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เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ก็ต้องปรับตัว 

ปัจจุบัน อาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตส�าหรับกลุ่มสินค้า
อุปโภคและบริโภคมากที่สุดในโลก ซึ่งมีบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคและ
บริโภคชั้นน�าของโลกหลายบริษัทเข้ามาลงทุนเปิดฐานการผลิตสินค้า
ในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศไทย ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
มีธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ข้ามชาติแห่แหนมาปักหมุดในประเทศไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นท่ีทราบดีว่ามีการเข้ามาลงทุนทั้งแบบที่มา
ลงทุนอย่างเปิดเผยท�าธุรกิจแข่งขันกันในตลาดที่มีเจ้าของอยู่แล้ว และ
พยายามแย่งชิงพ้ืนที่ยืนในตลาดขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังกลุ่มธุรกิจข้ามชาติที่มีความต้องการ
ความส�าเร็จรูปโดยการกว้านซื้อธุรกิจขนส่งในท้องถิ่นของเจ้าของคน
ไทย ที่มีกลุ่มลูกค้าเดิมอยู่แล้วและสามารถต่อยอดได้ และแอบแฝงใน
รูปแบบนอมินี 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ในข้างต้น แม้จะเกิดภาพการแข่งขันที่สูง
ขึ้น มีความเป็นสากลมากขึ้น และแน่นอนว่าธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 
สัญชาติไทยต้องปรับตัวมากขึ้น แต่ก็เกิดภาพของการขนส่งสินค้าและ
โลจิสติกส์ที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตครั้งนี้เช่นกัน นั่นคือมีการ
ปรับปรุงบริการและขยายเครือข่ายบริการให้ครอบคลุมมากขึ้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของภูมิภาค และสามารถแข่งขันได้ในพ้ืนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรง 

ในขณะที่ด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศอาเซียน
ยังคงมีความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ด้วยกฎระเบียบและข้อบังคับของ
แต่ละประเทศ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่
มีความแตกต่างกัน ท�าให้การจัดการขนส่งและกระจายสินค้าในภูมิภาค
นี้ยังคงมีอุปสรรคหลายประการ เพราะแม้ว่าการเปิดการค้าเสรีจะช่วย
อ�านวยความสะดวกต่อการขนส่งสินค้าจากประไทยไปยังประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคอาเซียน แต่ด้วยข้อกฎหมายและระเบียบการของแต่ละประเทศ
ที่แตกต่างกันนั้น ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการขนส่งสินค้าใน
ภูมิภาคน้ี ซึ่งในแต่ละประเทศมีข้อกฎหมายและระเบียบการที่แตกต่าง
กันออกไป เช่น ข้อบังคับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ข้อจ�ากัด
ด้านการขนส่งสินค้า ท้ังการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ
การควบคุมอุณหภูมิต่างๆ รวมทั้งกฎระเบียบในการขับขี่ 

ถึงตรงจุดนี้ ค�าถามคือ หากผู้ประกอบการคนไทยจะมีขีดความ
สามารถพอในการแข่งขันซึ่งบริษัทต่างชาติได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
เป็นผู้ให้บริการขนส่งรูปแบบต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งการให้บริการที่
เป็นการขนส่งข้ามแดนและขนส่งผ่านแดน นอกเหนือจาก ‘สายป่าน’ที่
ควรจะมีอยู่บ้างตามสภาพของธุรกิจ ก็ยังต้องดูข้อกฎหมายและระเบียบ
การของแต่ละประเทศ 

อีกหนึ่งส่ิงส�าคัญที่ผู้ให้บริการในปัจจุบันควรค�านึงถึงในการให้
บริการจัดการสินค้าอุปโภคบริโภคในภูมิภาคอาเซียน ต้องมีการปรับ
รูปแบบการบริการให้มีความเหมาะสมกับประเทศนั้นๆ เพ่ือให้สามารถ
จัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างราบรื่น เพราะ
เราคงไม่สามารถไปเรียกร้องให้แต่ละประเทศต่างๆ ปรับกฎหมายและ
ระเบียบการต่างๆ ให้ถูกใจเราได้ ดังนั้นในสภาพการณ์ปัจจุบัน การ
ปรับตัวให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้บริการมากที่สุด น่าจะเป็นหัวใจส�าคัญในการ
ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ในปัจจุบัน
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PTT Lubricants ตอกย�้ำควำมเป็นผู้น�ำตลำดด้ำนเทคโนโลยีหล่อลื่น ล่ำสุด 
เปิดบริกำรด้ำนเทคนิคใหม่แบบครบวงจร “FLEET ONSITE” ตอบโจทย์ควำมคุ้ม
ค่ำผู้ประกอบกำรรถบรรทุก รถโดยสำร และกลุ่มฟลีทโดยเฉพำะ

ด้วยประสบการณ์การให้บริการหลังการขายอันยอดเยี่ยมของ PTT Lubricants ที่มี
มาอย่างยาวนาน จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้ค�าปรึกษาด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายหนึ่ง
ของประเทศไทย ซึง่ไม่เพยีงแต่ได้ชือ่ว่าเป็น “ผูน้�ำ” ด้านยอดจ�าหน่ายทีเ่ตบิโตอย่างต่อเนือ่ง
จนผงาดเป็น “เบอร์หนึง่” และสามารถรกัษาบัลลงัก์แชมป์ได้ต่อเนือ่งเป็นปีที ่10 แต่ยงัเป็น
ผูน้�าการให้บรกิารด้านเทคนคิทีอ่ดัแน่นด้วยความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะทาง เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
ได้มั่นใจในการใช้งานในทุกกิโลเมตรที่รถทะยานวิ่งไปอีกด้วย 

ล่าสุด PTT Lubricants ได้น�าเอาประสบการณ์และการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายมาตั้งเป็นโจทย์และหาแนวทางเพื่อตอบสนองถึงความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด ด้วยการเปิดบริการใหม่ด้านเทคนิคภายใต้ชื่อว่า “FLEET ONSITE” เป็นการ
ให้บริการควบคู่ไปกับการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants ภายหลังการเปลี่ยน
ถ่ายน�้ามันหล่อลื่นโดยผู้เชี่ยวชาญจาก PTT Lubricants จะเข้าท�าการตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติของน�้ามันหล่อลื่น ซึ่งจะสามารถทราบผลได้ภายใน 
5 นาที นอกจากจะช่วยผู้ประกอบการขนส่งได้เลือกน�้ามันหล่อลื่น PTT Lubricants 
ให้เหมาะสมกับรถที่ใช้งานแล้ว และตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจจะเกิดจากการใช้งาน
เครื่องยนต์แล้ว ยังสามารถร่วมวางแผนกับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการใช้งานน�้ามันหล่อ
ลื่นอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

นับได้ว่ำเป็นกำรดูแลแบบ Proactive และครบวงจรตั้งแต่กำรเลือกใช้ กำรน�ำไป
ใช้งำน และกำรป้องกัน! 

นอกจากน�้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์คุณภาพสูง ที่มีให้ลูกค้าได้เลือกหลากหลายตามการ
ใช้งานแล้ว PTT Lubricants ยังมีผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่ครอบคลุมการใช้งานระบบส่งก�าลัง 
ระบบเฟืองท้าย รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จาระบี ให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมกับการใช้
งานในรถแต่ละรุ่นอีกด้วย 

หากผู้ประกอบการขนส่งท่านใดสนใจขอรับบริการดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
บริการ FLEET ONSITE หรือผลิตภัณฑ์หล่อลื่น PTT Lubricants ง่ายๆ เพียงติดต่อผ่าน
ผู้แทนจ�าหน่ายน�้ามันหล่อลื่นในพื้นท่ีของท่าน หรือสามารถติดต่อผ่านทางอีเมล์โดยตรงที่ 
pttlubricants@pttor.com

PTT Lubricants ผุดบริการด้านเทคนิคใหม่
"FLEET ONSITE" ตอบโจทย์ความคุ้มค่ากลุ่มขนส่ง
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“Kerry Express” แกร่งพอจะล้ม 
“ไปรษณีย์ไทย” ได้จริงหรือ?

