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สวัสดีครับ เผลอหน่อยเดียวปีนี้เดินทางมาถึงปลายปี 
อีกแล้ว ส�าหรับรถหัวลากรถบรรทุกไม่ว่าเวลาจะ 
เดินช้าหรือเดินเร็ว จะมีอะไรส�าคัญไปกว่าการได้ 
UP TIME อยู่บนท้องถนน ท�าหน้าท่ีท่ีส�าคัญอันเป็น

หน้าที่หลักของรถบรรทุกคือการขนส่ง 
รถที่ดี คนขับที่ดี ระบบที่ดี เมื่อรวมสามสิ่งนี้เข้าไว้ด้วยกัน

ย่อมน�าไปสู่ผลส�าเร็จของการขนส่งท่ีคาดหวังได้ รถท่ีดีแน่นอนว่า
บรรดาผู้ผลิตรถค่ายต่างๆ ทุกแบรนด์ต่างการันตีว่าผลิตรถที่ดี
ออกสู่ตลาด ผู้ใช้งานสามารถเลือกรถได้ตามคุณภาพที่แต่ละ
แบรนด์แจ้งไว้ ตามเงินทุนและรูปแบบของการใช้งาน คนขับ 
ที่ดีล่ะ ส่ิงน้ีดูเหมือนเป็นปัญหาท่ีหลายบริษัทล้วนต้องเผชิญ 
อาชีพคนขับรถบรรทุกก็เฉกเช่นอาชีพอื่นๆ คือ มีทั้งคนดีและคน
ไม่ดี การจะสร้างคนขับรถที่ดีได้นั้น แน่นอนว่าบริษัทย่อมต้องมี
ระบบการบรหิารจดัการท่ีดี ในแวดวงขนส่งหลายบรษิทัจงึจ�าเปน็
ตอ้งมโีปรแกรมตา่งๆ เขา้มาชว่ยบรหิารจดัการระบบฟลทีรถของ
ตนเอง เพื่อให้การท�างาน การใช้รถมีประสิทธิภาพ รถสามารถ 
UP TIME ได้ตลอดเวลา สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ยุคสมัยใหม่ท่ีการแข่งขันมีสูงการเลือก
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างานเป็นสิ่งจ�าเป็น เราเห็นด้วย
กับค�ากล่าวท่ีว่าประสิทธิภาพท่ีดีของการขนส่งน้ันต้องมีพื้นฐาน
ดังที่กล่าวมา นั่นคือ รถที่ดี คนขับที่ดี และระบบที่ดี 

Asian Trucker ฉบับน้ีมีเรื่องราวท่ีน่าสนใจหลากหลาย
ในแวดวงรถ Truck มาน�าเสนอเช่นเคย อาทิ รายงานความ
เคลื่อนไหวจากงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุด IAA 
International Autoausstellung ที่ Hannover ประเทศเยอรมนี 
แวะไปสัมผัสกับรถบรรทุกที่สร้างสรรค์ได้อย่างมีเสน่ห์ของ สยาม 
ไวน์เนอรี่ รวมทั้งไปทดลองขับ New Volvo Trucks ทั้ง FM, FH และ 
FMX ทั้งหมดนี้รอคอยทุกท่านอยู่ด้านในแล้วครับ

    ทรงยศ กมลทวิกุล
    บรรณาธิการ
    
* สามารถส่งข้อคิดเห็นแนะน�าติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 

the new VolvO FH
Easier to load and up to 10% less fuel. Check out all the TOP TEN STORIES at volvotrucks.se/fh

Volvo Trucks. Driving Progress
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Editor’s Note



บริษัท สแกนเนีย สยาม จ�ากัด ร่วมแสดง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมรถบรรทุก พร้อมจัดกิจกรรม
ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้สนใจรถบรรทุก
ประสิทธิภาพสูงจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง 
ในงานประชุมประจ�าปีชมรมรถบรรทุกอีสาน โดยมี
วัตถุประสงค์การจัดงานขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งยัง
เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งของไทยให้มีศักยภาพ
และมาตรฐานในการรองรบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศและการเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 

ภายในงาน  สแกนเนี ย  ได้ น� า รถบรรทุ ก
ประสิทธิภาพสูงรุ่น Scania P360 มาจัดแสดง พร้อม
เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและความ
สะดวกสบายในการขับขี่อย่างใกล้ชิด โดยรถบรรทุก 
Scania P360 ที่น�ามาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นรถที่เหมาะ
กบังานประเภทขนสง่สนิคา้ทัว่ไป เปน็รถทีผู่ป้ระกอบการ
ขนสง่ใหก้ารยอมรบัวา่มคีวามคุม้คา่ตอ่การลงทนุ เพราะ
ประหยดัเชือ้เพลงิ มคีวามคงทนและมคีวามปลอดภยัสงู 
ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนท�าให้ Scania P360 
ยังเป็นหน่ึงในรถบรรทุกรุ่นยอดนิยมสูงสุดรุ่นหนึ่งของ 
สแกนเนีย พร้อมกันนั้นยังมีการแนะน�าความพร้อมของ
ศนูยบ์รกิารสแกนเนยี จงัหวดัขอนแกน่ ใหแ้กผู่ป้ระกอบ
การขนส่งและสมาชิกชมรมรถบรรทุกอีสานได้รับทราบ
และเชิญชวนให้เข้ามาสัมผัสกับการบริการของศูนย์
บริการสแกนเนียที่มีความสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

สแกนเนีย ร่วมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมรถบรรทุกประสิทธิภาพสูง 
ในงานประชุมประจำาปีชมรมรถบรรทุกอีสาน
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พร้อมค่าจัดส่งนิตยสาร Asian Trucker 
4 ฉบับ (1 ปี) เป็นเงิน 400 บาท มาที่
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บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศความพร้อม
เตรียมเปิดตัวรถบรรทุกจีนขนาดใหญ่ FOTON AUMAN WARRIOR 6x4 
CHASSIS TRUCK 375 แรงม้า ระบบเบรก ABS คันแรกของโลก ซึ่งเป็นรถรุ่น
แรกที่ประกอบขึ้นในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานการผลิตที่เชื่อมั่นได้ในคุณภาพ
จาก บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสแซมบลี่ย ์(ประเทศไทย) จ�ากดั หรือ 
(TCMA)

ส�าหรับ บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสแซมบลี่ย์ (ประเทศไทย) 
หรือ (TCMA) เป็นบริษัทที่มีไลน์การผลิตชั้นน�าของประเทศไทย ได้รับ ISO 
9001 version 2008 เต็มเปี่ยมด้วยมาตรฐานการประกอบที่สมบูรณ์แบบ ด้วย
เครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงาน
ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากบริษัท เป็นท่ียอมรับในอุตสาหกรรม
ยานยนตร์ะดบัโลก โดย FOTON AUMAN WARRIOR 6x4 CHASSIS TRUCK 
375 แรงมา้ ระบบเบรก ABS รถบรรทกุสบิลอ้อเนกประสงคจ์ะออกสูไ่ลนก์ารผลติ 
เพื่อวางจ�าหน่ายในตลาดภายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่เดือน 
กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป

FOTON AUMAN WARRIOR 
6x4 CHASSIS TRUCK 375
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ตลาดรถเฉพาะกิจสดใส หลังภาครัฐ
และเอกชนให้ความสนใจในประสิทธิภาพ
และมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ด้าน
สแกนเนียสบช่องเดินหน้ารุกบุกตลาดรถ
ดับเพลิงประเภทอัคคีภัยทั่วไปและอัคคีภัย
ที่เกิดจากสารเคมีและน�้ามัน รวมถึงกลุ่ม
รถที่ใช้ในกิจการไฟฟ้า พร้อมชูจุดเด่นด้าน
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง 
สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน ประหยัดเชื้อเพลิง และมีความ
ทนทานสูง พร้อมระบบความปลอดภัยที่มี
มากบัรถได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบัระดบัโลก

นายณรงค์ฤทธิ์  อิทธิสารรณชัย 
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย บริษัท 
สแกนเนยี สยาม จ�ากดั กลา่วถงึการเติบโต
ของตลาดรถท่ีใช้ในกิจการเฉพาะว่า เกดิจาก
กลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ
จ�าเป็นต้องใช้รถในกิจการเฉพาะหันมาให้ 
ความสนใจในผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การท�างานเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความ 
ปลอดภัยสูง โดยเฉพาะในกลุ่มของรถดับเพลิง 
รถกระเช้า รวมถึงรถบันได และกลุ่มรถที่
ใช้ในกิจการไฟฟ้า เช่น รถขุดเจาะ และรถ
ติดตั้งวางเสาไฟฟ้า

โดยในกลุม่ของรถดบัเพลงิ รถกระเชา้ 
และรถบันได มีความต้องการผลิตภัณฑ์
ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สามารถตอบโจทยก์าร
ปฏิบัติงานป้องกันอุบัติภัยให้ครอบคลุม
ต่อต้นเหตขุองอบัุตภิยัทีม่คีวามหลากหลาย
มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของรถดับเพลิง 

ตอ้งสามารถเดนิทางไปยงัทีเ่กดิเหตไุดอ้ยา่ง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และท�างานได้อย่าง
ตอ่เนือ่งยาวนาน เพือ่ชว่ยเหลอืและบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  
ช่วยให้การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ดับเพลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด สแกนเนีย ได ้ส ่งมอบรถ
ดับเพลิงประสิทธิภาพสูงให้แก่หน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
ต�าบลเจ ้าพระยาสุรศัก ด์ิ  อ .ศรี ราชา 
จ.ชลบุรี รุ ่น P410 CB4X2HSZ ติดตั้ง
ปั ๊มน�้าและโฟมที่มีขนาดแรงดันก�าลังสูง
ถึง 4,000-6,000 ลิตร/นาที ขณะที่รถ
ดับเพลิงมาตรฐานทั่วไปจะมีขนาดปั๊มน�้า
และโฟมที่มีก�าลังแรงดันเพียง 3,000 ลิตร/
นาท ีจากความต้องการขนาดแรงดันท่ีสูงข้ึน 
ท�าให้หน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัยมี
ความต้องการรถดับเพลิง Scania ซึ่งเป็น
รถบรรทุกที่มีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง 
สามารถฉีดน�้าได้ไกลข้ึนและมีระยะเวลา
การท�างานท่ียาวนาน นอกจากน้ันรถสแกนเนีย 
ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ (Opticruise) และ 
เบรกลม ช่วยให้การควบคุมรถง่ายย่ิงข้ึน
และมีความปลอดภัยสูง

ส�าหรับกลุ่มของรถที่ใช้ในกิจการ
ไฟฟ้า รถขุดเจาะ และรถติดตั้งวางเสา
ไฟฟ้า เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีสแกนเนียให้
ความส�าคัญ เนื่องจากลูกค้าหลักของ
รถในกลุ่ มนี้ คื อ  การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่ งมีหน้าท่ี
โดยตรงในการให้บริการด้านไฟฟ้าท้ัง

ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนทั่วทั้ง
ประเทศไทย มีความต้องการใช้รถเพื่อ
ขยายและปรบัปรงุพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารไฟฟา้
ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่
ท่ัวประเทศ โดยในปท่ีีผ่านมาจนถงึปจัจบุนั
สแกนเนยีมกีารสง่มอบรถใหแ้ก ่กฟผ. แลว้
ทั้งสิ้น 36 คัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มจ�านวน 
เพื่อให้เพียงพอต่อการขยายการให้บริการ
แก่ประชาชน

ส่วนจดุเด่นทีส่�าคญัของรถสแกนเนยี 
ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของตลาดทัง้ 2 กลุม่ได้เป็นอย่างด ีคอื ด้าน
เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ให้
ก�าลังแรงม้าสูง สามารถท�างานได้อย่าง
ต่อเนื่องเป ็นระยะเวลานานๆ มีความ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงน้อย รวมถึงมีระบบ
ความปลอดภัยสูง ท้ังยังมีความพร้อม
ด้านบริการหลังการขายและอะไหล่ รวม
ถึงหน่วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินซึ่งพร้อม
ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้น 
สแกนเนียยังมีการจัดอบรมทักษะการขับขี่
อย่างสม�่าเสมอให้แก่พนักงานขับรถ ซ่ึง
เป็นหน่ึงในหัวใจส�าคัญของการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย โดยในการอบรมน้ันประกอบ
ไปด้วยการเพิ่มทักษะการขับขี่ทั้งในเวลา
ปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
การควบคุมรถให้มีความปลอดภัย และ
เรียนรู ้การใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานรถสแกนเนียได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพอีกด้วย

สแกนเนีย รุกตลาดรถเฉพาะกิจ เริ่มที่รถดับเพลิงและรถที่ใช้ในกิจการไฟฟ้าก่อน

ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีเครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง และมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจ�าหน่ายรถหัวลาก วอลโว่ 
ทรัคส์ ในประเทศไทย ตอกย�้าความเชื่อมั่นใน
ผลิตภัณฑ์ของตลาดประเทศไทยด้วยค�าสั่งซื้อ
จากลูกค้ารายแรกในประเทศไทย บริษัท 
ปากน�้าโพทรานสปอร์ต จ�ากัด ซึ่งเป็นผู ้ให้
บริการขนส่งป ิโตรเลียมชั้นน�าในภูมิภาค
อินโดจีน

มร.ฌาคส์ มิเชล ประธานกรรมการ บริษัท 
วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ากัด เปิดเผยว่า
ค�าสั่งซื้อครั้งน้ีรวมท้ังสิ้น 63 คัน ซึ่งเป็นรถ
หัวลากตระกูล FH รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้แนะน�า
สู่ตลาดประเทศไทยเมื่อกลางปีที่ผ่านมา โดย
จะท�าการส่งมอบชุดแรกจ�านวน 23 คัน ส่วน
ที่เหลือจะทยอยส่งมอบให้ครบภายในสิ้นปีนี้

รถหัวลาก Volvo FH ท่ีปากน�้าโพ
ทรานสปอร ์ต  สั่ งซื้ อชุดนี้  เป ็นรถขนาด
เครื่องยนต์ 440 แรงม้า ท่ีมาพร้อมกับระบบ
เกยีร์อจัฉรยิะ I-Shift เหมาะกบัการขนส่งสนิค้า
ทางไกลประเภทวัตถุอันตราย ซึ่งรุ่นดังกล่าว
ยังติดต้ังระบบ DynaFleet ที่สามารถติดตาม
เส้นทางการวิ่งของรถได้ตลอดเวลา รวมถึง
สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ของ
พนักงานด้วยบนัทึกรายงานของเครือ่งยนต์ การ
ใช้เบรกและเกียร์ด้วยระบบนี้

“ปากน�้าโพทรานสปอร์ตถือเป็นลูกค้า
รายแรกท่ีสามารถสรุปการซื้อขายได้ส�าเร็จ ซึ่ง
ความจริงแล้ว เรายังมีลูกค้าอีกจ�านวนมาก
อยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้เพราะรถหัวลาก
ซีรีส์ใหม่นี้ เราได้พัฒนาจากรุ ่นเดิมไปมาก 
โดยเฉพาะในส่วนของความปลอดภัยและการ
ประหยดัพลงังาน จงึท�าให้เราได้รบัความสนใจ
จากลูกค้าจ�านวนมาก” มร.มิเชลกล่าว

ภายใต้สัญญาการสั่งซื้อของปากน�้าโพ
ทรานสปอร์ตนี้ ยังรวมถึงสัญญาบริการหลัง
การขายประเภทโกลด์แพ็กเกจอีก 5 ปี ซึ่ง
บรกิารดงักล่าวจะอ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า
ทีไ่ม่ต้องกงัวลถงึค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการใช้งาน
ตลอดอายสุญัญา อีกทัง้จะท�าให้ลกูค้าสามารถ
ควบคุมต้นทุนการให้บริการแก่ลูกค้าได้ตลอด
อายุสัญญาด้วยเช่นกัน

 ทางด้านนายพรชัย กิจโอสถ ประธาน
กรรมการ บรษิทั ปากน�า้โพทรานสปอร์ต จ�ากดั 
กล่าวถึงการสั่งซื้อรถหัวลากรุ่นใหม่จากวอลโว่ 
ทรคัส์อกี 63 คนัว่า บรษิทัฯ มวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะ
เสริมศักยภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติม 
โดยเฉพาะลูกค้าในกิจการน�้ามันปิโตรเลียม
ที่มีความต้องการเพิ่มเติมอีกจ�านวนมาก โดย
ปัจจบุนั บรษิทัฯ มรีถบรรทกุทัง้สิน้ 83 คนั ทีใ่ห้
บริการในภาคการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
นอกจากนี้ยังมีกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์อ่ืน เช่น
สินค้าการเกษตร เป็นต้น โดยเป็นการขนส่ง
ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคน้ี
ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว กัมพูชา 
เมียนมาร์ เป็นต้น ดังนั้น การเสริมรถวอลโว่ 
ทรัคส์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้ามาในฝูงรถของเราน้ี จะ
ท�าให้เราสามารถให้บริการลูกค้าที่กระจายอยู่
ทั่วภูมิภาคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายพรชัยกล่าวว่า การน�ารถหัวลากวอลโว่  
ทรัคส์ ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ด้านคุณภาพรถและบริการหลังการขายท่ีมี
กระจายอยูใ่นประเทศต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ใหบ้รกิาร
แกล่กูคา้ จงึท�าใหบ้รษิทัฯ มคีวามเชือ่มัน่ในการ
สั่งซื้อรถหัวลากรุ่นใหม่ล่าสุดของวอลโว่ ทรัคส์ 
เพิ่มเติมเข้ามาในฝูงรถของบริษัทฯ 

นายพรชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า การเพิ่ม
จ�านวนรถในฝูงรถที่ให้บริการแก่ลูกค้าของ 
บริษัทฯ จะสนับสนุนเป้าหมายของปากน�้าโพ
ทรานสปอร์ตในการก้าวเป็นผูน้�าด้านการขนส่ง 
โดยน�าเทคโนโลยี European Agreement 
Concerning The International Carriage of 
Dangerous Goods by Road (ADR) ซึ่งเป็น
ข้อตกลงในการควบคุมมาตรฐานของยุโรปใน
การขนส่งวตัถอุนัตราย พร้อมกบัตวัถงัทีม่รีะบบ
กันสะเทือนแบบถุงลมและติดตัวพ่วงที่มีระบบ
รกัษาเสถยีรภาพการทรงตัว ESP และการขับข่ี
เหนอืกว่าด้วยระบบ I-Shift อนัชาญฉลาด และ
นวัตกรรมการเปลี่ยนเกียร์

มร.มิเชลกล่าวเพิ่มเติมว่า ปากน�้าโพ
ทรานสปอร์ตนี้ถือเป็นลูกค้าชั้นดีที่ให้ความ 
ไว้วางใจวอลโว่ ทรัคส์มายาวนาน โดยขณะน้ี 
ปากน�้าโพทรานสปอร์ต มีรถวอลโว่ ทรัคส์ 
จ�านวน 63 คัน จากจ�านวนรถในฝูงทั้งสิ้น 

83 คัน ซึ่งค�าสั่งซื้อชุดใหม่นี้จะเป็นการตอกย�้า
ความเชือ่มัน่ในคณุภาพของผลติภณัฑ์และการ
ให้บริการของวอลโว่ ทรัคส์ 

“ขณะเดียวกัน เราเองตลอด 2–3 ปี
ที่ผ่านมา ได้ทุ่มเทงบประมาณกว่า 5,000 
ล้านบาทในการขยายเครือข่ายการให้บริการ
มากกว่า 15 สาขาในประเทศไทย และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประกอบรถของเราใน
ประเทศไทยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีจ่ะ
เพ่ิมข้ึนภายหลังการรวมตัวกันของประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคนี้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า AEC” 
มร.มิเชลกล่าว

Volvo FH, Volvo FM และ Volvo FMX 
เป็นสายผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยนวัตกรรม
ล�้าหน้ามากที่สุด รถบรรทุกเหล่านี้ออกแบบ
เพื่อความสมบุกสมบันพร้อมด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีล�้าสมัย ช่วยให้การขับขี่เป็นไป
อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย
ความสามารถท่ีโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จะช่วย
ลูกค้าในทุกๆ ส่วน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานและเพิม่ความสามารถในการท�า
ก�าไร ด้วยการที่เราเพิ่มนวัตกรรมใหม่เข้าไปใน
จุดที่ส�าคัญทั้งหมด ตั้งแต่ประสิทธิภาพในการ
ใช้เชือ้เพลงิ ความปลอดภยั ส่งผลให้รถสามารถ
คงสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างดี

สายผลิตภัณฑ์นี้ยังน�าเสนอคุณสมบัติ
พิเศษเฉพาะตัวของวอลโว่ ทรัคส์ อีกหลายอย่าง 
เชน่ วอลโว ่ไดนามกิ สเตยีร่ิง ทีม่อบการควบคมุ
ความเสถียรหลังพวงมาลัยอันโดดเด่น ให้
ความรู้สึกถึงการควบคุมที่ง่ายดายเหมือนกับ
การควบคุมรถยนต์โดยสารในทุกๆ สภาพการ
ปฏิบัติงาน เหมือนกับเทคโนโลยีอันชาญฉลาด
ในกล่องเกียร์ I-Shift

ระบบไดน่าฟลีท เป็นอีกระบบหนึ่งที่มี
เฉพาะในรถบรรทุกของวอลโว่ ทรัคส์ ซึ่งช่วย
ในเรื่องของการติดตามการใช้เชื้อเพลิงในเวลา
ต่างๆ ร่วมกันกับการฝึกสอนผู้ขับขี่ของวอลโว่ 
ทรัคส์ โดยผู้ฝึกสอนและระบบไดน่าฟลีทนี้จะ
ช่วยพัฒนาในเรื่องของความสามารถในการ
ขับขี่อย่างประหยัดเชื้อเพลิง

วอลโว่ ทรัคส์ ขายหวัลากรุ่นใหม่ 63 คนั
กับกลุ่มปากนำ้าโพทรานสปอร์ต

พร้อมส่งมอบชุดแรก 23 คันจาก 63 คัน 

ตอกย�้าความเชื่อมั่นในซีรีส์ใหม่

หลังเปิดตัวเมื่อกลางปีที่ผ่านมา 

ถือเป็นการส่งมอบรถ FH ชุดแรกของประเทศไทย
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ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์
กลุ่มยานยนต์ดีเซลพาณิชย์ขนาดใหญ่ อาทิ รถบรรทุก 
รถบรรทุกหัวลาก และรถโดยสารขนาดใหญ่ ได้มี
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา
เครื่องยนต์ให้มีการปล่อยไอเสียให้น้อยลงเพื่อเป็นการ
ลดมลภาวะ รวมถงึการเพิม่สมรรถนะและประสทิธภิาพ
ของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผูป้ระกอบการทีต่อ้งใชง้านหนกัแตส่ามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) โดยสถาบันวิจัย
และเทคโนโลยี ปตท. ได้ท�าการคิดค้นวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น�้ามันหล่อลื่นตระกูล DYNAMIC ส�าหรับ
เครือ่งยนต์ดเีซลงานหนกัมาอย่างต่อเนือ่ง โดยนอกจาก
จะพัฒนาให้เป ็นไปตามมาตรฐานสากลแล้ว ยัง
ออกแบบเพื่อรองรับสภาวะการใช้งานเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน นอกจากนี้ยังก้าวล�้าด้วยคุณภาพ
ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยี DDL Booster ที่เหมาะกับ
สภาพแวดล้อมการขับขี่ในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง

โดยล่าสุดผลิตภัณฑ์ DYNAMIC SEMI SYNTHETIC 
API (CI-4 PLUS), DYNAMIC ULTRA PLUS  (API CI-4) 
และ DYNAMIC PLUS (API CH-4) ได้มีการปรับสูตรใหม่
โดยใช้เทคโนโลยี DDL Booster ที่เพิ่มประสิทธิภาพรักษา
ความสะอาดและยืดอายุการใช้งานสูงสุด 20% หรือสูงสุด 
45,000 กโิลเมตร* จงึเป็นการเพิม่ประสิทธภิาพการขนส่งเพือ่
การพาณชิย์ ช่วยลดต้นทุนภาคขนส่งและลดค่าใช้จ่ายในการ
บ�ารุงรักษาได้อย่างดีเยี่ยม

ด้วยความมุ่งมั่นวิจัยค้นคว้าเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ปตท. จึงยังคงครองต�าแหน่งน�้ามัน
หล่อลื่นยอดนิยมเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ ส�าหรับรถยนต์
เพือ่การพาณชิย์และรถบรรทกุทกุรุน่ทกุประเภทอย่างยาวนาน 
คณุจงึมัน่ใจได้ว่า “น�า้มนัหล่อลืน่ปตท. เป็นน�า้มนัทีเ่หมาะกบั
เครื่องยนต์ของรถคุณในทุกสภาพการใช้งาน”

*ระยะเปล่ียนถ่ายข้ึนอยู่กับสภาพเครื่องยนต์และการท�างาน 
หากต้องการเปลี่ยนถ่ายมากกว่า OEMs แนะน�าควรปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ

ปตท. คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ DDL Booster 
เพื่อเครื่องยนต์สะอาดเหมือนใหม่ ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายถึง 20%

เพื่อไม่ให้ธุรกิจของท่านประสบปัญหาในการดูแลบ�ารุงรักษารถบรรทุก  

ฮีโน่ ขอเสนอทางออก คือ สัญญาซ่อมบำารุง โปรแกรมส�าหรับบ�ารุงรักษา

รถบรรทุกฮีโน่แบบใหม่ ที่จะท�าให้ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกสบาย

ไปพร้อมๆ กัน 

สัญญาซ่อมบำารุง  

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของท่านตลอด 5 ปี จ่ายน้อย มั่นใจ กำาไรสูงสุด 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-784-5199
บริษัท ปทุมธานีตังคะกาญจน์ จ�ากัด  ปทุมธานี  02-516-8905-9
บริษัท นิวแมน จ�ากัด   ปทุมธานี 02-516-5050-7
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขารัชดา)  กรุงเทพฯ 02-939-5500
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-312-5555
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาวิภาวดี) กรุงเทพฯ 02-272-2081
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาบางบัวทอง) นนทบุรี 02-191-7071-5
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาพระราม2) สมุทรสาคร 034-441-555
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาเมืองทองธานี) นนทบุรี 02-960-0960
บริษัท ซุ่นหลีมหาชัย (1991) จ�ากัด  สมุทรสาคร 02-895-5240-5
บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปราการ จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-703-1022-9
บริษัท ซุ่นหลี เทพารักษ์ จ�ากัด  สมุทรปราการ 02-752-5100
บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงคราม จ�ากัด  สมุทรสงคราม 034-713-900-4
บริษัท สหพัฒนพันธ์ จ�ากัด  นครปฐม 034-254-035-8
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม 034-254-272
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ากัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)พระนครศรีอยุธยา 035-200-988-90
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ�ากัด  พระนครศรีอยุธยา 035-257005-006

ภาคกลาง    
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ากัด   ลพบุรี 036-785-334-7
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ากัด (สาขาอ่างทอง) อ่างทอง 035-850-700-2
บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ�ากัด    สระบุรี   036-329-300-2
บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ�ากัด (สาขาสระบุรี) สระบุรี 036-223-423-4
บริษัท หลักเมืองถาวรมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด  สุพรรณบุรี 035-523-401-3
บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จ�ากัด  กาญจนบุรี 034-636-392-5
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาสิงห์บุรี)  สิงห์บุรี 036-813-647-9
บริษัท ชัยรัชการ จ�ากัด  เพชรบุรี 032-425-925
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาราชบุรี) ราชบุรี 032-316-900-2

ภาคตะวันออก    
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด  ชลบุรี 038-382-565,  
    038-381-103

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์  1993 จ�ากัด  ระยอง 038-873-817-20
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาจันทบุรี)  จันทบุรี 039-339-538-41
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาชลบุรี)  ชลบุรี 038-263-671-3
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาฉะเชิงเทรา)  ฉะเชิงเทรา 038-553-500
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาบ่อวิน)  ชลบุรี 038-350-043-45
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด (สาขาชลบุรี) ชลบุรี   02-784-5272, 
    038-213-783
ภาคเหนือ    
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ�ากัด  นครสวรรค์ 056-221-771
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาสุโขทัย)  สุโขทัย 055-620-740-1
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาก�าแพงเพชร)  ก�าแพงเพชร 055-799-534-5
บริษัท นิวแมน จ�ากัด (สาขาตาก)  ตาก 055-801-609-10
บริษัท อลีนกิจสยาม จ�ากัด  เพชรบูรณ์ 056-771-066-8
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด  พิษณุโลก 055-289-000
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด (สาขาอุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 055-817-826
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จ�ากัด (สาขาเชียงใหม่) เชียงใหม่ 053-248-464
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง ล�าปาง 054-352-271-2
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง (สาขาแพร่) แพร่ 054-650-745-7
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง (สาขาน่าน ) น่าน 054-711-833
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด  เชียงแสงล�าปาง (สาขาเถิน ) ล�าปาง 054-244-172-3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ�ากัด  นครราชสีมา 044-296-304-12
บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ�ากัด (สาขาปากช่อง) นครราชสีมา 044-328-888 
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทว ี  อุดรธานี 042-340-400-4
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขาเลย)  เลย 042-833-090-1
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองคาย) หนองคาย 042-990-699-700
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขาหนองบัวล�าภู) หนองบัวล�าภู 042-378-051-2
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด อุดร ช. ทวี (สาขากาฬสินธุ์) กาฬสินธุ์ 043-891-800-1
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจริญศรีเซลส ์ สกลนคร 042-714-240-3
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจริญศรีเซลส์ (สาขานครพนม) นครพนม 042-522-857
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เจริญศรีเซลส์ (สาขาสว่างแดนดิน) สกลนคร 042-737-377

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จ�ากัด ร้อยเอ็ด 043-512-192-6
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ากัด อุบลราชธานี 045-475555-62
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ากัด อ�านาจเจริญ 045-270-700-1
(สาขาอ�านาจเจริญ)
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ากัด (สาขายโสธร) ยโสธร 045-711-818-9
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ�ากัด ขอนแก่น 043-333-525-32
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ�ากัด (สาขาชุมแพ) ขอนแก่น 043-311-488
บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จ�ากัด ชัยภูมิ 044-834-065-6
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ�ากัด นครราชสีมา 044-352-401-5
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ�ากัด (สาขาสุรินทร์) สุรินทร์ 044-713-921-2
บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ�ากัด (สาขาบุรีรัมย์) บุรีรัมย์ 044-690-197-9
บริษัท ฮีโน่มหาสารคาม จ�ากัด มหาสารคาม 043-777-840
บริษัท พงษ์ภาคภูมิ จ�ากัด มหาสารคาม 043-777-840

ภาคใต้    
บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จ�ากัด ประจวบคีรีขันธ์ 032-544-590-1
บริษัท ชัยรัชการ จ�ากัด สาขาชุมพร ชุมพร 077-576-100-3
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทรงพรเจริญการเกษตร สุราษฎร์ธานี 077-200-755-9
และจักรกล
บริษัท ทรงพรเจริญ(ฮีโน่สุราษฎร์ธานี) จ�ากัด สุราษฏร์ธานี 077-951-555-9
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ทักษิณยนตรการ (นคร) นครศรีธรรมราช 075-420-603-4
บริษัท ฮีโน่ตรัง จ�ากัด  ตรัง 075-217-044-6
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จ�ากัด ภูเก็ต 076-261-083-4
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จ�ากัด (สาขากระบี่) กระบี่ 075-619-206
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ลีมอเตอร์เซลส์ สงขลา 074-364-078-80
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล ปัตตานี 073-319-170-4
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล ยะลา 073-241-534-5
(สาขายะลา)
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ปัตตานีคอมเมอร์เชียล  สตูล 074-731-088
(สาขาสตูล)
บริษัท ทักษิณยนตรการหาดใหญ่ จ�ากัด สงขลา 074-457-802-7
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ในปี 2557 นี้ บริดจสโตนฝ่ายยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้ออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู ่ตลาดและยังคงเน้นย�้าถึงแนวคิดการช่วย
ผู้ประกอบการในการลดต้นทุนทางธุรกิจอย่างสูงสุด โดยน�าเสนอใน
เรื่องของโครงยางที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในตลาดยางรถใหญ่ ท่ี
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการหล่อดอกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อยางใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยางที่ช่วยลดต้นทุนใน
ระยะยาวและเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการในการแข่งขนั
ทางธรุกจิ โดยผูท้ีส่ามารถลดต้นทนุได้มากกว่าย่อมหมายถงึผลก�าไร
ที่มากกว่า บริดจสโตนจึงขอน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ หลักๆ มี
ทั้งหมด 4 รุ่น เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่ 
ยางเรเดียลบริดจสโตน 1000R20 R172 Duratrans 
ส�าหรับทุกต�าแหน่งล้อของรถบรรทุกและรถพ่วงที่ว่ิงทางเรียบและ
ขรุขระระหว่างเมือง พิเศษที่เนื้อยางเหนียวและหนาขึ้น ทนต่อการ
บาดต�าฉกีบิน่และสกึเป็นขยุได้ดเียีย่ม และยงัสกึช้าและเรยีบอกีด้วย
ยางเรเดียลบริดจสโตน 11R22.5 M857 
ส�าหรับทุกต�าแหน่งล้อของรถบรรทุกและรถพ่วงที่ว่ิงทางขรุขระปน
เรียบเล็กน้อย เป็นลักษณะดอกผสมพิเศษที่มีความต้านทานการ
หลุดล่อนของหน้ายางได้ดี
ยางเรเดียลบริดจสโตน 9.5R17.5 R156 HD 
ส�าหรับรถบรรทุกขนาดกลาง ขอบยางแข็งแกร่งสามารถบรรทุกงาน
หนักได้มากขึ้นโดยไม่ท�าให้ขอบยางปริแตก ในขณะที่สามารถใช้
ความเร็วได้มากขึ้นด้วย อีกทั้งหน้ายางกว้างสามารถยึดเกาะถนน
และเข้าโค้งได้ดเียีย่ม เกบ็หนิน้อยลง ได้ผ่านการรบัรองคณุภาพจาก
ผู้ใช้แล้ว
ยางเรเดียลไฟร์สโตน 900R20, 1000R20, 1100R20 FS 595 
ครัง้แรกกบัยางเรเดยีลไฟร์สโตนส�าหรบัทกุต�าแหน่งล้อของรถบรรทกุ
และรถพ่วงทีว่ิง่ทางเรยีบและขรขุระ ระยะปานกลางถงึไกล หน้ายาง
กว้างจึงให้พื้นที่สัมผัสถนนมากขึ้น เกาะถนนดีเย่ียมโดยเฉพาะถนน
เปียก อีกทั้งอายุยางยาวนานด้วยการออกแบบโครงยางเป็นพิเศษ

