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ก�รแข่งขันร�ยก�รใหญ่ Shell 
Eco Marathon ที่ฟิลิปปินส์

รู้จักเพื่อนบ้�นฟิลิปปินส์

รถผสมซีเมนต์

แวะไปเยี่ยมชมศูนย์บริก�ร
สแกนเนียที่เชียงใหม่

ร่วมทดสอบ MAN Bus R40

Food Truck ที่กัวล�ลัมเปอร์

Scania Drive Competition 
2015

ไปชมง�น MIBTC 2015  
ที่ม�เลเซีย
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Ecitor’s Note

ท่�มกล�งภ�วะเศรษฐกิจที่ซบเซ� ไม่ว่�จะเป็นในประเทศหรือ 

ต่�งประเทศ โดยเฉพ�ะเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังคงมีปัญห�ต้องแก้ไข 

หล�ยเร่ือง สำ�หรับประเทศไทยหล�ยคนคิดว่�ก�รส่งออกจะเป็นส่ิง

ท่ีม�ช่วยกระตุ้นเรื่องเศรษฐกจิ แต่ก�รส่งออกกไ็ม่ดีอย�่งทีห่ล�ยคน

คิด อีกทั้งในปีนี้ดูเหมือนว่�ภ�คเกษตรอ�จจะต้องเผชิญกับปัญห�

เรื่องแล้งรุนแรง ส่ิงเหล่�นี้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ถึงทุกภ�คส่วน 

อย่�งย�กหลีกเล่ียง แวดวง Transport ก็ได้รับผลกระทบ ซึ่งผล 

กระทบมทีัง้ตอ่ผูผ้ลติรถและผูใ้ชร้ถ แตถ่งึอย�่งไรกต็�มทกุอย�่งตอ้ง

เดินหน้�เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเศรษฐกิจกลับม�เริ่มเดินหน้�ได้ต่อ

ต้นเดือนมิถุน�ยนที่ผ่�นม� ทีมง�น Asian Trucker เดินท�ง 

ไปยังสำ�นักง�นใหญ่  Hino ประเทศไทย เ พ่ือสนทน�กับ 

คุณอำ�นวย พงษ์วิจ�รณ์ กรรมก�รรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เพ่ือพูดคุยถึง 

เรื่องร�วของฮีโน่ ประเทศไทย มีเรื่องร�วที่น่�สนใจม�กม�ย Asian 

Trucker ฉบับหน้�เร�จะนำ�เสนอให้กับผู้อ่�นทุกท่�น

ฉบับนี้  Asian Trucker (ประเทศไทย) มี เรื่องร�วของก�ร

แข่งขัน Shell Eco Marathon จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ โดย  

Shel l  นอกจ�กนั้นทีมง�น Asian Trucker ประเทศไทย

ยั ง แวะไปชมบรรย�ก�ศง�น MIBTC 2015  ง�น Bus 

& Truck ที่กรุงกัวล�ลัมเปอร์ เพร�ะในอน�คตอันใกล้นี้ เมื่อ 

AEC เปิดขึ้นอย่�งเป็นท�งก�ร Bus & Truck จ�กไทยจะมี 

วิ่งไปม�เลเซียและม�เลเซียจะวิ่งม�ไทยเพิ่มม�กขึ้น เป็นเรื่อง

จำ�เป็นอย่�งยิ่งในก�รที่จะเชื่อมต่อข้อมูลระหว่�งกัน Asian 

Trucker ยังเดินท�งไปเยี่ยมชมศูนย์บริก�รของ Scania ที่เชียงใหม่ 

ซึ่งถือเป็นศูนย์กล�งท�งภ�คเหนือที่สำ�คัญของ Scania โดยมี

เชียงร�ยเป็นประตูเชื่อมเส้นท�ง R3A ที่สำ�คัญเข้�ไปยังล�วและ 

เช่ือมต่อไปยังจีนท�งตอนใต้ ในอน�คตอันใกล้น้ี ช่องท�งเช่ือมต่อน้ี 

จะต้องเพิ่มคว�มคึกคักอย่�งไม่ต้องสงสัย และอีกหล�ยเรื่อง 

ที่น่�สนใจรอคอยผู้อ่�นทุกท่�นอยู่ด้�นในแล้วครับ 

ถึงอย่างไรก็ต้องมุ่งไปข้างหน้า...

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณ�ธิก�ร

ท่�นส�ม�รถส่งคว�มคิดเห็นคำ�แนะนำ�ติชม ม�ได้ที่ songyot@asiantrucker.com 

สนใจโฆษณ� ประช�สัมพันธ์ ติดต่อ สุธัญญ� ทองเหง้� โทร. 08 6103 4000 sutanya@asiantrucker.com





News & Update

Schaeffler บริษัท เทคโนโลยีช้ันนำ�ของโลกย�นยนต์และ
อุตส�หกรรม จัดพิธีว�งศิล�ฤกษ์สำ�หรับสร้�งโรงง�นบน
พืน้ทีส่เีขียวทีช่ลบุรี ประเทศไทย โรงง�นแหง่ใหมต่ัง้อยูท่ีน่คิม
อุตส�หกรรมเหมร�ชชลบุรีนิคมอุตส�หกรรมสอง เป็นก�ร
ส�นต่อสิ่งที่ได้เริ่มต้นไว้แล้วและเพื่อเติบโตต่อไปในภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิกและโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ด้วยก�รเปดิตวัส�ยผลติภณัฑใ์หม ่นีค่อืก�้วทีส่ำ�คญัของก�ร
ขย�ยตัวเชิงกลยุทธ์ของก�รผลิตในท้องถิ่นเช่นเดียวกับง�น
ท�งด้�นก�รวิจัยและพัฒน�ในภูมิภ�ค

การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง - ในภูมิภาคเพื่อภูมิภาค

“ก�รขย�ยก�รผลติของเร�ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตส้ะทอ้น
ใหเ้หน็ถงึคว�มมุง่มัน่ของเร�ในภมูภิ�คนี ้ ชว่ยใหเ้ร�ส�ม�รถ
ให้บริก�รลูกค้�ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย  ด้วยโซลูชั่นของเร� 
อุตส�หกรรมย�นยนต์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออก
เฉยีงใต้จะทรงตวัสำ�หรบัก�รเจรญิเตบิโตอย�่งตอ่เนือ่ง” น�ย 
Andreas Schick ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รที่ Schaeffler 
เอเชียแปซิฟิกกล่�ว สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับก�รผลิต
จะถกูสร้�งข้ึนใหมบ่นเนือ้ที ่55,000 ตร. เมตร ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชลบรุชี�ยฝัง่ตะวนัออกของประเทศไทย ก�รกอ่สร�้งโรงง�น
จะเริ่มต�มที่กำ�หนดและจุดเริ่มต้นของก�รผลิตที่โรงง�นมี
ก�รว�งแผนในช่วงไตรม�สแรกของปี 2016 ส�ยผลิตภัณฑ์
ทีจ่ะเปดิตวัในเฟสท่ี 1 รวมถงึแผน่คลทัชแ์ละแผน่คลทัชค์ว�ม
ดัน เข็มขัดนิรภัยกลและไฮดรอลิก แหวน Synchronizer  
แบริ่งปล่อยคลัทช์ และระบบปล่อยคลัทช์

การแขง่ขนัท่ีเพ่ิมข้ึนของลูกคา้ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC)

“ประเทศไทยเป็นหนึง่ในศนูยก์ล�งก�รผลติย�นยนตท์ีส่ำ�คญั
ของโลก มีคว�มเข้มข้นสูงสุดของก�รผลิตและก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกก�รวิจัยของกลุ่ม OEM ย�นยนต์ ประเทศที่ได้
เหน็ก�รเจริญเตบิโตของอุตส�หกรรมทีแ่ขง็แกรง่ในชว่งไมก่ีป่ี
ทีผ่�่นม� นอกจ�กนีร้ฐับ�ลไทยให้  คว�มสำ�คญัอย่�งม�กตอ่
ก�รชว่ยเหลอืและพฒัน�อตุส�หกรรมย�นยนต ์ประเทศไทย
มีแรงง�นที่มีทักษะดีม�กและต้นทุนค่�แรงง�นในก�ร
แข่งขัน” น�ยม�ซ�ฟูมิโยชิดะประธ�นย�นยนต์ Schaeffler 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่�ว

“ก�รเปดิโรงง�นแหง่ใหมข่องเร�ในประเทศไทยจะเสรมิสร�้ง
คว�มใกล้ชิดกับลูกค้�ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งหมด ก�รเสริมสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินง�นและ
วิศวกรรมของเร�ในภูมิภ�คนี้ช่วยให้เร�ส�ม�รถตอบสนอง
อย่�งรวดเร็วต่อก�รเปลี่ยนแปลงในตล�ด ก�รรวมกลุ่มของ

ประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) ในปี 2015 จะก่อให้เกิดประโยชน์กับ
อุตส�หกรรมย�นยนต ์ในบรบิทนีก้�รจัดห�ทอ้งถิน่จะนำ�ไปสู่  คว�มส�ม�รถ
ในก�รแข่งขันที่ดีขึ้นของลูกค้�ของเร� ที่พวกเข�ส�ม�รถได้รับประโยชน์
เช่นเดียวกับแรงจูงใจด้�นภ�ษีของรัฐบ�ล ก�รส่งมอบได้เร็วขึ้นและมีคว�ม
ยืดหยุ่นในก�รว�งแผนก�รผลิต” น�ยโยชิดะกล่�ว

การสร้างการเคลื่อนไหวสำาหรับวันพรุ่งนี้ - ความพร้อมในวันนี้

คว�มใหญ่โตกล�ยเป็นกระแสโลก�ภิวัตน์ ดิจิตอล ก�รข�ดแคลนของ
ทรพัย�กรพลงัง�นทดแทนและคว�มตอ้งก�รทีเ่พิม่ขึน้สำ�หรบัก�รเคลือ่นไหว
ที่เหม�ะสมจะนำ�ไปสู่  ก�รเปล่ียนแปลงม�กแบบไดน�มิกม�กขึ้น คว�ม
ตอ้งก�รของตล�ดและรปูแบบธรุกจิ Schaeffler ไดม้กี�รพฒัน�กลยทุธก์�ร
เจรญิเตบิโตเพือ่ตอบสนองตล�ดเหล�่นี ้ก�รเปลีย่นแปลงและคว�มตอ้งก�ร 
ของลูกค้�ใช้ประโยชน์จ�กศักยภ�พในก�รเติบโต ไดรฟ์ที่เป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม ก�รเคล่ือนย้�ยเมืองและระหว่�งเมืองเช่นเดียวกับห่วงโซ่
พลังง�นเป็นพื้นที่ของก�รมุ่งเน้นที่ Schaeffler มุ่งเน้นสร้�งขึ้น โดยดำ�เนิน
ก�รวจิยัของตวัเองและพฒัน�คว�มรว่มมอืกบัลกูค�้และพนัธมติรท�งธรุกจิ
ของตน

Schaeffler เห็นศักยภ�พอันย่ิงใหญ่ที่จะใช้เทคนิคนี้ในวงกว้�ง คว�มรู้ใน
ตล�ดทีเ่ตบิโตเกดิใหมใ่นเอเชยีแปซฟิกิ เปน็แบบบรูณ�ก�รอย�่งใกลช้ดิกบั
เครือข่�ยทั่วโลกของบริษัทฯ ของหน่วยง�นวิจัยและพัฒน� รวมทั้งก�รผลิต
พืชและส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวก Schaeffler ใช้ก�รทำ�ง�นร่วมกันเหล่�น้ี ส่งเสริม
ก�รถ่�ยโอนที่กว้�งขว�งของคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญที่อยู่ในเครือข่�ย 
ทั่วโลก เป็นหุ้นส่วนเพื่อก�รพัฒน�สำ�หรับลูกค้�ในตล�ดที่ดำ�เนินก�ร

Schaeffler 
เติบโตสานต่อการผลิตในภูมิภาคเอเชีย/แปซิฟิก
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News & Update

บรดิจสโตน จัด ประชุมใหญ่
ประจำาปี 2558 
ศูนย์บริการค็อกพิท ออโต้บอย และศูนย์บริการยาง
รถบรรทุกและรถโดยสาร บีทีซี มุ่งม่ันสู่ความเป็นท่ีหน่ึง 
ด้านยอดจัดจำาหน่ายและการบริการ

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด นำ�โดย 
มร.โทมิโอะ ฟุกุสุมิ กรรมก�รผู้จัดก�ร จัดประชุมใหญ่
ประจำ�ปี 2558 ภ�ยใต้แนวคิด “The No.1 Service 
Network” แกส่ม�ชกิศนูยบ์รกิ�รคอ็กพทิ (COCKPIT) 
ออโตบ้อย (AUTOBOY) และเครอืข�่ยศนูยบ์รกิ�รย�ง
รถบรรทุกและรถโดยส�รบีทีซี (Bridgestone Truck 
Tire Center - BTC) เพื่อนำ�เสนอกลยุทธ์ก�รบริห�ร
ด้�นต่�งๆ เสริมคว�มแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภ�พก�รจัด
จำ�หน่�ยและบริก�รสู่คว�มเป็นเลิศ รวมทั้งกระชับ 
คว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่�งเครือข่�ยสม�ชิก  
ณ โรงแรมเซ็นท�ร�แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้ 

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำ�กัด ร่วมกับกรมก�รขนส่งท�งบก จัดก�รแข่งขัน  
“อซูีซุยอดนกัขบัมอืทอง ครัง้ที ่10 ประจำ�ป ี2558” เวทเีกยีรตยิศแหง่ก�รประชนั
ทักษะก�รควบคุมรถบรรทุกขน�ดใหญ่ โดยใช้ “อีซูซุ ซูเปอร์ทรัค ซูเปอร์คอม
มอนเรล” ม�ตรฐ�นยูโร 3 รวม 2 ประเภท ได้แก่ รถหัวล�ก และรถสิบล้อล�ก
พ่วง โดยแบ่งก�รแข่งขันออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกระดับภูมิภ�คและ
รอบชิงชนะเลิศ โดยผู้สมัครเข้�ร่วมก�รแข่งขันจะต้องผ่�นด่�นก�รทดสอบทั้ง
ในภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ โดยในภ�คทฤษฎีจะเป็นก�รทดสอบกฎจร�จร วินัย 
ม�รย�ท และจิตวทิย� สว่นภ�คปฏบิตัเิปน็ก�รเนน้ทกัษะก�รบงัคบัรถบนสน�ม 
ทดสอบในสถ�นีต่�งๆ ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในชีวิตประจำ�วัน อ�ทิ ก�รขับรถ 
สล�ลม ก�รขบัรถในพืน้ทีจ่ำ�กดั ก�รกลบัรถในท�งแคบ ก�รขบัรถในทีแ่คบและ
จอดให้ตรงจุด เป็นต้น

ก�รแขง่ขนัรอบคดัเลอืกระดบัภมิูภ�ค ผูช้นะเลศิและรองชนะเลศิอนัดบั 1- 4 จะ
ได้รับร�งวัลเงินสด 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 และ 3,000 บ�ทต�มลำ�ดับ 
และยังได้รับสิทธิเข้�ร่วมชิงชัยในก�รแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ประเภทละ 
5 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ส่วนเจ้�ของกิจก�รของพนักง�นขับรถที่ได้รับร�งวัลใน
รอบคดัเลอืกจะไดร้บัร�งวลับตัรกำ�นลัอซูีซุมลูค�่ 10,000, 8,000, 6,000, 4,000 
และ 3,000 บ�ทต�มลำ�ดับอีกด้วย

กำ�หนดก�ร ก�รแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภ�คในจังหวัดต่�งๆ รวม 5 ครั้ง
ทั่วประเทศ มีดังนี้
ท่�เรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี วันเส�ร์ที่ 16 และวันอ�ทิตย์ที่ 17 พฤษภ�คม 
2558 ค่�ยเทพสตรีศรีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมร�ช วันเส�ร์ที่ 23 พฤษภ�คม 
2558 ล�นร�ชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันเส�ร์ที่ 6 มิถุน�ยน 2558 สน�มบิน 
นำ้�พอง จังหวัดขอนแก่น วันเส�ร์ที่ 27 มิถุน�ยน 2558

