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Editor’s Note

AEC ที่ก�ำลังจะเกิดข้ึนหลำยคนพูดถึงแต่แง่มุมท่ีดี ตลำดท่ีจะ

ขยำยตัวใหญ่ขึ้น และอีกหลำยเรื่อง แต่แน่นอนดังเช่นที่ Stefan 

Pertz บก. Aisian Trucker (Malaysia) เพื่อนของเรำเล่ำให้ฟังใน

บทควำมของเขำในเล่มน้ีว่ำ ส�ำหรับธุรกิจขนส่งยังมีอีกหลำยเรื่อง

ที่ยังไม่มีควำมชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่ำมันต้องใช้เวลำอีกสักพักใหญ่

ในกำรปรับเปลี่ยน แต่เมื่อทุกอย่ำงผ่ำนกระบวนกำร ได้ทดลอง

ถูกผิด กำรเปิด AEC จะท�ำให้แวดวงขนส่งได้ประโยชน์จำกกำร

รวมกันเป็นหนึ่งเดียวของ AEC 

Stefan Pertz ยกตัวอย่ำงกำรมีอยู่ของสหภำพยุโรปได้ท�ำให้ธุรกิจ

ข้ำมชำยแดนเติบโตขึ้นอย่ำงมำก และยังส่งผลให้มีกำรขนย้ำย

สินค้ำจ�ำนวนมหำศำลบนถนน ในขณะที่กำรยกเลิกชำยแดนช่วย

ส่งเสริมธุรกิจ แต่ในปัจจุบันถนนออโต้บำห์นอันโด่งดังของเยอรมัน

ก็เริ่มพบกับปัญหำกำรจรำจรติดขัดที่ส่งผลต่อกำรจ�ำกัดคำมเร็วที่

ไม่มใีครชอบใจนกั เรำจะเหน็อะไรแบบนัน้เกดิขึน้ใน AEC หรอืเปล่ำ

ผมเองไม่อำจคำดเดำได้ว่ำประเทศใน AEC จะเป็นอย่ำงนัน้หรอืไม่

ตำมที่ Stefan Pertz กล่ำว 

ผมเคยคุยกับผู้ประกอบกำรขนส่งน�้ำมันจำกประเทศไทยข้ำมแดน

ไปยงัชำยแดนลำว-จนี กำรวิง่รถในต่ำงแดนไม่ใช่เรือ่งง่ำย คนขบัรถ

ของเขำต้องมคีวำมระมดัระวงัสงู เพรำะหำกเกดิปัญหำหรอือบุตัเิหตุ

มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยำกมำกในกำรแก้ไขปัญหำ

ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบกำรต้องเรียนรู้ถึงข้อก�ำหนดต่ำงๆ คนขับรถ 

ก็ต้องปรับตัว หำกเขำต้องท�ำหน้ำที่ิ่ขับรถข้ำมแดน ทั้งในเรื่องของ  

กฎหมำยและขนบธรรมเนียมต่ำงๆ ท้ังบนท้องถนนและวิถีชีวิต

นอกรถ เรำหวงัว่ำจะเกดิกระบวนกำรเรยีนรู ้ปรบัเปลีย่น แลกเปลีย่น

พดูคยุกนัระหว่ำงภำครฐัและเอกชน เพือ่ร่วมกนัท�ำให้ช่องทำงทีเ่ปิด

กว้ำงของ AEC เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ำยอย่ำงแท้จริง

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

สำมำรถส่งค�ำแนะน�ำ ติชมมำได้ที่ songyot@asiantrucker.com
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เพื่อไม่ให้ธุรกิจของท่านประสบปัญหาในการดูแลบ�ารุงรักษารถบรรทุก  

ฮีโน่ ขอเสนอทางออก คือ สัญญาซ่อมบ�ารุง โปรแกรมส�าหรับบ�ารุงรักษา

รถบรรทุกฮีโน่แบบใหม่ ที่จะท�าให้ท่านสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกสบาย

ไปพร้อมๆ กัน 

สัญญาซ่อมบ�ารุง  

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของท่านตลอด 5 ปี จ่ายน้อย มั่นใจ ก�าไรสูงสุด 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  สมุทรปรำกำร 02-784-5199
บริษัท ปทุมธำนีตังคะกำญจน์ จ�ำกัด  ปทุมธำนี  02-516-8905-9
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด   ปทุมธำนี 02-516-5050-7
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำรัชดำ)  กรุงเทพฯ 02-939-5500
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด  สมุทรปรำกำร 02-312-5555
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด (สำขำวิภำวดี) กรุงเทพฯ 02-272-2081
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด (สำขำบำงบัวทอง) นนทบุรี 02-191-7071-5
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด (สำขำพระรำม2) สมุทรสำคร 034-441-555
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด (สำขำเมืองทองธำนี) นนทบุรี 02-960-0960
บริษัท ซุ่นหลีมหำชัย (1991) จ�ำกัด  สมุทรสำคร 02-895-5240-5
บริษัท ซุ่นหลี สมุทรปรำกำร จ�ำกัด  สมุทรปรำกำร 02-703-1022-9
บริษัท ซุ่นหลี เทพำรักษ์ จ�ำกัด  สมุทรปรำกำร 02-752-5100
บริษัท ชัยรัชกิจสมุทรสงครำม จ�ำกัด  สมุทรสงครำม 034-713-900-4
บริษัท สหพัฒนพันธ์ จ�ำกัด  นครปฐม 034-254-035-8
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ตั้งฮั่วซิงนครปฐม  นครปฐม 034-254-272
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ำกัด (สำขำพระนครศรีอยุธยำ)พระนครศรีอยุธยำ 035-200-988-90
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ�ำกัด  พระนครศรีอยุธยำ 035-257005-006

ภำคกลำง    
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ำกัด   ลพบุรี 036-785-334-7
บริษัท ไทยรุ่งเรืองลพบุรีธุรกิจ จ�ำกัด (สำขำอ่ำงทอง) อ่ำงทอง 035-850-700-2
บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ�ำกัด    สระบุรี   036-329-300-2
บริษัท ไทยรุ่งเรืองสระบุรีธุรกิจ จ�ำกัด (สำขำสระบุรี) สระบุรี 036-223-423-4
บริษัท หลักเมืองถำวรมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด  สุพรรณบุรี 035-523-401-3
บริษัท ฮีโน่กำญจนบุรี จ�ำกัด  กำญจนบุรี 034-636-392-5
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำสิงห์บุรี)  สิงห์บุรี 036-813-647-9
บริษัท ชัยรัชกำร จ�ำกัด  เพชรบุรี 032-425-925
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด (สำขำรำชบุรี) รำชบุรี 032-316-900-2

ภำคตะวันออก    
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด  ชลบุรี 038-382-565,  
    038-381-103

บริษัท สุเทพมอเตอร์เซลส์  1993 จ�ำกัด  ระยอง 038-873-817-20
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำจันทบุรี)  จันทบุรี 039-339-538-41
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำชลบุรี)  ชลบุรี 038-263-671-3
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำฉะเชิงเทรำ)  ฉะเชิงเทรำ 038-553-500
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำบ่อวิน)  ชลบุรี 038-350-043-45
บริษัท มิตซุย บุซซัน ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (สำขำชลบุรี) ชลบุรี   02-784-5272, 
    038-213-783
ภาคเหนือ    
บริษัท ไทยฮีโน่ (นครสวรรค์) จ�ำกัด  นครสวรรค์ 056-221-771
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำสุโขทัย)  สุโขทัย 055-620-740-1
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำก�ำแพงเพชร)  ก�ำแพงเพชร 055-799-534-5
บริษัท นิวแมน จ�ำกัด (สำขำตำก)  ตำก 055-801-609-10
บริษัท อลีนกิจสยำม จ�ำกัด  เพชรบูรณ์ 056-771-066-8
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด  พิษณุโลก 055-289-000
บริษัท พิษณุโลกมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด (สำขำอุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 055-817-826
บริษัท ชัยรัชกำร (กรุงเทพ) จ�ำกัด (สำขำเชียงใหม่) เชียงใหม่ 053-248-464
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  เชียงแสงล�ำปำง ล�ำปำง 054-352-271-2
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  เชียงแสงล�ำปำง (สำขำแพร่) แพร่ 054-650-745-7
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  เชียงแสงล�ำปำง (สำขำน่ำน ) น่ำน 054-711-833
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด  เชียงแสงล�ำปำง (สำขำเถิน ) ล�ำปำง 054-244-172-3

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
บริษัท รำชสีมำเทพนคร จ�ำกัด  นครรำชสีมำ 044-296-304-12
บริษัท รำชสีมำเทพนคร จ�ำกัด (สำขำปำกช่อง) นครรำชสีมำ 044-328-888 
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดร ช. ทวี  อุดรธำนี 042-340-400-4
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดร ช. ทวี (สำขำเลย)  เลย 042-833-090-1
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดร ช. ทวี (สำขำหนองคำย) หนองคำย 042-990-699-700
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดร ช. ทวี (สำขำหนองบัวล�ำภู) หนองบัวล�ำภู 042-378-051-2
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด อุดร ช. ทวี (สำขำกำฬสินธุ์) กำฬสินธุ์ 043-891-800-1
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เจริญศรีเซลส์ สกลนคร 042-714-240-3
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เจริญศรีเซลส์ (สำขำนครพนม) นครพนม 042-522-857
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด เจริญศรีเซลส์ (สำขำสว่ำงแดนดิน) สกลนคร 042-737-377

บริษัท เมืองทองมอเตอร์ร้อยเอ็ด จ�ำกัด ร้อยเอ็ด 043-512-192-6
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ำกัด อุบลรำชธำนี 045-475555-62
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ำกัด อ�ำนำจเจริญ 045-270-700-1
(สำขำอ�ำนำจเจริญ)
บริษัท อุบลเมืองทอง จ�ำกัด (สำขำยโสธร) ยโสธร 045-711-818-9
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ�ำกัด ขอนแก่น 043-333-525-32
บริษัท รวมทวีขอนแก่น จ�ำกัด (สำขำชุมแพ) ขอนแก่น 043-311-488
บริษัท ชัยภูมิฮีโน่มอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด ชัยภูมิ 044-834-065-6
บริษัท ฮีโน่นครรำชสีมำ จ�ำกัด นครรำชสีมำ 044-352-401-5
บริษัท ฮีโน่นครรำชสีมำ จ�ำกัด (สำขำสุรินทร์) สุรินทร์ 044-713-921-2
บริษัท ฮีโน่นครรำชสีมำ จ�ำกัด (สำขำบุรีรัมย์) บุรีรัมย์ 044-690-197-9
บริษัท ฮีโน่มหำสำรคำม จ�ำกัด มหำสำรคำม 043-777-840
บริษัท พงษ์ภำคภูมิ จ�ำกัด มหำสำรคำม 043-777-840

ภาคใต้    
บริษัท ชัยรัชกิจหัวหินมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด ประจวบคีรีขันธ์ 032-544-590-1
บริษัท ชัยรัชกำร จ�ำกัด สำขำชุมพร ชุมพร 077-576-100-3
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทรงพรเจริญกำรเกษตร สุรำษฎร์ธำนี 077-200-755-9
และจักรกล
บริษัท ทรงพรเจริญ(ฮีโน่สุรำษฎร์ธำนี) จ�ำกัด สุรำษฏร์ธำนี 077-951-555-9
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ทักษิณยนตรกำร (นคร) นครศรีธรรมรำช 075-420-603-4
บริษัท ฮีโน่ตรัง จ�ำกัด  ตรัง 075-217-044-6
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จ�ำกัด ภูเก็ต 076-261-083-4
บริษัท แสงรุ่งภูเก็ต จ�ำกัด (สำขำกระบี่) กระบี่ 075-619-206
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ลีมอเตอร์เซลส์ สงขลำ 074-364-078-80
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ปัตตำนีคอมเมอร์เชียล ปัตตำนี 073-319-170-4
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ปัตตำนีคอมเมอร์เชียล ยะลำ 073-241-534-5
(สำขำยะลำ)
ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด ปัตตำนีคอมเมอร์เชียล  สตูล 074-731-088
(สำขำสตูล)
บริษัท ทักษิณยนตรกำรหำดใหญ่ จ�ำกัด สงขลำ 074-457-802-7
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เพรำะควำมสนใจจำกสือ่และผูร่้วมแสดงสนิค้ำทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง 
MIBTC จงึเป็นโอกำสอนัดทีีผู่จ้ดังำนจะได้อพัเดทพฒันำกำรล่ำสดุของ
งำนใหญ่งำนนี้ให้ตลำดได้รู้กัน

เรำอยำกจะขอบคณุ ศำสตรำจำรย์ ดอกเตอร์ Wong จำก Malaysian 
Institute of Road Safety (MIROS) และคุณ Azizul วิศวกร 
จำก Road Transpor t  Depar tment  (JPJ)  ส�ำหรับกำร
สละเวลำเข้ำร่วมงำน เพรำะเรำซำบซึ้งยิ่งในกำรสนับสนุนที่พวกเขำ 
มต่ีอ Malaysia International Bus, Truck & Components Expo 2015  
(MIBTC) เรำยังอยำกจะขอบคุณตัวแทนจำกผู้เข้ำร่วมแสดงงำน
ที่เข้ำร่วม MIBTC ทุกท่ำนด้วยครับ” Stefan Pertz ผู้จัดงำนกล่ำว 
 
เพื่อให้เห็นภำพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ธีมของงำนครั้งนี้คือ “Drive Safe” 
อำจจะมีคนสงสัยว่ำท�ำไมผู้จัดงำนถึงเลือกธีมนี้ เพรำะยำนพำหนะ
เชิงพำณิชย์ ก็อย่ำงที่ชื่อมันบอกว่ำเป็นเรื่องของธุรกิจและกำรท�ำ
ก�ำไร เหตุผลน้ันง่ำยมำกแต่ก็มีควำมส�ำคัญมำกเช่นกัน นั่นคือ 
คนขับรถและยำนพำหนะที่ปลอดภัยนั้นคือรำกฐำนส�ำคัญของบริษัท 
อุบัติเหตุท่ีน้อยลงหมำยถึงกำรเคลมประกันท่ีน้อยลงและช่วงเวลำ
ท่ีต้องเสียไปเพรำะควำมเสียหำยท่ีเกิดกับยำนพำหนะ ส่ิงที่ส�ำคัญ
ท่ีสุดคือ กำรหลีกเล่ียงอุบัติเหตุย่อมหมำยถึงท้องถนนท่ีปลอดภัยขึ้น
ส�ำหรับทุกคน ผู้จัดงำน MIBTC จึงเรียกร้องให้อุตสำหกรรมยำนยนต ์
พยำยำมร่วมกันในกำรลดกำรเกิดอุบัติเหตุ รวมไปถึงควำมเสี่ยง
ท่ีจะน�ำไปสู่กำรเกิดอุบัติเหตุต่ำงๆ ถ้ำท�ำส�ำเร็จ เรำทุกคนก็จะได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันครับ!