ท่ำมกลำงกำรพุ่งทะยำนเติบโตของธุรกิจอี-คอมเมิร์ซเมืองไทย ส่ง
อำนสิงสใ์หธุ้รกจิโลจิสตกิส์และกำรจัดส่งสินคำ้มอีตัรำกำรเติบโตพุง่สงูเป็นเงำ
ตำมตัว โดยมีกำรคำดกำรณ์ว่ำภำพรวมธุรกิจโลจิสติกส์ในปี 2561 นี้ น่ำจะ
มีกำรเติบโตไม่ต�่ำกว่ำ 5% โดยเฉพำะธุรกิจขนส่งสินค้ำทำงบกที่คำดกำรณ์
กันว่ำจะมีมูลค่ำกว่ำ 1.4 แสนล้ำนบำท ทะยำนเติบโต 5.3-7% เมื่อเทียบกับปี 
2560 ที่มีมูลค่ำอยู่ที่ 1.3 แสนล้ำนบำท

ทิศทางลมดังกล่าวส่งแรงกระเพื่อมให้สมรภูมิธุรกิจโลจิสติกส์มีอัตราการ
แข่งขันดุเดือดต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งยังมีพลังดูดผู้ประกอบการทั้งไทยและเทศเข้าสู่
วงจรธุรกิจโลจิสติกส์ในหลายรูปแบบ การแข่งขันที่รุนแรงดังกล่าว ท�าให้ปัจจุบัน
ตลาดธุรกิจโลจิสติกส์ไทยอยู่ในสถานการณ์ “Extreme Red Ocean”

ต้องยอมรับว่าตลาดธุรกิจโลจิสติสก์ไทยมีขาใหญ่อย่าง “ไปรษณีย์ไทย”  
Local Brand ที่คนไทยรู้จักกันดีและตะบันธุรกิจคู่วงล้อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย
มากกว่าหนึ่งศตวรรษแล้ว ท�าให้ในอดีตหากใครอยากส่งของหรือสินค้าใกล้-ไกล
ก็ต้องนึกถึงชื่อ “ไปรษณีย์ไทย” เป็นอันดับแรก กลายเป็นขาใหญ่เจ้าประจ�าที่ 
“กวำดกนิเรยีบนิม่ๆ” และใหญ่พอทีใ่ครจะทะยานเทยีบรศัมแีละรมุแย่งเค้กก้อน 
มหึมาของตลาดนี้ได้

ทว่า เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปเทรนด์การซ้ือ-ขายในโลกออนไลน์ขยายตัวข้ึน
ชนิด “เร็วและแรง” ทะลุทุกซอกหลืบสังคมไทยแล้วในเวลานี้ จนบูมสุดขีดยาก
ที่จะทัดทานการเติบโตได้ และกลายเป็นว่า “เค้กตลำดส่งพัสดุ” ก็ยิ่งเป็นเค้กท่ี
ใหญ่มากยิ่งขึ้น ผลท่ีตามมาคือคู่แข่งทั้งไทย-เทศกระโจนเข้าร่วมวงศ์ไพบูลย์หวัง 
“แบ่งเค้กก้อนโต”อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น นิ่ม เอ็กเพรส, SCG 
EXPRESS, DHL และรายอื่นๆอีกบาน 

แต่คูแ่ข่งทีน่่าจบัตาและกลายเป็น “ผูท้้ำชงิตวัจรงิ” ทีน่่ากลวัและสร้างความ
กังวลใจให้แก่ขาใหญ่อย่าง “ไปรษณีย์ไทย” มากที่สุดนั้น ไม่ใช่ใครที่ไหน เพราะ
เขาคือ “Kerry express” ที่มาเร็วและแรงแซงทุก “โค้งส่งพัสดุ” ชนิดไล่จี้ติดๆ
ในเวลานี้เลยก็ว่าได้ จนผู้คว�่าหวอดในวงการต่างฟันธงตรงกันว่าหากขาใหญ่อย่าง 
“ไปรษณีย์ไทย” ยังไม่ตื่นตัวและยังหลงล�าพองความยิ่งใหญ่ของตัวเองในอดีต 
อาจจะถูก Inter Brand อย่าง Kerry express ล้มช้างใหญ่อย่าง ไปรษณีย์ไทย 
ให้หงายท้องตึงได้ในที่สุด 

Trans Time ขอใช้เวทีน้ีวัดแผนการลงทุนและความแข็งแกร่งของท้ัง 2 
แบรนด์ชนิดหมัดต่อหมัดว่าใครจะหนักกว่ากัน หรือใครได้เปรียบ-เสียเปรียบใน
แง่มุมไหนอย่างไรบ้าง 

 ไปรษณีย์ไทย ยกเครื่อง “คุณภำพบริกำร” ครั้งใหญ่ 

คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด (ปณท) ได้ฉายภาพถึง 
ขอบเขตและเทรนด์ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ในวันนี้ที่
เปลี่ยนแปลงไปว่าทุกธุรกิจในโลกนี้ย่อมมีการแข่งขันเป็น
เรื่องธรรมดา เพราะมันเป็นโลกเสรี และไปรษณีย์ไทย 
(ปณท) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ผูกขาด ดังนั้น เราแข่งขัน
มาโดยตลอด เพียงแต่ในอดีตท่ีผ่านมาคู่แข่งยังไม่ค่อยเข้า
มา เพราะการส่งของยังน้อยอยู่ แต่วันนี้เมื่อเทคโนโลยี
เจริญมากขึ้น ผนวกกับเทรนด์และพฤติกรรมผู้ซ้ือเปล่ียน

ไป ท�าให้ปริมาณการค้าออนไลน์มีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสธุรกิจท่ีท�าให้มีบริษัทขน
ส่งและโลจิสติกส์ทั้งไทยและเทศไหลบ่าเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น

“ความได้เปรยีบของเอกชน คือความคล่องตวั ขณะท่ี ไปรษณย์ีไทยเป็นหน่วย
งานของรฐัมกีฎระเบยีบ ท�าให้การขยบัแต่ละอย่าง สูเ้อกชนไม่ได้ อย่างไรกต็าม สิง่
ส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจอยู่ได้ จากเมื่อก่อนเคยมีค�ากล่าวกันว่าปลาใหญ่ กินปลาเล็ก
ต่อมาเป็นปลาเร็ว กินปลาช้าแต่วันนี้องค์กรที่จะอยู่ได้ยืนยาวและเติบโตต่อไป คือ 
องค์กรทีส่ามารถปรบัตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมได้ ไปรษณย์ีไทย จะล�าพองตวัเองไม่
ได้แล้วต้องยกเครื่องการบริหารจัดการทั้งองค์กรและบุคลากรครั้งใหญ่ เพื่อท�าให้
เรามีศักยภาพเดินหน้าต่อได้อย่างเข้มแข็งได้”

