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หากกำาลังมองหา ไซด์ โหลดเดอร์ คุณภาพระดับโลก คิดถึงแฮมม่าร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 

40 ปี ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งไซด์ โหลดเดอร์ เป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์ที่แฮมม่าร์คิดค้นและ

พฒันาตามความตอ้งการของลูกคา้ทัว่ทกุมมุโลกมาตลอด ซึง่ทำาใหเ้รามคีวามมัน่ใจและกลา้การนัตี

คุณภาพของเรา เพราะชิ้นส่วนทุกชิ้นผลิตในประเทศสวีเดน

ทำาไมต้องเลือกแฮมม่าร์ ไซด์ โหลดเดอร์ รุ่น H 195 เพราะ 195 ได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นถึงการ

ใช้งานเอนกประสงค์ มีประโยชน์และปลอดภัยสูงสุด ง่ายและสะดวกกับผู้ ใช้งาน สามารถยกและ

ย้ายตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต หรือ 20 ฟุต สองตู้ได้อย่างปลอดภัย ใช้งานได้ในบริเวณพื้นที่

จำากัดและสามารถยกตู้คอนเทนเนอร์ตั้งพื้นดินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ภายในเวลา 3.5 นาที

มีอะไหล่สำารองในสต็อกสำาหรับบริการลูกค้าและทีมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด

บ.แฮมม่าร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
66/4 ม.11 
ต.บางพระ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110

โทร. +66 (0)9 9412 9699
E-mail : john@hammar.eu

www.hammar.eu



Editor’s Note

ทรงยศ กมลทวิกุล

บรรณาธิการ

ท่านสามารถส่งความคิดเห็นคำาแนะนำาติชม มาได้ที่ songyot@asiantrucker.com 

สนใจโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ติดต่อ ชื่นกมล ศรีสมโภชน์ โทร. 08 1916 5161

AEC กำ�ลงัใกลเ้ข�้ม�ทกุขณะ มเิพยีงแตผู่ผ้ลติร�ยใหญเ่ท�่นัน้
ที่ต้องปรับตัว ผู้ผลิตขน�ดกล�งและเล็กก็คงต้องเตรียมตัว
รับก�รเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังจะเริ่มต้นนี้ด้วย เพร�ะตล�ดจะมี 
ขน�ดใหญ่ขึ้น มีโอก�สเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวก็มีคู่แข่ง
เและผู้เล่นเพิ่มม�กขึ้นด้วย

ชว่งไตรม�สสดุท�้ยของปี มกีจิกรรมท�งก�รตล�ดของ
บรรด�ค�่ยรถและผูผ้ลติเกดิขึน้หล�ยกจิกรรม แตส่ญัญ�ณก�ร
ฟืน้ตวัของเศรษฐกจิยงัไมช่ดัเจนม�ก ทำ�ใหห้ล�ยฝ�่ยยงัไมก่ล�้
ที่จะขยับตัวม�ก

แวดวงอตุส�หกรรมรถบรรทกุ ภ�คก�รขนสง่ดเูหมอืน
จะมองเหน็ถึงคว�มสำ�คญัของ AEC และจบัต�มองอย�่งใกลชิ้ด 
เพร�ะมีโปรเจ็กต์ขน�ดใหญ่หล�ยโปรเจ็กต์ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น 

ปล�ยปีนี้หลังจ�กท่ีลุยง�นหนักกันม�ท้ังปี ก็คงจะ
ได้พักผ่อนกันในเทศก�ลส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ Asian 
Trucker ขอให้ทุกท่�นมีคว�มสุขกับช่วงเวล�เปลี่ยนผ่�น
ของปี ก่อนจะกลับม�ลุยง�นกันใหม่ในปีหน้�

สวัสดีครับ

ตลาดใหญ่ขึ้น 
โอกาสมากขึ้น 
คู่แข่งเพ่ิมขึ้น

AEC



Hyva is a global multinational company founded in the Netherlands 
in 1979. The company is committed to the development, production, 
marketing and distribution of components for the commercial vehicle 
industry. All Hyva components are made to meet global market 
demands in terms of quality, price, availability and after sales 
service.

THAILAND

Hyva Thailand Ltd.
18/8 Bangna-Trad Rd. Moo 7
Tambol Bangchalong, Amphur Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand

www.hyva.com

Telephone : +66 2750 8547  fax : +66 2750 8548 E-mail : info@hyva.co.th

Welcome to
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News & Market Update

เปิดตัว 2 Modules เพิ่มประสิทธิภ�พก�ร

บริห�รง�นแก่ผู้ประกอบก�ร เชื่อมั่นระบบ

ไดน�ฟลีท จะทำ�ให้เกิดก�รยกระดับคว�ม

ส�ม�รถของพนักง�นขับรถ และประหยัด

นำ้�มัน

น�ยเทวิน กองจันทร์ดี รองประธ�น
ฝ่�ยบริก�รหลังก�รข�ย บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จำ�กดั เปิดเผยว่�ระบบปฏบิตักิ�ร
ติดต�มก�รเดินรถวอลโว่ ทรัคส์ ไดน�ฟลีท จะ
มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถลดต้นทุน
นำ้�มันและค่�ใช้จ่�ยในก�รซ่อมบำ�รุงรักษ� 
รวมไปถึงก�รติดต�มพฤติกรรมก�รขับรถของ
พนักง�นขับรถได้ในลักษณะ Real Time ซึ่ง
จะมีประโยชน์อย่�งม�กสำ�หรับผู้ประกอบก�ร 

“ขณะนี้ เร�เหลือเวล�ไม่ม�กที่จะ
เตรียมตัวเข้�สู่ AEC ผู้ประกอบก�รร�ยใดที่ยัง
ไม่ได้ปรับตัว ในอน�คตอ�จจะมีปัญห�ในเรื่อง
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันกับผู้ประกอบก�ร
จ�กต่�งแดนที่จะข้�มเข้�ม�ให้บริก�รแก่ลูกค้�
ของเข�ในประเทศไทยก็เป็นไปได้ ในท�งตรง
กันข้�ม ห�กผู้ประกอบก�รที่มีก�รปรับตัวและ
เตรียมพร้อมแล้ว ก็จะส�ม�รถให้บริก�รข้�ม
ประเทศได้ด้วยเช่นกัน วอลโว่เชื่อมั่นว่�ระบบ
ไดน�ฟลีทของเร�จะเป็นตัวช่วยอย่�งดีให้กับ
ลูกค้�ของเร�” น�ยเทวินกล่�ว

ไดน�ฟลีท เป็นระบบปฏิบัติก�รที่ถูก
ออกแบบให้เป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบก�ร
ในก�รลดต้นทุนก�รดำ�เนินง�น ด้วยระบบ
สื่อส�รด�วเทียมเชื่อมต่อข้อมูลท่ีระบบควบคุม

ของรถวอลโว่ ทรัคส์ ซึ่งติด
ตั้งระบบไดน�ฟลีท กับห้อง
ปฏิบัติก�รควบคุมก�รเดินรถ 
ระบบน้ียังอำ�นวยคว�มสะดวก
ให้กับผู้ประกอบก�รด้วยก�ร
เชื่อมต่อสัญญ�ณเข้�สู่ Tablet 
หรือ Smart Phone ได้ด้วย 
ทำ�ให้ผู้ประกอบก�รส�ม�รถ
ตรวจสอบข้อมูลที่สำ�คัญๆ ของ
รถวอลโว่ ทรัคส์ ในแต่ละคัน
ได้ทุกสถ�นที่ทุกเวล�

ก�รเปดิตวัไดน�ฟลที ครัง้นี ้เปน็ก�รเปดิตวั 2 โมดลู ไดแ้ก ่ระบบก�รตดิต�มตำ�แหนง่
ของรถและระบบร�ยง�นผล ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มทำ�ตล�ดไปแล้ว และได้รับก�รตอบรับอย่�งดี
จ�กลูกค้�

ภ�ยใต้ระบบก�รติดต�มตำ�แหน่งของรถ ระบบน้ีจะมีก�ร Update ตำ�แหน่งของ
ตัวรถในลักษณะ Real Time ผ่�นระบบ Google Map รวมไปถึงประวัติเส้นท�งเดินรถ
ของรถที่ติดตั้งระบบไดน�ฟลีท สถ�นะปัจจุบันของรถว่�กำ�ลังวิ่งหรือจอด

ระบบร�ยง�นจะเน้นก�รตรวจสอบพฤติกรรมก�รขับรถของพนักง�นขับรถ ซึ่งมีผล
ต่ออัตร�สิ้นเปลืองนำ้�มันเชื้อเพลิงโดยตรง โดยจะมีก�รวิเคร�ะห์พฤติกรรมของพนักง�นขับ
รถว่�ควรจะมีก�รปรับปรุงอย่�งไร นอกจ�กน้ี ระบบน้ียังส�ม�รถตรวจก�รขโมยนำ้�มันของ
พนักง�นขับรถที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�ได้ด้วย

“ผู้ประกอบก�รส�ม�รถเรียกข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบันของพนักง�นขับรถแต่ละ
คัน เช่น ตลอดเส้นท�งพนักง�นขับรถคนดังกล่�วแตะเบรกกี่ครั้ง ก�รใช้ Cruise Control 
ก�รใช้ระบบเบรกเครื่องยนต์ และอื่นๆ อีก สิ่งเหล่�นี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อก�รสึกหรอของรถ 
ไม่ว่�จะเป็นเครื่องยนต์หรือย�งรถยนต์ และผ้�เบรก แต่ที่สำ�คัญคือมันมีผลโดยตรงต่อก�ร
ใช้นำ้�มัน” น�ยเทวินกล่�ว

ร�ยง�นและก�รประเมินผลก�รขับขี่ของพนักง�นขับรถจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบก�รอย่�งม�กในก�รพัฒน�และปรับปรุงพฤติกรรมก�รขับรถของพนักง�น ซึ่งจะ
มผีลเช่ือมตอ่ไปยงัก�รฝกึอบรมทีว่อลโว ่ทรคัส ์มคีว�มพรอ้มในก�รดำ�เนนิก�รภ�ยใตห้ลกัสตูร
ของวอลโว่ กรุ๊ป โดยเฉพ�ะ

วอลโว ่ทรคัส์ เปดิตวัไดนาฟลที เตรยีมผูป้ระกอบการลอจสิตกิส์พรอ้มรบั AEC

IVECO 
นำาเสนอรถบรรทุกครบทุกรูปแบบ
ในงานแสดงรถเพ่ือการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครัง้ที่ 12  
BUS & TRUCK 2015



Iveco with

W W W . I V E C O . C O M

FULL PRODUCT RANGE
Light, medium and heavy commercial vehicles,  

buses and coaches, off-road construction,  
mining and fire fighting vehicles

GLOBAL NETWORK 

17 manufacturing plants, 16 R&D centers  
and about 4700 sales and service outlets worldwide

EMPLOYEES & HEADQUARTERS 

Over 25,000 employees worldwide,  
Global Headquarters in Italy,  

Regional Headquarters in Bangkok, Thailand

WE WANT YOU.
JOIN THE IVECO FAMILY. ENJOY THE IVECO SUCCESS.

Iveco, a global leading manufacturer of transport vehicles, is now expanding its Dealer network in Thailand  
and looking for long lasting business partners. A once-on-a-lifetime opportunity awaits you: don’t miss it.

If you think you have what it takes to join our family, please contact us at:
joinivecosea@iveco.com - www.iveco.com/sea
CNH INDUSTRIAL SERVICES LTD., 173 South Sathorn Asia Center 23rd floor, Bangkok, Thailand

News & Market Update

น�ยณรงค์ฤทธิ์ อิทธิส�รรณชัย ผู้จัดก�รฝ่�ยสนับสนุนก�รข�ย บริษัท 
สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด พร้อมด้วย น�ยสมช�ย จริยสกุลโรจน์ ผู้ช่วย
กรรมก�รผู้จัดก�ร และ น�ยจักษิต บุญศรีโรจน์ ผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซ้ือ 
บรษิทั สต�ร์ทรคัแอนด์บสั จำ�กดั ร่วมกนัส่งมอบรถบรรทกุสแกนเนยี รุน่ 
P360 CB8x4HSZ พร้อมตดิตัง้เครนพบัคนัแรก มปีระสทิธภิ�พและคว�ม
คล่องตวัสูง ส�ม�รถยกนำ้�หนักรวมได้ถึง 65 ตัน/เมตร แก่ กองโรงง�น
ช่�งกล สำ�นักก�รคลัง กรุงเทพมห�นคร เพื่อใช้ในกิจก�รพิเศษและง�น
กู้ภัย โดยมี น�ยชลอ อ้นห�ด หัวหน้�ฝ่�ยซ่อมบำ�รุงและคณะเจ้�หน้�ที่ 
เป็นตัวแทนในก�รรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

ส่งมอบรถเพื่อกิจก�รพิเศษแก่กองโรงง�นช่�งกล
สำ�นักก�รคลัง กรุงเทพมห�นครSCANIA

สแกนเนียและสตารท์รคัแอนด์บัส
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BANGKOK 
THAILAND
11 พฤศจิกายน 2558 09:00
สแกนเนียเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ลุยตลาด ในงาน
แสดงรถเพ่ือการพาณิชย์และ
กิจการพิเศษครัง้ที่ 12 

Scania Total Solution

SCANIA Best Bus & Truck Award 2015
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สแกนเนียเดินหน้�ลุยตล�ด เจ�ะกลุ่ม

ลูกค้�ขนส่งเพื่อก�รเกษตรและกลุ่มลูกค้�

ที่ต้องก�รรถโดยส�รชั้นเดียวที่มีคว�ม

ย�วกว่�ปกติ รวมถึงเครื่องยนต์เรือ ใน

ง�นแสดงรถเพื่อก�รพ�ณิชย์และกิจก�ร

พิเศษครั้งที่ 12

ผลติภณัฑใ์หมท่ีส่แกนเนยีสง่เข�้สู่

ตล�ดโดยก�รนำ�ม�จัดแสดงในง�นครั้งนี้ 

ประกอบด้วย รถบรรทุกพ่วงสำ�หรับใช้ใน

ก�รขนสง่เพือ่ก�รเกษตร (Rigid Truck) รุน่ 

P 360 CB6x4MSZ รถหัวล�ก รุ่น P 360 

LA6x2MSZ เพื่อก�รขนส่งเชิงพ�ณิชย์

ขน�ดกล�ง แชสซีรถโดยส�ร รุ่น K 360 

IB6x2*4NB คว�มย�ว 13.5 เมตร และ 

เครื่องยนต์เรือ รุ่น DI13 084M. 426 kW 

น�ยณรงค์ฤทธ์ิ อิทธิส�รรณชัย 

ผู้จัดก�รฝ่�ยสนับสนุนก�รข�ย บริษัท 

สแกนเนีย สย�ม จำ�กัด เปิดเผยถึงก�รส่ง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของสแกนเนียลงสู่ตล�ดใน

ครั้งนี้ว่� เป็นก�รตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของลูกค้�ในทุกกลุ่มเป้�หม�ยและเพื่อ

คว�มเหม�ะสมกับลักษณะของธุรกิจ

และก�รใช้ง�นของลูกค้� ภ�ยใต้แนวคิด 

Scania Total Solution ซึ่งสแกนเนีย

มีผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รชั้นยอดที่

ส�ม�รถตอบโจทย์ลูกค้�ได้อย่�งครบถ้วน 

ไม่ว่�จะเป็นรถบรรทุก แชสซีรถบัสและ

รถโดยส�ร รวมถึงเครื่องยนต์สำ�หรับใช้

ในอุตส�หกรรม เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�และ

เครื่องยนต์เรือ พร้อมก�รฝึกอบรมคนขับ 

บริก�รซ่อมและบำ�รุงรักษ� บริก�รหน่วย

ช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง บริก�ร

อะไหล่แท้รวมถึงบริก�รด้�นสินเชื่อและ

ก�รประกันภัย

โดยรถบรรทุกพ่วงสำ�หรับก�ร

ขนส่งเพื่อก�รเกษตร (Rigid Truck) 

