้แสดงให้เห็น

หลังจากท่ีเปิดด้านหลังออก ไฮดรอลิก
ยกท้ายรถขึ้น พื้นเวทีถูกกางออก เมื่อพื้นเวทีถูก
ต้ังขึ้นอย่างมั่นคงโดยใช้เวลาเพียงไม่นาน ต่อ
จากน้ีเป็นเรื่องของแรงงานคนเข้ามาทำาส่วนท่ี
เหลอือกีนดิหน่อยเวทกีเ็สรจ็สิน้ ใต้เวทถีกูปรบัให้
เป็นห้องแต่งตัวของบรรดานักเต้นทั้งหลายที่
กำาลังจัดแจงข้าวของให้เข้าที่ เพราะในคำ่าคืนนี้
การแสดงจะเปิดให้ผู้คนเข้ามาชม หลังจากตัว
เวทีเสร็จสิ้น ก็เป็นหน้าที่ของทีมไฟ ทีมเครื่อง
เสียง

ผมเดินไปดูรถบรรทุกคันอื่นๆ ติดกับ
เวทจีอดไวด้ว้ยรถอกีคนัหนึง่ทีถ่กูแปลงเปน็หอ้ง
ควบคุมแสงเสียง ท้ายรถกลายเป็นห้องควบคุม
อย่างดี ด้านข้างเปิดออกเป็นหน้าต่าง มองไป
เห็นเวทีท้ังหมด รถอีกคันหน่ึงถอยไปจอดห่าง
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จากเวทีการแสดง เมื่อเปิดท้ังสองด้านของส่วนบรรทุก
ด้านหลังออก เราจึงเห็นเครื่องให้กำาเนิดพลังงานไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้ด้านหลัง มันสามารถให้กำาลังไฟหล่อ
เล้ียงบนเวทีท่ีมีหลอดไฟจำานวนมากรวมท้ังเครื่องเสียง
ต่างๆ ได้อย่างสบาย รถหลายคันเมื่อขนบรรดาอุปกรณ์ที่
ใชใ้นการแสดงตา่งๆ ลงหมดแลว้ ดา้นหลงักลายเปน็ห้อง
ว่างๆ ซึ่งถูกใช้เป็นห้องพักผ่อน ห้องแต่งตัว สมาชิกบาง
ส่วนของวงกำาลังจัดเตรียมอาหารอยู่ พวกเขาออกปาก
ชวนผมให้ปีนขึ้นไปดูข้างใน

รถบรรทกุในมติทิีเ่ราพบเหน็ทัว่ไปบนทอ้งถนน คอื
การขนส่งสินค้าหลากหลาย สำาหรับวงดนตรีเสียงอิสาน
รถบรรทุกเป็นส่วนหนึ่งของวงที่มิอาจขาดได้ พ่อหลอด
หัวหน้าวงเล่าให้ฟังว่า อาทิตย์ก่อนหน้าท่ีจะเจอกับผม 
รถบรรทุกคันหน่ึงของวงไปตกข้างทาง เดือดร้อนต้อง
ไปเช่ามาคันหนึ่งเพื่อทดแทน จำานวนรถบรรทุก HINO 
26 คันสำาหรับวงดนตรีวงหนึ่งนับว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียว 
เปน็ 26 คนัทีข่นสง่อปุกรณจ์ำานวนมาก ผูค้นเดนิทางเกอืบ
เจด็เดอืนในหนึง่ปไีปเกอืบทัว่ประเทศไทย เปน็อกีมติหินึง่
ของการขนส่งและเป็นอีกมิติหนึ่งของรถบรรทุก

รถบรรทุกทั้งหมดเป็นรถ Hino แต่ละคัน
มีหนา้ทีแ่ตกตา่งกนัไป บางคนัใชข้นอปุกรณ์
บนเวที บางคันใช้ขนเสื้อผ้า บางคันเป็น
รถปั่นไฟ เป็นห้องควบคุุม
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Martin Lundstedt  
กรรมการผู้จัดการแห่ง Scania
ประสิทธิภาพคือกุญแจสู่การเจริญเติบโตของเอเชีย
Interview By : Stefan Pertz 
Translate By : Tanakanya Changchaitum 
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ตามหมายกำาหนดการเดิม Martin Lundstedt  กรรมการผู้จัดการแห่ง Scania 
จะเดินทางมาเยือน Scania ประเทศไทย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ทางด้าน
การเมอืงในกรงุเทพฯ ทำาให้หมายการเดินทางเปล่ียนแปลงไปยงัมาเลเซยี แมจ้ะ
สดุยุง่จากกำาหนดการมากมาย แตก่ย็งัแบง่เวลาเพือ่นัง่พดูคยุกบั Stefan Pertz 
 แห่ง Asian Trucker ถึงมุมมองและวิสัยทัศน์ต่อสิ่งที่เขาเห็นว่าจะนำามาซึ่ง
การเจริญเติบโตของตลาดที่จะส่งผลสำาคัญยิ่งต่อ Scania 
 
AT: จดุมุง่หมายของการมาเยอืนภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตข้องคณุ
ในครั้งนี้คืออะไรครับ
ML: เราอยากจะใกล้ชิดกับลูกค้าของเรามากข้ึนท้ังในระดับโลกและท้องถ่ิน 
ฝา่ยบรหิารของเราเดนิทางไปตามภมูภิาคทีเ่ปน็ตลาดสำาคญัๆ เปน็ปกตอิยูแ่ลว้ 
โดยคร้ังนี้เราเดินทางไปจีน มันมีตลาดท่ีเราสามารถจะเติบโตขึ้นได้ในหลายๆ 
ส่วน แล้วเราก็ได้พบเจอพูดคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะได้พูดคุยถึงก้าวต่อไป สำาหรับ
ประเทศไทยและมาเลเซีย เราก็มีตลาดที่แข็งแกร่งมากในส่วนของรถบัสและ
รถโค้ช และเราเองอยากจะขยายยอดขายรถบรรทุกด้วยเช่นกัน เพราะทั้ง
สองประเทศเองก็มีศักยภาพท่ีสูงมาก มีความเป็นไปได้ในการจะพัฒนาเสมอ 
อยา่งไรกด็ ีเราเองกม็ตีวัเลขทีจ่ะพสิจูนว์า่เรากำาลงัเดนิไปในทศิทางทีถ่กูตอ้งแลว้