“เรำอยำกจะขอบคณุผูร่้วมแสดงงำนทกุท่ำนอกีครัง้ หลำยท่ำนอยูท่ีน่ี่
ในเช้ำวันน้ี และเรำสัญญำว่ำกำรจัดงำนครั้งท่ีสองของเรำให้ประสบ
ควำมส�ำเร็จยิ่งกว่ำเดิม เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลองอุตสำหกรรมและ
บุคลำกรทุกท่ำนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมัน ในขณะเดียวกัน เรำหวัง
เป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้เห็นกำรสนับสนุนท่ีมำกขึ้นจำกทุกฝ่ำยในกำร 
ท�ำให้ท้องถนนมีควำมปลอดภัยมำกข้ึน ทีมงำนท่ีอยู่เบื้องหลังกำร
จัดงำนครั้งนี้ล้วนตั้งตำรอที่จะได้เจอทุกท่ำนอีกครั้งที่งำนแถลงข่ำวที่ 
เรำก�ำลังวำงแผนกันอยู่ส�ำหรับ Q1 แห่งปี 2015 และงำนใหญ่ที่จะ
เกิดขึ้นในไม่ช้ำครับ” Pertz กล่ำวเอำไว้ที่งำนแถลงข่ำวที่ผ่ำนมำ

NEWS & NOTE

MIBTC 2015 Officially Launched In Press Conference

MIBT 2015 แถลงข่าวประกาศเดนิหน้าอย่างเป็นทางการ



 Asian Trucker / 8

กำรเติบโตของตลำดรถขนส่งในไทยมีแนวโน้มสดใส จำกนโยบำย

ของรัฐบำลด้ำนกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำคและกำรเร่งสร้ำงระบบ

โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ ภำคเอกชนมีควำมแข็งแกร่ง และมีควำม 

ได้เปรยีบด้ำนภูมศิำสตร์ในกำรเป็นศนูย์กลำงกำรขนส่งของ AEC สแกนเนีย 

เพิ่มน�้ำหนักควำมส�ำคัญตลำดรถขนส่งในประเทศไทย ผลักดันสแกนเนีย 

สยำม เป็นอกีหนึง่ก�ำลงัหลกัในกำรสร้ำงกำรเตบิโตด้ำนยอดขำยและบรกิำร

ในตลำดรถขนส่งของเอเชีย

มร.มำร์ติน ลุนด์สตัดท์ ประธำนกรรมกำรบริหำร สแกนเนีย ซีวี เอบี  

(Mr. Martin Lundstedt, President and CEO, Scania CV AB) กล่ำวถึง

ควำมส�ำคัญของประเทศไทยในด้ำนศักยภำพกำรเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่ง

ของอำเซยีนเนือ่งในโอกำสกำรเยอืนประเทศไทยว่ำ ประเทศไทยมศีกัยภำพ 

สงูในหลำยๆ ด้ำน จนถกูยกให้เป็นหนึง่ในผูน้�ำอำเซยีน โดยอำเซยีนถอืเป็น

ตลำดขนำดใหญ่และก�ำลังเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับควำมสนใจจำกท่ัวโลก 

เพรำะทีม่ปีระชำกรรวมกนักว่ำ 600 ล้ำนคน หรอืคดิเป็น 10% ของประชำกร

ทัง้โลก โดยประเทศไทยจะเป็นหนึง่ในประเทศทีไ่ด้ประโยชน์จำกกำรรวมตวั

กนัมำกที่สุดในครั้งนี้ โดยเฉพำะในภำคธุรกจิขนส่งเพรำะไทยมีข้อได้เปรียบ

ทำงด้ำนภมูศิำสตร์ซึง่อยูใ่นจดุศนูย์กลำงของอำเซยีน ทัง้ยงัสำมำรถเชือ่มต่อ

ไปยังจีนและอินเดียได้อีกด้วย

สแกนเนีย เพิ่มน�้าหนักความส�าคัญตลาดรถขนส่งในประเทศไทย  
ผลักดัน สแกนเนีย สยาม เป็นอีกหนึ่งก�าลังหลัก 
สร้างการเติบโตในตลาดเอเชีย

“ประเทศไทยมศีกัยภาพสงูในหลายๆ ด้าน จนถกู
ยกให้เป็นหน่ึงในผู้น�าอาเซียน โดยอาเซียนถอืเป็น
ตลาดขนาดใหญ่และก�าลังเป็นกลุ่มประเทศทีไ่ด้รบั 
ความสนใจจากท่ัวโลก เพราะท่ีมีประชากร 
รวมกันกว่า 600 ล้านคน หรือ คิดเป็น 10% 
ของประชากรทั้งโลก...”

NEWS & NOTE
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ส่วนมุมมองต่อกำรเติบโตของตลำดรถขนส่งใน

ประเทศไทยนั้น มร.มำร์ตินให้ควำมเห็นว่ำยังมี

โอกำสกำรเติบโตได้อีกมำก จำกนโยบำยของ

รัฐบำลท่ีต้องกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค 

และกำรเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศด้ำนเศรษฐกิจ

กำรค้ำท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้รถบรรทุกและรถ

โดยสำรมำกขึน้ ซึง่รถบรรทกุและรถโดยสำรสแกนเนยี 

มีประสิทธิภำพสูงเหมำะส�ำหรับกำรบรรทุกหนัก

และวิง่ทำงไกล และมคีวำมปลอดภยัสงู จงึตอบโจทย์

กำรขยำยกำรขนส่งท้ังในและนอกประเทศ จำก

ปัจจยัดงักล่ำวท�ำให้สแกนเนยีมองเหน็ถงึศกัยภำพ

และควำมส�ำคัญของตลำดรถบรรทุกและรถ

โดยสำรในประเทศไทย โดยจะผลกัดนัให้ สแกนเนยี 

สยำม เป็นหนึ่งในก�ำลังหลักที่จะสร้ำงกำรเติบโต

ท้ังด้ำนยอดขำยและกำรบริกำรในตลำดรถขนส่ง

ของเอเชีย

ในด้ำนของกำรตลำดนัน้ สแกนเนยีนอกจำก 

จะมีผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำยครอบคลุมในทุกกลุ่ม

ทั้งในส่วนของรถบรรทุก รถโดยสำร รถที่ใช้ใน

กิจกำรเฉพำะ เครื่องยนต์เรือ เครื่องยนต์ส�ำหรับ

ผลติกระแสไฟฟ้ำ และเครือ่งยนต์ทีใ่ช้ในเครือ่งจกัร

อตุสำหกรรมแล้ว สแกนเนยียงัให้บรกิำรด้ำนสนิเชือ่ 

ประกันภัยรถอีกด้วย ส่วนของงำนด้ำนบริกำร 

สแกนเนียมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำและกระจำย 

ศูนย์บริกำรให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศไทย 

เพื่อสะดวกแก่กำรเข้ำรับบริกำรของลูกค้ำ โดยมี

เป้ำหมำยในกำรขยำยศูนย์บริกำรอยู่ที่ 16 ศูนย์

บริกำร ภำยในปี 2018 จำกกำรผลักดันและกำร

สนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ จำกสแกนเนีย สวเีดน เชือ่ว่ำ 

สแกนเนีย สยำม จะสำมำรถเดินหน้ำขยำยตลำด

และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีดีมีประสิทธิภำพ มีควำม

ปลอดภัยสูง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่ทั้ง

ผูป้ระกอบกำรไทยและประชำชนไทยได้เป็นอย่ำงดี

NEWS & NOTE
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วอลโว่ กรุ๊ป ทุ ่ม 1,000 ล้ำนบำทกับอำคำร

ส�ำนกังำนใหญ่ประจ�ำภมูภิำคแห่งใหม่และศนูย์บรกิำร

สำขำบำงนำ จำกงบลงทนุทัง้สิน้ 5,000 ล้ำนบำท กำร

ลงทุนครั้งนี้จะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจกำรขนส่งและ 

Logistic เพื่อรองรับกับกำรเข้ำสู่ประชำคมประชำชำติ

เศรษฐกิจอำเซียนในปีหน้ำ

“กำรลงทุนครั้ งนี้ถือเป ็นค�ำมั่นสัญญำของ

เรำที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งเป็นตลำดที่ก�ำลังเจริญ

เติบโต” มร.โยคิม โรเซ็นเบิร ์ก Executive Vice 

President Volvo Group Truck Sales & Market-

ing APAC (รองประธำนกรรมกำรบริหำร วอลโว่ 

กรุ๊ป ฝ่ำยขำยและกำรตลำด ภำคพื้นเอเชียแปซิฟิค) 

กล่ำว และเชื่อว่ำประเทศไทยและประเทศในภูมิภำค 

อำเซยีน เป็นตลำดทีม่คีวำมส�ำคญัอย่ำงมำกต่อวอลโว่ กรุป๊ 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยหลังเข้ำร่วมเป็นหนึ่งเดียวใน

ประชำคมประชำชำติเศรษฐกิจอำเซียน ซ่ึงจะเร่ิมขึ้น

ในปีหน้ำ

วอลโว่ กรุ๊ป ย�้าแผนลงทุน 5,000 ล้านบาทในประเทศไทย เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเกี่ยวกับส�านักงานและศูนย์บริการสาขาบางนา

เนื้อที่ 32.5 ไร่ บนถนนบางนา-ตราด กม.21

-รวมทั้งหมด 43 ช่องซ่อมให้บริการ

-6 ช่องซ่อมบริการส�าหรับการซ่อมบ�ารุงเชิงป้องกัน

-13 ช่องซ่อมบริการส�าหรับการซ่อมบ�ารุงทั่วไป

-19 ช่องซ่อมบริการส�าหรับการซ่อมบ�ารุงตัวถัง 

-1 ช่องซ่อมบริการตรวจสอบระบบเบรกและตรวจเช็คระบบไอเสีย

-ช่องบริการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการส่งมอบ

-ห้องอบ/พ่นสีด้วยสีน�้า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

-ห้องโอเวอร์ฮอลล์เครื่องยนต์และเกียร์ติดแอร์เพื่อควบคุมฝุ่น

MARKET UPDATE
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วอลโว่ กรุ๊ป ก่อตั้งมำกว่ำ 80 ปี และเป็นผู้ให้ 

บริกำรด้ำนกำรขนส่งเชิงพำณิชย์ครบวงจรอย่ำง

มืออำชีพตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยบริษัทฯ ได้

รับกำรยอมรับว่ำเป็นหนึ่งในผู้ให้บริกำรช้ันน�ำระดับโลก

ในด้ำนรถบรรทกุ, รถโดยสำรและเครือ่งจกัรหนกัส�ำหรบั

กำรก่อสร้ำง, เครือ่งยนต์เรอืและเครือ่งจกัรอตุสำหกรรม 

นอกจำกนี้ วอลโว่ กรุ๊ป ยังให้มีกำรบริกำรสินเชื่อ โดยมี 

เครือข่ำยศูนย์บริกำรมำกถึง 2,300 แห่งทั่วโลกและ

ศูนย์บริกำรมำกกว่ำ 190 ประเทศทั่วโลก กำรท�ำงำน

ของวอลโว่อยู่บนพื้นฐำนของค่ำนิยมหลักขององค์กร 

คุณภำพ ควำมปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มร.โรเซ็นเบิร์ก กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ วอลโว่ กรุ๊ป ได้

ด�ำเนนิกำรลงทนุในประเทศไทยมำกกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท 

ในกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตของโรงงำนประกอบรถ

บรรทกุในประเทศไทยภำยใต้ชือ่บรษิทั ไทย สวดีสิ แอส

เซ็มบรี จ�ำกัดในวงเงิน 2,000 ล้ำนบำท และอีก 3,000 

ล้ำนบำทในกำรปรับปรุงศูนย์บริกำรที่มีอยู่เดิม 6 แห่ง

และก่อสร้ำงเพิ่มเติมจนครบ 15 แห่งทั่วประเทศ เพื่อ

เป็นศูนย์บริกำรที่ครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวท้ัง

รถบรรทกุและรถโดยสำรของ วอลโว่ ทรคัส์ วอลโว่ บสัเซส 

และยูดี ทรัคส์ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร

ให้บริกำรระดับโลก 

“ส�ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่และศูนย์บริกำรสำขำ

บำงนำ บนถนนบำงนำ-ตรำดแห่งนี้ เป็นกำรยืนยันถึง

ควำมส�ำเรจ็ของกำรลงทนุในประเทศไทย และส่วนหนึง่

ของกำรขยำยกำรลงทนุครัง้นีค้อืกำรสร้ำงส�ำนกังำนใหญ่

แห่งใหม่และศนูย์บรกิำรสำขำบำงนำทีม่มีลูค่ำประมำณ 

1,100 ล้ำนบำท” มร.ฌำคส์ มิเชล ประธำนกรรมกำร 

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่ำว

ส�ำนกังำนใหญ่และศนูย์บรกิำรสำขำบำงนำแห่งใหม่

นี้ถือเป็นศูนย์บริกำรต้นแบบหรือ Flagship ดีลเลอร์

ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดำ 15 โชว์รูมที่ได้ขยำยเครือข่ำย

ออกไปในครั้งนี้ และส�ำนักงำนใหญ่แห่งนี้จะถูกใช้เป็น

ส�ำนักใหญ่ประจ�ำภูมิภำคท่ีครอบคลุมประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย สหภำพเมียนมำร์ 

สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว กมัพชูำ เวยีดนำม

และฟิลิปปินส์ 

ส�ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่และศูนย์บริกำรบำงนำ

แห่งนี้ตั้งอยู ่บนพื้นที่ 32.5 ไร่ บนถนนบำงนำ-ตรำด  

กม.21 มช่ีองให้บรกิำรมำกถงึ 43 ช่องซ่อมบรกิำร ซึง่จะให้

บรกิำรกำรบ�ำรงุรกัษำเชงิป้องกนั กำรซ่อมบ�ำรงุทัว่ไป กำร

ซ่อมบ�ำรุงตัวถังและบริกำรอื่นๆ โดยเฉพำะระบบทดสอบ

เบรกและกำรตรวจสอบระบบไอเสยี (Brake Testing and 

Emission Checks) เพื่อยืนยันในจุดยืนของค่ำนิยมหลัก

ขององค์กร ได้แก่ คุณภำพ ควำมปลอดภัยและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ส�ำนกังำนใหญ่และศนูย์บรกิำรสำขำบำงนำแห่งใหม่นี้

