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โลกยังคงต้องตั้งรับกับวิกฤตโรคระบาดอย่างต่อ
เนื่อง สองปีติดต่อกันแล้ว
ผู้ประกอบการขนส่งรายหนึ่งบอกว่า ท�ำขนส่งทุก
วันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่เพียงแต่ต้องมีเครื่องมือใน
การท�ำงานที่ดี ทรัพยากรบุคคลต้องมีคุณภาพด้วย
สถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่นี้ถ้าบริหารจัดการไม่ดี
โอกาสพลาดพลั้งมีสูง
ฉบั บ นี้ Asian Trucker มี โ อกาสได้ ตั้ ง ค� ำ ถาม
คุณเดย์ ยิง่ ชล กรรมการรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
บริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เนือ่ ง
ในโอกาสที่ปี 2022 ฮีโน่ฯ จะฉลองครบรอบ 60 ปี
ในประเทศไทย
ทิศทางในอุตสาหกรรมขนส่ง ยังคงขับเคลื่อนเดิน
หน้ากันต่อ แม้ว่าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะได้
รับผลกระทบอย่างหนัก แต่เครื่องยนต์ตัวอื่นๆ ยัง
คงขับเคลื่อนได้ อีกทั้งในทุกกิจกรรมการผลิตล้วน
ต้องใช้การขนส่งในการเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
เศรษฐกิจไม่อาจขับเคลื่อนได้หากปราศจากการ
ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
ทรงยศ กมลทวิกุล
บรรณาธิการ

ติดตาม Asian Trucker (Thailand) เพิ่มเติมได้ที่
FB : Asian Trucker-Thailand
www.asiantrucker.co.th
www.asiantrucker.com
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“ผมเป็นคนที่เมื่อลงมือท�ำ
อะไรแล้ว มีความตั้งใจสูง
ต้องท�ำให้ได้ดี ถ้าท�ำได้ไม่ดี
อย่าท�ำดีกว่า”
คุณวีรนันท์
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บริษัท วีระนันท์ จำ�กัด

สามสี่ปีต่อเนื่องมานี้ เราแวะไปสนทนากับผู้ประกอบการขนส่งจ�ำนวนไม่น้อย
หลายบริษัทสามารถโลดแล่นอยู่ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงได้ บางแห่งต้อง
เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ไม่แตกต่างจากธุรกิจในแขนงอื่นๆ
เมื่อวิกฤตโรคระบาดเริ่มขึ้น การด�ำเนินกิจการก็ไม่ง่ายเช่นที่ผ่านมา แต่ในท้าย
ที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตก็ต้องด�ำเนินต่อไป ส่งท้ายปี 2021 Asian
Trucker ได้รับโอกาสจากคุณวีรนันท์ จันทร์ครุธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
วีระนันท์ จ�ำกัด ให้ได้พูดคุยด้วย
“ผมเริ่มต้นท�ำงานตั้งแต่เด็ก” คุณวีรนันท์กล่าว ความคิดที่ว่าจะต้องสร้าง
กิจการเป็นของตนเองให้ได้ เริ่มต้นอยู่ในตัวเองตั้งแต่เยาว์วัย ขับรถบรรทุก
ใหญ่ได้ตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบ พออายุ 17 สามารถขับรถออกท�ำงานร่วมกับ
ผู้ใหญ่ได้แล้ว
“สมัยเรียนหนังสือในโรงเรียน ผมตั้งค�ำถามและตอบตัวเองได้เลยว่า ถ้านั่ง
เรียนหนังสือในห้องต่อไป ต้องลงเอยด้วยการเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างแน่นอน
ผมอยากมีกิจการเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อคิดได้ผมก็ลาออกจาก
โรงเรียน”
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นอกจากงานบริการที่ดีแล้ว
คุณภาพในการใช้งานของรถยูดี
ทรัคส์ มีออปชันให้เลือกหลาก
หลายมากกว่าค่ายอื่น ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ตอบ
โจทย์ในการใช้งาน อ�ำนวยความ
สะดวกให้คนขับรถ โดยเฉพาะใน
เรื่องของระบบเกียร์ Escot ที่ช่วย
ในเรื่องการท�ำงานของคนขับได้
เป็นอย่างดี “อุปกรณ์ ในการ
ท�ำงานที่เราเลือกเข้ามาใช้งาน
ต้องดี มีขีดความสามารถ เพื่อ
ให้คนขับรถท�ำงานได้อย่างดี ยูดี
เป็นรถที่ตอบโจทย์เรารอบด้าน”
คุณวีรนันท์กล่าว “ยูดี ท�ำตลาด
ไม่ออมสเปค ออกผลิตภัณฑ์
เต็มที่มาให้เราได้ใช้งาน”

เมื่ออายุ 21 ปี คุณวีรนันท์ในวัยที่เลือดลมระอุอุ่นก็
รู้สึกว่าตัวเองเริ่มกล้าแข็งแล้ว พออายุ 23 สิ่งที่ท�ำก็
เริม่ เป็นระบบ เป็นรูปเป็นร่าง มีรถอยูใ่ นมือ 8 คันแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นตามระยะทางนั้นผ่านการศึกษาหาความ
รู้ ลงมือท�ำด้วยตนเองอย่างมุ่งมั่น “ผมเป็นคนที่เมื่อ
ลงมือท�ำอะไรแล้ว มีความตัง้ ใจสูง ต้องท�ำให้ได้ดี ถ้า
ท�ำได้ไม่ดีอย่าท�ำดีกว่า” คุณวีรนันท์กล่าว
เมื่อทุกอย่างพร้อมหลังจากที่ทำ� แบบเล็กๆ เริ่มก้าวสู่
สิง่ ทีต่ อ้ งท�ำอย่างเป็นระบบถูกต้องอย่างแท้จริง บริษทั
วีระนันท์ จึงได้ถูกจดทะเบียนขึ้นอย่างเป็นทางการ
(ราวปี 2534) โดยมีสินค้าหลักที่ด�ำเนินการขนส่งให้
ลูกค้าในช่วงแรกคือ ปูน แร่ ต่อมาได้รับขนส่งสินค้า
เกษตรด้วย
ตั้ ง แต่ กิ จ การของบรษั ท วี ร ะนั น ท์ เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น จนถึ ง
ปัจจุบัน ที่ตั้งของบริษัทคือที่เดิมมาตลอด ในเขต
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชัยนาท ไม่ไกลจากรอยต่ออุทยั ธานี และ
ไม่ไกลจากนครสวรรค์ ห่างจากถนนพหลโยธินมา
นิดเดียว ซึ่งถือเป็นจุดที่ตั้งที่ยอดเยี่ยม เพราะอยู่บน
เส้นทางขนส่งหลักของบริษัท อีกทั้งยังอยู่บนระยะ
ที่เกือบกึ่งกลางระหว่างขาขึ้นและล่องของรถ ท�ำให้
รถสามารถแวะเข้ามาเติมน�ำ้ มัน รับบริการตรวจเช็ค
ต่างๆ ในการเดินทางขนส่งสินค้าได้
ตลอดระยะเวลาการด� ำ เนิ น กิ จ การที่ ผ ่ า นมา

คุณวีระนันท์กล่าวว่า บริษัทมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ รอบตัว “หยุดนิ่งไม่ได้”
วิกฤตของบริษัทคือช่วงที่ปรับฟลีทรถไปใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอย่างแก๊ส
ซึ่งดีว่าตัดสินใจปรับตัวได้อย่างทันท่วงที ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่
มากนัก แต่คุณวีรนันท์บอกว่าเกือบแย่เลยทีเดียว
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท วี ร ะนั น ท์ มี ร ถในฟลี ท รวมกั น ทั้ ง สิ บ ล้ อ และหั ว ลากอยู ่
ประมาณสองร้ อ ยกว่ า คั น ในการท� ำ งานนั้ น ส� ำ หรั บ บริ ษั ท วี ร ะนั น ท์
ทรัพยากรบุคคลส�ำคัญที่สุด โดยเฉพาะคนขับรถ
กรอบทีค่ วมคุมทีมงานคนขับรถของบริษทั วีระนันท์ คือ กฏหมายของภาค
รัฐ “ผมเอากฏหมายเป็นที่ตั้งนะ” คุณวีรนันท์กล่าว ยกตัวอย่างเช่นความ
เร็วทีก่ ฏหมายก�ำหนดบนท้องถนน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง รถของวีระนันท์
ทุกคันจะวิ่งไม่เกินนั้น ที่บริษัทวีระนันท์เมื่อรับคนขับใหม่เข้าท�ำงาน จะ
ต้องผ่านการอบรมจากทางบริษัททุกคนไม่มียกเว้น ต้องรับนโยบายของ
บริษัทได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่บริษัทหรืออยู่บนท้องถนนทุกคนต้องท�ำตามกฏ
หมาย ไม่มีอะไรซับซ้อนส�ำหรับหลักที่ใช้กับพนักงานขับรถทุกคน ยาเสพ
ติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด
คุณวีรนันท์ให้ความส�ำคัญกับทีมคนขับอย่างมาก “คุณเห็นคนขับรถทัวร์
ไหม ท�ำไมเขาแต่ตัวดีได้ ท�ำไมขับรถอยู่ในระเบียบได้” คุณวีรนันท์เอ่ย
ถามเรา โดยยกตัวอย่างบริษทั เดินรถทัวร์แถวหน้าของไทยแห่งหนึง่ ให้ฟงั
ระบบระเบียบและสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีบ่ ริษทั วีระนันท์สร้างขึน้ ให้คน
ขับนั้นเรียกได้ว่าเต็มที่ คนขับทุกคนมีชุดฟอร์มของบริษัทใส่ มีห้องซักรีด
เสื้อผ้าให้บริการ รถเมื่อขับเข้ามาเติมน�้ำมัน มีจุดตรวจเช็คความพร้อม
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ต่างๆ ของรถให้ โดยทีมช่าง มีส่วนล้างรถให้ เรียกได้
ว่าความรับผิดชอบหลักของคนขับรถคือ ขับรถน�ำส่ง
สินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น บริษัทมีทีมสนับสนุน
พื้นฐานโดยรอบให้ เพื่อให้คนขับมีสมาธิอยู่กับงานที่
ส�ำคัญของตนเองอย่างจริงจัง

เรียนรู้ มองดูคนอืน่ ทีท่ ำ� ได้ดี สังเกตุจดุ เด่นจุดด้อย น�ำมาปรับใช้ น�ำมาพัฒนาองค์กร
วีระนันท์ “ศึกษาว่าทีเ่ ขาท�ำส�ำเร็จนัน้ เป็นความส�ำเร็จแบบไหน ทีไ่ ม่สำ� เร็จนัน้ เพราะ
อะไร” คุณวีรนันท์กล่าว ซึ่งความช่างสังเกตุนี้มีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้ว ข้อมูลที่ได้
มาถูกน�ำมาต่อยอด น�ำมาปรับใช้ในการท�ำให้บริษัทวีระนันท์สามารถด�ำเนินธุรกิจ
ที่มุ่งเน้นไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้

รถบรรทุกเมื่อเลี้ยวเข้ามาสู่ที่ตั้งของบริษัท คนขับรถ
ขับตรงไปยังจุดเติมน�้ำมัน ที่นั่นเหมือนเป็น Check
Point ส�ำคัญ รถไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือล่องต้องแวะ
กลับเข้ามา เมื่อรถเทียบตรงจุดเติมน�้ำมัน ฝ่ายช่าง
จะเข้ามาตรวจความพร้อมพื้นฐานของรถ ช่างจะไล่
ตรวจสอบจุดต่างๆ ที่สำ� คัญ อาทิ ลมยาง สภาพยาง
ระบบไฟส่องสว่างของรถ ตรวจของเหลวต่างๆ สภาพ
โดยรอบตัวรถ ถ้ามีจดุ ทีเ่ ห็นว่าต้องซ่อมก่อนกลับออก
ไปวิง่ อีกครัง้ ช่างจะเขียนก�ำกับไว้ในรายงานการตรวจ
ของเขา คนขับรถต้องน�ำรถไปแก้ไขก่อนให้เรียบร้อย
ก่อนกลับออกไปวิง่ งาน ถ้าไม่มอี ะไรเสียหาย หลังจาก
เติมน�้ำมันเสร็จ รถจะเคลื่อนตัวไปที่จุดล้างรถเพื่อน�ำ
รถเข้าไปล้าง ก่อนกลับออกไปสู่ท้องถนนอีกครั้ง