AT: ตอนนีค้ณุเองไดก้ลายเปน็สว่นหนึง่ของ  Volkswagen Group ไปแลว้ 
นี่แปลว่า Scania กำาลังจะสูญเสียความเป็นสวีเดนไปรึเปล่า
ML: Volkswagen เปน็เจา้ของหลกัของ Scania มาตัง้แตป่ ี2000 แตเ่รากม็หีุน้
อยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์เพราะฉะนัน้แลว้กถ็อืไดว้า่เรามเีจา้ของในฐานทีก่วา้งอยู่
เหมอืนกนั ตลอดเวลา 14 ปทีีผ่า่นมา Volkswagen ทำาหนา้ทีเ่ปน็เจา้ของแบรนด์
ได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความรับผิดชอบดียิ่ง เพราะวัฒนธรรมและหัวใจหลัก
ของความเป็นแบรนด์ของ Scania ยังคงถูกรักษาเอาไว้อย่างดี พวกเขามีความ
กระตือรือร้้นมากในการที่จะคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของแบรนด์ ในขณะเดียวกัน 
เราก็ไม่เคยให้ความสำาคัญกับ R&D และการขยายธุรกิจขนาดนี้มาก่อน ซึ่งใน
ทางกลับกันผมเองก็เห็นโอกาสดีๆ มากมาย เพราะการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับ
กลุ่มทุนขนาดใหญ่เช่นนี้ มันช่วยหยิบยื่นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการศึกษา 
วิจัยที่เราทำาร่วมกัน แบ่งปันกัน รวมไปถึงแนวทางแบบ platform-based 
approach และการแบ่งปันข้อมูลความรู้ต่างๆ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงสถานะของตลาดที่มี

ความสำาคญัตอ่ไป ตลาดเหลา่นีก้ำาลงักา้วเขา้สูใ่นชว่ง

ทีท่กุคนตอ้งให้ความสำาคญัในเร่ืองของประสทิธภิาพ 

ตลาดที่ว่านี้รวมถึงจีนด้วย แม้ว่าจีนเองนั้นได้ผ่าน

ช่วงเวลาของการเติบโตอย่างเรียบง่ายไปแล้ว เพราะ

ไม่ว่าจะอย่างไร ตลาดก็จะยังเติบโตต่อไป

Martin Lundstedt
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AT: อะไรคือผลกระทบในทางบวกที่มันมีต่อธุรกิจของคุณบ้าง
ML: อยา่งทีบ่อกไปกค็อื การแบง่ปนัแหลง่ความรูซ้ึง่ถอืวา่เปน็ขอ้ไดเ้ปรยีบอยา่ง
มาก การได้เข้าไปมีส่วนแบ่งปันองค์ความรู้ในความชำานาญเฉพาะด้านก็เป็น
อกีเรือ่งหนึง่ สว่นใหญแ่ลว้ผลในเชงิบวกจะเหน็ได้ชดัในส่วนการทำางานเบือ้งหลัง
มากกวา่การทำางานเบือ้งหนา้ทีค่นสว่นใหญไ่ดเ้หน็กนั สว่นแงม่มุในเรือ่งของการ
ขายกย็งัเปน็สว่นหนึง่ของแบรนดท์ีเ่รายงัคงตอ้งพึง่พา resource ของตวัเองอยู่

ในฐานะของบริษัทแบบ B2B แง่มุมของการสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่
สำาคัญมาก เวลาที่เราเจอลูกค้ามันก็เหมือนกับการท่ีเราได้รวบรวมผลตอบรับ
และความคิดเห็นสำาคัญๆ กลับมาไว้ที่ตัวเราเอง ผลตอบรับดังกล่าวจะยังถูก
นำากลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อแบรนด์อ่ืนๆ ท่ีอยู่กลุ่มบริษัทเดียวกัน ซึ่งการ
ทำาแบบนั้นก็เป็นการสร้างคุณประโยชน์อย่างหนึ่งเหมือนกัน แล้วความไหลลื่น
ก็จะเกิดขึ้นในทั้งสองทิศทาง

AT: เราจะได้เห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นระหว่าง Scania และแบรนด์อื่นๆ 
ของ VW หรือไม่ โดยเฉพาะแบรนด์ที่ขายสินค้ารถบรรทุกเหมือนกัน
ML: ไม่ว่ายังไงการแข่งขันมันก็สูงอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากเราพูดกันในแง่น้ันแล้ว
มันก็ไม่สำาคัญว่าคุณจะแข่งกับใคร ยกตัวอย่างเช่น เราเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดี
กับแบรนด์รถบรรทุกเยอรมันอื่นๆ ในกลุ่มด้วยเช่นกัน แต่ในขณะเดียวกันเราก็
ตอ้งแขง่ขนักบัเขาดว้ยเหมอืนกนั เรายงัตอ้งแขง่ขนักบัแบรนดเ์กาหลแีละญีปุ่น่
ด้วย คือลูกค้าในปัจจุบันมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น แล้วอะไรๆ มันก็คงไม่ง่ายขึ้น
อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้ว มันไม่สำาคัญอีกต่อไปว่าแบรนด์ท่ีคุณต้องแข่ง
ด้วยมีใครเป็นเจ้าของ

AT: ที่  Autostadt มีเพียง pavi l l ion เดียวเท่านั้นที่แสดงสินค้า
ยานยนต์ทั้งหมดของ Volkswagen ซ่ึงถ้าคำานึงถึงความสำาคัญของ
สินค้ารถบรรทุกต่อกลุ่มบริษัทและเศรษฐกิจโลกโดยรวมแล้วนั้น คุณว่า
รถบรรทกุ คนขบั และอตุสาหกรรมโดยรวมถกูใหค้วามสำาคญัอยา่งทีม่นั
ควรจะเป็นหรือเปล่าครับ
ML: Autostadt เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เราจะนำามาตัดสินได้ เพราะแต่เดิม
แลว้ Volkswagen เปน็ทีรู่จ้กัในฐานะผูผ้ลติยานยนตส์าธารณะทัว่ไปทีร่บัสง่คน 
สว่นการแตกยอดเพิม่เตมิของ pavillion ยานยนตเ์ชงิพาณชิยก์ส็ามารถถกูมอง
ว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำาคัญไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง

ในมุมมองของเรา คน

ขั บ ร ถ บ ร ร ทุ ก คื อ

กุญแจสำ า คัญในธุ รกิ จ

ขนส่ง พวกเขาไม่ได้ เป็น

แค่คนขับรถ หากแต่ยัง

ทำาหน้าที่ เป็นตัวแทนของ

แบรนด์ให้กับนายจ้างของ

พวกเขา ความปลอดภัย

บนทอ้งถนนยงัเปน็อกีหนึง่

แง่มุมท่ีเรายังต้องพัฒนา

ควบคู่ไปกับคนขับรถเพื่อ

เปลี่ยนการรับรับรู้ของ

สาธารณะ ผมเห็นด้วยว่า

ยังมีอะไรให้เราทำาอีกมาก 

แต่เราก็ต้องค่อยๆ เดินไป

ทีละก้าว

Martin Lundstedt
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ถา้คณุเปน็ลกูคา้ทีต่อ้งการซือ้ยานยนตเ์ชงิพาณิชิยแ์ลว้คณุมาทีส่ำานกังานใหญ่
ของเรา หรือมาเยี่ยมชม Autostadt สิ่งที่คุณจะได้เห็นคือมรดกและ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งผมคิดว่าเป็นส่ิงท่ียอดเย่ียมมากนะ ในหลายๆ กรณี 
สถานการณ์โดยท่ัวไปคือคนขับรถบรรทุกควรจะต้องได้รับการดูแลและ
สวัสดิการท่ีดีกว่าน้ี และมันก็เป็นหน้าท่ีของพวกเราทุกคน ท้ังส่ือ ผู้ทำาการ
ขนส่งและผลิตรถบรรทุกท้ังหลายจะต้องให้ความสำาคัญกับตัวอย่างท่ีดีๆ ใน
อุตสาหกรรม คือทำาไมเราไม่เปลี่ยนทิศทางกันดูล่ะ? แทนที่เราจะมานั่งพูด
เร่ืองผลกระทบเชิงลบของการขนส่ง ทำาไมเราไม่แสดงให้เห็นแง่มุมที่ดีและ
ความสำาเรจ็แทนละ่? โดยธรรมชาตแิลว้มนษุยเ์รามคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนือ่งกบั
เครื่องยนต์มาโดยตลอด แล้วก็เป็นความสัมพันธ์น้ีน่ีแหละท่ีเราจำาเป็นจะต้อง
พัฒนาขบคิดกันต่อไป และพุ่งความสนใจว่าบุคคลที่เป็นผู้ขับขี่จะสร้างความ
แตกต่างให้กับชีวิตประจำาวันของผู้รับผลประโยชน์ทุกคนได้อย่างไร