จะเป็นศูนย์บริกำรแบบครบวงจรและกำรให้บริกำรแบบ

เบด็เสรจ็ในจดุเดยีวหรอื One Stop Service โดยเฉพำะตัว

อำคำรทีถ่กูออกแบบให้ค�ำนงึถงึสิง่แวดล้อม ซึง่สอดคล้อง

กับค่ำนิยมหลักขององค์กรท่ีเน้นด้ำนคุณภำพควำม

ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“เรำได้ใช้งบประมำณมำกถึง 18 ล้ำนบำทในกำร

ลงทุนห้องพ่นสีที่ทันสมัย ซึ่งเป็นระบบพ่นสีแบบใช้น�้ำทั้ง

ระบบ ซึง่จะมส่ีวนส�ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรรกัษำสิง่แวดล้อม” 

มร.มิเชลกล่ำว

ส�ำนักงำนใหญ่แห่งใหม่นี้ประกอบด้วยศูนย์บริกำร

และศูนย์ฝึกอบรมส�ำหรับภูมิภำคเอเชียโดยศูนย์ฝึก 

อบรมน้ีมีหลักสูตรอบรมท่ีได้บรรจุไว้แล้วมำกกว่ำ 200 

หลกัสตูรซึง่เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมมำตรฐำนระดบัโลกจำก

มหำวิทยำลัยวอลโว่ ซึ่งจะครอบคลุมท้ังภำคปฏิบัติและ

ภำคทฤษฎี ได้แก่ กำรเรียนผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต กำร

ศึกษำด้วยตนเองผ่ำนระบบและช่องทำง Multi Media ที่

สำมำรถให้บรกิำรผูเ้ข้ำฝึกอบรมได้มำกถงึ 5,000 คนต่อปี

-ห้องจัดเก็บอะไหล่มากกว่า 5,500 รายการ

ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดคือพนักงานและการพัฒนาขีดความสามารถ 

ที่ส�านักงานใหญ่แห่งนี้มีศูนย์ฝึกอบรมพนักงานส�าหรับภูมิภาค

เอเชีย มีคอร์สฝึกอบรมมากกว่า 200 คอร์ส ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย วอลโว่ คาดว่าศูนย์ฝึก

อบรมแห่งนี้จะมีพนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 5 พันคนต่อปี
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เมื่อปลำยเดือนมกรำคม 2558 HINO 

ประเทศไทยได้จัดงำนเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

ขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงถึงควำมมุ ่งมั่นกับกำรตลำด

ของรถบรรทุก HINO ในประเทศไทยปี 2558  

มร.ชิน นำคำมูร่ำ กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท  

ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ตั้งเป้ำ

ไว้กับยอดขำย 15,000 คัน นอกไปจำกนี้ HINO 

ประเทศไทยยังมีแผนที่จะเปิดศูนย์บริกำรแห่งใหม่

เพิ่มเติมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ผูบ้รหิำรของ HINO บอกว่ำต้องท�ำให้คนทัว่ไป

รู้จัก HINO ให้มำกกว่ำนี้ 

ตลอดเวลำห้ำสิบกว ่ำป ีที่  HINO อยู ่ใน

ประเทศไทย HINO ให้ค�ำมัน่สญัญำว่ำจะดแูลลกูค้ำ

อย่ำงดีนับต้ังแต่วันท่ีซื้อรถไปจนกระท่ังรถคันน้ันไม่

สำมำรถวิง่ต่อไปได้หรอืลกูค้ำเลกิใช้รถอย่ำงแน่นอน 

ดงัพนัธกจิของ HINO ทีก่ล่ำวว่ำ HINO มส่ีวนท�ำให้

โลกน้ีมีชีวิตท่ีดีข้ึน ด้วยกำรช่วยให้ประชำชนและ

สินค้ำสำมำรถเดินทำงไปยังสถำนท่ีต่ำงๆ ได้ด้วย 

ควำมปลอดภัย ประหยัด มีควำมรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นต่อกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ซึง่ปี 2558 นีเ้ป็นปีที ่HINO จะเดนิหน้ำทำงด้ำนกำร

ตลำดอย่ำงเต็มที่

HINO 

วอลโว่ ทรัคส์ ส่งมอบรถหัวลากรุ ่นใหม่ FH 

จ�านวน 19 คัน แก่อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

วอลโว่ ทรัคส์ ส่งมอบรถหัวลากวอลโว่ FH รุ่นใหม่ 

จ�านวน 19 คนั ให้แก่ บริษทั อติาเลียนไทย ดเีวล๊อปเมนต์ 

จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจร

รายใหญ่ เพือ่รองรับแผนการก่อสร้างส่วนต่อขยาย

รถไฟฟ้ามหานครในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในภาพ 

นำงลัดดำวรรณ ชำญพิทยำนุกูลกิจ ผูจ้ดักำรทัว่ไป ภำคเหนอื 

และภำคกลำง บริษัท วอลโว่ กรุ ๊ป (ประเทศไทย) จ�ำกัด  

ท�ำพธิส่ีงมอบรถทัง้ 19  คนัแก่นำยสมเกยีรต ิวฒันเหล่ำวชิย์ 

รองประธำนบริหำรฝ่ำยควบคุมเครื่องจักร บริษัท อิตำเลียน

ไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จ�ำกัด (มหำชน)
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ช้ินส่วน 
ท่ีน ำกลบัมำใช้ใหม่ 
ของสแกนเนีย 

                ซ้ือทำงออนไลน์ท่ี - keltruck.com/shop 

     ตลอดจนอะไหล่และส่วนประกอบทุกชนิด... 

  โทร: +44 (0) 121 524 1875  อีเมล: usedparts@
keltruck.com

  เวบ็: keltruck.com
/usedparts 

www.keltruck.com 

เครื่องยนต ์            กระปกุเกียร ์             เพลำ            ห้องคนขบั  
รถบรรทุก             ช้ินส่วนของลิฟตด้์ำนหลงัรถบรรทุก           

“ เรำส่งออกจำกสหรำชอำณำจกัร 
สู่ทุกท่ำสินค้ำทัว่โลก ” 

+44 (0) 121 405 0010 
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สแกนเนีย ทุ ่มงบกว่ำ 10 ล้ำนบำท กับกิจกรรม
เฟ้นหำนกัขับรถบรรทุกและรถโดยสำรมืออำชีพตวัจริง 
พร ้อมยกระดับนักขับไทยสู ่ ระดับสำกล ในกำร
จัดกำรแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น  
ไทยแลนด์ (Scania Driver Competitions Thailand) 
ชิงรำงวัลเงินสดและของรำงวัลรวมมูลค ่ำกว ่ำ 
1,900,000 บำท

นำงสำวทัศนันท ์  ป ิยะอักษรศักดิ์  ผู ้จัดกำร
ฝ่ำยสื่อสำรและกำรตลำด บริษัท สแกนเนีย สยำม 
จ�ำกัด  กล ่ำวถึงกำรจัดกำรแข ่งขัน  สแกนเนีย 
ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่นว ่ำเป็นกำรแข่งขันทักษะ
กำรขับข่ีรถบรรทุก ที่สแกนเนียจัดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
มำกว่ำ 10 ปี ถือเป็นกำรแข่งขันทักษะกำรขับขี ่
รถบรรทุกรำยกำรใหญ่ เป ็นที่รอคอยของนักขับ 
รถบรรทุกทั่วโลก โดยกำรแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ 
คอมเพททิช่ัน จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี มีประเทศที่เข้ำร่วม
กำรจัดกำรแข่งขันรำยกำรนีถ้งึ 50 ประเทศ และ มนีกัขบั 
รถบรรทกุเข้ำร่วมกว่ำ 2 แสนคน กำรแข่งขันจะเน้นไปที่
กำรทดสอบทักษะของนักขับในกำรขับข่ีและควบคุม
รถ กำรใช้เช้ือเพลิงอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรขับขี่
อย่ำงปลอดภัย โดยกำรทดสอบจะมทีัง้ภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏบิตัภิำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆ

ประเทศไทย กำรเข้ำร่วมจัดกำรแข่งขัน สแกน
เนยี ไดร์เวอร์ คอมเพททชิัน่ ไทยแลนด์ (Scania Driver 
Competitions Thailand) ที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้นับ
เป็นกำรจัดขึ้นครั้งที่ 3 

สแกนเนีย สยำม ได้ทุ ่มงบกว่ำ 10 ล้ำนบำท 
เพื่อใช้ในกำรจัดกำรแข่งขัน โดยมีควำมพิเศษตรงที ่
กำรแข่งขัน สแกนเนีย ไดร ์เวอร ์  คอมเพททิชั่น
ไทยแลนด์ จะมีกำรแข่งขันทั้งประเภทรถบรรทุกและ
ประเภทรถโดยสำร ส่วนกฎและกติกำต่ำงๆ ที่ใช้ใน
กำรแข่งขนันัน้ จะเป็นมำตรฐำนเดยีวกนักบักำรแข่งขนั 
สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททชิัน่ ทั่วโลก

แนวคิดกำรจัดกำรแข่งขันครั้งนี้อยู ่ภำยใต้กำร
ตั้งค�ำถำมว่ำกับเหล่ำนักขับว่ำ “คุณมีความสามารถ
มากกว่าการขับรถใช่หรือไม่”  ซ่ึงควำมเป็นนักขับ
มอือำชีพส�ำหรับ สแกนเนยี ไม่ใช่เพยีงแค่มอีำชพีขบัรถ
เท่ำนั้น แต่นักขับมืออำชีพนอกจำกจะต้องมีทักษะ
ควำมช�ำนำญในกำรขับข่ีแล้ว ควรมีทั้งคุณธรรม 

จริยธรรม และควำมรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัยต่อสังคมด้วย 
ผู้สนใจสมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น 

ไทยแลนด์ สำมำรถขอรับใบสมัครได้ที่บริษัท  สแกนเนีย สยำม จ�ำกัด หรือ
ศนูย์บรกิำรสแกนเนยี และดำวน์โหลดใบสมคัรได้ทีเ่วป็ไซด์ www.scania.co.th 
ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษำยน 2558 

ส�ำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครพร้อมข้อสอบก่อนวันที่ 15 มีนำคม 2558 มีสิทธิ
ร่วมลุ้นรับสมำร์ทโฟนซัมซุงมูลค่ำ 10,000 บำท ผู้สมัครที่สอบผ่ำนข้อเขียน
ได้คะแนนสงูสดุ 80 คน จะต้องท�ำกำรทดสอบภำคปฏบิตั ิรอบรองชนะเลศิใน
วันที่ 16-17 พฤษภำคม 2558 และจะมีเพียง 16 คนเท่ำนั้นที่จะผ่ำนเข้ำรอบ
ชงิชนะเลศิ ซึง่จะจดัขึน้ในวนัที ่13 มถินุำยน 2558  โดยกำรจดังำนแข่งขนัใน
ครัง้นีไ้ด้รบักำรสนบัสนนุจำก กรมกำรขนส่งทำงบก สถำบนัยำนยนต์ มลูนธิง่ิวง
อย่ำขบั ในพระอปุถมัภ์ สมเดจ็พระเจ้ำพีน่ำงเธอ เจ้ำฟ้ำกลัยำณวิฒันำ กรมหลวง
นรำธวิำสรำชนครนิทร์ บรษิทั มชิลนิสยำม จ�ำกดั และ สถำบนั ไอด ีไดร์ฟเวอร์

สแกนเนีย ทุ่ม 10 ล้าน 
จัดแข ่งขันทักษะการขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสาร  
“สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น ไทยแลนด์” 

นางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด
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ระบบเกียร์อัตโนมัติ
นบัตัง้แต่สภำพกำรจรำจรทีห่นกัหนำสำหสัขึน้ทกุวนั ไปจนถงึเครือ่งยนต์สมรรถนะเยีย่มและควำม
มำดมั่นต่อกำรสร้ำงสรรค์ประสิทธิภำพของกำรเดินทำงขนส่งสินค้ำท่ีดีย่ิงข้ึน กำรจรำจรแห่งโลก
สมัยใหม่น�ำมำซึ่งควำมต้องกำรที่นับวันจะย่ิงเพิ่มข้ึนท้ังจำกคนและวัสดุเครื่องมือ ระบบเกียร์
อัตโนมัติ ZF คือค�ำตอบต่อปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำเหล่ำนี้

ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งสินค้ำระยะทำงไกล เส้นทำงกำรจรำจรที่ใช้ในกำรขนส่ง หรือยำนพำหนะ
แบบพิเศษ ไปจนถึงยำนพำหนะขนำดคล่องตัวน�้ำหนักเบำหรือรถบรรทุกหนัก ZF มีระบบเกียร์
อตัโนมตัสิ�ำหรบัทกุกำรใช้งำน ทกุครัง้ทีคุ่ณเลือก ZF  น่ันหมำยถงึกำรเป็นเจ้ำของนวตักรรมระบบ
เกียร์อัตโนมัติที่อยู่เหนือใคร ทั้งในแง่มุมของควำมคุ้มค่ำเชิงเศรษฐกิจ ควำมปลอดภัย และควำม
สะดวกสบำย ที่ช่วยประหยัดได้ทั้งค่ำน�้ำมันและกำรดูแลรักษำ ภำระหน้ำที่ของคนขับรถบรรทุก
จะได้รับกำรแบ่งเบำ ส่งผลให้พวกเขำสำมำรถทุ่มเทควำมสนใจไปกับกำรขับขี่บนท้องถนนได้
อย่ำงเต็มที่ สิ่งที่ระบบเกียร์อัตโนมัติ ZF มอบให้คุณคือของขวัญแห่งกำรขับขี่ยำนพำหนะที่ไร้ซึ่ง
ควำมกังวลใจใดๆ