แน่นอนว่ายางตวัใหม่ทัง้หมดนี ้ได้มาพร้อมกบัเทคโนโลยี
พเิศษท่ีมเีฉพาะในยางของบรดิจสโตนและไฟร์สโตนเท่านัน้ 
เพือ่ท่ีจะตอบสนองการใช้งานของรถในประเทศไทย ล่าสดุ
ด้วยเทคโนโลย ี WA + 2N (Wire Chafers + Dual Nylon 
Chafers) หรือ ผ้าใบเสริมขดลวดสองชั้นบริเวณขอบยาง 
ที่มีในยางทุกรุ ่น ช่วยป้องกันการแยกตัวระหว่างส่วน
ปลายของโครงยางและเนือ้ยางทีบ่รเิวณขอบยาง (Bead) 
ซึ่งสามารถป้องกันและขจัดปัญหาการปริแตกบริเวณ
ขอบยาง โดยปกตยิางทัว่ไปจะไม่มเีทคโนโลย ีDual Nylon 
Chafers หรือผ้าใบเสริมขดลวดสองชั้น ซึ่งจะพบปัญหา
ขอบยางปริแตกก่อนใช้หมดดอก ท�าให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นในการเปลี่ยนยางก่อนเวลาอันควร 

ยางดี
สามารถขบัเคลื่อนธุรกิจให้โลดแล่น

ด้วยเทคโนโลยี WA + 2N ในยางบริดจสโตนและ
ไฟร์สโตน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแบกรับ
น�้าหนักตลอดอายุยาง และทนต่อการถอดใส่ด้วย 
เป็นผลท�าให้อายยุางยาวนานและเพิม่ความสามารถ
ในการน�าไปหล่อดอกได้ เป็นการช่วยลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกรุ่นมีจ�าหน่ายแล้วที่ศูนย์บริการ
ยางรถบรรทุกและรถโดยสาร บริดจสโตน (BTC) 
จุดบริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร บริดจสโตน 
(BFP) หรือผู ้แทนจ�าหน่ายยางส�าหรับรถบรรทุก
หรือรถโดยสารบริดจสโตนและไฟร์สโตนทั่วประเทศ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้า
สัมพันธ์โทรศัพท์  0 2636 1555 กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล หรือ 1800-259-537 (ต่างจังหวัดโทรฟรี)
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ในงาน IAA ซ่ึงถือเป็นสุดยอดของงานแสดงเทคโนโลยีเก่ียวกับ
ยานพาหนะเชิงพาณิชย์่ ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี แน่นอนว่า
ทมีงานของ Asian Trucker ไดเ้ดนิทางไปทีน่ัน่ และเรามรีายงาน
ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาฝากอยู่ในฉบับนี้

เช่นเดียวกันกับภาพของรถ Truck จาก Mercedes Benz 
ที่เราน�ามาให้ชมกันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งของความยอดเยี่ยมใน
แวดวงรถ Truck ของโลก แม้ว่านี่จะยังเป็นเพียงรถต้นแบบ 
แต่เราก็พอจะมองเห็นทิศทางในอนาคตที่บรรดาค่ายรถ Truck 
ยักษ์ใหญ่ของโลกจากฝั่งยุโรปจะพัฒนาให้เกิดขึ้น

Mercedes Truck คันนี้ไม่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาที่
โฉบเฉี่ยวดึงดูดความสนใจและดูสวยงาม ไม่ว่าภายนอกและ
ภายในห้องโดยสารชนดิทีเ่รยีกได้ว่าสูก้บับรรดารถนัง่ส่วนบคุคล
ที่หรูหราได้อย่างสบายๆ แต่มันยังถูกอัดแน่นไว้ด้วยเทคโนโลยี
แห่งอนาคตมากมาย อาทิ ระบบเครื่องยนต์ที่ปล่อย CO2 สู่ชั้น
บรรยากาศในปริมาณที่ต�่ามาก ระบบ Highway Pilot ระบบ
ขบัขีอ่ตัโนมตัทิีร่ถสามารถวิง่ไปเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาคนขับบน 
Highway แน่นอนว่าย่อมต้องเป็นถนน Highway ของยโุรป การ
ทดสอบการใช้งานระบบนั้น Mercedes ท�ากันบนนออโต้บาน 
Highway ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของเยอรมัน เมื่อรถใช้ระบบนี้
บน Highway เบาะทีน่ัง่ของคนขบัสามารถหมนุได้ 45 องศาอย่างอสิระ 
สามารถหนัไปท�างานอย่างอืน่ผ่าน Tablet หรอืใช้ Tablet ตรวจ
เช็คระบบต่างๆ ของรถก็สามารถท�าได้ หรือพักผ่อนได้อย่าง
สบาย มเีรดาร์ตรวจจบัรอบคนั ปราศจากจดุบอดทางด้านสายตา
ที่มักเกิดขึ้นกับรถหัวลากเมื่อเวลาเดินทางบนท้องถนน นี่เป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แค่อ่านรายละเอียดและดูรูปของมันเราก็
อดตื่นเต้นไม่ได้ ถือเป็นสุดยอด Truck แห่งอนาคตอย่างแท้จริง 

รถ Truck แห่งโลกอนาคต ก�าลังจะกลายมาเป็นความจริง
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WABCO

Asian Trucker กลับไปเยือน International Autoausstellung ที่ 
Hannover อีกคร้ังเพือ่รายงานพฒันาการและเทรนดล์า่สดุในแวดวง
อุตสาหกรรมยานยนต์

‘IAA Story’ เรื่องจากปกของเราจะพาคุณไปเยี่ยมชมงาน
แสดงยานพาหนะเชงิพาณิชิยท์ีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ภายใตธ้มี ‘Driving 
The Future’ เราไดเ้หน็สถติใิหมถ่อืก�าเนดิขึน้ ไดเ้หน็นวตักรรมใหม่ๆ
ปรากฏตวั และทมีงานของเรากว็ุน่วายอยูก่บัการพบปะพดูคยุผูอ้า่น
และผูร้ว่มทนุทางธรุกจิจากภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ส�าหรบั
ปนีี ้IAA Commercial Vehicles ซึง่เคยถกูจดัขึน้ในป ี1992 ในฐานะ
ของงานแสดงสินค้าแยกอีกงานหนึ่งก็กลับมาอีกครั้งที่ Hannover 
โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นรอบที่ 11 แล้ว และตัวงานเองก็พัฒนา
ตัวเองไปเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานชาติที่เป็นผู้น�าในเรื่องของ
การเคลื่อนย้าย ขนส่ง และ Logistics 

ด้วยรู้ถึงความสนใจของคุณผู้อ่าน เราจึงได้เดินทางไปเยี่ยม
ชม IAA 2014 โดย IAA Commercial Vehicles ไดพ้สิจูนใ์หเ้ราเหน็
ว่ามันได้เติบโตขึ้นเป็นเสาหลักส�าคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ด้วยผู้ร่วมแสดงงานกว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศทั่วโลก รวม
ไปถึงนวัตกรรมและไฮไลท์ผลงานการสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมยานพาหนะเชิงพาณิิชย์มากมายที่ถูกน�ามาแสดง
ในงาน

บรรยากาศโดยรวมกน็า่ตืน่ตาตืน่ใจยิง่ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรม
เองก็ได้ความมั่นใจคืนมาไม่น้อยกับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมกับความสนใจของหลายฝ่ายที่มุ่งมาทางฝั่ง
ตะวันออกเพื่อการขยายเครือข่ายที่ยั่งยืนมากขึ้น

The VDA
German Association of The Automotive Industry (VDA) 

คือผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหลังและเบื้องหน้าการจัดงาน Internationale 
Automobil-Ausstellung (IAA) หรือ International Motor Show 
โดยทุกปีเลขคี่ IAA จะจัดแสดงงานยานพาหนะส่วนบุคคล (next 
IAA Cars : 17-27 กันยายน 2015 ใน Frankfurt/Main) และในปี
เลขคู่จะเป็นงานแสดงยานพาหนะเชิงพาณิชย์

VDA มีสมาชิกว่า 600 บริษัทครอบคลุมจ�านวนผู้ท�างาน
กว่า 750,000 คน สมาชิกของ VDA คือเหล่าบริษัทที่เป็นผู้ผลิต
ยานพาหนะและเครื่องยนต์ในระดับอุตสาหกรรม รวมไปถึงผู้ผลิต
เทรลเลอร์ ตัวถังรถยนต์ และรถประจ�าทาง ส่วนประกอบและ
อปุกรณป์ระดบัยนตอ์ืน่ๆ ในเยอรมนั ส�านกังานใหญข่อง VDA ตัง้อยู่
ที่เบอร์ลิน และยังมีอีกส�านักงานในบรัสเซล VDA เองนั้นมีบทบาท
ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ทุกแง่มุมของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
เยอรมันไม่ว่าจะเป็น ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง ส่ิงแวดล้อม 
Logistics กฎหมาย การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพทั้งภายใน
ประเทศและระดับสากล มันยังท�าหน้าที่ในการรักษาและควบคุม
ให้การเดินทางส่วนบุคคลหรือ Individual Mobility เป็นสิ่งท่ี
ประชากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ในปัจจุบัน VDA มีอายุ 113 ปีแล้ว มันถูกก่อตั้งข้ึนเป็น
ครั้งแรกใน Eisenachในปี1901โดยบริษัท 8 บริษัทภายใต้ชื่อ 
Verein Deutscher Motorfahreug-Industrieller (VDMI) หรือ The 
Association of German Motor Vehicle Industrialists ตัวย่อของ
มนัมาพรอ้มกบัหนา้ทีแ่ละบทบาทตา่งๆ อนัครอบคลมุถงึการสง่เสรมิ

การเดินทางบนท้องถนน การช่วยป้องกันและและแบ่งภาระหน้าที่
ของทางการ (การเกบ็ภาษ)ี การดแูลปอ้งกนัการจราจร และการดแูล
งานแสดงสินค้ายนตรกรรมต่างๆ ในปี 1923 มันได้รับชื่อใหม่เป็น 
“Reichsverband der Automobilindustrie (RDA) หรอื the “Reich 
Association for the Automobile Industry” ในปี 1946 จึงเปลี่ยน
เปน็ชือ่ “Verband der Automobilindustrie” (German Association 
of the Automotive Industry) ที่ใช้ต่อเนื่องยาวนานมาจนปัจจุบัน
หมุดหมายสำาคัญของ IAA

1897 งาน IAA ครัง้แรกจดัขึน้ที ่ Hotel Bristol ในเบอรล์นิโดย
จ�านวนรถที่น�ามาจัดแสดงคือ 8 คัน

1989 เป็นงาน IAA ครั้งสุดท้ายที่เป็นการจัดแสดงทั้งรถยนต์
ส่วนบุคคลและยานพาหนะเชิงพาณิิชย์ การจัดงานในปีน้ันยังเป็น
เคร่ืองยืนยันว่าสถานท่ีท่ีใช้จัดงานท่ี Frankfurt น้ันเล็กเกินไปเสียแล้ว
กับขนาดของงานที่เติบโตขึ้น เพราะผู้ร่วมแสดงงานกว่า 2,000 ราย
ท่ีต้องเบียดกันแน่นในพื้นท่ีขนาดเพียง 252,000 ตารางเมตร มี
ผูเ้ขา้ชมงานกวา่ 1.2 ลา้นคน เนือ่งจากความตอ้งการทีม่มีากขึน้ การ
จัดพื้นที่ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้แสดงสินค้าจึงเป็นเรื่องที่
เปน็ไปไมไ่ดอ้กีตอ่ไป VDA จงึตดัสนิใจทีจ่ะแยกจดังานเปน็สองงาน
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

1992 การจัดงาน IAA Commercial Vehicles คร้ังแรก
ตอ้นรบัผูแ้สดงงานกวา่ 1,284 รายจาก 29 ประเทศ บนพืน้ทีจ่ดังาน
ขนาดใหญ่กว่า 252,000 ตารางเมตร มีผู้เข้าชมงานกว่า 287,000 
คนโดย 66 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ค้า งานในปีนี้ช่วยยืนยันว่าการตัดสินใจ
แยกจัดงานของ VDA นั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว

2012 เป็นที่ IAA มีความเป็นสากลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 
เพราะไดต้อ้นรบัผูแ้สดงสนิคา้กวา่ 1,904 รายจาก 46 ประเทศ และ

ผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 262,300 คน ตวังานเองมสีโลแกนวา่ ‘Commercial 
Vehicles–Driving the Future’ ประสบความส�าเร็จเกินความ
คาดหมาย ผูร้ว่มแสดงงานถอืเอางาน IAA เปน็โอกาสในการเปดิตัว
ผลงานการสรา้งสรรคข์องตน รวมไปถงึเทรนดต์า่งๆ ในอตุสาหกรรม 
ไมว่า่จะเปน็ Euro VI, Aerodynamics, Alternative Drive Systems, 
ระบบ Gear Shifting แบบ Intelligent และ Predictive นวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยและ Lightweight Construction รวมไปถึง  
Networking / Telematics และรถบรรทุกแบบยาวพิเศษ

มีการเปิดตัวสินค้าในระดับโลกกว่า 354 ผลิตภัณฑ์ในปีนั้น 
สองในสามของสินค้าของจ�านวนดังกล่าวเลือกที่จะเปิดตัวที่ IAA 
2012 การจดังานงานในครัง้นีท้�าสถติใิหม่ในแง่ของความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่มีความล�้าสมัย สื่อมวลชนกว่า 2,087 ชีวิตจาก 56 
ประเทศเรยีงหน้ารายงานโมเดลและนวตักรรมล่าสดุทีเ่ปิดตวัในงาน 
มีการให้ผู้เข้าชมงานได้ท�าการทดลองขับยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า
ในพื้นที่จัดแสดงงานเป็นครั้งแรก

ในปนีี ้ Asian Trucker ไดก้ลบัไปที ่IAA อกีครัง้และใชเ้วลาอยู่
ที่งานแสดงสินค้านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อดูว่าเหล่าผู้น�า 
ในวงการเขาเตรียมการจะปล่อยของอะไรกันบ้างในอนาคตอันใกล้น้ี 
ใน Cover Story ฉบับนี้ จะมีทั้งเรื่องราวของรถบรรทุก อุปกรณ์ส่วน
ประกอบต่างๆ ความคิด และเทรนด์ใหม่ๆ ทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็น
สิง่ทีเ่ราคดัสรรและรวบรวมมาใหจ้ากการสมัภาษณแ์บบเจาะลกึกบั 
หลายบุคคลส�าคัญ ด้วยความต้ังใจและพยายามที่จะให้คุณได้
เข้าถึงเนื้อหาที่ใหม่และมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจและอุตสาหกรรม
ของคุณมากท่ีสุด หลายๆ บริษัทท่ีเรากล่าวถึงจะเข้าร่วมในงาน 
MIBTC 2015 ด้วย และเราก็หวังว่าจะได้เห็นนวัตกรรมเหล่านี้แบบ
ตัวเป็นๆ ที่งานที่จะจัดขึ้นในมาเลเซียในอีกไม่นานนี้เช่นกัน
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Asian Trucker 18 Asian Trucker 19

Cover Story Cover Story 



กลุ่มบริษัท Brianza Plastica S.p.A 
ประกอบไปด้วยสี่บริษัทที่ทุ่มเทการ
ศึกษา และผลการวิจัยไปกับการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม การพัฒนาอย่าง
ตอ่เนือ่งดงักล่าวส่งผลให้กลุม่ Brianza Plastica 
ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสูงสุด
ในภาควัสดุปิดทับส�าหรับงานอุตสาหกรรมและ
โยธารวมไปถึงวัสดุฉนวน 

เราได้พบกับ Andrea Bollani ผู้ด�ารง
ต�าแหน่ง Area Manager ที่ IAA เขาได้เน้นย�้า
ความส�าคัญของผลิตภัณฑ์ฉนวนในฐานะของ
หนึ่งใน Application ท่ี Brianza Plastica มี
ความเชี่ยวชาญและมุ ่งหมายจะพัฒนาและ
เติบโตต่อไป

ความแตกต่างหลักๆ ระหว่างลามิเนต
แบบ Continuous และ Discontinuous นั้นก็
คือแบบแรกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้
เครื่องจักร ในขณะที่แบบหลังนั้นเป็นการผลิต
โดยใช้มือ ลามิเนต Continuous ที่มี Brianza 
Plastica เป็นผู้ผลิตนั้น มีชื่อเรียกว่า ELYPLAN 
ในขณะท่ี ELYCOLD เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์
ลามเินตแบบ discontinuous โดยทัง้สองแบบมี
พื้นผิวปิดหน้าคุณภาพสูง คุณสมบัติพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ท้ังสองชนิดสามารถจ�าแนกให้เห็นถึง
ความแตกต่างและโดดเด่นที่ชัดเจนขึ้นได้ดังนี้

ELYPLAN คือ ลามิเนตที่ท�าขึ้นโดย
ขั้นตอนการผลิตแบบต่อเนื่องด้วยกระบวนการ 
Polymerization แบบร้อน การผลิตแบบต่อ
เน่ือง หรือ Continuous Production มีข้อดีอยู่ท่ี
ความสามารถในการหยิบยื่น ข้อได้เปรียบเชิง
เศรษฐกิจที่เหนือว่าเทคโนโลยีแบบไม่ต่อเนื่อง 
หรือ Discontinuous ด้วยคุณภาพเชิงสุนทรียะ
อันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ 
แ บ บ  H i g h  F i n i s h i n g  ที่ ถื อ ว่ า เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ลามิเนตคุณภาพสูงที่ผลิตด้วยวิธีการ 
Discontinuous Elyplan จงึเปน็ตวัเลอืกทีด่ทีีส่ดุใน
กรณีที่ปัจจัยหลักมุ่งเน้นเรื่องความแข็งแกร่งเชิง
จักรกล ความคงทน และความคุ้มค่ากับราคาที่
จา่ยไป ลามเินตแบบ Elyplan มาในรปูแบบแผ่น
และมว้น มคีวามกวา้งสงูสดุถงึ 3,200 มลิลเิมตร 
และความยาวไม่จ�ากัด ส่งผลให้มันตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง
และครอบคลุม