Asian Trucker มีโอกาสได้เดินดูโดยรอบ พบว่าบริษัทวีระนันท์มีแผนกต่างๆ ครบ
ไม่ว่าจะเป็นแผนกซ่อมบ�ำรุงเครื่องยนต์ ช่วงล่าง สีและตัวถัง แม้แต่แผนกผ้าใบ
ส�ำหรับคลุมสินค้าก็มเี ป็นของตนเอง ด้วยเหตุนบี้ ริษทั วีระนันท์จงึ นับได้วา่ มีการจ้าง
งานผูค้ นในท้องถิน่ ทีห่ ลากหลาย การมีทกุ แผนกทีเ่ กีย่ วข้องกับรถไว้กบั ตัวเองเช่นนี้
เพราะวีระนันท์ให้ความส�ำคัญกับยานพาหนะซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการท�ำงาน
ต้องดูแลให้มคี วามพร้อมในการท�ำงานเสมอ ไม่ปล่อยให้ไปเกิดปัญหาระหว่างการ
ท�ำงาน “เวลาแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุ” คุณวีรนันท์กล่าว

นี่คือส่วนหนึ่งในมาตรฐานของบริษัทวีระนันท์ ที่คน
ขับรถต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกไปจากการ
รักษากฏหมายเมื่ออยู่บนท้องถนนหลวง
สิง่ ทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญคือวินยั ในการท�ำงาน และ
ความถูกต้อง “องค์กรที่ไม่มีวินัย อย่างไรก็หมด รอด
ยาก” คุณวีรนันท์กล่าว
ออกรถใหม่มาวิ่งงานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การหาคน
ขับรถที่สามารถท�ำตามกฏระเบียบขององค์กรไม่ใช่
เรื่องง่าย ถ้าไม่สามารถบริหารคนได้ โดยเฉพาะ
คนขับ โอกาสที่บริษัทจะไปไม่รอดมีสูง นี่คือสิ่งที่
คุณวีรนันท์บอกกับ Asian Trucker
ปริมาณของสินค้าที่บริษัทวีระนันท์ รับจ้างขนส่งอยู่
ในปัจจุบนั สัดส่วนของผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ ขึน้
ในขณะทีส่ ดั ส่วนของปูนและแร่ลดลง ซึง่ ปรับเปลีย่ น
ไปตามความเป็นไปของเศรษฐกิจ สังคม ด้วยรูปแบบ
ธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้า บริษทั จึงไม่สามารถให้ความ
ส�ำคัญอยู่กับสินค้าเพียงประเภทเดียวได้ นอกจาก
ใส่ใจการด�ำเนินการในปัจจุบัน บริษัทยังต้องมองไป
ถึงอนาคตด้วย
คุณวีรนันท์เล่าให้ฟังว่า โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบ

สิ่งที่ท�ำให้บริษัทวีระนันท์เติบโต เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า มาจากการท�ำงานที่มี
มาตรฐาน สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น เวลา ราคา ความ
พร้อมในการท�ำงาน 24 ชั่วโมง นอกเหนือไปจากนั้นคุณวีรนันท์ยังเล่าให้ฟังว่า
ลูกค้าที่บริษัทวีระนันท์ไปวิ่งงานให้ ทุกรายมีผลก�ำไรดีขึ้น ประสิทธิภาพของงาน
เพิ่มมากขึ้น “เราดูแลคู่ค้าเราให้ดีที่สุด บริหารต้นทุนของตัวเราให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อไปเสริมให้คู่ค้าของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถแข่งขันได้”
“ลูกค้าเวลาจะเลือกใช้งานใคร ต้องหาข้อมูลต้องท�ำการบ้าน ต้องเชื่อมั่นในบริษัท
ที่ได้รับเลือกเข้ามาท�ำงาน เช่นเดียวกันกับเรา ก็ต้องเลือกลูกค้าที่เราจะเข้าไปรับ
งาน เราเองก็ตอ้ งมีความเชือ่ มัน่ ในเขา เมือ่ เป็นคูค่ า้ กัน วีระนันท์กท็ ำ� งานเต็มที่ เพือ่
ให้ลูกค้าได้ประโยชน์จากการร่วมงานกัน ลูกค้าอยู่ได้ เราอยู่ได้” คุณวีรนันท์กล่าว
รถในฟลีทของวีระนันท์ทั้งหมดเป็นรถแบรนด์ญี่ปุ่น ที่ผ่านมาฮีโน่นับเป็นแบรนด์
หลักทีบ่ ริษทั เลือกใช้ ปัจจุบนั รถใหม่ทเี่ ติมเข้าฟลีทเลือกใช้แบรนด์ยดู ี ทรัคส์ เพราะ
ตอบโจทย์รอบด้านส�ำหรับบริษทั ซึง่ คุณวีรนันท์เปิดเผยว่าในอนาคตรถในฟลีทก็จะ
ทยอยปรับเป็นยูดี ทรัคส์ทั้งหมด
เหตุผลส�ำคัญคือนอกจากงานบริการทีด่ แี ล้ว คุณภาพในการใช้งานของรถยูดี ทรัคส์
มีออปชันให้เลือกหลากหลายมากกว่าค่ายอื่น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย
ตอบโจทย์ในการใช้งาน อ�ำนวยความสะดวกให้คนขับรถ โดยเฉพาะในเรื่องของ
ระบบเกียร์ Escot ทีช่ ว่ ยในเรือ่ งการท�ำงานของคนขับได้เป็นอย่างดี “อุปกรณ์ในการ
ท�ำงานทีเ่ ราเลือกเข้ามาใช้งานต้องดี มีขดี ความสามารถ เพือ่ ให้คนขับรถท�ำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ยูดีเป็นรถที่ตอบโจทย์เรารอบด้าน” คุณวีรนันท์กล่าว “ยูดี ท�ำ
ตลาดไม่ออมสเปค ออกผลิตภัณฑ์เต็มที่มาให้เราได้ใช้งาน”
บริษัทวีระนันท์ส�ำหรับคุณวีรนันท์ ถือว่าผ่านจุดของความส�ำเร็จมาแล้ว วันนี้
ปล่อยให้รุ่นลูกได้ท�ำงาน ได้ลองถูกลองผิด เพื่อการเรียนรู้ บริษัทวีระนันท์ด�ำเนิน
ทุกย่างก้าวอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ส�ำคัญที่สุด “ถัดจากนี้ไปวีระนันท์เป็น
เรื่องของคนรุ่นใหม่แล้ว” คุณวีรนันท์กล่าว
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คุณเดย์ ยิ่งชล
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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ปี 2022 บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จะก้าวเข้าสู่ปีที่
60 ในการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย Asian Trucker มีโอกาสตั้ง
ค�ำถาม คุณเดย์ ยิ่งชล กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ท่ามกลางสถานการณ์ทวั่ โลกทีต่ อ้ งเผชิญหน้ากับวิกฤตโรคระบาด
ใหญ่ ที่ส่งผลกระทบกับในแทบจะทุกมิติของการด�ำเนินชีวิต
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายนี้ ฮีโน่กา้ วเดินอย่างไร

Asian Trucker : ปี 2021 ส�ำหรับฮีโน่ ท่ามกลางสถานการณ์เรื่องโควิดที่
กระทบกับภาคธุรกิจหลากหลาย ฮีโน่ ประเทศไทย ก้าวผ่านสถานการณ์
ที่ท้าทายนี้อย่างไร
อย่างที่ทุกท่านทราบ ผลกระทบของโควิดส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง และ
กระทบกันเป็นลูกโซ่ ฮีโน่ก็มีมาตรการด�ำเนินงานให้ผ่านวิกฤตินี้ไปให้
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าฮีโน่
ให้ธุรกิจของของพวกเขาเดินต่อไปได้ เพราะหากลูกค้าหยุด ฮีโน่ก็ได้รับ
ผลกระทบเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งที่ฮีโน่ได้เตรียม ยกตัวอย่างเช่น ทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ ฮีโน่ก็เตรียมรถพร้อมตัวถังที่พร้อมวิ่งงานได้เลย ไม่ต้องเสีย
เวลาต่อตัวถัง หรือ การอ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า หากต้องการ
ข้อมูลรถ หรือจองรถ ก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ Hino Virtual Showroom แค่อยู่หน้าจอ ก็ซื้อรถได้เลย หรือ แม้กระทั่งการอบรมด้านต่างๆ
ให้กบั ลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ดังนัน้ ในอนาคตจะมีวกิ ฤติ
อะไรมาฮีโน่พร้อมตัวแทนจ�ำหน่ายก็พร้อมยอมรับ และเตรียมเครื่องมือ
ช่วยสนับสนุนธุรกิจลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
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Asian Trucker :เรื่องของสิ่งแวดล้อมได้กลายมาเป็น
ประเด็นส�ำคัญของโลก เรื่องของ Climate Change หรือ
การ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลก วิกฤตราคา
เชื้อเพลิง ฮีโน่ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจขนส่ง ซึ่ง
เป็นผูผ้ ลิตรถเพือ่ การพาณิชย์แถวหน้าในประเทศไทย ใน
โอกาสครบ 60 ปีในประเทศไทยก้าวต่อไป ฮีโน่ให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ ไม่ได้จบแค่เรื่องการใช้
งานให้มีประสิทธิภาพอย่างเดียว แต่ยังควบคู่ไปกับการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย อย่างในปัจจุบันรถบรรทุกฮีโน่ทุก
รุน่ ก็ได้รบั มาตรฐาน Euro 3 และ ฮีโน่กพ็ ร้อมตอบรับการ
ก้าวสู่ Euro 5 ในอนาคตของทางภาครัฐ ทั้งการพัฒนา
ให้ประหยัดน�ำ้ มันเชื้อเพลิงก็ได้ประโยชน์สองต่อ ทั้งลด
ต้นทุนผู้ประกอบการ พร้อมไปกับการลดมลภาวะ และ
ยิ่งปีหน้าฮีโน่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ที่อยู่ในประเทศไทยมา
เราไม่ได้วางแผนแค่การขายรถในระยะสั้นแล้ว ในตอน
นี้เรามองถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก SDGs
(Sustainable Development Goals) ทั้ง 17 หัวข้อที่ทาง
สหประชาชาติวางหัวข้อไว้ และแน่นอนสิง่ แวดล้อมก็เป็น
อีก 1 หัวข้อหลักที่ฮีโน่พร้อมดูแล เพราะเราเชื่อว่า ฮีโน่
และสังคม ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งวันนี้และยืนยาว
ต่อไปในอนาคต
Asian Trucker :ครบรอบ 60 ปี เพื่อก้าวต่อไปสู่อนาคต
และความยัง่ ยืน ฮีโน่มแี ผนส�ำหรับรถบรรทุกทีข่ บั เคลือ่ น
ด้วย พลังงานไฟฟ้า เพือ่ ใช้งานในประเทศไทยในอนาคต
ฮีโน่เตรียมการในเรื่องนี้ไว้บ้างหรือไม่ อย่างไร
ต้องยอมรับว่ากระแสของรถขับเคลือ่ นด้วยพลังงานไฟฟ้า
หรือทีเ่ รียกกันว่า รถ EV ก�ำลังเป็นกระแสทีก่ ล่าวถึงอย่าง
กว้างขวาง แน่นอนทางฮีโน่ บริษัทแม่ ในประเทศญี่ปุ่น
ก็ได้มกี ารผลิตและใช้รถเพือ่ การพาณิชย์ทใี่ ช้ระบบไฟฟ้า
100% ออกมาแล้วผมว่าบางท่านอาจจะได้เห็นในสีอ่ กัน
มาบ้างแล้ว ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่นได้เลย หากถึงเวลาที่
เหมาะสม ฮีโน่พร้อมน�ำสิ่งดีๆ ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ธุรกิจ
ของลูกค้ามีก�ำไร เนื่องจาก Operation Cost ต�ำ่ มาสนับ
สนุนธุรกิจของลูกค้าอย่างแน่นอน รวมถึงพิจารณาต้นทุน
ทีเ่ หมาะสม ยังไงอยากให้ทกุ ท่าน ติดตามข้อมูลเพิม่ ทาง
ช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของฮีโน่ได้เลย