Automatic 
Transmission 
Systems 

TECHNOLOGY

เรื่องข้อมูลโดย บ.ZF

มาท�าความรู้จักกับเรื่องราวของเทคโนโลยีเกียร์
ส�าหรบัรถบรรทกุ จาก ZF หนึง่ในผูผ้ลติเกยีรส์�าหรบั
รถบรรทุกงานหนัก
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AS Tronic : เทคโนโลยี Driveline ส�ำหรับรถบรรทุกหนัก 
AS Tronic คอืนวตักรรมระบบเกยีร์อตัโนมตัสิ�ำหรบัรถบรรทกุอนัแรก มนัคอืระบบเกยีร์อนัดบัหนึง่
ทีร่่วมตะลยุงำนกบับรรดำ “พีใ่หญ่” บนท้องถนน ไม่ว่ำจะเป็นกำรขนส่งโดยรถบรรทุกหนักส่งสินค้ำ 
เส้นทำงกำรจรำจรทีใ่ช้ในกำรขนส่ง หรอืยำนพำหนะแบบพเิศษ เหล่ำลูกพีร่ถบรรทุกหนักกส็ำมำรถ
ขึน้น�ำขบวนด้วยระบบเกยีร์อตัโนมตัอินัดบัหนึง่นี ้AS Tronic คอืตวัเลอืกแรกของผูข้บัขีน่บัพนั กำร
ทดสอบเชงิเปรยีบเทยีบทีก่ำรนัตรีะดบัคณุภำพชัน้เยีย่มของระบบเกยีร์ AS Tronic คอืเครือ่งยนืยนั 
ข้อได้เปรียบของแนวคิด กำรขับขี่นี้จะช่วยผลักดันให้ลูกค้ำผู้ใช้ ZF ก้ำวขึ้นสู่ระดับบนของธุรกิจ 
ด้วยประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนชั้นยอด

AS Tronic Mid : เทคโนโลยี Driveline ส�ำหรับรถบรรทุกขนำดกลำง
เรำได้ท�ำกำรพฒันำระบบเกยีร์อตัโนมตั ิAS Tronic Mid เพือ่ทีผู่ข้บัขีร่ถบรรทกุขนำดกลำงจะได้รบั
ประโยชน์สงูสดุทัง้ในด้ำนควำมปลอดภยั เศรษฐกจิ และควำมสะดวกสบำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเดนิ
ทำงระยะไกล กำรขนส่งสินค้ำ หรือกำรเดินทำงท่ำมกลำงกำรจรำจรอันติดขัดในเมืองที่ต้องมีกำร
เปลีย่นเกยีร์รถบ่อยๆ ระบบดงักล่ำวยงัช่วยลดกำรใช้น�ำ้มนั และสิง่ทีส่�ำคญัยิง่ในกรณขีองรถทีต้่อง
เปลีย่นผูข้บัขีบ่่อยครัง้ กค็อืกำรบงัคบัยำนพำหนะทีง่่ำยดำยและคล่องตวัอนัเป็นผลจำกระบบเกยีร์
ทีด่ ีAS Tronic Mid ได้รบักำรออกแบบให้ม ี12 เกยีร์ ตอกย�ำ้ควำมมัน่ใจในสมรรถภำพในกำรขบั
เคลื่อนอันยอดเยี่ยมของยำนพำหนะที่มีน�้ำหนักรวมอยู่ระหว่ำง 12 ถึง 36 ตัน

AS Tronic lite: เทคโนโลยี Driveline ส�ำหรับรถบรรทุกเบำ

TECHNOLOGY
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เมอืงคอืดนิแดนธรรมชำตสิ�ำหรบัเหล่ำรถบรรทกุเบำ และเมอืงกเ็ป็นสถำนทีท่ีเ่ตม็ไปด้วยข้อเรยีกร้อง
และควำมต้องกำร มนัร้องขออะไรมำกมำยจำกผู้ขับข่ี ท่ีต้องไปถงึจดุหมำยอย่ำงปลอดภยัและตรง
เวลำแม้กำรจรำจรจะหนกัหนำสำหสัเพยีงใด ควำมต้องกำรและข้อจ�ำกดัทัง้หลำยยงัส่งผลต่อควำม
สำมำรถของยำนพำหนะ ทีต้่องหยดุและไปต่อในขณะท่ีกำรเปล่ียนแปลงของควำมเรว็ของรถท่ีเกดิ
ขึ้นตลอดเวลำขยำยกำรขับดัน หรือ Driveline ของยำนพำหนะไปจนสุดข้อจ�ำกัด
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TRUCK  
Asian Trucker ฉบับนี้เรามีโอกาสแวะไปเยือนดินแดนแห่งเทือกเขา

หิมาลัย ประเทศเนปาล เราไม่พลาดที่จะส�ารวจดูรถบรรทุกและรถบัส
ของดินแดนแห่งเทือกเขามาฝากผู้อ่านของเรา

&

COVER STORY
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NepalBUSin& ทรงยศ
เรื่อง/ภาพ
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เนปำลกับอินเดียเป็นประเทศท่ีใกล้ชิดกันมำก มีควำมคล้ำยคลึงทำงด้ำน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตหลำยประกำร มิเพียงควำมผูกพันทำงด้ำนวัฒนธรรม
เท่ำนัน้ เนปำลยงัพึง่พำด้ำนเศรษฐกจิและควำมช่วยเหลอืหลำยอย่ำงจำกอนิเดยี 
แม้ว่ำจะมพีรมแดนด้ำนท่ีติดกบัจนี ปำกสีถำน แต่เนปำลน่ำจะมคีวำมใกล้ชดิกบั
อินเดียมำกท่ีสุดในควำมคิดเห็นของเรำ ด้วยเหตุน้ีจึงไม่น่ำแปลกใจแต่อย่ำงใด 
เมื่อสัญจรบนท้องถนนพำหนะส่วนใหญ่ของเนปำลจะเป็นแบรนด์จำกอินเดีย
โดยเฉพำะรถบรรทุกและรถบัส รถบรรทุกนั้นไม่ต้องพูดถึง เจ้ำตลำดคือ TATA 
ตลอดเวลำท่ีสอดส่ำยสำยตำสังเกตดูรถบรรทุกท่ีผ่ำนเรำไปแทบไม่เห็นรถ
แบรนด์อื่นเลย

สภำพเส้นทำงสัญจรของเนปำลส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็นถนนบนภูเขำซ่ึงเป็น
ถนนท่ีมีควำมกว้ำงไม่มำกนัก สองช่องทำงแคบๆ วิ่งสวนกัน ด้ำนหนึ่งเทลำด
ลงไปหำหบุเหวเบือ้งล่ำง จะมไีฮเวย์กว้ำงกเ็มือ่ลงมำถงึทีร่ำบหบุเขำ Katmandu 
ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองศูนย์กลำงของประเทศ 

ส�ำหรบัรถบรรทกุนัน้ รถทีเ่ป็นรถจ�ำพวกรถบรรทกุของหนกัแบบยกท้ำยเทเนปำล
น�ำเข้ำจำกอนิเดยีเป็นหลกั ประกอบส่วนบรรทกุทำงด้ำนท้ำยภำยในประเทศเอง 
ตัวหัวเก๋งด้ำนหน้ำเป็นแบบมำตรฐำนท่ัวไปท่ีเรำพบเห็นตำมอีกหลำยประเทศ
ในเอเชีย ซึ่งส่วนใหญ่บรรทุกดิน หิน อยู่ตำมไซต์งำนก่อสร้ำง ส�ำหรับรถบรรทุก
สิ่งของน้ัน แน่นอนว่ำหน้ำตำรถเรำสำมำรถพบเห็นแบบเดียวกันน้ีได้ในอินเดีย
และปำกีสถำน ซึ่งนับเป็นรถบรรทุกที่มีเอกลักษณ์ทั้งหน้ำตำ รูปแบบของหัวเก๋ง
ห้องโดยสำร กระจกด้ำนหน้ำจะถูกแบ่งออกเป็นสองช่องไม่ได้เป็นกระจกแผ่น 
เดยีวแบบในประเทศไทย รอบตวัรถนยิมวำดลวดลำยประดบัตกแต่ง ประตดู้ำนข้ำง 
มองดูผิวเผินไม่เหมือนประตูรถ มันให้อำรมณ์คล้ำยกับประตูห้องของบ้ำน
เสียมำกกว่ำ

เมื่อสัญจรบนท้องถนนพาหนะส่วนใหญ่
ของเนปาลจะเป ็นแบรนด ์จากอินเดีย 
โดยเฉพาะรถบรรทุกและรถบสั รถบรรทุก
นั้นไม่ต้องพูดถึง เจ้าตลาดคือ TATA
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สภาพพื้นผิวถนนเป็นดินและหินแข็ง 
รถบัสคันนี้ ว่ิงลงมาจากเทือกเขาสูง 
ทีด้่านหลงั นีค่อืเส้นทางสญัจรหลกัและ
เส้นทางประจ�าของรถบัสคันนี้

สติกเกอร์ประดับอยู ่ที่กระจก

ด้านหลัง รถ Tourist Bus  

บ่งบอกให้เห็นถึงบริการอันสุด 

พิเศษแก ่ ลูกค ้า หากแต ่ เ ม่ือ 

ข้ึนรถแล้วมหีรอืไม่ยากจะบอกได้

COVER STORY
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รปูด้านหลงัของรถบรรทุกน�า้มนั
ว าดขึ้ น โ ดยศิ ลป ิ น ท ้ อ ง ถ่ิ น 
แสดงออกให ้ เห็นถึงรูปแบบ
วิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของ 
รถบรรทุกบนดินแดนหลังคาโลก

สีสันสดใสและรูปภาพ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัความเชือ่ 
มิ เพียงแต ่ตกแต ่งบน 
รถบรรทกุเท่านัน้ รถบัส
เองก็ได้รับการตกแต่ง
ด้วยเช่นกันแต่ไม่มาก
เท่ากบับรรดารถบรรทกุ
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เวลำรถของเรำเคลือ่นตวัเข้ำไปจอดข้ำงๆ รถบรรทกุ เรำมองส�ำรวจเข้ำไปในห้องโดยสำร 
ไม่ต้องพูดถึงมำตรฐำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย หลำยคันเป็นรถที่ใช้งำนมำอย่ำง
สมบุกสมบัน แม้ว่ำที่นั่งของคนขับจะมีเข็มขัดนิรภัย แต่ที่นั่งที่เหลือดูเหมือนว่ำจะไม่มี 
เท่ำที่สังเกตเห็นที่นั่งเป็นเบำะนั่งหลำยชิ้นน�ำมำเรียงต่อกัน มันไม่ได้เป็นที่นั่งตำมแบบ
มำตรฐำนทัว่ไป ส่วนใหญ่จะถกูเรยีงต่อกนัจนดเูสมอืนโซฟำเบดขนำดใหญ่ แน่นอนว่ำ
เฉพำะเบำะของคนขบัเท่ำนัน้ทีจ่ะมพีนกัพงิ ผูโ้ดยสำรทีน่ัง่อยูข้่ำงคนขบัอำจเป็นสมำชกิ 
ในครอบครัวหรือเด็กรถนั่งพับเพียบย้ิมให้อย่ำงสบำยใจ บำงคันเสียงเครื่องยนต์ดัง
กระหึม่ค่อยๆ ไต่ขึน้เนนิไปอย่ำงช้ำๆ ด้ำนหลงัตำมด้วยขบวนรถอกียำวทีไ่ม่สำมำรถแซง
ขึน้ไปได้ บำงคนัวิง่ลงเนนิสวนมำอย่ำงเรว็ก่อนได้ยนิเสยีงเบรกลดควำมเรว็ก่อนเข้ำโค้ง 
ตอนหลงัส�ำหรบับรรทกุนัน้บำงคนัเชือ่มตดิเป็นโครงมองดคูล้ำยตูค้อนเทนเนอร์ บำงคนั
เป็นกระบะขนำดใหญ่ แต่โดยส่วนมำกแล้วจะเป็นโครงทีปิ่ดมดิชดิ ส�ำหรบัรถหวัลำกนัน้
แทบจะไม่เห็นเลย เชื่อว่ำถ้ำมีก็คงเป็นจ�ำนวนที่น้อยมำก เพรำะสภำพถนนท่ีคดเค้ียว
และเป็นทำงภูเขำเกือบทั้งหมดไม่เหมำะกับรถหัวลำกพ่วงที่มีควำมยำว

เส้นทำงภเูขำทีเ่รำได้เดนิทำงไปนัน้ พืน้ถนนเป็นดนิและหนิขุรขระมหีลมุเกอืบตลอดทำง 
เป็นแนวเทือกเขำด้ำนล่ำงที่อยู่ประชิดกับเทือกเขำ Annapurana ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง
ของเนปำล ระยะทำงวิ่งเกือบสำมสิบกิโลเมตรจำกชุมชนกำซ่ำลงมำยังอักเบนี่ รถบัส 
ขนำดเลก็ใช้เวลำรำวสีช่ัว่โมงในขำลง แน่นอนว่ำหำกเป็นขำขึน้มนัจะใช้เวลำมำกกว่ำนี้
อย่ำงไม่ต้องสงสัย แต่ถึงกระนั้นก็ตำมที มันเป็นเพียงเส้นทำงเดียวและเป็นเส้นทำง
หลักที่น�ำพำผู้คนบนภูเขำลงมำและน�ำพำผู้คนด้ำนล่ำงขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นเส้นทำง
ท่องเที่ยวสำยส�ำคัญที่มีนักท่องเที่ยวใช้บริกำรจ�ำนวนไม่น้อยในแต่ละปีโดยเฉพำะ 
ในช่วงฤดูท่องเที่ยว

รถบสัทีว่ิง่รบัส่งผูโ้ดยสำรบนถนนสำยนีใ้นฤดรู้อนสำมำรถเดนิทำงจนถงึเมอืง Jomsom 
ที่ควำมสูงสำมพันกว่ำเมตรได้ แต่หำกเป็นฤดูหนำวรถบัสจะวิ่งระหว่ำงต้นทำงที่ต�่ำลง
ไปคือเมืองอักเบนี่จนถึงกำซ่ำซ่ึงมีระดับควำมสูงรำวสองพันกว่ำเมตรเท่ำน้ัน รถบัส
ขนำดเล็กมีช่วงล่ำงที่ยกสูงกว่ำปกติ มองดูบำงคันเป็นเสมือน Off-Road Bus มันเป็น
รถบสัขนำดเลก็ทีม่คีวำมสมบกุสมบนัแขง็แกร่งแม้ว่ำจะบรรทกุผูโ้ดยสำรและสมัภำระ
เต็มคันรถ มันก็ยังมีพละก�ำลังที่จะไต่ขึ้นเนินชัน ดันตัวเองปีนหิน ต่อสู้กับสภำพทำงที่
ไม่ปรำนปีรำศรยัได้เป็นอย่ำงด ีแต่อีกด้ำนหนึง่ของเทอืกเขำ Annapurana ถนนบนภเูขำสงู 
รถบัสหมดสิทธิ์วิ่ง รถประจ�ำทำงที่วิ่งเป็นรถ Jeep TATA ที่มีช่วงล่ำงแข็งแกร่ง แหนบ
ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังช่วยให้มันบุกตะลุยไปบนทำงขุรขระท่ีมีแต่ก้อนหิน เลำะไต่ไป
ตำมขอบหน้ำผำที่สูงชันและน่ำหวำดเสียวได้ ผู้คนท้องถิ่นเรียกว่ำ Taxi Jeep