สำ�หรับรอบชิงชนะเลิศกำ�หนดจัดก�รแข่งขันในวันเส�ร์ที่ 2 สิงห�คม ศกน้ี 
ณ สน�มทดสอบไทยบริดจสโตน จังหวัดพระนครศรีอยุธย� ผู้ชนะเลิศและ 
รองชนะเลิศอันดับ 1-2 ของทั้งสองประเภท จะได้รับร�งวัลเงินสด 100,000 
50,000 และ 30,000 บ�ท ต�มลำ�ดับ เจ้�ของกิจก�รจะได้รับร�งวัลบัตรกำ�นัล
อซีซูมุลูค�่ 20,000 บ�ท ยิง่ไปกว�่นัน้ ในว�ระพเิศษฉลองครบรอบ 10 ป ีผูช้นะ
เลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ทั้ง 2 ประเภท จะได้รับร�งวัลพิเศษแพ็กเกจ
ทัวร์กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น จำ�นวน 2 ที่นั่ง มูลค่�ร�งวัลละ 200,000 บ�ท และร�งวัล
บัตรกำ�นัลอีซูซุสำ�หรับเจ้�ของกิจก�ร มูลค่�ร�งวัลละ 100,000 บ�ท อีกด้วย

นักขับรถบรรทุกอีซูซุและเจ้�ของกิจก�รทั่วประเทศที่สนใจร่วมประลองคว�ม 
เป็นหนึ่ง ส�ม�รถติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดก�รสมัครแข่งขัน “อีซูซุยอด 
นักขับมือทอง” ครั้งที่ 10 ประจำ�ปี 2558 ได้ที่ส�ยด่วนอีซูซุลูกค้�สัมพันธ์  
โทร. 0-2118-0777

TCEB เดินหน้าโรดโชว์ประชาสัมพันธ์งาน Thailand International 

TRUCK SHOW 2015 (TiT) ในภูมิภาคอาเซียน 

สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (สสปน.) หรือ  
Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) ในฐ�นะ
ผูร่้วมสนบัสนนุก�รจดัง�นอย่�งเป็นท�งก�ร Thailand International 
TRUCK SHOW 2015 (TiT2015) เดินหน้�ประช�สัมพันธ์ก�รจัด
ง�นร่วมกับ บริษัท นิชิโอะเร้นท์ออล จำ�กัด และบริษัท พ�ร�บ๊อกซ์ 
จำ�กัด ในภูมิภ�คอ�เซียน ตอกยำ้�คว�มเป็นที่สุดแห่งมหกรรม 
รถบรรทุกน�น�ช�ติ วันที่ 17-19 กันย�ยน 2558 ณ อ�ค�ร 7-8 
ศูนย์แสดงสินค้�และก�รประชุมอิมแพค เมืองทองธ�นีภ�ยใต้
แนวคิด “Buyers Meet Sellers, TRUCK Day!”

คุ ณ ซู มิ  เ ซ อิ จิ โ ร่  ผู้ จั ด ก � ร ฝ่ � ย ข � ย  บ ริ ษั ท
นิชิโอะเร้นท์ออล (ประเทศไทย) จำ�กัด เปิดเผยว่� “เร�ได้รับคว�ม
ร่วมมือย่�งดีท่ีสุดจ�กท�งสสปน.ในก�รประช�สัมพันธ์ก�รจัดง�น 
Thailand International TRUCK SHOW 2015(TiT)ในภูมิภ�ค
อ�เซียน โดยเริ่มจ�กส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์ นำ�โดย 
คุณศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองประธ�นส�ยง�นกลยุทธ์และพัฒน�
ธุรกิจสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร รวมถึง
ก�รเดินท�งไปประช�สัมพันธ์ยังส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม  
นำ�โดย คณุจ�รวุรรณ สวุรรณศ�สน ์ผูอ้ำ�นวยก�รฝ�่ยอตุส�หกรรม
ก�รแสดงสินค้�น�น�ช�ติสำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและ
นทิรรศก�รเพื่อประช�สัมพนัธ ์และเชิญชวนสม�ชิกเข้�ร่วมชมง�น Asian Trucker  9
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วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัด
แข่งขันรอบสุดท้ายในรายการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดน้ำามัน 
Volvo Trucks Asia Pacific Final FuelWatch Competition 

2015 ที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2558

“โอก�สพเิศษทีป่ระเทศไทยได้เป็นเจ้�ภ�พจดัง�นระดบัภมูภิ�คครัง้น้ี 
ผมใคร่ขอขอบคุณกระทรวงพลังง�นที่ให้ก�รสนับสนุนก�รแข่งขัน
ก�รขับขี่ประหยัดพลังง�นและขับขี่ปลอดภัยเป็นครั้งแรก ผมอย�ก
จะขอขอบคณุพันธมติรท�งธรุกิจคอื มชิลินสย�ม และไฮ เทรลเลอร์ เอเชยี 
ซึง่ให้ก�รสนบัสนนุแนบแน่นและต่อเนือ่งกบัเร�ม�ตัง้แต่ก�รแข่งขนั
ครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้�หม�ยในก�ร
ประหยัดพลังง�นร่วมกันกับเร�” มร.มิเชลกล่�ว

มร.ฌ�คส ์มเิชล ประธ�นกรรมก�รบรษิทั วอลโว ่กรุป๊ (ประเทศไทย) 
จำ�กดั ยงัไดเ้ปดิเผยว�่ นบัเปน็ประวตัศิ�สตรข์องวอลโว ่ทรคัส ์ทีไ่ด้
ตดัสนิใจใชป้ระเทศไทยเปน็สน�มแขง่ขนัรอบสดุท�้ยในร�ยก�รขบัขี่
ปลอดภัยและประหยัดพลังง�น Volvo Trucks FuelWatch Competition 
2015 ในรอบเอเชียแปซิฟิก เพื่อคัดเลือกผู้ชนะในประเทศท�งร�บ
และท�งวบิ�ก เข�้รว่มชงิแชมปโ์ลกในร�ยก�ร Volvo Trucks World 
Driving Challenge 2016 ที่ประเทศสวีเดนในปี พ.ศ. 2559

สำ�หรบัก�รแขง่ขนัภ�ยในประเทศไทยไดเ้ริม่เปดิรบัสมคัรผูส้นใจเข�้
ร่วมแข่งขันสน�มประเทศไทยในร�ยก�รนี้แล้ว มร.มิเชลกล่�วว่� 
“สำ�หรบับรษิทัทีเ่ปน็เจ�้ของวอลโว ่ทรคัสแ์ละพนกัง�นขบัรถบรรทกุ
วอลโว ่ทกุท�่นจะไดร้บัก�รเชญิชวนใหเ้ข�้รว่มร�ยก�รนี”้ ซึง่นบัเปน็
ร�ยก�รที่ผู้ใช้วอลโว่ ทรัคส์ในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่�งดี

สำ�หรับรอบคัดเลือกในประเทศไทย จะมีก�รแบ่งสน�มแข่งขันออก
เป็น 5 สน�มย่อยที่สุร�ษฎร์ธ�นี ต�ก สระบุรี ขอนแก่นและชลบุรี  
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับภ�คระหว่�งวันท่ี 15 มิถุน�ยน ถึงวันท่ี  
15 กรกฎ�คม คณะกรรมก�รจะประก�ศผูผ้�่นก�รคดัเลอืกในแตล่ะ
สน�มรวมจำ�นวน 24 คนเพ่ือเข้�สู่รอบสุดท้�ยของก�รคัดเลือก
ระดับประเทศไทยที่จังหวัดเพชรบุรี โดยจะมีก�รประก�ศผู้ชนะที่
จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้�สู่สน�มแข่งขันระดับภูมิภ�ค
เอเชียแปซิฟิกในง�นเล้ียงฉลองในวันที่ 15 สิงห�คม และผู้ชนะ
จะเข้�สู่กระบวนก�รเก็บตัวเพ่ือเข้�ชิงชัยในร�ยก�ร APAC Final 
FuelWatch Competition ที่จะจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 15-18 กันย�ยน 
ที่จังหวัดเพชรบุรี

สำ�หรับบุคคลทั่วไปที่สนใจส�ม�รถเข้�ไปติดต�มคว�มคืบหน้� 
และดูผลก�รแข่งขันในแต่ละสน�มได้ที่ www.facebook.com/
FuelwatchThailand หรือติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
Call Center 0-2305-4432

สุดยอดการแข่งขัน 
นักขับประหยัดนำ้ามัน 
Volvo Fuel Watch
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บนสน�มแข่งที่ได้ม�ตรฐ�น ก�รแข่งขันที่น่�ตื่นเต้นเร้�ใจมิเพียงจะมีแต่ รถมอเตอร์ไซค์ท�งเรียบ รถซูเปอร์ค�ร์ หรือแม้แต่รถสูตรหนึ่งที่

มีผู้คนให้คว�มสนใจทั่วโลก ในแวดวงรถหวัล�กก็มีก�รแข่งขนัรถหัวล�กที่เข้มข้นดุดันด้วยเช่นกนั สน�มก�รแข่งขันร�ยก�รหนึ่งที่

ใกลป้ระเทศไทยทีส่ดุคอืสน�มแขง่ขนัทีป่ระเทศอนิเดยี ซึง่เพิง่จดัก�รแขง่ขนัไปเมือ่เดอืนพฤษภ�คมทีผ่�่นม�นีเ่องกบัร�ยก�ร 

T1 Prima Truck Racing 2015 ซึ่งบริษัท ท�ท� มอเตอร์ส เป็นสปอนเซอร์หลัก

บรษิทั ท�ท� มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ท่ีเตรยีมพรอ้มขย�ยตล�ดรถบรรทุกในประเทศไทย คณะ

ผูบ้รหิ�รฯ ไดพ้�ตวัแทนผูจ้ำ�หน�่ยท�ท� บนิลดัฟ�้สูป่ระเทศอนิเดยี เพือ่ชมสมรรถนะและคว�ม

ยิ่งใหญ่ของรถบรรทุกหัวล�ก ท�ท� พริม� ในก�รแข่งขัน ทีวัน พริม� ทรัค เรซซิ่ง 2015 

(T1 Prima Truck Racing 2015) ที่สน�มแข่ง บุดห์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต 

(Buddh International Circuit) ประเทศอินเดีย 

ก�รแขง่ขนั ทวัีน พรมิ� ทรคั เรซซิง่ 2015 ผ�่นก�รรบัรองโดย

สหพนัธย์�นยนตน์�น�ช�ต ิ(FIA)และสหพนัธม์อเตอร์

สปอร์ตของอินเดีย (FMSCI) แสดงถึงคว�ม

พร้อมของรถที่เข้�แข่งขันและ

สน�มท่ีใช้ในก�รแขง่ขนัไดม้�ตรฐ�น

ส�กล 

ท�ท� มอเตอร์ส กำ�ลังขย�ยตล�ดรถบรรทุก เพื่อให้

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในประเทศไทย ท�ท�จึงได้

พ�ผู้จำ�หน่�ยรถของท�ท�ไปชมสมรรถนะและคว�มยิ่งใหญ่ของ  

ท�ท� พริม� ในก�รแข่งขัน ทีวัน พริม� ทรัค เรซซ่ิง 2015 (T1 Prima 

Truck Racing 2015) รวมท้ังแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของ ท�ท� พริม� ใน

ทกุๆ ด�้น ไมว่�่จะเป็นพละกำ�ลงั คว�มแขง็แกรง่ และคว�มปลอดภยั เพือ่สร�้งคว�ม

มัน่ใจในศกัยภ�พของรถหวัล�ก ท�ท� พรมิ� โดยก�รแขง่ขนัในครัง้นีจั้ดขึน้เปน็ครัง้ที ่2 แลว้

นบัเป็นอกีก้�วสำ�คญัของ ท�ท� มอเตอร์ส ท่ีตอกยำ�้คว�มเป็นรถบรรทุกระดบัโลกของ ท�ท� พรมิ� ด้วย

ม�ตรฐ�นระดบัส�กล โดยตลอดก�รแข่งขนั ท�ท� พรมิ� ได้สร้�งคว�มตืน่เต้นและคว�มประทบัใจแก่ผูเ้ข้�ชม

ก�รแข่งขันทั่วทั้งสน�ม

ท�ท� พริม� เป็นรถบรรทุกระดับโลกที่โดดเด่นด้วยก�รคัดสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจ�กทั่วโลกม�ใช้ในก�รออกแบบ อ�ทิ ก�ร

ออกแบบหัวเก๋งจ�กอิต�ลีและชุดเกียร์จ�กเยอรมนี เทคโนโลยีเครื่องยนต์จ�กสหรัฐอเมริก�และยุโรป ส�ม�รถตอบโจทย์ทั้งในด้�น

คว�มสะดวกสบ�ย พละกำ�ลังในก�รขับขี่ ประหยัดเชื้อเพลิง ตลอดจนก�รดูแลรักษ�ง่�ย ท�ท� พริม� จึงถือเป็นอีกหน่ึงคว�มภูมิใจของ  

  ท�ท� มอเตอร์ส

T1 Prim
a Truck Racing 2015
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สแกนเนีย เดินเกมรุกกระตุ้นตล�ดแบบเค�ะประตู 
บ้�น เปิดกลยุทธ์ “ท้�พิสูจน์” ชวนลูกค้�ร่วมพิสูจน์
ประสทิธภิ�พรถบรรทกุ ทัง้ด้�นก�รประหยดัเช้ือเพลงิ 
สมรรถนะก�รบรรทุกและล�กจูง ล่�สุดร่วมกับ 
บริษัท วังปู จำ�กัด 

นายเกษม เกาจารยี ์ผูจ้ดัการฝา่ยขายรถบรรทกุ 
บริษัท สแกนเนีย สยาม จำากัด กล่�วถึงก�ร
ดำ�เนนิแผนและกลยทุธก์�รตล�ดสำ�หรบัรถเพือ่ก�ร
พ�ณชิยข์น�ดใหญใ่นขณะนีว้�่ “วนันีท้กุแบรนดต์�่ง
เรง่ผลกัดนัยอดข�ยใหเ้ปน็ไปต�มเป�้ทีว่�งไว ้แมว้�่
ในชว่งไตรม�สแรกไทยยงัประสบกบัภ�วะเศรษฐกจิ
ชะลอตัว แตก่ค็�ดว�่น�่จะกระเตือ้งขึน้จ�กนโยบ�ย
ก�รลงทนุของภ�ครฐัและเศรษฐกจิทีน่�่จะฟืน้ตวัใน
ช่วงครึ่งปีหลัง สำ�หรับสแกนเนียยังคงเน้นในด้�น
ก�รนำ�เสนอจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ใน 5 ส่วนสำ�คัญ 
คือ ด้�นคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภ�พสูง 
ก�รประหยัดเชื้อเพลิง คว�มปลอดภัย ก�รบริก�ร 
และก�รเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

โดยแผนและกลยุทธ์ที่สแกนเนียนำ�ม�ช่วยในก�ร
ส่งเสรมิก�รตล�ดขณะนี ้คอืก�รเข้�ถงึลกูค้�โดยตรง 
แบบเค�ะประตูบ้�น ซึ่งนอกจ�กจะเป็นก�รสร้�ง
คว�มสัมพันธ์ ก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
บรกิ�รกบัทัง้กลุม่ลกูค้�เดมิและกลุม่ลกูค้�ใหม่แล้ว 
ยังได้เชิญลูกค้�เข้� “ท้�พิสูจน์” ร่วมก�รทดสอบ
สมรรถนะและประสิทธิภ�พของรถสแกนเนียใน
ลักษณะของก�รใช้ง�นจริง (Product Demonstra-

tion) โดยเป็นก�รวิ่งทดสอบในเส้นท�งก�รเดินรถของลูกค้�พร้อมนำ้�หนักบรรทุกจริงต�ม
ลกัษณะธรุกจิ เพือ่พสิจูน์ให้เหน็ว่�รถสแกนเนยีมสีมรรถนะ มปีระสทิธภิ�พ ก�รประหยดัเชือ้เพลงิ 
และมีคว�มคุ้มค่�ในก�รใช้ง�นอย่�งไร ซึ่งหลังจ�กลูกค้�ที่ได้เข้�ร่วมทดสอบสมรรถนะและ 
ประสทิธภิ�พรถแล้วพบว่� 90% มคีว�มสนใจและสัง่ซือ้รถสแกนเนยีเพือ่ใช้ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ
ทันที นับว่�เป็นก�รดำ�เนินแผนและกลยุทธ์ท�งก�รตล�ดที่ประสบคว�มสำ�เร็จเป็นอย่�งดี

นายอำานาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ บริษัท สแกนเนีย สยาม 
จำากดั ได้เปิดเผยถงึผลก�รนำ�รถบรรทกุสแกนเนยีเข้�ร่วมทดสอบสมรรถนะและประสทิธภิ�พ
ร่วมกับลูกค้�ว่� สแกนเนีย ได้มีก�รนำ�รถ Scania P360 LA6x2 MSZ เข้�ร่วมทดสอบ
กับ บริษัท วังปู จำ�กัด ซึ่งดำ�เนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ขนส่งระหว่�งประเทศไทยและ
ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว โดยวิ่งทดสอบ 2 รอบ รอบแรกเริ่มต้นจ�ก อ.บ่อวิน 
จงัหวดัชลบรุ-ีสะหวนันะเขต สปป.ล�ว ระยะท�ง 715 กโิลเมตร นำ�้หนกับรรทกุ 42,490 กโิลกรมั
อตัร�ก�รสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 3.42 กโิลเมตร/ลติร และรอบสองเริม่ต้นจ�ก สะหวันนะเขต สปป.
ล�ว-อ.บ�งพล ีจงัหวดัสมทุรปร�ก�ร ระยะท�ง 704 กโิลเมตร นำ�้หนกับรรทกุ 43,710 กโิลกรมั 
อัตร�ก�รสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 3.61 กิโลเมตร/ลิตร สรุประยะท�งรวมไปกลับ 1,419 กิโลเมตร 
นำ�้มนัทีใ่ช้ทัง้หมด 404 ลติร สิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ 3.51 กโิลเมตร/ลติร ซึง่ผลก�รทดสอบดงักล่�ว
นับว่�สร้�งคว�มพอใจกับลูกค้�เป็นอย่�งม�ก จนถึงวันนี้ สแกนเนียร่วมทดสอบรถกับลูกค้� 
แล้วกว่� 40 บริษัท และมีลูกค้�ทั้งที่เป็นบริษัทและเจ้�ของธุรกิจขนส่งสนให้คว�มสนใจ 
เข้�ร่วมก�รทดสอบอีกจำ�นวนม�ก 

ในส่วนของ นางประกายรัตน ไชยะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วังปู จำากัด 
ตัวแทนผู้ประกอบก�รท่ีร่วมทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภ�พรถร่วมกับ สแกนเนีย ให้คว�มเห็น
เก่ียวก�รทดสอบคร้ังน้ีว่� ผลท่ีออกม�เป็นท่ีน่�พอใจอย่�งม�ก ท้ังในด้�นของสมรรถนะของรถ 
และก�รประหยัดเชื้อเพลิง ส่วนในด้�นคว�มสะดวกสบ�ยในก�รขับขี่ ระบบควบคุมก�รขับขี่ 
และระบบคว�มปลอดภัยของรถ ได้รับคว�มเห็นจ�กพนักง�นขับรถท่ีร่วมทดสอบว่� สแกนเนีย 
เป็นรถที่มีม�ตรฐ�นในเรื่องดังกล่�วที่ยอดเยี่ยม ทำ�ให้ลดคว�มเหนื่อยล้�จ�กก�รขับขี่ระยะ
ท�งไกลได้เป็นอย่�งดี ซึ่งหลังจ�กที่ได้ร่วมทดสอบรถกับท�งสแกนเนียแล้ว บริษัทฯ ได้มีก�ร
สัง่ซือ้รถสแกนเนยี รุน่ P360 LA6x2 MSZ จำ�นวน 4 คนั เพือ่ใชใ้นก�รดำ�เนนิง�นและก�รขย�ย
ธุรกิจทันที ถือว่�ก�รลงทุนกับรถท่ีมีสมรรถนะและประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นสูงอย่�งสแกนเนีย  
มคีว�มคุม้ค�่เปน็อย�่งม�ก และในอน�คตห�กมคีว�มตอ้งก�รในก�รใชร้ถเพิม่ขึน้ คงพจิ�รณ�
เลือกรถบรรทุกของสแกนเนียเป็นอันดับแรกอย่�งแน่นอน

สแกนเนีย 
เปิดกลยุทธ์ 
“ท้าพิสูจน์” 

เดินเกมการตลาด
แบบ

เคาะประตูบ้าน
พรอ้มนำารถให้
ลูกค้าทดสอบ
สมรรถนะและ
ประสิทธิภาพ
ในสภาพการ
ใช้งานจรงิ
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SStefan Pertz ม�บอกเล่�ว่�ทำ�ไมเหล่�คนขับรถบรรทุก
จงึถกูมองในแงม่มุทีไ่มค่อ่ยน�่พสิมยันกั และมอีะไรบ�้ง
ที่จะช่วยปรับปรุงภ�พลักษณ์ของพวกเข�ให้ดีขึ้น

เมื่อไหร่ก็ต�มที่เร�ได้พูดคุยกับเหล่�คนทำ�ธุรกิจขนส่ง
สินค้� พวกเข�บอกเสมอว่�สิ่งที่สำ�คัญที่สุดของก�ร
ดำ�เนินธุรกิจก็คือคนขับรถ พวกเข�คือฟันเฟืองสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ก�รทำ�ง�นสำ�เร็จลุล่วง ห�กเป็นเรื่องของคว�ม
ปลอดภยับนทอ้งถนน ทัง้ผูผ้ลติรถบรรทกุและบรษิทัผูใ้ช้
รถบรรทกุในก�รทำ�ธรุกจิลว้นบอกว�่ แมต้วัย�นพ�หนะ 
จะเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ก�รทำ�ง�นท�งเทคนิค 
ที่ดีเยี่ยมแค่ไหนที่ถูกนำ�ม�ใส่ไว้เพื่อช่วยปรับปรุงอัตร�
คว�มปลอดภัยบนท้องถนน คนขับรถก็ยังคงเป็นผู้มี
บทบ�ทสำ�คัญอยู่ดี

ในภูมิภ�คนี้ก�รข�ดแคลนคนขับรถยังคงเป็นปัญห�
ใหญ่ แม้ค่�ตอบแทนก�รทำ�ง�นจะดี เยี่ยม เมื่อ
เทคโนโลยีรถยนต์ที่ส�ม�รถขับเคลื่อนด้วยตนเองถูก
นำ�ม�ใช ้คนขบัรถจะไมไ่ดเ้ปน็แคค่นขบัรถอกีตอ่ไป ห�ก
แต่เป็นพนักง�นออฟฟิศที่มีรถบรรทุกเป็นห้องทำ�ง�น
เคลื่อนที่ อ�ชีพคนขับรถเป็นง�นที่ต้องก�รก�รเอ�ใจใส่ 
ม�กพออยู่แล้ว ในขณะที่แนวท�งนี้จะเรียกร้องให้ 
คนขับมีทักษะและคว�มรู้ที่ม�กข้ึนกว่�เดิม แม้ตัวรถ 
จะทำ�หน้�ที่ขับให้ก็ต�ม

ถ้�เป็นเช่นนั้นแล้ว ทำ�ไมอ�ชีพคนขับรถบรรทุกยังคง 
ถกูมองไมด่นีกั และยงัห�่งไกลจ�กคว�มเปน็อ�ชพีทีน่�่
สนใจไปม�กโข จ�กทีผ่มไดส้งัเกตดนูัน้ มหีล�ยประเดน็
ทีเ่ปน็ปญัห� เพร�ะคนขับรถบรรทกุยงัไมย่อมปฏบิตัติวั
ให้อยู่ในรูปในรอยในส�ยต�ของคนทั่วไป

วันก่อนผมขับรถต�มหลังรถบรรทุกคันหนึ่งและได้เห็น
กับต�ว่�เข�โยนขยะออกนอกหน้�ต่�ง ผมบอกให้เข�
หยุดและเก็บขยะไปทิ้งให้เป็นที่เป็นท�ง เข�มองผม
อย่�งกับจะกินเลือดกินเนื้อ แต่ถนนไม่ใช่ถังขยะ และ
เพยีงแคก่�รไมท่ิง้ขยะนีแ่หละทีเ่หล�่คนขับรถบรรทกุจะ 
ไม่เพียงช่วยรักษ�สิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยปรับปรุง 
ภ�พลักษณ์วิช�ชีพของตัวเองอีกด้วย

The Image of Drivers

ก�รขับรถเร็ว อันตร�ย และไม่สนใจผู้ร่วมใช้ท้องถนนคนอื่น
ก็เป็นปัญห�ท่ีต้องได้รับก�รพูดถึง และถึงแม้ผมจะเป็นคน
สุดท้�ยที่จะบอกคุณว่�ก�รใส่สูทจะช่วยให้คนทำ�ง�นดีขึ้น แต่
ผมว่�มันก็เป็นเรื่องดีไม่น้อยถ้�คนขับรถบรรทุกจะช่วยแต่งตัว
ให้มันดูเรียบร้อยสะอ�ดสะอ้�น สิ่งที่ผมอย�กจะบอกเหล่�คน 
ขับรถบรรทุกท้ังหล�ยก็คือทุกท่�นควรจะช่วยกันทำ�ให้  
ภ�พลักษณ์วิช�ชีพดีขึ้น

แนวคดิ “คว�มเหม�ะสมสำ�หรบัก�รใชง้�น” เปน็เรือ่งทีเ่ร�ได้ยนิ
กันบ่อยๆ แต่เมื่อรถบรรทุกท่ีวิ่งระยะท�งและระยะเวล�ย�วๆ
ไม่มีเตียงม�ให้ ในขณะท่ีคนขับท้ังสองคนพย�ย�มจะนอนทั้งๆ 
ท่ีน่ัง ฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องท่ีเหม�ะสมสักเท่�ไหร่ ส่ิงท่ีผมอย�ก
ถ�มก็คือ ถ้�คุณเป็นเจ้�น�ย ชีวิตก�รทำ�ง�นแบบน้ีจะเป็นสิ่ง
ท่ีคุณชอบรึเปล่� ก�รดูแลย�นพ�หนะให้อยู่ในสภ�พดีและ
สะอ�ดเรียบร้อยก็เป็นเรื่องท่ีต้องใส่ใจ รถก็เหมือนห้องทำ�ง�น 
จัดก�รให้อยู่สภ�พที่น่�อภิรมย์ไว้ยังไงก็ดีกว่�นะครับ

มมุมองทีต่�่งไปของสือ่มวลชนกจ็ะเปน็เรือ่งทีช่ว่ยอตุส�หกรรม
รถบรรทุกได้ม�กเลยทีเดียว ท่ี Asian Trucker เร�มีนโยบ�ย
เรื่องก�รไม่เขียนถึงอุบัติเหตุ แต่เลือกท่ีจะเขียนถึงคว�มสำ�เร็จ
และกิจกรรมที่น่�สนใจอย่�งอื่น เพร�ะนั่นคือคว�มภ�คภูมิใจ
และเปน็สิง่ทีเ่ร�ใหค้ว�มสำ�คญัม�กกว�่ ไหนๆ กพ็ดูเรือ่งนีแ้ลว้ 
คณุพอ่คณุแมก่ไ็มค่วรจะไปห�้มอะไรม�กม�ยนะครบัถ�้ห�กว�่
ลูกของคุณอย�กมีอ�ชีพเป็นคนขับนถบรรทุกขึ้นม� ผมเองก็
เคยอย�กเปน็คนสวน และถ�้พอ่แมผ่มยอม มนักค็งทำ�ใหผ้มมี
คว�มสุขไม่น้อย เวล�ผมได้พูดคุยกับคนขับรถบรรทุกบ�งท่�น 
พวกเข�ก็ดูมีคว�มสุขกับง�นกันม�ก เพร�ะได้เดินท�งไปสถ�นท่ี
ต�่งๆ เปน็อสิระ แถมหน�้ทีท่ีต่อ้งรบัผดิชอบกไ็มใ่ชน่อ้ยๆ แลว้ก็
อย่�ลืมว่�เงินเดือนดีม�กๆ ด้วย!

บ�งทีก�รได้ทำ�อ�ชีพคนขับรถบรรทุกอ�จจะทำ�ให้พวกเข�มี
คว�มสุขกว่�ก�รทำ�ง�นเงินเดือนสูงๆ ที่ไม่ได้มีใจรักในง�นเลย
ก็ได้ เพร�ะอย่�งผลก�รศึกษ�เมื่อไม่น�นม�นี้ก็ยังออกม�บอก
เลยว่�อ�ชีพที่มีคว�มสุขน้อยที่สุดในสิงคโปร์คือพวกทำ�อ�ชีพ
ประช�สัมพันธ์...ขอให้มีคว�มสุขกับก�รขับรถนะครับ!
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ต�มคำ�เชิญชวนของ Shell บริษัทนำ้�มันยักษ์ใหญ่
ของโลก Asian Trucker เดินท�งไปเข้�ร่วมและ
สังเกตก�รณ์กิจกรรมที่บริษัทนำ้�มัน Shell จัดขึ้น 
กับร�ยก�รที่มีชื่อว่� Shell Eco Marathon (Asia) 

โดยจัดขึ้นที่กรุงมะนิล� ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่
สองแล้ว (ก่อนหน้�นี้มีม�เลเซียเป็นเจ้�ภ�พ แต่ละประเทศได้รับ
สิทธิ์เป็นเจ้�ภ�พส�มปี) นอกจ�กทีมแข่งขันที่ม�จ�กหล�กหล�ย
ประเทศแล้ว ยังมีสื่อมวลชนและตัวแทนผู้ข�ยนำ้�มันจ�กหล�ย
ประเทศในเอเชียเข้�ร่วมชมง�น

บรรย�ก�ศง�นคึกคักและจัดได้ยิ่งใหญ่ โดยสน�มแข่งนั้น
เป็นก�รปิดถนนในกรุงมะนิล�ใกล้กับมะนิล�เบย์ เพื่อจัดก�ร
แข่งขัน ในส่วนของสื่อที่เกี่ยวข้องกับย�นยนต์ขน�ดใหญ่และ 
บรรด�ฟลีทรถส่วนหนึ่งได้รับก�รเชิญชวนให้เข้�ร่วมสัมมน�
คว�มรู้เกี่ยวกับนำ้�มันและก�รบริห�รจัดก�รนำ้�มันผ่�น  
Shell Card เพื่อป้องกันก�รทุจริตและคดโกง 

Shell คิดค้นพัฒน� Shell Card ขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ 
Shell เพื่อช่วยลูกค้�ให้ส�ม�รถบริห�รจัดก�รเรื่องต้นทุนนำ้�มัน
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ แน่นอนผู้ประกอบก�รขนส่งและผู้บริห�ร
ฟลีทรถต่�งรู้ดีว่�นี่เป็นปัญห�ที่น่�ปวดหัวที่สุดสำ�หรับก�รดำ�เนิน
ธุรกิจในก�รจัดก�รและป้องกันปัญห�อันเกิดจ�กก�รทุจริต  
ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก Shell บรรย�ยให้เห็นถึงคุณลักษณะของ  
Shell Card ที่จะส�ม�รถช่วยผู้ประกอบก�รโลจิสติกบริห�ร  
ฟลีทรถ โดยส�ม�รถป้องกันก�รทุจริตได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
ส�ม�รถว�งแผนในก�รใช้นำ้�มันในเส้นท�งขนส่งได้ ด้วยระบบ
เครือข่�ยสถ�นีบริก�รนำ้�มันของ Shell ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
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Shell Card คือวิธีจ่�ยเงินของลูกค้�สำ�หรับบริก�รนำ้�มัน
ที่สะดวกปลอดภัย ตรวจสอบได้ นอกไปจ�กนี้ Shell ยังมี
ส่วนของลูกค้�สัมพันธ์ในก�รให้บริก�รให้คว�มช่วยเหลือ
ลูกค้�ในส่วนนี้ด้วย