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่�สุดของสแกนเนีย 

ซึ่งค�ดว่�จะได้รับก�รตอบรับอย่�งดี

จ�กผู ้ประกอบก�รขนส่งสินค้�เกษตร 

เนื่องจ�กลักษณะก�รใช้ง�นของลูกค้�

กลุ ่มนี้ต ้องก�รรถที่มีประสิทธิภ�พสูง 

รองรับก�รบรรทุกหนักได้ดี ประหยัด

นำ้�มันเชื้อเพลิง และที่สำ�คัญส�ม�รถ

ใช้ง�นได้อย่�งต่อเนื่องเป็นระยะเวล�

น�น เนื่องจ�กสินค้�เกษตรบ�งชนิดมี

ช่วงระยะเวล�ขนส่งสั้น ห�กก�รจัดส่ง

มีปัญห� สินค้�อ�จได้รับคว�มเสียห�ย

ได้ โดยรุ่นที่ส่งลงตล�ดในครั้งน้ีคือ รุ ่น 

P 360 CB6x4MSZ เครื่องยนต์ 360 

แรงม้� แรงบิดสูงที่รอบเครื่องตำ่� ลดก�ร

สึกหรอของเครื่องยนต์ ประหยัดนำ้�มัน

เช้ือเพลิง เกียร์เดินหน้�แบบ 12 เกียร์ 

ทำ�ให้ก�รเปล่ียนเกียร์นุ ่มนวล พร้อม

สแกนเนียออพติครูส ระบบก�รเปลี่ยน

เกียร์อัตโนมัติ เพิ่มคว�มสะดวกสบ�ย 

ระบบดรัมเบรก และ ABS เพิ่มคว�ม

ปลอดภัยในก�รขับขี่ ส�ม�รถต่อตัวถัง

แบบรถพ่วง (Full Trailer) ได้ทั้งตัวถัง

แบบเหลก็และอะลมูเินยีมเหม�ะกบัก�รใช้

ง�นขนส่งด้�นก�รเกษตรและง�นก่อสร้�ง

ส่วนกลุ่มรถหัวล�กเพื่อก�รขนส่ง

เชิงพ�ณิชย์ขน�ดกล�ง สแกนเนียได้ส่งรถ

หัวล�กรุ่น P 360 LA6x2MSZ ลงตล�ด 

เครื่องยนต์ขน�ด 360 แรงม้� เหม�ะกับ

ก�รขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ระยะป�นกล�ง 

หัวเก๋งมีขน�ดส้ันพร้อมที่นอนแบบพับได้ 

ให้คว�มสะดวกสบ�ยต่อผู้ขับขี่ด้วยก�ร

ออกแบบต�มหลักสรีรศ�สตร์ ส�ม�รถ

บรรทุกนำ้�หนักได้ม�กเกินกว่�กฎหม�ย

กำ�หนด ประหยัดนำ้�มันเชื้อเพลิง มีคว�ม

ปลอดภัยสูง โดยรถในกลุ ่มนี้ส�ม�รถ

ตอบสนองก�รใช้ง�นของลูกค้�ได้อย่�ง

หล�กหล�ย

สำ�หรับกลุ ่มแชสซีรถโดยส�ร 

สแกนเนียถือได้ว่�เป็นผู้นำ�ในตล�ด ด้วย

แชสซีรถโดยส�รที่มีคว�มย�วหล�ยขน�ด 

ตั้งแต่ 10.5 เมตร, 12 เมตร และขน�ด 

15 เมตร โดยล่�สุดได้ส่งแชสซีส์ขน�ด 

13.5 เมตร รุ่น K 360 IB6x2*4NB เข้�

สู ่ตล�ดเพิ่มท�งเลือกในก�รใช้ง�นให้

กับลูกค้�ได้ม�กยิ่งขึ้น ด้�นจุดเด่นของ

แชสซีรถโดยส�รขน�ด 13.5 เมตร คือ 

ระบบล้อหลังอิสระทำ�ให้สะดวกในก�ร

ขับขี่ มีวงเลี้ยวแคบใกล้เคียงกับแชสซี

รถโดยส�รขน�ด 12 เมตร มคีว�มคล่องตวั

สูง ปลอดภัยในก�รขับขี่ ให้คว�มสะดวก

สบ�ยต่อผู้ขับขี่และผู้โดยส�ร ซึ่งค�ดว่�

แชสซีรถโดยส�รรุ่นนี้ จะได้รับก�รตอบ

รับจ�กกลุ่มผู้ประกอบก�รรถบัสโดยส�ร

สำ�หรับท่องเที่ยวเป็นอย่�งม�ก 

อีกกลุ ่มผลิตภัณฑ์ที่สแกนเนีย 

ผลักดนัเข้�สู่ตล�ด คือ กลุ่มของเครือ่งยนต์

เรือ โดยสแกนเนียเป็นผู ้นำ�นวัตกรรม

ด้�นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ระดับโลก และ

มีผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์อุตส�หกรรมที่

ประสบคว�มสำ�เรจ็เป็นอย่�งสูงทัง้ในยโุรป

และอเมริก� ซ่ึงเครื่องยนต์เรือคืออีกหนึ่ง

ผลติภณัฑ์ทีม่ชีือ่เสยีงและได้รบัก�รยอมรบั

ในประสทิธภิ�พ โดยเครือ่งยนต์เรอืทีส่่งลง

ตล�ดในครัง้นีคื้อรุน่ DI13 084M. 426 kW 

มจีดุเด่นอยูท่ีเ่ครือ่งยนต์มปีระสิทธภิ�พสงู 

อ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�น และประหยัด

นำ้�มันเชื้อเพลิง ให้คว�มคุ้มค่�ต่อก�ร

ลงทุน 

ปิดท้�ยง�นด้วยร�งวัล Best Bus 

& Truck Award ทีผู่เ้ข้�ชมต่�งโหวตให้กบั

สแกนเนยี ในง�นแสดงรถเพือ่ก�รพ�ณชิย์

และกจิก�รพเิศษครัง้ที ่12 นี ้เมือ่วนัที ่5-7 

พฤศจิก�ยน 2558 ณ ไบเทค บ�งน�
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สำ�หรับแวดวงรถบรรทุกก่อนสิ้นปี 2015 คงไม่มีอะไรจะอลังก�รเท่�กับก�ร

เปิดตัวรถบรรทุกรุ่นใหม่จ�ก HINO นั่นคือ 500 Victor ที่ม�แบบใหม่เอี่ยมทั้งคัน 

เต็มไปด้วยเทคโนโลยีก�รออกแบบที่ทันสมัย พร้อมกันนี้ ยังเปิดตัวระบบบริห�ร

จัดก�รรถเทคโนโลยีล่�สุดจ�ก HINO ที่จะช่วยให้เจ้�ของรถส�ม�รถบริห�ร

จัดก�รรถได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ฮีโน่เรียกระบบนี้ว่� อิคคิวซัง
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พรอ้มรองรบัก�รขนสง่ทกุอตุส�หกรรม
ด้วยรถบรรทุกครบทุกรุ่นก�รใช้ง�น
เชือ่มัน่ตล�ดรถใหญค่กึคกัหลงั AEC เริม่

มร.ฌ�คส์ มิเชล ประธ�นกรรมก�ร

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด 

เปดิเผยว�่ภ�ยหลงัจ�กที ่ยดู ีทรคัสไ์ดแ้นะนำ� 

รถยูดี เควสเตอร์ ตั้งแต่ปล�ยปี พ.ศ. 2556 

บริษัทฯ รับข้อแนะนำ�จ�กลูกค้�ในด้�น

ผลิตภัณฑ์ของยูดี ทรัคส์ และภ�ยใต้หลัก

ปรัชญ�ก�รบริห�รง�นของยูดี ทรัคส์ ก�ร

รับฟังข้อคิดเห็นจ�กลูกค้� ถือเป็นนโยบ�ยที่

คณะผูบ้ริห�รใหค้ว�มสำ�คญัอย�่งยิง่ จงึทำ�ให ้

ยูดี ทรัคส์ ได้ทำ�ก�รปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต�ม

คว�มต้องก�รใช้ง�นของลูกค้�

“เร�เชือ่มัน่ว�่เสยีงสะทอ้นจ�กลกูค�้ 

เป็นเสียงที่มีคุณค่�อย่�งม�ก เร�รับฟังและ

นำ�ไปสูก่�รพฒัน�คณุภ�พและออกแบบต�ม

คว�มต้องก�รใช้ง�นของลูกค้� จึงทำ�ให้เร�

มัน่ใจว�่รถยดู ีเควสเตอร ์จะไดร้บัก�รยอมรบั

จ�กตล�ดอย�่งแนน่อน เร�จงึเดนิหน�้พฒัน�

รถรุ่นใหม่ในโมเดลเควสเตอร์อีก 15 รุ่น เพื่อ

รองรบักบัคว�มตอ้งก�รใชง้�นทีห่ล�กหล�ย” 

มร.มิเชลกล่�ว

เควสเตอร์รุ่นใหม่ถูกออกแบบและ

พัฒน�เพ่ือรองรับกับก�รใช้ง�นท่ีหล�กหล�ย 

ตั้งแต่ง�นขนส่งระยะส้ัน ระยะกล�งและ

ระยะไกลในภ�คก�รเกษตร รถโม่ปูนซีเมนต์ 

หรือ Mixer ง�นเหมือง ง�นก่อสร้�ง ก�ร

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ ก�รขนส่งรถยนต์ 

และก�รขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ซึ่ง

ยูดี เควสเตอร์ ได้เพิ่มเครื่องยนต์อีก 1 ขน�ด 

คือขน�ด 8 ลิตร จ�กเดิมที่มีเพียง 11 ลิตร 

เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รทีห่ล�กหล�ยใน

ธรุกรรมของลูกค้�ในแตล่ะระดบัขน�ดกจิก�ร

เครื่องยนต์ขน�ด 8 ลิตรนี้ เป็น

เครื่องยนต์รุ่นล่�สุดที่ยูดี ทรัคส์ ได้พัฒน� 

ซึ่ งเป ็นเครื่องยนต์ที่พัฒน�ให ้ประหยัด

พลังง�นม�กขึ้นโดยแรงบิดสูงสุดในรอบ

เครือ่งยนต์ต่อน�ทใีนอตัร�ทีต่ำ�่ มขีน�ดแรงม้�

ให้เลอืกหล�ยขน�ดได้แก่ 280 แรงม้�และ 

330 แรงม้� ม�เสริม 370 แรงม้�สำ�หรับ

เครื่องยนต์ 11 ลิตรรุ่นเดิม โดยมีสเปกให้

เลือกที่หล�กหล�ยได้แก่ 4x2, 6x2 และ 8x4 

จ�กอดีตที่มีอยู่เพียง 6x4

สเปกและขน�ดเครื่องยนต์ที่เพิ่มขึ้น

ทำ�ให้เร�ส�ม�รถพัฒน�ยูดี เควสเตอร์ที่

เปน็ Full Range นอกจ�กคว�มพรอ้มด�้น

ผลิตภัณฑ์แล้ว ท�งยูดี ทรัคส์ ยังมีคว�ม

พร้อมในด้�นศูนย์บริก�รและศูนย์อะไหล่แท้ 

สัญญ�บริก�ร หรือ Service Agreement 

ที่ลูกค้�ส�ม�รถควบคุมต้นทุนก�รดำ�เนิน

ง�นได้ รวมไปถึงระบบติดต�มรถบรรทุก 

Telematic 

ยูดี  ทรัค ส์  ได้ เ ล็ง เห็นถึ งก�ร

เปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภ�คก�รขนส่ง 

โดยเฉพ�ะภ�ยหลังก�รเข้�ร่วม AEC ทำ�ให้

วอลโว่ กรุ๊ป ได้ทุ่มทุนกว่� 3,000 ล้�นบ�ท 

เพื่อขย�ยโชว์รูมและเครือข่�ย ก�รให้

บริก�รจ�ก 5 ดีลเลอร์ ม�เป็น 15 ดีลเลอร์ 

และอีก 1 ดีเลอร์เอกชน ซึ่งเสร็จสมบูรณ์

พร้อมให้บริก�ร โดยเฉพ�ะจังหวัดสำ�คัญๆ 

ที่จะรองรับ AEC ได้แก่ ส�ข�จังหวัดต�ก 

ขอนแก่น สุร�ษฎร์ธ�นี ห�ดใหญ่ 

UD ได้จัดทำ�ภ�พยนตร์ที่ใช้พนักง�น

ขับรถผู้หญิงเป็นตัวเดินเร่ือง เพื่อ

ยำ้�ก�รใช้ง�นที่ง ่�ย แม้แต่ผู ้หญิงก็

ขับได้ โดย Upload ใน YouTube และ

ส�ม�รถเข้�ชมได้ที่ https://youtu.be/

HR7xhDpwtSc

ยูดี ทรคัส์
เปิดตัวพรอ้มกัน 15 รุน่ รองรบัการฟื้นตัวของตลาด
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เมื่อเราพูดถึงอาชีพขับรถบรรทุกขนาดใหญ่  
เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะต้องคิดถึงบรรดาผู้ชาย 
เป็นเบ้ืองต้น แต่ในช่วงหลังนี้มีผู้หญิงก้าวเข้ามาสู่
แวดวงนี้เพิ่มมากขึ้น

ในปีน้ีนับเป็นปีท่ี Asian Trucker ได้รับรู้เร่ืองราว
เก่ียวกับผู้หญิงในแวดวงรถบรรทุกขนาดใหญ่บ่อยครั้ง 
มิเพียงแต่เฉพาะคนขับเท่านั้น ยังรวมไปถึงในแวดวง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย

เมื่อการแข่งขัน Volvo FuelWatch รอบคัด
เลอืกประเทศไทยเริม่ต้นขึน้ มข่ีาวอยูช่ิน้หนึง่ทีป่รากฏ
อยู่ในสือ่ออนไลน์ “นกัขับหญิงหนึง่เดียวในงานแข่งขัน
รถบรรทุกประหยัดน�้ามัน Volvo FuelWatch 2015” 
แน่นอนว่าส�าหรับผู ้ที่อยู ่นอกวงการรถบรรทุกอาจ
รู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา แต่ในแวดวงนักขับรถ
บรรทุก การเห็นผู้หญิงนั่งอยู่หลังพวงมาลัยมิใช่เพิ่งจะ
เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าสัดส่วนมีน้อยมาก และดูเหมือนว่า
ไม่ค่อยมผีูห้ญิงอยากจะก้าวเข้าไปสูโ่ลกของสงิห์นกัขับ
รถบรรทุกสักเท่าไหร่ แต่ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าเมื่อโลก Asian Trucker  17



“รถใหญ่ หัดขับ
ครัง้แรก 

หนูขับรถหกล้อ”

เร�ถ�มเธอว่�เที่ยวแรกในก�ร
ทำ�ง�นโดยรับหน้�ที่จ�กบริษัท
ในฐ�นะคนขับ “รังสิต-ห�ดใหญ่” 
รสสุคนธ์ตอบพร้อมรอยยิ้ม ไม่ใช่
ระยะท�งใกล้ๆ เลย เร�ถ�มว่�กลัว
อะไรบ้�งไหมสำ�หรับก�รเดินท�งใน
เที่ยวแรก เธอตอบพร้อมรอยยิ้ม
และเสียงหัวเร�ะ “กลัวตำ�รวจค่ะ”
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Cover Story

เปิดกว้างออก การสือ่สารเชือ่มโยงเราเข้าหากนั สารพดั
ข้อมลูเรือ่งราวข่าวสารไหลผ่านอยู่ในโลกดจิทิลั เปิดการรบัรู้
ของผู้คนให้กว้างออก เราจึงมีโอกาสรับรู้เรื่องที่เรายังไม่รู้
เพราะไม่จ�าเป็นต้องรอเพยีงข่าวสารจากหน้าหนงัสอืพมิพ์
หรือโทรทัศน์เพียงช่องทางเดียวอีกต่อไป

Asian Trucker (Thailand) มีโอกาสได้พบกับ  
รสสุคนธ์ กรอกรวม ที่สนามแข่งขัน Volvo FuelWatch 
2015 ประเทศไทยสนามสุดท้าย ที่ จังหวัดเพชรบุรี 
ท่ามกลางการขับเคี่ยวชิงชัยต�าแหน่งชนะเลิศของบรรดา
นักขับรถบรรทุก Volvo

“รถใหญ่หัดขับครั้ งแรก หนูขับรถหกล้อ” 
รสสุคนธ์บอกกับ Asian Trucker ถึงประสบการณ์การ
ขบัขีร่ถใหญข่องเธอกบั Asian Trucker รสสคุนธอ์ายเุพยีง 
28 ปเีทา่นัน้ ผูท้ีฝ่กึการขบัรถบรรทกุใหก้บัเธอคอืสามขีอง
เธอเอง รสสุคนธ์บอกกับเราอย่างมั่นใจว่าตอนนั้นเธอเชื่อ
อย่างเต็มเป่ียมว่าสามารถท�าได้อย่างแน่นอน อีกใจหนึ่ง
คืออยากช่วยแฟน แม้ว่าจะมีความมั่นใจ แต่การอยู่หลัง
พวงมาลัยครั้งแรกก็เต็มไปด้วยความต่ืนเต้น เราถามเธอ
ว่าเที่ยวแรกในการท�างานโดยรับหน้าที่จากบริษัทในฐานะ
คนขบั “รงัสติ-หาดใหญ”่ รสสคุนธต์อบพรอ้มรอยยิม้ ไม่ใช่
ระยะทางใกล้ๆ เลย เราถามว่ากลัวอะไรบ้างไหมส�าหรับ
การเดินทางในเที่ยวแรก เธอตอบพร้อมรอยยิ้มและเสียง
หัวเราะ “กลัวต�ารวจค่ะ”

ทุกวันนี้รสสุคนธ์ท�างานร่วมกับสามีอยู่ที่บริษัท
พันธ์ทิพย์ ซ่ึงว่ิงขนส่งน�้ามันและสินค้าประเภทเครื่องด่ืม
สลับกันไป รถที่เธอใช้น้ันส่วนใหญ่เป็น UD Truck แต่
ก็มีบางเที่ยวที่อยู่หลังพวงมาลัยของ Volvo ซึ่งเป็นสอง
แบรนด์ที่บริษัทพันธ์ทิพย์ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจอยู่