กำรได้นั่งเบียดกันไปบนรถบัสท่ำมกลำงคนท้องถิ่น รถเหวี่ยงไปทำงซ้ำยทีขวำทีทุกคน
ใกล้ชิดกันรำวกับเป็นเพื่อนสนิท เป็นประสบกำรณ์ที่นักเดินทำงยำกจะลืมเลือน 
เช่นเดียวกัน ส�ำหรับเรำกำรได้มำเห็นวิถีชีวิตรถบัสและรถบรรทุกของเนปำลนับเป็น
ประสบกำรณ์ที่สุดยอด ช่วงหนึ่งบนภูเขำสูงสำมพันเมตรเหนือระดับน�้ำทะเล แม้ว่ำ
ทำงกำรจะตัดถนนเข้ำมำถึงแล้ว แต่ช่วงปีใหม่นี้บนภูเขำสูงของเนปำลมีหิมะตกลงมำ
อย่ำงหนกั ถนนบำงช่วงมหีมิะถล่มลงมำ เมือ่เกดิเหตแุบบนีไ้ม่ว่ำรถบรรทกุขนำดเลก็ที่
สมบกุสมบนักม็สิำมำรถฝ่ำไปได้ ชำวบ้ำนต้องเดนิเท้ำลงมำอย่ำงน้อยส่ีถงึห้ำชัว่โมงจงึ

ตรงกลางของผาหินหากสังเกตให้ดีจะเห็น
เหมือนแนวเส้น นั่นคือถนนที่ตัดเลาะไปตาม
หน้าผา
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จะสำมำรถเจอรถบัสเพื่อนั่งลงมำยังเมืองใหญ่ด้ำนล่ำงได้ ถนนเส้นเล็กๆ ที่เลำะเลียบ
ไปตำมสันเขำของเนปำลเป็นหน่ึงในบรรดำถนนท่ีอันตรำยของโลก พลำดนิดเดียว 
โอกำสรอดแทบจะเป็นศูนย์ แต่มันก็เป็นถนนท่ีทุกคนต้องใช้เป็นทำงสัญจรหลัก ใน 
บำงเมืองบนภูเขำสูงหำกผู้คนลงมำท�ำธุระในเมืองใหญ่ด้ำนล่ำงพวกเขำต้องใช้เวลำ 
เดินทำงเป็นวันๆ เลยทีเดียว ต้องมีเวลำนั่งรถบัส จำกนั้นต่อ Taxi Jeep ขึ้นไปยัง
บนภูเขำ และเผื่อเวลำส�ำหรับเดินเท้ำด้วย

ก่อนกลับบ้ำนเรำมีประสบกำรณ์กับบัสขนำดใหญ่ นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เมื่อต้อง 
เดินทำงบนทำงสัญจรหลัก อำทิ ถนนหลวงที่เชื่อมเมืองท่องเที่ยวส�ำคัญกับเมืองหลวง 
คอื โพคำรำ และ กำฐมำณฑ ุทุกคนต้องใช้บรกิำร Tourist Bus ไม่จอดเยอะเท่ำ Local 
Bus และรบัผู้โดยสำรตำมจ�ำนวนท่ีน่ัง เจ้ำหน้ำท่ีบรษิทัทัวร์ท่ีเรำติดต่อซือ้ต๋ัวบอกกบัเรำว่ำ 
“Good Bus” เขำยงับอกว่ำสะอำดรวดเรว็กว่ำ Local Bus มำก เมือ่ใช้ถนนบนเขำสงูที่
ขุรขระกระเด้งกระดอนเรำฝันถึงถนนดีๆ ท่ีรำบเรียบ แม้ว่ำเพื่อนชำวเนปำลจะบอกว่ำ 
Good Road แล้ว แต่มนักย็งัมหีลำยช่วงทีเ่ป็นหลมุบ่อ แต่หำกเทยีบกบัถนนทีส่งูขึน้ไป
อีกถนนสำยหลักนี้ก็นับว่ำเป็น Good Road ได้อย่ำงที่เพื่อนของเรำกล่ำว 

เมื่อถึงวันที่เรำใช้บริกำรนั่ง Tourist Bus จำกโพคำรำลงมำจำกภูเขำ Bus Station ที่ 
โพคำรำเป็นอะไรที่สุดยอดมำก มันมีวิวที่งดงำม ยอด Fish Tail ที่ขึ้นชื่อของ 
Annapurana โดดเด่นปกคลุมด้วยหิมะขำวโพลน ผมว่ำหำกจัดอันดับสถำนีรถบัส 
ทั่วโลก Bus Station ของโพคำรำต้องอยู่ใน Top 5 อย่ำงแน่นอนในเรื่องของวิว 

ระยะทำงหนึ่งร้อยเก้ำสิบกว่ำกิโลจำกโพคำรำถึงกำฐมำณฑุ สภำพถนนแม้ว่ำจะ 
ไม่สำมำรถเรียกได้เต็มปำกว่ำถนนดี รถจอดแวะสำมครั้งให้ผู้โดยสำรเข้ำห้องน�้ำ 
สองครั้งมื้อเที่ยงหนึ่งครั้ง ใช้เวลำไปทั้งสิ้นรำว 7 ชั่วโมง มันนำนจนเรำเบื่อไปเลย...

หัวเก๋งมีรูปลักษณะเป็นเอกลักษณ์ ต่างจาก

แบรนด์ญี่ปุ่นและยุโรป
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ค�ำเรียก Military Truck หรือ รถบรรทุกทำงทหำร นั้นอำจฟังดูแล้วน�ำพำให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่คลำดเคลื่อนได้ ผมค้นพบว่ำรถบรรทุกเหล่ำนี้ ไม่ได้ถูกน�ำมำใช้งำนในช่วงสงครำมเท่ำนั้น หำกแต่มัน
ยังถูกน�ำมำใช้ในกำรเตรียมควำมพร้อมรับมือและป้องกันภัยพิบัติ รวมไปถึงภำรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

กำรจัดกำรควำมขัดแย้งและเจรจำสันติภำพมำกมำยที่มำพร้อมกับควำมท้ำทำยด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ 

FEATURE
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Fajar นักเขียนของเราท�าความรู้จักกับ Rheinmetall MAN Military Vehicles 
(RMMV) สุดยอดรถบรรทุกทางการทหารที่โลดแล่นอยู่ในสมรภูมิรบทั่วโลก และเป็น
ส่วนหนึง่ของภารกจิทางการทหารมากมาย เขามเีรือ่งราวของ Army Truck เหล่านัน้ 

มาเล่าให้เราฟัง

เมือ่เดอืนทีผ่่ำนมำ ผมได้มโีอกำสเป็นส่วนหนึง่ของทมีงำน Asian Trucker ทีเ่ดนิทำง 
ไปยงั Port Dickson เพือ่เข้ำร่วมงำนทีม่ ีShell เป็นเจ้ำภำพ ระหว่ำงกำรเดนิทำงนัน้  
เรำได้เห็นรถบรรทุกทำงกำรทหำรห้ำคันแล่นอยู่บนทำงหลวงฝั่งตรงข้ำม มองดูแล้ว 
ก็เท่ไม่หยอก เหตุกำรณ์นี้น�ำพำให้ผมได้ลองหำข้อมูลเกี่ยวกับรถบรรทุกที่ใช้
ในกำรทหำรและท�ำให้ผมได้รูจ้กักบัสดุยอดยำนพำหนะ Rheinmetall MAN Military 
ในที่สุด

ส่วนหนึง่ของกำรขยำยตวัในระดบัโลกของกลุม่ Rheinmetall Group ทีเ่ป็นทีรู่จ้กัใน
ฐำนะผู้จัดจ�ำหน่ำยอะไหล่ยำนยนต์ คือชื่อของ Rheinmetall Defence ที่มีชื่อเสียง 
กว้ำงขวำงอยู่ในอุตสำหกรรมกำรทหำรและรักษำควำมปลอดภัยระดับนำนำชำติ 
ในฐำนะของหนึ่งในผู้จัดจ�ำหน่ำยเทคโนโลยีทำงกำรทหำรชั้นน�ำของยุโรป ส่ิงท่ี 
Rheinmetall Defence หยิบยื่นให้ลูกค้ำคือฮำร์ดแวร์ทำงกำรทหำรหลำกหลำย
ที่ช่วยเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรขนย้ำยและ
ลำดตระเวน ควำมแข็งแกร่งและกำรเอำชีวิตรอด
ของกองก�ำลังทหำรที่ประกอบภำรกิจในพื้นที่เสี่ยง
ภัย รวมไปถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยที่ครอบคลุมระบบ
ทัง้ในระดบัประเทศและสำกล  Rheinmetall ใช้เวลำ
หลำยปีไปกบักำรมุง่มัน่บกุเบกิเทคโนโลยใีหม่ๆ เพือ่
กำรปกป้องกองก�ำลังมิตรภำพต่ำงๆ โดยพวกเขำ 
ก�ำลังท�ำกำรขยำยไลน์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 
ออกไปอย่ำงเป็นระบบ RMMV ประกอบไปด้วย
รถบรรทกุทำงกำรทหำรหลำกหลำยโมเดล อย่ำงไรกด็ี 
สิ่งที่ผมอยำกกล่ำวถึงในบทควำมนี้คือ “Extreme 
Mobility Truck System” อันเป็นรถบรรทุกทำงกำร
ทหำรที่รูปลักษณ์อันทรงพลังของมันดึงดูดควำม 
สนใจของผมเป็นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะโครงสร้ำงตวัถงัรปูทรงกล่องทีม่ลีกัษณะโดดเด่น
อยู่ที่ควำมแข็งตึงของแรงบิดอันสุดยอดของมัน โครงสร้ำงท่ีมีควำมสำมำรถในกำร
ต้ำนทำนแรงดึงมหำศำลนี้นั้นมีเฟรมกลวงแนวตั้งและคำนขวำงแบบท่อเชื่อมเป็น
ส่วนประกอบที่ช่วยให้ SX มีระดับในแบบของมันเอง ดีไซน์อันโดดเด่นของมันช่วย
ให้แรงกระแทกถูกดูดซับได้อย่ำงเต็มที่ แม้เวลำขับเคลื่อนผ่ำนพื้นผิวที่ไม่สม�่ำเสมอ 
SX ยังช่วยให้ประสบกำรณ์ในกำรขับขี่ที่มีเสถียรภำพแม้ระหว่ำงกำรขับในพื้นที่ 
Off-Road ด้วยควำมเร็วสูง

ควำมลับที่อยู่เบื้องหลังสมรรถนะและควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและเคลื่อนย้ำย
ชั้นยอดของ SX คือ ระบบสปริงขดกันกระเทือนล�้ำสมัยท่ีมีระยะกำรขดของสปริงท่ี
ยำวเป็นพิเศษ องค์ประกอบที่น่ำสนใจอื่นๆ ยังรวมไปถึง เพลำท้ำยระบบ Hydro-
pneumatic ที่มำพร้อมกับสมรรถนะในดูดซับแรงกระแทกอันเกิดจำกน�้ำหนัก 
ช่วยให้กำรขับขี่คงเสถียรภำพแม้ในพื้นที่และเส้นทำงสมบุกสมบัน

โดยมำกแล้ว SX ถูกน�ำมำใช้เป็นยำนพำหนะ
ส�ำหรับบรรทุกระบบยุทธวิธีและอำวุธที่มี
ควำมอ่อนไหวสงู เนือ่งจำกโครงสร้ำงตวัถงัแบบ
กล่องของมันสำมำรถต้ำนทำนแรงบิดได้อย่ำง 
สมบูรณ์แบบ แม้ก�ำลังขับเคลื่อนอยู่บนพื้นที่
ทีมี่ควำมท้ำทำยทำงกำยภำพในควำมเรว็สงูสดุ 
กำรบรรทกุอำวุธทีมี่ควำมซบัซ้อนและอ่อนไหว
สูง อำจเป็นภำระหน้ำที่ๆ ท้ำทำยส�ำหรับรถ
บรรทุก นั่นจึงเป็นเหตุผลว่ำท�ำไม SX จึงต้อง
ผ่ำนกำรทดสอบมำกมำย
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เครื่องยนต์ ระบบท�ำควำมเย็น และเครื่องฟอกไอเสียถูกรวมให้อยู่ใน Power Pack 
ขนำดกะทดัรดัทีต่ดิตัง้อยูด้่ำนหลงัและด้ำนใต้ช่องว่ำงด้ำนหลงัคนขบั ด้วยสมรรถนะ  
Off-Road อนัโดดเด่นและควำมแขง็แกร่งในกำรรบัมอืแรงบดิ SX ได้สร้ำงนยิำมใหม่
ให้กับควำมสำมำรถในกำรขนย้ำยของรถ Off-Road ที่ขับเคลื่อนได้แม้ในพื้นที่ที่
ต้องใช้เพียงรถสำยพำนในกำรเข้ำถึง ผู้น�ำในกลุ่มอย่ำง SX 3 และ 4 เพลำจัดว่ำ
เป็นยำนพำหนะในอดุมคตสิ�ำหรบักำรขนย้ำยระบบทำงกำรทหำรมลูค่ำสงูทีม่คีวำม
ซับซ้อนและอ่อนไหว เช่น ระบบยุทธวิธีและอำวุธต่ำงๆ ควำมแข็งแกร่งบึกบึนของ
รูปลักษณ์ของ SX สะท้อนให้เห็นถึงประสบกำรณ์หลำยทศวรรษของ Rheinmetall 
ในฐำนะผู้น�ำทำงวิศวกรรมรถบรรทุกทำงกำรทหำร

โดยมำกแล้ว SX ถูกน�ำมำใช้เป็นยำนพำหนะส�ำหรับบรรทุกระบบยุทธวิธีและอำวุธ
ที่มีควำมอ่อนไหวสูง เนื่องจำกโครงสร้ำงตัวถังแบบกล่องของมันสำมำรถต้ำนทำน
แรงบิดได้อย่ำงสมบูรณ์แบบ แม้ก�ำลังขับเคล่ือนอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีควำมท้ำทำยทำง
กำยภำพในควำมเร็วสูงสุด กำรบรรทุกอำวุธที่มีควำมซับซ้อนและอ่อนไหวสูงอำจ
เป็นภำระหน้ำท่ีท่ีท้ำทำยส�ำหรับรถบรรทุก จึงเป็นเหตุผลว่ำท�ำไม SX จึงต้องผ่ำน
กำรทดสอบมำกมำย