ในมุมมองของเราแล้วนั้น คนขับรถบรรทุกคือกุญแจสำาคัญในธุรกิจขนส่ง พวก
เขาไม่ได้เป็นแค่คนขับรถ หากแต่ยังทำาหน้าท่ีเป็นตัวแทนของแบรนด์ให้กับ
นายจ้างของพวกเขา ความปลอดภัยบนท้องถนนยังเป็นอีกหนึ่งแง่มุมที่เรา
ยังต้องพัฒนาควบคู่ไปกับคนขับรถเพื่อเปลี่ยนการรับรับรู้ของสาธารณะ ใช่ผม
เห็นด้วยว่ายังมีอะไรให้เราทำาอีกมาก แต่เราก็ต้องค่อยๆ เดินไปทีละก้าว

AT:  Mercedes ทุ่มเงินลงทุนกว่า 300 ล้านยูโรในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ UD เองก็เพิ่งเปิดตัว Quester ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
รองรับตลาดใหม่ที่กำาลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะ ส่วนกลุ่ม Volvo เองก็กำาลัง
จะรุกหน้าในหลายเรื่อง แล้ว Scania เองมีแผนยังไงสำาหรับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้บ้างครับ
ML: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะยังคงสถานะของตลาดที่มีความสำาคัญ
ต่อไป ตลาดเหล่านี้กำาลังก้าวเข้าสู่ในช่วงที่ทุกคนต้องให้ความสำาคัญในเรื่อง
ของประสิทธิภาพ ตลาดท่ีว่าน้ีรวมถึงจีนเองซึ่งได้ผ่านช่วงเวลาของการเติบโต
อยา่งเรยีบงา่ยไปแล้ว เพราะไมว่า่จะอยา่งไร ตลาดกจ็ะยงัเติบโตต่อไป ส่ิงท่ีเรา
มองเหน็กค็อื ความสำาคญัในเรือ่งของการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพของการขนสง่ 
เรากำาลังพัฒนาเรื่องน้ีร่วมกับลูกค้าของเราด้วยเหมือนกัน ท่ี Scania เรามอง
เห็นว่าลูกค้ากำาลังเรียกร้องให้เรามีบริการที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่ง
และดำาเนินการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เรามีความเข้มแข็งอย่างมาก
ในส่วนของรถบัสและการใช้งานพิเศษต่างๆ แล้วตอนนี้เราก็กำาลังทำางานกัน
อย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเหล่าน้ีให้ดีย่ิงข้ึน ท่ีน่าสนใจก็คือ
องค์ประกอบตลาดแต่ละแห่งก็มีความแตกต่างกันไป
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ช่วงเวลาในการใช้บริการ ความคงทนแข็งแรง และการสร้างกำาไร คือกุญแจ
สำาคัญ เรากำาลังทุ่มการลงทุนไปกับเครือข่ายการบริการเพราะมันเป็นกุญแจ
สำาคัญสู่ความสำาเร็จ เรายังต้องสร้างและพัฒนา portfolio สินค้าของเราให้
สามารถสนองความต้องการของลูกค้าได้จริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น เรากำาลังขยาย
ความสามารถในการผลติเพือ่ทีเ่ราจะไดส้ามารถตอบรบัความตอ้งการของลกูคา้
ได้อย่างทันท่วงที การมีความหลากหลายของสินค้าที่เหมาะสมและการบริหาร
จัดการ Lead time ที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งที่เราให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ

AT: ตอนนีผู้ผ้ลติรถบรรทกุทกุรายกล็ว้นแตก่ำาลงัพดูคยุถกเถยีงถงึประเดน็
การประหยัดเช้ือเพลิงด้วยกันทั้งนั้น มันมีหนทางอื่นๆ ในการโปรโมท
ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของคุณอีกบ้างไหมครับ
ML: มีครับ ตอนนี้เรากำาลังชูเรื่องของ ‘Total operating cost’ ซึ่งก็คือต้นทุนใน
การดำาเนินงานทั้งหมด คือโดยธรรมชาติแล้ว การประหยัดพลังงานก็จัดว่าเป็น
ส่วนหนึ่งของ Total operating cost นะครับ เพราะถ้าคุณพูดถึงการประหยัด
พลังงาน คุณก็ต้องพูดเร่ือง co2 และมันก็มาพร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Scania เองก็กำาลังมีการพูดคุยกันถึงเร่ืองช่วงเวลาในการใช้บริการและความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของเรา ซ่ึงโดยอ้อมแล้วมันก็คือการพูดถึงค่าใช้จ่ายที่
ลกูคา้จะตอ้งจา่ยนัน้แหละครบั ยกตวัอยา่งเชน่ ถา้คณุเปน็ผูข้นสง่สนิคา้แลว้คณุ
มวีนัทำางาน 220 วนั สว่นตา่งแคเ่พยีง 2% นีก่จ็ดัวา่เยอะมากเลยนะครบั เพราะ
ฉะนัน้ถา้คณุสามารถยดืเวลารอบการเขา้ตรวจสภาพหรอืสามารถลดระยะเวลา
การซอ่มบำารงุใหร้วดเรว็ขึน้ได ้คณุกส็ามารถสรา้งความแตกตา่งในการทำากำาไร
ได้มากถึง 20% เลย

เพราะเหตุน้ีเองเราจึงต้องให้ความสำาคัญกับคนขับ เพราะพวกเขามีอิทธิพล
อยา่งมากตอ่การประหยดัพลงังานอยา่งมปีระสิทธภิาพ และการดูแลซอ่มบำารงุ
ยานยนต์ที่พวกเขาใช้ แง่มุมของทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นเรื่องท่ีไม่ควรมองข้าม 
จริงอยู่ที่คุณอาจจะสามารถได้มาซ่ึงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดหรือรถรุ่นใหม่ล่าสุด  
แต่ถ้าคนขับไม่สามารถใช้งานมันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วล่ะก็ มันก็
เหมือนกับการเสียเปล่านั่นแหละครับ