ในขณะเดียวกัน ลามิเนต ELYCOLD น้ัน
ผลิตโดยกระบวนการผลิตแบบ Discontinuous 
ด้วยวิธีการ Polymerization แบบเย็น ท่ีหลีกเล่ียง
การเกิด Thermal Shock หรือความเสียหาย
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ  และการันตี
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยพื้นผิวที่ราบเรียบ
สวยงาม แผ่นไฟเบอร์กลาส Elycold น้ันถือ
ก�าเนิดขึ้นพร้อมกับคุณสมบัติทางสุนทรียะขั้น
สูงสุดที่หยิบยื่นความเรียบเนียน เงางาม และ
ความบางของพื้นผิวท่ีสมบูรณ์แบบเพื่อตอบ
สนองความต้องการใช้งานที่ เฉพาะเจาะจง 
ลามิเนต Elycold เคลือบผิวด้วย Gelcoat มา
ในรูปแบบม้วนและแผ่น พร้อมหน้ากว้างสูงสุด
กว่า 3,400 มิลลิเมตร และความยาวสูงสุดถึง 
60 เมตร

ในขณะท่ีกระบวนการผลิตท้ังสองวิธี
ใช้วัตถุดิบที่เหมือนกันทุกประการ การผลิต 
ELYCOLD ด้วยมอืนัน้ต้องการช่างทีม่ทีกัษะและ
ประสบการณ์สูง ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นเน้นย�้า
ความส�าคัญไปที่วิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

Brianza Plastica เป็นผู้สร้างสรรค์
เพียงรายเดียวในตลาดที่มีนวัตกรรมลามิเนตทั้ง
สองแบบอยู่ในมือเพื่อทางเลือกที่หลากหลาย
ครบครันกว่า โดยในแต่ละพ้ืนท่ี Brianza Plastica 
จะม ีArea Manager คอยใหค้�าปรกึษาแกล่กูคา้
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน
มากที่สุด

ที่ IAA 2014 Brianza Plastica จัด
แสดง ELYPLAN EXTRA GLASS ท่ีถูกพัฒนาข้ึน
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และใน
ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็กลายมาเป็นหนึ่งใน
ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของบริษัทไปแล้ว

ผลิตภัณฑ์เวอร์ช่ันปรับปรุงนี้มีความ
แข็งแรงทนทานสูง หากแต่ก็ยังมีความยืดหยุ่น
และเบา มีให้เลือกท้ังแบบท่ีเคลือบ Gelcoat 
และไม่มี ตัวผลิตภัณฑ์ถูกผลิตให้มีเปอร์เซ็นต์
ของแก้วสูง ซึ่งส่งผลให้มันมีความแข็งแรง
และเบาในเวลาเดียวกัน ELYPLAN EXTRA 
GLASS  เหมาะส�าหรับการใช้งานประเภทวัสดุ

หลังคา หรือรถบัส มันยังเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะ
แก่การน�าไปใช้ส�าหรับภายในและภายนอกตัวถัง
ของยานพาหนะที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ 
นวัตกรรมอย่างท่ีสองท่ี Brianza Plastica น�า
มาแสดงคือ ELYPLAN HIGH FINISH โดย
ลามิเนตชนิดนี้ใช้วิธีการ “Chopped Strand 
Mat’ ท่ีให้รูปลักษณ์ท่ีสวยงามกว่า เน่ืองจาก
ร่องรอยของเส้นใยบนพื้นผิวนั้นถูกท�าให้หายไป 
“ผลิตภัณฑ์น้ีเหมาะสมเป็นอย่างมากส�าหรับ
ยานพาหนะเชิงพาณิิชย์ขนาดใหญ่ที่ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจมาจากกระบวนการผลิต” Bollani 
กล่าว

หนึ่งในอุปสรรคส�าคัญที่ Bollani เล็ง
เห็นคือความจริงที่ว่ายังมีผู้ใช้งานอีกมากมายที่
ยังไม่คุ้นเคยกับผิตภัณฑ์และยังมีความลังเลท่ี
จะใช้อยู่ อย่างไรก็ดี เม่ือตัวแทนจาก Brianza 
Plastica ได้อธิบายถึงข้อดีต่างๆ ทุกอย่างก็
เปลีย่นไป เพราะลามิเนตของ Brianza Plastica 
น้ันมีคณุสมบตักินัน�า้ และไม่ต้องมีการทาสเีพิม่เตมิ
เพือ่ความสวยงามเพราะมสีหีลากหลายให้เลอืก 
รวมไปถึงการดูแลรักษาที่ง่ายและความทนทาน
ของตัววัสดุเอง ด้วยเหตุผลท้ังหมดน่ีเองท่ีท�าให้
ระยะเวลาการใช้งานของลามิเนตยาวนานกว่า
ผลิตภัณฑ์โลหะแบบแผ่นอื่นๆ มากนัก

บริษัทเองได้เห็นศักยภาพที่แข็งแกร่ง
และเจริญเติบโตอย่างไม ่หยุดยั้งในเอเชีย 
ดังที่ Bollani ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ผมเดินทาง
ไปเอเชียอยู่บ่อยๆ มันเป็นตลาดท่ีก�าลังเติบโต
ส�าหรับเราเพราะมันเป็นดินแดนแห่งเศรษฐกิจ
ใหม่ และมันก�าลงัอยูใ่นช่วงท่ีผลติภณัฑ์และการ
สร้างสรรค์ใหม่ๆ ล�้าๆ ก�าลังเป็นที่ต้องการเพื่อ
พัฒนาการเจริญเติบโตให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีก 
ถ้าหากมีใครสนใจ Presentation ของเรา คุณ
สามารถติดต่อกับผมได้โดยตรงที่ a.bollani@
bianzaplastica.it แล้วผมจะไปพบและพูดคุย
กับทุกท่านเองครับ ควบคู่ไปกับทิศทางแรกเริ่ม
ของบริษัท ในเรื่องของฉนวนนั้น ผู้จัดหาระบบ 
Cold Chain ในเอเชียจัดว่าเป็นตลาดส�าคัญ 
แต่ในขณะเดียวกัน Brianza Plastica ก็ไม่เคย
ลืมตลาดยุโรปที่เป็นเหมือนบ้านของเรานะครับ” 
Bollani กล่าวปิดท้าย

ในฐานะของผู้ผลิตเพียง
หนึ่งเดียวที่มีความสามารถ
ในการผลิตลามิเนตไฟเบอร์
กลาส  Brianza Plastica 

น�าเสนอนวัตกรรมใหม่ของ
บริษัทที่งาน IAA ที่ผ่านมา

Brianza Plastica 
หนึ่งผู้สร้างสรรค์ : สองนวัตกรรมลามิเนต

เราได้พบปะพูดคุยกับตัวแทนจาก LAMILUX ที่มาร่วมแสดง
นวัตกรรมท่ีขยับขยายเขตแดนแห่งผลิตภัณฑ์ Composite ให้ไกล
ออกไปยิ่งกว่าเดิม พร้อมวาดภาพอนาคตแห่งนวัตกรรมที่ชัดเจนขึ้น
กว่าเก่า

สัญลักษณ์ TUV อันโดดเด่น คือสิ่งท่ีเราเห็นท่ีบูธจัดแสดง
ของ LAMILUX หลังจากไปคว้ารางวัล European Frost & Sullivan 
Award ในสาขา New Product Innovation เมื่อปี 2012 บริษัทก็ได้
ด�าเนินการพัฒนาร่วมกับ TUEV ผู้เป็นหน่วยงานตรวจสอบและวัด
มาตรฐานมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อแสดงให้ผู้ใช้งานได้เห็นถึงความ
ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา พบเจออยู่ที่บูธด้วยเช่นกันคือ 
Jochen Specht ผู้เป็น General Sales Manager ของผลิตภัณฑ์
ประเภท Innovative Fiberglass Solutions “สิง่ทีเ่ราอยากจะหยบิยืน่
ให้กับลูกค้าของเราคือ ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาจะสามารถใช้และมอบ
ความไว้วางใจของพวกเขาไว้ในทกุๆ การใช้งาน” ตามที ่Specht บอก 
นี่เป็นการบริการลูกค้าที่ LAMILUX ภาคภูมิใจ โดยการด�าเนินการ
ทดสอบมาตรฐานที่บริษัทได้ท�า ช่วยแบ่งเบาภาระในการตรวจสอบ
ไปจากลูกค้า และทางบริษัทเองก็จะได้รู้ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ว่าเหมาะการใช้งานหรอืไม่อย่างไร “ระดบัคณุภาพของ USP ของเรา
มคีวามสม�า่เสมอและสามารถน�าไปผลติใหม่ได้ ในขณะทีบ่รษิทัของ
เราเองก็มีความมุ่งหมายจะเป็นผู้สร้างนวัตตกรรมอยู่แล้ว”

ปัจจุบันตลาดหลักของบริษัทคือ อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และจนี ซึง่ลว้นเปน็ตลาดทีม่ศีกัยภาพสงูทัง้สิน้ ญีปุ่น่กเ็ปน็หนึง่ตลาด
ทีน่า่สนใจ และทางบรษิทัเองกก็�าลงัมองหาคูค่า้ในการกระจายสนิคา้
ทีน่ัน่อยูเ่ชน่กนั อยา่งไรกด็ ีLAMILUX ไมไ่ดต้ัง้บทบาทตวัเองไวเ้พยีง
แค่ผู้ผลิตสินค้าแค่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังครอบคลุมไปถึงการ
ให้การสนับสนุนด้านบริการและการพัฒนาที่ท�างานควบคู่กับลูกค้า
ท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน LAMILUX ก็ก�าลังขยายผลิตภัณฑ์และ
บริการของตนไปยังภาคผู้ผลิตยานพาหนะท้ังรถบัสและรถบรรทุก 
ซึ่งก็ประสบความส�าเร็จไปไม่น้อยแล้ว ดังที่ Specht ได้อธิบายไว้ว่า 
วัสดุผสมหรือ Composite Material น้ันเป็นวัสดุท่ีใช้ในการผลิต 
ยานพาหนะประเภทเทรลเลอร์ในยุโรป ก่อนที่มันจะถูกน�าไปใช้กับ
รถบสัในทีส่ดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัสว่นทีเ่ปน็บอดีด้า้นขา้งของตวัรถ 
หลังคา และพื้นของที่เก็บสัมภาระ

การใช้วสัดผุสมมปีระโยชน์หลายข้อ หนึง่ในนัน้กค็อืประเดน็ปัญหาที่
ผูผ้ลติตวัถงัในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้มกัจะต้องเจอน่ันกคื็อ
ความชื้นที่อยู่ในอัตราสูง วัสดุผสมไม่เกิดการกัดกร่อน เพราะฉะนั้น 
ความชื้นจึงไม ่ใช ่ป ัญหาอีกต่อไป ในขณะเดียวกันวัสดุผสม
กย็งัมนี�า้หนกัเบากว่าเหลก็ อนัส่งผลต่อเรือ่งของการประหยดัพลงังาน
ของยานพาหนะและความสะดวกในการซ่อมแซม ในหลายๆ กรณี 
ร่องรอยจากแรงกระแทกที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ก็ไม่ปรากฏ
ให้เห็นหากวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุผสม LAMILUX ก�าลังพัฒนานวัตกรรม
ของตนโดยการใช้เรซิ่นและส่วนผสมของแก้วและเรซิ่น (โดยเพิ่ม
สัดส่วนของแก้วจาก 25% ไปเป็น 50%) “ตอนนี้เราก�าลังน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้กับตลาด โดยจะมีทั้งผลิตภัณฑ์ส�าหรับตกแต่ง
และก่อสร้าง วสัดใุหม่ๆ ทีเ่ราคดิค้นขึน้จะมคีวามทนทานแขง็แรงมาก
ขึ้นกว่าเก่า” Specht กล่าวเพิ่มเติม

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น�ามาจัดแสดงด้วยเช่นกันก็คือ คาร์บอน
แบบม้วน “น่ีเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของบริษัทและมันก็ก�าลังได้รับ
ความสนใจอย่างมาก” Sepcht บอกกับเรา ตัวคาร์บอนนั้นมาพร้อม
ความกว้างกว่า 3.20 เมตร ส่งผลให้ LAMILUX กลายเป็นผู้ผลิต
เพียงรายเดียวที่สามารถผลิตคาร์บอนในความกว้างขนาดนี้ได้ การ
ใช้คาร์บอนเป็นวัสดุในการผลิตจะช่วยในการลดน�้าหนักผลิตภัณฑ์
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในสวเีดน มลีกูค้ารายหนึง่น�ามนัไปใช้กบัการ
สร้างโรงเกบ็ของและแทงค์น�า้ ในขณะทีอ่ตุสาหกรรมกฬีาในเยอรมนั
ก็เริ่มมีการน�าวัสดุนี้ไปใช้แล้ว

จากมุมมองของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ LAMILUX ให้
ความส�าคัญกับคุณสมบัติอันโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา
และความสามารถของมันในการตอบสนองความต้องการในการ
ใชง้านแบบ Cold Chain ในภมูภิาคนี ้LAMILUX  สามารถครอบคลุม
การใช้งานของท้ังสายการผลิต นับตั้งแต่โกดังไปจนถึงการขนส่ง
โดยรถบรรทกุ ไปจนกระทัง่การจัดดสิเพลย ์POS (point of sale) ใน
ร้านค้าต่างๆ ที่เราๆ ท่านๆ ไปซื้อสินค้าแช่เย็นและแช่แข็งกัน

บรษิทัมคีวามสามารถในการผลติวสัดผุสมมากกวา่ 12.5 ลา้น
ตารางเมตรตอ่ป ีโดย 30% ของตวัเลขดงักลา่วถกูน�าไปใชใ้นการผลติ
ยานพาหนะเชิงพาณิิชย์ “LAMILUX คาดการณ์เอาไว้ว่าตัวเลขนี้จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต

Lamilux กา้วไปอกีขัน้กบันวตักรรมลามเินต
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WABCO Holdings Inc. (NYSE:WBC) คือผู้ผลิต
ระดับโลกที่ปราดเปรื่องในเรื่องเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนา
ปรับปรุงความปลอดภัยและสมรรถนะของยานพาหนะ
เชิงพาณิชย์ ระหว่างการเข้าร่วมงาน IAA ในฐานะหนึ่ง
ในผู้แสดงสินค้า บริษัทได้ประกาศศักดาความเป็นผู้น�า
ในเทคโนโลยีด ้านความปลอดภัยและสมรรถนะของ
ยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ด้วยระบบ ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการรวมไปถึงระบบการจัดการขนส่งสินค้าสุดล�้าสมัย
การประหยัดพลังงาน

ที ่IAA WABCO แสดงภาพความทุม่เทอย่างต่อเนือ่ง
ของบริษัทในการบุกเบิกเทคโนโลยีสมรรถนะยานยนต์ที่ให้
ความส�าคัญกับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าทั่ว
โลก รวมไปถงึระบบการจดัการขนส่งสนิค้า  ยกตวัอย่างเช่น 
รถบรรทกุทีม่กีารตดิตัง้เทคโนโลยขีอง WABCO จะสามารถ
ลดการใช้พลงังานได้กว่า 10% ในขณะที ่Green Solutions 
ของ WABCO ช่วยลดน�า้หนกัยานพาหนะและเพิม่ขดีความ
สามารถในการน�าพลังงานกลับมาใช้ ทั้งหมดนี้ยังส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการปฏบิตักิารลดลง รวมไปถงึลดอตัราการเผา
ไหม้ตลอดช่วงชีวิตการใช้งานของยานพาหนะอีกด้วย

“ที่ IAA 2014 เราจะแสดงให้เห็นอีกครั้งว่า ความ
เป็นผู้น�าทางเทคโนโลยีของ WABCO นั้น ต้ังอยู่บนความ
สามารถทีไ่มม่ใีครเทียบเท่าไดข้องเราในการคาดการณค์วาม

ต้องการของลูกค้าต่อประสิทธิภาพและคุณสมบัติเชิงสิ่งแวดล้อม อันเป็น
ส่ิงที่มีความส�าคัญย่ิงต่อนวัตกรรมรถบรรทุก รถเมล์ และเทรลเลอร์แห่ง
อนาคตในทุกภูมิภาคของโลก” Jacques Esculier ประธานและ CEO 
แห่ง WABCO กล่าว
ความปลอดภัยลำ้าสมัยและประสิทธิภาพของผู้ขับขี่

ทมีวศิวกรและผูผ้ลติของ WABCO เชือ่มโยงตวัเองเขา้กบัลกูคา้ผา่น
ยทุธศาสตรท์างเทคโนโลยขีองพวกเขา ผา่นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการ
ใช้งานใหม่ๆ ที่ช่วยหยิบยื่น
- ความสามารถทีด่ยีิง่กวา่ในการควบคมุยานพาหนะในทกุสภาพแวดลอ้ม
การขับขี่
- สมรรถนะในการขับขี่และความสะดวกสบายของผู้ขับที่ดียิ่งขึ้น
- ระบบการรักษาความปลอดภัยล�้าสมัยที่ช่วยเพ่ิมความสามารถในการ
ใช้งานและความปลอดภัย ของยานพาหนะรวมไปถึงการควบคุมการ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

หากเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของยานพาหนะและความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมแล้วนั้น WABCO คือผู้ผลิตที่ยืนอยู่ในแนวหน้าของ
อุตสาหกรรมยานพาหนะเชิงพาณิิชย์ ที่มุ่งมั่นจะปกป้องดูแลส่ิงแวดล้อม 
วิสัยทัศน์ของบริษัทในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพของยานพาหนะ
ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสิง่แวดลอ้มนัน้อา้งองิอยูก่บัความตัง้ใจของ WABCO 
ใน 3 ด้านส�าคัญ 
- เพ่ิมความสามารถในการประหยัดพลังงานโดยการลดอัตราการใช้
พลังงานของระบบเบรกและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงอัตราส่วนของน�้าหนักของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้วัสดุที่เบาขึ้น 
และส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างานของผลิตภัณฑ์เดิม
- พฒันาการความสามารถในการน�าพลงังานกลบัมาใชท้ีจ่ะชว่ยใหก้ารใช้
พลังงานเป็นไปอย่างคุ้มค่ามากขึ้น

เครือข่ายบริการหลังการขายของบริษัทครอบคลุมวงกว้างกว่า 110 
ประเทศ รวมไปถงึ Service Partner กวา่ 2,200 แหง่ของ WABCO  ทัว่โลก

WABCO ไดซ้ือ้กจิการ  Transics International ในเดอืนกมุภาพนัธ ์
2014 โดย Transics นัน้จดัวา่เปน็ผูน้�าตลาดในภมูภิาคยโุรปในดา้น Fleet 
Management Solution (FMS) ที่มีลูกค้ากว่า 1,300 รายใน 23 ประเทศ 
รวมไปถึงยานพาหนะที่อยู่ในเครือข่ายกว่า 85,000 คัน

WABCO 
นยิามแหง่เทคโนโลยช้ัีนยอด

ความแตกต่างของ WABCO ในเรื่องของ
สมรรถนะยานยนต์น้ันหยั่งรากลึกอยู่กับ
การเชื่อมต่อระดับโลกที่มุ่งหมายในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความสามารถ
ในการแขง่ขนัและมีคุณสมบัตเิชิงมูลค่าท้ังใน
ตลาดที่อิ่มตัวแล้วและตลาดเกิดใหม่

ด้วยพื้นที่จัดแสดงงาน MIBTC 2015 ที่จะคลาคล�่าไป
ด้วยบูธจากแบรนด์ชั้นน�าที่มาร่วมแสดงผลิตภัณฑ์และ
บริการหลากหลาย เหล่าตัวแทนบริษัทและผู ้สนใจ

ตั้งหน้าตั้งตารองานใหญ่ที่ก�าลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม
ของปี 2015 กันได้เลย  ดังที่ Stefan Pertz ผู้จัดงาน MIBTC 
ประกาศเอาไว้ “เราจะไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และพัฒนางานให้ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่าเดิม เพราะนั่นคือ
เป้าหมายของเรา”

ส�าหรับ  MIBTC  2015 นี้ทางผู้จัดได้มีการวางแผนให้
มีกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่ที่จะมาช่วยสร้างความ
สนุกสนานน่าสนใจให้กับทุกคนกันอีกครั้ง
Scania Driver Competition - MIBTC Edition

ใครที่มีใบขับขี่รถบรรทุกสามารถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่
จอดรถด้านนอกที่จัดเตรียมไว้ให้คุณได้ทดสอบทักษะการขับขี่
กันได้กับการแข่งขันที่มี Scania เป็นเจ้าภาพประจ�า สิ่งที่จะรอ
คณุอยูท่ีน่ัน่คอื รถบรรทกุ Scania Prime Mover และทนัททีีค่ณุ
คาดเข็มขัดเรียบร้อย คุณก็จัดการ “น็อกโคน” ให้ได้มากที่สุด 
โดยในแต่ละวันของการจัดงาน นักขับที่เก่งที่สุดจะได้ขึ้นแท่น
รับรางวัลอย่างสมเกียรติจาก Scania งานนี้ยินดีต้อนรับนักขับ
จากทุกแบรนด์รถมาร่วมสนุกกัน

Scania ยังจัด Driver’s Lounge มาให้เหมือนเดิม 
โดยปีนี้ตัว Lounge จะต้ังอยู่ที่พื้นที่ชั้นลอยที่มองลงไปเห็น
บรรยากาศการจดังานภายในฮอลลด์า้นล่างทัง้หมดเลยทเีดยีว
RC Truck Racing

กลับมาตามค�าเรียกร้องเพื่อความสนุกสนานของผู้แข่ง
และผู้ชมอย่างเคย พร้อมสนามที่สร้างเพื่อขึ้นเพื่องานนี้โดย
เฉพาะ และถึงแม้รถที่ใช้แข่งจะไม่ใหญ่โตเท่ากับรถของทาง 
Scania แต่รับรองว่าคล่องแคล่วปราดเปรียวขับสนุกไม่แพ้กัน 
ส�าหรับคนที่ไม่มีใบขับขี่รถบรรทุก งานนี้นับว่าเป็นการท้าทาย
ความสามารถในการบังคับรถบรรทุกของจริงว่าเป็นยังไงกัน
Best Booth Design Award

เนือ่งจากผูเ้ขา้รว่มแสดงงานไดทุ้ม่เทความคดิสรา้งสรรค์
มากมายไปกับการออกแบบบูธ เราจึงขอให้เกียรติความ
พยายามของพวกเขาดว้ยรางวลั “Best Booth Design Award” 
โดยมีผู้เข้าชมงาน MIBTC 2015 เป็นผู้ร่วมโหวตคะแนน บูธ
ที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลเงินสดกลับบ้านไปให้ชื่นใจเล่น 
เพราะฉะน้ันเหล่าผู้ร่วมแสดงงานมีอะไรดีก็จัดออกมาโชว์กันเลย!
Media Round Table

MIBTC 2015 จัดเวทีให้ได้ร่วมแสดงข้อมูลความเห็น
ถึงประเด็นส�าคัญต่างๆ ที่ทุกคนในอุตสาหกรรมอยากจะร่วม
พูดคุยและรับรู้ งานนี้ยังมีการเชิญส่ือและผู้จัดรายการต่างๆ 
ใหท้กุทา่นทีส่นใจไดเ้ขา้ถงึขา่วสารลา่สุดของวงการกนัไดอ้ยา่ง
เต็มที่ โดยตลอดสามวันของงาน Media Round Table ยัง
ต้องการผู้สนับสนุนอยู่ ดังนั้นถ้าใครสนใจอยากจะให้ชื่อของ
แบรนดห์รอืผลติภณัฑข์องคณุเปน็สว่นหนึง่ของหวัข้อต่างๆ ทีมี่
การพูดคุยกัน เชิญติดต่อเราได้เลยนะครับ

เหล่าผู้แสดงสินค้าและผู้ชมเตรียมตัวให้พร้อมส�าหรับงาน 
Malaysia International Bus, Truck and Component Expo ครั้งที่ 2 
พร้อมกิจกรรมน่าสนใจมากมาย
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เปิดประสบการณ์มุมมองใหม่ๆ กับ Volvo Trucks

NEW FM / FH / FMX

 ผมรู้สึกว่าคันเร่งของเจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้เบา
มาก ดูช่างขัดแย้งกับพละก�าลังของมัน ภายในห้อง
โดยสารของ Volvo FMX เป็นบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคย
เอาเสียเลย แต่ก็เป็นประสบการณ์ท่ีดีส�าหรับเราท่ีไม่ได้
มีอาชีพเป็นนักขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ Volvo FMX 
ประกาศศักดาให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งมานานว่าสามารถ
ขบัขีบ่กุตะลยุไดท้กุสถานการณ ์แนน่อนวา่ส�าหรบั FMX 
ในตลาดประเทศไทยมนัไมใ่ช่ตลาดใหญ ่โอกาสทีเ่ราจะ
ได้เห็นเจ้า Volvo FMX คือการแวะไปเย่ียมชมกิจการ
เหมืองขนาดใหญ่เท่านั้น
 Volvo Trucks Thailand เชิญสื่อมวลชนให้
ได้มาเปิดประสบการณ์กับรถใหม่ของ Volvo Trucks 
ที่เดินหน้าเข้าสู่ตลาดประเทศไทยในปีนี้ หลังจากการ
เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่เกาหลีใต้ บรรดาผู้ประกอบการ
ลูกค้าของ Volvo ได้บินไปร่วมงานพร้อมด้วยยลโฉม 
Volvo Trucks รุน่ใหม่กนัมาแล้ว “แตะคนัเร่งเบาๆ ครบั 
รกัษารอบไว้” เสยีง Instructor ของ Volvo Truck ให้ค�า
แนะน�าผม เมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่ง ความตื่นเต้นลดลง 
เรารู้สึกได้เลยว่า เจ้ายักษ์ใหญ่คันนี้บังคับได้ง่ายดาย 
ด้วยระบบเทคโนโลยกีารขับข่ีทีท่นัสมยัซ่ึง Volvo Trucks 
จับใส่ไว้ในรถของพวกเขา โดยเฉพาะระบบพวงมาลัย 
วอลโว่ ไดนามิค สเตียริง ที่ท�าให้พวงมาลัยเบา ท�าให้
สามารถควบคุมรถที่มีน�้าหนักตัวมากๆ ได้อย่างสบาย 
ไม่ท�าให้คนขับเหนื่อยล้าจากการใช้งานในแต่ละวัน
 เมื่อเรานั่งลงหลังพวงมาลัยของ New Volvo 
FMX มันถูกออกแบบมาอย่างสวยงามและใส่ใจ 
มีมาตรวัดและปุ่มต่างๆ ท่ีมิได้มีเพ่ือความสวยงาม 
หากแต่มีเพื่อช่วยให้การขับขี่สะดวกสบายและช่วย
ในการท�างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับยานพาหนะ 
มิเพียงแต่คนขับจะชอบมัน แน่นอนว่าเม่ือเราพูดถึง 
ประสิทธิภาพในการท�างานที่เพิ่มมากข้ึน เจ้าของธุรกิจ

ย่อมจะชื่นชอบอย่างไม่ต้องสงสัย นักขับหน้าใหม่อย่าง
เราท่ีไมม่ปีระสบการณร์ะบบเกยีร ์I-Shift ชว่ยท�าให้การ
ขับขี่มีความสะดวกสบายและง่ายดายอย่างยิ่ง
 ในวันน้ันเราไม่ได้ทดลองขับเพียงแค่ New 
FMX เท่านั้น เรายังมีโอกาสทดลองขับ New FM และ 
FH ทีเ่ปดิตวัในตลาดประเทศไทยดว้ย เปน็ประสบการณ์
สุดคุ้มค่า สามารถพูดได้ว่า Volvo Trucks คือรถท่ีเป็นมิตร
ต่อท้องถนน และสามารถสู้งานหนักได้อย่างสบายๆ 
 Volvo Trucks ใหม่แสดงให้เราเห็นระบบ
ความปลอดภัยใหม่ที่ใส่อยู่ในรถรุ่นใหม่ของพวกเขา 
อาทิ เราได้เห็นระบบเตือนภัยเพื่อความปลอดภัย ท้ัง
ระบบเตือนเมื่อมีรถเข้ามาทางด้านข้าง รวมท้ังระบบ
เบรกอตัโนมตัเิมือ่มรีถเขา้มาอยูด่า้นหนา้ในระยะทีต่ัง้ไว ้
รวมทั้งท�างานอัตโนมัติเมื่อรถเคลื่อนที่เข้าหารถคันหน้า
ถงึระยะทีต่ัง้ไว ้(อาจเกดิขึน้ในกรณทีีผู่ข้บัขีเ่ผลอ หรอืรถ
คันหน้าเบรกกะทันหัน)
 จบจากสถานี FMX เราย้อนกลับมาท่ีสนาม
ทางเรยีบและสลบักนัขึน้ไปทดลองขบัอกีสองรุน่ทีเ่หลอื 
โดยเริ่มต้นจาก NEW FM ก่อน สิ่งแรกที่เรารับรู้ได้เมื่อ
ปีนเข้าสู่ห้องโดยสารของ FM น่ังลงบนเบาะน่ังท่ีตอบรับ
กับสรีระเป็นอย่างดี ระบบถุงลมใต้เบาะช่วยให้คนขับ
รู้สึกสบายกับทุกสภาพพื้นผิวถนน เมื่อกวาดสายตา
มองรอบตัว เราสามารถเอื้อมมือไปใช้งานปุ่มต่างๆ ได้
สะดวกสบาย ทัศนวสัิยด้านหน้าท่ีเปดิโล่ง มกีระจกมอง
รอบด้านเพื่อให้คนขับสามารถตรวจสอบสถานการณ์
รอบรถได้อย่างละเอียดทั้งในระหว่างการขับขี่และการ
เข้าจอด สถานีแรกเราได้ลองขับผ่านลูกระนาด เมื่อ
ว่ิงผ่านลูกระนาด Instrucktor ของวอลโว่บอกให้เรา
ปล่อยมือออกจากพวงมาลัยและสังเกตการตอบสนอง 
พวงมาลัยส่ายไปมาซ้ายขวารุนแรงตามล้อแต่ละข้าง 
ท่ีปีนข้ึนลูกระนาด แต่รถก็ยังรักษาทิศทางไว้ได้  

(ในการทดสอบ Volvo Trucks ได้น�า New FM ท่ีไม่ติดต้ัง
ระบบไดนามิค สเตียริง เพือ่ต้องการให้ผูท้ดสอบเหน็ถงึ
ความแตกต่างเมื่อไปขับ New FH ที่มีระบบไดนามิค 
สเตยีรงิ) จากนัน้เราบงัคบัรถวิง่ไปตามโคง้ตา่งๆ โดยได้
รบัค�าแนะน�าวา่ไมต่อ้งใชเ้บรกเทา้แตใ่หใ้ชร้ะบบเอนจนิ 
เบรกแทน และให้่สังเกตดูการท�างานของระบบเกียร์ 
I-Shift ซึง่ระบบทัง้สองนีช้ว่ยท�าใหล้ดอตัราการสิน้เปลือง
พลังงานได้สูงถึง 5% (หากคนขับขับรถอย่างถูกวิธี) 
 สดุทา้ยเราปนีขึน้หอ้งโดยสารของ FH แนน่อน
ว่าการตกแต่งภายในห้องโดยสารนั้นเปรียบเสมือน
ห้องท�างานเคลื่อนที่ชั้นดีเลยทีเดียว ทัศนวิสัยเบื้องหน้า
ยอดเยี่ยม ปุ่มการใช้งานต่างๆ จัดวางไว้ได้อย่างลงตัว 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคนขับ นักออกแบบของ
วอลโว่กล่าวว่า “เราออกแบบรถของเราโดยคิดถึงคนขับ
เป็นอันดับแรก เพราะวอลโว่เชื่อว่าการรักษาคนขับที่
ดีไว้ได้ คือกุญแจส�าคัญส�าหรับการท�าก�าไรให้ธุรกิจ” 
ระบบไดนามคิ สเตียรงิ โชวค์วามสามารถอนัยอดเยีย่ม
ใหเ้ราไดเ้หน็เมือ่ FH เคลือ่นตวัผา่นลกูระนาด เราปลอ่ย
มือออกจากพวงมาลัย รถยังคงรักษาเส้นทางไว้ได้และ
พวงมาลัยเพียงขยับซ้ายขวาไปเล็กน้อยเท่านั้น ระบบนี้
จะช่วยแบ่งเบาภาระอันหนักในการขับรถทางไกลของ
คนขับได้เป็นอย่างดี (ไดนามิค สเตียริงขับเคลื่อนโดย
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ีท�าหน้าที่ควบคุมการบังคับด้วยการ
หมุน 2,000 รอบต่อวินาที) เมื่อไม่รู้สึกเหนื่อยล้า นั่น
ย่อมหมายถึงการมีสมาธิในการขับขี่ความปลอดภัย
ในการเดนิทางยอ่มสงู และแนน่อนวา่สนิคา้ทีบ่รรทกุมา
จะถงึปลายทางไดอ้ยา่งตรงเวลา แนน่อนวา่ New FH ม ี
I-Shift นอกไปจากนั้นยังมีระบบเตือนคนขับเมื่อรถเข้า
มาในมมุอบัทางดา้นขา้งทีค่นขบัอาจไมท่นัสงัเกตทัง้ทาง
ด้านซ้ายและขวา ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ 
โดยเฉพาะกบัรถบรรทกุขนาดใหญ่ทีม่คีวามยาวเมือ่พว่ง
ท้ายบรรทุก และแน่นอนว่าเราประทับใจกับระบบช่วย
ชะลอความเร็วและเบรกอัตโนมัติที่ี่ท�างานได้อย่างน่า
ประทับใจ เมื่อมีรถเข้ามาอยู่ในระยะด้านหน้าในระยะ

เครื่องยนต์ดีเซลใน New Volvo FM 
เครื่องยนต์ดีเซล Volvo ให้แรงบิดที่ไม่ปรานี แต่
ประหยัดเชื้อเพลิง พร้อมสมรรถนะการขับขี่ชั้นยอด
และการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงที่น้อยกว่า เหล่านี้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับเครื่องยนต์ดีเซลของ Volvo 
ในรุ่น New FM มีตัวเลือกจากเครื่องยนต์ 13 ลิตร 
4 รุ่น อัตรากำาลังตั้งแต่ 400 ถึง 520 แรงม้า