Asian Trucker (Thailand) ได้มีโอกาสสนทนา
กับคุณเนส เจ้าของบริษัทพันธ์ทิพย์ ถึงเหตุผลของการ
ให้โอกาสพนักงานขับรถผู้หญิง คุณเนสบอกว่าไม่มี
เหตุผลอะไรมากมาย ขับได้ก็ให้โอกาส แต่โดยส่วนตัว
คุณเนสบอกกบัเราวา่ คนขบัผูห้ญงิขบัรถละเอยีดกวา่ผูช้าย 
ทีบ่รษิทัพนัธท์พิยม์ิใชม่เีพยีงรสสคุนธค์นเดยีวเทา่นัน้ ยงัมี
อีกสามคนที่เป็นพนักงานหญิง

เราถามถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
การแข่งขัน Volvo FuelWatch 2015 รสสุคนธ์บอกว่า 
ตืน่เตน้ ทีย่ากส�าหรบัเธอคอืการสอบขอ้เขยีน ตอนขบัแขง่
ระยะ 19 กิโลเมตรก็มีกดดันบ้าง เธอบอกว่าตอนแข่งจบ
ก้าวลงจากรถรู้สึกโล่งเลย เป็นประสบการณ์ชีวิตท่ีต่างไป
จากเดมิ รสสคุนธเ์ลา่วา่ วนัทีเ่ธอไดอ้อกรายการทวีทีกุคน
ที่บริษัทพักงานที่ท�าไว้มารวมตัวกันอยู่หน้าจอทีวี

เม่ือถูกถามว่าการได้เข้าร่วม Volvo FuelWatch 
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่ากับชีวิตของตนเอง 
รสสุคนธ์ย้ิมก่อนตอบว่า “ คิดว่าเป ล่ียน” แน่นอน

เพราะว่าการก้าวเข้ามาอยู่ในสายอาชีพน้ีย่อมเป็น
ความเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่ง เธอบอกว่าเป็นคน
ชอบเดินทาง ความสุขอย่างหนึ่งคือการได้เห็นวิว
ทิวทัศน์สองข้างถนนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 
ส�าหรับกับครอบครัวของเธอ พ่อให้การสนับสนุน
ให้ได้ท�าในสิ่งท่ีชอบ ส่วนแม่เป็นห่วงอยู่บ้างเพราะ
เห็นว่าเธอเป็นผู้หญิง แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็
แสดงใหเ้หน็แลว้วา่สิง่ทีเ่ธอท�านัน้เปน็อาชพีทีถ่กูตอ้ง
เหมือนอาชีพอื่นๆ ในสังคม หลังจากการบริษัทเปิด
โอกาสให้เธอได้เข้าร่วมแข่งขัน Volvo FuelWatch 
2015 เป็นการน�าเธอเข้าสู่อีกโลกหนึ่งในสายอาชีพที่
ท�างานอยู่ รสสุคนธ์บอกว่า ลูกดีใจมากที่เห็นแม่ใน
หนังสือพิมพ์ ในทีวี

สิ่งส�าคัญส�าหรับเธอท่ีเดินอยู่ในสายอาชีพน้ี 
รสสุคนธ์บอกว่าเรื่องอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เธอตั้งใจว่า
จะไม่ให้เกิดข้ึน “เราต้องไม่ประมาทเวลาท่ีเราขับรถ 
ก่อนออกรถทุกครัง้หนเูดนิตรวจดูความเรยีบร้อยรอบ
คนั ตรวจลมยาง เช็คน�า้มนัเครือ่ง ก่อนขับรถเราต้อง
พักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพต้องพร้อม”

“แม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแต่
เราก็ทำาได้ไม่แตกต่างจากผู้ชาย” 
แน่นอนเร�เชื่อเช่นที่รสสุคนธ์กล่�ว 
เพร�ะเธอได้พิสูจน์แล้ว ไม่มีข้อ
กำาหนดใดที่ระบุไว้ว่าอาชีพขับรถ
บรรทุกเป็นของผู้ชายเท่านั้น
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Feature

Asian Trucker มีโอกาสได้พบกับ
นักเขียนนักเดินทางด้วยจักรยานท่องโลก
คนหนึ่ง สว่าง ทองดี ล่าสุดเพ่ิงมีผลงาน
หนังสือสารคดีการเดินทางด้วยจักรยาน
เล่มใหม่ “ปั่นขนานโลก” เล่าถึงการ
ปั่นจักรยานจากอิหร่านถึงตุรกี Asian 
Trucker ได้เห็นภาพถ่ายจำานวนมากที่
ถูกบันทึกระหว่างการเดินทางอันยาวนาน
ด้วยจักรยาน ทั้งชีวิตผู้คน ธรรมชาติ 
แต่ที่ Asian Trucker สนใจ ย่อมเป็น
บรรยากาศบนทางหลวงทีจ่กัรยานไดร้ว่ม
เดินทางไปกับรถชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะรถ
บรรทุก และเราก็ได้เห็นภาพที่น่าสนใจ 
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โลกของรถบรรทุก

Truck On The Road 

บนทางหลวงโบราณ

From Persia To Anatolia

ผ่�นส�ยต�นักท่องโลกด้วยจักรย�น

ภ�พถ่�ยโดย สว่�ง ทองดี
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Feature

ภ�พที่สะดุดต�ที่สุดคือรถหัวล�กที่วิ่งอยู่บนท�งหลวง

ทีม่ฉี�กหลงัเปน็ภเูข�หมิะในอหิร�่น ยงัรวมไปถงึบรรด�

รถบรรทุกอื่นๆ ด้วย

เมื่อก�งแผนที่โลกดู ถนนทั่วโลกเชื่อมโยงเป็น

โครงข่�ย อ�ทิ ในยุโรป ท่ีรถส�ม�รถว่ิงข้�มประเทศ

ในกลุ่มได้อย่�งเสรีภ�ยใต้กฎข้อบังคับที่ทำ�ร่วมกัน ซึ่ง

ในอ�เซียนกำ�ลังจะเกิดขึ้นในอน�คตอันใกล้นี้ แต่ใน

คว�มเป็นจริงแล้ว ระหว่�งประเทศไทยและล�วก็มีทั้ง

รถบัสและรถบรรทุกจำ�นวนม�กท่ีว่ิงขนถ่�ยสินค้�ข้�ม

ไปม� เช่นเดียวกันกับรถบัสจ�กล�วที่เดินท�งเข้�ไปใน 

จีนตอนใต้ ทำ�ให้นักเดินท�งส�ม�รถเริ่มต้นจ�กไทย

ผ่�นเข้�ล�วและต่อไปยังจีนได้โดยสะดวก

ในอน�คตข้�งหน้�ถนนจ�กเอเชียจะเช่ือมต่อ

เข้�สู่ยุโรปโดยมีจีนเป็นผู้บุกเบิกอย่�งแน่นอน ด้วยเหตุน้ี

เร�จึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นภ�พถนนจ�กอิหร่�นผ่�น

ประเทศต่�งๆ ไปจนถึงตุรกี น่ันคือจ�กเอเชียกล�งไปยัง

ยุโรป และแน่นอนว่�เร�ได้นำ�ภ�พเหล่�นั้นที่บันทึกไว้

โดย สว่�ง ทองดี จ�กก�รเดินท�งด้วยจักรย�นคู่ชีพ

ม�ฝ�ก 

สำ�หรับใครที่สนใจอย�กอ่�นเรื่องร�วก�ร

เดินท�งด้วยจักรย�นของนักปั่นช�วไทยผู้เดินท�ง

ด้วยก�รป่ันจักรย�นเดี่ยวไปในหล�ยประเทศของ

โลกม�แล้ว ส�ม�รถซื้อหนังสือชื่อ “ปั่นขน�นโลก 

From Persia To Anatolia” ของ สว่�ง ทองดี ได้ 

มีจำ�หน่�ยในร้�นหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ  
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ในแต่ละภูมิภาคของโลก นักขับรถบรรทุก
ต้องรบัมือกับภูมิประเทศที่แตกต่างกันไป
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Technology

หนึ่งแบรนด์เพ่ือทุกทางเลือก

DTSpare Parts
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ยานพาหนะเพ่ือการพาณิชย์ที่ใช้อยู่
ทั่วโลกนั้น ทำางานภายใต้สภาพการณ์ที่
หนักหนากว่าที่เราคิดและห่างไกลจาก
ถนนลาดคอนกรตีที่เราคุ้นชิน ด้วยเหตุ
นี้เอง ความทนทานและเช่ือถือได้ของ
ส่วนประกอบแตล่ะช้ินทีผ่า่นการใช้งาน
ในแต่ละวันจงึเป็นส่ิงทีส่ำาคัญยิง่ ความ
ครบครันของผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่ได้
รบัการการนัตี รวมไปถึงเครือ่งมือและ
การแก้ปัญหาที่คำานึงถึงอนาคต ทำาให้ 
DT Spare Parts ก้าวขึ้นเป็นแบรนด์
ระดับแนวหน้าในตลาดการขายอะไหล่
ยานยนต์อิสระสำาหรับยานพาหนะเพ่ือ
การพาณิชย์
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ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน
ผลติภณัฑข์อง DT Spare Parts ครอบคลมุชิน้สว่น
อะไหล่กว่� 30,000 แบบที่ตอบสนองก�รใช้ง�น
ของย�นพ�หนะเชิงพ�ณิชย์และตัวเลขอ้�งอิงของ
อะไหล่หล�ยล้�นร�ยก�ร ประเภทของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดยังคงถูกพัฒน�ให้มีประสิทธิภ�พและ
คว�มหล�กหล�ยด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ม�กกว่� 
100 ร�ยก�รต่อเดือน ในขณะท่ีคว�มพิเศษของ 
‘Special DT Kits’ ประกอบไปด้วยช้ินส่วน
ทีจ่ำ�เปน็ในก�รซอ่มบำ�รงุภ�ยใตรุ้น่อปุกรณห์นึง่ชดุ

โกดัง ใน สิงคโปร์มี พ้ืนที่ ช้ั นหนึ่ งที่
กว้างขวางถึง 3,700 ตารางเมตร จุ
สินค้าได้มากกว่า 1,000 พาเลท ในขณะที่
ระบบการเกบ็สินคา้ทีม่คีวามสูงเทียบเท่า
ช้ันลอยสองช้ันรองรับสินค้ามากกว่า 
6,300 รายการ โดยรวมแลว้โกดังน้ีเกบ็
สินคา้ไว้ในสตอ็กมากกวา่ 8,000 รายการ
ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
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คุณภาพที่แท้จริง
ผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้ DT Spare Parts ยืนหยัด
เพื่อสร้�งที่สุดแห่งคุณภ�พอะไหล่ย�นยนต์ สิ่ง
สำ�คัญที่สุดคือก�รที่ผลิตภัณฑ์ได้รับก�รพัฒน� 
ออกแบบ รับรอง ตรวจสอบ โดยผ่�ยวิศวกรรม
และประกันคุณภ�พของ Diesel Technic 
Headquarter เอง คว�มมุ่งมั่นในก�รสร้�ง
คุณภ�พและคุณค่�ที่คุ้มร�ค�คือสิ่งที่ทำ�ให้
ผลิตภัณฑ์ของ DT Spare Parts แตกต่�งอย่�ง
โดดเด่น

เครื่องมือและการแก้ปัญหาที่คำานึงถึงอนาคต
แบรนด์ DT Spare Parts 
ยังคงพัฒน�อย่�งต่อเน่ือง 
ก�ร เฝ้ �ดูตล�ดโลกและ
พัฒน�ก�รของเทคโนโลยี
อย�่งใกลช้ดิทำ�ให ้DT Spare 
Parts ส�ม�รถตอบสนอง
ต่อกระแสคว�มนิยมใหม่ได้
อย่�งทันท่วงที ผลลัพธ์คือ
เครื่องมือและก�รแก้ปัญห�
ที่คำ�นึงถึงอน�คตที่จะนำ�พ� DT และพันธมิตร
ตัวแทนจำ�หน่�ยไปสู่คว�มสำ�เร็จผ่�นคว�ม
พึงพอใจและประโยชน์ของลูกค้�อย่�งแท้จริง
 
บริษัท : Diesel Technic 
Diesel Technic ช่วยให้ย�นพ�หนะเพื่อก�ร
พ�ณิชย์ทั่วโลกยังคงขับเคลื่อนอย่�งไม่หยุด
ยั้ง ด้วยบทบ�ทของก�รเป็นผู้จัดห�อะไหล่
ร�ยใหญ่ที่สุดของย�นพ�หนะเพื่อก�รพ�ณิชย์
ในตล�ดก�รข�ยอะไหล่ย�นยนต์อิสระ ภ�ยใต้
แบรนด์ DT Spare Parts Diesel Technic 
หยิบยื่นท�งเลือกของอะไหล่ตัวแทนอันเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับก�รพัฒน�และผลิตโดย Diesel 

Technic ประเภทของผลติภณัฑต์�่งๆ นัน้ไดร้บัก�ร
พัฒน�อย่�งต่อเนื่องอันรวมไปถึงก�รข�ยแบบ
ส่งเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ดในทุก
เวล�และสถ�นก�รณ์ สิ่งท่ี Diesel Technic 
Asia Pacific Pte. Ltd. สิงคโปร์ มอบให้กับ
ลูกค้�ภ�ยในภูมิภ�คนี้ของพวกเข�คือก�รบริก�ร
ชั้นเยี่ยม โกดังในสิงคโปร์มีพื้นที่ชั้นหนึ่งที่กว้�งถึง 
3,700 ต�ร�งเมตร จุสินค้�ได้ม�กกว่� 1,000 พ�เลท 
ในขณะท่ีระบบก�รเก็บสินค้�ท่ีมีคว�มสูงเทียบเท่�ช้ัน
ลอยสองชั้นรองรับสินค้�ม�กกว่� 6,300 ร�ยก�ร 
โดยรวมแล้วโกดังนี้เก็บสินค้�ไว้ในสต็อกม�กกว่� 
8,000 ร�ยก�รที่พร้อมตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของลกูค�้ ในขณะท่ีสินค้�
ร�ยก�รอื่นๆ ส�ม�รถถูก
ส่งม�จ�กเยอรมันต�ม
คว�มต้องก�ร รวมไป
ถึงสินค้�ท่ีถูกสั่งม�เก็บ
ไว้ในโกดังท่ีสิงคโปร์อยู่
แล้วก่อนหน้� นอกเหนือ
ไปจ�กสำ�นักง�นใหญ่ใน
เยอรมนั Diesel Technic 

Group ยงัมสี�ข�ในสงิคโปร ์ฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์
สเปน อังกฤษ ไปจนถึงดูไบ สหรัฐอ�หรับเอมิเรต 
และว�่จ�้งบคุล�กรกว�่ 650 ชวีติจ�ก 30 สญัช�ติ
ทั่วโลก

Diesel Technic Asia Pacific Pte. Ltd., 
Singapore / DT Spare Parts ผู้สร้�งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ท่ีครอบคลุมทุกก�รใช้ง�นคุณภ�พท่ีได้
รบัก�รก�รนัตแีละก�รแกปั้ญห�ทีค่ำ�นงึถึงอน�คต 

Diesel Technic :  ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ก�ร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ และก�รประกันคุณภ�พ
ม�ตรฐ�นเยอรมัน

http://www.dieseltechnic.com/news/news-details/article/product-portrait-87.