Hino Dutro Z EV
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“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฮีโน่ ไม่ได้
จบแค่เรื่องการใช้งานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างเดียว แต่ยังควบคู่ไปกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมด้วย”
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Asian Trucker :งานด้ า นบริ ก ารหลั ง การขาย การ
สนับสนุนให้ลูกค้าของฮีโน่สามารถด�ำเนินการทางด้าน
ธุรกิจ โดยมี รถบรรทุกของฮีโน่หลากหลายรุ่น เป็นเครื่อง
มือส�ำคัญในการสร้างธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน ตลอดระยะ
เวลา 60 ปีที่ผ่านมาฮีโน่ได้บรรลุภาระกิจดังกล่าวนี้ตาม
ที่ได้วางแผนไว้แค่ไหนอย่างไร และในอนาคตรูปแบบ
ของการสนับสนุนบริการหลังการขายจะปรับเปลี่ยนไป
อย่างไรบ้าง
ส�ำหรับการบริการหลังการขาย ฮีโน่ไม่เคยนิ่งนอนใจ เรา
รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขให้ลกู ค้า
ที่เข้ารับบริการเกิดความประทับใจ และกลับมาใช้ศูนย์
บริการของเราซ�ำ้ ในอนาคตฮีโน่ฯ จะน�ำเทคโนโลยีไม่ว่า
จะเป็นการเข้าซ่อมบ�ำรุงและการบริการที่ใช้เวลาน้อย
ที่สุด มีอะไหล่พร้อมใช้ได้ทันที เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเสีย
เวลารอ สะดวกแก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีการรับ
ประกัน งานซ่อมที่ 6 เดือน หรือ 10,000 ก.ม. ยิ่งใช้ระยะ
เวลาซ่อมบ�ำรุงสัน้ เท่าไหร่ ก็จะมีเวลาน�ำรถไปวิง่ เพิม่ ก�ำไร
มากขึ้นเท่านั้น
Asian Trucker :การดูแลในส่วนของคูค่ า้ ซึง่ คือบรรดาดีล
เลอร์ตา่ งๆ กับการดูแลในส่วนของลูกค้าทีเ่ ป็นผูใ้ ช้งานรถ
โดยตรง ฮีโน่ดำ� เนินการอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท�ำการตลาด
เอาจริงๆ ในภาพกว้างแทบไม่แตกต่างเลย เพราะทั้ง
ตัวแทนจ�ำหน่ายฯ และ ลูกค้า ฮีโน่มองว่า นี้คือ “ครอบ
ครัวฮีโน่” ดังนัน้ ครอบครัวของเรา เราก็ตอ้ งดูแลให้ดที สี่ ดุ
โดยจุดประสงค์หลักเพือ่ สนับสนุนธุรกิจทัง้ ของทัง้ 2 กลุม่
ได้อย่างครบวงจร โดยยึดหลัก “Lead To Change” ที่
พร้อมน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการหลังการขาย หรือ
เทคโนยีการเปลี่ยนแปลงที่ใหม่และดีมาอย่างสม�่ำเสมอ
ทุกๆ คนในครอบครัวยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การเสนอแนวคิดที่แตกต่าง เพื่อการก้าวผ่านสู่มิติใหม่ๆ
Asian Trucker :ตลาดการค้าขายออนไลน์ท่ีเติบโตเป็น
อย่างมาก ท�ำให้ระบบขนส่งมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ผู้
ประกอบการ ต้องการรถที่เหมาะกับการขนส่งสินค้าใน
เขตเมืองรอบเมือง ทั้งเพื่อส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า รวมทั้ง
กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่คลังสินค้า ศูนย์กระจาย
สินค้า ฮีโน่มองตลาดตรงนี้อย่างไรบ้าง ในการที่จะส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสู่ตลาด (หลังจากอะตอมสามารถ
ตอบโจทย์การขนส่งในเขตเมือง ได้เป็นอย่างดี)
Online ในมุมมองของฮีโน่ คือ ลูกค้าต้องการความ
รวดเร็ว และความสะดวกสบาย อีกทั้งสามารถรองรับ
กระแสดังกล่าวได้เป็นอย่างดี หากพูดถึงรถฮีโน่ ทุกคน
ก็ต้องนึกถึงรถเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้นจะยุคนี้หรือยุค
ไหน รถบรรทุกฮีโน่ตอบโจทย์เรื่องการขนส่งที่ทนทาน
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“หากพูดถึงรถฮีโน่ ทุกคนก็ต้อง
นึกถึงรถเพื่อการพาณิชย์ ดังนั้น
จะยุคนี้หรือยุคไหน รถบรรทุกฮีโน่
ตอบโจทย์เรื่องการขนส่งที่ทนทาน
คุ้มค่า และสะดวกสบาย มาโดย
ตลอด”
คุ้มค่า และสะดวกสบาย มาโดยตลอด จะเป็นการขนส่ง
ในเมืองหรือระหว่างเมืองใกล้ๆ ฮีโน่ ก็มีรถบรรทุกในรุ่น
XZU และ FC Dominator คอยรองรับ หรือ หากเป็นการ
ขนส่งระยะไกล ก็ไปเลือกรถในรุ่น Hino 500 Victor แม้
กระทัง้ การขนส่งระหว่างประเทศ Hino 700 Splendor ก็
ตอบโจทย์ได้ และยิง่ ตอนนีฮ้ โี น่มรี ถบรรทุกพร้อมตัวถัง ซือ้
แล้วพร้อมจดทะเบียนใช้งานได้ทันที ยิ่งตอบโจทย์ลูกค้า
ทีไ่ ม่ตอ้ งเสียเวลารอคอย ดังนัน้ เลือกรถฮีโน่ให้เหมาะกับ
การขนส่ง รับรองธุรกิจของผูป้ ระกอบการจะมีแต่กำ� ไร ยัง
ไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน
จ�ำหน่ายใกล้บ้านท่าน ทั่วประเทศ
Asian Trucker :ในปี 2022 ฮีโน่จะฉลองครบ 60 ปีใน
ประเทศไทย ฮีโน่มองว่าอะไรคือความท้าทาย ในฐานะ
ของผู้ผลิต และผู้จ�ำหน่ายรถเพื่อการพาณิชย์แถวหน้า
ของประเทศไทย
“ทุกอย่างต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และ
ทันที” อาจจะฟังเป็นค�ำที่พูดแล้วง่าย แต่ท�ำยาก แต่ก็
ต้องท�ำให้ได้ เพราะบทเรียนจากโควิดก็มีมาให้เห็นแล้ว
ใครปรับตัวได้เร็ว คือผู้ชนะ ดังนั้นผมมองว่านี่คือ ความ
ท้าทายที่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ อันเป็นพื้น
ฐานของความเข้มแข็งทางธุรกิจ ในปีหน้าสิ่งที่ท้าทาย
ที่สุด คือ การบูรณาการความสุขอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า
และอีกทัง้ การทีจ่ ะพยายามอย่างเต็มที่ เพือ่ รองรับความ
ต้องการที่หลากหลาย และเปลี่ยนผันไปตามเวลา หรือ
ปัจจัยภายนอก
Asian Trucker :ครบปีที่ 60 ส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย ฮีโน่อยากจะสื่อสารอะไรถึงลูกค้า
ในปีหน้า 2565 ฮีโน่จะครบรอบการด�ำเนินกิจการใน
ประเทศไทยครบรอบ 60 ปี แน่นอนฮีโน่ขอขอบคุณลูกค้า
ผู้สนับสนุนทุกท่านที่มอบความไว้วางใจแก่ผลิตภัณฑ์
ของเรามาอย่างยาวนาน
ฮีโน่ทำ� ทุกอย่างเพือ่ ความพอใจของลูกค้าอย่างดีทสี่ ดุ ทัง้
ด้านการขาย และบริการหลังการขาย และหวังว่าทาง
ฮีโน่จะมีส่วนส่งเสริมให้ธุรกิจของลูกค้ามีก�ำไรต่อเนื่อง
ตลอดไป

Special Report

Asian Trucker 20

ผลิตภัณท์ดี
งานบริการคุณภาพ
ครองใจผู้ใช้ งาน
ตลอดสองปี ที่ ผ่ า นมาเรามี โ อกาสพู ด คุ ย กั บ ผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ที่ ใ ช้ ร ถ
สแกนเนียขับเคลื่อนกิจการ ทุกคนต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่เพียงแต่
จะประทับใจในประสิทธิภาพของรถ ยังประทับใจกับงานบริการ ไม่เพียงแต่การ
ซ่อมบำ�รุง ยังรวมไปถึงเรื่องทางการเงินที่ทางสแกนเนียสามารถออกแบบให้
สอดรับกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ
รถได้ โดยยังสามารถมีทุนต่อเนื่องในการดำ�เนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มั่นคง
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เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมจะ
เกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากการ
ทำ�งานเป็นทีม
คุณสตีน่า เฟเกอร์แมน
กรรมการผู้จัดการของ
สแกนเนีย สยาม กล่าวว่า ความ
เป็นทีมนั้นสำ�คัญมาก สแกนเนีย
ทุกประเทศทั่วโลก มีเป้าหมาย
การทำ�งานร่วมกัน ทีมงานใน
องค์กรเต็มไปด้วยความหลาก
หลาย แต่ทุกคนรู้ดีวา่ เป้าหมายที่
สำ�คัญคืออะไร และทุกคนพร้อม
ที่จะร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าไป
สู่เป้าหมายนั้น ด้วยเหตุนี้ทุก
ฝ่ายของสแกนเนียจึงมุ่งมั่นที่จะ
ทำ�งานประสานกัน เพื่อให้ลูกค้า
ของสแกนเนียได้รับประโยชน์
สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณท์
ของสแกนเนีย
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สิ่ ง ที่ สำ�คั ญ มากสำ�หรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสิ น ค้ า นั่ น
คื อ งานบริ ก าร ปั จ จุ บั น สแกนเนี ย นั บ ได้ ว่ า มี
ศู น ย์ บ ริ ก ารตั้ ง อยู่ ใ นจุ ด สำ�คั ญ ๆ ครอบคลุ ม
พื้นที่เส้นทางการใช้งานรถสแกนเนียของลูกค้า
แน่นอนว่าแผนการในการดำ�เนินการเรื่องการ
ให้ บ ริ ก ารให้ ทั่ ว ถึ ง นั้ น นั บ เป็ น สิ่ ง สำ�คั ญ ที่ ท าง
สแกนเนียให้ความสำ�คัญร่วมกับเรื่องอื่นๆ เพื่อ
สนั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า สามารถใช้ ง านรถได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องไม่สะดุด
Asian Trucker มีโอกาสแวะไปสัมผัสกับหลาย
ศูนย์บริการของสแกนเนีย ครัง้ ล่าสุดมีโอกาสแวะ
ไปที่ศูนย์บริการที่หาดใหญ่ ซึ่งลูกค้าทางภาคใต้
ของสแกนเนียเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ลูกค้าสแกนเนียต่างพูดไปในทิศทางเดียวกันว่า ไม่เพียงแต่จะประทับใจในประสิทธิภาพของรถ ยังประทับใจ
กับงานบริการ ไม่เพียงแต่การซ่อมบำ�รุง ยังรวมไปถึงเรื่องทางการเงินที่ทางสแกนเนียสามารถออกแบบให้
สอดรับกับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม
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ทุกแห่งด�ำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันที่
เข้มแข็ง สแกนเนียมีการจัดอับรม จัดการแข่งขัน
ของทีมงานอยู่อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสร้างทีมงาน
ส่วนของการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ พร้อม
รับมือกับงานบริการที่ลูกค้ามีความต้องการที่
หลากหลาย
ปัจจุบันศูนย์บริการของสแกนเนีย โดยบริษัท
สแกนสยาม บริ ก าร มี แ ปดแห่ ง ทั่ ว ประเทศ
ภาคใต้สองแห่งคือสุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภาค
ตะวันออก ระยอง ภาคกลาง สระบุรี นครสวรรค์
ภาคเหนือ ตาก เชียงใหม่ ภาคอีสาน ขอนแก่น
เพือ่ ให้สามารถตอบสนองงานบริการให้กบั ลูกค้า
อย่างทั่วถึง ทุกแห่งมีโมบายเซอร์วิสประจำ�ศูนย์
พร้อมจะเดินทางไปหาลูกค้าในกรณีฉุกเฉินได้
เบอร์หนึ่งในอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หาก
ปราศจากการทำ�งานเป็นทีม Asian Trucker
เคยสนทนากับคุณสตีน่า เฟเกอร์แมน กรรมการ
ผูจ้ ดั การของสแกนเนีย สยาม เธอกล่าวว่า ความ
เป็นทีมนั้นสำ�คัญมาก สแกนเนียทุกประเทศทั่ว
โลก มีเป้าหมายการทำ�งานร่วมกัน ทีมงานใน
องค์กรเต็มไปด้วยความหลากหลาย แต่ทกุ คนรูด้ ี
ว่าเป้าหมายทีส่ ำ�คัญคืออะไร และทุกคนพร้อมที่
จะร่วมมือกันเพือ่ เดินหน้าไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ด้วย
เหตุนี้ทุกฝ่ายของสแกนเนียจึงมุ่งมั่นที่จะทำ�งาน
ประสานกัน เพื่อให้ลูกค้าของสแกนเนียได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการใช้งานผลิตภัณท์ของ
สแกนเนีย
ในการดำ�เนินกิจการที่ต้องใช้รถเป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจ คงไม่มอี ะไรสำ�คัญ
ไปกว่าการได้รถที่ดี ที่มาพร้อมกับการบริการ
และการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม การที่ลูกค้ายังคง
สนับสนุนสแกนเนียต่อเนือ่ งย่อมแสดงออกอย่าง
ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์สแกนเนีย
หมายถึงการทำ�งานร่วมกันทีมสแกนเนีย สยาม ที่
มีเป้าหมายเดียวกันนัน่ คือความสำ�เร็จของลูกค้า
คือความสำ�เร็จของสแกนเนีย