ค�ำเรยีก Military Truck หรอื รถบรรทกุทำงทหำร นัน้อำจฟังดแูล้วน�ำพำให้เกดิควำม
เข้ำใจที่คลำดเคลื่อนได้ ผมค้นพบว่ำรถบรรทุกเหล่ำนี้ไม่ได้ถูกน�ำมำใช้งำนในช่วง
สงครำมเท่ำน้ัน หำกแต่มนัยงัถกูน�ำมำใช้ในกำรเตรยีมควำมพร้อมรบัมอืและป้องกนั
ภยัพบิตั ิรวมไปถงึภำรกจิทีเ่กีย่วข้องกบักำรจดักำรควำมขดัแย้งและเจรจำสนัตภิำพ
มำกมำยท่ีมำพร้อมกับควำมท้ำทำยด้ำนควำมปลอดภัยต่ำงๆ ย่ิงไปกว่ำน้ัน มันยัง
ถูกใช้ในโอกำสอื่นๆ เช่น กำรเดินขบวนพำเหรด รวมไปถึงกิจกรรมในวันชำติ หรือ 
Independence Day อีกด้วย

ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนย้ำยและควำมยืดหยุ่นคือสิ่งส�ำคัญที่ช่วยกำรันตีควำม
รวดเรว็ในกำรท�ำงำนในพืน้ท่ีเส่ียงภยั ส่ิงท่ีส�ำคัญไม่ยิง่หย่อนไปกว่ำกนัคือระบบกำร
สนบัสนนุเชงิยทุธวธิแีละกำรขนส่งทีม่ปีระสทิธภิำพและสอดคล้องกนั รถบรรทกุทำง
ทหำรของ Rheinmetall MAN นั้นได้รับกำรออกแบบและสร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในภำรกิจ 
Off-Road ในทุกพื้นที่ทั่วโลก มันควบรวมเอำสุดยอดควำมสำมำรถในกำรเคล่ือน
ย้ำยและควำมน่ำเชื่อถือเอำไว้ด้วยประสิทธิภำพในกำรใช้งำนสูงสุด จำกทะเล 
ทรำยสู่ถนนหินอันแสนขรุขระ ไปจนถึงโคลน หิมะ น�้ำแข็ง ไต่ขึ้นทำงชัน ลุยผ่ำน
ทำงน�้ำ Rheinmetall MAN ก้ำวผ่ำนทุกควำมท้ำทำยทำงกำยภำพได้อย่ำงไร้ควำม
กังวล รถบรรทุกเหล่ำนี้หยิบยื่นคุณภำพและศักยภำพแห่งยำนพำหนะ Off-Road 
ขั้นสุด น�ำพำเหล่ำทหำรหำญเดินหน้ำสู่จุดหมำยได้อย่ำงปลอดภัย เมื่อได้พิจำรณำ
ถึงคุณสมบัติทำงเทคนิคทั้งหมดนี้แล้ว ผมรู้กระจ่ำงแจ้งในที่สุดว่ำรถบรรทุกทุกคัน
ไม่ได้ถูกสร้ำงขึ้นมำอย่ำงเท่ำเทียม ด้วยเพรำะพวกมันถูกออกแบบเพื่อภำรกิจและ
สิง่แวดล้อมทีแ่ตกต่ำงกนัไป หำกเป็นกำรขนส่งระยะไกล ควำมสะดวกสบำยของห้อง
ผูโ้ดยสำรอำจเป็นเรือ่งจ�ำเป็น ในขณะเดยีวกนัควำมสำมำรถในกำรอำรกัขำป้องกนั
คือควำมส�ำคัญสูงสุดของหน้ำที่ของรถบรรทุกทำงทหำร
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ส�าหรบับรรดาผูท่ี้ชอบการแข่งขนัรถยนต์แรลลี ่คงไม่มใีคร

ท่ีไม่รูจ้กัการแข่งขนัรายการ Dakar รายการแข่งขนัท่ีเก่าแก่

และยิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของโลก 
Darka จัดขึ้นครั้งแรกในปี 1978 โดยใช้ชื่อว่ำ Paris 

Dakar Rally เพรำะกำรแข่งขันมีจุดเริ่มต้นท่ีเมืองปำรีส 
ประเทศฝรั่งเศส และจบลงท่ี Dakar เมืองหลวงของประเทศ 
Sanigal จนกระท่ังในปี 2008 กำรแข่งขันไม่สำมำรถจัดได้
เพรำะปัญหำเรือ่งควำมไม่ปลอดภยัของเส้นทำงกำรแข่งขนัใน
แอฟรกิำ อนัเนือ่งมำจำกปัญหำทำงด้ำนกำรเมอืงและสงครำม 

เมื่อกลับมำจัดกำรแข่งขันอีกครั้งในปี 2009 ได้ย้ำย
เส้นทำงกำรแข่งขนัมำจดัในอเมรกิำใต้ และเปล่ียนชือ่เรยีกให้ 
ส้ันลงเหลือเพยีงค�ำว่ำ Dakar เท่ำน้ัน กำรแข่งขันมท้ัีงรถออฟโรด
สี่ล้อ รถมอเตอร์ไซค์ และรถบรรทุก

Hino เข้ำร่วมกำรแข่งขันในรำยกำรแรลล่ี Dakar มำ
ตั้งแต่ปี 1991 จนถึงปีปัจจุบันที่กำรแข่งขันมีระยะทำงวิ่งรวม
ถงึ 9,209 กโิลเมตร โดยออก Start ที ่Buenos Aires ประเทศ 
Argentina ผ่ำน Chile, Bolivia และวนกลับมำเข้ำเส้นชัยที่ 
Buenos Aires 

รถบรรทกุของ Hino สองคนัภำยใต้ Team Hino SUGAVARA 
สำมำรถฝ่ำฟันเส้นทำงอันแสนหฤโหดเข้ำสู่เส้นชัยได้ ถือ
เป็นควำมส�ำเร็จท่ีน่ำภำคภูมิใจ นอกจำกแสดงให้เห็นถึงขีด
ควำมสำมำรถของทีมงำนและนักขับแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึง
ศักยภำพและเทคโนโลยีของรถบรรทุก Hino ภำยใต้ปรัชญำ
ควำมแข็งแกร่ง เทคโนโลยีที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และควำม
ปลอดภัยในกำรขับขี่

สมำชกิของทีมแข่ง 12 คน มคุีณ Yoshimasa Sugawara  
เป็น Team Director และ Driver of Car 1 ผู ้ซึ่งผ่ำน
ประสบกำรณ์แข่งขันแรลลี่ Dakar มำอย่ำงโชกโชน ในทีมยัง
มีคุณ Yoko Wakabayashi ซึ่ีงเป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวของทีม มี
ต�ำแหน่ง Navigator of Car 1

ในกำรแข่งครัง้นีใ้ช้ Hino 500 สองคนัเป็นพำหนะในกำร
ต่อสู้กับเส้นทำง

ตลอดกำรแข่งขันระยะเวลำ 2 อำทิตย์ กับเส้นทำง
อันหลำกหลำย มีข้อมูลส�ำคัญมำกมำยท่ีทีมงำนของ Hino 
สำมำรถเก็บเกี่ยวเพื่อน�ำมำปรับปรุงรถบรรทุกของ Hino ที่วิ่ง
ใช้งำนปกติในทั่วทุกมุมโลก

กำรแข่งขันที่ทรหดและยำกล�ำบำกนี้ ทีมงำน Hino ทุก
ชีวิตที่มีส่วนร่วมไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ถำโถมเข้ำมำ มี
หลำยทีมที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงเส้นชัยได้ ควำมส�ำเร็จของ Hino 
ได้แสดงออกให้เห็นถึงภำพลักษณ์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์
ของ Hino ทัง้ในเรือ่งของควำมแขง็แกร่งและเทคโนโลยสี�ำหรบั
รถบรรทุก

อ่านเรื่องราว HINO ใน DAKAR RALLY

ได้ที่ www.hino-global.com/dakar/
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รถโรงหนัง พาหนังไปให้เยาวชนชม
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พาโรงหนังไปทั่วไทยโดย
MAN Truck
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หอภาพยนตร์ เปิดตัว “รถโรงหนัง” เพื่อเด็กและเยาวชน

พร้อมสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชนทั่วประเทศ

เมือ่วันที ่2 ธนัวำคม 57 ทีผ่่ำนมำ หอภำพยนตร์เปิดตวัโครงกำรรถโรงหนัง 
เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมกำรดูหนังและสร้ำงกำรเรียนรู้แก่เยำวชน
และชำวบ้ำนในชมุชนห่ำงไกล หวงัสร้ำงแรงดลใจให้ชมุชนท้องถิน่จดั
กิจกรรมใช้สื่อภำพยนตร์สร้ำงปัญญำ พร้อมเตรียมน�ำร่องเคลื่อนที่ไป 
เปิดโลกจนิตนำกำรและกำรเรยีนรูใ้นสีภ่มูภิำคทัว่ประเทศไทย ตวัโรงหนงั
น�ำเข้ำจำกประเทศฝรั่งเศส ส่วนรถหัวลำกที่ท�ำหน้ำที่น�ำพำโรงหนัง
เคลื่อนที่ไปยังสถำนที่ต่ำงๆ คือหัวลำกของ MAN 

งำนแถลงข่ำวเปิดตัวรถโรงหนัง หรือ Cinemobile ที่จัดขึ้นที่โรง
ภำพยนตร์ศรีศำลำยำ ภำยในหอภำพยนตร์ ซ่ึงได้รับเกียรติจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม นำยวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น 
ประธำน ร่วมด้วยบคุลำกรในแวดวงภำพยนตร์และสือ่มวลชนร่วมงำน
เป็นสักขีพยำนกำรเปิดตัวรถโรงหนังคันแรกของเมืองไทยและทวีป
เอเชียอย่ำงคับคั่ง ภำยในงำนยังมีกำรเสวนำหัวข้อ “รถโรงหนัง…
ทีม่ำและทำงไป” โดยวทิยำกรผูท้รงคณุวฒุ ิประกอบด้วย สมบรูณ์สขุ 
นิยมศิริ หรือเปี๊ยก โปสเตอร์ ผู้ก�ำกับมือทองและศิลปินวำดภำพป้ำย
โฆษณำภำพยนตร์ชื่อดัง จิระนันท์ พิตรปรีชำ คณะกรรมกำรบริหำร 
หอภำพยนตร์ และนกัแปลบทภำพยนตร์ และโดม สขุวงศ์ ผูอ้�ำนวยกำร
หอภำพยนตร์ ร่วมถ่ำยทอดมุมมอง ที่มำ และควำมส�ำคัญของรถ
โรงหนัง 

โดม สขุวงศ์ ผูอ้�ำนวยกำรหอภำพยนตร์ กล่ำวถงึทีม่ำและควำมส�ำคญั
ของโครงกำรฯ ว่ำ “โครงกำรนี้ได้รับแรงบันดำลใจจำกรถโรงหนังของ
หอภำพยนตร์ในประเทศสก็อตแลนด์ ที่ท�ำหน้ำที่เป็นโรงหนังเคลื่อนที่
ไปทั่วประเทศเพื่อฉำยหนังให้กับชำวบ้ำนดู จึงเกิดแนวคิดว่ำหำก
ประเทศไทยมีรถโรงหนังจะช่วยแก้ปัญหำส�ำหรับชำวบ้ำนในชุมชนท่ี
อยูห่่ำงไกลโรงหนงั และยงัเป็นเหมอืนกบัหน่วยบรกิำรเคลือ่นทีข่องหอ
ภำพยนตร์ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน และเยำวชนในทุกพื้นท่ีได้มี
โอกำสชมภำพยนตร์ที่ฉำยในระบบเหมือนกับโรงหนังจริงๆ เน่ืองจำก 
ทกุวนันีโ้รงหนงัชมุชนทยอยปิดตวัไป ส่วนหนงักลำงแปลงในปัจจบุนันี้
แทบไม่มีใครดูแล้ว ในขณะที่โรงหนังส่วนใหญ่ก็อยู่ในเมืองและมีค่ำ
ชมแพง ท�ำให้ชำวบ้ำนไม่มีโอกำสได้ดู จึงเป็นที่มำของโครงกำรรถ
โรงหนังของหอภำพยนตร์ ซึ่งจะช่วยให้คนในชุมชนทุกหนแห่ง และ
เยำวชนไทยได้รบัโอกำสในกำรเรยีนรูผ่้ำนสือ่ภำพยนตร์อย่ำงเท่ำเทยีม
กนั และเกดิแรงดลใจในกำรรบัผดิชอบชมุชนและจดัหำสถำนทีใ่นกำร
ฉำยภำพยนตร์ให้กับคนในชุมชนได้รับชมร่วมกัน”
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โดมเปิดเผยรำยละเอียดของโครงกำรรถโรงหนังเพิ่มเติมว่ำ 
“ภำรกจิของรถโรงหนงัคอืกำรไปในทีท่ีไ่ม่มโีรงหนงั ซึง่บำงครัง้
อำจจะไม่ใช่ท้องถิ่นท่ีทุรกันดำร แต่ไม่มีโรงหนังในชุมชน
ในละแวกนั้น โดยรถโรงหนังจะท�ำหน้ำที่เป็นโรงภำพยนตร์  
ส�ำหรบักจิกรรมโรงหนงัโรงเรยีนในรอบเช้ำและบ่ำย พอตกค�ำ่
ก็จะเป็นโรงหนังให้แก่คนในชุมชนต่ำงๆ ได้เข้ำชมโดยไม่มี 
ค่ำใช้จ่ำย ส�ำหรบัเส้นทำงของรถโรงหนงั เบือ้งต้นทำงเจ้ำหน้ำที่
ของหอภำพยนตร์ได้ออกไปส�ำรวจและก�ำหนดพืน้ทีเ่ป้ำหมำย
เป็นกลุ่มจังหวัดต่ำงๆ กระจำยไปในส่ีภูมิภำคท่ัวประเทศ ซึ่ง
ปีแรกอำจจะยงัไม่ครบทัง้ 77 จงัหวดั แต่เรำจะพยำยำมขยำย
เส้นทำงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ไม่มีโรงหนังต่อไปในอนำคต” 
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ผู้อ�ำนวยกำรหอภำพยนตร์กล่ำวย�้ำถึงควำมส�ำคัญของกำร
ชมภำพยนตร์ในโรงหนังที่แตกต่ำงจำกสื่อประเภทอื่นๆ ใน
ปัจจุบันว่ำ “สมัยก่อนกำรดูหนังในโรงภำพยนตร์เป็นควำม
จ�ำเป็น เพรำะนอกจำกควำมบนัเทงิแล้ว ผูช้มยงัจะได้รบัข้อมลู 
ข่ำวสำรต่ำงๆ จำกหนงัสำรคด ีซ่ึงหำจำกทีอ่ืน่ไม่ได้ ท�ำให้โรงหนงั
กลำยเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต แต่ในตอนหลังวัฒนธรรมกำร 
ดูหนังในโรงภำพยนตร์เปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่นิยมดูหนังใน
บ้ำนผ่ำนโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต ท�ำให้ผู้คนห่ำงเหินจำกกำร
ดูหนังในโรงภำพยนตร์ เรำจึงต้องกำรส่งเสริมให้คนมีโอกำส  
ชมภำพยนตร์ในโรงหนัง เพื่อให้ได้รับประสบกำรณ์ของกำร
ดหูนงัทีแ่ตกต่ำงจำกกำรดหูนงัในบ้ำน ซ่ึงมอีรรถรสและศกัยภำพ 
ทำงศิลปะที่ถูกออกแบบมำเพื่อเหมำะแก่กำรรับชมในโรงหนัง
โดยเฉพำะ ขณะเดียวกันก็มีกำรปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในกำร
ชมภำพยนตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมทำงสังคมของมนุษย์ และเด็กๆ 
ควรได้รับกำรปลูกฝังให้รู้จักประสบกำรณ์กำรดูภำพยนตร์ใน
โรงหนังตั้งแต่เด็ก เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และเกิดจินตนำกำร”