ส�ม�รถเข้�ไปชมวีดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่
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กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำากัด

ภูกิจ เศรษฐบัณทัต

สนุกกับการสรา้งสรรค์ไม่รูจ้บ

เดช�ธร เศรษฐบัณทัต
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ทีง่�น Bus & Truck 2015 ทีเ่พิง่ผ�่นพน้ไป 
Asian Trucker แวะไปร่วมง�นเพื่อพบปะ
กับบรรด�ผู้ประกอบก�รท่ีอยู่ในแวดวง 
Bus และ Truck ที่นั่นเร�ได้มีโอก�สรู้จัก
กับคุณภูกิจ เจ้�ของและตัวแทนจำ�หน่�ย
รถบรรทุก FUSO สุพรรณบุรี ส่ิงท่ีสะดุดต� 
และนำ�พ�ให้เร�เดินเข้�ไปทักท�ยคือ
รถหัวล�ก FUSO รุ่นใหม่สีเขียวที่ประดับ
ประด�ตกแต่งอย่�งเต็มรูปแบบ นำ�ม�สู่
ก�รนดัหม�ยเดนิท�งม�พดูคยุกบัคณุภกูจิ
ถงึโชวร์มูและศนูยบ์รกิ�ร FUSO กจิเศรษฐ ี
อะไหล่ยนต์ ที่สุพรรณบุรี

ไม่มีคว�มสำ�เร็จใดได้ม�

โดยไม่ลงมือกระทำา

แรกเริ่มคุณภูกิจดำ�เนินกิจก�รในส่วนที่
ไม่ได้เก่ียวข้องกับก�รข�ยรถบรรทุก แต่
เป็นผู้ให้บริก�รต่อตัวถังซ่อมหัวเก๋งรถ
บรรทุก เมื่อฟังเรื่องเล่�ที่ย้อนให้เห็นว่�
กิจก�รต่อตัวถังและซ่อมหัวเก๋งเติบโต
ม�ได้อย่�งไร เร�รู้สึกว่�เหมือนกำ�ลังฟัง
เรื่องร�วภ�พยนตร์แอ็คชั่นสักเรื่องหน่ึง 
ผิดก็แต่นี่คือเรื่องจริง

ก�รต้องแก้ปัญห�ให้กับลูกค้�
ในส่วนที่ประกันภัยไม่ยอมดำ�เนินก�ร
ให้ในเคสอุบัติเหตุเคสหนึ่ง เป็นเสมือน
วิกฤตคือโอก�ส คุณภูกิจเล่�ให้ฟังว่�เม่ือ
พย�ย�มห�ท�งออกให้กับลูกค้�ประกันภัย
ร�ยหน่ึงจนถึงท่ีสุดแล้ว ท�งประกันภัย
ไมย่อมดำ�เนนิก�รใหเ้สรจ็ต�มกำ�หนดเวล�
เสียที จนลูกค้�บอกว่�ถ้�ไม่ได้ภ�ยในวัน
เวล�ท่ีตกลงกันไว้ต้องมีเลือดตกย�งออก 
ในที่สุดเมื่อไม่รู้ว่�จะส่งง�นซ่อมไปที่ใด จึง
ตัดสินใจใช้ทรัพย�กรท่ีตนเองมีอยู่จัดก�ร
ซ่อมง�นน้ันเองจนสำ�เร็จลุล่วงม�ได้ เรียก 
ว่�เปิดตำ�ร�ซ่อมกันเลยทีเดียว ต่อม�
ช้ินง�นนั้นก็ได้นำ�พ�ชิ้นง�นอื่นๆ เข้�ม�อีก 
เมื่อลูกค้�บอกกันป�กต่อป�ก จนทำ�ให้
กิจก�รต่อตัวถังและซ่อมหัวเก๋งรถบรรทุก
เติบโตสั่งสมองค์คว�มรู้พัฒน�ฝีมือม�
โดยตลอด จนเป็นท่ีรู้จักกันในวงก�รเป็น
อย่�งดีว่�ง�นซ่อมคุณภ�พเชื่อถือได้ต้องท่ี

อู่ ต กิจไพศ�ล แต่กระนั้นก็ต�มที ก�รจะ
ดำ�เนินธุรกิจให้มีร�ยได้มิใช่เพียงนั่งรอให้
ง�นวิ่งเข้�ม�ห� คุณภูกิจต้องเดินท�งไป
ทั่วประเทศเพื่อนำ�เสนอขีดคว�มส�ม�รถ
ของตัวเองให้กับลูกค้�

“ใครๆ เข�ก็ว่�ผมคิดแบบนี้ 

ทำาแบบนี้มันบ้า”

จะว่�ไปแล้ว ในแวดวงข�ยรถบรรทุก 
กจิเศรษฐยีงัใหมอ่ยู ่เพร�ะเพิง่เปน็ตวัแทน
จำ�หน�่ย FUSO ม�ส�มปเีท�่นัน้ แตส่ำ�หรบั
อู่ซ่อมรถ (วิริยะประกันภัย) กิจเศรษฐี

เป็นที่รู้จักอย่�งดี ผลง�นก�รดำ�เนินง�น 
20 กว่�ปีเป็นเครื่องก�รันตี 

ภ�ยในห้องทำ�ง�นขน�ดใหญ่
ของคุณภูกิจ Asian Trucker นั่งคุยอยู่
กับคุณภูกิจ โดยมีลูกส�วคนโตและคุณ
ชลิด� ภรรย�สลับเข�้ม�รว่มสนทน� Asian 
Trucker สัมผัสได้เลยว่�คุณภูกิจเป็นคน
มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนุกสน�นกับง�นที่ทำ�

เมื่อเร�ถ�มถึงแนวคว�มคิดใน
ก�รทำ�ธุรกิจ คุณภูกิจบอกว่� “ผมทำ�ใน
ส่ิงที่คนอื่นเข�ไม่ทำ�” รถหัวล�ก FUSO 
สี เขียวที่ประดับประด�ตกแต่งอย่�ง
แหวกแนวย่อมเป็นส่ิงยืนยันได้เป็นอย่�งดี 
ยังมีอีกหล�ยอย่�งที่แหวกออกไปจ�ก

ไม่มคีวามสำาเรจ็ใดไดม้าโดยไมล่งมอืกระทำ�
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ชล�กร เศรษฐบัณทัต

ชลิด� เศรษฐบัณทัต

Truck Business

รปูแบบเดมิๆ สำ�หรบัก�รทำ�ธรุกจิรถบรรทกุ คณุภกูจิ
บอกว�่ “ใครๆ เข�กว็�่ผมคดิแบบนี ้ทำ�แบบนีม้นับ�้” 
แตผ่ลลพัธข์องก�รลงมอืทำ�สิง่ต�่งๆ เหล�่นีย้นืยนัว�่
นี่มิได้เป็นแนวคว�มคิดบ้�ๆ แต่เป็นอีกแนวท�งหนึ่ง
ที่ต่�งออกไปจ�กขนบเดิมๆ ที่ทำ�อยู่ เป็นคว�มขบถ
ที่แหวกแนวแตกแถว แต่ทรงพลัง

คณุภกูจิ และ คณุชลดิ� เศรษฐบณัทตั คอืสอง
เรีย่วแรงสำ�คญัทีก่อ่ร�่งสร�้งบรษิทั กจิเศรษฐ ีอะไหล่
ยนต์ จำ�กัดขึ้นม� โดยเริ่มต้นจ�ก อู่ ต กิจไพศ�ล 
(1992) ที่ดำ�เนินก�รท�งด้�นซ่อมตัวถังซึ่งเป็นคู่ค้�
กบับรษิทัวริยิะประกนัภัย และมบีรษิทั กจิเสรอีะไหล่
ยนต ์ซึง่เปดิขึน้เมือ่ป ี2554 ดำ�เนนิกจิก�รด�้นอะไหล ่
และจัดจำ�หน่�ยรถบรรทุกของ FUSO โดยปัจจุบัน
ลูกๆ ของคุณภูกิจที่สำ�เร็จก�รศึกษ�ได้เริ่มเข้�ม�
เรยีนรูแ้ละชว่ยเหลอืรว่มบรหิ�รกจิก�รของครอบครวั 
วันที่ Asian Trucker แวะไปเยือน เร�มีโอก�สได้พบ
กับคุณชล�กร เศรษฐบัณทัต ลูกส�วคนโต จบก�ร
ศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยมหิดล อินเตอร์ และลูกช�ย
หน่ึงเดียวของบ้�น คุณเดช�ธร เศรษฐบัณทัต จบ
ก�รศึกษ�จ�ก Wisconsin University สำ�หรับลูกๆ 
ทัง้สีค่นนัน้ คณุภกูจิบอกกบั Asian Trucker ว�่ “ผม
ลงทุนเรื่องก�รศึกษ�กับลูกทุกคน” 

วันนี้โดยเฉพ�ะคุณชล�กร ได้เข้�ม�ช่วย
ธุรกิจของครอบครัวอย่�งเต็มตัวแล้ว โดยมีง�น
รับผิดชอบหลักในเรื่องของอะไหล่ คุณชล�กรยังได้
นำ� Asian Trucker เดินชมรอบๆ บริษัทซ่ึงกำ�ลัง
อยู่ในช่วงปรับพื้นที่ใหม่เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ในก�รดำ�เนินก�ร Asian Trucker ยังมีโอก�สได้
เห็นห้องอบสีใหม่สำ�หรับรถบรรทุกที่กำ�ลังดำ�เนิน
ก�รติดตั้งระบบต่�งๆ นับว่�ที่น่ีเป็น One Stop 
Service สำ�หรับรถบรรทุกอย่�งแท้จริง ส่วนของ
อะไหล่ที่ได้รับก�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบ นับได้ว่�
กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำ�กัด กำ�ลังก้�วสู่คว�มเป็น
ส�กลที่มีคว�มเป็นตัวเองอย่�งสมบูรณ์แบบ

คุณชลิด�  เศรษฐบัณทัต  คู่ ชี วิ ตของ
คุณภูกิจบอกกับ Asian Trucker ว่� กิจเศรษฐี 
ไม่มีฝ่�ยข�ยทำ�ง�น ไม่มีพนักง�นข�ยอยู่ที่ออฟฟิศ 
ไม่เคยส่งเซลล์ออกไปข�ยง�นต�มสถ�นที่ต่�งๆ เลย 
“เร�ทำ�เอง พี่ข�ยเอง เวล�ลูกค้�ม�ที่นี่เข�เจอเร�
โดยตรง อย�กได้อะไรบอกเร� สงสัยอะไรเร�ตอบเข�ได้
แม้จะไม่ทุกเรื่อง เรื่องไหนไม่รู้รอก่อนเดี๋ยวห�ข้อมูล
ให้ ทุกคนที่เจอเร�สบ�ยใจ” แน่นอนว่�ไม่ว่�เป็น
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ลูกค้�ร�ยเล็กหรือร�ยใหญ่ จะซื้อคันเดียวหรือเป็นสิบคัน 
กิจเศรษฐีดูแลดีเท่�กันหมดทุกร�ย คุณชลิด�กล่�วอย่�ง
หนักแน่นกับ Asian Trucker

หนึ่งชั่วโมงผ่�นไปอย่�งรวดเร็ว Asian Trucker 
ได้รับรู้เกี่ยวกับแวดวงรถบรรทุกเพิ่มเติมอีกหล�ยแง่มุม 
ในธุรกิจนี้ไม่ได้มีแต่ผู ้ผลิตร�ยใหญ่ท่ีผลิตรถข�ย ยังมี
ส่วนประกอบอื่นๆ อีกม�กม�ยที่ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ
นี้อยู่ ตั้งแต่ต้นนำ้�ยังปล�ยนำ้� ต่�งต้องพึ่งพ�อ�ศัยกัน 
รถบรรทกุทีถ่กูซือ้ออกไปแล้วกย็งัแตกแขนงไปขบัเคลือ่น
ธุรกิจที่มีคว�มหล�กหล�ยแตกต่�งกันไป 

แน่นอน คุณภูกิจบอกกับ Asian Trucker ว่�
ไม่มีอะไรง่�ย ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจประกอบตัวถัง และซ่อม
หัวเก๋งของรถบรรทุก ประกันภัย จำ�หน่�ยอะไหล่ จนม�ถึง

ข�ยรถบรรทกุในทกุวนันี ้แตก่ระนัน้กต็�มท ีสิง่สำ�คญัทีสุ่ด
สำ�หรบักจิเศรษฐ ีคอื ง�นทกุง�นทีอ่อกจ�กกจิเศรษฐตีอ้ง
เปน็ง�นคณุภ�พ ไมใ่ชเ่พือ่เหนอืคนอืน่ แตเ่ปน็ก�รแขง่ขนั
กับตัวเอง ต้องดีขึ้น เป็นสิ่งที่ท้�ท�ย และ Asian Trucker 
เชื่อว่�คุณภูกิจต้องทำ�ได้ต�มท่ีว�ดหวังไว้ ตลอดเวล�ที่
พูดคุยกัน เร�สัมผัสได้ถึงพลังในตัวที่มีม�กม�ย คว�ม
มุ่งมั่นและสนุกกับง�นที่ทำ� ไม่เว้นแม้แต่กับคุณชลิด�เอง
ก็เช่นกัน สิ่งเหล่�นี้ยังสืบต่อไปถึงลูกส�วคนโตคุณชล�กร 
เศรษฐบัณทัต

สุพรรณบุรีเป็นหัวเมืองสำ�คัญของภ�คกล�ง 
รถบรรทุกส่วนใหญ่ท่ีโลดแล่นอยู่น้ัน อยู่ในกิจก�รขนดิน
และก�รเกษตร แน่นอนว่�เจ้�ตล�ดคือ FUSO และหนึ่ง
ในผู้ที่มียอดจำ�หน่�ยรถ FUSO สูงสุดของภ�คกล�งคือ 
กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำ�กัด เร�รู้สึกดีที่ได้ขับรถออกม�
จ�กกรุงเทพฯ เพือ่ม�สนทน�กบัคณุภกูจิ เร�มเิพยีงแตจ่ะ
ไดรั้บรูข้อ้มลูหล�ยด�้นทีน่�่สนใจเกีย่วกบัธรุกจิรถบรรทกุ 
ยงัไดรั้บรูไ้ปถงึในสว่นของง�นซอ่ม ง�นประกนัภยั ซึง่ลว้น
เป็นส่วนสำ�คัญที่สนับสนุนให้ง�นข�ยดำ�เนินไปข้�งหน้� 
เร�ยงัได้สมัผสัถงึคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�นของครอบครวั 
กิจเศรษฐี นี่คือธุรกิจรถบรรทุกท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังของ
ครอบครัว นับเป็นครอบครัวท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยพลังแห่ง
ก�รสร้�งสรรค์อย่�งแท้จริง

เร�ไม่อย�กคิดอะไร
ที่มันธรรมดา ทำ�ทั้งที
ต้องให้สุดๆ ไปเลย 
ไม่งั้นอย่าทำาดีกว่า
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Vice President Industrial Aftermarket SEA คนใหม่ Mark Gabel 

มุ่งหม�ยขับเคลื่อน Schaeffler สู่ก�รเติบโตที่พร้อมพรั่งไปด้วย

นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ท่ีหล�กหล�ย ท่ีเข�บอกกับเร�ว่� ห�กตัว

เข�เองเป็นคนนอกก็คงจะจินตน�ก�รไปไม่ถึง

Schaeffler เป็นบริษัทเอกชนสัญช�ติเยอรมันและผู้ผลิตสินค้�และ
บรกิ�รทีค่รอบคลมุชิน้สว่นอะไหลแ่ละระบบของระบบขบัเคลือ่นและสง่กำ�ลงั 
(Drivetrain) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำ�หรับรถไฟคว�มเร็วสูง ตลับลูกปืนแบบ
หมุน (Rolling Bearing) สำ�หรับโรงง�นพลังง�นแสงอ�ทิตย์และนวัตกรรมใน
ก�รใช้ง�นและแก้ปัญห�ใหม่ๆ สำ�หรับก�รบินและง�นด้�นวิศวกรรมก�รบิน 
เมื่อวันที่ 1 กันย�ยน ที่ผ่�นม� Schaeffler (Singapore) Pte Ltd แต่งตั้ง 
Mark Gabel ให้เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง Vice President Industrial Aftermarket 
SEA Gabel นำ�พ�เอ�ประสบก�รณ์กว่� 20 ปีในก�รทำ�ง�นในอุตส�หกรรม
ที่เกี่ยวข้องหล�กหล�ยอุตส�หกรรม รวมไปถึงคว�มรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภูมิภ�ค
เอเชียติดตัวม�ด้วย คว�มหวังของเข� คือก�รใช้ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นเพื่อ
ชว่ยให ้Schaeffler ส�ม�รถรกัษ�ก�รเตบิโตโดยเฉลีย่ของยอดข�ยทัว่โลกไวท้ี ่
5% ต่อไปดังที่บริษัททำ�ได้ม�ย�วน�นกว่�  10 ปี “นั่นรวมถึงปีที่มีก�รถดถอย
ท�งเศรษฐกิจด้วยนะครับ” เข�กล่�ว

Driving Trucks
ด้วยสถิติแห่งคว�มสำ�เร็จอันน่�ประทับใจนี้อยู่เบื้องหลัง Gabel บอก

กับเร�ว่�มันเป็นเรื่องน่�ตื่นเต้นม�กที่ได้ร่วมง�นกับ Schaeffler ตัวเลข

Gabel 
รว่มผลักดัน

เพ่ือ Schaeffler 
แข็งแกรง่

สำาหรบัวันพรุง่นี้
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ของพนักง�นทั่วโลกท่ีสูงถึง 84,000 คน
ทำ�ให้ Schaeffler เป็นหน่ึงในบริษัท
เทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะที่
ที่ตั้งกว่� 170 ส�ข�ใน 50 ประเทศทั่วโลก 
ช่วยสร้�งเครือข่�ยในระดับส�กลให้กับ
พื้นที่ก�รผลิต รวมไปถึงอ�ค�รโครงสร้�ง
ต่�งๆ เพื่อก�รวิจัยและพัฒน� และบริษัท
ที่เป็นตัวแทนจำ�หน่�ย “ผลิตภัณฑ์ของเร�
ถูกนำ�ไปใช้ในอุตส�หกรรมม�กม�ยและ
หล�ยๆ อุตส�หกรรมก็เป็นสิ่งที่ผมเคยมี
ประสบก�รณม์�แลว้ ผมรูจ้กัภมูภิ�คเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ดีม�กและคว�มท้�ท�ย
ที่ผมตั้งไว้ก็คือก�รขย�ยก�รเจริญเติบโต
ของบริษัทโดยก�รเพิ่มก�รขย�ยตัวของ 
GDP ของภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้ได้สองเท่�”