การที่ลูกค้ายังคงสนับสนุนสแกนเนียต่อ
เนื่องย่อมแสดงออกอย่างชัดเจนถึงความ
เชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์สแกนเนีย หมายถึง
การทำ�งานร่วมกันทีมสแกนเนีย สยาม ที่มี
เป้าหมายเดียวกันนั่นคือความสำ�เร็จของ
ลูกค้าคือความสำ�เร็จของสแกนเนีย

New Truck
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NEW
VOLVO
Trucks
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FH

เปิดตัวมาได้ระยะหนึ่งแล้ว พร้อมกับ
จ� ำ หน่ า ยออกสู ่ ต ลาดให้ ลู ก ค้ า ของ
วอลโว่ได้น�ำไปใช้ขับเคลื่อนกิจการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับโฉมครัง้
นีท้ ปี่ รับเปลีย่ นไปค่อนข้างมากคือเรือ่ ง
ของตัวถัง แต่เครื่องยนต์นั้นยังเป็น
เครื่องยน์บล็อคเดิมที่ยังคงเต็มเปี่ยม
ไปด้วยประสิทธิภาพการใช้งาน

FM
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Asian Trucker นัดหมายกับทางวอลโว่ ทรัคส์ขออนุญาต
ถ่ายภาพวอลโว่ ทรัคส์โฉมใหม่ เมื่อไปถึงส�ำนักงานใหญ่
ของวอลโว่ ทรัคส์ที่กม.21 ถนนบางนาตราด ทางวอลโว่
ทรัคส์เตรียมเจ้าวอลโว่ FM และ FH จอดรออยู่ในลาน
กลางแจ้ง พร้อมด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญของวอลโว่ให้คำ� แนะน�ำ
เจ้าวอลโว่ ทรัคส์โฉมใหม่กบั เรา คือ อาจารย์สเุ ทพ ปักครึก
(Driver Instructor - Volvo Trucks)
ทันทีที่เราก้าวเข้ามานั่งภายในรถ Volvo FM รุ่นใหม่ เรา
สัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิม แต่ส�ำหรับ
บรรดาผูใ้ ช้งานรถบรรทุกวอลโว่เมือ่ เปลีย่ นจากรุน่ เดิมมา
สูร่ นุ่ ใหม่ คงให้ความรูส้ กึ อันคุน้ เคย แต่มหี ลายอย่างปรับ
เปลี่ยนไป พื้นที่ใช้สอยและความสว่างในห้องโดยสาร
พัฒนาขึ้นไปอีก ระบบหลังคาที่ใหญ่กว่าเดิมช่วยเพิ่ม
ความสว่างจากด้านบนและให้ความรู้สึกกว้างขวาง เมื่อ
นั่งลงที่เบาะคนขับ จะเห็นว่าทุกอย่างอยู่ในต�ำแหน่งที่
ลงตัว หน้าจอแสดงผลเปลี่ยนเป็นดิจิทัล ที่ง่ายต้องการ
อ่านค่าแสดงผลต่างๆ
พวงมาลัยที่อยู่ในต�ำแหน่งสมบูรณ์แบบ พร้อมฟังก์ชัน
ปรับระดับพวงมาลัย คันเกียร์ I-Shift ที่มีจุดวางอยู่ข้าง
เบาะคนขับทางด้านซ้ายอย่างลงตัว ทัศนวิสัยรอบตัวรถ
นั้นยอดเยี่ยม แนวประตูใหม่ที่ต�่ำและมีแนวเส้นเอียงลง
ท�ำให้พื้นที่กระจกกว้าง สามารถมองกระจกด้านข้างได้
ชัดเจน ทุกมุมของห้องโดยสารก็ได้รับการออกแบบมา
เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้อย่างง่ายดาย
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I-Shift
I-Shift คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบเกียร์แบบอัตโนมัติที่ช่วย
ให้การขับขี่ง่าย ปลอดภัย และสบายกว่าเดิม ไม่ต้องเสีย
เวลายุ่งยากกับคลัตช์หนักๆ กับคันเกียร์อีกต่อไป ระบบ
ช่วยให้เปลีย่ นเกียร์ได้ถกู เวลาทุกครัง้ โดยอัตโนมัติ Volvo
Trucks มีแพ็คเกจซอฟต์แวร์หลากหลายที่ให้สามารถ
ปรับแต่งระบบ I-Shift ตามการใช้งาน ส�ำหรับรถ Volvo
FM ยังสามารถเลือกซื้อ I-Shift พร้อมเกียร์ไต่คลาน หรือ
I-Shift แบบคลัตช์คู่ ได้ด้วย
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โคมไฟหน้า หลอดฮาโลเจน

กระจกมองทัศนวิสัย ครบทุกมุม เพื่อความปลอดภัย

ปุ่มการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ จัดวางอย่างลงตัว รุ่น FM

29 Asian Trucker

ในรุ่น FH ที่ต่างไปนอกจากมิติของความกว้าง สูง ยัง
มาพร้อมหน้าจอขนาดเก้านิ้วแสดงการควบคุมฟังก์ชัน
ต่างๆ ภายในรถบรรทุก อาทิ กล้องมองทีส่ ามารถติดตัง้ ได้
สูงสุดแปดตัวและแอปต่างๆ เสมือนศูนย์ควบคุมส�ำหรับ
ส�ำนักงานเคลื่อนที่ของผู้ขับขี่เลยทีเดียว
การพัฒนาสิ่งต่างๆ นั้น จุดประสงค์ส�ำคัญนอกจาก
ประสิทธิภาพการใช้งานความสะดวกสบายในการใช้งาน
คือเรื่องของความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งส�ำคัญสูงสุดที่
วอลโว่ ทรัคส์ให้ความส�ำคัญ
เรายังได้สัมผัสกับความนุ่มนวลในการเคลื่อนที่ของรถ
ความราบเรียบของการเปลี่ยนเกียร์ จากการท�ำงานร่วม
กันของเครื่องยนต์และะชุดเกียร์ I-Shift ที่แทบจะไร้รอย
ต่อ เมื่อนั่งอยู่ในห้องโดยสารเราแทบจะไม่ได้ยินเสียง
เครื่องยนต์และเสียงรบกวนจากภายนอกเลย
ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เรามีโอกาสได้สัมผัสอาจจะไม่สามารถ
บอกอะไรได้มากมาย แต่เราบอกได้ว่า ทุกรายละเอียด
ที่เราได้รับรู้ วอลโว่ ทรัคส์สามารถต่อกรกับงานหนักใน
การขนส่งทุกประเภทได้อย่างสบาย ไม่ว่าจะเป็นรุ่น FM
หรือ FH ซึ่งแน่นอนว่าผู้ใช้งานต้องเลือกลักษณะรถให้
เหมาะกับรูปแบบการใช้งานของตนเอง
*สามารถรับชม VDO เกี่ยวกับ วอลโว่ ทรัคส์รุ่นใหม่ได้ที่
FB : Asian Trucker Thailand

เครื่องยนต์ D11 ขนาด 370 แรงม้า หรือเครื่องยนต์
D13 ขนาด 400 แรงม้า พร้อมการท�ำงานร่วมกับ IShift ทีเ่ ป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ผูใ้ ช้งานสามารถ
เลือกทั้งแบบพื้นฐาน ซึ่งยังมีรุ่นที่มาพร้อมเกียร์ไต่
คลานเพื่อให้สามารถควบคุมรถได้ที่ความเร็วต�่ำ
มาก หรือเลือก I-Shift แบบคลัตช์คหู่ ากคุณต้องการ
รักษาความเร็วแม้บนเส้นทางทีเ่ ป็นเนินเขา ซึง่ ขึน้ อยู่
กับรูปแบบการขนส่งสินค้าของผู้ใช้งาน

Buses
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วิภาพร ชาลาประวรรตน์
นายหญิง แห่ง วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต

เกื อ บสองปี ห ลั ง จากที่ วิ ก ฤตโรคระบาด
ลุกลามไปทัว่ โลก ธุรกิจท่องเทีย่ วเป็นหมวด
ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ในหมวดธุรกิจท่องเทีย่ วนัน้ มีหลายกิจการ
เกี่ยวพันอยู่ด้วย โดยเฉพาะประเทศไทย
รายได้หลักของเรามาจากธุรกิจท่องเที่ยว
ธุ ร กิ จ รถทั ว ร์ ไ ม่ ป ระจ�ำทางหรื อ บั ส 30
โดยเฉพาะกับธุรกิจที่รับนักท่องเที่ยวจาก
ต่างแดนนั้นถือได้ว่าตั้งรับพายุลูกใหญ่เลย
ทีเดียว
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ส�ำหรับที่วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต พนักงานขับรถแทบทุกคน
ต่างรักในบริษัท สาเหตุส�ำคัญมาจากการดูแลทีมงานด้วยความ
รักและใส่ใจของคุณวิภาพร “เรารักเขาก่อนไง เขาถึงได้รักเรา”
คุณวิภาพรกล่าว
คุณวิภาพร ชาลาประวรรตน์ Managing Director ของ
วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต เปิดห้องท�ำงานให้เราได้พูดคุย
ที่ลานจอดรถของบริษัทเต็มไปด้วยรถบัสที่จอดนิ่งไม่ได้
วิ่งออกไปรับงาน ในช่วงเวลานี้ก่อนเกิดโรคระบาด ลาน
จอดจะโล่ง เพราะรถออกไปวิ่งงานกันหมด
“เรายังอยูไ่ ด้ เพราะรัฐบาลมีโปรแกรมช่วยเหลือเรือ่ งเงินกู้
ที่เราท�ำกับธนาคาร ด้วยดอกเบี้ยที่ตำ�่ ” คุณวิภาพรกล่าว
เมื่อถูกถามว่าเมื่อธุรกิจต้องหยุดลงชั่วคราว วิมณทิพย์
บริหารจัดการอย่างไรเพื่อรักษาธุรกิจไว้
แน่นอนว่าหากจะกล่าวกันตามความเป็นจริงนั้น ล�ำพัง
เงินกู้ที่ต้องน�ำเอาทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของกิจการไป
กู้เงินมาจากธนาคารเพื่อใช้จ่ายในบริษัทนั้นไม่ใช่การ
แก้ปัญหาอย่างแท้จริง เป็นเพียงการบรรเทาปัญหา ให้ผู้
ประกอบการยังมีลมหายใจได้ตอ่ ไป จนกว่าสถานการณ์
จะกลับมาดีขึ้น
ส�ำหรับคุณวิภาพร สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้ท�ำให้
วิตกกังวลมาก อยู่กับปัจจุบันเธอกล่าวเช่นนั้น แน่นอน
ว่าเบื้องหลังของความมั่นคงนี้มาจากตลอดระยะเวลา
การด�ำเนินธุรกิจนั้น วิมณทิพย์ไม่ได้ท�ำอะไรเกินตัว รวม
ทั้งยังได้สะสมผลลัพธ์ท่ีได้จากความส�ำเร็จของกิจการที่
เติบโตในยุคที่การท่องเที่ยวยังคึกคัก
หนึ่งชั่วโมงครึ่งที่นั่งสนทนากัน คุณวิภาพรตอบค�ำถาม
พร้ อ มด้ ว ยรอยยิ้ ม และเสี ย งหั ว เราะเกื อ บตลอดการ
สนทนา
ส�ำหรับที่วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ต พนักงานขับรถแทบ
ทุกคนต่างรักในบริษัท สาเหตุส�ำคัญมาจากการดูแลทีม
งานด้วยความรักและใส่ใจของคุณวิภาพร “เรารักเขาก่อน
ไง เขาถึงได้รักเรา” คุณวิภาพรกล่าว
วิกฤตโรคระบาดคราวนีพ้ นักงานหลายคนเพือ่ ช่วยบริษทั