 AT: ในปัจจุบันรถบรรทุกได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้น 
รัฐบาลมีส่วนช่วยในการผลักดันเรื่องนี้แค่ไหนครับ
ML: มันก็ขึ้นอยู่กับประเทศแต่ละประเทศนะครับ หากพูดโดยรวมแล้ว โดย
ไม่ต้องไปมองเรือ่งของการเมอืงนะครบั สิง่ทีส่ามารถจะทำาและควรจะทำาได้ คือ
การส่งเสริมการเปลี่ยนยานยนต์เมื่อถึงเวลา คำาถามก็คือเราจะสร้างวัฒนธรรม
ที่เจ้าของยานยนต์เหล่านี้จะปรับปรุง บำารุงรักษารถบรรทุกอย่างสมำ่าเสมอกว่า
ที่เป็นได้อย่างไร

Special Interview  Asian Trucker 33



ตอนนี้เรามีระบบการรักษาความปลอดภัยท้ังแบบ active และ proactive ซึ่ง
ถกูออกแบบมาเพือ่ปรบัปรงุในเรือ่งของความปลอดภยั ประเด็นท่ีเราต้องจดัการ
ตอนนี้ก็คือทาหางเอารถพวกนี้ลงไปวิ่งในถนนให้ได้

AT: ถ้าอย่างนั้นอุปสรรคปัญหาที่อุตสาหกรรมนี้จะต้องเจอในอนาคต
คืออะไร
ML: ก็คงแทบจะทุกอย่างนั่นแหละครับ แต่จะมองว่าความท้าทายเป็นโอกาส
ก็ได้เหมือนกันนะ สิ่งที่เรามองเห็นก็คือโลกเราจะพัฒนาไปในทิศทางที่ทุกคน
ทุกอย่างอยู่ร่วมกันอย่างไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ทุกอย่างจะสามารถเชื่อมต่อ
กันได้ ก่อนหน้าน้ีคุณอาจจะชดเชยผลลัพธ์ท่ีไม่ดีในภูมิภาคหน่ึงถ้าหากว่าคุณ
ประสบความสำาเร็จในอีกภูมิภาคหนึ่ง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเมื่อเราล้วนแต่
เติบโตมาอย่างพึ่งพากันมากขึ้นและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง
ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อน ซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึนในเรื่อง
ของอะไหล่และการผลิต

ตอนนี้มันเป็นเรื่องของการดึงเอาอำานาจในการเพิ่มผลทางการเงินออกมา
จากการลงทุนที่เราทำาไปให้ได้มากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เราทุ่มการลงทุนไป
กับยานพาหนะและเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐาน
การปล่อยพลังงานล่าสุด ซึ่งส่ิงน้ีเราจะต้องหาทางให้ตลาดชดเชยการลงทุน
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังจำาเป็นต้องหาหนทางที่จะ
ช่วยสนับสนุนการขนส่งด้วยรถบรรทุกไปพร้อมๆ กับการขนส่งในแบบอื่นๆ ใน
ฐานะของผู้ผลิตรถบรรทุก เราเองก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่จำาเป็นต้องมีใน
ห่วงโซ่อุปทานและทางออกของปัญหาของการขนส่ง สิ่งที่สำาคัญมากๆ คือบท
สนทนาแลกเปลีย่นกบัลกูคา้ของเรา และลกูคา้ของพวกเขาดว้ยเชน่กนั เพือ่ทีเ่รา
จะไดม้คีวามเขา้ใจในความตอ้งการของพวกเขาไดด้กีวา่เดมิ และสามารถเสนอ
ทางออกของปญัหาทีเ่หมาะสมใหก้บัพวกเขาได ้ลองดพูวกผูค้า้ปลกีขนาดใหญ ่
เป็นตัวอย่างสิครับ ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาไม่มีรถขนส่งของตัวเองหรอก 
แต่พวกเขามีความต้องการบริการในการขนส่งเยอะมาก ถ้าเราสามารถร่วมมือ
กับลูกค้าของเราได้ และพูดคุยถกเถียงกับพวกเขาถึงวิธีการในการหาหนทาง
ที่เหมาะสมท่ีสุดในการหยิบยื่นทางออกในการขนส่งได้ พัฒนาการท่ีจะเกิดข้ึน
กับผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากทีเดียว
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(Specialized vehicles)
ประเทศไทยนับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความกระตือ
ริือร้นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน
พัฒนาการประกอบยานยนต์หลากหลายรูปแบบที่
ไมเ่พยีงเพือ่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาด
ภายในประเทศเทา่นัน้ หากแตเ่พือ่การสง่ออกไปยงั
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย อนุทวีปอินเดีย 
รวมถึงตะวันออกกลางและแอฟริกา

Specialized 
vehicles

ไทยมุ่งทำาตลาด
ยานพาหนะลักษณะพิเศษ

Story By : Giovanni Siano 
Translate By : Tanakanya Changchaitum 
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เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ที่ก่อนหน้า
ทศวรรษ 80 การจดัหาพาหนะลกัษณะพเิศษตอ้งพึง่พา
การนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ระบบ
การซื้อขายที่ใช้กันมากที่สุด (ทั้งในอดีตและปัจจุบัน) 
คือผ่านการยื่นประมูลจากผู้ค้าทั้งในและนอกประเทศ
ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสายราชการพลเรือน 
ตำารวจ และทหาร

ระบบดังกล่าวต่างจากยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย
ที่ผู้ดำาเนินการเอกชนจากหลายภาคส่วน (รวมไปถึง
สาธารณะ) จะมีหมู่ยานพาหนะลักษณะพิเศษเป็น
ของตัวเอง ในประเทศเอเชียส่วนใหญ่นั้น ระบบบริการ
สาธารณะในท้องที่ต่างๆ มักจะมีหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้ดำาเนินการ ผู้ดำาเนินงานเอกชนจะได้รับอนุญาตให้ 
ทำาการประมูลในฐานะผู้รับเหมารายย่อยก็ต่อเมื่อ
มีความต้องการจากภาครัฐ ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา
เริ่มมีความนิยมในการทำาให้บริการเหล่านี้เป็นเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคส่วนงานด้านสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ในกรณขีองไทย ก่อนหน้าช่วงต้นไปจนถงึกลางทศวรรษ 
80 มีบริษัทเพียงไม่ก่ีบริษัทที่มีการร่วมทุนกับบริษัท
เฉพาะทางจากต่างประเทศในการผลติรถบดขยะและรถ
บรรทกุนำา้มนั รวมไปถงึการร่วมทนุกบัผูผ้ลติจากยโุรปที่
มชีือ่เสยีงในด้านการผลติรถดบัเพลงิและรถพ่วงลักษณะ
พิเศษ หลังจากนั้นมา อุตสาหกรรมท้องถิ่นก็ได้เริ่ม
พัฒนาและบูรณาการการนำาเข้ายานพาหนะลักษณะ
พเิศษจากต่างประเทศเข้ากบัยานพาหนะลกัษณะพเิศษ
ที่ประกอบขึ้นภายในประเทศเอง