นอกไปจ�กนั้นที่สำ�คัญสำ�หรับก�รเดินท�งม�ในทริปนี้คือ 
ก�รได้รับทร�บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตนำ้�มัน
คุณภ�พจ�ก Shell

วิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์น�้ามันของ Shell

ผู้ใช้นำ้�มันจำ�นวนม�กอ�จไม่เคยคิดม�ก่อน หรืออ�จจะไม่
เคยสนใจถึงที่ม�ของเชื้อเพลิงที่เติมลงไปในรถยนต์ว่� 
มีที่ม�อย่�งไร สิ่งที่พวกเข�สนใจอ�จเป็นเรื่องร�ค�ของมัน
ม�กกว่� ในกระบวนก�รผลิตนำ้�มันของ Shell  ได้ให้คว�ม
สำ�คัญในเรื่องของทำ�อย่�งไรที่จะทำ�ให้ผลิตภัณฑ์นำ้�มัน 
Shell มีประสิทธิภ�พสูงสุด เป้�หม�ยของก�รคิดค้นทำ�ง�น
คือ ทำ�ให้ประหยัดพลังง�น ในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถ 
ให้พลังง�นได้สูงสุด โดยเฉพ�ะกับนำ้�มันดีเซลที่ใช้กับ
บรรด�รถบรรทุกขน�ดใหญ่
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ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก Shell กล่�วว่�นำ้�มันที่ข�ยในแต่ละตล�ดนั้น
แตกต่�งกัน เพร�ะในแต่ละประเทศนั้นมีคว�มแตกต่�งกันทั้งใน
แง่ของอ�ก�ศและภูมิประเทศ (ยกตัวอย่�งเช่นนำ้�มันที่ข�ยใน
ประเทศไทยและนอร์เวย์ ที่มีภูมิประเทศ ภูมิอ�ก�ศแตกต่�งกัน
อย่�งม�ก นำ้�มันที่ข�ยในสองประเทศย่อมต่�งกัน ) Shell เริ่มต้น 
นำ�วิทย�ศ�สตร์เข้�ม�ใช้ในก�รคิดค้นและสร้�งผลิตภัณฑ์ของ 
Shell ตั้งแต่ปี 1907 และให้คว�มสำ�คัญกับง�นด้�นนี ้
ม�โดยตลอด เพื่อสร้�งผลิตภัณฑ์ของ Shell ให้มีคุณสมบัต ิ
ที่โดดเด่นและเป็นไปต�มคว�มต้องก�รใช้ง�นของลูกค้�ในแต่ละ
กลุ่ม สิ่งที่ได้จ�กก�รคิดค้นหล�กหล�ยปร�กฏอยู่ในผลิตภัณฑ์
เชื้อเพลิงของ Shell อ�ทิ นำ้�มัน Shell ช่วยรักษ�คว�มสะอ�ด 
ในห้องเผ�ไหม้ ทำ�ให้เครื่องยนต์ Start ติดง่�ยและประหยัด 
เชื้อเพลิงในก�รใช้ง�น 

นอกไปจ�กนั้น Shell ยังอธิบ�ยเรื่องร�วของนวัตกรรมในนำ้�มัน 
เชื้อเพลิงของพวกเข�ให้ฟัง Shell นับได้ว่�เป็นบริษัทนำ้�มันที ่
เก่�แก่ของโลก ถือได้ว่�เป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีท�งด้�นนำ้�มัน
หล�ยอย่�ง จนกระทั่งวันนี้ทีมง�นของ Shell ก็ยังไม่หยุดคิดค้น
ทุกวันนี้โลกมีประช�กรเพิ่มขึ้น คว�มต้องก�รรถยนต์เพิ่มเป็น 
เท่�ตัว ก�รขนส่งเพิ่มม�กขึ้น นั่นย่อมหม�ยถึงคว�มต้องก�รใช้
เชื้อเพลิงย่อมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

สุดท้�ยหลังจ�กอยู่ในห้องสัมมน�ม�สองวันติด ในภ�คบ่�ย 
ของวันสุดท้�ยก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้�ยบินกลับสู่ประเทศ 
ของตนเอง Shell พ�เร�ไปชมบริเวณ Pitch ก�รแข่งขัน Shell 
Eco Marathon ซึ่งมีทีมเย�วชนจ�กหล�กหล�ยประเทศจ�ก 
ทั่วเอเชีียเข้�ร่วมก�รแข่งขัน นอกจ�กก�รแข่งขันที่จัดขึ้นแล้ว 
Shell ยังจัดนิทรรศก�รคว�มรู้เกี่ยวกับนำ้�มันขึ้น เพื่อให้ผู้ที่ม�
เข้�ร่วมง�นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเย�วชนได้ทำ�คว�มเข้�ใจและเรียนรู้
เกี่ยวกับเชิื้อเพลิง ซึ่งในอน�คตจะมีคว�มสำ�คัญเพิ่มม�กขึ้น 

แน่นอนว่�ง�นนี้มีผู้เข้�ชมง�นจำ�นวนม�ก ท่�มกล�งอ�ก�ศ 
ท่ีสดใสของกรุงมะนิล� หลังจ�กได้เดินชมนิทรรศก�รเก่ียวกับ Shell แล้ว 
เร�มีโอก�สเข้�ไปเยี่ยมชมส่วนพื้นที่สำ�คัญ นั่นคือส่วนของ Pitch  
ทีมง�น ผู้จัดก�รแข่งขันอธิบ�ยถึงคว�มเป็นม�และอธิบ�ยถึง
คว�มเข้มข้นของก�รตรวจคว�มพร้อมแต่ละสถ�นีภ�ยใน Pitch 
ซึ่งทีมแข่งแต่ละทีมจะต้องนำ�รถที่ใช้ในก�รแข่งขันเข้�ม�ตรวจว่�
ผ่�นต�มม�ตรฐ�นข้อกำ�หนดที่ผู้จัดแข่งขัน 
ตั้งไว้หรือเปล่� ซึ่งแต่ละสถ�นีนั้นมีม�ตรฐ�นสูงและเข้มงวด  
นั่นหม�ยคว�มว่�ทีมเย�วชนจ�กประเทศต่�งๆ ต้องเตรียมตัวกัน
ม�อย่�งดี เพื่อจะผ่�นให้ได้ทุกสถ�นีตรวจสภ�พรถเพื่อรถแข่ง

ในประเภท Alternative Fuel  
ทีม Virgin จากประเทศไทย
สามารถทำาระยะทางได้ถึง  
1,572 กิโลเมตรจากนำ้ามัน 

หนึ่งลิตรของพวกเขา เทียบเป็น
ระยะทางจากกรุงมะนิลาของ 

ฟิลิปปินส์ไปจนถึงกรุงโฮจิมินห์
ของประเทศเวียดนาม
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ของพวกเข�จะลงไปวิ่งแข่งขันได้ หล�ยทีมพล�ดในเรื่องง่�ยๆ  
เพร�ะมัวแต่ไปใส่ใจกับเรื่องเครื่องยนต์กลไก แต่ข�ดคว�มใส่ใจ 
กับเรื่องของอุปกรณ์ Safety ซึ่งผู้จัดก�รแข่งขันให้คว�มสำ�คัญเป็น
อันดับต้นๆ

Asian Trucker (Thailand) มีโอก�สแวะไปสนทน�กับตัวแทนจ�ก
ประเทศไทยสั้นๆ ประเทศไทยมีทีมเข้�แข่งหล�ยทีม ม�จ�กหล�ก
หล�ยสถ�บัน ลงแข่งขันต่�งประเภทกัน เร�ได้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นใน
ก�รที่จะคว้�ชัยชนะ แน่นอนว่่�มิเพียงแต่เฉพ�ะทีมจ�กประเทศไทย
เท่�นั้น ทีมจ�กประเทศอื่นๆ ก็เช่นกัน ในปีนี้นับเป็นปีที่ทีมจ�ก
ประเทศไทยประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งยิ่ง โดยส�ม�รถกว�ดม�ได้ถึง
ส�มร�งวัลจ�กทั้งหมดสิบร�งวัล

ในประเภท Alternative Fuel ทีม Virgin จ�กประเทศไทยส�ม�รถ 
ทำ�ระยะท�งได้ถงึ 1,572 กโิลเมตรจ�กนำ�้มนัหนึง่ลติรของพวกเข� 
เทยีบเป็นระยะท�งจ�กกรงุมะนลิ�ของฟิลปิปินส์ไปจนถงึกรงุโฮจมินิห์
ของประเทศเวียดน�มเลยทีเดียว อีกทั้งในปีนี้จ�กจำ�นวนร�งวัล
ประเภทต่�งๆ ของก�รแข่งขัน 10 ร�งวัลมีเย�วชนจ�กประเทศต่�งๆ 
ในเอเชียเข้�ร่วมแข่งขันทั้งหมด 17 ประเทศ ทีมจ�กประเทศไทย
ส�ม�รถคว้�ม�ได้ถึงส�มร�งวัลเลยทีเดียว

ก�รแข่งขัน Shell Eco Marathon ที่จัดขึ้นโดย Shell นั้น Shell  
มุ่งหวังที่จะส่งมอบประสบก�รณ์ที่มีค่�กับเย�วชนทุกคนที่เข้�ร่วม 
โดยเฉพ�ะวิธีคิด กระบวนก�รคิด และประสบก�รณ์จริงที่เกิดขึ้น 
จ�กก�รเข้�ร่วมกิจกรรมนี้ติดตัวเด็กทุกคนไป Shell กล่�วว่� Shell 
ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ จึงไม่ได้ค�ดหวังเรื่องผลผลิต 
ก�รเข้�ร่วมกิจกรรมน้ีทำ�ให้เย�วชนส�ม�รถเข้�ถึงทุกกระบวนก�รผลิต
ซ่ึงถือเป็นส่ิงสำ�คัญม�ก Shell เช่ือว่�ประสบก�รณ์เช่นน้ีคงห�ได้ไม่ง่�ย

เช่นเดียวกันกับประสบก�รณ์จ�กช่วงเวล�สั้นๆ ที่ Asian Trucker ได้
ม�เข้�ร่วมกับกิจกรรม Shell Eco Marathon นี้

ขอขอบคุณ
Shell
Edelman

Asian Trucker  20



การแข่งขัน Shell Eco Marathon ที่จัดขึ้นโดย Shell นั้น Shell มุ่งหวังที่
จะส่งมอบประสบการณ์ที่มีค่ากับเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วม โดยเฉพาะวิธีคิด
กระบวนการคิด และประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
ติดตัวเด็กทุกคนไป Shell กล่าวว่า Shell ไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตและประกอบ
รถยนต์ จึงไม่ได้คาดหวังเรื่องผลผลิต การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำาให้เยาวชน
สามารถเข้าถึงทุกกระบวนการผลิตซึ่งถือเป็นสิ่งสำาคัญมาก Shell เชื่อว่า
ประสบการณ์เช่นนี้คงหาได้ไม่ง่าย
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AEC

สวัสด ีฟลิปิปนิส์
kumusta Philippines

รูจ้ักเพ่ือนบ้าน AEC
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AAsian Trucker (Thailand) แวะไปฟิลิปปินส์เพื่อ
รว่มง�นกจิกรรมใหญป่ระจำ�ภมูภิ�คเอเชียแปซฟิกิ
นั่นคือ Shell Eco Marathon

เป็นครั้งแรกที่เร�ได้ม�กรุงมะนิล� สภ�พ
ก�รจร�จรของมะนิล�ในช่วงเร่งด่วนติดขัดไม่แพ้ 
อีกหลห�ยเมืองหลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ย่�นเมืองเก่�ที่มีชื่อว่� Intamuros ปร�กฏส่ิง
ก่อสร้�งเก่�แก่ในยุคที่สเปนเรืองอำ�น�จ มีเสน่ห์
และเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วสำ�คญัของมะนลิ� อ�รมณ์
เหมอืนแวะเยอืนกรงุเทพฯ ตอ้งไปเยอืนย�่นเก�่กรงุ
รัตนโกสินทร์

สินค้�ส่งออกหลักของไทยไปฟิลิปปินส์ 
ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ นำ้�มันสำ�เร็จรูป 
แผงวงจรไฟฟ้� ข้�ว เม็ดพล�สติก และนำ้�ต�ล
ทร�ย

ไทยจดัอยูใ่นคูค่�้ลำ�ดบัที ่10 ของฟลิปิปนิส ์
ประเทศนี้มีเก�ะแก่งม�กม�ยถึงเจ็ดพันกว่�เก�ะ

นับเป็นประเทศที่มีพรมแดนท�งทะเลม�กที่สุดในโลก มีประช�กร
ร�ว 90 กว�่ล�้นคนประช�กรสว่นใหญน่บัถอืศ�สน�ครสิต์ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ถือเป็นช�ติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีก�รผสมผส�น
ระหว่�งตะวันตกและตะวันออกม�กที่สุด

ช�วสเปนม�ถึงหมู่เก�ะฟิลิปปินส์เมื่อปี ค.ศ. 1521 สเปน 
เริ่มต้นปกครองฟิลิปปินส์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2064-2441 ถัดม�จ�กนั้น
เป็นสหรัฐอเมริก� ซึ่งกินเวล�ย�วน�นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441-2489

ช�วฟลิปิปนิสม์ลีกัษณะคล�้ยคนไทยอยูไ่มน่อ้ย ต�มรสีอรท์
หล�ยแห่งในประเทศไทยเร�จะได้พบกับบรรด�นักดนตรีช�ว
ฟลิปิปนิส ์มวยและบ�สเกตบอลเปน็สองชนดิกฬี�ซึง่เปน็ทีน่ยิมของ
ช�วฟิลิปปินส์ 

ภ�ษ�ท่ีใช้คือภ�ษ�ต�ก�ล็อกและภ�ษ�อังกฤษ หน่วยเงิน
ของฟิลิปปินส์คือเปโซ ค่�เงินเปโซเมื่อเทียบกับเงินบ�ทปัจจุบันอยู่
ที่ร�ว 1 THB ต่อ 1.3180 PHP

ปตท.เป็นหนึ่งในบริษัทจ�กประเทศไทยที่เข้�ไปลงทุนใน
ฟิลิปปินส์ ในกรุงมะนิล�มีปั๊มนำ้�มันของปตท.เปิดให้บริก�รอยู่ด้วย
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World Of Trucks

ภ�พยนต์ที่เคยโด่งดังเป็นอย่�งม�กในอดีต เมล กิ๊บสัน มีชื่อเสียงจ�ก
ภ�พยนตร์ชุด MAD MAX ปี 2015 MAD MAX หวนคืนกลับสู่จอเงิน 
อีกครั้งด้วยฝีมือของผู้กำ�กับรุ่นเก๋� George Miller เร่ืองร�วก�รไล่ล่� 
ห�นำ�้มนัและนำ�้ แน่นอนว่�สำ�หรบั Asian Trucker เร�ชื่นชอบภ�พยนตร์
เรือ่งนี ้และทีเ่ร�ชอบเป็นพเิศษคอื ในภ�พยนตร์มรีถ Truck ทีถ่กูสร้�งสรรค์ 
ได้อย่�งอลงัก�รทีส่ดุ เจ้�ของรถ Truck ในประเทศไทยอ�จสนใจลองนำ�ไป
เป็นไอเดียสร้�งสรรค์รถ Truck ให้บรรเจิดอย่�งนี้บ้�งคงจะน่�สนใจ 
ไม่น้อยครับ

MAD TRUCK
MAD MAXIn
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FoodTruck
ร

Scoop

รถบรรทุกขน�ดเล็กในปัจจุบันได้ถูกนำ�ม�สร�้งสรรค์
เป็นอ�ชีพใหม่ Asian Trucker เร่ิมเห็นกระแส 
ทีค่อ่ยๆ เริม่กอ่ตวัในหมูค่นรุน่ใหมใ่นสงัคมทีม่อง
เหน็ชอ่งท�งธรุกจิของพวกเข� ทัง้ในประเทศไทย
และม�เลเซีย นั่นคือธุรกิจ Food Truck 

ในสหรฐัอเมรกิ� Food Truck เฟือ่งฟมู�ก 
Food Truck ทีน่ัน่ไดร้บัก�รออกแบบเปน็เรือ่งเปน็
ร�ว ใช้รถที่เรียกได้ว่�ถูกออกแบบม�เพื่อให้เป็น
ครัวโดยแท้จริง มีเม็ดเงินหมุนเวียนมห�ศ�ลใน
ธุรกิจ Food Truck ของอเมริก� 

สำ�หรบั South East Asia ผูป้ระกอบก�ร 
Food Truck ของเร�เพิ่งเริ่มต ้นได้ไม ่น�น 
เร�กำ�ลังเรียนรู ้  และดูเหมือนว ่�จะเริ่มต ้น 
ก้�วแรกได้ดี
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Malaysia

Asian Trucker (Thailand) มีโอก�สได้พูดคุยกับบรรด� 
Food Trucker ท่ีกรุงกัวล�ลัมเปอร์ถึงแวดวงของพวกเข� โดย
ประม�ณแล้วตอนนี้ทั่ว KL น่�จะมี Food Truck อยู่เป็นร้อยคัน
เลยทีเดียว ที่ง�น MIBCT มี Food Truck ม�เปิดให้บริก�รอยู่สี่
คัน โดยรูปแบบอ�ห�รเป็นอ�ห�รท่ีปรุงไม่ยุ่งย�ก ในกรุงเทพฯ 
Food Truck เจ�้ท่ีมชีือ่เสียงมอียูห่ล�ยเจ�้ อ�ทิ  Daniel Thaiger 
ทีถ่อืเปน็หนึง่ในผูบ้กุเบกิวงก�ร Food Truck ในกรงุเทพฯ มเิพยีง
แต่ใช้รถบรรทุกขน�ดเล็กเป็นครัวและร้�นเคลื่อนที่ สิ่งท่ีทำ�ให้
เป็นที่รู้จักและได้รับคว�มนิยมคือรสช�ติของอ�ห�รที่ข�ย ซึ่งได้
รับก�รก�รันตีว่�อร่อย!