ให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ หลายคนที่พอจะมี
งานอื่นท�ำต่างพักการรับเงินเดือนจากบริษัทลาออกเพื่อ
รับเงินจากประกันสังคม ทีบ่ ริษทั ส่งให้เต็มมายาวนานไป
ท�ำงานอย่างอืน่ ก่อน โดยสัญญากับเจ้านายว่าเมือ่ กิจการ
สามารถกลับมาด�ำเนินการได้ทกุ คนจะกลับมาท�ำงานต่อ
เพราะการหาพนักงานขับรถใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดย
เฉพาะพนักงานที่ดี ที่ทำ� งานเข้าใจกัน
แม้ว่าสถานการณ์หลายอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทาง แต่
วิมณทิพย์ก็เตรียมการพร้อมอยู่เสมอ เมื่อไม่นานมานี้
วิมณทิพย์เพิ่งรับรถบัสใหม่จ�ำนวนหนึ่งจาก วอลโว่ บัส
ประเทศไทยเข้าสูฟ่ ลีท ซึง่ เป็นรถทีต่ อ่ ตัวถังจากวอลโว่ บัส
มาเลเซีย งานต่อตัวถังท�ำได้สวยงามและเรียบร้อย ภาย
ใต้มาตรฐานการดูแลร่วมกัน ของวอลโว่ บัส ประเทศไทย
และวอลโว่ บัส มาเลเซีย
เรามี โ อกาสได้ สั ม ผั ส กั บ รถที่ จ อดอยู ่ ใ นลานจอดของ
บริษัท คุณวิภาพรกล่าวว่างานต่อตัวถังจากมาเลเซียนั้น
ท�ำได้ดีคุณภาพถูกใจวิมณทิพย์เป็นอย่างมาก ภายใน
เบาะนั่งท�ำในเมืองไทย ซึ่งคุณภาพความสะดวกสบาย
ในการใช้งานถูกใจคุณวิภาพรมากกว่า
กิ จ การรถบั ส นี้ เ ริ่ ม ต้ น โดยไม่ มี ค วามรู ้ แต่ ก ารท� ำ
โดยไม่ มี พื้ น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ไม่ ใ ช่ ป ั ญ หาของ
คุณวิภาพร ความส�ำเร็จตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ
บริษัทวิมณทิพย์เป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี
ท�ำไปศึกษาไป ปรับตัวไป รับมือไป เกิดเป็นรูปแบบ
เฉพาะของบริษทั ในการด�ำเนินธุรกิจ ทีผ่ า่ นมาไม่เพียงแต่
เฉพาะรถบัสเท่านัน้ วิมณทิพย์ยงั มีสว่ นของรถตูเ้ ช่าเหมา
ให้บริการด้วย โดยด�ำเนินกิจการคูก่ บั คูค่ า้ ในรูปแบบของ
สัญญาจ้างเหมา โดยลูกค้าเป็นนักเดินทางจากญี่ปุ่น
ลูกค้าของวิมณทิพย์ ทรานสปอร์ตนั้น ส่งผ่านโดยกลุ่ม
บริษทั ทัวร์ชนั้ น�ำในประเทศไทยทีร่ บั ทัวร์จากต่างประเทศ
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เข้ามาเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทย โดยเป็นกลุ่มลูกค้าจากยุโรป
อาทิ สเปน เยอรมัน และอเมริกา
ลูกค้าทัวร์ในกลุ่มนี้ต้องการการเดินทางที่สะดวกสบาย ปลอดภัย
วิมณทิพย์จงึ เลือกใช้ยานพาหนะทีส่ ามารถตอบโจทย์กบั กลุม่ ลูกค้า
รถบัสทัง้ หมดของวิมณทิพย์เป็นวอลโว่ บัส โดยสังเกตุเห็นได้อย่าง
ชัดเจนบนท้องถนนเพราะเลือกใช้สที คี่ ณ
ุ วิภาพรชอบคือสีแดงสดใส
ตัดกับสีน�้ำเงิน
นอกจากยานพาหนะแล้ว คนขับคือทรัพยากรที่ส�ำคัญ วิมณทิพย์
ทรานสปอร์ตจัดอยู่ในกลุ่มผู้ให้บริการที่รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีก�ำลัง
จ่ายสูง ราคาค่าเช่ารถสูง ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพรถที่ซื้อมาใช้งาน ร่วมกับคนขับที่มีคุณภาพ
ประเทศไทยเมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วลงจากเครื่ อ งบิ น เดิ น ออกจาก
สนามบิน เจอไกด์ คนขับรถ เป็นสองคนแรกๆ จากนั้นอยู่ด้วยกัน
ไปตลอดการเดินทาง เพราะฉะนัน้ ทัง้ รถและคนขับจึงมีความส�ำคัญ
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“ความประทับใจแรกส�ำคัญ เพราะฉะนัน้ แล้ว คนขับและ
รถส�ำคัญ พี่บอกพนักงานเสมอ ต้องสุภาพให้บริการกับ
ลูกค้าอย่างดี” คุณวิภาพรกล่าว

ตั้งแต่เริ่มกิจการ วิมณทิพย์เริ่มต้นกับวอลโว่ บัส และใช้
วอลโว่ บัสมาโดยตลอด “ลูกน้องบอกว่า รถวอลโว่ขับดี
ขับง่าย สบาย ไม่กินน�้ำมัน” คุณวิภาพรกล่าว

คุณวิภาพรกล่าวว่า วิมณทิพย์ ทรานสปอร์ตซื้อรถดีให้
พนักงานใช้ บอกพนักงานว่ารถเป็นของคุณ ต้องดูแล
ให้ดี เป็นเครื่องมือหาเงินของคุณ ส�ำหรับวิมณทิพย์
ทรานสปอร์ต รถนัน้ ขายตัวเอง นัน่ คือรถเวลาท�ำงานออก
วิ่งไปตามท้องถนน จอดตามจุดท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ
ผู้คนได้เห็น ทั้งในแวดวงเดียวกันและทั่วไป เมื่อเห็น
รถดีคนก็สนใจอยากใช้บริการ ตลอดระยะเวลาที่ด�ำเนิน
การมาคุณวิภาพรกล่าวว่า มีแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามา ไม่
เคยต้องออกไปหาลูกค้า “เราออกไปหาลูกค้า กับลูกค้า
มาหาเรานีม่ ันต่างกันนะ” คุณวิภาพรกล่าวพร้อมรอยยิม้

“เป็นคนใจกล้า หน้าด้าน” คุณวิภาพรกล่าวพร้อมเสียง
หัวเราะ “เวลาท�ำงาน ท�ำธุรกิจ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น ต้อง
รีบแก้ไข ห้ามปล่อยไว้อย่างเด็ดขาด ต้องตัดไฟแต่ตน้ ลม”
โชคดีอย่างหนึ่งของวิมณทิพย์คือเมื่อวิกฤตโรคระบาด
ก�ำลังเริ่มต้นขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก ลูกค้าที่ท�ำสัญญา
เช่ารถตูแ้ ละมินบิ สั ไว้กบั ทางวิมณทิพย์ขอยกเลิกสัญญา
คุณวิภาพรตัดสินใจประกาศขายรถตู้และมินิบัสที่มีอยู่
เกือบทัง้ หมดออกไปทันที จากนัน้ ไม่นาน สถานการณ์ทวั่
โลกและประเทศไทยก็เข้าสูช่ ว่ งเวลาของ Lockdown “ถ้า
ช้ากว่านัน้ นิดเดียว ขายไม่ได้แน่นอน ถ้าเก็บรถไว้ตอนนัน้
ต้องล�ำบากกว่านี้มาก”

รถของวิมณทิพย์ ก�ำหนดอายุการใช้งานไว้ที่ห้าปี “เรา
เลือกใช้รถยุโรป อย่างวอลโว่ บัส เพราะคุณภาพของรถ
ประหยัดน�้ำมัน วิ่งขึ้นเขาลงเขา การเกาะถนนท�ำได้ดี
คนขับรถของเราชอบ ประทับใจ” “ยี่ห้อของรถนั้นแสดง
คุณภาพของตัวมันเองอยู่แล้ว” คุณวิภาพรกล่าว

ทุกอย่างในการท�ำงานถูกบันทึกเป็นข้อมูลเก็บไว้หมด
การขับรถแต่ละเที่ยวของคนขับเป็นอย่างไร ใช้น�้ำมัน
ไปเท่าไหร่ ใครขับดีก็จ่ายงานให้คนนั้นมาก การที่คน
ขับได้เที่ยวมากหมายถึงรายได้จะเพิ่มพูน เพราะการขับ
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ตั้งแต่เริ่มกิจการ วิมณทิพย์เริ่ม
ต้นกับวอลโว่ บัส และใช้วอลโว่
บัสมาโดยตลอด “ลูกน้องบอก
ว่า รถวอลโว่ขับดี ขับง่าย สบาย
ไม่กินน�้ำมัน” คุณวิภาพรกล่าว
รถทัวร์ให้บริการแขกจากอเมริกัน จากสเปน เยอรมัน
นั้น เงินทิปถือว่าดีมาก รถในฟลีททุกคันวิ่งบนเส้นทาง
เดียวกัน ระยะทางเท่ากัน น�้ำมันเติมให้เท่ากัน ผลลัพธ์
ควรจะใกล้เคียงกัน คนขับไม่สามารถมีข้ออ้างในเรื่องนี้
ได้ คุณท�ำไม่ได้แต่ทำ� ไมอีกสิบกว่าคนเขาท�ำได้ ข้อมูลที่
เก็บไว้เป็นผลที่สะท้อนกลับไปสู่การท�ำงานได้เป็นอย่าง
ดี คุณวิภาพรกล่าวว่าส�ำหรับตัวเอง ความโชคดีอย่าง
หนึ่งในการท�ำงานคือ ได้ลูกน้องดี คนขับทุกคนนิสัยดี
หมด แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเอง ย่อมต้องมา
จากการดูแลบริหารจัดการของคุณวิภาพร

เมื่อแก้ปัญหาให้ลูกน้องได้ก็เท่ากับว่าแก้ไขปัญหาให้
กับบริษัทได้ด้วย

“เรารักเขาก่อน เขาจึงรักเรา” “เราไม่อยากให้เขาไม่ดีกับ
เรา เราก็ตอ้ งไม่ทำ� ไม่ดกี บั เขา” ทุกเดือนคุณวิภาพรจะต้อง
ได้เจอลูกน้องในวันจ่ายเงินเดือน วันจ่ายเบีย้ เลีย้ ง เพราะ
ระบบการจ่ายเงินเดือนของวิมณทิพย์ ทรานสปอร์ตนั้น
รับจากมือเจ้านายโดยตรง ไม่ใช้การโอนผ่านธนาคาร ซึง่
ท�ำมาตั้งแต่แรกเริ่ม “วันนั้นเราจะได้คุยกับเขา สอบถาม
เขา สุขสบายดีไหม ลูกเมียเป็นไงบ้าง มีปัญหาอะไร”
การพูดคุยท�ำให้ได้รู้จัก เมื่อลูกน้องมีปัญหาจะได้รับรู้
ช่วยแก้ไข ไม่ให้เขาพกความเครียดติดตัวไปท�ำงานด้วย

เมื่อรับฟังสิ่งต่างๆ ที่คุณวิภาพรกล่าว ทั้งวิธีการคิด การ
ลงมือท�ำ เรื่องที่ให้ความส�ำคัญ เราจึงไม่แปลกใจว่า
ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการท่องเที่ยวที่ลาก
ยาวมาสองปีนี้ ท�ำไมวิมณทิพย์จึงยังสามารถยืนหยัดรอ
โอกาสที่ก�ำลังจะหวนกลับมาอีกครั้งได้อย่างมั่นคง

มีกจิ กรรมและโครงการหลายอย่างทีค่ ณ
ุ วิภาพรสนับสนุน
ให้พนักงานได้ท�ำ รวมทั้งท�ำให้ เช่น โครงการออมเงิน ให้
เงินกู้ยืมสนับสนุนพนักงานที่มีความต้องการลงทุนเพื่อ
อนาคตของตนเองและครอบครัว “พี่ถามพนักงานว่าเธอ
อยากได้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม ไม่ตอ้ งดาวน์ซอื้ เสียดอกเบีย้
ผ่อน เราพาเขาไปซือ้ เลยไปดูคนั ทีอ่ ยากได้ เสร็จแล้วเราก็
หักเงินเดือนเขาเป็นเดือนไป” คุณวิภาพรเล่าให้ฟัง
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Asian Trucker 36

รถบรรทุกไฟฟ้างานเหมือง SANY
รุ่น
“SKT90E Pure Electric Truck”