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็น
ภูมิภ�คที่มีพลวัตสูง พร้อมกับคว�ม
เปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่รออยู่ที่ขอบฟ้� 
“เร�จะเติบโตต่อไปไม่ว่�ข้อตกลงระหว่�ง
ประเทศหรือสถ�นก�รณ์เศรฐกิจจะเป็น
อย่�งไร ธุรกิจของเร�จะต้องเติบโตในทุก
สภ�วก�รณ์ท�งเศรษฐกิจ ก�รบูรณ�ก�ร
ท�งเศรษฐกิจของภูมิภ�คเป็นเรื่องท่ีดี แต่ 
มันก็ยังต้องใช้เวล�อีกสองส�มปีกว่�ทุกอย่�ง
จะถูกนำ�ม�ปฏิบัติและเห็นผลจริง ใน
ขณะเดียวกันมันก็ยังมีคว�มท้�ท�ยอีก
ม�กม�ย ภ�ษีนำ�เข้�กำ�ลังไต่ระดับสูงขึ้น
ในอนิโดนเีซยี เพร�ะพวกเข�อย�กใหม้กี�ร
ลงทุนภ�ยในประเทศม�กขึ้น แต่ไม่ว่�ก�ร
รวมตัวจะเกิดข้ึนหรือไม่ก็ต�ม เร�ก็ยังมุ่งม่ัน
ที่จะเติบโตต่อไปอยู่ดี”

Investing in the Region
“ปรชัญ�ของเร�คอืก�รผลติสนิค�้

ภ�ยในภูมิภ�คเพื่อคนในภูมิภ�ค ณ ตอนนี้ 
60% ของผลติภณัฑข์องเร�ม�จ�กเยอรมนั 
ซึง่มคีณุภ�พสูงและอ�ยกุ�รใช้ง�นย�วน�น 
แต่มันก็ม�พร้อมกับระยะเวล�รอคอย
สินค้� (Lead Time) ที่น�นเช่นกัน และ
ก�รที่ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับคว�มต้องก�รที่
เฉพ�ะเจ�ะจงของลกูค�้ในเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใตเ้สมอไป สิง่ทีเ่ร�ว�งแผนจะทำ�กค็อื
ผลิตให้ม�กขึ้นกว่�เดิม ในขณะเดียวกันก็
ต้องทำ�ก�รวิจัยและพัฒน�ภ�ยในภูมิภ�ค
ให้เพิ่มม�กขึ้นด้วย เร�จะเพิ่มก�รลงทุนใน
ภูมิภ�คนี้ให้ม�กกว่�ที่เคยเป็นม�”

Schaeff ler มีแผนก�รริ เริ่ ม
เชิงกลยุทธ์ม�กม�ยเพื่อบรรลุเป้�หม�ย
ที่ตั้งไว้ “เร�ก็มีแผนที่จะสำ�รวจหล�ยๆ 
พื้นที่ต่�งกันไป แรกเริ่มเลยคือก�รให้
คว�มสำ�คัญกับก�รบริก�ร ถึงแม้ว่�ก�ร
ทำ�เงินจ�กง�นให้บริก�รจะเป็นเรื่องย�ก
ม�กก็ต�ม ตอนนี้ 90% ของธุรกิจของเร�
ม�จ�กยอดข�ยตลับลูกปืน (Bearing) แต่
เร�จะเพิม่ก�รบรกิ�รของทัง้ก�รตดิตัง้และ
ก�รติดต�มตรวจสอบสภ�พ รวมไปถึงก�ร
จัดให้มีต�ร�งก�รซ่อมบำ�รุง Schaeffler 
เองก็กำ�ลังจะเริ่มก�รนำ�ซ�กตลับลูกปืนม�
ปรับปรุงคุณภ�พและผลิตใหม่อีกครั้งด้วย

New Facilities
ก้�วล่�สุดของก�รลงทุนอย่�ง

ต่อเน่ืองของ Schaeffler ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใตค้อืก�รเปดิโรงง�น
ปรับปรุงคุณภ�พในสิงคโปร์ พิธีก�รตัดริบบ้ิน
ถูกจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2015 
“เวล�ที่ตลับลูกปืนที่มีมูลค่�สูงไม่ส�ม�รถ
หยิบยื่ นก�รใช้ ง�นที่ มีประสิทธิภ�พ
สูงสุดได้ ก�รจะโยนมันทิ้งไปเปล่�ๆ ดูจะ

เป็นก�รส้ินเปลืองไม่น้อย ก�รนำ�มันม�
เปล่ียนแปลงปรับปรุงคุณภ�พเป็นเรื่องที่
ให้ผลดีกว่� ลูกค้�เองก็ได้ประโยชน์เพร�ะ
ว่�มันช่วยประหยัดต้นทุนได้”

ด้วยเป้�หม�ยดังกล่�วอยู่ไม่ไกล  
Schaeffler กำ�ลังสร้�งเครือข่�ยตัวแทน
จำ�หน่�ยภ�ยในภูมิภ�คให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
กว�่เดมิ “ตอนนีเ้ร�ยงัไมม่ตีวัแทนจำ�หน�่ย
ในล�ว กัมพูช� บรูไน และ พม่�” Gabel 
อธิบ�ย “เร�ทำ�ธุรกิจในตล�ดเหล่�นี้ผ่�น
ประเทศอื่นๆ ก�รจัดก�รให้มีตัวแทน
จำ�หน�่ยในประเทศเหล่�นีจ้ะชว่ยทำ�ใหเ้ร�
ได้ใกล้ชิดกับผู้ใช้ม�กขึ้น”

ตวัแทนจำ�หน�่ยร�ยใหม่ๆ  จะเข�้ที่
เข้�ท�งภ�ยในปล�ยปี 2016 “บ�งบริษัท
ก็แสดงคว�มสนใจในก�รเป็นคู่ค้�กับเร� 
เพร�ะฉะน้ันตอนน้ีเร�ก็กำ�ลังสำ�รวจท�ง
เลือกต่�งๆ อยู่ ผมก็ยังพูดไม่ได้ว่�เร�จะ
ส�ม�รถทำ�มันสำ�เร็จภ�ยในไตรม�สท่ีสอง 
หรือส�มหรือไม่  แต่ผมก็มั่นใจนะว่�
ทุกอย่�งจะเข้�รูปเข้�รอยภ�ยในสิ้นปี”

Focussing Mind Set
ด้วยประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นใน

อุตส�หกรรมที่ให้คว�มสำ�คัญกับยอดข�ย 
Gabel ตระหนักดีถึงโอก�สในก�รเติบโต
ผ่�นก�รเปลี่ยนแปลงกระบวนก�รท�ง
คว�มคิดของพนักง�นในแต่ละพื้นที่ “ผม
เคยทำ�ง�นในอุตส�หกรรมที่มีทีมเทคนิค
ที่แข็งแกร่งที่มุ่งเน้นคว�มสำ�คัญไปที่ก�ร
ข�ยสินค้� พวกเข�ต้องมีคว�มสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้นกับตัวแทนจำ�หน่�ยรวมไปถึง
ลูกค้�ที่เป็นผู้ใช้จริงๆ ด้วย พวกเข�จะต้อง
ส�ม�รถค�ดก�รณ์ถึงโอก�สในก�รที่จะ 
เข้�ใจและจับหัวใจสำ�คัญของตล�ดนี้  
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ตอนนี้เร�มีลูกค้�ที่ภักดีกับแบรนด์ของเร�ม�ก สิ่งที่เร�ต้องทำ�
ก็คือ ก�รพัฒน�ขยับขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ๆ ”

Gabel เชื่อว่�ยังมีโอก�สอีกม�กที่ฐ�นลูกค้�ของ 
Schaeffler จะเติบโตในภูมิภ�ค “เร�มีผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย
ที่สุดในตล�ด เร�ครอบคลุมทุก Application และก�รใช้ง�น
ของมัน เร�เป็นผู้จำ�หน่�ยส่วนประกอบแยก ไปจนถึงอะไหล่
ต่�งๆ แต่สิ่งที่เร�ทำ�ก็คือ เร�ต้องห�ท�งในก�รเพิ่มยอดข�ย
ให้ม�กขึ้น เช่นแทนที่เร�จะข�ยตลับลูกปืน อย่�งเดียว เร�ยัง
จำ�หน่�ยกล่องเกียร์แบบครบชุด น่ีคือวิถีท่ีเร�จะเติบโตในวัน
ข้�งหน้�”

Schaeffler ไม่เพียงมองภูมิภ�คเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในฐ�นะของพื้นที่แห่งก�รเติบโต ห�กแต่ยังมุ่งเน้น
ไปยังอุตส�หกรรมที่จะหยิบยื่น
โอก�สท�งก�รข�ยใหม่ๆ อีก
ด้วย “คนอ�จจะคิดว่�บรูไนเป็น
ตล�ดเลก็ๆ และไม่คุม้ค่�ถ้�จะไป
พย�ย�มทุ่มเทลงทุนอะไรท่ีม�ก 
เกนิไป แต่เร�ต้องไม่ลมืว่�พวกเข�
มีสน�มบินและเครื่องบินเป็น
ของตัวเอง อย่�ง Shell เองก็
อยู่ที่นั่น พวกเข�มีตัวเครื่องจักร
ที่ล้วนต้องใช้ตลับลูกปืนทั้งนั้น” 
ก�รทำ�เหมือง ซีเมนต์ เหล็ก และ
นำ้�มันป�ล์มก็เป็นอุตส�หกรรม
ที่ Gabel มองเห็นว่�เป็นตล�ดที่ดีสำ�หรับผลิตภัณฑ์ต่�งๆ ของ 
Schaeffler

Economic Times 
“ภ�วะเศรษฐกจิตกตำ�่เป็นโอก�สในก�รเจรญิเตบิโตของ

ธุรกิจของเร�” Gabel อธิบ�ยต่อ “ช่วงเวล�ที่สถ�นก�รณ์ไม่ดี
ทำ�ให้บริษัทต่�งๆ เก็บอุปกรณ์เครื่องมือของพวกเข�ไว้น�นกว่�
ปกต ิซึง่นัน่หม�ยคว�มว่�พวกเข�ทำ�ก�รซ่อมบำ�รงุกนัเองม�กขึน้ 
และเร�กส็�ม�รถตอบสนองได้ในเรือ่งของก�รให้บรกิ�รต่�งๆ ที่
พวกเข�ต้องก�ร อตุส�หกรรมนำ�้มนัและก๊�ซกไ็ม่ต่�งกนั ในช่วง
สถ�นก�รณ์ท�งเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำ�นวยนั้น สิ่งที่ทุกคนมองห�
คอือะไรหรือส่วนไหนทีจ่ะช่วยในก�รลดต้นทนุ แต่ถ้�เศรษฐกจิดี 
พวกเข�ก็ไม่ได้ม�สนใจเท่�ไหร่ เข�อ�จจะซื้อของใหม่ไปเลย ซึ่ง
เร�ก็ส�ม�รถตอบสนองได้ทุกว�มต้องก�รอยู่แล้ว”

มอเตอรไ์ซคก์เ็ปน็อกีตล�ดหนึง่ที ่Schaeffler มองเหน็ศกัยภ�พใน
ก�รเติบโต “เอเชียเป็นตล�ดมอเตอร์ไซค์ขน�ดใหญ่ มันเป็นย�น
พ�หนะที่ได้รับคว�มนิยมม�ก Honda เป็นลูกค้�ใหญ่ของเร� แต่
ตลบัลกูปนืทัง้หมดทีพ่วกเข�ใชถ้กูผลติขึน้ในต�่งประเทศ เร�อย�ก
ที่จะนำ�เอ�เครื่องมือก�รผลิตม�ยังเอเชียเพื่อที่จะส�ม�รถพัฒน�
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับลูกค้�ภูมิภ�คนี้โดยเฉพ�ะ เร�กำ�ลังห�หนท�ง
ในก�รตอบสนองคว�มต้องก�รที่เฉพ�ะเจ�ะจงของลูกค้�ในแถบ
นี้กันอยู่ครับ”

Keeping PSA Efficient
ก�รท่�เรือแห่งประเทศสิงคโปร์ The Port of Singapore 

Authority (PSA) หยบิยืน่โอก�สม�กม�ยใหก้บั Schaeffler “พวก
เข�กำ�ลังมองห�ตลับลูกปืนที่
ใช้ง�นได้น�นที่ สุดเท่�ที่พวก
เข�จะส�ม�รถห�ได้ Keppel 
Corporation ใช้ตลับลูกปืน
กว่�สองล้�นชิ้นต่อปี และสิ่ง
ที่พวกเข�มองห�อย่�งแรกก็
คือคุณภ�พ ต่อม�คืออ�ยุก�ร
ใช้ง�น ระยะเวล�ในก�รขนส่ง 
ส่วนร�ค�เป็นสิ่งสุดท้�ยที่พวก
เข�พิจ�รณ� ถ้�อุปกรณ์ใช้ง�น
ไม่ได้และต้องเสียเวล�ในก�ร
ซ่อมแซม นั่นไม่เพียงหม�ยถึง

ค่�ใช้จ่�ยจำ�นวนม�ก แต่ยังส่งผลถึงชื่อเสียงและประสิทธิภ�พก�ร
ทำ�ง�นของพวกเข�อีกด้วย”

“ มีเป้�หม�ยที่นอกเหนือไปจ�กก�รข�ยตลับลูกปืนให้
กับ PSA เท่�นั้น “สำ�หรับ PSA แล้วเร�กำ�ลังติดตั้ง Condition 
Monitoring System ให้พวกเข�อยู่ ซ่ึงระบบดังกล่�วจะช่วยให้
เร�มอนิเตอร์สภ�พและก�รทำ�ง�นของตลับลูกปืน น่ันทำ�ให้เร�
ส�ม�รถระบุได้ล่วงหน้�ว่�เลยว่�มันจะใช้ง�นไม่ได้เมื่อไหร่ก่อนที่
ขอ้ผดิพล�ดจะเกดิขึน้ และเร�กส็�ม�รถทำ�ก�รซอ่มแซมเชงิปอ้งกนั
ในเวล�ที่เหม�ะสมและสะดวกสำ�หรับลูกค้�ม�กที่สุด”

อกีหนึง่อตุส�หกรรมที ่Schaeffler เลง็เหน็ศกัยภ�พในก�ร 
เติบโตก็คือรถไฟ ท�งบริษัทได้ทำ�ก�รพัฒน� Condition Monitoring 
System ให้กับรถไฟคว�มเร็วสูงของ SMRT ที่วิ่งระหว่�งสิงคโปร์
และกวัล�ลัมเปอร ์ซึง่มหีล�ยส่วนที ่Schaeffler ส�ม�รถตอบสนอง
คว�มต้องก�รได้ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และก�รให้บริก�ร
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People

Technology Focus
ในป ี2014 Schaeffler จดสทิธบิตัรสนิค�้และบรกิ�ร

ทั้งสิ้น 2,518 ร�ยก�รในเยอรมัน อันแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์
ที่มุ่งหม�ยสู่อน�คตของบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจม�ต่อเน่ือง
ย�วน�นกว่� 130 ปี ยอดข�ยประจำ�ปีของ Schaefflerอยู่ที่ 
12 พันล้�นยูโร โดยมีร�ยได้จ�กเอเชียและประเทศจีน
คิดเป็น 24% ของยอดข�ยทั้งหมด พวกเข�มีโรงง�นผลิต
ห�้แหง่และศนูยว์จิยัและพฒัน�ส�มแหง่อยูใ่นภมูภิ�คเอเชยี
แปซิฟิก โดยมีส�มแบรนด์หลักคือ FAG INA และ LuK ตลับ
ลกูปนืขน�ดเลก็ทีส่ดุทีพ่วกเข�ผลติมขีน�ดเพยีง 1 มลิลเิมตร 
ในขณะที่ขน�ดใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 12 เมตร Schaeffler เข้�ม�
ดำ�เนินก�รในสิงคโปร์ได้ 40 ปีแล้ว และในปี 2014 พวกเข�
ก็ได้ย้�ยสำ�นักง�นใหญ่ของภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกของบริษัท
จ�กเซี่ยงไฮ้ม�ยังสิงคโปร์

โลก�ภิวัตน์ ก�รขย�ยตัวของเมือง ก�รเปลี่ยนผ่�นสู่
คว�มเป็นดิจิตอล ก�รข�ดแคลนทรัพย�กร ก�รนำ�พลังง�น
กลับม�ใช้ใหม่ ไปจนถึงคว�มต้องก�รที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ต่อ
เทคโนโลยีก�รขับเคลื่อนร�ค�ย่อมเย� ล้วนเป็นสิ่งที่นำ�ไปสู่
คว�มเปลี่ยนแปลงและคว�มต้องก�รของตล�ดและโมเดล
ธุรกิจที่มีพลวัตม�กขึ้น Schaeffler Group อ้�งอิงตัวเองอยู่
กับแนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ในโลกเพื่อพัฒน� “ก�ร
ขบัเคลือ่นเพ่ือวนัพรุง่นี”้ อนัเปน็กลยทุธข์องบรษิทัทีใ่หค้ว�ม
สำ�คญักบัสีอ่งคป์ระกอบทีเ่กีย่วเนือ่งอย�่งมนียัสำ�คญัต่อก�ร
ทำ�ง�นและช�ยแดนในระดบัภมูภิ�ค อนัไดแ้ก ่ก�รขบัขีท่ีเ่ปน็
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก�รขับเคลื่อนของเมือง ก�รขับเคล่ือน
ระหว่�งเมือง และห่วงโซ่พลังง�น

Formula E
Schaeffler กำ�ลังมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รก่อร่�ง