แตเ่ร�ปฏเิสธไมไ่ดว้�่ก�รสร�้งสรรคแ์ละออกแบบหน�้ต�
ของรถ Food Truck เปน็สิง่สำ�คญัทีจ่ะดงึดดูผูค้นใหม้�ชมิรสช�ติ
อ�ห�ร Asian Trucker ลองลิ้มชิมรสสป�เกตตีของพ่อครัวหนุ่ม
อ�รมณดี์ท่ีมรีอยสักบนท่อนแขน Food Truck ของเข�มสีเีหลอืง
โดดเดน่สะดดุส�ยต� และไดช้มิฮอทดอ็กของ Amaz Cafe Food 
Truck ของสองหนุ่มหน้�ใส รสช�ติไม่เลวเลยทีเดียว 

Food Truck ณ เวล�น้ีดูเหมือนเป็นเร่ืองของคนรุ่นใหม่ 
เป็นอีกช่องท�งธุรกิจที่รถบรรทุกขน�ดเล็กเข้�ไปเกี่ยวข้อง  
อย่�งที่เร�เชื่อม�โดยตลอดรถ Truck ทุกขน�ดบรรทุกส�ม�รถ
เป็นได้หล�กหล�ยเพื่อช่วยผู้ประกอบก�รธุรกิจ ขึ้นอยู่กับวิธีก�ร
และคว�มคดิสร�้งสรรค ์ฉบบัหน�้ Asian Trucker จะแวะไปคยุ
กับบรรด� Food Truck ในเมืองไทยม�เล่�สู่กันฟังบ้�ง
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Competition

สแกนเนีย จับมือภาครัฐและเอกชน ทุ่ม 10 ล้าน จัดการ

แข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น ไทยแลนด์ 2015 

การแขง่ขนัทกัษะนกัขบัรถบรรทกุและรถโดยสารทีใ่หญท่ีส่ดุ

ของไทย ชิงเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาท  

ยกระดับนักขับรถขนส่งไทยสู่มาตรฐานสากล

มร.ม�ร์ติน นีลสัน ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจ บริษัท 
สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด กล่�วถึงก�รจัดก�รแข่งขัน สแกนเนีย 
ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น ไทยแลนด์ 2015 ว่� ก�รแข่งขัน
ร�ยก�รนี้ถือเป็นก�รแข่งขันทักษะนักขับรถบรรทุกและ 
รถโดยส�รมืออ�ชีพที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของก�รแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิช่ัน  
ที่สแกนเนียได้จัดขึ้นทั่วโลก เป็นหนึ่งในร�ยก�รใหญ่ที่ 
นักขับรถเพื่อก�รพ�ณิชย์ขน�ดใหญ่มืออ�ชีพให้ก�รรอคอย 
โดยมีวัตถุประสงค์ก�รจัดก�รแข่งขันเพื่อต้องก�รยกระดับ
คว�มส�ม�รถของผู้มีอ�ชีพขับรถขนส่ง พร้อมทั้งเป็นก�ร
พัฒน�เพิ่มทักษะก�รขับขี่ให้แก่นักขับรถขนส่งมืออ�ชีพ  
ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รขับข่ีอย่�งปลอดภัย ใช้เช้ือเพลิง
อย�่งมปีระสทิธภิ�พ และลดมลภ�วะทีจ่ะเกดิกบัสิง่แวดลอ้ม
อย่�งแท้จริง ซึ่งคว�มสำ�เร็จของก�รแข่งขันร�ยก�รนี้ เห็น
ได้จ�กคว�มสนใจของผู้สมัครเข้�ร่วมก�รแข่งขันจ�กท่ัวโลก 
เริ่มต้นในปี 2003 มีผู้ให้คว�มสนใจเข้�ร่วม 18,000 คน  
และนับถึงวันน้ีเร�มีนักขับสนใจเข้�ร่วมก�รแข่งขันม�กกว่� 
100,000 คน จ�กทั่วโลก

ก�รแขง่ขนั สแกนเนยี ไดรเ์วอร ์คอมเพททชิัน่ ไทยแลนด ์2015 นอกจ�ก
เป็นก�รแข่งขันเพื่อค้นห�สุดยอดนักขับรถขนส่งมืออ�ชีพของไทยแล้ว 
ยังให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ทักษะฝีมือในก�รขับขี่ให้แก่นักขับไทย 
ให้มีคว�มส�ม�รถทัดเทียมม�ตรฐ�นนักขับระดับโลก ซ่ึงสแกนเนียมองว่� 
นกัขบัรถทีม่ทีกัษะ คอืหนึง่ในปจัจยัสำ�คญัของทัง้ภ�คอตุส�หกรรมขนสง่
และโลจสิติกส์ ภ�คธรุกจิขนส่ง และ ภ�คสังคม นักขับมอือ�ชพีท่ีมคีว�ม 
ส�ม�รถจะช่วยให้ก�รดำ�เนินก�รขนส่งเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ  
ตรงเวล� ประหยัดเชื้อเพลิง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ที่สำ�คัญคือ
สร้�งคว�มปลอดภัยบนท้องถนน ลดก�รสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ลงได้

ด้�นน�ยภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยปฏิบัติก�รประจำ�ภูมิภ�ค 
บริษัท สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด กล่�วถึงคว�มพิเศษของก�รจัดก�ร
แข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น ไทยแลนด์ 2015 คร้ังนี้ว่� 
ก�รจัดก�รแข่งขันฯ ครั้งน้ีเป็นครั้งท่ี 3 ซึ่งสแกนเนียต้องก�รเพิ่มคว�ม
เข้มข้นในก�รแข่งขันให้ม�กข้ึน ท้ังเรื่องของก�รทดสอบท่ีใช้ม�ตรฐ�น
เดียวกันกับ สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิช่ัน ระดับโลก พร้อมท้ังทุ่มงบ
ก�รจัดก�รแข่งขันกว่� 10 ล้�นบ�ท จนมีผู้สนใจเข้�สมัครเข้�ร่วมก�ร
แข่งขันถึง 1,500 คนจ�กทั่วประเทศ โดยคัดเลือกนักขับ 64 คนจ�กผู้ที่
ผ่�นก�รทดสอบข้อเขียน เข้�ร่วมทดสอบทักษะก�รขับข่ีจริงในรอบคัดเลือก 
ณ ศูนย์บริก�รสแกนเนีย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเร�ได้ 16 นักขับฝีมือดี 
เข�้รว่มชงิชยัในก�รแขง่ขนั สแกนเนยี ไดรเ์วอร ์คอมเพททชิัน่ ไทยแลนด ์
2015 รอบสดุท�้ย ทัง้ประเภทรถบรรทกุและรถบสัโดยส�ร โดยมรี�งวลั
รวมกว่� 1.9 ล้�นบ�ท 

โดยก�รจัดก�รแข่งขัน สแกนเนีย ไดร์เวอร์ คอมเพททิชั่น ไทยแลนด์ 
2015 ได้รบัคว�มร่วมมอืในก�รจดัก�รแข่งขนัจ�กทกุภ�คส่วน ทัง้ภ�ครฐั  
คือ กรมก�รขนส่งท�งบก องค์กรภ�คเอกชน คือ สถ�บันย�นยนต์ 
องค์กรท�งสังคม คือ กองทุนง่วงอย่�ขับ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้�

ScaniaScania Driver
Competitions
Thailand์ 2015
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พีน่�งเธอ เจ้�ฟ้�กลัย�ณวิฒัน� กรมหลวงนร�ธวิ�ส
ร�ชนครนิทร์ พนัธมติรท�งธรุกจิอย่�งบรษิทั สย�ม
มชิลิน จำ�กดัและ โรงเรยีนสอนขับรถ ไอดี ไดร์ฟเวอร์  
ซึ่งจ�กรอบคัดเลือกท่ีผ่�นม�คว�มน่�สนใจของ 
ก�รแข่งขันครั้งน้ี คือ คว�มส�ม�รถของนักขับรถ
ขนส่งไทยทีม่ทีกัษะคว�มส�ม�รถสงูขึน้ ครัง้นีเ้ร�ได้
เห็นนักขับหน้�ใหม่ท่ีม�กคว�มส�ม�รถแต่อ�ยุ
น้อยลง ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจ�กก�รฝึกอบรม คว�ม
มีระเบียบวินัย ก�รเค�รพกฎจร�จร และคว�ม
รับผิดชอบต่อคว�มปลอดภัยบนท้องถนน ซึง่เป็น
สิง่ทีส่แกนเนยีเน้นยำ�้ในก�รอบรมนกัขบัตลอดม� 
นอกเหนอืก�รให้คว�มรูแ้ละก�รพฒัน�ทกัษะคว�ม
ส�ม�รถในก�รขับข่ี สแกนเนียเชือ่มัน่ว่�ก�รจัดก�ร 
แข่งขนั สแกนเนยี ไดร์เวอร์ คอมเพททชิัน่ ไทยแลนด์ 
2015 จะมส่ีวนสร้�งและยกระดบันกัขบัรถขนส่งไทย
ให้มีทักษะฝีมือในระดับม�ตรฐ�นส�กลม�กขึ้น  
อันจะมีส ่วนช ่วยในก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 
ขนส่งและโลจิสติกส์ และภ�คธุรกิจขนส่ง ให้ม ี
ก�รเติบโตได้ม�กข้ึน ส่วนในภ�คสังคมนั้น เร�
ได้ปลูกฝังจิตสำ�นึกในก�รมีระเบียบวินัย ก�ร
เค�รพกฎจร�จร ก�รมีเมตต� มีจริยธรรม และม ี
จิตสำ�นึกในคว�มปลอดภัยของก�รใช้รถใช้ถนน
ร่วมกัน อันจะสร้�งคว�มปลอดภัยและสร้�ง 
ภ�พลักษณ์ใหม่ให้เกิดข้ึนกับนักขับรถขนส่ง 
ของไทยอีกด้วย

ประเภทรถบรรทุก

1. น�ยรุ่งทวีชัย สอนรอด บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

2. น�ยธวัชชัย พรหมน้อย บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

3. น�ยเดช� ปิ่นสุภ� บริษัท ทรีทร�นส์ (1995) จำ�กัด 

รองชนะเลิศ น�ยภัสภณ เย็นเหลือ บริษัท พงษ์ระวี จำ�กัด

ประเภทรถบัสโดยสาร

1. น�ยวีระนัน อู่อรุณ บริษัท เทพสมบัติ จำ�กัด 

2. น�ยเฉลิมศักดิ์ อิสโม บริษัท ลิกไนท์ทัวร์ จำ�กัด

3. น�ยสมทรง ยังมี หจก. ทรัพย์เจริญ แทรเวล (2007)

รองชนะเลิศ น�ยพนมพร ลุผล บริษัท เพชรประเสริฐ จำ�กัด 

รายช่ือผูช้นะเลศิการแขง่ขนั สแกนเนีย ไดรเ์วอร ์คอมเพททช่ัิน ไทยแลนด ์2015
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Feature

Nichi
คว�มน่�เชื่อถือเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเหล่�คนทำ�ง�นใน
แวดวงก�รขนสง่ รถผสมซเีมนตย์ิง่ตอ้งระวงัเปน็พเิศษเพร�ะ
ประสทิธภิ�พในก�รขนสง่ถกูทดสอบอยูท่กุเมือ่เชือ่วนั และ
สิ่งผิดพล�ดที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลแค่เพียงเวล�ที่ต้องเสียไป
เม่ือก�รทำ�ง�นของเครื่องยนต์ต้องหยุดชะงัก ห�กแต่ยัง
อ�จหม�ยถึงก�รเปลี่ยนแกนผสมคอนกรีตใหม่ ในปัจจุบัน
ก�รทำ�ง�นก่อสร้�งดำ�เนินก�รกันตลอด 24 ชั่วโมง และ
คอนกรีตก็ต้องถูกส่งไปยังจุดหม�ยได้อย่�งตรงเวล�เพื่อท่ี
จะหลีกเล่ียงคว�มล่�ช้�และภ�ระค่�ใช้จ่�ยท่ีเพิ่มขึ้นของ
ผู้รับเหม� นอกเหนือไปจ�กก�รปฏิบัติง�นที่ไม่หยุดหย่อน
ของตัวรถเองแล้ว ก�รใช้ง�นบนถนนทั้งที่ขรุขระและร�บ
เรยีบ กเ็ปน็สิง่ทีส่ง่ผลกดดนัตอ่ประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�นของ
วัสดุอุปกรณ์ และห�กนั่นยังไม่พอ เครื่องยนต์ยังส�ม�รถ 
สง่ผลถงึก�รซอ่มบำ�รงุร�ค�แพงห�กคอนกรตีเองจบัตวัแขง็ 
เพร�ะในกรณนีี ้ก�รเปลีย่นแกนผสมคอนกรตีจงึเปน็เรือ่งที่
แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้

รถผสมซีเมนต์

ท่ามกลางขยายตัวของ
เมือง ตึกสูง โครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่  

ทุกวันนี้ต่างต้องพึ่งพา
รถผสมคอนกรีต ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นหนึ่งใน 

ฟันเฟืองสำาคัญสำาหรับ
งานก่อสร้าง
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Nichi ชื่ออันเป็นที่จดจำ�ในโลกนวัตกรรมรถบรรทุกแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติศ�สตร์ของ Nichi Engineering (ม�เลเซีย) ใน
โลกแห่งคอนกรีต ส�ม�รถย้อนกลับไปเม่ือญี่ปุ่นเริ่ม
แนะนำ�เทคโนโลยีเครื่องกวนคอนกรีตให้เป็นที่รู้จักใน
ตล�ดม�เลเซยี ในยคุสมยัแหง่ก�รพฒัน�อนัก�้วกระโดด
ของม�เลเซียนี่เองที่โอก�สอันดีผ่�นเข้�ม�เค�ะประตู 
เมื่อหนึ่งในผู้มีช่ือเสียงของแวดวงและผู้ก่อตั้ง Jimmy 
Nichi ไดแ้ลกเปลีย่นและรว่มแชรค์ว�มสนใจเดยีวกนั น่ัน
คอืคว�มคดิในก�รทำ�เครือ่งผสมและโรงง�นทีจ่ะเปล่ียน
โฉมหน�้อตุส�หกรรม ทัง้ในแงม่มุของก�รออกแบบและ
ก�รทำ�ตล�ดให้โลกได้รับรู้