ความพยายามแรกมีความจำาเป็นต้องพึ่งพาความ
สามารถในการสร้างนวัตกรรมของตนเอง รวมไปถึง
ความสามารถในการลงทุนเพื่อจะได้มาซึ่งหนทาง
แก้ปัญหาเชิงเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด มีบริษัทเพียง
ไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละเทคโนโลยจีากการรว่มทนุกบับรษิทัตา่งชาต ิ
ในหลายกรณีการร่วมทุนเป็นไปในเชิงของการรวบรวม

ชิ้นส่วนนำาเข้าที่มีความจำาเป็นต้องใช้ (ไฮดรอลิก เกียร์ 
ปั๊ม เครน แพลตฟอร์ม ฯลฯ) เพื่อนำามาประกอบขึ้นเป็น
ตัวยานพาหนะโดยใช้โครงรถบรรทุกที่ผลิตขึ้นภายใน
ประเทศ ในขณะทีก่ารดดัแปลงแบบรถจากตา่งประเทศ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศกลายเป็น
ปัจจัยที่มีความสำาคัญยิ่ง

เน่ืองจากการนำาเข้าชิ้นส่วนดังกล่าวนำามาซึ่งการโดน
ปรบัและเกบ็ภาษอียา่งหนกัหนว่ง ประกอบกบัการเจรญิ
เตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งของผูผ้ลติภายในประเทศเอง อตัรา
การนำาเข้ายานพาหนะท่ีประกอบเสร็จแล้วท้ังคันจึง
ลดลงอย่างมาก และเปลี่ยนแนวโน้มไปเป็นการนำาเข้า 
เฉพาะชิ้นส่วนที่มีความสำาคัญเท่านั้น สถานการณ์
ดังกล่าวกลายมาเป็นส่ิงท่ีนิยมปฏิบัติในเอเชียในช่วง
หลายปทีีผ่า่นมา ในบางกรณ ีผูผ้ลติรถบรรทกุจะทำาการ
นำาเข้า superstructure แบบพิเศษเพื่อนำามาติดตั้ง
ลงบนโครงสร้างรถบรรทุกที่ประกอบภายในประเทศ

ในหลายกรณีรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ทำา
ข้อตกลงและทำาสัญญากับรัฐบาลประเทศคู่ค้าเพื่อช่วย
ให้การดำาเนนิการทางเศรษฐกจิเกดิขึน้ได้อย่างราบรืน่ มี
ข้อตกลงกับธนาคารที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการ
ลงทุนโดยให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ
ผ ่ านอัตราดอกเบี้ ยที่ ตำ่ ามากสำ าหรับการสั่ ง ซื้ อ
ยานพาหนะลักษณะพิเศษในปริมาณมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งยานพาหนะฉุกเฉินและยานพาหนะทหาร ด้วย
เหตุน้ีเอง จึงเป็นเรื่องธรรมดาท่ีจะได้เห็นยานพาหนะ
ลักษณะพิเศษว่ิงอยู่ตามท้องถนนในเมืองสำาคัญๆ ของ
ไทย

นอกเหนอืไปจากกรณดีงัทีก่ล่าวมาแล้วนัน้ ปรมิาณยาน
พาหนะลักษณะพิเศษท่ีสามารถพบเห็นบนถนนในชีวิต
ประจำาวนัในประเทศไทยนัน้ยงัเป็นยานพาหนะลกัษณะ
พเิศษทีถ่กูผลติขึน้ภายในประเทศทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นรถ
บดขยะ รถบรรทุกนำ้า รถพ่วง รถขนปูนซีเมนต์ รถ
ดับเพลิง รถขนนำ้ามัน แก๊ส และอื่นๆ อีกมากมาย
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Giovanni Siano เป็นที่ปรึกษาอิสระและตัวแทนให้กับ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนลักษณะพิเศษจากยุโรป (เกียร์ power 
take off ไฮดรอลิก ชิ้นส่วนรถบรรทุก ฯลฯ) เขา
ใช้ชีวิตและทำางานอยู่ในเอเชียมาตั้งแต่ปี 1987 และร่วม
งานกับผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุกลัักษณะพิเศษในภูมิภาคนี้
มาตั้งแต่ปี 1992 

ประเทศไทยถูกจัดเป็นผู้เล่นสำาคัญใน
อตุสาหกรรมยานยนตท์ีส่ว่นประกอบรถ
บรรทุกและรถยนต์จำานวนมากถูกผลิต
และส่งออกไปทั่วโลกให้กับทั้งผู้ผลิตรถ
อเมริกัน ญี่ปุ่น และอื่นๆ บริษัทผลิตรถ
บรรทุกญี่ปุ่นอย่าง Hino, Mitsubishi, 
Isuzu และ Nissan ล้วนมีโรงงาน
ประกอบอยู่ในประเทศไทย
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จำานวนผู้ประกอบยานพาหนะลักษณะพิเศษสามารถ
รองรับความต้องการจากผู้ ใ ช้ภายในประ เทศ
ได้เป็นอย่างดี และในบางกรณียังมีความสามารถ
ในการผลิตเพื่อการส่งออกอีกด้วย บริษัทท่ีกลาย
เป็นหลักไมล์สำาคัญของความสำาเร็จของไทยใน
อุตสาหกรรมนี้ก็มีทั้ง Chase Enterprise (ยานพาหนะ
ฉุกเฉินและกู้ภัย) Cosmo Trucks (บริษัทผู้ผลิตยาน
พาหนะลักษณะพิเศษหลากหลายรูปแบบ) CTV-
Dollasien (รถบรรทุกเพื่อใช้ในการขนส่งภายใน
สนามบินและหน่วยงานอื่นๆ) Panus Trialers (รถพ่วง 
รถขนรถยนต์ รถบรรทุกของเหลว) Sammitr Motors 
(ผู้ผลิตรถแพลตฟอร์มที่ใช้ในการขนขยะจากการ
ก่อสร้าง รถบรรทุกของเหลว รถบดอัดดิน) บริษัท
เหลา่นีล้ว้นมปีระวตัใินการรบัมอืการผลติปรมิาณมากทัง้สิน้  
แต่ถึงกระนั้นไทยก็ยังมีบริษัทขนาดกลางและเล็กท่ีรอง
รับออเดอร์ขนาดกลาง รวมถึงการซ่อมและผลิตสินค้า
ตามความต้องการของผู้ซ้ือ ในขณะที่การทำางานร่วม
กันระหว่างบริษัทขนาดเล็กและใหญ่ก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ

ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังถูกจัดว่าเป็นผู้เล่นสำาคัญ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ซึ่งส่วนประกอบรถบรรทุก
และรถยนต์จำานวนมากถูกผลิตและส่งออกไปท่ัวโลก
ให้กับทั้งผู้ผลิตรถอเมริกัน ญี่ปุ่น และอื่นๆ บริษัทผลิต
รถบรรทุกญี่ปุ่นอย่าง Hino, Mitsubishi, Isuzu และ 
Nissan ล้วนมีโรงงานประกอบอยู่ในประเทศไทย ใน
ขณะที่ Volvo และ Scania ก็ยังมีการสั่งประกอบรถ
หลายรุ่น ส่งผลให้ไทยมีโครงสร้างรถยนต์ให้เลือก
หลากหลายกว่าประเทศเพื่อนบ้านอันทำาให้ผู้ประกอบ
ชิ้นส่วนภายในประเทศได้เปรียบกว่าคู่แข่งในภูมิภาค 
อย่างน้อยก็ในประเภทของรถยนต์พวงมาลัยขวา