สร้�งตัวขององค์ประกอบสำ�คัญต่�งๆ ผ่�นก�รวิจัยและ
พัฒน� รวมไปถึงก�รเป็นผู ้นำ�ในหล�กหล�ยนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี Schaeffler Group ได้ทุ่มเทอย่�งแน่วแน่
ต่อพัฒน�ก�รของก�รขับเคลื่อนแห่งอน�คต ในฐ�นะของ
ผู ้ร ่วมพัฒน�ที่มีคว�มเข้�ใจที่ครอบคุลมในระบบต่�งๆ  
Schaeffler ยังหยิบยื่นท�งเลือกใหม่ของนวัตกรรม
ย�นพ�หนะ Hybrid และไฟฟ้� รวมไปถึงบทบ�ทของก�ร
เป็นผู้สนับสนุนและหุ้นส่วนท�งเทคโนโลยีของ Formula E 
โดย Schaeffler ได้พัฒน�ระบบก�รขับเคลื่อนไฟฟ้�ในล้อ

ย�นพ�หนะ นั่นหม�ยถึงก�รที่เครื่องยนต์ไม่มีคว�มจำ�เป็นอีกต่อไป
ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อนำ้�หนักที่เบ�ลงของย�นพ�หนะและพื้นที่ก�ร
ใช้สอยภ�ยในที่เพิ่มขึ้น

“ตอนที่ผมเริ่มทำ�ง�นที่ Schaeffler ผมคิดว่�มันจะง่�ยกว่�
ก�รทำ�ง�นในอุตส�หกรรมรถบรรทุกที่ต้องเกี่ยวพันอยู่กับก�รผลิต
ย�นพ�หนะที่มีก�รใช้ง�นและระบบที่ซับซ้อน เพร�ะ Schaeffler 
เชี่ยวช�ญด้�นลูกปืน” เข�เดินไปที่ชั้นว�งหนังสือและหยิบเอ�คู่มือ
หน�ปึ้กออกม� ภ�ยในบรรจุเนื้อห�ของชิ้นส่วนกว่� 40,000 ร�ยก�ร
ที ่Schaeffler เปน็ผูพ้ฒัน�และผลติ “แตม่นัย�กและซบัซอ้นกว�่ทีผ่ม
คิดเยอะเลยล่ะครับ” Gabel บอกกับเร�
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ภ�ยในเวล�ไม่กี่อ�ทิตย์ หรือเอ�จริงๆ ก็เพียงไม่กี่วันที่
เหลอือยูใ่นชว่งตอ่ไปของ Dakar Rally เร�จะไปทำ�คว�ม
รู้จักกับหนึ่งในทีมผู้เข้�ร่วมแข่งขันให้ม�กขึ้นที่กรุงเทพฯ 
ระหว่�งง�น Thailand International Truck Show 
นับว่�เป็นโอก�สพิเศษยิ่งสำ�หรับเร�ที่ได้พบกับสม�ชิก
หลักของ  Team Sugawara ที่กำ�ลังประสบคว�มสำ�เร็จ
อย่�งล้นหล�ม HINO ไม่เพียงแต่จัดก�รให้สม�ชิกหลัก
ของทีมได้อยู่พบปะกับเร�เพียงอย่�งเดียว ห�กแต่ยัง
ตระเตรียมรถบรรทุกให้ผู้ร่วมง�นได้ทดลองนั่งพร้อมรับ
ประสบก�รณ์ที่พวกเข�จะไม่มีวันลืม

Dakar Rally หรือ ‘The Dakar’ นั้น เป็นที่รู้จัก 
ในช่ือ “Paris-Dakar Rally” เป็นง�นแข่งแรลล่ีประจำ�ปีทีจ่ดัโดย 
Amaury Sport Organisation กิจกรรมส่วนใหญ่ที่
เกิดขึ้นนับตั้งแต่ก�รก่อตั้งในปี 1978 คือก�รแข่งขัน
ที่มีเส้นท�งครอบคลุมจ�ก Paris ไปถึงเมือง Dakar ใน

ด้วยสถิติโลกของ Rally 
Dakar กับการเป็นงาน
แรลล่ีที่มีคนเข้าร่วมและ
เข้าเส้นชัยมากท่ีสุดในโลก 
Yoshimasa Sugawara 
มั่นใจว่ า  Hino Team 
Sugawara ของเขาจะยัง
คงเป็นหนึ่งความสำาเร็จที่
น่าประทับใจ

 Hino 
Team 

Sugawara
ปี 1991 Hino Motors 
เป็นผู้ผลิตรถบรรทุก
สัญชาติญี่ปุ่นรายแรก
ที่ได้เข้ารว่ม Dakar 
Rally ที่ได้ช่ือว่าเป็นการ
แข่งขันแรลลี่ที่ดุเดือด
ที่สุดในโลก
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ประเทศ Senegal แต่เน่ืองจ�กมีก�รข่มขู่เรื่องคว�ม
ปลอดภัยใน Mautitania ที่นำ�ไปสู่ก�รยกเลิกก�รแข่ง
ในปี 2008 Dakar Rally จึงย้�ยสถ�นที่จัดง�นไปยัง
ทวีปอมเริก�ใต้ในปี 2009 (Argentina และ Chile) นับ
ตั้งแต่น้ันเป็นต้นม� ก�รแข่งขันก็ถูกจัดขึ้นที่อเมริก�ใต้
ม�โดยตลอด และเปิดรับสมัครผู้แข่งขันระดับสมัครเล่น
ไปจนถึงมืออ�ชีพ โดยมี 80 เปอร์เซ็นต์ของผู้เข้�แข่งขัน
เป็นนักขับสมัครเล่น

และแม้จะเรียกตัวเองว่�แรลล่ี แต่ในคว�มเป็น
จริงแล้ว Dakar มีลักษณะของคว�มเป็นก�รแข่งขัน Off 
Road Endurance หรือที่เรียกกันว่� ‘Rally Raid’ ซึ่ง
มีคว�มแตกต่�งไปจ�กก�รแข่งแรลลี่ท่ัวไป ด้วยสภ�พ
เส้นท�งที่โหดกว่�และย�นพ�หนะที่ใช้ที่เป็นรถสำ�หรับ
ขับถนน Off Road โดยเฉพ�ะ แทนที่จะเป็นรถยนต์วิ่ง
ท�งเรียบท่ีได้รับก�รปรับแต่งเพื่อขับในท�ง Off Road 
ท่ีเร�มักเห็นในก�รแข่งขันแรลล่ีส่วนม�ก เส้นท�งส่วนใหญ่
ทีเ่ปน็ตวัวดัก�รแขง่ขนัของ Dakar จะเปน็ท�ง Off Road 
รวมไปถึงก�รขับตะลุยเนินทร�ย โคลน หญ้� และพื้นที่
ภูมิประเทศแบบทะเลทร�ย ระยะท�งของแต่ละ Stage 
จะมีคว�มแตกต่�งหล�กหล�ยกันไปต้ังแต่ระยะส้ัน 
ไปจนถึง 800-900 เมตรต่อวัน

The Truck Class (T4) ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 1980 ในฐ�นะของประเภทหนึง่ของก�รแข่งขนัแยก
โดยรถทีเ่ข้�ร่วมจะต้องมนีำ�้หนกัม�กกว่� 3,500 กโิลกรมั
หรือ 7.715 ปอนด์ รถบรรทุกท่ีเข้�ร่วมก�รแข่งขนันี้
จะถกูแบ่งออกเป็น รถแบบ ‘Series Production’ (T4.1) 
และ ‘Modified’ (T4.2) ในขณะที่กลุ่มรถ T4.3 (เดิม
เป็นที่รู้จักในช่ือ T5) เป็นรถบรรทุกท่ีถูกนำ�ม�ใช้เพื่อ
รองรบัก�รแข่งแรลลี ่นัน่แปลว่�มนัส�ม�รถเดนิท�งจ�ก
จุดพักหน่ึงไปยังอีกจุดพักหน่ึงเพื่อซัพพอร์ทย�นพ�หนะ
ที่เข้�แข่งขัน พวกมันถูกนำ�ม�ใช้ในง�นนี้ตั้งแต่ปี 1998 
ในขณะที่ก�รแข่งรถบรรทุกไม่ได้เกิดข้ึนในปี 1989 
หลงัจ�กที่สมรรถนะของรถในขณะนั้นที่เป็นเครื่องยนต์
คู่ 1,000 แรงม้�ถูกมองว่�อันตร�ยเกินไปหลังจ�กก�ร
เสียชีวิตของสม�ชิกทีมจ�ก DAF ในอุบัติเหตุระหว่�ง
ก�รแข่งในปี 1988

Mindset and Fitness
คว�มร้อน คว�มเครียด และก�รแข่งขันอันดุเดือดทำ�ให้

สม�ชิกในทีมทุกคนต้องมีร่�งก�ยที่แข็งแรงม�ก ถ้�
สงสัยว่� Yoshimasa Sugawara ดูแลตัวเองอย่�งไร
ให้ฟิตขน�ดนั้น คำ�ตอบที่ได้นั้นค่อนข้�งน่�ประหล�ดใจ
ทีเดียว “ตอนน้ีผมก็ 74 แล้ว ผมรู้ขีดพลังของผมดีว่�
ไม่ได้แข็งแรงเท่�เมื่อก่อน แต่อย่�งไรก็ต�ม มันก็มีวิธี
รบัมอือยู ่ผมเองเข้�ร่วมแรลลีม่อเตอร์ไซค์ปีละสีร่�ยก�ร
ทกุปี ร�ยก�รหนึง่กร็ะยะท�งไกลกว่� 400 กโิลเมตร สิง่ที่ 
ผมทำ�คอืท้�ท�ยคนหนุม่ของเร�ด้วยเจ้� Little Monster” 
Sugawara จะใช้รถบรรทุกใน Class ตำ่�กว่� 10 ลิตรใน
ก�รแข่งขนักบัย�นพ�หนะขน�ดใหญ่กว่�ทีท่มีอืน่ๆ นำ�ม�
ใช้แข่งขนั ระหว่�งก�รพบปะของเร�เข�บอกว่� “มนัเป็น 
เรื่องของรถกับคนขับ ทุกส่ิงมีคว�มสำ�คัญเท่�กันหมด
ถ้�เป็นเรื่องของก�รเอ�ชนะในก�รแข่งขัน”

The Team 
เร่ืองร�วของ HINO ท่ี The Rally Dakar น้ันมีคว�มน่�ท่ึง
ในหล�ยๆ อย่�ง ในปี 1991 Hino Motors เป็นผู้ผลิต
รถบรรทกุสัญช�ตญิีปุ่น่ร�ยแรกทีไ่ดเ้ข�้รว่ม Dakar Rally  
ที่ได้ชื่อว่�เป็นก�รแข่งขันแรลลี่ที่ดุเดือดที่สุดในโลก 
ที่ผู้แข่งขันเพียง 20.5% เท่�นั้นที่ส�ม�รถเข้�เส้นชัยได้ 
นับตั้งแต่ปีแรกของก�รแข่งขัน

Hino เข้�เส้นชัยที่ Dakar ม�แล้ว 24 ครั้ง และ
ถงึแมส้ม�ชิกทกุคนของทมีล้วนมส่ีวนในคว�มสำ�เรจ็ของ
ทมี มสีม�ชกิบ�งคนทีส่มควรจะไดร้บัก�รพดูถงึเปน็พเิศษ 
Yoshimasa ผู้เป็น Director ของทีม และผู้ขับรถ Car 1 
เข้�ร่วมก�รแข่งขันทั้งแบบมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และอีก
หล�ยปีต่อม�กับรถบรรทุกที่เป็นผู้ถือสถิติม�กม�ยของ
ก�รแข่งขัน

Teruhito Sugawara ลูกช�ยคนที่สองของเข�
ต�มรอยเท้�ผู้เป็นพ่อ ด้วยก�รเป็นผู้ขับ Car 2 เข�เริ่ม
ก�รแขง่เคยีงคูก่บัพอ่ในประเภท Two-Truck Lineup ท่ี 
Dakar Rally 2005 และได้ตำ�แหน่งแชมป์ใน 10 Litre 
Class ในปี 2007 ชัยชนะของเข�ในปี 2014 เป็นก�ร
ชนะครั้งที่ 5 ในก�รแข่งขันประเภทนี้

อีกคนที่ควรจะได้รับก�รพูดถึงคือ Yoko 
Wakabayashi หนึ่งในสม�ชิกหญิงของทีม เธอเข้�ร่วม
ในก�รแข่ง Rally Mongolia ม�แล้วสี่ครั้ง (2009-
2012) ในปี 2010 เธอเข้�แข่งขันและเข้�เส้นชัยท่ี Rally 
Mongolia ในฐ�นะผู้ขับ Jimmy Sierra 1,300 ที่ 

อะไรคือแรงผลักดันของ Yoshimasa Sugawara? 
“มันเป็นจิตวิญญาณของเอเซีย ความมุ่งมั่นที่จะชนะ” 

เขากล่าวกับเรา
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Talk

เทอร์โบแบบ Inter Cooled ทำ�ให้รถส�ม�รถตะลุยพื้นที่สุดโหดได้
โดยไม่ออกอ�ก�รรวนใดๆ รวมไปถึงก�รบังคับพวงม�ลัยที่ง่�ยด�ย
กว่�เดิม คว�มแข็งแกร่งและน่�เช่ือถือของสมรรถนะรถน้ันสร้�ง 
ม�ตรฐ�นใหม่ที่ยังไม่มีใครไปถึง เครื่องยนต์ของเหล่� Little 
Monsters คือพลังขับแท้จริงที่อยู่เบื้องหลังสถิติม�กม�ยของ 
HINO ที่ Dakar Rally เมื่อรวมตัวกับล้อขน�ดใหญ่ พวกมันจึง
ส�ม�รถทำ�คว�มเร็วได้สุงสุดถึง 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เพร�ะ Dakar Rally ครอบคลุมพื้นที่ๆ ที่ไม่มีถนนใดๆ 
เข้�ถึง มันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่�ก�รตั้งระบบช่วงล่�ง
คือสิ่งที่กำ�หนดผลลัพธ์ของก�รแข่งขัน ก�รตั้งระบบช่วงล่�งจะต้อง
ได้รับก�รปรับแต่งเพื่อให้แน่ใจว่�รถจะส�ม�รถรับมือสภ�พและ
สถ�นก�รณต์�่งๆ ไดอ้ย�่งมปีระสิทธภิ�พอนัรวมไปถงึก�รขบัตะลุย
เนินทร�ย พื้นที่ขรุขระที่เต็มไปด้วยหิน และก�รเร่งทำ�คว�มเร็วเมื่อ
โอก�สและสภ�พถนนอำ�นวย ในขณะเดียวกันก็ต้องหยิบยื่นคว�ม
มั่นคงในก�รบังคับรถได้เป็นอย่�งดี HINO ใช้เวล�หล�ยต่อหล�ยปี

Yoshimasa Sugawara เปน็ผูด้ดัแปลงโดยมผีูร้ว่มนำ�ท�ง
คือ Reiko Miyoshi ในปี 2011 Yoko ทำ�หน้�ที่นำ�ท�ง
ให้ Yoshimasa Sugawara ก่อนจะชนะตำ�แหน่งแชมป์
ของ Class นั้นไป 2015 คือก�รเข้�ร่วมแข่งขัน Dakar 
Rally ปีแรกของเธอ

Little Monsters
Hino 500 Series เป็นท่ีรู้จักในฐ�นะของรถบรรทุก
สมรรถนะระดับโลก โดยรถบรรทุกขน�ดกล�งเหล่�นี้
ต่อสู้อย่�งสมศักดิ์ศรีกับบรรด�ยักษ์ใหญ่ที่ขน�ดคว�มจุ
เครื่องยนต์ใหญ่กว่�เป็นสองเท่� นี่เป็นเหตุผลว่�ทำ�ไม
เหล่� ‘Little Monsters’ จึงเป็นท่ีหว�ดกลัวและ
ยำ�เกรงสำ�หรับบรรด�คู่แข่ง พวกมันกำ�ลังได้รับก�รเพิ่ม
สมรรถนะและศักยภ�พที่เหล่�รถบรรทุกของ HINO มี 
เพื่อคว�มพร้อมในก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขัน แน่นอนว่� 
นั่นทำ�ให้ Little Monster แตกต่�งจ�กรถบรรทุก
ที่ใช้ง�นและวิ่งอยู่ต�มท้องถนนท่ัวไป เครื่องยนต์และ
ระบบช่วงล่�งที่ได้รับก�รปรับแต่งคือคว�มแตกต่�งและ
จุดแข็งแกร่งสำ�คัญของเจ้�เหล่�ปีศ�จน้อย

ก�รปรับแต่งให้มีก�รหมุนรอบของเครื่องยนต์ท่ี
สูงขึ้น และปรับรอบเพื่อให้เป็นไปต�มกฎข้อบังคับ รวม
ไปถึงก�รปรับเปลี่ยนที่ทำ�กับหัวสูบ เครื่องยนต์ที่ติดตั้ง
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ในก�รพัฒน�ระบบช่วงล่�งท่ีผ่�นก�รแก้ไขปรับปรุงนับไม่ถ้วน 
และในปจัจบุนักไ็ดม้กี�รนำ�ระบบชว่งล�่งแบบ Multi-Leaf 
และก�รซึมซับแรงกระแทกโดย Reiger Racing ม�ใช้กับ
แต่ละล้อของรถ