 
คุณภาพคอนกรีตจากมาเลเซียสู่ภูมิภาค

นับตั้งแต่เริ่มดำ�เนินก�รในปี 1981 Nichi Engineering 
ได้ขยบัขย�ยกจิก�รไปทัว่ภมูภิ�คเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

และแปซฟิิก ในฐ�นะของผูผ้ลติชัน้แนวหน้�และผูบ้กุเบกิ
อุตส�หกรรมขนส่งคอนกรีต โรงง�นผสมคอนกรีต และ
เครื่องผสมคอนกรีตติดรถบรรทุกเพื่อส่วนผสมท่ีพร้อม
ใช้ง�น อนัส่งผลให้บรษิทักล�ยเป็นท่ีรูจ้กักว้�งขว�ง ก�ร
ขยับขย�ยครั้งใหญ่น้ีเป็นผลม�จ�กคว�มพย�ย�มและ
ทุ่มเทในก�รวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฝ่�ย
วิจัยและพัฒน�ของ Nichi ทำ�ง�นภ�ยใต้คำ�ขวัญที่ว่� 
“ให้คว�มสำ�คญัอย่�งไม่ย่อท้อต่อก�รออกแบบนวตักรรม
และเทคโนโลยกี�รขึน้รปูเหลก็ทีค่ว�มลำ�้สมยัและคุม้ค่�
ของลูกค้�เกิดขึ้นไปพร้อมๆ กัน”

ในขณะทีแ่กนผสมเปน็องคป์ระกอบหลกัของเครือ่งผสม
คอนกรีต ชิ้นส่วนประกอบต่�งๆ ม�กม�ยคือตัวกำ�หนด
คณุภ�พของสนิค้� เชน่ ระบบไฮดรอลกิทีจ่ะตอ้งมคีว�ม
แข็งแกร่งทนท�น Nichi ไม่มีคว�มประนีประนอมใดๆ
เมื่อเป็นเรื่องของคุณภ�พ ด้วยก�รเลือกใช้ส่วนประกอบ 
ZF นัน่เพร�ะหนท�งเดยีวทีจ่ะยนืหยดัอย่�งแขง็แกรง่ใน
ธรุกจินี ้ก�รหยบิยืน่สนิค�้คณุภ�พดแีละใชง้�นไดอ้ย�่งมี
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ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับเหล่าคนทำางานใน
แวดวงการขนส่ง รถผสมซีเมนต์ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษ
เพราะประสิทธิภาพในการขนส่งถูกทดสอบอยู่ทุกเม่ือ
เช่ือวัน และสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลแค่เพียง
เวลาที่ต้องเสียไปเมื่อการทำางานของเครื่องยนต์ต้อง
หยุดชะงัก หากแต่ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแกนผสม
คอนกรีตใหม่ ในปัจจุบันการทำางานก่อสร้างดำาเนินการ
กันตลอด 24 ชั่วโมง
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ประสิทธิภ�พให้ถึงมือลูกค้�คือหัวใจสำ�คัญ ก�รออกแบบ
แกนผสมและใบมดีเปน็อกีหนึง่องคป์ระกอบสำ�คญัทีส่ง่ผล
ต่อก�รทำ�ง�นของเครื่องผสม

เกมแห่งตัวเลข

Mr. Barry Ng ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ธุรกิจของ Nichi Engi-
neering Sdn Bhd รูด้วี่�นีค่อืเกมแหง่ตวัเลข “เร�เห็น order 
interval ที่ล�กย�วไป 5-6 ปี และในภ�คส่วนย่อยของ 
อุตส�หกรรมรถบรรทุกเช่นนี้  ลูกค้�ซื้อสินค้�เป็นถัง  
รถบรรทุกจึงถูกนำ�เข้�ม�ทำ�หน้�ที่ในก�รขนส่งแบบไม่ได้
พักเลยก็มี ด้วยอ�ยุก�รใช้ง�นของมันที่ร�วๆ 10-15 ปี ซึ่ง
เมือ่นำ�ม�ใชง้�นจรงิสกัห�้ปกีเ็ริม่จะไมไ่หวแลว้” เข�อธบิ�ย 
เนือ่งม�จ�กก�รใช้ง�นทีห่นกัหนว่ง ผลลพัธจ์�กคว�มสมบกุ
สมบนัทีม่นัตอ้งรบัมอืจึงเผยตวัในทีส่ดุ Nichi Engineering 
ติดตั้งรถบรรทุกผสมปูนของตนด้วยแกนผสมที่มีสมรรถนะ
ในก�รรับมือคอนกรีตต้ังแต่ 2.2 ไปจนถึง 12 ตัน ข้ึนอยู่กับว่�
กฎหม�ยในแต่ละประเทศอนุญ�ตให้บรรทุกได้ม�กน้อย 
แค่ไหน คนง�นกว่� 60 ชีวิตช่วยให้ข้ันตอนก�รผลิตเป็นไป
อย่�งร�บรื่น อันรวมไปถึงก�รดูแลจัดก�รให้รถมีคว�ม
พร้อมในก�รจัดส่งภ�ยในหนึ่งสัปด�ห์หลังจ�กได้รับมอบ
หม�ยง�น “ในปีที่คึกคักที่สุดของเร� เร�ส่งรถ 350 คัน  
ในขณะที่โดยเฉลี่ยตัวเลขจะอยู่ที่ 150 ถึง 200” เวล�
ม�ตรฐ�นในก�รเติมส่วนผสมอยู่ที่ 6 น�ที และคอนกรีต 
จะอยู่บนรถได้น�นที่สุดประม�ณสองชั่วโมง

ใบมีดคือหัวใจ : การผสมและขนส่ง

รถบรรทุกคือปัจจัยที่สำ�คัญยิ่งในอุตส�หกรรมก่อสร้�ง 
ก�รใช้ง�นท่ีหล�กหล�ยนำ�ไปสู่ก�รออกแบบเครื่องผสม
คอนกรีตติดรถที่แตกต่�งเพื่อครอบคุลมคว�มต้องก�รของ
ลูกค้� เครื่องผสมคอนกรีตอ�จเป็นบรรทัดฐ�นในก�รวัด
สมรรถภ�พในก�รขนสง่หรอืมนัอ�จทำ�หน�้ทีเ่ปน็เครือ่งผสม
ในขณะทีร่ถบบรทกุกำ�ลงัเดนิท�งไปยงัจุดหม�ย ใบมดีของ
แกนถูกออกแบบให้แตกต่�งไปต�มก�รใช้ง�น

สำ�หรับส่วนผสมแห้ง วัสดุผสมคอนกรีตจะถูกใส่ลงไปในถัง
โดยส่วนผสมทั้งหมดจะถูกผสมระหว่�งก�รขนส่งและอยู่ 
ในสภ�พพร้อมใช้ง�นเมื่อถึงปล�ยท�ง

สว่นผสมเปยีกถกูใสล่งในเครือ่งผสมในสภ�พคอนกรตีเปยีก
พร้อมใช้ง�น โดยรถบรรทุกทำ�หน้�ที่หลักเป็นพ�หนะขนส่ง 
อนัเปน็ท่ีม�ของชือ่เรยีก ‘Transit Mixer’ ท่ีก�รหมนุของแกน
ผสมจะป้องกันคอนกรีตไม่ให้จับตัว

ลักษณะก�รทำ�ง�นแบบหลังจะส่งผลกระทบต่อตัวรถน้อย
กว่� แต่ก็ต้องก�รก�รลงทุนท่ีสูงกว่�ด้วยเช่นกัน เนื่องจ�ก
คอนกรีตจะต้องถูกผสมจ�กที่อื่นก่อนที่จะทำ�ก�รเทลงในรถ
เพือ่ทำ�ก�รขนย้�ยต่อไป Buffalo Mixer เป็นรถท่ีม�พร้อมกบั  
เครื่องชุดเฟือง Planetary Gearbox แบบ Direct Drive  
มอเตอร์ไฮดรอลิกเพื่อก�รปรับระยะท่ีหล�กหล�ย และ
อุปกรณ์ถ่�ยเทคว�มร้อนนำ้�มันไฮดรอลิก

มองไปข้างหน้าสู่อนาคตที่สดใสกว่า

ดว้ยประวตักิ�รทำ�ง�นอนัน�่ประทบัใจ และเหล�่ลกูค้�ทีเ่ป็น
บริษัทชั้นนำ�ไม่ว่�จะเป็น Holcim, Tasek, Hanson, Shin 
Yang รวมไปถึงบริษัทแนวหน้�ในระดับท้องถิ่นอีกม�กม�ย 
มนัจงึไมใ่ชเ่รือ่งน�่ประหล�ดใจว�่ทำ�ไม Nichi จงึมวีสิยัทศัน์
ต่ออน�คตที่เป็นบวกและสดใสยิ่ง Barry อธิบ�ยให้ทุกคน 
เข้�ใจง่�ยๆ ไว้ว่� “เร�ม่ันใจว่�ปี 2014 จะเป็นปีท่ีดีม�กๆ ของ
เร�” ในแง่ของกระแสแล้ว เข�มองเห็นก�รหลั่งไหลของ 
รถบรรทุกสัญช�ติจีนเข้�ม�ในตล�ด สิ่งที่น่�สนใจก็คือ เมื่อ
พูดถึงนวัตกรรมรถบรรทุกผสมซีเมนต์แล้วละก็ หล�ยบริษัท
ดูจะชอบรถจ�กฝั่งเอเชีียม�กกว่�รถจ�กฝั่งยุโรป และรถ
บรรทกุที ่Nichi เลอืกใชใ้นก�รขนสง่ของพวกเข�นัน้กม็�จ�ก
ญี่ปุ่นและจีนเป็นส่วนใหญ่เสียด้วย
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Buses

R40Road Trip
BusMAN
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กรุงเทพฯ

ลพบุรี
เพชรบูรณ์

เขาค้อ
ด่านซ้าย
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Asian Trucker ได้รับก�รเชิญจ�ก MAN ให้ร่วมเดินท�ง Road 
Trip เพือ่สมัผสัประสบก�รณก์�รเดนิท�งระยะท�งไกลดว้ยรถ Bus 
ของ MAN รุ่น R40 ซึ่งประกอบตัวถังในประเทศไทย โดยรถคันนี้ 
ว่ิงใช้ง�นจริงอยู่ท่ีบริษัท Khunanan Group ง�นน้ีเป็นคว�มร่วมมือกัน 
ของทั้ง MAN Asia Pacific, MAN-CV (Thailand) จำ�กัด 
Khunanan Group, K-Man Auto Service จำ�กัด บนเส้นท�ง 
กรุงเทพฯ-เข�ค้อ (เพชรบูรณ์)

MAN

จะออกเสียงว่�อย่�งไรดี บ้�งเรียกแมน บ�งคนออกเสียงม�นด์ 
Asian Trucker ถ�มคุณวีระวัฒน์ นิติศรีวรกุล ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย
ของ MAN จ�ก MAN-CV คุณวีะวัฒน์ บอกว่�ถ้�จะให้ถูกต้องคือ 
เอ็มเอเอ็น เหมือนกับที่เร�เรียกแบรนด์ บีเอ็มดับบลิว (ทั้งคู่เป็น
ผลติภณัฑจ์�กเยอรมนั) เอม็เอเอน็ ถอืกำ�เนดิขึน้ทีป่ระเทศเยอรมนั 
แนน่อนว�่เมือ่เร�พดูถงึระบบวศิวกรรมจ�กเยอรมนั ยอ่มหม�ยถงึ
สินค้�ที่มีคุณภ�พสูงเป็นที่ยอมรับระดับโลก เครื่องยนต์ดีเซลของ
เอม็เอเอน็ถอืเปน็สดุยอดเครือ่งยนตท์ีม่ปีระสทิธภิ�พ มกี�รพฒัน�
เรื่อยม�ตั้งแต่ที่ รูดอล์ฟ ดีเซล ได้คิดค้นและสร้�งเครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องแรกของโลกขึ้นม�

หล�ยคนอ�จจะไม่คุ้นเคยกับ MAN (เอ็มเอเอ็น) ย่ิงห�กไม่ได้อยู่
ในแวดวง Bus และ Truck อ�จจะไม่รู้จักรถแบรนด์นี้เลยก็เป็น
ไปได้ แต่ห�กถ�มผู้ที่อยู่ในแวดวง Bus & Truck ในระดับส�กล
โดยเฉพ�ะยุโรปแล้ว เอ็มเอเอ็นเป็นที่รู้จักเป็นอย่�งดี เอ็มเอเอ็น
มิเพียงผลิตเครื่องยนต์ แชสซี และบอดี้สำ�หรับ Bus และ Truck 
เท่�นั้น เอ็มเอเอ็นยังมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกในก�รผลิต
เครื่องยนต์ดีเซลสำ�หรับเรือประเภทต่�งๆ

Road Trip กบั MAN Bus คร�วนีไ้มไ่ดเ้ปน็เพยีงแคก่�รรว่มสมัผสั
ประสบก�รณ์ก�รเดินท�งด้วยรถบัสชั้นดีเท่�น้ัน Asian Trucker 
ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของก�รประก�ศแต่งตั้งตัวแทนจำ�หน่�ย
และศนูยบ์รกิ�ร  Bus & Truck เจ�้แรกของ MAN (เอม็เอเอน็) ใน
ประเทศไทยโดยบริษัท เค-แมน. ออโต้ เซอร์วิส จำ�กัด

เร�ออกจ�กกรงุเทพฯ ตัง้แตเ่ช�้ กว�่ทีร่ถจะฝ�่คว�มหน�แนน่ของ
ก�รจร�จรออกม�สู่ถนนส�ยไฮเวย์ที่มุ่งหน้�สู่ภ�คเหนือตอนล่�ง
ของประเทศไทยได้ก็ใช้เวล�พอสมควร เบ�ะน่ังท่ีมีเครื่องอำ�นวย
คว�มสะดวกครบครัน ทั้งระบบนวดและอุปกรณ์คว�มบันเทิง  
จอมัลติมีเดียส่วนตัว MAN Bus R40 Starliner คันที่เร�นั่งม�นี้ 
มีคว�มย�ว 15 เมตร เป็น Long Bus ซ่ึงต่อตัวถังโดยบริษัทคณ�ยนต์ 
กรุ๊ป จำ�กัด โดยได้แรงบันด�ลใจม�จ�ก MAN Bus Starliner ที่
มิวนิค เยอรมัน นับเป็น Luxury Bus ที่สมบูรณ์แบบคันหนึ่งของ
ประเทศไทย

ผู้เชี่ยวช�ญท�งด้�นเทคนิคจ�ก MAN-CV ทำ�ง�นร่วมกับคนขับ
รถในก�ร Set ค่�ต่�งๆ กำ�หนดคว�มเร็ว เพื่อจะทดสอบระบบ
ประหยัดนำ้�มันของเครื่องยนต์ดีเซลของ MAN Bus R40 คันนี้ 
ซึ่งเครื่องยนต์ว�งอยู่ตอนท้�ย มี 3 เพล� 460 แรงม้� 12 เกียร์ 
ม�ตรฐ�น Euro 3  มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัม�กม�ย อ�ท ิระบบเบรก 
EBS ระบบ Intarder ซึ่งคุณยุทธน� สมประยูร หรือคุณเจ จ�ก  
คุณอนันต์ กรุป๊ เป็นเจ้�ของรถ ได้ร่วมเดินท�งม�ด้วยกนั ผูค้นทีไ่ด้
รับเชิญนอกจ�กบรรด�ผู้ประกอบก�รรถ Bus แล้ว ยังมีรถ Truck 
และบรรด�ตัวแทนจ�กบริษัททัวร์ซึ่งเป็นลูกค้�โดยตรงของรถบัส
คนันี ้ ซึง่จดัทำ�ขึน้ม�เพือ่วิง่ไม่ประจำ�ท�งให้กบับรรด�ผูเ้ช่�เหม�คนั
เพื่อใช้ในก�รเดินท�ง