ตลาดของประเทศไทยยังคงมีความจงรักภักดีต่อ
แบรนดญ์ีปุ่่น 4 แบรนดใ์หญ ่รวมไปถงึรถยโุรปยีห้่ออืน่ๆ 
อย่างไรก็ดีไม่นานมานี้ ย่ีห้อรถบรรทุกผลิตในจีนได้เริ่ม
เข้ามามีส่วนแบ่งในตลาด ซ่ึงแม้จะยังเป็นในสัดส่วนท่ี
น้อยอยู่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็กำาลังเพิ่ม 
จำานวนขึ้นเร่ือยๆ แนวโน้มดังกล่าวนับเป็นเรื่องท่ี
หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องด้วยตอนนี้โครงสร้างรถบรรทุก
ผลิตจากจีนกำาลังก้าวขึ้นสู่อันดับต้นๆ ของโลกในฐานะ

ผูผ้ลติยานพาหนะขนาดใหญเ่พือ่การคา้นำาหนา้อเมรกิา
และยุโรปไปได้สำาเร็จในปี 2010 ด้วยปริมาณการผลิต
ทั่วโลกที่มากกว่าถึง 30% 

ผู้ประกอบชิ้นส่วนภายในประเทศมีความจำาเป็นอย่าง 
มากท่ีจะสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่องานส่วนใหญ่เป็นการประมูลที่จัดโดย
ภาครฐั และโดยมากแล้วผูท้ีใ่ห้ราคาตำา่สดุมกัเป็นผูช้นะ 
ด้วยเหตนุีเ้องมนัจงึเป็นเรือ่งสำาคญัมากทีจ่ะรกัษาความ
สมดลุระหว่างคณุภาพและราคา เนือ่งจากชือ่เสยีงและ
ความไว้เนื้อเชื่อใจนับว่าเป็นประเด็นที่สำาคัญมาก
สำาหรับประเทศไทย ประเด็นดังกล่าวเป็นจุดสำาคัญที่มี
ส่วนกำาหนดว่าบรษิทัไหนจะทำาหน้าทีไ่ด้ดกีว่าบรษิทัอืน่ๆ 
และได้รบัความไว้วางใจในคณุภาพและความน่าเชือ่ถอื
ในระยะยาว

การเข้ามาของโครงสร้างรถบรรทุก รวมไปถงึการนำาเข้า
ยานพาหนะลักษณะพิเศษประกอบเสร็จจากจีน นับว่า
เป็นความน่ากงัวลอย่างยิง่ต่อผูผ้ลติภายในประเทศ นัน่
เพราะในปัจจุบัน จำานวนของรถกวาดถนนจากจีนก็ถูก
สัง่ซือ้และนำาเข้ามาใช้ภายในประเทศแล้วไม่น้อย เพราะ
แม้จะยังมีความสงสัยในเรื่องของคุณภาพ แต่ราคาที่
ตำ่ากว่าเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ก็ยังเป็นปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการตัดสินใจได้เสมอ ในขณะที่หลายประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นำาเข้ารถบรรทุก
และรถพ่วงลักษณะพิเศษจากจีนมาใช้เป็นจำานวนมาก
แล้วเช่นกัน

นวัตกรรมทางวิศวกรรมและการใช้ชิ้นส่วนประกอบ
และวัสดุนำาเข้าคุณภาพดีเมื่อกำาลังการผลิตภายใน
ประเทศไม่สามารถรองรับความต้องการของตลาดได้
อย่างพอเพียง เมื่อถูกประกอบเข้ากับกระบวนการและ
วิธีการผลิตที่ทันสมัยย่อมเป็นปัจจัยที่มีความสำาคัญ
ต่อชัยชนะในที่สุด แรงงานราคาถูกไม่ใช่ปัจจัยหลักอีก
ต่อไปสำาหรับการอยู่รอดท่ามกลางส่ิงแวดล้อมท่ีมีการ
แขง่ขนัสงู ลอ้มรอบไปดว้ยผูเ้ลน่หนา้ใหม่่ๆ  ทีป่รากฏตวั
ข้ึนและกะตือรือร้นท่ีจะเข้ามาเป็นหน่ึงในผู้แข่งขันและ
เติบโตในธุรกิจนี้ต่อไป
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ขอ้มลูเชงิลกึเปดิเสร ีLogistics รบั AEC

การเปิด เสรี โล จิสติ กส์  ภายใต้ ก ร อ บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
เ ริ่ ม ถู ก ก ล่ า ว ถึ ง ม า ก ข้ึ น ถี่ ขึ้ น ใ น ช่ ว ง
หลายปีมานี้ เหตุผลสำาคัญข้อหนึ่งท่ีทำาให้

เกิดความตื่นตัวในเรื่องดังกล่าวก็ด้วยความเป็นห่วง
ว่าธุรกิจไทยจะเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขัน เพราะ
ทุกวันนี้ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยค่อนข้างสูง เมื่อ 
ปี  2554 ที่ผ่านมา ไทยวางเป้าหมายในการลด
ตน้ทนุโลจสิตกิสใ์หเ้หลอื 16% ตอ่อตัราการเตบิโตของ
เศรษฐกจิประเทศ (จดีพี)ี แตป่จัจบุนักย็งัไมป่ระสบผล
สำาเรจ็ ตน้ทนุโลจิสตกิสข์องไทยยงัอยูท่ี ่18.6% เมือ่หนั 
ไปดตูน้ทนุโลจิสตกิสข์องชาตอิืน่ๆ อาท ิชาตใินอาเซยีน
ด้วยกันอย่างประเทศมาเลเซียต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ท่ี 
13% สิงคโปร์ 7% ถัดออกไปในภูมิภาคเอเชีย อินเดีย
อยู่ที่ 13% ญี่ปุ่น 10.5% ขณะที่กลุ่มประเทศในแถบ
ยโุรป เฉลีย่อยูท่ี ่11% และสหรฐัอยูท่ี ่9.5% ยิง่ไปกวา่
นัน้ผูป้ระกอบการในธรุกจิโลจสิตกิสข์องไทยกวา่ 70% 
เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก หรือเอสเอ็มอี 
เลยกลายเป็นเป้าใหญ่ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นจุดอ่อน 
หากเปิดเสรี 100% ปล่อยให้ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
ในไทย ภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 เอสเอ็มอีก็ยาก

จะอยูร่อด ในความเปน็จรงิสถานการณไ์มไ่ด้น่ากลัวถงึ 
ขั้นน้ัน ทุกวันน้ีถึงผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย
ส่วนใหญ่จะเป็นเอสเอ็มอีมี ต่างด้าวเพียง 30% แต่ถา้
ดูทุนจดทะเบียนรวมก็จะพบว่า ทุนของกลุ่มต่างด้าว
คดิเปน็สดัสว่นถงึ 52% ของทนุจดทะเบยีนทัง้หมด แต่
กลุ่มเอสเอ็มอีก็ยังอยู่ได้