LEADWAY
SANY
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“LEADWAY” จับมือ “SANY” ผูผ้ ลิตเครือ่ งจักร
กลหนักยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน เปิดตัวรถ
บรรทุกไฟฟ้างานเหมือง SANY รุ่น “SKT90E
Pure Electric Truck” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และร่ ว มลดสภาวะโลกร้ อ นเป็ น รายแรกใน
ประเทศไทย
ตามนโยบายการรณรงค์ เรื่องการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นวาระของโลก
และประเทศไทยได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ ในเรือ่ งนีต้ ามทีท่ า่ นนายก
รัฐมนตรี ได้ไปเข้าร่วมประชุม COP 26 บริษัท ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์
รี่ จำ�กัด ในฐานะผูแ้ ทนจำ�หน่ายเครือ่ งจักรกลงานเหมืองและเป็นตัวแทน
จำ�หน่าย รถบรรทุกงานเหมือง SANY จึงได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว
โดยร่วมกับ บริษัท SANY Heavy Industry Co,. Ltd. ประเทศจีน ผู้ผลิต
เครือ่ งจักรกลหนักยักษ์ใหญ่ ทีม่ มี าตราฐานสูง คุณภาพเป็นทีย่ อมรับโดย
ทัว่ ไป จึงได้นำ�เข้ารถบรรทุกไฟฟ้า ยีห่ อ้ SANY รุน่ SKT90E Pure Electric
Truck เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเป็นรายแรก ซึง่ ส่วนหนึง่ ได้ทำ�การส่ง
มอบให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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คุณฉกาจ แสนจัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ลีดเวย์ เฮฟวี่ แมชชีนเนอร์ร่ี จำ�กัด เปิดเผยว่า จุดเด่น
ของรถบรรทุกไฟฟ้านี้ ถือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยิ่ง กล่าวคือ นอกเหนือจากการช่วยลดการปล่อยก๊าซ์
คาร์ บ อนได อ๊ อ กไซด์ เ ป็ น อั น มาก แล้ ว ยั ง ปราศจาก
มลภาวะเสียงอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถดำ�เนิน
การขอทำ�คาร์บอนเครดิตได้อีกส่วนหนึ่ง รวมถึงการลด
ต้นทุนในการดำ�เนินการ โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ราคา
น้ำ�มันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น แต่รถ SANY รุ่น SKT90E มี
ต้นทุนด้านการบำ�รุงรักษาที่ต่ำ�กว่ากว่ารถบรรทุกที่ใช้
เครื่องยนต์
บริษทั ลีดเวย์ฯ มีความพร้อมทีจ่ ะบุกตลาดรถบรรทุกงาน
เหมืองเต็มสูบ โดยเริม่ ที่ รถบรรทุกเหมืองไฟฟ้า SANY รุน่
SKT90E Pure Electric Truck รวมถึงการบริการหลังการ
ขายและอะไหล่ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า
บริษทั ลีดเวย์ฯ ได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั ผูผ้ ลิต ส่งทีม
วิศวกรผูช้ ำ�นาญการด้านรถบรรทุกไฟฟ้ามาประจำ�การที่
ประเทศไทย เพื่อฝึกอบรบและพัฒนาทีมงานบริการขอ
งบริษัทฯ รวมไปถึงทีมงานของลูกค้า ให้สามารถใช้งาน
รถได้เต็มประสิทธิภาพและบำ�รุงรักษาอย่างถูกวิธี
ด้านการบริการหลังการขาย ยังมาพร้อมการรับประกัน
แบตเตอรี่ยาวนานถึง 5 ปี หรือ 2 แสนกิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อน ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกำ�ลัง ยัง
รับประกันยาวนาน 3 ปี หรือ 1.5 แสนกิโลเมตร แล้วแต่
ระยะใดถึงก่อนเช่นเดียวกัน
ลีดเวย์ในฐานะผู้แทนจำ�หน่ายอย่างเป็นทางการของ
รถบรรทุกเหมือง SANY นอกจากความมุ่งมั่นที่จะนำ�
เสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาค
อุตสาหกรรมงานเหมือง ยังมอบความมั่นใจด้วยการ
บริการแบบ One Stop Service ครอบคลุมตั้งแต่ การ
แนะนำ�เครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับลูกค้า บริการสินเชื่อ
เช่าซือ้ ผ่านสถาบันการเงินชัน้ นำ� เพือ่ ช่วยให้ลกู ค้าดำ�เนิน
ธุรกิจได้ด้วยความคล่องตัว และยังมีทีมวิศวกร ทีมช่าง
ผู้ชำ�นาญการให้บริการซ่อมบำ�รุงตามระยะเวลา ตรวจ
เช็คสภาพ พร้อมทั้งจัดหาอะไหล่ และชิ้นส่วนแท้อย่าง
ครบวงจร และด้วยบริการหลังการขายจากเราที่พร้อม
สร้างความอุ่นใจ และเชื่อมั่น ผ่านศูนย์บริการลีดเวย์
ทั้ง 14 แห่ง ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศไทย
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คุณสมบัติของรถบรรทุกไฟฟ้า
SKT90E Pure Electric Truck
ข้อมูลทั่วไป
น้ำ�หนักรวม 94 ตัน
น้ำ�หนักบรรทุก 60 ตัน
ความจุกะบะ Struck 33คิว / Heaped 38คิว
ความเร็วสูงสุด 44km/h
ขุมกำ�ลัง
Main motor ให้กำ�ลังสูงสุด 380kw
Slave motor ให้กำ�ลังสูงสุด 200kw
รวมกำ�ลังทั้งหมด 580kw
Warranty 3 years/150,000 km whichever
comes first
เกียร์อัตโนมัติ 4 speed
4 เกียร์เดินหน้า / 1 เกียร์ถอยหลัง
Warranty 3 years/150,000 km whichever
comes first
แบตเตอรี่ เป็นแบบ Lithium Iron Phosphate ยีห่ อ้
CATL
ความจุ 350kWh
สามารถชาร์ทได้เร็ว 60-70 นาที
Warranty 5 years/200,000 km whichever
comes first

ระบบเบรค มีถึง 4 ระบบ
Electric Brake (regenerative braking system)
Electric Retarder 4 step
Service Brake (drum brake)
Parking Brake
ระบบกันสะเทือน
ด้านหน้า แบบเป็นโช้คอัพ Hydro-pneumatic
ด้านหลัง เป็นแหนบ 18 ชั้น ที่มีความหนามากที่สุด
ยางและอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย
ขนาด 16.00R25 E4 เป็นเรเดียน ที่เหมาะสำ�หรับงาน
หินโดยเฉพาะ
ระบบอัดจาระบีอัตโนมัติ
กล้องรอบตัว มีถงึ 4 ตัว (ด้านหน้า ข้างซ้าย หลังและ
ห้องพนักงานขับรถ) เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุทไี่ ม่คาดคิด
ระบบ GPS ติดตามรถ และดูพฤติกรรมพนักงานขับรถ

EV Truck
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Hino Dutro Z EV
ยานยนต์ ไฟฟ้รุ่นใหม่ของฮีโน่

ที่มา : www.Hino.co.th
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Hino Motors Ltd. สำ�นักงานใหญ่ ที่
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนา
รถบรรทุกไฟฟ้าขนาดเล็ก ขับเคลือ่ น
ล้อหน้า แบบชานต่ำ�พิเศษ พร้อมตัว
ถังตู้บรรทุกที่สามารถเดินเชื่อมต่อ
ได้ (Walk-through) ด้วยแนวทาง
การออกแบบเช่นนี้เป็นมิตรกับผู้ใช้
และปราศจากการปล่อยคาร์บอนสู่
สิ่งแวดล้อมในระบบโลจิสติกส์

โครงการรถบรรทุกรุ่นใหม่นี้ ถือเป็นเป้าหมายของทาง
Hino ที่จะมุ่งไปสู่อนาคตของระบบขนส่งสินค้าแบบ
Last mile logistics โดยตัวรถมีกำ�หนดเปิดตัวในตลาด
ญีป่ นุ่ ช่วงต้นฤดูรอ้ นปี 2022 ภายใต้ชอื่ Hino Dutro Z EV
แนวโน้มในปัจจุบนั ด้วยจำ�นวนพนักงานทีล่ ดลงและการ
เติบโตของระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ระบบขนส่งสินค้าแบบ Last mile logistics ที่ส่ง
มอบสินค้าให้กับผู้บริโภคกำ�ลังเผชิญกับปัญหาที่รุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การขาดแคลนพนักงานขับไปจนถึง
ภาระในการขนถ่ายสินค้า การจัดการ การจัดส่ง และ
สินค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ด้วยปริมาณสินค้าที่
คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ปัญหาเหล่านี้จำ�เป็นจะต้อง
ได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากนี้แนวโน้มของโลก
ปัจจุบันต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายให้มีการปล่อย CO2
เป็นศูนย์ ทำ�ให้บริษัทด้านโลจิสติกส์ต้องดำ�เนินการด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
Hino ได้นำ�ปัญหาด้านโลจิสติกส์จากมุมมองของลูกค้า
มาพัฒนารถบรรทุกไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้า แบบชาน
ต่ำ�พิเศษรุ่นใหม่ ที่จะจัดการกับข้อกังวลต่างๆ ที่ลูกค้ามี
เมื่อเปรียบเทียบกับรถขับเคลื่อนล้อหลังทั่วไป รถคันนี้
มีการออกแบบชานต่ำ�พิเศษ ซึ่งลดระยะห่างจากพื้นลง
ครึ่งหนึ่ง เหลือประมาณ 400 มม. ช่วยปรับปรุงเรื่องการ
ขนถ่ายสินค้า ทำ�ให้การขึ้น-ลง สินค้าทำ�ได้ง่าย สะดวก
สบาย ทางเดินเชื่อมต่อยังช่วยให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นใน
สถานที่จัดส่ง สำ�หรับระยะทางวิ่ง เป้าหมายของ Hino
คือระยะทางอย่างน้อย 100 กิโลเมตร ต่อการชาร์ตไฟ
เต็มหนึ่งครั้ง ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการใช้งานในการจัดส่งใน
เขตเมือง (เขตชุมชน)
แม้ว่ารถรุ่นนี้เหมาะสำ�หรับการใช้งานในเมืองเป็นหลัก
แต่คาดว่าจะมีการใช้งานในสถานทีแ่ ละช่วงเวลาทีห่ ลาก
หลาย เช่น การขนส่งเชื่อมโยงภายในพื้นที่ร้านค้า คลัง
สินค้า สนามบิน สถานทีข่ นาดใหญ่ ตลอดจนในช่วงเวลา
กลางคืนและการทำ�งานในตอนเช้า
โลกของการส่งในอนาคต ระบบการขับเคลื่อนจะปรับ
เปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมไปสู่ระบบไฟฟ้า
อย่างไม่ต้องสงสัย ในรถเพื่อการพาณิชย์จะเริ่มต้นจาก
ยานพาหนะขนาดเล็ก วิ่งเฉพาะในเขตเมือง จากนั้นการ
พัฒนาจะขยับไปสู่ยานพาหนะขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ที่ ระยะเวลาในการทำ�การ ระยะทางในการวิง่ สถานี
และจุดเติมพลังงานไฟฟ้า จะถูกพัฒนาตามอย่างแน่นอน
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นครไทยแอร์ ดัน วอลโว่ บัส คว้างานรับส่งพนักงาน ปตท. สผ.
บริษัท นครไทยแอร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริการผู้ให้บริการรถโดยสาร
ชั้นน�ำ คว้างานรับส่งพนักงานของบริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. สผ. โดยได้รับสัญญา
ยาว 5 ปี
นายศักดิ์ศิลป์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท นครไทยแอร์
จ�ำกัด เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. สผ. ให้
ด�ำเนินการรับส่งพนักงานด้วยรถวอลโว่ บัส รุน่ B8R จ�ำนวน 2 คัน
ทั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นในหลักปรัชญาด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม
ของวอลโว่ บัส แห่งประเทศสวีเดน ที่ได้มาตรฐานสากล อีกทั้ง
ระบบความปลอดภัยบนท้องถนนของวอลโว่ บัส เป็นที่น่าเชื่อ
ถือในตลาดโลก โดยเฉพาะรถวอลโว่ บัส 2 คันดังกล่าวประกอบ
จากโรงงานของบริษัท เชิดชัย คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งใน
สามผูเ้ สนอเป็นผูป้ ระกอบตัวถังรถของวอลโว่ บัส ในประเทศไทย
“เราเชื่อมั่นในโรงงานประกอบของเชิดชัย คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็น
โรงงานประกอบตัวถังรถบัสแห่งใหม่ในประเทศไทยและเป็น
ผู้ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ประกอบตัวถังรถวอลโว่ บัส ใน
ประเทศไทย ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาทีจ่ ะประกาศอย่าง
เป็นทางการในเร็ว ๆ นี้” นายศักดิ์ศิลป์ กล่าว
นายศักดิ์ศิลป์ กล่าวว่าโครงการรับส่งพนักงานให้กับ ปตท. สผ.
นี้เริ่มต้นด้วยรถวอลโว่ บัส จ�ำนวน 2 คัน เป็นรถ Volvo Bus B8R
จ�ำนวน 40 ทีน่ งั่ ต่อคัน อายุสญ
ั ญา 5 ปี โดยเริม่ ตัง้ แต่พฤศจิกายน
2564

EV TRACTOR รถหัวลากไฟฟ้า จาก Nex Point

Nex Point เปิดตัวรถหัวลากไฟฟ้าสู่ตลาด
EV TRACTOR รถหัวลากไฟฟ้า จาก Nex Point
สามารถวิ่งใช้งานได้มากกว่า 200 กิโลเมตรขึ้น
ไป ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
รถหัวลากไฟฟ้า มีอัตราเร่งมอเตอร์ไฟฟ้าตอบ
สนองไวโดยไม่ต้องรอรอบ เหมือนรถหัวลาก
น�้ำมันดีเซล ที่ส�ำคัญคือระบบขับเคลื่อนด้วย
ไฟฟ้า ไม่มีการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับการขนส่ง ที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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สแกนเนี ย เผยวิ ธี ป ระหยั ด น�้ ำ มั น
ในธุรกิจโลจิสติกส์
ฝึกอบรมนักขับ และอีโคโหมด ช่วยลด
ต้นทุนงานขนส่ง