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ปณท ระบอีุกว่าท่ามกลางคู่แข่งภาคเอกชนทีม่ากขึน้ 
เราจ�าเป็นต้องปรับตวัและยกระดบัคุณภาพบริการสู่ “ไปรษณย์ีไทย 4.0” เน้นแผน
งานที่ต้องท�าให้ส�าเร็จใน 3 ด้าน อย่างแรกเลยต้องพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ที่ท�าการไปรษณีย์อนุญาต และการน�าจ่าย ถัดมาต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งระบบ
ตั้งแต่การรับฝาก – คัดแยก – ส่งต่อ – น�าจ่าย เพื่อให้รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 
และสุดท้ายต้องพฒันาศักยภาพด้านโลจสิติกส์ เพือ่เพิม่โอกาสการสร้างรายได้ระยะ
ยาว โดยร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เช่น เปิดจุดให้บริการรับฝากในพื้นที่ห้างสรรพ
สินค้า และสถานีบริการน�้ามัน พร้อมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร 
ด้วยการวางระบบกระจายอ�านาจในลักษณะ Area Coach เพื่อควบคุณคุณภาพ 
และการให้บริการของที่ท�าการไปรษณีย์
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7 วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่ 27 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561

 ตั้ง “ศูนย์ไปรษณีย์แห่งใหม่” รุกเจำะลูกค้ำธุรกิจ e-Commerce

นอกจากนี ้คณุสมร เผยถงึแผนการรองรบัการเติบโตธรุกจิ e-Commerce ว่า 
ปณท ก�าลังเตรยีมจดัตัง้ศนูย์ไปรษณย์ีแห่งใหม่ใช้ระบบ Full Automation 2 แห่ง 
คือ จังหวัดชลบรุ ีในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ (EEC) และจังหวดัอยธุยา เพือ่รองรบั
ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และจะเปิดศูนย์ไปรษณีย์ e-Commerce เพื่อ
แยกระบบการขนส่งสินค้า e-Commerce ออกจากระบบงานขนส่ง EMS ปกติ 
เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce โดยเฉพาะ

“ปณท มีบริการรองรับกลุ่มธุรกิจ e-Commerce ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มหลัก
อีกกลุ่มหนึ่งของเราด้วย ไม่ว่าจะเป็นบริการ Prompt Post เตรียมการฝากส่งล่วง
หน้า บริการเรียกเก็บเงินปลายทาง (COD) เป็นบริการเสริมใช้ควบคู่กับบริการ 
EMS โดยจัดท�าจ่าหน้าผ่านระบบ Prompt Post ผู้รับปลายทางสามารถช�าระเงิน
ค่าสนิค้าผ่าน Wallet@Post ของไปรษณย์ีไทย อกีกทัง้ยังได้ตดิตัง้ GPS ทีร่ถขนส่ง
ไปรษณีย์กว่า 1,000 คัน แล้ว เพื่อควบคุมคุณภาพการขนส่งให้ทันเวลา สามารถ
ติดตามรถขนส่งได้แบบ Real Time ลดปัญหาความล่าช้า ซึ่งก็ท�าให้การควบคุม
การส่งต่อไปรษณียภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดตรงเวลา”

อย่างไรก็ดี กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ปณท ย�้าถึงความได้เปรียบของไปรษณีย์
ไทยว่าแตกต่างจากผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์รายอื่น คือเรารู้จริงในพื้นที่ 
ความช�านาญในการส่ง และความเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่ยังเชื่อใจพนักงานน�า
จ่าย ซึ่งปัจจุบันไปรษณีย์ไทยมีพนักงานน�าจ่ายมากกว่า 10,000 คน จากพนักงาน
ทั้งหมด 36,000 คน โดยเราเพิ่มพนักงานน�าจ่ายมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
จ�านวนครัวเรือนในไทย

 Kerry Express ส่งของอย่ำงไรให้กลำยเป็นผู้น�ำด้ำน Logistics

คุณอเล็กซ์ อึ้ง ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร สำยงำนธุรกิจ
รับ-ส่งพัสดุ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด สะท้อนภาพรวมธรุกจิว่า Kerry Express เป็นบรษัิท
ลูกของ Kerry Logistics ที่ท�าธุรกิจในไทยมาเกือบ 40 ปี 
ต่อมาขยายธุรกิจสู่ตลาดที่ไซส์เล็กลง แต่มียอดการเติบโต
อย่างมหาศาล นั่นคือ การจัดส่งพัสดุแบบถึงมือผู้บริโภค 
(Door-to-Door)”

“Kerry Express ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 โดยให้บริการ
โลจิสติกส์ส�าหรับลูกค้ารายย่อย เรื่อยไปจนถึงธุรกิจขนาด

ใหญ่ ตั้งแต่จัดเก็บสินค้า การขนส่งสินค้า การติดตามสินค้า และการรับช�าระเงิน
ปลายทาง ตอบโจทย์ครอบคลมุทกุความต้องการ ซึง่กลุม่ลูกค้าของ Kerry Express 
แยกออกเป็น 3 เซ็กเมนท์หลักๆ ได้แก่ 1.ธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ (B2B) 2. ธุรกิจ-ส่ง
ถึง-บุคคล (B2C) และ 3. บุคคล-ส่งถึง-บุคคล (C2C)”

คณุอเลก็ซ์ ระบต่อไปว่า ปัจจบุนัการส่งของจากผูบ้รโิภคสูผู่บ้รโิภคเป็นพลวตั
ส�าคัญที่สร้างรายได้ และเสริมแกร่งให้ Kerry Express เติบโตขึ้นอย่างมากในรอบ
หลายปี ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นจะพัฒนาบริการ โดยมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคชาวไทย
สามารถเข้าถึงบริการของ Kerry Express ได้ทุกที่ทั่วไทย

“ปี 2561 นี้ Kerry Express ตั้งเป้าจะขยายจุดรับของ (Parcel Shop) ให้
มากขึ้น 2 เท่า จากเดิม 1,000 จุด เป็น 2,500 จุด ช่วยให้ครอบคลุมแทบจะทุก
พื้นที่ในไทย และอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ยังตั้งเป้าที่จะขยายจุดบริการเพิ่มเป็น 
5,000 จดุ ภายในปี 2563 ขณะทีแ่ผนการขยายจดุรบัของ Kerry Express จะช่วย
ให้ผู้บริโภคที่อยู่ไกลจากตัวเมือง สามารถเข้าถึงบริการจัดส่งพัสดุด่วนของ Kerry 
Express ได้ง่ายขึ้น และเมื่อสาขาเยอะขึ้น เราก็จัดการส่งต่อสินค้าได้รวดเร็วข้ึน
เช่นกัน นอกจากนั้น Kerry Express เตรียมที่จะเพิ่มจ�านวนศูนย์กระจายสินค้า 
(small distribution center) เป็น 500 สาขา และเพิ่ม Hub ส�าหรับคัดแยก
สินค้า ซึ่งมีขนาดพื้นที่อย่างน้อย 10,000 ตารางเมตร จากเดิมมีอยู่ 12 สาขา เรา
ก็ตั้งเป้าว่าจะขยายเป็น 109 สาขา ภายในปี 2563”
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 Inter Brand ไล่จี้ Local Brand ได้จริงหรือ?