เมื่อเร�นั่งเป็นผู้โดยส�ร หน้�ที่ของก�รทดสอบท�งด้�นเทคนิค
ต่�งๆ เป็นเรื่องย�กที่จะรับรู้ได้ว่�เกิดอะไรขึ้น แต่สิ่งที่เร�สัมผัส
ได้ในช่วงแรกของเดินท�งคือ คว�มนุ่มนวล คว�มร�บรื่นในก�ร
เดินท�งที่ MAN Bus R40 มอบให้กับเร� เมื่อถึงจุดแวะท�นมื้อ
เที่ยงหลังจ�กอิ่มท้องกันแล้วจึงเริ่มออกเดินท�งต่อ ผู้เชี่ยวช�ญ
จ�ก MAN บอกว่�ช่วงเช้�ในเมืองท่ีก�รจรจรคับค่ังน้ัน อัตร�ก�ร
สิน้เปลอืงอยูท่ีส่�มกโิลเมตรกว่�ต่อลติร แต่เมือ่พ้นออกม�สูไ่ฮเวย์
อัตร�ก�รสิ้นเปลืองนำ้�มันทำ�ได้สี่กิโลเมตรกว่�ต่อลิตรกับสภ�พ 
เส้นท�งท่ีมเีนินบ้�งเล็กน้อย และสภ�พท่ีถนนท่ีมอีปุสรรคเป็นบ�งช่วง
ก�รเดินท�งในช่วงสุดท้�ยเป็นเส้นท�งขึ้นเข� ช่วงหล่มสัก-เข�ค้อ 
สิ่งที่ Asian Trucker สัมผัสได้ในฐ�นะนั่งเป็นผู้โดยส�รคือ กำ�ลัง
เครื่องยนต์ท่ีเหลือเฟือ และก�รทำ�ง�นของเครื่องยนต์ท่ีร�บเรียบ 
แสดงออกถึงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมของเครื่องยนต์ดีเซลของ MAN 
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วันท่ีสองทีมง�นเลือกเส้นท�งเข�ค้อ-ด่�นซ้�ย (เลย) เส้นท�งขึ้น
เข� เนินชัน เส้นท�งคดโค้ง น�นแล้วท่ีไม่ได้น่ังรถ Bus ในระยะ
ท�งไกลๆ แบบ Road Trip โดยสว่นตวัเร�ชืน่ชอบก�รเดนิท�งดว้ย 
Bus เหตผุลหนึง่คอืเร�ไดซ้มึซบักบับรรย�ก�ศทวิทศันส์องข�้งท�ง
ถนนที่รถเดินท�งไปซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของก�รเดินท�งด้วยรถบัส 
บ�งคนอ�จไม่ชื่นชอบ แน่นอนว่�ก�รเดินท�งด้วยเครื่องบินอ�จ 
สะดวกรวดเร็ว แต่ห�กนักเดินท�งมีเวล�มีก�รว�งแผนก�รเดินท�ง
ด้วย Bus เป็นคว�มน่�ร่ืนรมย์อย่�งหน่ึง บ�งคนบอกว่�ก�รเดินท�ง
ด้วยรถบัสไม่สะดวกสบ�ย โลกของก�รเดินท�งด้วย Bus วันนี้
เปล่ียนแปลงไปแล้ว ท้ัง Bus ท่ีวิ่งประจำ�ท�ง และ Bus ที่ไม่วิ่ง
ประจำ�ท�ง เร�มีผู้ประกอบก�รที่ใส่ใจกับคุณภ�พของรถคุณภ�พ
ของง�นบริก�ร ลงทุนกับ Bus ของพวกเข�ด้วย Product ที่มี
คุณภ�พระดับโลก เชน่ท่ี คุณอนันต์ กรุป๊ ได้แสดงให้เห็นกบั MAN 
Bus คันนี้ 

ผมมีคว�มสุขกับภ�พยนตร์บนจอมัลติมีเดียส่่วนตัว ผมส�ม�รถ
อ่�นหนังสือเล่มโปรดไปตลอดก�รเดินท�ง โดยไม่รู้สึกมึนศีรษะ 
เพร�ะชว่งล�่งของ Man Bus คนันีร้กัษ�สมดลุของรถไดเ้ปน็อย�่งด ี
ไมว่�่จะเปน็โคง้ชว่งขึน้หรอืลงเข� รวมทัง้บ�งชว่งของก�รเดินท�งที่
พืน้ผิวถนนมคีว�มไมร่�บเรยีบสูง น่ีคือส่ิงท่ีผมรบัรูไ้ด้โดยตรง และ
ส�ม�รถอธิบ�ยให้เจ้�หน้�ท่ีจ�ก MAN-CV เมื่อถูกถ�มถึงคว�ม 
รู้สึกเกี่ยวกับ Bus ของ MAN และสุดท้�ยคือเมื่อก�รเดินท�ง 
สองคืนส�มวันจบลงผมไม่รู้สึกเหน่ือยหรือเมื่อล้�จ�กก�รนั่งรถ 
นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกต่อ MAN Bus

คืนสุดท้�ยของก�รเดินท�ง มีง�นพิธีก�รเล็กๆ ผมได้รับรู้ถึงเบ้ืองหลัง
ของผลติภณัฑจ์�ก MAN  ไดร้บัรูถ้งึคว�มมุง่มัน่ของ เค-แมน.ออโต้
เซอรว์สิ จำ�กดั ผูแ้ทนจำ�หน�่ย Bus & Truck MAN และศนูยบ์รกิ�ร
ร�ยแรกของประเทศไทย ซึ่งบริห�รง�นโดยคุณยุทธน� สมประยูร 
ผู้ที่มีผลิตภัณฑ์ของ MAN ใช้ง�นขับเคลื่อนธุรกิจของ Khunanan 
Group ม�ย�วน�นถงึ 8 ป ีซึง่นบัไดว้�่เปน็ผูท้ีม่คีว�มรูค้ว�มเข�้ใจ
และมีประสบก�รณ์ตรงกับ Product อย่�งแท้จริง 

สำ�หรับ Asian Trucker แน่นอนว่�ในฐ�นะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
แวดวง Truck และ Bus เร�ย่อมอย�กเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พ
ในตล�ดเพ่ือท่ีผู้บริโภคจะได้ใช้ส่ิงท่ีดี แต่แน่นอนว่�ผลิตภัณฑ์ท่ีดี 
ย่อมต้องอยู่ในมือผู้ประกอบก�รท่ีมีคว�มมุ่งมั่นต้ังใจ เข้�ใจใน
ธุรกิจ และพร้อมที่จะมอบง�นที่มีคุณภ�พสู่ลูกค้�
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ใในแวดวงอุตส�หกรรมย�นยนต์ ไม่ว่�จะเป็นประเภทไหน ก�ร
ทำ�ก�รตล�ดที่สำ�คัญที่สุดอย่�งหนึ่งคือก�รไปออกง�นแสดง 
ย�นยนต ์ในเมอืงไทยง�นแสดงรถยนตน์ัง่ขน�ดกล�งหรอืรถยนต์
นั่งส่วนบุคคลได้รับคว�มนิยมอย่�งสูง มีผู้ประกอบกิจก�รสอง
เจ้�ใหญ่ที่ครองตล�ดง�นโชว์รถยนต์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงต้นปีและ
ปล�ยปี สว่นง�นแสดงรถขน�ดใหญป่ระเภทรถบสัและรถบรรทกุ
นั้นดูเหมือนว่�ยังไม่มีผู้จัดร�ยใดที่ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�ง 
เป็นจริงเป็นจัง เนื่องด้วยเหตุผลหล�ยอย่�งประกอบกัน

รถบรรทุก รถหัวล�ก รถบัส และรถพิเศษประเภทที่ใช้ง�นอยู่
ในแวดวงอุตส�หกรรมหนักนั้นถือได้ว่�เป็นตล�ดที่มีเม็ดเงิน
หมุนเวียนอยู่ไม่่น้อย และจัดได้ว่�เป็นตล�ดที่มีคว�มสำ�คัญ
สำ�หรับผู้ที่อยู่ในแวดวง Transport

แน่นอนว่�ง�น Truck Show ย่อมแตกต่�งจ�ก Car Show ใน
บ�งแง่มุมเนื่องด้วยผู้ที่ม�ง�น Truck โชว์โดยส่วนใหญ่เป็น
เจ้�ของกิจก�ร เป็นผู้ซ้ือ แต่มิได้เป็นผู้ใช้ง�นด้วยตนเอง ด้วยเหตุน้ี
ผูจ้ดัง�นจงึตอ้งทำ�ใหผู้ซ้ือ้มโีอก�สไดพ้บผูข้�ย ทำ�ใหผู้ข้�ยผูผ้ลติ
มีโอก�สได้แสดงสินค้�ของตนเอง เป็นสื่อกล�งที่ทำ�ให้ผู้คนใน
แวดวง Transport ได้ม�พบกันเพื่อขยับขย�ยช่องท�งธุรกิจ ซึ่ง
นับว่�ไม่ใช่โจทย์ที่ง่�ย

Asian Trucker (Thailand) บินไปกรุงกัวล�ลัมเปอร์ เพื่อเข้�
ร่วมง�น MIBTC 2015 ง�น Bus & Truck ของม�เลเซีย จัดขึ้น
ปีนี้เป็นปีที่สอง แน่นอนว่�แม้จะเป็นตล�ด Bus & Truck เช่น
เดยีวกนัแตใ่นคว�มเปน็จรงิแลว้ตล�ดไทยกบัม�เลเซยีกม็คีว�ม
แตกต�่งกนัพอสมควร ในแงข่องวธิคีดิในก�รประกอบก�รธรุกจิ
ของผู้ใช้รถ Bus & Truck 

แต่ละปีผู้จัดง�นเรียนรู้จุดบกพร่องและปรับปรุงง�นเพื่อให้
ส�ม�รถตอบโจทยท์ัง้ฝัง่ผ้ผูลติและผูซ้ือ้ ปนีีเ้ปน็ครัง้แรกที ่Asian 
Trucker (Thailand) ได้มีโอก�สม�สังเกตก�รณ์ ง�นจัดขึ้นที่ 
Mines Exibition ซึ่งเป็นสถ�นที่จัดแสดงง�นที่มีคว�มเพียบ
พร้อม โดยในบริเวณเดียวกันนั้นมีทั้งโรงแรม ห้�งสรรพสินค้� 
และ Exhibition Hall ครบวงจร

ภ�ยในพื้นที่จัดง�นมีผู้ประกอบก�รในแวดวงรถ Bus & Truck 
ทัง้ผูผ้ลติตวัถงั เครือ่งยนต์ ชิน้ส่วนอะไหล่ หล�กหล�ยแบรนด์ท้ัง 
จ�กยโุรป เอเชียี เข้�ร่วมเตม็พืน้ทีจ่ดัแสดงง�น มกีจิกรรมหล�ก
หล�ยให้ผู้ที่ม�ร่วมง�นได้สัมผัส สินค้�บ�งแบรนด์ใช้โอก�สน้ี 
เปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ของตนเอง อ�ท ิก�รเปิดตวันำ�้มนัเครือ่งจ�ก 
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Shell ในคืนสุดท้�ยของวันจัดง�นป�ร์ต้ี Opportunity Night 
ประสบคว�มสำ�เร็จอย่�งดีย่ิงในก�รเป็นส่ือกล�งให้ผู้คนใน
แวดวงได้ม�ทำ�คว�มรู้จักกันเพื่อขย�ยช่องท�งในก�รประกอบ
ก�รธุรกิจของตนเองออกไป

ในง�น MIBTC เร�ยังมีโอก�สได้สนทน�กับ Seow Lee Ming 
Global Brand Manager Shell Rimula ซึง่ในง�น MIBTC Shell 
Malaysia เปิดตัวนำ้�มันเครื่องตัวใหม่ของพวกเข� เธอบอกว่�
นำ้�มันเครื่องของ Shell สำ�หรับรถ Truck น้ัน Shell เป็นผู้นำ�
ในตล�ด แน่นอนว่�ม�จ�กคุณสมบัติที่ดีของสินค้� Seow Lee 
Ming บอกว่� “ที่สำ�คัญคือเร�ดูแลลูกค้�ของเร�อย่�งดี สำ�หรับ
ตล�ดม�เลเซียนำ้�มันเครื่องของ Shell เร�มีประวัติศ�สตร์ที่
ย�วน�น” แน่นอนว่�นอกจ�กให้เธอเล่�ให้ฟังถึงที่ม�ที่ไปและ
ก�รทำ�ตล�ดนำ้�มันเครื่องสำ�หรับรถ Truck แล้ว เร�ไม่ลืมท่ีจะ
สอบถ�มคว�มคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับ AEC ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
ในเร็ววันนี้ Seow Lee Ming กล่�วว่� เธอมองว่�มันเป็นโอก�ส
ท่ีดีสำ�หรับทุกๆ คน Shell เองก็เช่นเดียวกัน ตล�ดของแต่ละ
ประเทศจะขย�ยตัวใหญ่ขึ้น “แน่นอนว่�ในอน�คตเร�ย่อมต้อง
เห็นก�รเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภ�คนี้ และ Shell เองก็จะ
เป็นส่วนร่วมในก�รเติบโตไปพร้อมๆ กันกับลูกค้�ของ Shell  
ทุกประเทศใน AEC”

ฟงัจ�กเสยีงตอบรบัคว�มคดิเหน็ของผูค้นทีม่โีอก�สเข�้รว่มง�น 
MIBTC 2015 เป็นที่แน่ชัดว่�เป็นไปในเชิงบวก ง�นเช่นนี้เป็น 
โอก�สท่ีผู้คนในแวดวง Bus & Truck ม�พบปะกัน ส�ม�รถ
เชื่อมต่อช่องท�งรวมท้ังโอก�สในก�รขย�ยธุรกิจผ่�นพื้นท่ีและ
เวทีในง�นได้

Seow Lee Ming 
Global Brand Manager Shell Rimula
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Service

SCANIA 
Chiang Mai Branch

Service

ภูริวัทน์ รักอินทร์ Regional Operation Director

คมสัณฑ์ ประดิษฐ�กร 
ผู้จัดก�รส�ข� ประจำ�ภูมิภ�ค ภ�คเหนือ
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Asian Trucker เดินทางไปยังหัวเมืองสำาคัญของภาค

เหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีจุดหมายอยู่ที่ศูนย์

บริการแห่งใหม่ของ Scania ที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานนี้ 

คุณภรูวิทัน ์รกัอนิทร ์Regional Operations Director 

ของ Scania Siam บนิจากกรงุเทพฯ มารว่มสนทนากบั 

เรา โดยมีคุณคมสัณฑ์ ประดิษฐากร ผู้จัดการสาขา 

ประจำาภูมิภาค ภาคเหนือ เป็นเจ้าบ้านร่วมสนทนากับ 

Asian Trucker ถึงงานบริการของ Scania

มาตรฐานงานบริการ (Service) ภายใต้ตราสินค้า 

Scania

คณุภรูวิทัน ์รกัอนิทร ์บอกกบั Asian Trucker (Thailand) 
ว่� “ศูนย์บริก�รของ Scania ทุกศูนย์ทั่วโลกต้องได้
ม�ตรฐ�นของ Scania คอื DOS หรอื Dealer Operation  
System ซึ่งเป็นม�ตรฐ�นของสวีเดน นั่นคือทุกศูนย์ต้อง
มีเครื่องไม้เครื่องมือครบ มีคว�มพร้อมในทุกๆ ด้�นต�ม
ม�ตรฐ�นของสวีเดนที่ว�งไว้ทั้งหมด เม่ือลงไปถึงง�น
บรกิ�ร Concept ของ Scania คอื Customer First ลกูค�้
ต้องม�เป็นอันดับแรก เป็นปรัชญ�ของ Scania เพื่อ
ให้ลูกค้�ที่นำ�รถเข้�ม�รับบริก�รส�ม�รถนำ�รถกลับไป  
ใช้ง�นต่อได้อย่�งเร็วที่สุด”