นอกจากน้ี การเปิดเสรีโลจิสติกส์ของไทย
ก็จำากัดทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้นได้ไม่เกิน 70% ซึ่ง
เริ่มในปี 2556 และยังไม่ได้มีการเจรจาจะขยายการ
ถือหุ้นให้มากกว่าน้ี โดยปัจจุบันในอาเซียนของเรา
มีเพียงสิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา ที่เปิดรับทุน
ต่างชาติเข้ามาในกิจการโลจิสติกส์ 100% ดังน้ันถ้า
อนาคตไทยจะเดินรอยตาม 3 ประเทศนี้ก็เชื่อว่าไม่น่า
เป็นห่วงเช่นกัน ตรงกันข้ามการเปิดเสรีจะช่วยพัฒนา
โลจิสติกส์ในไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเอื้อ
อำานวยประโยชน์ต่อการเปิดเสรีภาคการค้าท่ีเปิดไป
ก่อนหน้านี้ แล้วให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น

ข้อดีข้อแรก คือ แนวโน้มต้นทุนโลจิสติกส์
จะถกูลง จากตัวเลือกการให้บรกิารท่ีมมีากขึน้กวา่เดิม

ข้อต่อมา แม้จะเป็นผู้ประกอบการทุนหนา แต่
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของเส้นทางการให้บริการก็ยัง

ใน www.thai-aec.com องค์ความรู้ประชาคมอาเซียน มีบทความหลาย
บทความที่เก่ียวข้องกับเร่ืองราวของการขนส่งไทยกับอาเซียนที่น่าสนใจ
มากมาย วันนี้เรานำาบทความของ อภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานบริหาร
สถาบันนานาชาติเพื่อเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่วิเคราะห์
เรื่องราวของ Logistics ไทย กับ AEC ได้อย่างน่าสนใจมาฝากเพื่อเป็นข้อมูล
สำาหรับผู้ประกอบการทางด้าน Logistics เพราะข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วย
วางกลยุทธ์และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้
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ต้องอาศัยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเจ้าถิ่นเข้ามารับช่วง 
งานต่ออยู่ดี รายใหญ่ไม่สามารถทำาเองได้ทั้งหมด 
ช่วยให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้มากกว่าเก่า

ข้อดีข้อที่สาม ประเทศไทยได้เปรียบด้าน
ภูมิศาสตร์ท่ีตั้งอยู่กลางอาเซียน หากโลจิสติกส์ของ
ไทยสามารถรองรับความต้องการใช้บริการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยดึงฐานลูกค้าเข้ามาเพิ่ม
ได้ แน่นอนว่าทุนต่างชาติที่เข้ามาหาก็ต้องเน้นการ
สรรหาลูกค้ามาใช้บริการด้วย นั่นหมายถึงเงินไหลเข้า
จำานวนมหาศาล เฉกเช่นทีส่งิคโปรเ์ปน็ผูน้ำาอยูใ่นเวลานี ้
สดุทา้ยคอืเทคโนโลยดีา้นโลจสิตกิสท์ีท่นัสมยัจะเขา้มา
สู่ประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ไทยต้องการ
อย่างมาก เพื่อการพัฒนาตัวเองในระยะยาว

ปัจจุบันเปรียบเทียบชาติอาเซียนด้วยกัน
สิงคโปร์เป็นชาติที่ มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์เป็น
อันดับ 1 รองลงมาเป็น มาเลเซีย ส่วนไทยอันดับ 3 
ตามด้วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดย
ประเทศที่กำาลังมาแรงคือ เวียดนาม ถ้าไทยไม่ขยับตัว 
โอกาสถู ก เ วี ยดนามแซงมีความ เป็น ไปไ ด้ สู ง 
อย่างไรก็ดีการเตรียมความพร้อมรับกับการเปิด
เสรีโลจิสติกส์ กลุ่มเอสเอ็มอีของไทยต้องรวมกลุ่ม
กันให้ได้ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง สร้างอำานาจต่อ
รองกับผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยดำาเนินการรวม
กลุ่มกันเอง เพราะเป็นผู้ที่อยู่ในวงการโดยตรงรู้และ
เข้าใจศักยภาพของกลุ่ม จะทำาให้การวางทิศทางการ
พัฒนาเป็นไปอย่างถูกทางได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ควรให้
ภาครัฐเข้ามาเป็นแกนนำา แต่ให้รัฐทำาหน้าที่เป็นฝ่าย
สนับสนุนส่งเสริมด้วยการช่วยเหลือในการปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบยีบตา่งๆ ใหเ้อือ้อำานวยความสะดวก
ในขั้นตอนการปฏิบัติ โดยเฉพาะลดข้ันตอนการขอใบ
อนุญาตระเบียบเอกสารต่างๆ จากหลายหน่วยงาน 

ร่นระยะทางการติดต่อ แทนที่เอกชนจะต้องเสียเวลา
เดินทางไปติดต่อเรื่องเอกสารหลายๆ ที่ ก็ติดต่อ ณ 
จดุเดยีว แตไ่ดค้รบทกุใบอนญุาตจากหลายหนว่ยงาน

ยกตัวอย่าง ที่ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 
ใช้ระบบ Single Window สินค้าใดๆ ก็ตามที่จะ
ขนย้ายผ่านเข้าออกท่ีด่านไหน ด่านน้ันสามารถให้
บริการด้านเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สินค้าอาหารปกติ
ต้องตรวจสอบใบอนุญาตความปลอดภัยมาตรฐาน
สินค้า มาตรฐานด้านการเกษตร เป็นต้น รวมกันแล้ว
ก็กว่า 20 แผนกที่ต้องวิ่งไปติดต่อ แต่ระบบดังกล่าว 
สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้ครบหมด โดยเชื่อม
เครือข่ายไอซีทีถึงกันไม่ต้องให้ทุกหน่วยงานส่งคน
มา ทำาให้นอกจากร่นเวลาแล้วยังประหยัดค่าเดินให้
เอกชน และประหยดัตน้ทนุของภาครฐัดว้ยเชน่กนั แต่
การท่ีจะทำาจดุน้ีได้ รฐัต้องยอมลงทุนพฒันาซอฟต์แวร ์
ให้ยอมรับการทำางานได้อย่างสมบูรณ์ก่อน ยิ่งไป
กว่าน้ัน หน่วยงานรัฐจำาเป็นต้องปรับกระบวนการ
ทำางาน เปล่ียนบทบาทจากการกำากับควบคุม หันมา
เน้นส่งเสริม อำานวยความสะดวกภาคเอกชน ภายใต้
กฎระเบียบที่มีความเอกภาพ

สุดท้ายคือ การวางนโยบายระดับชาติเพิ่ม
เส้นทางคมนาคมขนส่ง ทัง้ระบบราง ถนน และทางนำา้ 
เชื่อมออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ 
โอกาสที่โลจิสติกส์ไทยจะขึ้นไปเทียบชั้นสิงคโปร์ 
มาเลเซีย ก็ไม่เกินเอื้อมแน่นอน