ด้ำน จิระนันท์ พิตรปรีชำ แสดงทัศนะถึงประโยชน์ของกำรชม
ภำพยนตร์ที่มีต่อเด็กและเยำวชนว่ำ “จำกประสบกำรณ์ที่ได้มี
โอกำสรบัชมภำพยนตร์ในโรงหนงัตัง้แต่ช่วงวยัเดก็ ท�ำให้เหน็ว่ำ
ภำพยนตร์เป็นสือ่ทีช่่วยสร้ำงจินตนำกำรได้เป็นอย่ำงด ีและยงั
ก่อให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรท�ำงำนต่อมำในอนำคต ทั้งกำร
ท�ำงำนเขียนบทกวีและงำนแปลค�ำบรรยำยบทภำพยนตร์ ซึ่ง
หำกเด็กและเยำวชนในยุคนี้ได้มีโอกำสและมีประสบกำรณ์ดู
หนงัในโรงหนงัจรงิๆ ทีไ่ม่ใช่กำรดจูำกแผ่นดวีดี ีน่ำจะท�ำให้เกดิ 
จนิตนำกำรและแรงบนัดำลใจ ซ่ึงเป็นสิง่ส�ำคญัมำก เพรำะไม่ว่ำ
จะเป็นกำรท�ำงำนในด้ำนวิทยำศำสตร์หรือศิลปะ ต่ำงก็ต้อง
สร้ำงสรรค์ผลงำนจำกแรงบันดำลใจและควำมมุ่งมั่น ซึ่งใน
บรรดำศิลปะร่วมสมัยทั้งหมด ภำพยนตร์นับเป็นสื่อศิลปะที ่
เป็นทีน่ยิม สำมำรถเข้ำถงึเยำวชนได้ง่ำยและสร้ำงแรงบนัดำลใจ 
ได้กว้ำงขวำงที่สุด”

จิระนันท์กล่ำวต่อไปว่ำ “อยำกให้รถโรงหนังของเมืองไทยคันนี้ 
ท�ำหน้ำทีส่ร้ำงแรงบนัดำลใจและจดุประกำยให้กบัเยำวชนไทย
ในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงกำรสอดแทรกภำพยนตร์ทีม่เีนือ้หำเกีย่วกบั
สิง่แวดล้อม เพือ่ให้ควำมรูแ้ละแรงบนัดำลใจในกำรพฒันำและ
สร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนำคต”

ทำงด้ำน เปี ๊ยก โปสเตอร์ ผู ้ก�ำกับภำพยนตร์ชื่อดังและ
ศิลปินผู้บุกเบิกกำรวำดใบปิดภำพยนตร์ของประเทศ ซึ่งเป็น
ผูอ้อกแบบลวดลำยของรถโรงหนงั กล่ำวว่ำ “ผมมคีวำมผกูพนั 

กับหอภำพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว จึงรู ้สึกยินดีและเป็น
เกียรติอย่ำงยิ่งท่ีทีมงำนของเปี๊ยก โปสเตอร์ได้มีโอกำสกลับ
มำสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรเขยีนใบปิดภำพยนตร์อกีครัง้หนึง่ หลงั
จำกที่ห่ำงหำยกันไปนำนนับสิบปี เนื่องจำกทุกวันนี้โปสเตอร์
ภำพยนตร์ถูกออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และเป็นระบบดิจิทัล 
ไปหมดแล้ว ส�ำหรับแนวคิดในกำรออกแบบลวดลำยบนรถ
โรงหนัง คือ คอนเซ็ปต์ภำพยนตร์ยังให้เกิดปัญญำ โดยเรำ
รวบรวมมำจำกผลงำนหนังไทย ท้ังหมดกว่ำ 50 เรื่อง ซ่ึงใน
จ�ำนวนนัน้กม็ผีลงำนทีผ่มเองเคยก�ำกบัรวมอยูด้่วย และใช้เวลำ
กำรท�ำงำนอยู่ 1 เดือนจนส�ำเร็จ”

คุณเปี๊ยกกล่ำวทิ้งท้ำยด้วยควำมภำคภูมิใจในฐำนะศิลปิน
ผู้วำดลวดลำยบนรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทยว่ำ “นับ
จำกวันที่ผมรู้ตัวว่ำอยำกเป็นช่ำงเขียนครั้งแรกเมื่ออำยุ 7 ขวบ 
จนกระทัง่บดันีผ้มอำย ุ83 ปีแล้ว กำรทีห่อภำพยนตร์น�ำผลงำน
ของผมบนรถโรงหนังตระเวนไปทั่วประเทศ นับเป็นเกียรติและ
เกินควำมคำดหวัง ซึ่งลวดลำยบนรถโรงหนังจะเป็นอนุสรณ์ 
ของชีวิตส�ำหรับตัวผมและลูกศิษย์ทุกคน ถึงแม้ว่ำวันหนึ่ง
พวกเรำจะไม่อยู ่แล้วก็ตำม แต่ผลงำนน้ีจะเป็นอนุสรณ์
ว ่ำเรำเคยเป็นช่ำงเขียนใบปิดหนังในช่วงเวลำหนึ่งของ
ประวัติศำสตร์ภำพยนตร์ไทย” 

ในช่วงท้ำยของกำรเสวนำ ตัวแทนนักเรียนจำกโรงเรียน
วัดสุวรรณำรำม ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มแรกที่ได้มีโอกำสชม
ภำพยนตร์ภำยในรถโรงหนังคันแรกของประเทศไทย ได้ร่วม
แสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อรถโรงหนัง โดยเด็กๆ ทุกคนต่ำงรู้สึก
ตื่นเต้นและดีใจที่มีรถโรงหนังมำฉำยภำพยนตร์ให้พวกเขำชม
ท่ีโรงเรียน นอกจำกควำมสนุกท่ีได้รับจำกกำรชมภำพยนตร ์
แล้ว ยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้เยำวชนในโรงเรียนที่ตั้งอยู ่
ห่ำงไกลจำกโรงหนัง ได้มีประสบกำรณ์ในกำรดูหนังร่วมกับ
เพื่อนๆ วัยเดียวกัน เกิดควำมทรงจ�ำที่ดี และน�ำประสบกำรณ์
นั้นไปถ่ำยทอดแก่ผู้ปกครองของพวกเขำต่อไป

รถโรงหนังจะเริ่มขับเคลื่อนไปมอบควำมบันเทิงและสร้ำง
กำรเรียนรู ้ให้กับเยำวชนและผู ้คนในชุมชนในพื้นที่ต ่ำงๆ 
ทัว่ประเทศไทย ตัง้แต่เดอืนมกรำคม 2558 เป็นต้นไป ผูท้ีส่นใจ
สำมำรถตดิตำมรำยละเอยีดและเส้นทำงของรถโรงหนงัได้ทำง
เว็บไซต์ www.fapot.org/cinemobile และ www.facebook.
com/thaicinemobile หรือโทร. 0 2482 2013-14 ต่อ 111
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ตอนที่คุณผู้อ่ำนก�ำลังอ่ำนบทควำมนี้อยู่ ปี 2015 ก็คงมำถึง
แล้ว นี่คือปีท่ีจะน�ำซ่ึงควำมเเปลี่ยนแปลงส�ำคัญมำกมำยมำ
สู่อุตสำหกรรมรถบรรทุก มันเป็นปีที่ AEC จะเริ่มขึ้น และเพื่อ
เป็นกำรเตือนควำมจ�ำ นี่คือค�ำกล่ำวที่ผมยกมำจำกเว็บไซต์ของ 
ASEAN ครับ ‘ASEAN Economic Community (AEC) จะเป็น
จุดหมำยของกำรบูรณำกำรทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำคภำยใน
ปี 2015

เมื่อไม่นำนมำนี้ผมมีโอกำสได้ไปฮอลแลนด์และเยี่ยมชม TNT 
และสิง่ทีผ่มสงัเกตเหน็เมือ่เดนิทำงอยูบ่นทำงหลวงของประเทศนี ้
ก็ได้รับกำรยืนยัน กำรมีอยู ่ของสหภำพยุโรปได้ท�ำให้ธุรกิจ
ข้ำมชำยแดนเติบโตขึ้นอย่ำงมำก มันยังส่งผลให้มีกำรขนย้ำย
สินค้ำจ�ำนวนมหำศำลบนถนน ในขณะที่กำรยกเลิกชำยแดน
ช่วยส่งเสริมธุรกิจ ในปัจจุบันถนนออโต้บำห์นอันโด่งดังของ
เยอรมันก็เริ่มพบกับปัญหำกำรจรำจรติดขัดที่ส่งผลต่อกำรจ�ำกัด
ควำมเร็วท่ีไม่มีใครชอบใจนัก เรำจะเห็นอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นใน 
AEC หรือเปล่ำ 

แรกเริ่มเลย ยังมีหลำยคนที่ไม่แน่ใจนักว่ำ AEC คืออะไร และ
มันจะส่งผลอย่ำงไรต่อธุรกิจของพวกเขำ และค�ำตอบก็ไม่ได้มำ
ง่ำยๆ เสียด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น มีประเด็นปัญหำเกี่ยวกับเรื่อง
ของเอกสำรที่ใช้ในกำรผ่ำนแดน ในทำงเทคนิคแล้ว รถบรรทุก
จ�ำนวนหนึ่งจะได้รับอนุญำตให้เดินทำงได้ทั่ว AEC และถึงแม ้
ผมจะไม่ได้คำดหวังว่ำจะมีรถบรรทุกจำกอินโดนีเซียขึ้นจำก
เรือเฟอร่ีมำว่ิงอยู ่ในกรุงเทพฯ มันก็ยังมีเรื่องของกำรขยำย
เครือข่ำยถนนจำกสิงคโปร์ไปจีนและพม่ำ และนอกเหนือไปจำก

เราพร้อมหรือยัง
ส�าหรับ AEC ? 

เรื่องของเอกสำรข้ำมแดน ยังมีค�ำถำมที่ว่ำ คนขับรถบรรทุกของคุณพูดภำษำ
อังกฤษได้มำกพอที่จะรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงนี้หรือเปล่ำ

เรำต้องถำมผู้ผลิตรถบรรทุกกันดูสักหน่อยว่ำพวกเขำมีมำตรกำรในกำรวำง
โครงสร้ำงข้อตกลงในกำรให้บริกำรอย่ำงไร ในขณะที่กระบวนกำรขนส่งอำจ 
จะใช้เวลำน้อยลงเพรำะคุณไม่ต้องมำนั่งเปล่ียนรถพ่วงกันที่ชำยแดนอีกต่อ
ไป จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำรถของคุณท�ำกำรซื้อขำยในสิงคโปร์แล้วมำเสียในไทย 
สถำนกำรณ์เดียวกันนี้ก็เป็นเรื่องน่ำขบคิดเมื่อต้องค�ำนึงถึงเรื่องยำงรถด้วย
เช่นกัน ซึ่งผมก็แน่ใจว่ำสัญญำเรื่องกำรบ�ำรุงดูแลรักษำย่อมต้องผูกติดอยู่กับ
ผู้จ�ำหน่ำยท้องถิ่นอยู่แล้ว จริงไหมครับ? เรำหวังว่ำประเด็นปัญหำเหล่ำนี้จะ
ได้รับกำรพูดถึงโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย

อ้อ! แล้วกย็งัมเีรือ่งงน�ำ้มนัทีน่่ำสนใจไม่แพ้กนั ในขณะที ่OEMs ให้ควำมมัน่ใจ
กบัเรำว่ำรถบรรทกุของพวกเขำสำมำรถรบัมอืกบัคณุภำพน�ำ้มนัทีแ่ตกต่ำงกนั
ได ้มันก็ยงัมีประเด็นเรื่องของประสิทธภิำพกำรท�ำงำนให้เรำต้องคิดตอ่ หลำย
ต่อหลำยครั้งมีกำรยืนยันแล้วว่ำคุณสำมำรถใช้น�้ำมัน Euro 5 กับเครื่องยนต์ 
Euro 2 หรือ 3 ได้ แต่คุณก็จะไม่ได้สมรรถนะและระบบกำรปล่อยควันท่ีมี
ประสิทธิภำพ บำงทีนี่อำจเป็นเวลำที่เรำจะท�ำให้ AEC มีมำตรฐำนเดียวกัน
เสียที ลืมบอกไปว่ำตอนนี้ตุรกี (ซึ่งหำกตำมค�ำนิยำมที่มีก็จัดว่ำเป็นประเทศ 
ก�ำลังพัฒนำ) ก็ก�ำลังน�ำ Euro 6 มำใช้ภำยในไตรมำสแรกของ 2015 โดย
จดุมุง่หมำยของควำมเปลีย่นแปลงดงักล่ำวกค็อื กำรทีร่ถบรรทกุของพวกเขำจะ 
ได้เดินทำงเข้ำออกสหภำพยุโรปได้ ถ้ำตุรกีสำมำรถปรับตัวเองให้เข้ำกับเขต
กำรค้ำขนำดใหญ่เช่นนี้ได้ AEC จะรออะไรล่ะ? อย่ำงน้อยเรำก็น่ำจะลองใช้ 
Euro 4 ซึ่งจะเป็นมำตรฐำนที่จีนจะใช้นับตั้งแต่กุมภำพันธ์ 2015 เป็นต้นไป 
ฮ่องกงเองก็ก�ำลังอยู่ท่ำมกลำงกำรพูดคุยถึงข้อตกลง FTA กับ ASEAN และ
เหล่ำสิงห์รถบรรทุกในภูมิภำคก็จะได้ท�ำงำนภำยใต้กำรค้ำเสรีที่กว้ำงไกล
ยิ่งขึ้นไปอีก