New Volvo Trucks มาพร้อมระบบ I-Shift
I-Shift เกยีร์ทีช่าญฉลาด I-Shift โดดเด่นด้านการ
ขับขี่แบบประหยัดพลังงานอย่างไร้คู่แข่ง การเปลี่ยน
เกียร์ที่แม่นยำาและซอฟต์แวร์ที่ฉลาดลำ้าช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงอย่างเห็นได้ชัด 
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ที่ Set Up ไว้ระบบเอนจินเบรกจะท�างานลดความเร็วลง
เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างกันไว้ แต่หากกรณีมีรถตัดหน้า
เข้ามาในระยะใกล้ชิดระบบเบรกเท้าจะท�างานทันที
 เมื่อจบการทดสอบทั้งสามคัน แม้ว่าเราจะไม่ได้ 
เป็นนักขับรถบรรทุกมืออาชีพ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ
ที่ต้องใช้รถหัวลากในการด�าเนินการและขับเคลื่อนธุรกิจ 
แต่เราสามารถบอกได้ว่า New Volvo Truck ทั้งสามรุ่น
ที่เราได้ทดลองขับนั้นเป็นรถที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งเม่ือได้รับ
ทราบข้อมูลเชิงเทคนิคจากทางทีมงานของ Volvo Trucks 
Thailand เราได้เห็นถึงความใส่ของผู้ผลิตที่ค�านึงถึง
คนขับเป็นส�าคัญ ต้ังแต่ภายนอกเข้าไปสู่ภายในทั้งในห้อง
โดยสาร เครื่องยนต์ระบบกลไกต่างๆ มุ่งหวังให้รถสามารถ
ตอบสนองช่วยเหลือสนับสนุนให้คนขับสามารถบังคับรถ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งน่ันย่อมหมายความถึง
ผู้ประกอบการสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการท�างาน
ที่มีประสิทธิภาพนั้นได้ 
 แน่นอนว่า Volvo Trucks ให้ความส�าคัญกับ
คนขบัเสมอมา หากคนขบัสามารถขบัรถได้อย่างถกูวธิ ีรูจ้กั
และเข้าใจยานพาหนะของพวกเขาเป็นอย่างดีจะสามารถ
ประหยัดพลังงานได้อย่างดี นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Volvo Trucks ยังมีโครงการพัฒนาคนขับรถด้วย ทั้งการ
จัดการอบรม รวมไปถึงจัดการแข่งขันขับประหยัดน�้ามัน 
Volvo Fuel Watch ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมส�าคัญที่ Volvo 
Trucks มอบให้กับลูกค้าและคนขับรถ Volvo Trucks ช่วย
พฒันาศกัยภาพของพวกเขา เปิดมมุมองใหม่ๆ ในการใช้ชวีติ
บนท้องถนนหลวงในฐานะผู้ขับขี่ยานพาหนะขนาดใหญ่
 ครึ่งวันกับรถสามคันที่ไม่ใช่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ในชวีติประจ�าวนัอาจไมส่ามารถบอกกล่าวได้หมดทกุแงมุ่ม 
แต่นับได้ว่านี่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้กับเราในฐานะผู้
เฝา้ดแูละรายงานความเคลือ่นไหวเก่ียวกบัแวดวงรถ Truck 
ขนาดใหญ่ การตัดสินใจซื้อรถ Truck ส�าหรับการใช้งาน
สักคันหนึ่งไม่อาจมองเพียงแค่ราคาตั้งต้นเพียงอย่างเดียว 
ย่อมต้องมองเข้าไปในรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย  
คุณสมบัติของรถ การใช้งาน การบ�ารุงรักษา อัตราการ
สิน้เปลอืง และแนน่อนวา่ตอ้งค�านวณตลอดอายกุารใชง้าน 
ของรถ แล้วดูคะแนนรวมที่ได้ เราเชื่อว่าจะเห็นค�าตอบ
ที่แท้จริงว่าควรเลือกผลิตภัณฑ์ใดส�าหรับธุรกิจของคุณ 
เพื่อที่จะท�าให้คุณสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่ากับเงินลงทุนที่จ่ายออกไป
 

เครื่องยนต์ของ FH
ระบบขบัเคลือ่นใหมข่องวอลโว ่FH ซึง่ผสานเครือ่งยนต ์D13C 
เขา้กบัระบบเกยีร ์I-Shift จะสรา้งขมุพลงัมหาศาลไปพรอ้มกบั
ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบ
กับรุ่นก่อนหน้า นอกจากนี้ Volvo Trucks ยังมีรุ่นที่ผ่านการ
รับรอง EEV ให้เลือกใช้ด้วย

เครื่องยนต์ของ New FMX แรงถึง 480 แรงม้า เลือกได้
ตามต้องการ
ช่วงเครื่องยนต์ของ Volvo FMX ประกอบไปด้วยระดับกำาลังที่
แตกตา่งกนั 6 ระดบั : เครือ่งยนตแ์บบ 11 ลติร (D11) 3 ระดบั
และ 13 ลิตร (D13) 3 ระดับ คุณวางใจได้ว่าจะมีเครื่องยนต์ที่
เหมาะสำาหรับงานการขนส่ง

ขอขอบคุณ

Volvo Trucks Thailand

คุณวิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว

คุณวิรัตน์ ตรีรานุรัตน์
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ด้วยระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่
ยางเส้นแรกที่บริดจสโตนได้เริ่มผลิตจนถึงปัจจุบัน 
จนได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตยางรถยนต์ชั้นน�า
ของประเทศ อันเนื่องจากความมุ่งม่ันในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ภายใต้ปรัชญา “เราจะผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพดีเย่ียมเพื่อรับใช้สังคม” ผนวกกับ
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสร้างมาตรฐานของ 
การบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้ 
แนวคิดในการก่อตั้ง BTC (Bridgestone Truck 
Tire Center) หรือ “ศูนย์บริการยางรถบรรทุกและ
รถโดยสาร บริดจสโตน” ในประเทศไทยจึงถือก�าเนิด
ขึ้น โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ครบวงจรทั้งในสถานที่ 
อาทิ ตั้งศูนย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ถ่วงล้อ และถอด 
ประกอบยางด้วยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย ประสิทธิภาพสูงโดย
ชา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ดร้บัการฝกึอบรมจากบรดิจสโตนมา
เปน็อยา่งด ีและการบรกิารนอกสถานทีด่ว้ยรถบรกิาร
เคลื่อนที่ (Bridgestone Mobile Service) ที่พร้อม 
ไปด้วยอุปกรณ์ส�าหรับให้บริการ ท�าให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากลูกค้า และเป็นรากฐานของความส�าเร็จ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

BTC 
(Bridgestone Truck Tire Center)

นอกจาก BTC แลว้ทางบรดิจสโตนยงัม ีBFP (Bridge-
stone Fleet Point) หรือ “จุดบริการยางรถบรรทุกและ
รถโดยสาร บริดจสโตน” เพื่อสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง
และครอบคลมุการใหบ้รกิารทัว่ประเทศ ตลอดจนระดบั
ภูมิภาค เพิ่มเติมจากศูนย์บริการ BTC ที่มีอยู่เดิม การ 
พัฒนาช่องทางการจัดจ�าหน่าย BFP จะมุ่งเน้นไปที่
ผู้แทนจ�าหน่ายที่มีศักยภาพในการขาย และการให้
บรกิารอยา่งมคีณุภาพ เพือ่ตอบสนองสภาวการณต์ลาด
ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่
เพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีต อันเนื่องมาจากการเข้าสู่ตลาด
ของแบรนด์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลัก รวมไปถึง
แบรนดใ์หมท่ีจ่ะเขา้มาท�าตลาดอยา่งจรงิจงั รวมทัง้ยาง
จีนแบรนด์ต่างๆ เป็นเหตุให้เราต้องเตรียมพร้อมด้วย
การสร้างความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์
ของแบรนด์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และ
ที่ส�าคัญที่สุดคือ การพัฒนาช่องทางการขาย เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้แทนจ�าหน่ายและผู้ใช้ 

เราเชือ่วา่จ�านวนของ Bridgestone Truck Tire Center 
(BTC) ที่มีอยู่ 47 แห่ง และ Bridgestone Fleet Point 
(BFP) ทีม่อียูม่ากกวา่ 50 แหง่ทัว่ประเทศจะรกัษาความ
เป็นมาตรฐานของการบริการยางรถบรรทุก และรถ
โดยสาร ทัง้ยงัชว่ยสนบัสนนุความแขง็แรงของเครอืขา่ย
การบรกิารครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศหรอื Bridgestone  
Family Channel เพ่ือคงความเป็นท่ี 1 ของ Bridgestone 
ตลอดไป

การสร้ า งคว าม แ ข็ ง แ กร่ ง ของ
ผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
การพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนือ่ง 
และที่ส�าคัญที่สุดคือ การพัฒนา
ช่องทางการขาย เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้แทนจ�าหน่ายและผู้ใช้ 
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โลกแห่งการสร้างสรรค์
ของรถบรรทุก

เป็นมากกว่า ผู้ทำาหน้าที่ขนส่ง

ทรงยศ / เรื่อง&รูป
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เรารู้สึกเสมอมาว่ารถบรรทุกเมื่ออยู่
บนท้องถนนหน้าที่ของมันมิเพียงแค่
ขนส่งสิ่งของสารพัดจากต้นทางสู่

ปลายทาง บ่อยครั้งเมื่อเดินทางอยู่บน
ถนนสายมอเตอร์เวย์ท่ีมีรถบรรทุกจาก
หลายบริษัทวิ่งผ่านไปมา เราเห็นหลาย
บริษัทให้ความส�าคัญกับสีสันของตัวรถ 
และให้ความส�าคัญกับการดูแลสิ่งของ
ที่ขนส่งปิดคลุมไว้ด้วยผ้าใบที่สกรีนช่ือ
บริษัท สกรีนตราสัญลักษณ์หรือสินค้า
ของบรษิทัทีว่า่จา้งขนสง่ หรอืแมแ้ตส่กรนี 
โลโก้ของบริษัทตนเอง เพราะผู้ประกอบการ
เหล่านั้นต่างรู้ดีว่ารถของตนเองวิ่งอยู่
บนถนนสาธารณะ วิ่งอยู่บนพื้นที่เปิด มี
สายตามากมายที่สังเกตเห็น จึงเสมือน
เป็นตัวแทนของบริษัททางหนึ่ง

วันหนึ่งที่หัวหินเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง 
ขณะยืนอยู่ริมถนน รถบรรทุกคันหนึ่ง
วิ่งมาติดสัญญาณไฟจราจร รูปลักษณะ
ของรถสะดุดตายิ่งนัก ด้านท้ายรถคือถัง
ไม้โอ๊คขนาดใหญ่ ไม่ใช่สิ! มันถูกสร้าง
ขึ้นมาให้มีรูปร่างคล้ายคลึงกับถังไม้โอ๊ค
ขนาดใหญ่ต่างหาก มิเพียงสร้างเป็นถัง
ไม้โอ๊คเท่านั้น รถทั้งคันถูกออกแบบให้
ดูกลมกลืน หัวเก๋งด้านหน้าคล้ายกับว่า
ประกอบข้ึนจากไม้ด้วยเช่นกัน สัญญาณ
ไฟเขียวสว่างขึ้น มันเคลื่อนตัวจากเรา
ไป แต่เราก็สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นรถจากบริษัทสยาม ไวน์เนอรี่ แม้ว่า
จะไม่มีโลโก้ที่ด้านข้างเราก็น่าจะนึกออก 
เพราะสยาม ไวนเ์นอรีม่ไีรไ่วนอ์ยูท่ีห่วัหนิ 
ถึงกระนั้นก็ตามทีคงไม่ใช่เร่ืองยากนัก
ที่จะหาข้อมูลว่ารถบรรทุกที่มีหน้าตา
โดดเด่นเช่นนี้เป็นของบริษัทอะไร

เมื่ อกลับถึ งกรุ ง เทพฯ เราไม่ รอช้า
ที่ จะ ติดต่อขอแวะเข้าพูดคุยกับสยาม 
ไวน์เนอร่ี ถึงรถบรรทุกของพวกเขาที่
ออกแบบสร้างสรรค์ได้อย่างโดดเด่น

Asian Trucker เดินทางไปยัง Head 
Office ของสยาม ไวน ์ เนอรี่ ท่ีย ่าน
ดอนเมือง คุณประยุทธ ว่องไว Deputy 
Director  Supply Chain ของสยาม 
ไวน์เนอรี่ คือคนที่จะมาเล่าความถึงที่มา
ที่ไปของรถถังไม้โอ๊ค

ค�าถามแรกที่เราถามคุณประยุทธเมื่อ
เจอกันคือที่มาที่ไปของรถถังไม้โอ๊ค คุณ
ประยุทธ์เล่าให้ฟังว่า “เริ่มจากผู้บริหาร
ของสยาม ไวน์เนอรี่ในตอนนั้นคือคุณ
แดลเนี่ยล ซึ่งเคยท�างานที่ Red Bull อยู่
ในยุโรป คุ้นเคยและเห็นรถบรรทุกที่มี
ลักษณะเฉพาะมาก่อน เป็นคนริเริ่มจุด
ประกายความคิดให้กับทีมงานในบริษัท 
แต่เราก็ไม่ได้เริ่มท�าในทันที ตอนหลังเรา
หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องรถเพิ่มเติม เราก็
พบรถลักษณะคล้ายๆ แบบที่เราอยาก
ท�าหลายที่ และคิดว่ามันน่าจะช่วยเรื่อง 
Branding ของเราได้ด้วย อีกทั้งตอน
นั้นเราก�าลังจะเพิ่มฟลีทรถของเราพอดี 
เราจึงคิดว่าท�าไมเราไม่ท�าดีไซน์ท่ีมัน
เฉพาะขึน้มาใหก้บัรถของเราอยา่งจรงิจงั 
ประจวบกับช่วงเวลาน้ันเราก�าลังท�าเรื่อง 
World of Wine พอดี เราเริ่มจริงจังกับ
ไวน์มากขึ้น ส�าหรับในเมืองไทยเรื่อง
การท�าโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มัน
คอ่นขา้งยาก เราคิดวา่เราน่าจะท�าอะไรท่ี
มันเป็น Attractive ให้คนที่พบเห็นสงสัย
ว่าเอ๊ะนี่รถอะไร เราก็เลยคิดกันว่างั้นท�า
รถเป็นรูปถังโอ๊คดีไหม เพราะถังโอ๊คมัน
บง่ช้ีเรือ่งไวนไ์ดด้ทีีส่ดุ เลยตดัสนิใจท�ารถ
ที่มีรูปร่างแบบนี้ขึ้นมา”

เม่ือตกลงใจได้ว่ารถในฟลีทของบริษัท
ที่จะเพิ่มใหม่นั้นจะท�าภายใต้แนวคิด
เชิงสร้างสรรค์ สามารถเกิดประโยชน์
ในสองทาง ทั้งเพื่อการขนส่งและเป็น
ตัวแทนของแบรนด์ สยาม ไวน์เนอรี่ จึง
ตัดสินใจท�ารถบรรทุกที่มีลักษณะของ

ถังไม้โอ๊คอยู่ด้านท้ายจ�านวนสามคัน ซึ่ง
ออกแบบโดยทีมงานของบริษัท ส่งให้บริษัท
แคร่ีบอยเป็นผู้ด�าเนินการผลิต เมื่อเข้าสู่ 
กระบวนการผลิตก็มีการปรับดีไซน์
บางส่วนอีกเล็กน้อย เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการผลิตและใช้งานจริงได้

เน่ืองด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการขนส่ง
ของรถนั้นงานหลักคือขนส่งเครื่องด่ืม
ของสยาม ไวน์เนอรี่ สินค้าประเภทไวน์
ของบริษัททั้งไวน์แดงและขาว ที่โรงงาน
ผลิตมีการเก็บโดยควบคุมอุณหภูมิอย่าง
ดี เมื่อต้องขนส่งไปยังปลายทางก็ควรจะ
ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิด้วย พื้นที่ใน
ถังไม้โอ๊คจึงถูกออกแบบมาเป็นห้องเย็น
ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้

ตัวรถท่ีถูกเลือกน�ามาเป็นฐานส�าหรับติด
ตั้งถังไม้โอ๊คคือ ISUZU กระบวนการใน
การคดินัน้ท�าไปพรอ้มกนัทัง้การออกแบบ
ส่วนบรรทุกทางด้านท้ายและการคัด
เลือกรถที่จะมาติดตั้งประกอบให้เป็นช้ิน
เดียวกัน

คณุประยทุธเลา่ใหฟ้งัวา่ “ส�าหรบัตวัแบบ
นัน้ ทางแครีบ่อยเปน็คนปรบัดไีซนใ์หเ้รา 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ปรับจาก
ดีไซน์ต้ังต้นท่ีเริ่มจากทีมงานของสยาม 
ไวน์เนอรี่”

รถบรรทุกทั่วไป รถโฟล์คลิฟต์ สามารถ
ข้ึนดันสินค้าเข้าไปด้านในได้ แต่เน่ืองจาก
งานออกแบบที่ เป็นทรงโค้งด้านนอก 
ท�าให้พื้นท่ีห้องเย็นด้านในท่ีเป็นรูปทรง
สี่เหลี่ยมมีขนาดเล็กลง รถโฟล์คลิฟต์์ ไม่
สามารถเขา้ได ้จงึแกป้ญัหาดว้ยการสรา้ง
รางเล่ือนท่ีพืน้ส�าหรบัเคล่ือนพาเลทเข้าไป
ด้านในได้โดยสะดวก การที่มีรูปทรง
ของพื้นที่เก็บของแบบนี้ ท�าให้ขีดความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร บ ร ร จุ สิ น ค้ า ล ด ล ง 