ท่ามกลางการแข่งขันดุเดือดทั้ง 2 แบรนด์นี้ กูรูในแวดวงธุรกิจโลจิติกส์เมือง
ไทยถึงข้ามช็อตถึงความน่ากลัวของ Kerry express บริษัท Logistics สัญชาติ
ฮ่องกงที่ใช้เวลาเพียงแค่ 12 ปี สามารถอัพเกรดบริการของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว 
แถมยังกระจายสาขาปักหมุดแบบสุดซอย กล้าทุบคลัง 800 ล้านบาทขยาย 
จุดบริการจากเดิม 1,500 สาขาเพิ่มเป็น 2,500 สาขาในปีนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มสาขา
เกือบๆ เท่าตัวภายใน 1 ปี

“ Kerry express เชือ่ว่าพฤตกิรรมการส่งพัสดขุองคนไทยท่ัวประเทศ กไ็ม่ต่าง
จากพฤติกรรมการเข้าร้านสะดวกซื้อ ของร้านที่สะดวกใกล้บ้าน ยิ่งชื่อชั้นแบรนด์
ตัวเอง ณ เวลานี้ บ่มเพาะมานานจนแข็งแกร่งใกล้เคียงกับ ไปรษณีย์ไทย หากมี
สาขาที่ครอบคลุมมากขึ้นก็เปรียบเสมือนมีแม่เหล็กดูดลูกค้ามาจากมือ ไปรษณีย์
ไทยให้มาเป็นลูกค้าตัวเองได้ไม่ยาก เมื่อมีสาขาเพิ่มมากขึ้น Kerry express ก็ต้อง
เพิม่จ�านวนยานพาหนะให้มากขึน้เป็นอกี 2 เท่าจากเดมิทีมี่อยู ่และเตรียมเปิดศนูย์
กระจายสินค้าย่อยเพิ่มอีกกว่า 300 แห่ง สุดท้ายคือการเพิ่มจ�านวนพนักงานที่จะ
ต้องเพิ่มขึ้นอย่างต�่าๆ อีก 1 เท่าตัว”

หากเทียบกันต่อตารางเมตรในพื้นที่ต่างจังหวัด Kerry Express ยังคนละชั้น
กบั “ไปรษณีย์ไทย” หาก Kerry Express คิดว่าเวลานีต้วัเองเทยีบชัน้ “ไปรษณีย์
ไทย” ได้แล้วคงต้องบอกว่า เป็นอะไรที่ Inter Brand รายนี้อาจ “คิดผิด” เพราะ
ไปรษณีย์ไทยยังครองความเป็นแบรนด์มีรายได้มหาศาลในฐานะ “เจ้ำพ่อตลำด
พัสดุเมืองไทย”

โดยไปรษณย์ีไทยมีรายได้ 2.6 หมืน่ล้านบาทในปี 2559 และในปี 2560 มรีาย
ได้เติบโตเพิ่มขึ้นเกือบๆ 10% หากใครที่ก�าลังคิดว่า ไปรษณีย์ไทย ก�าลังหลังพิงฝา 
เจอ “คู่แข่ง” รมุกนิโต๊ะแย่งชงิลกูค้าไปจากมอื ก�าลงัคดิผดิถนดั ถ้าลองแยกรายได้
เฉพาะส่งพสัด ุEMS จะประมาณ 1.4 หมืน่ล้านบาท เป็นรายได้ที ่“ทิง้ห่ำง” Kerry 
Express อยู่พอตวั สิ่งที่ท�าให้ “ไปรษณียไ์ทย” เหนือชั้นกว่า “คู่แขง่” ทุกรายนั้น
คือ เครือข่ายที่มีมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ ยังไม่รวมร้านค้าอิสระที่รับ – ส่ง
สนิค้าทีไ่ม่ได้ขึน้ตรงกบั “ไปรษณย์ีไทย” ทีอ่ยู่ตามตรอกซอยท่ัวประเทศโดยเฉพาะ
พื้นที่ “ต่ำงจังหวัด” ที่คู่แข่งอย่าง Kerry Express ยังมีเครือข่ายสาขาน้อยนิด ซึ่ง
ก�าลังบ่มเพาะเพื่อให้ใกล้เคียงกับผู้น�าตลาดอย่างไปรษณีย์ไทย

“เป็นความมั่นใจท่ีไปรษณีย์ไทยจึงกล้าประกาศว่าพื้นที่ต่างจังหวัดตัวเอง
มีส่วนแบ่งการตลาดมากเกือบๆ 75% ในขณะท่ีกรุงเทพฯมีส่วนแบ่งตลาด 50 
-55%เป็นชัยชนะใสๆ แบบผูกขาดของไปรษณีย์ไทยแต่ก็ไม่ได้หลงระเริงตัวเองว่า
ในอนาคตจะไม่มใีครสามารถมรีายได้แซงหน้าได้ เพราะคูแ่ข่งหน้าใหม่-เก่าต่างกม็ี
เงินทุนที่หนาแถมยังอัพเกรดการบริการตัวเองอย่างสม�่าเสมอ”

 ถึงกระนั้น ไปรษณีย์ไทย ต้องไม่ล�าพองตัวเองเต็มประดา และต้องเดินหน้า
ปฏริปูไปรษณย์ีไทย 4.0 เพือ่พฒันาพนกังานตวัเองให้มคีวามเป็นมอือาชพีมากขึน้ 
ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ คู่ขนานกับการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรและภาคบริการ เพื่อรักษาความเป็น “รำชันตลำดส่ง
พัสดุเมืองไทย” ให้ตลอดรอดฝั่ง 

และต้องย�า้เตอืนสตติวัเองอยูเ่สมอด้วยว่าในโลกของธุรกจิมใีห้เหน็มานกัต่อนกั
แล้ว หากเบอร์หนึง่ยงัมวัล�าพองตวัเองว่าคูแ่ข่งยงัห่างไกลจากตวัเองอกีไกล พร้อม
กับนิ่งนอนใจไม่พัฒนาตัวเองหรือปรับตัวเข้ากับการแข่งขัน

แค่พรบิตำเดยีวเท่ำนัน้อำจกลำยเป็น“แบรนด์รอง”หรอืหำยสำบสญูไปจำก
ตลำดก็มีให้เห็นเป็นบทเรียนสอนใจมำแล้ว 
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TICON
 TOTAL DIMENSION

TRANS EXCLUSIVE

ช่วงต้นเดือนตุลำมคมที่ผ่ำนมำทำง ‘TICON’ ผู้น�ำกำรให้บริกำร
สมำร์ทแพลตฟอร์มด้ำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรอุตสำหกรรม ได้มีกำร
โชว์ภำพรวมผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561 ปิดดีลลูกค้ำใหม่คว้ำบริษัทยักษ์
ใหญ่แบรนด์ช้ันน�ำระดับโลกจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม ทั้งโรงงำน
อุตสำหกรรมและคลังสินค้ำ อำทิ ดีเอชแอล (DHL) ซีว่ำ ลอจีสติกส์ 
(CEVA Logistics) เพำเวอร์บำย (Power Buy) ออโต้ลีฟ (Autoliv)  
ฟอมม์ (FOMM) พร้อมซินเนอร์จี้พันธมิตรในเครือทีซีซี กรุ๊ป รวมทัง้สิ้น
กว่ำ 200,000 ตำรำงเมตร 

รวมทั้งก่อนหน้านี้ TICON ได้จับมือกับบริษัท จัสท์โค (JustCo) จากสิงคโปร์ 
ผูใ้ห้บรกิารโคเวร์ิกกิง้สเปซระดบัพรเีมีย่มอนัดบัหนึง่ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ มา
เสริมแกร่งธุรกิจ นับเป็นโอกาสส�าคัญของไทคอนในการพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจ
ของตนให้ดียิ่งขึ้นผ่านบริการต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส�าคัญ โดยเชื่อ
มั่นว่าด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดประเทศไทย ตลอดจนเครือข่าย
ธุรกิจขนาดใหญ่ของไทคอน จะส่งผลให้การร่วมทุนครั้งนี้สามารถเสริมแกร่งซึ่ง
กันและกัน และช่วยให้การเข้ามาด�าเนินธุรกิจ และขยายเครือข่ายของจัสท์โคใน
ประเทศไทยเป็นไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณโสภณ รำชรักษำ ผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล  
คอนเน็คชั่น จ�ำกัด (มหำชน) หรือ TICON กล่าวว่า ไทคอนได้รับความไว้วางใจ
จากกลุม่ลกูค้าทีเ่ป็นบรษิทัชัน้น�าระดับโลกอย่างต่อเน่ือง โดยในปีนี ้ไทคอนมลูีกค้า
เข้าใช้บริการพืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิค้าคุณภาพสูง เพิม่ขึน้รวมท้ังส้ินกว่า 200,000 
ตารางเมตร ซึง่พืน้ท่ีท่ีลกูค้าให้ความสนใจมากทีสุ่ดยงัคงเป็นพืน้ทีใ่นเขตบางพลีและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
โลจิสติกส์ ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และกลุม่ผูผ้ลติสินค้าอุปโภคบรโิภค นอกจากนีบ้รษิทัก�าลังอยูใ่นระหว่างการเจรจา
โครงการคลงัสนิค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรอื Build to Suit รปูแบบใหม่ๆ 
ท่ีนอกจากจะเป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาวมากข้ึนแล้ว ยังจะมีการน�าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงานภายในอาคาร ทั้งนี้คาดว่าจะ
มีลูกค้าทั้งในเครือทีซีซี กรุ๊ปและนอกกลุ่ม โดยคิดเป็นพื้นท่ีรอการพัฒนารวมอีก
กว่า 150,000 ตารางเมตร 

โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการในท�าเลยุทธศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรม
และโลจสิตกิส์รวมกว่า 50 แห่งทัว่ประเทศและมทีีด่นิพร้อมพฒันาในเขตเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออก (EEC) กว่า 1.5 ล้านตารางเมตร ทั้งนี้ไทคอนยังคงได้รับความไว้
วางใจจากลกูค้าอย่างต่อเนือ่งด้วยอตัราเช่าพืน้ทีโ่รงงานและคลงัสนิค้าจ�านวนร้อย
ละ 71 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 68 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้ามากกว่า
ร้อยละ 85 ยังคงเป็นบริษัทชั้นน�าที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น เยอรมัน 
และสงิคโปร์ ทีป่ระกอบธรุกจิในภาคอตุสาหกรรมโลจสิตกิส์ ชิน้ส่วนยานยนต์ และ
อิเล็กทรอนิกส์

ส�าหรับการด�าเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ คุณโสภณ มีความเห็นว่า 
ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมเริ่มขยายตัวดี ทั้งนี้กลุ่มบริษัท
ช้ันน�าและผูป้ระกอบการมแีนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจในการเช่าอาคารแบบ Build-
to-Suit มากข้ึน เพื่อให้สามารถน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการด�าเนินงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการด�าเนินธุรกิจของ
ไทคอนที่มีการน�าเทคโนโลยีขั้นสูงสุดมาใช้ในการพัฒนาอาคารและมาใช้ในการ 
ต่อยอดธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ตอกย�้าการเป็นผู ้น�าการให้บริการสมาร์ท
แพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม

โสภณ ราชรักษา
 ผู้อำานวยการ 

บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล จำากัด (มหาชน)
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ปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ประกอบ
ด้วย การมีปริมาณงานบริการขนส่ง Air 
Freight และ Sea Freight มากขึ้นจาก 
WICE LOGISTICS (Singapore) และ 
WICE LOGISTICS (Hong Kong) และ
อานสิงส์จากโครงการ EEC ทีท่�าให้ได้รบั
งานบรหิารจดัการคลังสนิค้าเพิม่ขึน้ จน
ท�าให้บริษัทต้องขยายพ้ืนท่ีคลังสินค้า
เพิ่มอีก 9,600 ตร.ม. เพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ 

ขณะท่ีภายหลังบริษัทได ้ป รับ
โครงสร้างภายในองค์กร จากการเปลีย่น
ชื่อบริษัทที่ WICE เข้าไปลงทุน เพื่อยก
ระดับแบรนด์ WICE ให้ก้าวสู่การเป็น
ผู้น�าโลจิสติกส์ในตลาดภูมิภาคเอเชีย 
โดยเฉพาะตลาดจนี ทีถ่อืเป็นตลาดใหญ่
ที่สุด ท�าให้ WICE เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
และท�าให้การท�างานระหว่างกันของ
บริษทัในเครือมคีวามคล่องตวัและเช่ือม
โยงเครือข่ายอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

WICE รุกขนส่งข้ามแดน 
เส้นทาง “One Belt One Road”

WICE ตั้งบริษัทร่วมทุนถือ
หุ้นใหญ่ 40% ในนำม “EUROASIA  
TOTAL LOGISTICS” ให้บริกำร  
โลจิสติกส์ขนส่งข้ำมแดนระหว่ำงจีน 
ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประเดิมรำยได้ปีแรก 200 ล้ำนบำท 
ปูทำงอนำคตดันเข้ำตลำดฯ เผยภำพ
รวมธุรกจิยงัไปไดด้ ีมั่นใจผลงำนตำม
เป้ำ 30% ปริมำณงำนบริกำรโตทุก
ช่องทำง ชูแบรนด์ WICE เป็นที่รู้จัก 
หลังปรับโครงสร้ำงองค์กร ขึ้นแท่น
ผู้น�ำ โลจิสติกส์ตลำดเอเชีย 

 แจ ้งเกิด “ยูโรเอเชีย โทเทิล  
โลจิสติกส์”

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมกำร 
ผู้จัดกำร ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท ไวส์ 
โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน)(WICE)  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ภายหลัง
จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัมมีติั 
อนุมติให้บริษัทเข้าท�าสัญญาร่วมทุน 
(Joint Venture Agreement) จัดตั้ง
บริษัทร่วมทุนใหม่ชื่อ บริษัท ยูโรเอเชีย 
โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด (EUROASIA 
TOTAL LOGISTICS CO., LTD.) 
หรือ ETL ซ่ึงปัจจุบันได้ด�าเนินการจด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 ที่ผ่านมา

โดยบรษิทัดงักล่าวมทีนุจดทะเบยีน 
จ�านวน 70 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 
สดัส่วนการลงทนุ แบ่งเป็น WICE ลงทนุ 
28 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 

รอบรั้วอาเซียน 

40% , Mr.Lee Yik Chieh (Malaysian) 
ลงทุน 21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการ
ถอืหุน้ 30% และนางสาวกฤชวรรณ ซ้ือ
เจริญชัย ลงทุน 21 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนการถือหุ้น 30% โดยแหล่งเงิน
ทุนของ WICE ที่ใช้ส�าหรับการร่วมทุน
ธรุกจิใหม่ครัง้นีม้าจากเงนิทนุหมนุเวยีน
ในการด�าเนินงาน ซึ่งไม่กระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทแต่
อย่างใด

 รกุขนส่งข้ำมพรมแดน “One Belt 
One Road”

ส�าหรับการร่วมทุนจัดตั้ง ETL ใน
ครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
คร้ังส�าคัญของ WICE ในตลาดระดับ
นานาชาติ ด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ 
ขนส่งข้ามพรมแดน (Cross-Border 
Transport Services) ระหว่างประเทศ
จีน ฮ่องกงและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน 
(Cross Border) ตามเส้นทาง One 
Belt One Road ของจีน ที่เป็นจุดเด่น
และแรงขบัเคลือ่นการค้าส�าคญัระหว่าง
ประเทศของจนีในอนาคต พร้อมรองรบั
การขยายตัวของ E-commerce ในส่วน
ที่เป็นบริการระหว่างประเทศ

“การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในครั้ง
น้ี เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของ 
WICE ท�าให้สามารถเพิ่มยอดขายและ
ยังสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต พร้อมเปิด
โอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศ
และกลุม่ประเทศอาเซยีน ด้วยศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ จากการมีเครือข่ายเส้นทางที่
ครอบคลมุตัง้แต่ สงิคโปร์ มาเลเซยี ไทย 
ลาว เวียดนาม ไปจนถึงจีน ถือเป็นแต้ม
ต่อทางธุรกิจที่ส�าคัญ ซึ่งจีนเป็นตลาด
ขนส่งขนาดใหญ่มีความต้องการด้าน
งานโลจิสติกส์สูง ท�าให้มีโอกาสในการ
ขยายฐานลูกค้า พร้อมทั้งสร้างมูลค่า
เพิ่มด้วยงานบริการด้านต่าง ๆ กับกลุ่ม
ลูกค้าหลากหลายประเภท”