สแกนเนีย (SCANIA) เผยเคล็ดลับการประหยัดน�ำ้ มันช่วยธุรกิจ
โลจิสติกส์ไทยในยุคราคาน�ำ้ มันแพง แนะใช้บริการฝึกอบรมนัก
ขับ (Driver Training) และระบบขับขี่อีโค (Eco Mode) ที่ช่วย
ให้ประหยัดน�ำ้ มันมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์ หรืออย่างน้อย เฉลีย่ 20
-80 ลิตรต่อเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพของรถ
นายอ�ำนาจ ทองทัย ผูจ้ ดั การแผนกฝึกอบรมพนักงาน
ขับรถ บริษัทสแกนเนีย สยาม จ�ำกัด เปิดเผยว่า จากสภาวะ
ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาน�ำ้ มันทีม่ รี าคาแพงอย่างต่อ
เนื่อง การฝึกอบรมนักขับ (Driver Training) จึงมีความส�ำคัญ
กับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ในปัจจุบนั เป็นอย่างมาก เพราะฉะนัน้
ธุรกิจขนส่งจึงต้องมีการฝึกอบรมให้คำ� แนะน�ำและมีการพัฒนา
คนขับรถในเรื่องของการให้ความรู้ในการใช้รถ ไม่ว่าจะเป็น
ฟังก์ชนั ต่าง ๆ ใช้ให้ถกู วิธี การขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย รวมถึง
การใช้รถที่ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง ซึ่งล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญ
ของธุรกิจขนส่ง
“การฝึกอบรมนักขับถือเป็นบริการหนึง่ ของสแกนเนีย
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้
ค�ำปรึกษา ให้ความรูใ้ นเรือ่ งของการการขับขี่ หากเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ที่ได้ฝึกอบรมกับผู้ที่ไม่ได้ฝึกอบรม อาจท�ำให้เห็นถึง
ความแตกต่างด้านการประหยัดน�้ำมัน และยังต่างกันในเรื่อง
ของการสึกหรอของรถ รวมถึงลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้
จึงเป็น Value หรือคุณค่าที่จะเน้นให้กับลูกค้าของเราเพื่อที่จะ
ให้เห็นความส�ำคัญกับการฝึกอบรม” นายอ�ำนาจกล่าว
นายอ�ำนาจ กล่าวว่า การให้บริการ Driver Training ของสแกนเนียจะแบ่งบริการเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1. บริการ

ทดสอบหรือทดลองขับ 2. ส่งมอบรถ 3. การฝึกอบรม 4. ที่ปรึกษา
การขับขี่ (Driver Coaching) โดยสแกนเนียจะมีระบบ FMS (Fleet
Management System) ที่จะคอยติดตามการใช้รถ หากติดปัญหา
ก็จะมีแผนกฝึกอบรมพนักงานขับคอยเป็นทีป่ รึกษา ให้ลกู ค้าอย่าง
ต่อเนื่อง
เริ่มจากบริการทดลองหรือทดสอบขับ มีขึ้นเพื่อพิสูจน์
สมรรถนะ ความสามารถของรถสแกนเนียที่จะน�ำไปตอบโจทย์
งานขนส่งลูกค้า เนื่องจากงานขนส่งในตลาดมีหลากหลายรูปแบบ
หลากหลายเส้นทาง หลากหลายประเภทสินค้า เพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจ
ว่าจะการลงทุนกับสแกนเนียจะคุม้ ค่า แผนกฝึกอบรมนักขับจึงมีมอื
อาชีพผู้เชี่ยวชาญที่จะพาท่านไปพิสูจน์การใช้งานจริงด้วยสินค้า
และเส้นทางที่ท่านท�ำงานจริง
เมื่อทดสอบได้ผลที่พอใจ ลูกค้าที่ตัดสินใจเป็นเจ้าของ
สแกนเนีย ก็จะได้รบั การส่งมอบรถโดยทีมงานมืออาชีพ ทีน่ อกจาก
จะส่งรถให้ลูกค้าถึงอย่างปลอดภัยแล้ว ยังแนะน�ำตัวรถพร้อมงาน
บริการครบวงจรที่สแกนเนียมีให้ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน
สแกนเนียได้เต็มประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมีคปู องส�ำหรับเจ้าของเพือ่
ส่งพนักงานขับเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
พร้อมการสอบวัดผลให้ เพื่อแน่ใจว่า การขับขี่รถสแกนเนียจะมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกสบาย
นอกจากนี้ สแกนเนี ย มี ร ะบบที่ เ ชื่ อ มกั บ ตั ว รถเพื่ อ
วิเคราะห์การขับขีใ่ นรถทุกคัน ด้วยเทคโนโลยีนที้ ำ� ให้สามารถวัดผล
ประเมินการขับขี่ได้ ซึ่งแผนกฝึกอบรมนักขับสามารถร่วมกับลูกค้า
ดูข้อมูลและน�ำมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานขนส่งของลูกค้าใน
อนาคตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ได้ โดยบริการนีค้ อื บริการทีป่ รึกษา
การขับขี่ (Driver Coaching) จะเห็นได้วา่ บริการจากแผนกฝึกอบรม
นักขับ ครอบคลุมทั้งก่อนและหลังการขายทั้งปัจจุบันและอนาคต
ของธุรกิจขนส่ง เพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืนในวันนี้ สู่อนาคตธุรกิจที่
เหนือกว่า
 	
นายอ�ำนาจกล่าวถึงความเชือ่ มโยงระหว่างการฝึกอบรม
นักขับรถ (Driver Training) กับระบบ Eco Mode ว่า จากปัจจุบัน
ที่ราคาน�้ำมันสูง สแกนเนียน�ำเสนอฟังก์ชันที่มีในรถสแกนเนีย
พร้อมให้ทุกคนประหยัดน�้ำมันขึ้นง่าย ๆ เพียงใช้โหมดการขับขี่อี
โค (Eco Mode) ที่ทุกท่านสามารถปรับเองได้ด้วยปลายนิ้วที่ก้าน
เกียร์ ร่วมกับระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติออพติครูส จะท�ำให้รถ
ประหยัดน�ำ้ มันที่สุดมากถึง 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อคิดเป็นค่าใช้จ่าย
ในการท�ำธุรกิจแล้ว สามารถประหยัดได้อย่างน้อย 20 -80 ลิตรต่อ
เที่ยว นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์และเครื่องยนต์
ด้วย จึงเป็นทางเลือกที่สแกนเนียมีน�ำเสนอในยุคราคาน�้ำมันแพง
และเมื่อกล่าวในเชิงความยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย
ส�ำหรับลูกค้าที่สนใจรถสแกนเนีย สามารถโทรศัพท์
สอบถามสแกนเนียได้ที่ 02-017-9200 โดยสแกนเนีย ยังคงมุ่งมั่น
เพื่อให้รถของลูกค้าพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และ
เพิ่มผลก�ำไรในธุรกิจขนส่งอย่างสูงสุด เพื่อการขนส่งที่ยั่งยืนในวัน
นี้ สู่อนาคตธุรกิจที่เหนือกว่า สนใจติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายใกล้ท่าน
และสอบถามข้อมูลรถเพิ่มเติมที่ www.scania.com/th/th/home/
products-and-services/trucks/trucks_showroom.html
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อิทธิพัทธ์ เอ็นจิเนียริ่ง
ปรับแผนขยายธุรกิจ
รุกงานขนส่งค้าปลีก
ผุดกิจการใหม่
ขนส่งค้าปลีก

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด อิทธิพัทธ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เซอร์วิส
เตรี ย มขยายฟลี ท รถเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ
ขนส่งค้าปลีก หลังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทขนส่ง
ยักษ์ใหญ่ ให้ขนส่งกระจายสินค้าไปยังห้างค้าปลีก และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทัว่ ภาคอีสาน และในกรุงเทพฯ พร้อมตัง้
เป้าสร้างรายได้เติบโตเท่าตัวในทุกๆปี
นายสมพงษ์ โตนา กรรมการผู้จัดการ หจก. อิทธิพัทธ์
เอ็นจิเนียริง่ แอนด์เซอร์วสิ เปิดเผยว่า ได้เริม่ ด�ำเนินธุรกิจ
ขนส่งค้าปลีกปีนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งถือว่าประสบความส�ำเร็จ
อย่างมาก โดยได้รบั ความไว้วางใจจาก บริษทั ขนส่งยักษ์
ใหญ่ ให้เข้าร่วมบริการขนส่งกระจายสินค้าห้างค้าปลีก
ท�ำให้ยอดรายได้ในปีแรกสูงถึง 40 ล้านบาท มีรถบรรทุก
ในฟลีทรวมกว่า 70 คัน และคาดว่าปีนจี้ ะสามารถท�ำราย
ได้เติบโตขึ้นอีกเท่าตัว โดยมีเป้าหมายรักษารายได้ธุรกิจ
ให้เติบโตขึ้นอย่างน้อย 50 ล้านบาทในทุก ๆ ปี พร้อมทั้ง
เพิ่มรถในฟลีทให้ได้ 170 คันในปี พ.ศ. 2565
“ธุรกิจดั้งเดิมผมคือธุรกิจก่อสร้าง ตอนนี้ผมก็ยังท�ำอยู่ มี
อยู่ 2 บริษัท คือห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ดีสยามเอ็นจิเนียริ่ง
และห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด สยามโกลว์ เอ็นจิเนียริง่ ซึง่ ทัง้ สอง
บริษัทด�ำเนินธุรกิจก่อสร้างมานานมากกว่า 14 ปี และ
อิทธิพทั ธ์ เอ็นจิเนียริง่ ถือเป็นธุรกิจใหม่ลา่ สุดทีด่ ำ� เนินการ
มาเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งเป็นผลพวงจากการแพร่ระบาดของ โค
วิด-19 ที่ท�ำให้ธุรกิจก่อสร้างมีการชะลอตัวไประยะหนึ่ง
แต่ก็เป็นจังหวะให้เราได้ขยายกิจการเริ่มธุรกิจใหม่ โดย
เราได้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างให้รับผิดชอบขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม CPF ในการกระจายสินค้าจากศูนย์
กระจายจังหวัดขอนแก่นไปยังห้างค้าปลีกจังหวัดต่าง ๆ
ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงงานขนส่งกระจาย
สินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยไปยังห้างค้าปลีกที่

มีสาขาทั่วกรุงเทพมหานคร” นายสมพงษ์ กล่าว
นายสมพงษ์ กล่าวเสริมว่าท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจขนส่ง
สินค้าอุปโภค-บริโภคยังคงเติบโตไปได้ แม้ว่าจะมีช่วงที่ห้างสรรพ
สินค้าปิดบางส่วน แต่ในส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตยังคงเปิดให้บริการ
ท�ำให้ความต้องการด้านขนส่งได้รับผลกระทบไม่มาก และมีความ
ต้องการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
“สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้ธุรกิจของเราเติบโตไปได้ตามความต้องการงาน
ขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น คือการที่เรารักษาคุณภาพการบริการที่ดี
จริงใจต่อลูกค้า เพราะผูว้ า่ จ้างของเราเป็นบริษทั ขนส่งขนาดใหญ่ทมี่ ี
มาตรฐานระดับโลก เราจึงมีความเข้มงวดเรือ่ งวินยั ของพนักงานขับ
รถของเรา โดยห้ามมีปญ
ั หาเรือ่ งสารเสพติด แอลกอฮอล์ เคร่งครัดใน
การรักษาวินัยจราจรของพนักงานขับรถ และวิ่งรถในความเร็วตาม
ก�ำหนดไม่เกิน 65 กม.ต่อชั่วโมง ท�ำให้เราได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง” นายสมพงษ์ กล่าว
อิทธิพัทธ์ฯ ให้ความใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงานขับรถมาเป็น
อันดับแรก ทางบริษัทฯ จึงเลือกลงทุนซื้อรถบรรทุกที่มีคุณภาพเพื่อ
ให้พนักงานขับรถมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยล่าสุดได้
รับมอบรถยูดี ทรัคส์ เพิ่มเติมอีก 2 คัน เป็นการทยอยรับมอบจาก
ยอดสั่งซื้อทั้งหมด 14 คัน เพราะเชื่อมั่นในเทคโนโลยี และสนใจใน
เกียร์กงึ่ อัตโนมัติ Escot ทีท่ ำ� ให้พนักงานขับรถสามารถขับขีไ่ ด้อย่าง
สะดวกสบายยิง่ ขึน้ รวมไปถึงการให้บริการหลังการขายทีใ่ กล้ชดิ กับ
ลูกค้า และมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ
“พนักงานขับรถคือหัวใจส�ำคัญของทุกธุรกิจบริษัทขนส่ง เราจึงต้อง
ดูแลพวกเขา ให้เขาได้ขับรถที่ดี ให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดี เขาจึง
จะอยากอยูก่ บั เรา และยังช่วยบริหารต้นทุนส�ำคัญอย่างน�ำ้ มัน และ
ดูแลรถให้เราให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอด สุดท้ายก็ท�ำให้ธุรกิจเราไป
ต่อได้” นายสมพงษ์ กล่าว
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บริษทั เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํากัด
หรือดีซีวีที ประกาศแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่
บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จํา
กัด หรือดีซีวีที ประกาศแต่งตั้ง คุณราล์ฟ เครเมอร์ (Mr. Ralf
Kraemer) เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยจะเริ่ม
งานตั้งแต่ มกราคม พ.ศ. 2565 ต่อจากคุณสเตฟาโน่ จิออร์
ดานี่ (Mr. Stefano Giordani) ซึ่งได้ย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ เดมเลอร์ บัส (Daimler
Buses) ประเทศอิตาลี