Creative Truck

คุณประยุทธ ว่องไว 

Deputy Director 

Supply Chain
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โดยสามารถบรรจุสินค้าได้น้อยกว่ารถ
บรรทุกปกติทั่วไปประมาณ 1.5 ตัน 

เราสงสัยว่ารถบรรทุกที่มีหน้าตาเช่นนี้ 
เมื่อบริษัทสยาม ไวน์เนอรี่ น�าวิ่งขนส่ง
สินค้าบนพื้นที่สาธารณะมีผลตอบรับ
อะไรกลบัมาบา้ง คณุประยทุธบอกวา่ “ก็
มนีะครบั ลกูคา้ทีไ่ปเหน็รถของเรา พอมา
ที่ออฟฟิศก็ชมว่ารถสวย มาถึงขอถ่ายรูป
กับรถ อย่างน้อย Asian Trucker ก็เป็น
หนึ่งในนั้นที่เห็นรถแล้วมาพูดคุยกับเรา” 
แนน่อนปฏเิสธไมไ่ดเ้ลยเพราะรปูโฉมของ
มนั 100 % ทีน่�าเรามายงัสยาม ไวนเ์นอรี ่
คุณประยุทธกล่าวว่า “รถสามคันนี้เป็น
เรือ่งของภาพลกัษณ์ขององค์กรสว่นหนึง่ 
และเพื่อการขนส่งส่วนหนึ่ง คันแรก
เสร็จเราน�ามาใช้งานในปี 2555 เริ่มใช้
วิ่งขนส่งเลย ปีน้ันบริษัทฉลองครบ 25 ปี
พอดี เราจัดงานที่เมืองทองธานี เอารถ
ไปจอดไว้ ปรากฏว่ามีคนให้ความสนใจ
มาถ่ายรูปกับรถกันเยอะมาก”

ระบบโลจิสติกส์ ของสยาม ไวน์เนอรี่
Asian Trucker สอบถามคุณประยุทธ
ถึงระบบขนส่งของสยาม ไวน์ เนอรี่  
คุณประยุทธ์เล่าให้ฟังว่า ตัวงานนั้นจะ
แบ่งออกเป็นสองส่วน หนึ่งคืองานขนส่ง
องุ่น ซึ่งจะมีตารางงานที่แน่นอนชัดเจน
อยู่แล้วตามฤดูกาลปลูกและเก็บเกี่ยว 
ฝ่ายขนส่งจะรู้เลยว่าเก็บเกี่ยวจะเดือน
ไหนวันไหนซึ่งท�าให้บริหารจัดการได้ อีก
ส่วนหนึ่งคือการขนส่งสินค้าส�าเร็จรูป ซึ่ง
สินค้าของสยาม ไวน์เนอรี่จะมีช่วงเวลา
ที่ค่อนข้างชัดเจน จะขายเป็นพีเรียด 
เป็น Season (ช่วงเทศกาลขายเยอะ เข้า
พรรษาขายน้อย) ท�าให้สามารถวางแผน
ในการจัดการเรื่องขนส่งได้ งานขนส่ง
นั้นนอกจากสยาม ไวน์เนอรี่จะมีฟลีทรถ
เป็นของตัวเองแล้ว ยังใช้ Out Source 
ในการขนส่งด้วย ร่วมกับการใช้เอเย่นต์

ช่วยขนส่ง การดึงซัพพลายเออร์มาช่วย
ขนส่งด้วย เป็นการบริหารจัดการเรื่อง
ระบบโลจิสติกส์อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิต 
ฟลีทของสยาม ไวน์เนอรี่เองมีรถทั้งหมด 
45 คัน มีตั้งแต่รถสี่ล้อ สี่ล้อปิคอัพ จนถึง
รถหกล้อ สินค้าที่ต้องกระจายไปตาม
ภูมิภาคต่างๆ ในแต่ละปีมีจ�านวนอยู่
ประมาณแปดล้านลัง 

อะไรคือปัจจัยที่ทำาให้ระบบขนส่ง
ของสยาม ไวนเ์นอรีเ่กดิประสทิธภิาพ
สูงสุด
คุณประยุทธกล่าวว่า “ส�าหรับ สยาม 
ไวนเ์นอรีต่อ้งบอกเลยวา่ เราไดพ้ารท์เนอร ์ 
Logistic ที่ดี ท�างานร่วมกับเรามานาน 
มีความยืดหยุ่นต่อกัน ช่วงที่วิกฤตที่สุด
ของระบบขนส่งคือช่วงปลายปี ซ่ึงช่วงน้ัน
ความต้องการสินค้าจะสูงมาก เราต้อง
บริหารรถ ระบบขนส่ง ใช้ทั้งฟลีทของเรา
เอง และ Out Source เป็นช่วงที่เราใช้
รถมากที่สุด เป็นช่วงเวลาที่พนักงานของ
เราท�างานเต็มที่ เรียกได้ว่าไม่มีการหยุด
ขนส่งเลย พนักงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ท�าให้งานของเรามีประสิทธิภาพ”

Asian Trucker อดที่จะถามไม่ได้ว่า 
สยาม ไวน์เนอรี่มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลอย่างไร โดยเฉพาะ
กับพนักงานขับรถ 
คุณประยุทธกล่าวว่า “เรามีการอบรม
พนกังานก่อนทีจ่ะบรรจุเข้าท�างาน แม้แต่
เข้าท�างานไปแล้วเรากย็งัมกีารอบรมเพิม่
เตมิอยูส่ม�า่เสมอ ขบัรถอย่างถกูวธิ ีอมรม
เรื่องมารยาท เพราะเราเห็นว่าพนักงาน
ขับรถเป็นหน้าเป็นตาของบริษัท เขา
เป็นผู้ที่เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ด้วยเหตุนี้
เขาจึงต้องมี Service Mind พนักงาน
ที่นี่ส ่วนใหญ่อยู ่กับบริษัทมายาวนาน 
ทุกคนรักองค์กร เราใส่ใจทุกส่วนตั้งแต่

รถดี คนขับดี ระบบดี ด้วยเหตุนี้ผลงาน
ที่ได้จึงดี”

Logistic ของสยาม ไวน์เนอรี่ มีการ
ออกแบบ ERP ของตนเองเพื่อใช้ภายใน 
ท�าให้สามารถจัดสายรถ วางแผน
การขนส่ง ตรวจสอบการท�างาน ท�าให้
คนท�างานสามารถท�างานได้ง่ายข้ึนและ
มีประสิทธิภาพ 

Asian Trucker ถามถงึหลกัการทำางาน
ส่วนตัวของคุณประยุทธ 
ซ่ึงคุณประยุทธกล่าวว่า “1.ผมให้ความ
ส�าคัญกับเรื่องการสื่อสารส�าคัญมาก 
ทั้งบนและล่าง พนักงานของเราเขามี
จิตส�านึกที่ดี เวลาเราสื่อสารอะไรกับ
เขาต้องถูกต้อง ให้เขาเข้าใจ 2.มีความ
ยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 3.เมื่อ
รับปากอะไรกับเขา เราต้องพยายามท�า 
ถ้าท�าไม่ได้ ต้องบอกเขาว่าเกิดจากอะไร 
เพราะอะไร เมื่อทราบความจริงเขาก็จะ
เข้าใจและรับได้”

รถบรรทุกที่มีรูปแบบไม่ธรรมดาคันหนึ่ง 
มันมิได้ท�าหน้าที่แต่เพียงขนส่งแต่เพียง
ประการเดียวเท่านั้น มันยังท�าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้กับองค์กรด้วย 
เพราะมนัเดนิทางอยูบ่นทอ้งถนน ผา่นไป
ตามสถานที่ต่างๆ มีผู้คนมากมายได้เห็น
มัน แน่นอนว่าส�าหรับ Asian Trucker 
เรามั่นใจว่ารถ Truck ทั้งสามคันของ
สยาม ไวนเ์นอรีไ่ดท้�าหนา้ทีน่ัน้แล้วอยา่ง
สมบูรณ์แบบ

 

รถดี คนขับดี 
ระบบดี ด้วยเหตุนี้
ผลงานที่ได้จึงดี

ISUZU / ค่าผลิตตู้ทรงถังไม้โอ๊ค โดย บ.แครี่บอย : 1,317,000 บาท
น�้าหนักรถ : 8,600 / น�้าหนักบรรทุก : 6,400 
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สแกนเนีย ยกไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งส�าคัญ
ของอาเซียนทั้งปัจจุบันและอนาคต ล่าสุดเลือกไทยจัด
กิจกรรม Scania Test & Drive Asia 2014 ปิดสนามแข่งรถ
โบนันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล สปีดเวย์ เขาใหญ่ น�าลูกค้า
ไทยและต่างประเทศ ร่วมสัมผัสและทดสอบสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของรถบรรทุก 25 ตัน 8 รุ่น
นายภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจ�าประเทศไทย บริษัท 
สแกนเนีย สยาม จ�ากัด กล่าวถึงการที่สแกนเนีย สวีเดน 
เลือกประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม Scania Test 
& Drive Asia 2014 ว่า สแกนเนีย สวีเดน ให้ความส�าคัญ
กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทย
เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่ส�าคัญของอาเซียนท้ัง
ปจัจบุนัและอนาคต โดยเฉพาะเมือ่มกีารเปดิ AEC ตลาดรถ
บรรทกุทัง้ของไทยและอาเซยีนจะมกีารเตบิโตสงูและมขีนาด
ใหญข่ึน้อกีมาก จากการเชือ่มตอ่กนัทัง้ทางดา้นเสน้ทางการ
คมนาคมขนส่งและการค้า ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการให้ความส�าคัญกับตลาดในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะ
ประเทศไทย ทางสแกนเนยี สวเีดน จงึเลอืกประเทศไทยเปน็
สถานทีจ่ดังาน Scania Test & Drive Asia 2014 ขึน้ เพ่ือให้
กลุ่มลูกค้าจาก 4 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
และไทย ได้รับความรู้พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับการ
สัมผัสและร่วมทดสอบประสิทธิภาพรถบรรทุกสแกนเนีย 

ซึ่งเป็นรถบรรทุกที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ทั้งในเรื่อง
การค้นควา้และพฒันาเทคโนโลยเีครือ่งยนต์และระบบต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการท�างานของ 
รถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเรื่องของการขับเคล่ือน
การบรรทุก การใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัย และยังออกแบบพื้นท่ีใช้สอยภายในห้องโดยสาร
ให้มีความสะดวกสบายต่อผู้ขับขี่อีกด้วย
ส�าหรับกิจกรรมภายในงาน Scania Test & Drive Asia 
2014 นั้น ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีของรถบรรทุกสแกนเนีย พร้อมท้ังทดสอบขับขี่
ในสนามจริงกับรถบรรทุกสแกนเนีย ท่ีน�าเข้ามาจากหลาย
ประเทศ ทั้ง สวีเดน จีน เกาหลี ฮ่องกง รวมถึงรถบรรทุก 
สแกนเนียท่ีท�าตลาดในประเทศไทยท้ัง 8 รุ่น คือ พี ซีรีส์ 
(P Series) จี ซีรีส์ (G Series) และ อาร์ ซีรีส์ (R Series) 
โดยมีแรงม้าเริ่มต้นที่ 410 ถึง 730 แรงม้า เครื่องยนต์ยูโร 3 
ถึงยูโร 6 V8 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้สัมผัสกับรถท่ีมีความ
หลากหลายทั้งสมรรถนะและก�าลังแรงม้าที่ต่างกัน และ
ทดลองใช้เทคโนโลยขีองสแกนเนยี ทัง้ระบบความปลอดภยั
อย่างเบรกเสรมิ สแกนเนยี รทีาร์ดเดอร์ (Scania Retarder) 
เพิ่มความมั่นใจในการชะลอความเร็ว เพิ่มความปลอดภัย
ในการลงเนินลาดชัน พร้อมสัมผัสความสะดวกสบายและ
ประสิทธิภาพในการขับข่ีกับเทคโนโลยีระบบเกียร์อัตโนมัติ 

สแกนเนีย ออพติครูซ (Scania Opticruise) ที่ให้ความ
นุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ สะดวกสบายในการขับขี่ แต่ให้
ความเร้าใจในแบบเกยีร์ธรรมดา ทีส่�าคัญคือช่วยให้ประหยดั
น�้ามันมากขึ้นดว้ย นอกจากนั้นยงัมีการสาธติเทคนคิวธิกีาร
เชื่อมต่อหัวรถลากเข้ากับหางพ่วงด้วยระยะเวลาอันสั้นจาก 
ทมีงานสแกนเนยี สวเีดน เพือ่ให้รถมคีวามพร้อมทีจ่ะออกวิง่
ท�างานได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ และลดการสกึหรอบรเิวณจดุเชือ่มต่อ
ระหว่างตัวรถกับหางพ่วง 
ส�าหรบัไฮไลทส์�าคญัของกจิกรรมครัง้นี ้เปน็การแขง่ขนัขบัขี่
ปลอดภยัของผูป้ระกอบการ ซ่ึงจะต้องควบคุมรถสแกนเนยี 
ด้วยตนเอง โดยจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ ซ่ึงทีมงานจัดวางไว้ 
เพื่อทดสอบความสามารถในการควบคุมรถภายใต้เวลาที่
ก�าหนด ส�าหรับผู้ชนะเลิศในการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยนั้น
ไดแ้ก ่นายเจษฎา โสภณธ�ารงคศ์ริ ิบรษิทั เอส ท ีเอส กนัตงั 
โลจิสติกส์ จ�ากัด ซ่ึงใช้เวลาเพียง 1.28 นาที ในการพิชิต
อุปสรรคต่างๆ 
ด้าน นายอาภากร ปัญญะสิงห์ กรรมการบริหาร บริษัท 
วรรณกร โลจิสติกส์ จ�ากัด หนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมทดสอบ
ประสิทธิภาพรถบรรทุกสแกนเนีย กล่าวถึงการเข้าร่วม
กจิกรรม Scania Test & Drive Asia 2014 ในครัง้นีว่้า รูส้กึ
ประทบัใจเป็นอย่างมากกบักจิกรรมทีจั่ดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านทิศทางการ
ด�าเนินธุรกิจ แนวโน้มการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของสแกนเนีย ท�าให้ผู ้ประกอบการน�าไปปรับใช้ในการ
ด�าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นการให้ความรู้ด้าน
นวตักรรมการพฒันาเทคโนโลยทีีม่คีวามล�า้สมัย ท�าให้เช่ือม่ัน
ในการลงทุนกับรถบรรทุกสแกนเนีย ที่มีความคุ้มค่าและ
สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการได้ ส�าหรับ
การได้ร่วมทดสอบการขับรถบรรทุกสแกนเนียนั้น ท�าให้
เห็นว่าเป็นรถที่มีประสิทธิภาพสูง มีสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม 
มีความปลอดภัยสูง และให้การขับขี่ที่นิ่มนวลสะดวกสบาย
แก่คนขับ พร้อมทั้งมีฟังก์ช่ันการท�างานและอุปกรณ์เสริม
ภายในตวัรถทีช่่วยให้การขบัขีม่คีวามปลอดภยัมากขึน้ ช่วย
ลดความเสีย่งจากการเกดิอบุตัเิหตไุด้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะ
เบรกรีทาร์ดเดอร์ ที่ตั้งใจไว้เลยว่าสั่งซื้อรถครั้งต่อไปจะต้อง
มรีทีาร์ดเดอร์ เพราะรูส้กึได้ถงึความมัน่ใจเมือ่ใช้ และเชือ่มัน่
ในคุณภาพที่ผ่านการคิดค้นมาเป็นอย่างดีของสแกนเนีย

สแกนเนีย เลือกไทยจัด 
Scania Test & Drive Asia 2014 

น�าลูกค้าไทยและต่างประเทศ 

เปิดประสบการณ์ใหม่ 

สัมผัสเทคโนโลยีรถบรรทุก

ประสิทธิภาพสูง

มาตรฐานระดับโลก 8 รุ่น 

ตอกย�้าไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์

ส�าคัญอาเซียน
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ที่เราโปรยหัวเช่นนั้น คงไม่เกินเลยไป เพราะเมื่อรถคือพาหนะ
หาเลี้ยงชีพ การจะพูดประโยคเช่นนี้คงไม่เกินเลยไปจริงๆ

ในธุรกิจขนส่งมิเพียงแต่เป็นพื้นที่ของผู้เล่นรายใหญ่เช่น
บริษัทข้ามชาติ บริษัทรายใหญ่ในประเทศที่มีเงินทุน แต่ยังมี
ผู้เล่นขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไล่ไปจนถึงผู้เล่นธรรมดาๆ อย่าง
เช่นสองสามีภรรยาที ่Asian Trucker มีโอกาสสนทนาด้วยสั้นๆ 
ในเย็นวันหนึ่ง

ที่ริมอ่างเก็บน�้าบางพระในช่วงแดดร่มลมตก มีกิจกรรม
มากมายเกิดขึ้น ครอบครัวของผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นพากัน
มาพักผ่อนหย่อนใจ มีชาวบ้านออกมาจับปลา เช่นเดียวกันกับ
รถบรรทุกฮีโน่คันนั้นที่แล่นลงไปจอดอยู่ในน�้าโดยมีหญิงชาย 
สองคนก�าลังช่วยกันขัดสีฉวีวรรณให้กับรถบรรทุกขนาดกลาง 
สขีาวคันนัน้ สะดุดสายตาของเราจนอดไม่ได้ทีจ่ะต้องเดินลงไป
ส่งเสียงทักทาย