 วำงเป้ำรำยได้ปี 62 ทะลุ 200  
ล้ำนบำท

ทั้งนี้ บริษัทเตรียมท�าการตลาด
แนะน�าบริการ Cross-Border Trans-
port Services ของ ETL กบักลุ่มลกูคา้
เดิม และกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ  โดย 
ETL จะเริ่มสร้างรายได้ให้ WICE ตั้งแต่

เดือนต.ค. 2561 เป็นต้นไป และจะรับ
รู้รายได้เข้าเต็มปีเป็นปีแรก (ปี 62) โดย
ตั้งเป้ารายได้เป็นปีแรกจาก ETL อยู่ที่ 
200 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในอีก 
3-5 ปีข้างหน้า (ปี 64-66) รายได้จาก 
ETL จะเติบโตขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาท 
ด้วยการขยายโครงข่ายเส้นทางการ
ขนส่งข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น 
ๆ เพิ่มเติม ซึ่งหากเป็นไปตามที่คาดไว้ 
ในอนาคตบริษัทคาดจะน�า ETL เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป

 ยกระดับ WICE ให้ก้ำวสู ่ผู ้น�ำ 
โลจิสติกส์เอเชีย

ส�าหรับภาพรวมธุรกิจในช่วงท่ี
เหลือของปีนี้ คาดว่าจะสามารถสร้าง
การเติบโตต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ บริษัท
ตั้งเป้ารายได้อยู ่ ท่ีประมาณ 1,800 
ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 30% โดย
ปัจจัยสนับสนุนมาจากการขยายตัว
ของปริมาณงานบริการทุกประเภท 
ประกอบด้วย งานบริการน�าเข้าส่ง
ออกทางทะเล (Sea Freight) ทาง
อากาศ (Air Freight) งานบริการ
พิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ 
และงานบริหารจัดการคลังสินค้า โดย
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ของท่าเรือกรุงเทพ ยกระดับไปตาม
แนวเกาะกลางของถนนภายในท่าเรือ
กรุงเทพ เชื่อมต่อกับทางพิเศษสาย
บางนา-อาจณรงค์ (S1) ซ่ึงสามารถ
เชื่อมต่อไปยังทางพิเศษบูรพาวิถีและ
เชือ่มต่อกบัทางพิเศษฉลองรชัทศทางไป
ยังถนนจตุโชติและถนนวงแหวนรอบน
อกฯด้านตะวันออก ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาแนวทางการด�าเนินงาน 
โดยคาดว่า สนข.จะเป็นหน่วยงาน
กลางในการศึกษาความเหมะสมและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการ 
โดยใช้งบศึกษาโครงการจากการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย (กทท.) คาดว่าเร่ิม
ก่อสร้างในปีงบประมาร 65 และเปิดใช้
ในปีงบประมาณ 66

และ 5. โครงการทางเช่ือมต่อ
ทางพิเศษบูรพาวิถีและถนนเลี่ยงเมือง
ชลบุร ีมจีดุเริม่ต้นแนวเส้นทางโครงการ
บริเวณจุดส้ินสุดทางพิเศษสายบูรพา
วิถี ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
นคร จังหวัดชลบุรี ว่ิงบนทางหลวง
หมายเลข 3 จุดสิ้นสุดทางหลักอยู ่
บรเิวณทางแยกต่างระดบัทางเลีย่งเมอืง
ชลบุรี โดยมีทางขึ้น-ลงบนทางหลวง
หมายเลข 361 (ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
บริเวณจุดตัดถนนเทศบาลคลองต�าหรุ 
12 โดยมีระยะทาง 3.5 กม. โครงข่าย
นี้แก้ปัญหาจราจรติดชันด้านหน้านิคม
อุตสาหกรรมอมตะนครโดยลดปริมาณ
รถท่ีลงจากทางพิเศษบูรพาวิถีไปยัง
ถนนเล่ียงเมืองชลบุรี และยังเป็นการ
เชือ่มต่อไปยงัทางหลวงพเิศษหมายเลข 
7 เพื่อไปยังท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุน 
EEC ทั้งนี้ กทพ.อยู ่ระหว่างเตรียม
การจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะ
สมของโครงการ และจะเร่ิมก่อสร้าง
ในปีงบประมาณ 2565 และเปิดใช้ใน
ปีงบประมาณ 2568

หลังจำกที่ “สุรงค์ บุลกุล” ก้ำวมำนั่งในต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำร
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ก็พร้อมแสดงพลังแรงสูงขับเคลื่อน
แผนงำนที่ค้ำงคำ และแผนงำนในอนำคต เพื่อให้ผลงำนส�ำเร็จลุล่วงอย่ำง
เป็นรูปธรรม

โดยงานใหญ่งานแรกที่ต ้องเร ่ง
เคลยีร์ คอื ค�าพพิากษาจากศาลปกครอง
สูงสุด เมื่อวันที่ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่
ให้การทางพิเศษฯ จ่ายเงินชดเชยแก่
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด 
เป็นเงนิ 1,790 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ 
กรณีมีการสร้างทางยกระดับดอนเมือง
โทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ-
รังสิต เป็นทางแข่งขันท่ีท�าให้ปริมาณ
การจราจรและรายได้ค่าผ่านทางของ
ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ของ
บรษิทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ ลดลงจาก
ที่ประมาณการไว้

เรื่องดังกล่าว “สุรงค์ บุลกุล” เปิด
เผยว่า เร่ืองน้ีมแีนวทางการแก้ไข และมี
การเยียวยาหลายวิธี เชื่อว่า มีแนวทาง
การเจรจาแน่นอน จึงไม่รู้สึกกังวลมาก
นัก เพราะตนเกิดมาเป็นนักเจรจาอยู่
แล้ว ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินกว่าความ
สามารถ แต่ต้องขอเวลาและจังหวะใน
การเจรจา 

กทพ.ฉายแผนทางด่วนอนาคต
ผุดโครงการใหม่ 5 เส้น แก้ปัญหาจราจร

รอบรั้วอาเซียน 

ส� า ห รั บ ก า ร จั ด ตั้ ง ก อ ง ทุ น
รวมโครงสร ้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future:TFFIF) 
นั้น ได้รับนโยบายจากคุณอภิศักดิ์ ตัน
ติวรวงค์ รัฐมรตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรคลัง ให้การทางพิเศษฯ จัดหาเงิน
ทุนเอง ถ้าหาเงินทุนเองได้ เราก็จะท�า 
3-4 เส้นทางพร้อม ๆ กัน จากที่ผ่านมา
ต้องรอสร้างเสร็จแต่ละเส้นทางใช้เวลา 
5 ปี จึงจะได้ทางด่วนมา 1 เส้น เราก็
คิดว่าท�าไมเราไม่ท�าทีเดียว 3 เส้น การ
คมนาคมจะได้มคีวามสะดวกสบาย และ
การจัดตั้งกองทุนฯ ก็ได้รับการตอบรับ
จากนักลงทุนดี และมีความประสงค์จะ
กระจายการลงทุนไปให้นักลงทุนราย
ย่อยอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ เงินที่ได้รับจากการจ�าหน่าย
กองทุนฯ ทางรัฐบาลจะมอบให้ การ
ทางพิเศษฯ น�าไปพัฒนาทางด่วน 2 
เส้นทาง ได้แก่ โครงการทางพิเศษ
พระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
มูลค่าประมาณ 3 หมื่นล้านบาท และ 
โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ 
ตอน N2 และ E-W Corridor ด้านตะวนั
ออก มลูค่าประมาณ 1.7 หมืน่ล้านบาท