Scania Chiang Mai Branch 

Asian Trucker ถ�มถงึก�รเลอืกเปดิศนูยบ์รกิ�ร Scania 
ที่เชียงใหม่ว่�มีที่ม�ที่ไปอย่�งไร คุณภูริวัทน์ รักอินทร์ 
กล่�วว่� “ศูนย์บริก�รส�ข�เชียงใหม่ เป็นไปต�ม
ยทุธศ�สตรห์รอืกลยทุธท์ีว่�่ Scania จะตอ้งมศีนูยบ์รกิ�ร
ครอบคลุมในพื้นที่ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำ�คัญๆ เมืองเชียงใหม่
เป็นตำ�แหน่งที่ตั้งแรกที่ Scania จะต้องมีศูนย์บริก�ร
เพร�ะแต่เดิมท�งภ�คเหนือเร�มีเฉพ�ะที่ต�ก ตอนนี้เร�
มีทั้งต�กและเชียงใหม่” คุณภูริวัทน์ ยังอธิบ�ยเพิ่มเติม
ให้ฟังว่� “Scania เลือกเชียงใหม่เพร�ะเป็นเมืองใหญ่ 
มีคว�มพร้อมในทุกเร่ือง ก�รท่องเที่ยวเป็นจุดเด่นของ
เชียงใหม่ ด้วยเหตุนี้ก�รขนส่งต่�งๆ จึงเป็นเรื่องจำ�เป็น 
วนันีก้�รกอ่สร�้งใหญ่ๆ  กม็ุง่หน�้ม�เชยีงใหม ่Scania จงึ
เลือกเชียงใหม่ให้เป็น HUB ท�งภ�คเหนือของ Scania”

ก�รเปิดส�ข�ของ Scania ที่เชียงใหม่ย่อมต้องมองถึง
อน�คต วันนี้ทีมง�นของ Scania ที่เชียงใหม่ย่อมต้อง

ทำ�ง�นหนักอย่�งไม่ต้องสงสัย คุณภูริวัทน์กล่�วถึง
ประเด็นนี้ว่� “เนื่องด้วยคว�มใหม่ของ Scania ส�ข�
เชียงใหม่ คงต้องใช้เวล�อีกสักพักที่จะทำ�ให้ลูกค้�รู้จัก 
และเข้�ถึงศูนย์บริก�ร รวมไปถึงก�รสร้�งประช�กร 
รถใหม่ของ Scania ในพื้นที่ภ�คเหนือ บวกกับประช�กร
รถที่เร�มีอยู่แล้ว ซึ่งก็จะม�เข้�ศูนย์ที่เชียงใหม่ คำ�ว่�
ประช�กรรถใหม่ที่จะเพิ่มขึ้น วันนี้ศูนย์บริก�รเชียงใหม่
ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์บริก�รเหมือนกับศูนย์อื่นๆ ที่ผ่�นม� 
ที่มีเฉพ�ะ 2S คือ Service, Spare part วันนี้เร�มี Sale 
ด้วยที่ม�ร่วมทีมกับเร� เพร�ะฉะนั้นเชียงใหม่เป็น 3S 
และเป็น Business Unit ท่ีจะขับเคล่ือนด้วยตัวของเข�
เอง เพือ่ใหธ้รุกจิของ Scania ซึง่คอืศนูยบ์รกิ�รทีเ่ชยีงใหม่
ส�ม�รถอยูเ่คยีงคูไ่ปกบัลกูค�้ในโซนภ�คเหนอืได ้เพร�ะ
ฉะนั้นวันนี้ที่นี่จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ศูนย์บริก�ร แต่เป็น 
Service point และ Sales point ด้วย”

“ในชว่งระยะแรกท่ีเปดิศูนยบ์รกิ�รยงัมรีถม�เข้�น้อย แต่
ชว่งหกเดอืนหลงันีอ้ตัร�ก�รเข�้ใชบ้รกิ�รของลกูค�้เติบโต
ข้ึนม�โดยตลอด ท้ังจ�กฐ�นลูกค้�เดิมและลูกค้�ใหม่  
ยังมีรถที่วิ่งขึ้นล่องภ�คเหนือเริ่มแวะเข้�ม�ใช้บริก�ร 
ทีศู่นย์เชียงใหม่เพ่ิมม�กข้ึน นอกไปจ�กน้ันลูกค้�หล�ยร�ย
ก็เริ่มว�งแผนที่จะม�ส่งสินค้�ที่เชียงใหม่ จ�กนั้น Stop 
เข้�ศูนย์บริก�รก่อนวิ่งกลับลง ด้วยเหตุนี้ทำ�ให้อัตร�ก�ร
เติบโตของศูนย์บริก�ร Scania ส�ข�เชียงใหม่มีแนว
โน้มที่ดี อีกทั้งศูนย์บริก�รของเร�ยังมีระบบติดต�มนัด
หม�ยแจ้งเตือนลูกค้�ถึงกำ�หนดก�รเข้�รับบริก�ร ก�ร 
Make Appointment จะทำ�ใหเ้กดิผลดทีัง้ฝ่�ยผูใ้หบ้รกิ�ร
และผู้รับบริก�ร เพื่อที่จะส�ม�รถดำ�เนินก�รอย่�งมี

รถคันแรกขายโดยฝ่ายขาย
รถคนัตอ่ไปขายดว้ยบรกิารหลงัการขาย



ประสิทธิภ�พให้รถส�ม�รถกลับไปวิ่งเพื่อสร้�งร�ยได้
ให้กับลูกค้� ทุกวันน้ีลูกค้�บัสเป็นลูกค้�หลักที่เข้�ม�รับ
บริก�รที่ศูนย์เชียงใหม่”

มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ส�าหรับงานบริการ

ผู้ใช้รถย่อมไม่อย�กให้รถเกิดปัญห� แต่บ�งคร้ังก็หลีก
เลีย่งไมไ่ด ้เมือ่ตอ้งนำ�รถเข�้ม�รบับรกิ�ร สิง่หนึง่ทีล่กูค้� 
กังวลคือเรื่องของอะไหล่ ปัจจุบันนี้ศูนย์บริก�ร Scania 
ในประเทศไทยทำ�ง�นใกล้ชิดกับ Scania ที่สิงคโปร์ ก�ร
จัดเก็บอะไหล่ในภูมิภ�คนี้สิงคโปร์เป็นที่ตั้งของ Store 
ใหญ่ ทำ�ให้ส�ม�รถเติมเต็มเรื่องอะไหล่ได้ตลอด ลูกค้�
ของ Scania ไม่ต้องกังวลใจกับปัญห�เร่ืองอะไหล่ 
นอกจ�กก�รทำ�ง�นร่วมกับท�งสิงคโปร์แล้ว ผู้จัดก�ร
ส�ข�แต่ละส�ข�ก็ยังทำ�ง�นประส�นกันในเร่ืองก�ร
บริห�รจัดก�รเรื่องอะไหล่ร่วมกันด้วย 

คุณคมสณัฑ ์ประดษิฐ�กร ผูจ้ดัก�รส�ข� ประจำ�ภมูภิ�ค 
ภ�คเหนือ อธิบ�ยง�นบริก�รของส�ข�เชียงใหม่ให้ 
Asian Trucker (Thailand) ฟังว่� “ศูนย์บริก�รเชียงใหม่ 
วนัหนึง่ส�ม�รถรองรบัรถไดส้งูสดุประม�ณ 8 คนั ทัง้ Bus 
และ Tuck หน้�ทีข่องเร�คอืทำ�ใหล้กูค�้ทีเ่อ�รถเข้�ม�รบั
บริก�ร ส�ม�รถนำ�รถกลับไปวิ่งใช้ง�น โดยที่ไม่มีปัญห�
เกิดขึ้น ตรงเวล�ในก�รซ่อมบำ�รุง”

“คว�มกงัวลของลกูค�้เก�่ของ Scaina สว่นใหญค่อื เรือ่ง
ของอะไหล่ใหม่ ว่�จะมีไหม พร้อมไหม Scania มีก�ร
เก็บข้อมูลของลูกค้� เร�รู้ว่�ลูกค้�ของเร�มีรถรุ่นไหน
บ้�ง ฝ่�ย Stock ของเร�จะประเมินว่�ลูกค้�มีรถรุ่นอะไร
ในพ้ืนท่ีน้ีบ้�ง จะต้องจัดเก็บอะไหล่ตัวไหนบ้�ง ป้องกันไว้  
แต่ห�กเกิดปัญห�แล้วไม่มี เร�ก็ส�ม�รถส่ังจ�กสิงคโปร์ ได้ 
ปกติใช้เวล�สองวัน ถ้�เร่งด่วนใช้เวล� 1 วัน แต่ก่อนท่ี
เร�จะสัง่อะไหลจ่�ก Store หลกัทีส่งิคโปร ์เร�เริม่จ�กเชค็
ศูนย์บริก�รใกล้เคียงก่อนว่�ท�งนั้นมีไหม เช่นเชียงใหม่
ก็เช็คไปที่ต�ก กรุงเทพฯ สุดท้�ยถึงจะสั่งจ�กสิงคโปร์ 
เพร�ะฉะนั้นเรื่องอะไหล่ลูกค้�สบ�ยใจได้ว่�จะไม่มี
ข�ดแคลนอย่�งแน่นอน”

ทีมช่างของ Scania

แน่นอนว่�นอกจ�กคว�มถึงพร้อมของอุปกรณ์ต่�งๆ 
แล้ว ช่�งเทคนิคผู้ให้บริก�รถือเป็นฟันเฟืองที่สำ�คัญของ
ศูนย์บริก�ร คุณคมสัณฑ์กล่�วถึงทีมช่�งของ Scania 
เชียงใหม่ว่� “สำ�หรับทีมช่�งของ Scania ทุกปี Scania 
มีโปรแกรม Training ให้กับช่�งทุกปี เพร�ะ Product 

ของ Scania มกี�รพฒัน�อยูต่ลอดเวล� ช่�งจงึต้องมกี�ร
เรยีนรูใ้นสิง่ใหม่ๆ เพิม่เตมิ ศนูย์บรกิ�รท�งภ�คเหนอืของ
เร�ต้องส่งช่�งลงไปสำ�นกัง�นใหญ่ทีก่รงุเทพฯ เพือ่เรยีนรู้ 
ฝึกฝนทักษะ ทีมช่�งที่ให้บริก�รที่ Scania เชียงใหม่มีทั้ง
สิน้ 4 คนซึง่เพยีงพอต่อง�นบรกิ�รอย่�งเตม็ประสทิธภิ�พ 
ท้ังหมดเป็นคนท้องถิ่นท�งภ�คเหนือยิ่งทำ�ให้ก�รให้
บริก�รลูกค้�ในพื้นที่มีคว�มใกล้ชิด ช่�งทุกคนได้รับก�ร
อบรมจ�กสำ�นักง�นใหญ่ที่กรุงเทพฯ รวมทั้งมีก�รอบรม
อยู่สมำ่�เสมอต�มม�ตรฐ�นของ Scania ในองค์กรทุก
แผนกยังมีก�รสื่อส�รแชร์ข้อมูลกันภ�ยในองค์กร ผ่�น
โปรแกรมเฉพ�ะของ Scania ซึ่ง Update อยู่ตลอดเวล�
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนของทีมช่�ง”

ง�นบรกิ�รเปน็ส่วนสำ�คัญ ด้วยเหตุน้ีเมือ่ให้บรกิ�รลูกค้�
เรียบร้อยแล้ว Scania ยังมีก�รติดต�มสอบถ�มผลก�รซ่อม 
จ�กลูกค้�เพ่ือเช็คคว�มพึงพอใจ และนำ�จุดบกพร่อง 
กลับม�ปรับปรุงแก้ไข   

งานส�าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสื่อสาร

ภายในองค์กร

คุณภูริวัทน์อธิบ�ยถึงเบื้องหลังก�รทำ�ง�นของ Scania 
ให้ฟังว่� “ก�รสื่อส�รเป็นเรื่องสำ�คัญสำ�หรับ Scania ใน
เรื่องของง�นบริก�ร เร�จะพย�ย�มไม่ให้มีง�นตกค้�ง
ที่เร�เรียกว่� Job Pending ผมเอง Monitor ท�งศูนย์
บริก�รทุกศูนย์ด้วยเช่นกัน นอกเหนือจ�กที่ผู้จัดก�ร
ส�ข�ต้องดูแลส�ข�ของตัวเองไม่ให้มี Job pending เร�มี 
Report จ�กทุกศูนย์ส่งไปยังส่วนกล�ง ผมจะดูตรงน้ี 
ทกุวนั สือ่ส�รกนัว�่ Job Pending เกดิอะไรขึน้ นอกจ�ก 
สื่อส�รกันเองแล้ว เร�ยังต้องสื่อส�รกลับไปห�ลูกค้�
ว่�เกิดอะไรขึ้น ใน Scania ทุกคนต้องตระหนักว่� Job 
ต้องไม่ตกค้�ง ที่เร�สัญญ�กับลูกค้�ไว้เป็นอย่�งไร ต้อง
ส�ม�รถอธิบ�ยได้ เมื่อ Job ไม่ตกค้�งง�นจะหมุนเป็น
วง ก�รส่ือส�รทำ�ให้เกิดก�รแก้ปัญห� มีก�รเคล่ือนไหว 
เพร�ะฉะนั้นผู้จัดก�รแต่ละส�ข�จะต้อง Monitor ง�น 
ของตัวเองอยู่ตลอด”

งานบริการ Concept ของ Scania 
คือ Customer First 
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ทุกวันน้ี ภูริวัทน์ รักอินทร์ ดูแลศูนย์บริก�รท้ังหมดของ Scania 
ทำ�ใหศ้นูยบ์รกิ�รขบัเคลือ่นไปข�้งหน�้ ผ�่นท�งผูจ้ดัก�รศนูย ์
วันนี้ Scania ต้องก�รที่จะทำ�ให้ทุกศูนย์มีครบส�ม S คือ 
Service, Spare part และ Sales จ�กนัน้ศนูยบ์รกิ�รกบ็รหิ�ร
ด้วยตัวเอง วันน้ี Scania ให้คว�มสำ�คัญในเร่ืองของหลังก�รข�ย
ม�ก ผู้จัดก�รศูนย์เปรียบเสมือนเป็นเจ้�ของกิจก�ร ดูแลทีมข�ย
และหลังก�รข�ย รวมถึงดูแลทีมง�นในศูนย์    

คณุคมสณัฑ ์ผูจ้ดัก�รส�ข� ประจำ�ภมูภิ�ค ภ�คเหนอื กล่�ว
ถึงอน�คตของ Scania เชียงใหม่ว่� “ภ�คเหนือเป็นภ�ค
สำ�คัญ ซึ่งมีโอก�สเจริญเติบโตสูง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเป็น
ภมูภิ�คทีเ่ปน็ Border เชือ่มโยง AEC ทีส่ำ�คญั Scania  มสีอง
ศูนยบ์รกิ�ร ท่ีเชยีงใหมแ่ละต�ก ให้บรกิ�รลูกค้�ของ Scania 
ทีเ่ข�้ม�ใชบ้รกิ�ร เมือ่ AEC เปดิ สองศนูยบ์รกิ�รของเร�ซึง่ตัง้
อยูใ่นจดุยทุธศ�สตรน์ีจ้ะมรีถม�เข�้รบับรกิ�รม�กขึน้ แนน่อน
ว่�เมื่อจำ�นวนของลูกค้�เพิ่มม�กขึ้น เร�มีแผนที่จะเพิ่มเป็น
ศูนย์ย่อยในภูมิภ�คเพื่อรองรับผู้ประกอบก�รขนส่ง ศูนย์
เชียงใหม่ก็จะเป็น HUB ในภ�คเหนือ โดยเฉพ�ะในเรื่องของ 
Stock Part เพื่อให้ลูกค้�มั่นใจในสินค้�และบริก�รของเร�”

สำ�หรับลูกค้�ของ Scania ที่มีพื้นที่ให้บริก�รอยู่ในย่�น 
ภ�คเหนือ มั่นใจได้ว่�ศูนย์บริก�รของ Scania ที่เชียงใหม่
และต�ก ส�ม�รถดูแลรถของท่�นให้ทำ�ง�นได้อย่�งเต็ม
ประสิทธิภ�พ 

ขอขอบคุณ

บ.สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด 

Scania Chaing Mai Branch
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