Teruhito Sugawara บอกกับเร�ว่�กว่� 50% ของ
รถเปน็รถทีไ่มไ่ดม้กี�รปรบัแตง่เพิม่เตมิและกเ็ปน็รถทีพ่รอ้ม
สำ�หรับก�รแข่ง “ตัว Mainframe และห้องคนขับเป็นของ
เดิม และเครื่องยนต์ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิม” คุณพ่อของเข�
อธิบ�ยเพิ่มเติมว่�พวกเข�เลือก HINO “เพร�ะมันเป็นรถที่
แข็งแกร่ง รวมไปถึงรถบรรทุกของ HINO ที่เอ�ไว้ใช้ในง�น
ขนส่งทั่วไปก็ยังมีสมรรถนะที่ดี”

อะไรคือแรงผลักดันของ Yoshimasa Sugawara? 
เร�คดิว�่บ�งทเีข�กอ็�จจะแคอ่ดไมไ่ด ้“มนัเปน็จติวญิญ�ณ
ของเอเชีย คว�มมุ่งมั่นที่จะชนะ” เข�กล่�วกับเร� ก่อนจะ
เดินก้�วออกไปยังสน�มซ้อมเบื้องหน้�

The Truck Class (T4) 
ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี 1980 ในฐานะของ
ประเภทหนึ่งของการ
แข่งขัน แยกโดยรถที่
เข้าร่วมจะต้องมีนำ้าหนัก
มากกวา่ 3,500 กโิลกรมั
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Report

 ไม่ธรรมด� น่�ตื่นเต้น 
ค�ดไม่ถึง คือคำ�ส�มคำ�ท่ีบอกเล่�
เรื่องร�วที่เกิดขึ้นที่ Volvo Trucks 
Asia Pacific (APAC) Fuelwatch 
Challenge 2015 ที่ถูกจัดขึ้น
ที่ประเทศไทยในวันที่  15-18 
กันย�ยนท่ีผ่�นม� มันเป็นคว�ม
ท้�ท�ย เป็นก�รเดินท�งอันแสน
จะน่�ตื่นเต้น และผลลัพธ์ที่ไม่มีใคร
ค�ดคิด
ผลลัพธ์
ประวัติศ�สตร์หน้�ใหม่ถูกสร้�งขึ้น
ท่ีง�น Fuelwatch ในปีน้ี เพร�ะ
นับเป็นครั้ งแรกที่ก�รแข่งขันมี
ผู้ชนะเป็นผู้หญิง Louise Marriott 
ตัวแทนจ�กประเทศนิวซีแลนด์
ไม่เพียงแต่คว้�ตำ�แหน่งผู้ชนะไป
เท่�นั้น ห�กแต่ยังเป็นคนขับรถ

Marriott สรา้งประวัติศาสตรท์ี่ 
Fuelwatch Challenge 2015

นับเป็นครัง้แรกที่ Volvo Truck APAC 
Fuelwatch Challenge 2015 มีผู้เข้า
รว่มแขง่ขนัเปน็ผูห้ญงิ และหนึง่ในนัน้กไ็ด ้
ถ้วยรางวัลกลับบ้านมาเสียด้วย Fajar 
นักเขียนจาก Asian Trucker เล่าเรือ่งราว
อนันา่ตืน่เตน้น้ีจากการเดนิทางไปรว่มงาน
ที่จัดขึ้นที่หัวหิน ประเทศไทย
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บรรทุกท่ีใช้พลังง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
ท่ีสุดในก�รแข่งขันประเภท On-Road อีกด้วย 
ใช่คุณอ่�นไม่ผิดหรอก ผู้เข้�แข่งขันผู้หญิง
คนแรกของประวัติศ�สตร์ก�รแข่งขันคือคนท่ี 
แสดง ให้ เร � เห็ นว่ � ก�รขั บ รถบรรทุ ก
ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ช�ยอีกต่อไป
 ปี น้ี ง � น ถู ก จั ด ข้ึ น ท่ี หั ว หิ น 
ประเทศไทย “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” “ทำ�ไม
ต้องเป็นเมืองไทย?” คำ�ตอบของ Lee Sung 
Jong (SJ) ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย Brand and 
Marketing / Logistic and Program 
ของ Volvo Asia Ocean Sales ต่อคำ�ถ�ม
ดังกล่�วคือ “มันสะดวกและง่�ยม�กที่จะ
จัดง�นประเภทนี้ที่นี่ เพร�ะมันมีสิ่งอำ�นวย
คว�มสะดวกท่ีเร�ต้องก�รครบครัน ย่ิงไปกว่�นัน้ 
เร�ก็มีฐ�นปฏิบัติก�รใหญ่อยู่ท่ีเมืองไทย มัน
เป็นที่ที่ผู้ร่วมง�นจ�กภูมิภ�คเอเชียส�ม�รถ
เดนิท�งม�ไดอ้ย�่งง�่ยได ้และอ�ก�ศทีน่ีก่ม็กั
จะเป็นใจให้กับง�นของเร�เสมอ”
 “ก�รเตรยีมง�นเริม่ตน้ขึน้สองเดือน
กอ่นก�รแขง่ขนัรอบตดัสนิ ซึง่เร�กไ็ดร้บัคว�ม
รว่มมอืจ�กทมี Volvo ของแตล่ะประเทศเปน็
อย�่งด ีในสว่นของคณุสมบตัขิองผูเ้ข�้แขง่ขนั 
คว�มสำ�คัญลำ�ดับแรกเลยคือก�รตระหนักใน
คว�มสำ�คัญของคว�มปลอดภัย สุขภ�พ และ
ผลิตภ�พของคนขับเอง” Lee กล่�วเพิ่มเติม
 Ice Breaker ทล�ยกำ�แพงแห่ง
คว�มไม่คุน้เคย หลงัจ�กลงเครือ่งทีส่น�มบนิ
ดอนเมือง ใช้เวล�สี่ช่ัวโมงในก�รเดินท�ง
ม�ยังหัวหิน เมืองช�ยทะเลที่ตั้งอยู่บนแนว
ช�ยฝั่งของอ่�วไทย ท่ีทำ�หน้�ท่ีเป็นฉ�กหลัง
อันน่�ท่ึงของง�นครั้งน้ี เน่ืองจ�กในวันแรก
ทุกคนเหน่ือยจ�กก�รเดินท�ง ว�ระเดียว
ของวันจึงเป็นก�รเข้�ร่วมง�นเลี้ยงอ�ห�รคำ่�
ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้ร่วมง�นทุกคน ผู้เข้�
แข่งขนัและทมีง�นจ�ก 17 ประเทศ นกัข่�วและ
ทีมง�นจ�ก Volvo จ�กทั่วภูมิภ�คทำ�คว�ม
รู้จักกันอย่�งครื้นเครงและทุกอย่�งก็เป็นไป
ด้วยด ีสำ�เนยีงทีไ่ม่คุน้เคยและแสลงต่�งๆ อ�จ
ทำ�ให้สบัสนไปบ้�ง แต่กท็ำ�ให้คำ�่คนืนัน้ดำ�เนนิ
ไปอย่�งน่�สนใจได้ม�กขึ้นเหมือนกัน สิ่งที่ดึง
เอ�ทุกคนเข้�ไว้ด้วยกันคือประสบก�รณ์ใน

ศ�สตร์แห่งรถบรรทุกและก�รเข้�ร่วมก�รแข่งขัน และภ�ยใน
เวล�ไม่น�นเทคนคิและคว�มคิดเหน็ต่�งๆ กถ็กูแบ่งปันท่�มกล�ง
บทสนทน�อันสนุกสน�นและเต็มไปด้วยชีวิตชีว�
เส้นทางอันท้าทาย
พวกเร�ถูกแยกออกเป็นสองกลุ ่ม กลุ ่มนักข่�วและกลุ่มของ
นกัขบัทีเ่ข้�ร่วมแข่งขนั พวกเข�ตรงดิง่ไปทีส่น�มซ้อมแก่งกระจ�น 
ซึ่งเป็นสถ�นที่ๆ ใช้สำ�หรับก�รแข่งขัน ตัวสน�มที่เปิดม�ตั้งแต่
ปี 2010 สน�มแก่งกระจ�นส�ม�รถจัดรูปแบบสน�มออกเป็น
ส�มแบบด้วยกัน นั่นคือเส้นท�งขน�ดเต็มคว�มย�วคือ 2.912 
กโิลเมตร สน�มคว�มย�วขน�ดกล�ง 2.400 กโิลเมตร และสน�ม
แบบส้ันทีม่คีว�มย�วอยูท่ี ่1.004 กโิลเมตร รปูด้�นกเ็ปล่ียนแปลง
ได้เช่นกัน รวมไปถึงก�รเลี้ยวขึ้นเนินลงเนิน ก�รเพิ่มลดรัศมีของ
ท�งโค้งและท�งโค้งคว�มเร็วสูงและคว�มเร็วตำ่� โดยธรรมช�ติ
แล้ว เงือ่นไขต่�งๆ เหล่�นีท้้�ท�ยทกัษะก�รขบัรถของเหล่�นกัขบั 
และคนที่เก่งที่สุดเท่�นั้นที่จะไปถึงจุดสูงสุดของก�รแสดงคว�ม
ส�ม�รถที่สน�มแห่งนี้
 ก�รฝึกซ้อมครั้งสุดท้�ยก่อนก�รแข่งขันมีจุดมุ่งหม�ย
คือก�รให้ผู้เข้�แข่งขันได้ทำ�คว�มคุ้นเคยกับสน�มและรถบรรทุก
กันเสียก่อน มีฝนตกลงม�ปรอยๆ ระหว่�งก�รซ้อมทำ�ให้สน�ม
ลื่นกว่�ปกติ ช่วงเวล�ของก�รซ้อมนั้นมีคว�มสำ�คัญยิ่ง เพร�ะมัน
ใหโ้อก�สผูข้บัไดท้ำ�คว�มรูจ้กัคุน้เคยกบัย�นพ�หนะทีพ่วกเข�จะ
ต้องใช้ในก�รแข่ง บ�งคนอ�จจะต้องขับรถที่พวงม�ลัยอยู่ในด้�น
ที่พวกเข�ไม่ถนัด
หนทางแห่งความแข็งแกร่ง
“ผมเองฝึกซ้อมม�จ�กบ้�น และก็พบว่�รอบสุดท้�ยน่�จะย�ก
พอดู” Nor Rahmat ตัวแทนจ�กประเทศม�เลเซียกล่�ว “นั่น
เพร�ะว่�เร�จะต้องขับรถเปล่� เพร�ะฉะนั้นคุณก็ต้องรับมือกับ
รถที่มีส่วนบรรทุกแต่ไม่มีนำ้�หนัก ซ่ึงเม่ือไม่มีนำ้�หนัก แรงเฉื่อย
มันก็จะลดลงทำ�ให้ตัวรถนั้นเร่งเครื่องได้เร็วขึ้น ก�รเร่งเครื่องนำ�
ไปสู่ก�รที่เร�ต้องเบรกบ่อยขึ้นอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้”
 Rahmat กล่�วเพ่ิมว่� “กลยุทธ์คือเร�ต้องเบรกน้อยลง
เพื่อลดก�รใช้เชื้อเพลิง แต่ในขณะเดียวกันเร�ก็มีเรื่องของเวล�
ทีต่อ้งคำ�นงึถงึ เพร�ะเร�ตอ้งขบัใหค้รบส�มรอบภ�ยใน 13 น�ท”ี
 “ฉันรู้สึกดีม�กที่ ได้ เป็นหนึ่ งในตัวแทนผู้หญิงใน
อุตส�หกรรมที่ผู้ช�ยเป็นใหญ่ม�ตลอด และมันก็เป็นง�นที่ฉันทำ�
ม�ตลอดเวล�สบิส�มป”ี Louise Marriott หญงินกัขบัรถบรรทุก
จ�กนิวซีแลนด์ “ส่ิงที่ฉันในโฟกัสในวันน้ีคือก�รเข้�ไปเป็นหนึ่ง
เดียวกับรถและตัวสน�ม และหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะม�รบกวนคว�ม
สนใจก่อนที่ก�รแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้”

“ฉันรู้สึกดีมากที่ได้เป็นหนึ่งในตัวแทนผู้หญิงในอุตสาหกรรมที่ผู้ชาย
เป็นใหญ่มาตลอด และมันก็เป็นงานที่ฉันทำามาตลอดเวลาสิบสามปี”

Louise Marriott
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ทุกสิ่งมีความหมาย
“ ใ น ก � ร แข่ ง ขั น  ทุ ก อ ย่ � ง มี
คว�มหม�ยหมด เร�ต้องคิดให้ดีใน
เรือ่งของเทคนคิ จะจดัก�รโคง้ต�่งๆ 
อย่�งไรเมื่อเร�ขับรถ และแน่นอน
ว�่ก�รใชเ้ชือ้เพลงิดว้ย แตถ้่�เป็นก�ร
ขับรถในชีวิตประจำ�วัน ทุกอย่�งมัน
จะเป็นธรรมช�ติม�ก” Suthep 
Pakkruk ตัวแทนจ�กประเทศไทย
ร่วมบอกเล่�ประสบก�รณ์
 “หัวใจฉันเต้นแรงเลย 
เพร�ะว่�ตื่นเต้นกับก�รแข่งขัน
พรุ่งนี้ คุณพ่อของฉันเป็นคนที่ทำ�ให้
ฉันได้เข้�ม�ทำ�ง�นในอุตส�หกรรม
รถบรรทุก ฉันเริ่มจริงจังกับอ�ชีพนี้
ม�กขึ้นหลังจ�กเริ่มขับรถได้หนึ่งปี 
รถบรรทุกของ Volvo เบ�แล้วก็ขับ
ง่�ย ทำ�ให้คนขับมีคว�มรู้สึกสบ�ย
เวล�ขบัขี”่ Jaeyeon ผูแ้ขง่ขนัหญงิ
จ�กเก�หลีกล่�ว
 “เอ�จริงๆ ผมไม่รู้ เลย
ว่�ม�ถึงจุดนี้ได้ยังไง เพร�ะผมเอง
ขับรถบรรทุกม�ตั้งแต่ปี 1989 ผม
คิดว่�ประสบก�รณ์เป็นปัจจัยหลัก
ที่ให้ผมม�อยู่ตรงนี้ได้ ก�รเข้�ร่วม
แข่งขัน มันไม่ใช่แค่เรื่องของก�ร
เอ�ชนะ แต่เป็นเร่ืองของก�รเรียนรู้
และกระบวนก�รพัฒน�ตัวเองไป
ตลอดก�รเดินท�ง ผมก็จะทำ�ให้ดี
ที่สุด แล้วก็มีคว�มสุขกับวิวสวยๆ
ของเมอืงไทยใหม้�กทีส่ดุครบั” Jee 
Ben Soh จ�กสิงคโปร์บอกกับเร�
วันแข่ง
 วั น แ ข่ ง ขั น ม � ถึ ง ใ น
ที่สุด และทุกคนก็ตื่นเต้นไม่แพ้
กัน พวกนักขับเปล่ียนโหมดกันแล้ว 
พวกเข�ดูมีพลังและก็พร้อมกันม�ก 
พวกเร�นักข่�วก็ยุ่งกับก�รถ่�ยรูป 
ในขณะที่บ�งคนก็น่ังสังเกตก�รณ์
พร้อม Laptop อยู่ตรงหน้�เพ่ือคอย
อัพเดทคว�มคืบหน้�กันอย่�งทัน
ท่วงที

 ง�นแถลงข่�วครั้งสุดท้�ย
ถูกจัดขึ้นในวันนี้เพื่อให้ข้อมูลล่�สุด
กับสือ่ Christophe Martin ประธ�น
กรรมก�ร Volvo Group ใน Asia  
Ocean Sales กล่�วว่� “คว�ม
แตกต่�งท่ีเห็นได้ชัดของก�รแข่งขัน
ครั้งนี้คือก�รที่เร�ส�ม�รถจัดก�ร
และประสบคว�มสำ�เร็จในก�ร
ส่งเสริมให้ผู้หญิงม�เข้�ร่วมแข่งขัน
ได้ในที่สุด เร�มีนักขับหญิงส่ีคน
ท่ีเข้�ม�ได้ถึงรอบสุดท้�ยในวันนี้ 
ทำ�ไมเร�ถึงให้มีผู้หญิงน่ะเหรอครับ 
เพร�ะผมคิดว่�เป็นช่วงเวล�ที่เหม�ะ
สมที่จะทำ�ให้คนขับรถบรรทุกหญิง
เช่ือว่�พวกเธอก็ส�ม�รถมีอน�คต

ที่สดใสในอุตส�หกรรมน้ีได้ และ
ก�รทำ�เช่นนั้นก็เป็นหนึ่งในคว�ม
พย�ย�มที่จะเริ่มต้นแก้ปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนคนขบัรถในภมูภิ�คเอเชยี
แปซิฟิกด้วย
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
“แม้ว่�มันจะเป็นก�รแข่งขัน” Martin 
กล่�วต่อ “Fuelwarch Challenge โดย
ภ�พรวมแล้วสะท้อนคว�มมุ่งม่ันต่อ
หน้�ที่ของก�รเป็นที่หน่ึงในเรื่อง
ก�รใชเ้ชือ้เพลงิอย�่งมปีระสทิธภิ�พ
ในอุตส�หกรรมรถบรรทุก ท่ี Volvo 
Trucks เร�เช่ือว่�ก�รส่งเสริม
สมรรถนะเชิงเทคนิคของคนขับรถ และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรม
ชั้นยอดของเร�จะเป็นตัวส่งเสริม