ก่อนหน้าที่เขาจะรับต�ำแหน่งปัจจุบันในประเทศจีน เขา
เคยเป็นกรรมการผู้จัดการด้านรถเพื่อการพาณิชย์ที่ PT
Mercedes-Benz Distribution Indonesia ตั้งแต่ปีพ.ศ.
2558 ถึง 2560 ซึง่ เขาได้มสี ว่ นสนับสนุนทีส่ ำ� คัญต่อธุรกิจ
ก่อนหน้านัน้ เขาเป็นผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายและการตลาด
ของ Mercedes-Benz Van ที่ Fujian Benz Automotive
China ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึง 2558

คุณราล์ฟ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Daimler Trucks and Buses (China) Ltd. มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561
และด�ำรงต�ำแหน่งอื่น ๆ มาอย่างยาวนานที่เดมเลอร์ โดยมี
ประสบการณ์และความรู้ที่กว้างขวางเกี่ยวกับรถบรรทุกและ
รถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งดีซีวีทีเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ระดับโลก
ทีก่ ว้างขวางของเขาจะช่วยให้เขาประสบความส�ำเร็จในบทบาท
ใหม่ที่ดีซีวีที

คุณราล์ฟ กล่าวว่า “ผมมีความยินดีเป็นอย่างมากทีไ่ ด้มา
ประจ�ำทีป่ ระเทศไทย และได้สมั ผัสกับประเทศทีส่ วยงาม
อีกแห่งหนึง่ ในเอเชีย ผมและทีมงานทีด่ ซี วี ที มี คี วามมุง่ มัน่
อย่างเต็มที่ที่จะขยายตลาดของเราในประเทศไทย ด้วย
การน�ำเสนอโซลูชนั่ บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ใหม่รว่ ม
กับผู้จ�ำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
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เราน�ำบทความเกี่ยวกับรถไฟของจีนที่สร้างเข้ามาในลาว จากอ.ภัทร เหมสุข มาฝากท่านผู้อ่าน นับเป็น
อีกมุมของรถไฟจีนลาวทีน่ า่ สนใจ ทีผ่ คู้ นในแวดวงขนส่งรูไ้ ว้เพือ่ สามารถมองภาพรวมเกีย่ วกับการขนส่ง
ในอนาคตได้

สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ห็ น เวลาผมออกเดิ น ตลาดตาม
ห้าง และลามมาถึงตลาดนัดตามชุมชนนั่น
คือผักผลไม้จากจีนเข้ามาจนถึงก้นครัวของ
คนไทยแล้วทั่วหน้า ซึ่งเส้นทางหลักที่เข้ามา
คือท่าเรือที่เชียงราย ซึ่งผักผลไม้ของจีนนั้น
ราคาต�่ำกว่าของไทยเพราะค่าแรงและพื้นที่
นั้นราคาต้นทุนต�่ำกว่าไทย และอีกอย่างคือ
เขาใช้ยาฆ่าแมลงต�ำ่ กว่าเราเพราะสภาพภูมิ
อากาศที่ไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการแพร่พันธุ์ของ
ศัตรูพืชมากนักเหมือนเขตที่ร้อนฝนชุกแบบ
บ้านเรา และเขามีปุ๋ยราคาต้นทุนต�ำ่ กว่าเรา
ทีใ่ ช้ทงั้ ปุย๋ คอกทีผ่ ลิตเองและปุย๋ เคมีราคาถูก
ของรัฐที่เริ่มโครงการในเวลาไม่ต่างกับเราที่
ขึน้ โครงการปุย๋ แห่งชาติแล้วแท้งหมดสภาพ
กลายเป็นบริษทั ปิโตรเคมีไปแทน แต่ของจีน
นั้นเดินหน้าโครงการปุ๋ยแห่งชาติต่อไปจน
เกษตรกรมีต้นทุนปุ๋ยที่ถูกกว่าเรามากมาย
ผมอยากจะบอกว่ า ทางรถไฟจากคุ น หมิ
งมาถึงเวียงจันทน์นั้น เป้าหมายไม่ใช่ลาว
หรอกครับ ลาวไม่ใช่เป้าหมายทั้งเรื่องทาง
ธุ ร กิ จ หรื อ ทางยุ ท ธศาสตร์ เ พราะลาวคื อ
แลนด์ล็อค แต่ลาวนั้นเป็นแลนด์บริดจ์ที่จะ
มาไทยเพื่อที่จีนจะไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบ

มะละกา ท่าเรือของเราที่ฝั่งอันดามันนั้นมี
ค่ามหาศาลส�ำหรับจีนทั้งยามสงบและยาม
สงคราม เพราะจากคุนมิงและจีนใต้น้ันมา
ถึงมหาสมุทรอินเดียโดยผ่านแลนด์บริจ์ด
โดยทางรถไฟนั้นใช้เวลาเพียง 2 วันในขณะ
ทีเ่ รือนัน้ ใช้เวลาไม่ตำ�่ กว่า 5-7 วัน และเมือ่ ไร
ที่เกิดความตึงเครียดทางการเมืองหรือเกิด
สงครามขึ้นมา ช่องแคบมะละกานั้นโดน
ปิดไม่ให้จีนผ่านแน่นอน แต่ทางรถไฟเส้น
นี้จะสามารถขนส่งทั้งสินค้ายุทธปัจจัยและ
เชื้ อ เพลิ ง เข้ า สู ่ จี น ใต้ ไ ด้ ม หาศาล และใน
ท�ำนองเดียวกัน ทางยุทธศาสตร์การทหาร
นั้นจีนสามารถเอื้อมมือมาจนถึงมหาสมุทร์
อินเดียได้โดยบายพาส เวียดนาม มาเลเซีย
อิ น โดนี เ ซี ย และสิ ง คโปร์ ไปได้ ทั้ ง หมด
และยังสามารถหลบการปิดล้อมจากกอง
เรือที่ 7 ของสหรัฐได้แบบไร้ปัญหา แต่นั่น
หมายความว่าไทยนั้นยังต้องคงเป็นเอกราช
และไม่โดนสหรัฐปิดล้อมกดดันหรือยึดไป
เสียก่อนแบบสงครามครั้งที่แล้ว
การที่ไทยนั้นยังคงระบบรางของเราเอาไว้
เป็นมิเตอร์เกจนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์อย่าง
หนึ่งที่เรานั้นยังวิ่งจากเหนือสุดลงไปใต้สุด
ทะลุมาเลเซียไปจนจ่อถึงสิงคโปร์ได้ดว้ ยราง
ระบบเดียวกัน ทีร่ างนีค้ นละระบบกับรางของ
จีน แต่จีนนั้นวางรางเป็นระบบสแตนดาร์ด
เกจมาจนถึงเวียงจันทร์ ไทยเราเองก็วาง
รางมิเตอร์เกจข้ามสะพานแม่น�้ำโขงแห่งที่
1 ไปจนถึงฝั่งลาว นั่นหมายความว่าจีนไม่
สามารถจะใช้รถไฟวิ่งทะลุลงมาได้จนถึง
อันดามันโดยไม่ใช้ระบบขนส่งทางรางของ
ไทย อย่างไรก็ต้องใช้บริการของ รฟท. ใน
การขนส่งสินค้าลงมา ซึ่งจีนเองก็พยายามที่
จะให้ไทยวางรางในระบบสแตนดาร์ดเกจล
งมาจากหนองคายให้ได้ด้วยการสนับสนุน
โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จีนนั้นสามารถ
ใช้ ร างระบบเดี ย วกั น ทะลุ ล งมาได้ จ นถึ ง
กรุ ง เทพ และในเฟสที่ ส องจะมี ก ารเชื่ อ ม
ระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ในย่ า นอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ ข องเรา
และท่าเรือฝั่งอันดามันไปจนถึงมาเลย์และ
สิงคโปร์

แต่ไทยเราเองตัดสินใจที่จะเอาเงินลงทุนของเรา
เองไปพัฒนนาระบบทางคูท่ งั้ ประเทศมากกว่ามา
ลงกับโครงการ One Belt, One Road (OBOR)
หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ของจีนเพราะ
เห็นแล้วว่าการที่เรายังคงรางในระบบของเรา
เอาไว้น่าจะปกป้องอุตสาหกรรมของเราเอาไว้ได้
เพราะราคาสินค้าของจีนนัน้ เรายังพอสูไ้ ด้จากค่า
สินค้า + ค่าขนส่งที่ยังสูงอยู่ แต่เมื่อไรที่ค่าขนส่ง
ราคาถูกลงจากการขนส่งที่สะดวกขึ้น ทั้งผลิต
ภันณ์การเกษตร อุตสาหกรรมขนาดย่อยของเรา
จะพังตัง้ แต่โรงงานขันน�ำ้ พลาสติกห้องแถว จนถึง
อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิกเลยทีเดียว จะเห็นว่า
เวลานี้มีรถยนต์ของจีนมาวิ่งและเปิดโชว์รูมใน
บ้านเรามาหลายปีแล้วด้วยชื่อที่เคยเป็นยี่ห้อเก่า
ของอังกฤษยีห่ อ้ หนึง่ ซึง่ ราคาตอนนีถ้ ล่มรถญีป่ นุ่
ได้อย่างสบายๆ แต่ถ้าต้นทุนถูกลงเมื่อไรคงมอง
เห็นภาพสุดท้ายกันออก
การที่ รั ฐ บาลยั ง ดึ ง ถ่ ว งเรื่ อ งของรถไฟราง
สแตนดาร์ดเกจที่เวลานี้รู้จักกันในชื่อของรถไฟ
ความเร็วสูงนั้น โดยท�ำสัญญาเพียงกรุงเทพไป
ถึงนครราชสีมาที่ไทยเราซื้อเพียง ความรู้ในการ
ออกแบบ ความรู้ เทคโนโลยีระบบเดินรถ ระบบ
อาณัติสัญญาน และตัวรถมาจากจีน ส่วนช่วง
ต่อจากนครราชสีมาไปหนองคายนั้นเราจะท�ำ
เองทั้งหมดหลังจากที่เราเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว แต่
ก็ยังซื้อระบบการเดินรถและตัวรถจากจีนอยู่เช่น
เดิม แต่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไร อีกกี่สิบปีก็ยังไม่รู้
เพราะเรือ่ งของความคุม้ ทุนของรถไฟเส้นนีย้ งั ไม่มี
พอทีจ่ ะสร้าง เอาแค่รถไฟ(ความเร็วสูงทีไ่ ม่สงู จริง)
จากกรุงเทพไปนคราราชสีมา ถ้าเสร็จแล้วเดินรถ
ได้แล้ว ก็ยงั ไม่รวู้ า่ จะขาดทุนบักโกรกไปอีกกีป่ ี แต่
นั่นก็หมายความว่าสักวันหนึ่งถ้าโครงการจบไป
ถึงหนองคาย ในช่วงเวลาที่จำ� เป็นนั้นจีนสามารถ
ต่ อ รางและระบบเพี ย งสั้ น ๆ จากเชิ ง สะพาน
ข้ามแม่น�้ำโขงข้ามมาหนองคายก็ใช้ระบบราง
สแตนดาร์ดเกจของเราทะลุลงมาได้ตามแผนที่
วางเอาไว้ เพราะระบบรางของรถไฟฟ้านั้นรถ
จักรดีเซลก็วิ่งได้ถ้าจะจ�ำเป็นต้องใช้วิ่ง เพราะใน
ยุโรปนั้นระบบรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งข้ามประเทศ
ในการให้บริการช่วงแรกๆ นัน้ ยังวิง่ ร่วมรางกับรถ
ธรรมดาในบางช่วงโดยลดความเร็วลง
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