หญิงสาวเดินลุยน�้าขึ้นมาคุยด้วยในขณะที่ฝ่ายชายยังคง
ขะมกัเขม้นท�าความสะอาดรถต่อไป “สมศร”ี เธอบอกชือ่ของเธอ
กบัเรา ส่วนพีผู่ช้ายทีก่�าลงัท�าความสะอาดรถอยูค่อืสามขีองเธอ 
ทั้งคู่เป็นชาวบุรีรัมย์ที่อพยพโยกย้ายมาท�ามาหากินอยู่ที่ชลบุรี
นับตัวเลขดูก็ร่วมยี่สิบปีแล้ว

รถบรรทุกฮีโน่คันนี้ทั้งคู่เพิ่งซื้อต่อจากเจ้าของเดิมมา และเพ่ิง
เริ่มวิ่งรับงานได้ไม่นาน โดยเข้าไปวิ่งขนส่งให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง
ในย่านศรีราชา พี่สมศรีบอกว่ากว่าจะเข้าไปรับงานร่วมวิ่งกับรถ
ของบรษิทัไดก้ไ็มใ่ชเ่รือ่งงา่ย เมือ่มโีอกาสไดง้านมาแลว้กต็อ้งท�า
อย่างสุดความสามารถ รายได้ส่วนหนึ่งจากการวิ่งขนส่งก็แบ่ง
ผ่อนเจ้าฮีโน่สีขาวคันนี้ ตอนนี้การท�างานยังติดขัดอยู่เนื่องจาก
ป้ายทะเบียนส�าหรับว่ิงขนส่งท่ีขอไปยังไม่ได้ป้ายมา แต่ก็รอไม่ได้แลว้
ตอ้งเอารถไปวิง่ท�างานแลว้ เธอบอกวา่ตัง้แตไ่ดร้ถมาเปน็ของตวั 
เองก็ดีขึ้น ตั้งใจว่าจะท�างานกันอย่างเต็มที่ “รถมันก็เหมือน
ส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะ เราใช้มันวิ่งงานหาเงินให้เรา ก็ต้องดูแล
มันให้ดีหน่อย” เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้ม

หลังจากเสียเวลาเกือบชั่วโมงกับรถคันใหญ่ ท�าความ
สะอาดจนปราศจากคราบฝุน่ดนิ รถบรรทกุสีขาวกค่็อยๆ เคลือ่น
ตัวขึ้นจากน�้า ทั้งสองคนโบกมือลาเรา พร้อมกับแสงตะวันยาม
เยน็ทีอ่่อนแรงลง ชีวติยงัไม่สิน้กต้็องสูก้นัต่อไป อาจเป็นประโยค
พูดเท่ๆ ที่ติดอยู่ตามบังโคลนรถบรรทุก มันไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง 
และเราอยากจะกล่าวอีกครั้งว่า รถคือชีวิต คือส่วนหนึ่งของ
ชีวิตจริงๆ

รถคือชีวิต
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“รถมันก็เหมือนส่วนหนึ่ง
ของชีวิตเรานะ เราใช้มัน
วิ่งงาน หาเงินให้เรา ก็
ต้องดูแลมันให้ดีหน่อย”



คุณศักดิ์สิทธิ์ พรมรัง General Manager, East & Northeast Region

คุณเจริญ พันธนิติสาร Service Manager

Service
งานบรกิาร

ง า น บ ริ ก า ร คื อ อี ก ห นึ่ ง ฟั น เ ฟื อ ง สำ า คั ญ
ของบ ริ ษั ท ผู้ ผลิ ต รถบ ร รทุ ก  รถที่ ใ ช้ ง า น
อย่างหนักหน่วงต้องการงานดูแลอย่างดี มี
ความเข้าใจ มีประสิทธิภาพ ฉบับนี้  Asian 
Trucker  Thai land แวะ ไป เยี่ ยมชม 
ศูนย์บริการของ Volvo Trucks ที่ชลบุรี  
ศูนย์บริการแห่งใหม่ในย่านที่ถือได้ว่ามีความถี่
ในการสัญจรของรถบรรทุกสูงมากแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย
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ปลายทางย่านนี้แวะเข้ามารับบริการ เพราะศูนย์แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจาก
ท่าเรือและใกล้กับศูนย์รับน�้ามัน ศูนย์บริการแห่งนี้จึงเป็น Service ของ
ทั้งรถต้นทางและปลายทาง ทีมช่างสิบสองคนถูกแบ่งสองคนไว้ส�าหรับ
ประจ�าการภาคกลางวันและกลางคืนส�าหรับงานบริการช่วยเหลือนอก
สถานที ่24 ช่ัวโมง ในการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นให้กบัรถของลกูค้าทีเ่กดิเหตุ
ขดัข้อง บรกิารนีเ้รยีกว่า Action Service เพือ่ให้ลกูค้าสามารถส่งสนิค้า
ถงึปลายทางได้ สิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ในงานด้านบรกิาร
ของ Volvo Trucks ที่เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี งาน
ขนส่งคอืการส่งมอบสนิค้าทีบ่รรทกุให้ถงึมอืของลกูค้า งานของ Service 
Volvo Trucks คอืการช่วยดแูลให้ Volvo Trucks ของลกูค้า Up time อยู่
บนท้องถนนอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส�าหรับการให้บริการงาน Service นั้น รถ Trucks ขนาดใหญ่มีเวลา
ควบคุมไว้อยู่แล้ว เป็นการค�านวณมากจากทางยุโรป โดยมีการระบุไว้
เป็นมาตรฐานส�าหรับศูนย์บริการทั่วโลกของ Volvo Trucks เลยว่ามี
เวลามาตรฐานส�าหรับการท�างานแต่ละปัญหาและงานบริการเท่าไหร่

คุณศักดิ์สิทธิ์ิ์บอกว่า “Service ของ Volvo Trucks มีมาตรฐานในเรื่อง
ของเวลา ค่าใช้จ่ายในการรับบริการนั้นค�านวณตามเวลาที่เข้ามารับ
บริการ ส�าหรับการท�างานพื้นฐานในการตรวจเช็คปกติคือสามชั่วโมง 
หมายความว่าในสามชั่วโมงต้องเสร็จงานส่งรถคืนกลับไปให้ลูกค้าได้
ใช้งาน แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถปิดงานได้ เวลาที่เกินออกไปเราจะ
ไม่คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า โดยจะคิดแค่สามชั่วโมงเท่านั้น”

คณุศกัดิส์ทิธิ์ิอ์ธบิายเรือ่งมาตรฐานทีศ่นูยบ์รกิาร Volvo Trucks ค�านงึถงึ 
โดยมใิชม่องจากเพยีงแตฝ่ัง่ของผูใ้หบ้รกิารเทา่นัน้ หากแตต่อ้งมองดว้ย
วา่ลกูคา้ตอ้งการอะไร ดว้ยเหตนุีส้ามขอ้ส�าคญัที ่Service Volvo Trucks 
ใหค้วามส�าคญัคอื คณุภาพของงานบรกิาร ความพรอ้มของอะไหล ่ความ
ทันเวลา นอกจากการมุ่งมั่นตามมาตรฐานที่ Volvo Trucks วางไว้แล้ว 
สามประเดน็นีค้อืสิง่ที ่Service ของ Volvo Trucks ประเทศไทยพยายาม
ท�าให้ได้ 

แน่นอนว่าหลังจากที่ลูกค้าเข้ามารับบริการแล้ว ศูนย์บริการยังมีแผนก 
Call Center ทีจ่ะคอยตามตรวจเช็คความพงึพอใจของลกูคา้ดว้ย ทีศ่นูย์
บริการแห่งนี้รถที่เข้ามารับบริการมีสัดส่วนเป็นรถ Trucks 80% และ 
Buses ประมาณ 20%  

“ส�าหรับเราหน้าที่หลักของเราคือ เมื่อรถของลูกค้า
เข้ามารับบริการ เราต้องมีความพร้อมในการซ่อม 
การให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านอะไหล่ 
รวมทั้งสามารถซ่อมแซมให้รถสามารถกลับไปใช้ได้

ตามก�าหนดเวลา”

ฉบับนี้ AT Thailand เดินทางแวะไปเยือนศูนย์บริการของ Volvo 
Trucks & Buses ที่ชลบุรี ซ่ึงตั้งอยู่ริมถนนสายส�าคัญท่ีเป็นเส้นทาง 
ขนส่งสนิค้าหลกัเส้นหนึง่ของประเทศ ศนูย์บรกิารสขีาวสะอาดตาโดดเด่น
มีพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบาย ด้านหน้ามีรถของ Volvo Trucks โชว์
อวดโฉมอยู่ เรามาเพื่อพบกับคุณศักดิ์สิทธิ์ พรมรัง General Manager 
East & Northeast Region ของ Volvo Trucks Thailand และ
คณุเจรญิ พนัธนติสิาร Service Manager ประจ�าสาขาชลบรุแีห่งน้ี เพือ่
พูคคุยถึงเรื่องราวของงานบริการของศูนย์บริการ Volvo Trucks ท่ีให้
บริการดูแลลูกค้าของ Volvo 

Asian Trucker Thailand นั่งลงสนทนากับบุคคลทั้งสองในเรื่องราวท่ี
เกี่ยวข้องกับงานบริการหลังการขายหรืองาน Service ของศูนย์บริการ
แห่งนี้ ที่นี่มีช่างสิบสองคนท�างานเป็นทีมในการดูแลรถ Volvo Trucks 
ที่เข้ามารับบริการ ท�าอย่างแข็งขันเพื่อให้รถกลับไป Up Time หรือกลับ
ไปวิง่ท�างานท�าเงินใหก้บัเจา้ของรถ เพราะรถบรรทกุทกุคนัเมือ่ถกูซือ้ออก
จากโชว์รูมไป หน้าที่ของมันคือวิ่งใช้งานบนท้องถนน

คุณศักดิ์สิทธิ์ พรมรัง กล่าวว่า “ส�าหรับเราหน้าที่หลักของเราคือ เมื่อ
รถของลูกค้าเข้ามารับบริการ เราต้องมีความพร้อมในการซ่อม การให้
บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านอะไหล่ รวมทั้งสามารถซ่อมแซม
ใหร้ถสามารถกลบัไปใชไ้ดต้ามก�าหนดเวลา” คณุเจรญิเสรมิวา่ ท่ี Volvo 
Service มรีะบบนดัหมาย ซึง่จะท�าใหส้ามารถวางแผนในการท�างานกบั
รถแต่ละคันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อระบบ Service มีความชัดเจน
ท�าให้ฝั่งของลูกค้าเองสามารถวางแผนในการส่งรถเข้ามารับบริการได้
ด้วย เพื่อสามารถบริหารจัดการรถในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับศูนย์บริการแห่งนี้ รถที่เข้ามารับบริการที่นี่มีทั้งจากบริษัทท่ีมี
ที่ตั้งอยู่ย่านนี้ ซึ่งถือเป็นต้นทางและยังมีรถหลายคันที่วิ่งมาจากที่อื่นมา

ช่างสิบสองคน
ท�างานเป็นทีม
ในการดูแลรถ 

Volvo Trucks ที่
เข้ามารับบริการ 
ท�าอย่างแข็งขัน

เพื่อให้รถ
กลับไป 

Up Time

ขอขอบคุณ
Volvo Trucks Thailand
ศูนย์บริการ Volvo Trucks ชลบุรี
คุณวิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว
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บริษัท สวีทรานส์ จ�ากัด ด�าเนินการมาเป็นเวลาร่วมยี่สิบปีแล้ว 
นบัเป็นบรษัิททีธ่รุกจิทอ่งเทีย่ว In Bound ลว้นรูจั้กกนัเป็นอยา่งดี 
Asian Trucker (Thailand) แวะเข้าไปพูดคุยกับคุณวรพจน์ ชะรินทร์ 
บุคคลส�าคัญที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของสวีทรานส์

ไม่ไกลจากส�านักงานขนส่งย่านจตุจักร สถานท่ีซ่ึงยานพาหนะ
หลากหลายแวะเวียนเข้ามาใช้บริการมากมาย ที่ตั้งของบริษัท 
สวีทรานส์ ตั้งอยู่ที่นั่น ภายในห้องท�างานของคุณวรพจน์ เรา
นั่งพูดคุยกันแบบสบายๆ ไม่เป็นทางการนัก Stefan บก.ใหญ่
จาก Asian Trucker Malaysia บินตรงมาพูดคุยกับคุณวรพจน์
ด้วย เพื่อน�าเรื่องราวของสวีทรานส์ไปถ่ายทอดลงในนิตยสาร
ฉบับใหม่ในเครือ Asian Trucker ของเราที่เกี่ยวข้องกับ Bus 
โดยตรง

คุณวรพจน์เล่าความให้ฟังว่า ก่อนที่จะมาท�าธุรกิจรถบัส
เป็นของตัวเองนั้น เคยท�างานอยู่ที่ Volvo มานานถึง 16 ปี ก่อน
ตัดสนิใจออกมาท�าเอง สรา้งธรุกจิโดยมเีงินลงทนุอยูห่า้แสนบาท 
เริ่มต้นจากซื้อรถบัสมือสองมา ท�าธุรกิจอย่างมุ่งมั่นอดทน และ
ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองเห็นโอกาส ทุกวันนี้มีรถบัสอยู่ในบริษัทอยู่
ถึงร้อยกว่าคัน รวมทั้งก�าลังสั่งต่อเพิ่มอีก ในจ�านวนร้อยกว่าคัน 
โดยมี Scania เป็นแบรนด์หลักที่ทางสวีทรานส์เลือกใช้ 
คุณวรพจน์เปิดเผยว่ารถใหม่ที่ก�าลังอยู่ในกระบวนการสร้าง
ตัวถังอยู่นั้นเป็นรถจากค่าย MAN

ไม่เพียงแค่ให้บริการรถบัสส�าหรับธุรกิจทัวร์ In Bound 
เท่านั้น คุณวรพจน์ยังเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องรถบัสเป็นอย่างดี เรา
สนทนานอกเรื่องกันไปถึงเรื่องความปลอดภัยของรถบัสที่ใช้อยู่
บนทอ้งถนนเมอืงไทย รถใหมท่ีส่ัง่ตอ่เพิม่นัน้ออกแบบโครงสรา้ง

ตัวถังโดยคุณวรพจน์เอง ค�านึงถึงความปลอดภัยสูงสุด
ส�าหรับผู้โดยสารและการใช้งานบนท้องถนน คุณวรพจน์ 
เล่าว่า สมัยที่อยู่ Volvo นั้นดูแลหลายส่วน ท�าทั้งงาน
ออกแบบตัวถัง เป็นเซลล์ขาย Bus ขายรถหัวลาก

เมื่อเราถามถึงบัสจาก Scania จ�านวนมากที่ทาง
สวีทรานส์ใช้อยู่ คุณวรพจน์บอกว่า สเปกที่ Scania เลือก
มาท�าตลาดนั้น สมราคา คุ้มค่า ประหยัด เมื่อมีเหตุผลดีๆ 
ครบถ้วนท�าไมเราจะไม่เลือกใช้ 

เราถามถึงเรื่องของการบริหารพนักงานขับรถซึ่งถือ
เป็นอีกส่วนส�าคัญ คุณวรพจน์บอกว่า “คนขับรถปัจจุบัน
หายาก แต่ก็ไม่ถึงกับหาคนขับดีๆ ไม่ได้ แต่ที่ดีจริงๆ นั้น
หายากมาก เมื่อมาอยู่กับเราก็ต้องดูแลสร้างทัศนคติกัน
ใหม่ เป็นอะไรที่ควบคุมยากจริงๆ”

แต่คนขับรถของสวีทรานส์ ในช่วงหน้าไฮซีซั่นของ
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศนั้น คุณวรพจน์เปิดเผยว่า 
เป็นช่วงที่มีรายได้ดีจากค่าทิปที่ลูกค้าให้

รถของสวีทรานส์ ทุกคันใช้งานเพียงแค่ 6 ปีเท่านั้น 
จากนั้นจะขายออกและเปลี่ยนเป็นคันใหม่ เป็นเรื่องของ
คุณภาพที่ทางบริษัทต้องการจะท�า เพื่อที่จะสามารถให้
บริการที่ดีเลิศสู่ลูกค้าได้ 

อยู่ในแวดวง Tour Transport (In Bound) มานาน 
คุณวรพจน์เล่าให้ฟังว่า ที่ประทับใจที่สุดในการท�างานอยู่ 
ในแวดวงรถบัสที่รับทัวร์จากต่างประเทศ คือการเป็น
ผูดู้แลจัดหารถในการรับส่งผู้มาร่วมงานประชุม เวิลด์ โลตาร่ี 
สวีทรานส์เป็นผู้รับดูแล Service การเดินทางของคนที่มา
รว่มงานทัง้หมด ใชร้ถถงึ 500 คนัในการจดังานครัง้นัน้วิง่สง่ 
52 โรงแรม งานส�าเรจ็ลลุว่งไดร้บัค�าชม ถอืเป็นความภูมิใจ
และเป็นงานใหญ่ครั้งหนึ่งของสวีทรานส์

น่าเสียดายท่ีเรามีเวลาสนทนากันเพียงส้ันๆ คุณวรพจน์ 
ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถบัสที่พร้อมจะเล่าสู่กันฟังอีกมาก 
โอกาสหน้า Asian Trucker จะแวะกลับมาฟังเรื่องราวที่
น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงบัสอีกอย่างแน่นอน
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