ซึ่งกันและส่งผลต่อก�รใช้เชื้อเพลิง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ผู้เข้�ร่วม
แข่งขัน Fuelwatch Challenge 
จะกลับบ้�นไปในฐ�นะตัวแทนของ
ก�รขบัขีท่ีร่ถคำ�นงึถงึก�รใชพ้ลงัง�น
อย่�งมีประสิทธิภ�พ และเร�เอง
ก็ รอคอยที่ จะให้ก�รสนับสนุน
พวกเข�นอกเหนอืจ�กก�รแขง่ครัง้นี ้
เพื่อขย�ยวงของก�รเปล่ียนแปลง
ในเชิงบวกน้ีในตล�ดของประเทศ
ต่�งๆ ท่ีพวกเข�เป็นตัวแทน”
 ร�ยช่ือผู้แข่งขันที่ดีที่สุด
ส�มคนแรกถูกประก�ศออกม�
ในที่สุด และพวกเข�ก็จะต้องเข้� 
แข่งขันในรอบที่สองที่จะเป็นก�ร
ขับรถที่มีของบรรทุกอยู่เต็ม โดย
ส�มร�ยช่ือน้ีประกอบไปด้วย Louise 
Marriott และ Phil Thoma จ�ก
นิวซีแลนด์ และ Scott Chandler 
จ�กออสเตรเลีย
 Mats Nilsson Managing 
Director แห่ง Volvo Malaysia มี
คว�มคดิเหน็ทีด่เีกีย่วกบัก�รแขง่ขนั 
แม้ว่�ตัวแทนจ�กม�เลเซียจะไม่ได้
เป็นส�มคนสุดท้�ยก็ต�ม “เข�
ชนะที่ม�เลเซียม�แล้ว ซ่ึงก็เป็นข้อ
พิสูจน์ว่�เข�เป็นนักขับรถที่มีคว�ม
ส�ม�รถและม�จ�กบรษิทัทีใ่หค้ว�ม
สำ�คญักบัคว�มปลอดภยัและก�รใช้
พลังง�นอย่�งประหยัดในก�รขับขี่ 
แพ้ชนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของก�ร
แขง่ขนันะครบั แตอ่ย�่งไรกต็�ม เร�
กภ็มูใิจในตวัเข�และคว�มสำ�เรจ็ของ
เข�นะครับ แน่นอนว่�เร�จะต้อง
พย�ย�มใหม้�กกว�่นีใ้นอน�คต รวม
ไปถึงก�รคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อที่เร�
จะชนะในก�รแข่งครั้งหน้�และนำ�
ถ้วยกลับม�เลเซียให้ได้”
 Volvo Trucks Singapore 
จุดประก�ยแรงบันด�ลใจก�ร
จัดก�รประสิทธิภ�พพลังง�นขั้นสูง 
ก่อนก�รม�ถึงของง�น Fuelwatch 

Fuelwatch Challenge 2015
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Report

ในระดับภูมิภ�ค
 Volvo Trucks Singapore 
สรุปผล Fuelwatch Challenge 
ครั้งที่ 3 ที่ Tuas เมื่อ 15 สิงห�คม 
2015 พร้อม 25 นักขับร่วมแข่งขัน
เพื่อผลสำ�เร็จในก�รประหยัดเช้ือ
เพลิงผ่�นเทคนิคก�รขับรถท่ีอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ
 ผู้ชนะของก�รแข่งขัน 
ที่ Singapore คือ Soh Jee Ben 
จ�ก IS Logistics Pte Ltd และ 
Sek Song Whee จ�ก Kim Hock 
Corporation Pte Ltd ในประเภท 
FH/FM และ FMX ต�มลำ�ดบั ผูช้นะ 
ทั้ งสองคนใช้ เชื้อเพลิงน้อยกว่�
ผูแ้ขง่ขันอืน่ๆ 4% ในขณะทีค่�่เฉลีย่
ของก�รใช้เช้ือเพลิงของผู้แข่งขัน
อยู่ที่ 40%
ตัวแทนแห่งสิงคโปร์
Soh และ Sek จะทำ�หน้�ท่ีเป็น
ตัวแทนประเทศสิงคโปร์ในง�น 
APAC Fuelwatch Challenge 2015 
ที่จะจัดขึ้นที่หัวหิน ประเทศไทย ใน
วันที่ 15-18 กันย�ยน 2015 เพื่อห�
คนขับรถบรรทุก Volvo ท่ีบริห�ร
ก�รใช้เชื้อเพลิงได้ดีที่สุดในภูมิภ�ค
 “ ง � น  S i n g a p o r e 
Fuelwatch Challenge เป็น
ประสบก�รณ์ที่เปิดก�รรับรู้ของ
ผมให้กว้�งไกลข้ึนม�ก เพร�ะ
มันทำ� ให้ผมได้ เจอกับโลกใหม่ 
ที่ก�รใช้พลังง�นเป็นส่ิงสำ�คัญ รวมถึง
ก�รตระหนักในคว�มสำ�คัญของ
สิ่งแวดล้อมและมีผลิตภ�พท่ีดี” Soh 
Jee Ben กล่�ว “ผมตั้งหน้�ตั้งต�
รอที่จะไปแสดงทักษะให้ทุกคนท่ี 
APAC Fuelwatch Challenge ได้
เห็น”
 ก�รแขง่ขนันีท้ำ�หน�้ทีเ่ปน็
เหมอืนชอ่งท�งทีจ่ะชว่ยหยบิยืน่เวที
ที่น่�สนใจและเข้�ถึงได้ให้กับคนขับ
รถบรรทุกในก�รพัฒน�ทักษะก�ร

ขับขี่เพื่อก�รใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่� 
และยั่งยืน เพื่อสร้�งผลกระทบ
เชิงบวกให้กับธุรกิจและส่ิงแวดล้อม
ในระยะย�ว
พลังเชิงบวก
“คว�มท้�ท�ยได้ทำ�ให้ผมตระหนัก
ได้ว่�ก�รเป็นคนขับรถบรรทุกมี
อะไรม�กกว่�ที่ คิด โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งเมื่อรถที่ขับเป็น Volvo” 
Sek Song Hwee ผู้ชนะประเภท 
FMX จ�กสิงคโปร์บอกกับ Asian 
Trucker “บทเรียนเกี่ยวกับเทคนิค
ก�รจัดก�รเช้ือเพลิงได้สอนผม
เก่ียวกับผลกระทบเชิงบวกที่มัน 
จะนำ � ม � สู่ บ ริ ษั ท ขอ งผมและ
ส่ิงแวดล้อมโดยรวม และผมเองก็
มีเป้�หม�ยในก�รที่จะนำ�บทเรียน
เหล่�นี้ไปใช้ในก�รทำ�ง�นและชีวิต
ประจำ�วันด้วย”
 Vo l vo  Truck s  ไ ด้
ตระหนักม�ตลอดถึงศักยภ�พของ
คนขับรถที่มีทักษะและบทบ�ท
ของมันในก�รช่วยลดก�รใช้และ
ค่�เชื้อเพลิงที่คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 
30% ของตน้ทนุในก�รดำ�เนนิธรุกจิ
ทัง้หมด นัน่หม�ยถงึก�รลดค�่ใช้จ่�ย
ให้กับองค์กรได้อย่�งมีนัยสำ�คัญและ
ในระยะย�ว Fuelwatch Challenge 
ร่ ว มกั บแนว คิดริ เริ่ ม เ กี่ ย วกั บ
คนขับรถหล�กหล�ยแนวท�ง มี
จุดมุ่งหม�ยในก�รสร้�งทักษะให้
กับบุคล�กรเหล่�น้ีเพ่ือให้พวกเข�
ส�ม�รถขับข่ีและใช้เช้ือเพลิงอย่�ง
มีประสิทธิภ�พ อันจะส่งผลให้เกิด
คว�มเปล่ียนแปลงเชิงบวกต่อธุรกิจ
และสิ่งแวดล้อม
 “ในฐ�นะขององค์กรที่
ทุ่มเทให้กับก�รห�แนวท�งและวิธี
ก�รขนสง่สนิค�้ทีย่ัง่ยนื เร�มุง่หม�ย
ที่จะเป็นผู้นำ�ในก�รสื่อส�รคุณค่�
อันเป็นแก่นแท้และคุณภ�พของเร� 
รวมไปถึงก�รใส่ใจคว�มปลอดภัย

และสิ่ งแวดล้อม Fuelwatch 
Challenge เป็นม�กกว่�ก�รแข่ง
ขับรถ เพร�ะมันถูกออกแบบม�
ให้ส่งเสริมพฤติกรรมก�รขับรถที่ดี
และทักษะในก�รขับรถชั้นสูงเพื่อ
ก�รประหยัดเชื้อเพลิงในทั้งกลุ่ม
ลูกค้�และบุคล�กรคนขับรถเอง 
มันเป็นสิ่งที่ Volvo Trucks มีคว�ม
ภ�คภูมิใจและอย�กจะร่วมแบ่งปัน
กับคู่ค้�ของเร�” Oliver Metzger 
ผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ General Manager 
แห่ง Volvo Trucks Singapore 
กล่�ว
ข่าวล่าจากบรรดาเพื่อนบ้าน
ในขณะเดียวกันที่ประเทศไทย 

เร�ก็ได้พบกับเหล่�ผู้บริห�รของ
สำ�นักง�น Volvo ในภูมิภ�คเพื่อ
พูดคุยเกี่ยวกับข่�วคร�วล่�สุดของ
ก�รทำ�ง�นและธรุกจิของพวกเข� ณ 
ชว่งเวล�ทีม่กี�รแขง่ขนั Fuelwatch 
น้ัน General Manager คนใหม่
แห่ง Volvo East Asia Mr.Oliver 
Metzger เพิ่งเข้�รับตำ�แหน่งท่ี 
Volvo Singapore ได้เพียงแค่สอง
สัปด�หก์ว�่ๆ เท�่นัน้ และต�มขอ้มลู
ที่ Mr.Metzger ได้บอกกับเร�ว่�
สิงคโปร์นั้นมีลูกค้�เก่�อยู่ในระดับ
สูง อันเป็นเหตุผลว่�ทำ�ไมพวกเข�
ยังคงลงทุนใน Volvo ในภูมิภ�ค
เอเชยีอย�่งตอ่เนือ่ง นัน่กเ็พือ่ทีจ่ะยงั
คงก�รให้บริก�รลูกค้�ที่ยังมีคว�ม
ต้องก�รใช้รถบรรทุก Volvo อย่�ง
ต่อเนื่องต่อไป Asian Trucker  43
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 “ณ ปัจจุบัน เร�มีสอง
เวิร์คช็อป และสองปีม�นี้ เร�มี
นักเรียนเพิ่มจ�ก 20 ไปเป็น 65 คน
แล้ว โดยสว่นใหญจ่ะเปน็ช�่งเทคนคิ 
เพร�ะเร�อย�กจะรักษ�ระดับก�ร
ให้บริก�รเอ�ไว้ เนื่องจ�กคว�มพึง
พอใจของลูกค้�เป็นหนึ่งในจุดมุ่ง
หม�ยหลักของเร� เพร�ะพวกเข�
ล้วนเป็นลูกค้�ช้ันดี และ Uptime 
ก็เป็นส่ิงที่มีคว�มสำ�คัญกับพวกเข�
ม�ก” Metzger บอกกับเร�
สร้ างผลงานที่ ดีกว่ า เ ดิม ด้วย
นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
เกณฑ์ก�รตัดสินผู้เข้�ร่วมแข่งขัน
ใน S ingapore Fuelwatch 
Competition 2015 คือคว�ม
ส�ม�รถในก�รประหยัดเช้ือเพลิง
ในก�รขับ Volvo FH หรือ FMX 
ตัวใหม่ที่ติดตั้ง I-Shift สุดยอด
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ที่ม�พร้อม
ระบบเกียร์อัตโนมัติและระบบสมองกล
แบบ Built-in เพื่อก�รเลือกใช้เกียร์
ทีเ่หม�ะสมกบัสภ�พก�รขบัขีใ่นทกุ
สถ�นก�รณ์
 I-Shift ไดร้บัก�รออกแบบ
ให้ช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ก�ร
เปล่ียนเกียร์ทุกครั้งถูกตั้งเวล�อย่�ง
แม่นยำ�เมื่อเปิดใช้โหมด Economy 
ส่งผลให้เครื่องยนต์ส�ม�รถทำ�ง�น
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กที่สุดใน
ระยะรอบต่อน�ที
ที่สุดของที่สุด
ก�รแขง่ขนัในระดบั APAC จะนำ�พ�
เอ�ผู้ชนะ 13 คนที่เป็นตัวแทน
จ�กทั่วภูมิภ�คม�ประชันคว�ม
ส�ม�รถกันเพื่อห�บุคคลที่จะเป็น
คนขับรถบรรทุกที่มีคว�มส�ม�รถ
ในก�รประหยัดเช้ือเพลิงม�กที่สุด
ในภูมิภ�ค

 ผู้ ที่ ไ ด้ เ ป็ น แชม เปี้ ย น 
APAC Fuelwatch Challenge จะ
ได้รับร�งวัลเป็นทริปพิเศษเดินท�ง
สู่ Gothenburg สวีเดน โดย Volvo 
Trucks ในปี 2016
จุดมุ่งหมายของ Fuelwatch
จุ ด ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก � ร แข่ ง ขั น 
Fuelwatch โดย Volvo Trucks 
นั้น คือก�รส่งเสริมก�รขับขี่รถ
รวมไปถึงก�รจัดก�รบริห�รขบวนรถ
เพื่อประสิทธิภ�พสูงสุดในก�รใช้
เช้ือเพลิง Fuelwatch ยังมุ่งหวังท่ี
จะให้คว�มรู้ เ กี่ ยวกับก�ร เพิ่ ม
คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น
ด้วยต้นทุนที่ลดลง โดยให้คว�ม
สำ�คัญกับบทบ�ทของคนขับรถใน
กระบวนก�ร โดยบุคล�กรที่ผ่�น
ก�รฝึกฝนที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิด
ก�รลดปริม�ณก�รใช้เชื้อเพลิงได้
ม�กกว่� 30% 
 Fuelwatch นับเป็น
แนวท�งที่มีคว�มคิดสร้�งสรรค์
และเอกลักษณ์ต่อก�รแสดงคว�ม
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เช่นเดียว
กับก�รเพิ่มโอก�สในก�รสร้�งกำ�ไร
ให้ลูกค้�ได้สูงสุด อันเป็นส่วนหน่ึง
ของพันธสัญญ�ที่ครอบคลุมกว้�ง
ไกลของ Volvo Trucks ต่อก�ร
สร้�งเทคโนโลยีที่มีคว�มย่ังยืนและ
ลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอน
ได้ในเวล�เดียวกัน

Fuelwatch Challenge 2015
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รถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่ได้เป็น

พาหนะของบริษัทขนส่งขนาดใหญ่

เท่านั้น ยังมีทั้งบริษัทขนาดกลาง 

ขนาดเล็ก และท้ายที่สุดคือการ

ครอบครองเป็นรายบุคคล ว่ิงรับ

ขนส่งทั่วไป ขนส่งผลผลิตทางด้าน

การเกษตร และรับจ้างอื่นๆ อีกมาก

เช่นกับเจ้า Hino ยักษ์เขียวคันนี้ ที่ 

Asian Trucker พบเข้าในหมู่บ้าน

ยา่นเกษตร ขณะก�าลงัขนยา้ยสิง่ของ

ตกแต่งบ้านให้กับบ้านหลังหน่ึงเพ่ือ

โยกย้ายที่อยู่อาศัย

Asian Trucker อยากเห็นบรรดา

รถบรรทุกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น

เจ้าของรถตัวจริง หรือเป็นรถของ

เถ้าแก่ หากรถคันนั้นเป็นรถที่ท่าน

ใช้งานเป็นคนขับประจ�าอยู่ เพียง

ถ่ายภาพของท่านคู่กับรถบรรทุก 

ส่งมาที่ songyot@asiantrucker.

com หากรูปภาพของท่านได้น�าลง

ในนิตยสาร ท่านจะได้รับเสื้อยืดจาก 

Asian Trucker เป็นรางวัลในการ

ร่วมสนุก 

ขอเชิญส่งรูป
รถบรรทุก

ที่แสดงความเป็นคุณ
มารว่มสนุก

กับ Asian Trucker
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One-Stop-Shopping!

 
Subscribe to the Newsletter
and stay up-to-date

www.dt-web.tv

Spare parts for commercial vehicles

DT® Spare Parts – Genuine Quality. Durable Trust.

www.dt-spareparts.com

 

dt® – a trademark of DIESEL TECHNIC AG, Germany – www.dieseltechnic.com

DT® Spare Parts offers a complete product range for commercial
vehicles with all required spare parts in guaranteed quality.
Ask your local dealer for DT® Spare Parts products and catalogues.

The latest news about DT® Spare Parts brand products is
available in the regularly “Parts info” newsletters.

Get more information and subscribe to the newsletter:
http://newsletter.dt-spareparts.com
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