ลองดูตัวอย่ำงเรื่องของกำรบรรทุกน�้ำหนักเกิน มันเป็นเรื่องชัดเจนว่ำในเวลำ 
ไม่นำนนี้ จะต้องมีกำรท�ำข้อตกลงมำตรฐำนร่วมกัน มีประเด็นเกี่ยวกับ
เรื่องของน�้ำหนักที่อนุญำตตำมกฎหมำยและผู้ผลิตรถบรรทุกจะต้องท�ำกำร
ออกแบบทำงวิศวกรรมของรถให้รองรับควำมสำมำรถนั้นได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ เพรำะเวลำที่คุณข้ำมชำยแดน น�้ำหนักที่คุณบรรทุกอำจจะถูก 
กฎหมำยในประเทศหนึ่ง แต่ผิดกฎหมำยในอีกประเทศหนึ่งก็ได้

หลังจำกได้พูดคุยกับคนจ�ำนวนไม่น้อยในอุตสำหกรรม ก็เป็นที่ชัดเจนว่ำ
ยังไม่มีอะไรชัดเจนเก่ียวกับ AEC ส่ิงที่ผมหวังก็คือคนจ�ำนวนมำกพอจะได้
อ่ำนบทควำมนี้และเริ่มเรียกร้องหำค�ำตอบ เพรำะกำรเปิด AEC จะน�ำมำซึ่ง
ผลกระทบในวงกว้ำง ผมเดำว่ำจะต้องมีบริษัทที่มีวิสัยทัศน์จ�ำนวนไม่น้อยที่
เริม่ศกึษำและวำงแผนในเรือ่งนีก้นัแล้ว และพวกเขำเหล่ำนีน้ีแ่หละทีจ่ะเป็นผู้
ก�ำชยัชนะใน AEC ในขณะทีอ่กีหลำยต่อหลำยคนทีล่ะเลยจะค่อยๆ เลอืนหำย
ไปในประวัติศำสตร์เมื่อควำมเปลี่ยนแปลงมำถึง

Stefan Pertz เป็นบรรณาธิการของ Asian Trucker มาเลเซียและผู้จัดงาน 
Malaysia International Bus, Truck and Component Expo 2015 ท่ี
กัวลาลัมเปอร์

REPORT

Story By Stefan Pertz
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ในเยอรมนั ทมีฟตุบอลเดนิทำงอย่ำงมสีไตล์ด้วยรถโค้ชส�ำหรบั
กำรวิ่งทำงไกล และส�ำหรับทีมแชมเปี้ยนเจ้ำของสถิติมำกมำย
อย่ำง FC Bayern Munich แล้วนั้น รถโค้ช MAN คือบ้ำน
หลังที่สอง คือห้องประชุมที่เหล่ำสมำชิกเอำไว้พูดคุยปรึกษำ 
เกมส์กำรเล่น คอืที่ๆ  พวกเขำได้พกัผ่อนหลงัจำกกำรแข่งขนัอนั
เหน็ดเหนื่อย เมื่อดวงตำทุกคู่จับจ้องมำที่คุณยำมคุณโลดแล่น
อยู่บนสนำม กำรไปถึงจุดหมำยอย่ำงปลอดภัยและผ่อนคลำย
คือสิ่งที่มีควำมส�ำคัญยิ่ง

ฟุตบอลและทีวี

Michael Lauerbach คือบุรุษผู้ควบคุมพวงมำลัยของ MAN 
เขำเดินลงจำกรถที่จอดอยู่ในลำนจอดรถในเมือง Säbener 
Straße ในมิวนิคเป็นระยะๆ สำยตำมองไปยังสนำมฝึก ชำย
ผูร้บัหน้ำทีข่บัรถโค้ชให้ FC Bayern Munich ผูน้ีคุ้น้เคยกบักำร 
รอคอยเป็นอย่ำงด ีหำกแต่วนันีเ้ขำดตูืน่เต้นกว่ำทกุวนั กำรถ่ำยท�ำ 
“Brückenschuss” ของทีมก�ำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้ำ และกำร
ท่ีจะท�ำให้ทุกอย่ำงด�ำเนินไปอย่ำงรำบร่ืนได้นั้น Michael 
Lauerbach จะต้องขับรถโค้ชคู่ใจให้อยู่ในควำมเร็วที่คงที่และ
พอดี เพรำะมันเป็นทำงเดียวที่จะประเมินได้ว่ำทิศทำงของ

ลกูบอลจะวิง่ไปอย่ำงไรในภำยหลงั Michael Lauerbach มัน่ใจ
อยู่หนึ่งสิ่ง “กำรรักษำควำมเร็วให้พอดีไม่ใช่ปัญหำส�ำหรับผม” 
แต่ตำรำงเวลำกก็ระชัน้ชดิและทกัษะกำรขบัรถของเขำกม็ส่ีวน
ส�ำคัญต่องำนชิ้นนี้ (ดูวิดีโอคลิปนี้ได้ที่ http://www.youtube.
com/watch?v=5k8TPR52lbQ)

ที่สุดแห่งความทันสมัยและหรูหรา

รถบัสรุ่น MAN ท่ีถูกใช้เป็นยำนพำหนะประจ�ำทีมน้ันคือท่ีสุด
แห่งควำมทนัสมยั มนัอดัแน่นไปด้วยเทคโนโลยล่ีำสดุทีแ่บรนด์
จำกตอนใต้ของเยอรมนัแบรนด์นีค้ดิค้นขึน้ ยิง่ไปกว่ำนัน้ รถบสั
ส�ำหรับเดินทำงไกลเหล่ำน้ียังรวมเอำรำยละเอียดกำรตกแต่ง
ภำยในและกำรใช้งำนท่ีไปไกลกว่ำควำมเป็นไปได้ใดๆ ท่ี
ยำนพำหนะในแบบเดียวกันจะหยิบยื่นให้ได้ มันมีทุกอย่ำงท่ี
นักกฬีำต้องกำร ไม่ว่ำจะเป็นโต๊ะพร้อมท่ีรองขำท่ีปรบัให้ซ่อนตัว
ลงไปกบัพืน้ได้ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ ทีน่ัง่บหุนงัสดุหร ูระบบ
มลัติมเีดียหลำกหลำยกำรใช้งำน นับต้ังแต่ระบบเสียงคุณภำพ
สูง จอ TFT ระบบเครื่องเล่น DVD และ Internet ไปจนถึงทีวี
ดำวเทยีมในรถบสัทีใ่นปัจจบุนักลำยเป็นมำตรฐำนปกตสิ�ำหรบั
รถโค้ชวิ่งทำงไกลไปแล้ว ภำยในยังมีครัวขนำดกว้ำงขวำงอยู่

FC Bayern Munich
เราอาจจะเห็นผู้เล่น 11 คนในสนาม
ฟุตบอล แต่มีสมาชิกในทีมบางคน
ทีอ่าจไม่เคยมใีครได้เหน็ แม้ว่าเขาจะมี
บทบาทส�าคัญกับชัยชนะของทีม
อย่างมากกต็าม เราก�าลงัพดูถงึรถโค้ช
แห่งทีม Bayern Munich และบุรุษ 
ผู้อยู่หลังพวงมาลัยของมัน

Buses
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ทำงด้ำนหลังพร้อมเตำท�ำอำหำรแบรนด์ Ceran และเครื่องท�ำ
น�ำ้แขง็ทีท่�ำให้ควำมสะดวกสบำยในกำรเดนิทำงครบครนัยิง่ขึน้ 
เครื่องปั่นไฟฉุกเฉินวำงตัวอยู่ในช่องเก็บของ ท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ
อุปกรณ์มูลค่ำสูงทั้งหลำยอยู่ในสภำพพร้อมใช้

ระบบความปลอดภัยชั้นยอด

ควำมปลอดภัยคือสิ่งที่ MAN ไม่เคยละเลย นอกเหนือไปจำก
ระบบมำตรฐำนอย่ำงเบรก ABS อันเป็นองค์ประกอบที่ MAN  
ให้ควำมส�ำคญัเสมอมำ ยงัมคีวำมแขง็แกร่งทีเ่พิม่ขึน้ของตวัถงั 
ในขณะที่รถโค้ช MAN Lion ตัวใหม่เพิ่มคุณสมบัติพิเศษด้วย  
ESP (lectronic Stability Program) ทีช่่วยป้องกนักำรเสียหลัก
ของรถ มนัยงัม ีLGS (Lane Guard System) ทีจ่ะช่วยท�ำหน้ำที่
เตือนผูข้บัหำกรถเฉออกนอกเลน ไฟซีนอนคุณภำพสูงถูกเลือก
มำใช้ส�ำหรับไฟหน้ำ รวมไปถึงกล้องด้ำนหน้ำที่ถูกติดต้ังเพื่อ
เปิดมุมมองที่กว้ำงขวำงครอบคลุมให้คนขับมำกย่ิงข้ึน เมื่อผู้
เล่นของ FC Bayern ก�ำลังเตะในสนำมไม่ว่ำจะเป็นแมทช์ใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ ระบบป้องกันภัยอิเล็กทรอนิกส์ก็จะ 
ท�ำหน้ำที่ช่วยผู้ขับในกำรดูแลรักษำรถ และม่ันใจได้ว่ำทุกส่ิง
ทุกอย่ำงที่อยู่ภำยในรถจะอยู่ในสภำพเดิม ไม่ช�ำรุดหรือหำย
ไปไหน

อกีหนึง่ควำมสำมำรถด้ำนควำมปลอดภยัทีค่วรได้รบักำรพดูถงึ
ก็คือ ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่จะช่วยเตือนคนขับรถหำกรถอยู่
ในสภำวะท่ีก�ำลังจะเกิดกำรปะทะ ก่อนท่ีระบบจะท�ำกำรเบรก
อัตโนมัติเพื่อหลีกเล่ียงกำรเกิดอุบัติเหตุ MAN ยังติดตั้งกล้อง 
ทีฉ่ำยภำพมมุสงู 360 องศำ ก�ำจดัทกุจดุอบัรอบๆ รถ และช่วย
ให้ผูข้บัขบัขีไ่ด้อย่ำงมัน่ใจและมปีระสทิธภิำพ ท้ำยสดุคอืระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกออกแบบมำใช้ช่วยเหลือผู้ขับขี่เมื่อท�ำกำร
เปลี่ยนเลน

ทีมอื่นๆ ก็นั่งรถบัส

ผู้เล่นของทีม FC Bayern Munich Basketball ก็มี MAN เป็น
เพื่อนร่วมทำงคู่ใจเช่นกัน นอกจำกนี้ MAN ยังเป็นหุ้นส่วน
ส�ำคัญของ FC Bayern Munich แห่ง Bundesliga Club มำ
ตัง้แต่ปี 2008 และยงัเป็นผูส้นบัสนนุทมีบำสเกตบอลของคลบั
ด้วยเช่นกัน บริษัทจำกมิวนิคแห่งน้ียังได้ออกแบบและผลิต
รถโค้ช MAN Lion รุ่นพิเศษเพื่อใช้ในกำรรับส่งและอ�ำนวย 
ควำมสะดวกให้เหล่ำนักบำสเกตบอลตลอดฤดูกำลแข่งขัน 
ในปัจจุบันเหล่ำทีมกีฬำแห่งเมืองมิวนิคเดินทำงไปแข่งขันด้วย
รถบัส MAN ประจ�ำทีมทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็น FC Bayern and 
1860 Munich (ฟุตบอล), FC Bayern (บำสเกตบอล) และ 
EHC Munich (ฮอกกี้)
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ร ถ  M A N  L i o n  รุ ่ น
ส่ั ง ท� ำ พิ เ ศ ษ ข อ ง ที ม
บ ำ ส เ ก ต บ อ ล  F C 
Bayern นั้นได้รับกำร
ออกแบบมำเพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำรของ
นักกีฬำที่มีรูปร่ำงใหญ่

กว่ำมำตรฐำน เพื่อให้พวกเขำเดินทำงได้อย่ำงสะดวกสบำยและผ่อนคลำยมำกท่ีสุดก่อนกำร
แข่งขัน ด้วยควำมยำวโดยรวมอยู่ท่ี 13.8 เมตร รถบัสพิเศษนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วยควำมหรูหรำ
และผ่อนคลำย ที่เปลี่ยนแปรกำรเดินทำงให้เป็นประสบกำรณ์อันน่ำจดจ�ำเมื่อเหล่ำนักกีฬำ
ต้องเดินทำงไกลเพื่อไปแข่งขันนอกบ้ำน และหลังจำกควำมทุ่มเทในเกมส์จบลงและพวกเขำ 
อยู่ระหว่ำงกำรเดินทำงกลับบ้ำน MAN Lion ก็คือท่ีๆ พวกเขำจะได้พักผ่อนและพักฟื้นก�ำลัง
ได้เป็นอย่ำงดี ผู้เล่นแต่ละคนจะมีที่นั่งกว้ำงใหญ่เป็นของตัวเอง โดยท่ีน่ังท้ัง 18 ท่ีมีเบำะหนัง
ที่ใหญ่กว่ำเป็นสองเท่ำพร้อมที่วำงขำ รวมไปถึงกำรออกแบบให้พื้นท่ีระหว่ำงแถวและท่ีน่ังให้มี
ขนำดกว้ำงถึง 1.2 เมตร เพียงพอส�ำหรับยืดขำเพื่อควำมสบำยของร่ำงกำยและจิตใจสูงสุดของ
นกักฬีำ นอกจำกนีภ้ำยในรถยงัมอีนิเทอร์เน็ต WiFi รวมไปถงึพอร์ท USB และท่ีชำร์จไฟเป็นของ
ตวัเอง คอนโซลแบบ Built-In มวีดีโีอเกมส์เพือ่ควำมบนัเทงิทีค่รบครนั และส่วนครวัทีส่ำมำรถท�ำ
อำหำรได้หลำกหลำยทีม่ใิช่เพยีงของกนิเล่น เทคโนโลยเีหนือระดับแห่งรถบสั MAN Lion จะช่วย
พำเหล่ำนักกีฬำผู้เก่งกำจไปข้ำงหน้ำให้เร็วและปลอดภัยกว่ำที่เคย

เทคโนโลยีเหนือระดับแห่งรถบัส MAN 
Lion จะช่วยพาเหล่านักกีฬาผู้เก่งกาจไป
ข้างหน้าให้เร็วและปลอดภัยกว่าที่เคย

Buses



Asian Trucker / 47