อ่านฉบับเต็มได้ที่ 
http://www.thai-aec.com/438#ixzz2yvl6z3Fc
ที่มา : อภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานบริหารสถาบัน
นานาชาตเิพ่ือเอเชยีแปซฟิิกศกึษา มหาวิทยาลัยกรงุเทพ
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เราต้องสูญเสียอีกกี่ครั้งจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่จริงจัง
Safety First For All

ที่ต้องกวดขัน คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ใส่ใจ

ตรวจสอบผู้ขับขี่อย่างเข้มงวด ไม่ว่ารถสาธารณะหรือ

รถส่วนบุคคล เพราะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของอุบัติเหตุ

บนท้องถนนมาจากความประมาทของมนุษย์ทั้งสิ้น
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ตั้งแต่เดือนแรกของปี 2557 
ข่าวคราวอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถบัสอยู่
ในความสนใจของสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะกับรถบัสสองชั้น

ข่ า วการ สู ญ เสี ยจ ากอุ บั ติ เ หตุที่ เ กิ ด จ าก
รถบัสสองช้ันบนหน้าหนังสือพิมพ์และในรายการข่าว
บนหนา้จอโทรทศัน ์ใน Social Network กม็กีารต้ังกระทู้
เรื่องนี้กันมาก 

ทำ า ใ ห้ ภ า ค รั ฐ ต้ อ ง อ อ ก ม า แ ส ด ง บ ท บ า ท 
หน่วยงานรัฐบอกเราผ่านสื่อว่าต้องมีการตรวจสอบใน
เรื่องของมาตรฐานการผลิตให้ละเอียดขึ้น รถบัสเกือบ
ทั้งหมดที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารในประเทศไทยประกอบ
โครงสร้างตัวถังในเมืองไทย โดยเฉพาะรถบัสแบบ
สองชั้น ซึ่งได้รับความนิยมมาก มีทั้งเป็นรถเช่าเหมา
และรถบัสที่วิ่งประจำาทาง แน่นอนว่าการตรวจสอบ
เรื่องมาตรฐานทางด้านการผลิตนั้นเป็นสิ่งสำาคัญและ
จำาเป็นเพื่อตรวจสอบดูว่ารถบัสเหล่านี้ได้มาตรฐานหรือ
ไม่ แต่ที่สำาคัญยิ่งกว่านั้นที่ภาครัฐต้องกวดขันและใส่ใจ
อย่างสูงคือมาตรฐานของพนักงานขับรถ รวมไปถึงตัว
บริษัทที่ให้ดำาเนินการ เพราะเราปฏิิเสธไม่ได้เลยว่า
ต้นเหตุของอุบัติเหตุอันดับแรกเลยคือคน เรามั่นใจได้
มากน้อยแค่ไหนว่าคนขับรถของเราได้มาตรฐานและมี
ความใส่ใจถึงชีวิตของผู้โดยสารบนรถสูงสุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์สูญเสียบนท้องถนน ยังมี
อีกประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้ผลิตแชสซีรถบัส 
หลายค่ายอย่างยากจะหลีกเลี่ ยง  เพราะรถบัส
จำานวนมากในเมืองไทยนิยมนำาโลโก้ของบริษัท
ค่ายรถดังมาติดประดับตกแต่ง เม่ือรถเกิดอุบัติเหตุ
ภ า พ โ ล โ ก้ ข อ ง ค่ า ย ร ถ ป ร า ก ฏ เ ด่ น ชั ด  ทั้ ง ที่ ใ น
ความเป็นจริงรถคันนั้นอาจมิใช่รถของแบรนด์ดังกล่าว 
ทำาให้ต้องเกิดการชี้แจงตามหลังกันวุ่นวาย 

เราไม่แน่ใจว่าหลังจากอุบัติเหตุรถบัสสองชั้น
ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนตั้งคำาถาม
แทนผู้คนในสังคมว่ารถบัสสองชั้นปลอดภัยจริงหรือ 
คำาถามนี้จะส่งผลกระทบต่อความเช่ือม่ันของผู้คนใน

สังคมท่ีต้องใช้รถบัสเหล่าน้ีมากน้อย
แค่ไหน และภาครัฐจะใส่ใจจริงจังกับ
การกวดขันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
สูญเสียแค่ไหน

เมื่อเรามองตลาดรถบัสเพื่อการพาณิชย์ เราจะ
เห็นว่ามีจำานวนรถบัสที่ให้บริการประชาชนอยู่มาก ทั้ง
แบบประจำาทางและไม่ประจำาทาง มองไปท่ีผู้ให้บริการ
แบบประจำาทาง เราเห็นสัญญาณด้านบวกไม่น้อย 
เพราะผู้ประกอบการรถบัสประจำาทางหลายเจ้าพัฒนา
บริการของตนเองไปมาก โดยเฉพาะในสายอีสานและ
สายเหนือท่ีมีการแข่งขันกันสูง บริษัทท่ีได้รับความ
นิยม อาทิ สมบัติทัวร์ สยามเฟิสท์ทัวร์ นครชัยแอร์ ต่าง
พัฒนาคุณภาพของตัวรถและงานบริการของตนเอง
อย่างก้าวหน้า

ไม่นานมาน้ีผู้เขียนมีโอกาสได้ทดลองน่ังรถบัส
รุ่นใหม่ของสแกนเนียซึ่งมีความยาวถึง 15 เมตร นับ
เป็นรถบัสที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย สามารถ
บรรจุจำานวนท่ีน่ังของผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้อง
ต่อรถเป็นแบบสองชั้น สแกนเนียประเทศไทยให้ความ
สำาคัญกับการพัฒนารถรุ่นนี้  มีการทดสอบร่วมกับ
บรษิทัขนสง่ชัน้นำาในประเทศไทยและกรมการขนสง่ เพือ่
ให้รถผ่านการทดสอบสามารถนำามาว่ิงบนท้องถนนใน
เมืองไทยได้ ผู้บริหารของสแกนเนียกล่าวว่า Long Bus 
ของสแกนเนียมีความปลอดภัยสูงมีความสะดวกสบาย
เหมาะกบัการนัง่โดยสารระยะไกล หลงัจากไดท้ดลองนัง่
เราจึงได้สัมผัสถึงความนุ่มนวลและความสะดวกสบาย

ถนนของเมืองไทยแม้จะดีทว่าก็ไม่ได้ดีทุก
เส้นทาง แต่ก็นับได้ว่ามีการพัฒนาไปมาก การ
เชื่อมโยงเส้นทางต่างๆ ของทางหลวงแผ่นดินทำาให้เกิด
ความสะดวกสบายในการเดนิทางและการขนถา่ยสนิคา้ 
ท่ียังต้องกวดขันในความคิดเห็นของเราคือการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง การใส่ใจตรวจสอบผู้ขับข่ีอย่าง
เขม้งวดไมว่า่รถสาธารณะหรอืรถสว่นบคุคล เพราะเกอืบ
รอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ของอบุติัเหตุน้ันมาจากความประมาทของ
มนุษย์ทั้งสิ้น
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Art On The Bus

Thailand
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