ส�าหรับโครงการในอนาคตนั้น 
ทางการทางพิเศษฯ ได้เตรียมไว้จ�านวน 
5 โครงการ ได้แก่ 1.โครงข่ายทางเชื่อม
ระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข และ
ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ 
(Missing Link) ระยะทางประมาณ 2.6 
กม. มูลค่าลงทุนประมาณ 5-6 พันล้าน
บาท โครงการนี้จะเชื่อมโยงโครงข่าย

ของระบบทางพิเศษในแนวตะวันออก-
ตะวันตก กับแนวเหนือ-ใต้ของพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯ บรรเทาปัญหาการจราจร
ตดิขดัในระดบัพืน้ดนิบรเิวณสถานีกลาง
บางซ่ือ และทางด่วน รวมท้ังเช่ือมโยง
กับระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ 
นอกจากนี้ยังช่วยอ�านวยความสะดวก
ในการเดินทางจากพื้นท่ีกรุงเทพฝั ่ง
ตะวันตกมุ่งเหนือไปยังท่าอากาศยาน
ดอนเมืองโดยใช้ทางยกระดับอุตราภิ
มุข ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ
ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุน 
พ.ศ.2556 คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้
ในปีงบประมาณ 62 และเปิดให้ริการ
ปีงบประมาณ 65

2. โครงการทางพเิศษสายกะทู ้-ป่า
ตอง จังหวดัภูเก็ต มลูค่าลงทุน 1.4 หมืน่
ล้านบาท มีระยะทาง 3.98 กม. เชื่อม
โยงการเดินทางจากอ�าเภอกระทู้ ไปยัง
หาดป่าตอง เพื่ออ�านวยความสะดวก
ในการเดนิทางให้กบัคนในพืน้ท่ี นกัท่อง
เท่ียว รวมท้ังส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
จังหวัดภูเก็ต โครงการนี้คณะกรรมการ
สิง่แวดล้อมแห่งชาตไิด้ให้ความเหน็ชอบ
รายงานผลกระทบกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เสนอโครงการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การ
ให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ.2556 คาดว่า
จะเริ่มก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 63 
และเปิดให้บริการปีงบประมาณ 67

3. โครงการทางพิเศษสายฉลอง
รัช-นครนายก-สระบุรี จะเป็นเส้นทาง
จากกรงุเทพไปยงัภาคกลางตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดปัญหา
จราจรติดขัดของถนนพหลโยธิน ถนน
รังสิต-นครนายก และระบบโครงข่าย
ถนนโดยรอบ ขณะนี้อยู ่ระหว่างการ
พิจารณารายงาน EIA

4. โครงการเชือ่มต่อท่าเรอืกรงุเทพ
และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ 
(S1) ซึ่งเป็นทางชึ้นลงทางพิเศษที่เชื่อม
ต่อกับบริเวณพื้นท่ีศูนย์กระจายสินค้า
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ค่ำยกิจเศรษฐีฯ ปลื้มลูกค้ำ 
“จงเจริญทัวร์” ซ้ือรถโดยสำรเมอร์
เซเดส-เบนซ์ รุ่น OF917 พร้อมออฟ
ช่ันเต็มสูบ เพื่อบริกำรลูกค้ำในภำค
เหนือ 2 คัน ล่ำสุดส่งมอบรถโดยสำร
ประจ�ำทำง เส้นทำงวิ่งกรุงเทพฯ-
ก�ำแพงเพชร 4 คัน มั่นใจปี 61 ขำย
ได้เกิน 30 คัน

กิจเศรษฐีฯ ปลื้มบัสเบนซ์ขายดี
มัน่ใจ ปี 61 ยอดทะลุ 30 คัน

คณุภกูจิ เศรษฐบณัฑตั กรรมกำร
ผู้จัดกำร บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่
ยนต์ จ�ำกัด เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท 
เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ ดีซีวีที ได้
ท�าการแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นตัวแทน
จ�าหน่าย (ดีลเลอร์) รถใหญ่เมอร์เซ
เดส-เบนซ์ ควบคู่กับรถใหญ่ฟูโซ่ ท�าให้
มีกลุ่มลูกค้าที่เกิดความเชื่อมั่นในเรื่อง
ราคาจ�าหน่าย อะไหล่ และการบริการ
หลังการขาย ของบริษัทฯ กล้าที่จะซื้อ
รถใหญ่เมอร์เซเดส-เบนซ์ จากค่ายกิจ
เศรษฐีฯ 

อย่างล่าสดุ หจก. จงเจรญิทัวร์ ผูใ้ห้
บริการนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
ได้ตัดสินใจซ้ือรถโดยสารขนาดเล็ก (มิ
นิบัส) ขนาด 8 เมตร พร้อมอุปกรณ์
อ�านวยความสะดวกครบครนั ด้วยราคา
จ�านวนที่สูงถึง 2.9 ล้านบาท จ�านวน 
2 คัน (เกียร์ออโต้คันแรกในไทย) เพื่อ
ให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาตทีิม่าท่องเทีย่วในภาคเหนอื 

และเมือ่กลางเดอืนกนัยายน 2561 
ท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบรถมิ
นิบัสประจ�าทาง ราคาคันละ 2.4 ล้าน
บาท จ�านวน 4 คัน ให้กับลูกค้าเพื่อใช้
วิ่งเป็นรถประจ�าทาง ระหว่างกรุงเทพฯ 
ไปจงัหวดัก�าแพงเพชร จงึเป็นตวัการนัตี

ได้ว่า รถโดยสารเมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น 
OF917 จากค่ายกิจเศรษฐีฯ มีคุณภาพ
เป็นทีต้่องการของลกูค้าจากทัว่ประเทศ 

“ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรฐาน 
และเช่ือถือในงานบริการหลังการขาย 
ของ บริษัท กิจเศรษฐีฯ เนื่องจาก เรา
เป็นดีลเลอร์ รถบัสเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่
เดยีวในประเทศไทยทีส่ามารถประกอบ
ตัวถังเองได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
มาตรฐานการประกอบตัวถั งจาก 
ผู้เช่ียวชาญของบริษัท เดมเลอร์ฯ คือ 
เราต้องการให้ลูกค้าได้รับรถท่ีมคุีณภาพ
สูงสุด คุ้มค่ากับเงินท่ีลงทุน ทุกอย่าง
ครบ ที่เดียวจบทุกเรื่อง” 

ส�าหรับรถโดยสารประจ�าทางที่ทา
งบริษัทฯ ท�าการประกอบและจ�าหน่า 
ยนั้น มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 แบบ คือ 
1. เป็นรถประจ�าทาง ราคา 2.4 ล้าน
บาท 2. เป็นรถไม่ประจ�าทาง ราคา 2.6 
ล้านบาท 3. เป็นแบบไม่ประจ�าทาง แต่
มอีปุกรณ์อ�านวยความสะดวกแบบครบ
ครนั ราคา 2.9 ล้านบาท โดยทัง้ 3 แบบ
ดังกล่าว จะเป็นใช้แชสซีส์เมอร์เซเดส-
เบนซ์ รุ่น OF917 ที่สร้างมาเพื่อเป็นรถ
โดยสารโดยเฉพาะ และเป็นท่ีต้องการ
ในตลาดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน 

อย่างไรก็ตาม หากท่านใดสนใจ 
สามารถติดต่อฝ่ายขาย หรือรับขอมูล
ข่าวสาร ผ่านทาง Facebook: Mer-
cedes-Benz Bus Kijsetthi และ 
youtube: Kijsetthi Fuso Machinery 
หรือโทร 0-9111-55558

TRANS EXCELLENCE



13 วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่ 27 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561

ช ทวี เดินหน้ำประกอบรถใหญ่คุณภำพสูงต่อ “กลุ่มน�้ำตำลมิตรผล” 
กำรันตยีอดสั่งประกอบรถดมัพข์ำ้งเกิน 100 ล้ำนบำท สว่นปัญหำเรื่องรถเมล์ 
NGV ของ ขสมก. ไมใ่ช่ปัญหำใหญ ่หำก ขสมก. เคลยีรค์ดแีลว้เสรจ็ สำมำรถ
ด�ำเนินงำนต่อได้ทันที

ช ทวี ประกอบรถใหญ่คุณภาพสูง
“น�้าตาลมิตรผล” สัง่ซ้ือรถดัมพ์ข้างกว่า 100 ล.

คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ บริษัท ช ทวี จ�ำกัด (มหำชน) เปิด
เผยว่า ด้วยคุณภาพการประกอบรถใหญ่ 
และการรับประกันหลังการขายที่ดี รวมถึง
การด�าเนินธุรกิจจนเป็นท่ียอมรับในวงการ
ขนส่งมาอย่างยาวนาน ดังนั้นทางบริษัทฯ 
จึงได้รักษาช่ือเสียงที่ดีนั้นมาโดยตลอด จึง
ท�าให้มงีานต่าง ๆ  เข้ามาอย่างต่อเน่ือง อย่าง
ล่าสุดทางกลุ่มน�้าตาลมิตรผล ได้ท�าการสั่ง
ประกอบรถดัมพ์ข้างจ�านวนมาก ซึ่งมีราคา
รวมประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งจะท�าการ
ส่งมอบในช่วงต้นปี 2562

โดยรถดมัพ์ข้างนี ้ถอืเป็นศพัท์ใหม่ของ
วงการรถบรรทุก แต่ในวงการน�้าตาลนั้น ถือว่าเป็นศัพท์ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่าง
ดี เพราะรถดัมพ์ข้างจะเหมาะกับการบรรทุกอ้อยจากไร่เข้ามาผลิตเป็นน�้าตาลที่
โรงงาน เมื่อเดินทางมาถึงที่โรงงานแล้ว กระบะบรรทุกอ้อยจะยกข้างขวาขึ้น เพื่อ
เทอ้อยลงมาทางด้านซ้าย ซึ่งสะดวกต่อวงการน�้าตาลเป็นอย่างมาก

 “ด้วยประสบการณ์ของทาง ช ทวี ที่มีมาอย่างยาวนาน จึงมีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรถใหญ่เป็นอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบรถโดยสาร
เครื่องยนต์ NGV และ เครื่องยนต์ไฮบริด พร้อมทั้งยังประกอบตัวถังรถเพื่อกิจการ
พิเศษต่าง ๆ อย่างมากมาย และไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีสูงขนาดไหน ทาง ช ทวี ก็
สามารถประกอบออกมาได้ผลดีตลอด ด้วยเหตุนี้เอง รถดัมพ์ข้าง จึงไม่มีปัญหา 
ใด ๆ ออกมาให้เห็น และยังเป็นที่ถูกใจของกลุ่มลูกค้าด้วย”

 ส่วนรถเมล์ NGV ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ที่ได้
เซ็นสัญญาสั่งซื้อจ�านวน 489 คันนั้น หลังจากที่ได้ส่งมอบไปตามสัญญาครบ 100 
คันแล้ว ได้เกิดปัญหาภายในองค์กร ขสมก.ขึ้น และมีคดีความตามมา จึงได้มีการ
ระงับการส่งมอบเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถส่งมอบรถเมล์ NGV ในส่วนที่
เหลือได้ 

 อย่างไรก็ดี ทางบริษัทฯ ได้เก็บรักษาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถเมล์ NGV 
จ�านวน 389 คันไว้เป็นอย่างดี หากทาง ขสมก. สามารถเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
เมื่อใด ทางบริษัทฯ ก็พร้อมที่จะท�าการประกอบรถเมล์ NGV ในส่วนที่เหลือได้ใน
ทันที เพื่อน�ามาให้บริการประชาชน

ประวัติ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

กำรศึกษำ และกำรอบรม

- อนปุรญิญา วศิวกรรมยานยนต์ Yomiuri Rikosem College ประเทศญีปุ่น่

- คณะบริหารธุรกิจ Sanno University ประเทศญี่ปุ่น

- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) 

 ประจ�าปีการศึกษา 2560 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

- ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 82/2010

ประสบกำรณ์ท�ำงำน

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร  
   บริษัท ช ทวี จ�ากัด (มหาชน)

2558 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ช ทวี จ�ากัด  
   (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น

    - ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จ�ากัด

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคเคทีที โฮลดิ้ง จ�ากัด

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า ทีเอสพี-ซีทีวี

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง

   (เคเคทีที) จ�ากัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กิจการร่วมค้า เจวีซีซี

2555 - ปัจจุบัน คณะบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอพีเอส มัสติ-เทรด จ�ากัด

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จ�ากัด

2520 - ปัจจุบัน กรรมการ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ขอนแก่น ช.ทวี

2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทวีแสงไทย จ�ากัด

2535 - 2558  กรรมการ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จ�ากัด

TRANS SPEED 



ท่ีจดทะเบียนใหม่ จ�านวน 110 คัน 
ซึ่งทุกคันผ่านการตรวจสอบและ
ติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัตามทีก่รมการขนส่งทางบก
ก�าหนด มาวิง่ให้บรกิารประชาชนเพือ่
ลดผลกระทบโดยเฉพาะใน 20 เส้น
ทาง ส�าหรับรถตู้ใหม่ดังกล่าวเป็นผล
จากมาตรการบรรเทาผลกระทบใน
ช่วงเปลี่ยนผ่าน โดยได้ขยายเวลาให้
ผูป้ระกอบการน�ารถตูใ้หม่ทีม่อีายกุาร
ใช้งานไม่เกนิ 2 ปี มาจดทะเบยีนเป็น
รถตู ้โดยสารสาธารณะเพื่อใช้แทน
รถตู้ท่ีมีอายุเกิน 10 ปี ไปจนถึงวัน
ที่ 30 ก.ย. 62 ซึ่งหลังจากนั้นจะไม่
เปิดรับจดทะเบียนรถตู้ใหม่อีก ส่วน
รถท่ีจดทะเบียนภายในระยะเวลาดัง
กล่าว สามารถใช้งานได้จนครบอาย ุ
10 ปี ทั้งนี้รถตู้ที่หมดอายุ 10 ปี จะมี
มาตรการบังคบัให้ผูป้ระกอบการต้อง
เปลี่ยนเป็นรถไมโครบัส 21 ที่นั่ง ทั้ง
รถร่วม บขส. และ ขสมก. 

เรื่องน้ีหากมองให้ชัดจะเห็นว่า
ขนส่งทางบก มีความพยายามในการ 
‘ล้ำงบำง’ รถตู้ที่ให้บริการวิ่งประจ�า
ทางทั้งในพื้นที่ กทม. โดยการใช้รถ
มินิบัสมาทดแทนโดยรัฐพยายามให้

สถาบันการเงินออกโปรโมชั่นจูงใจ
เพื่อการลงทุนในส่วนการเป็นผู ้ให้
บริการรถมินิบัส ซ่ึงเร่ืองนี้ มีการถก
เถยีงกนัมาหลายรอบ ถงึบรบิทการให้
บริการขนส่งมวลชนในพื้นที่กรุงเทพ
และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งด้านความ
ปลอดภัยของรถตู้โดยสาร ซึ่งต้อง
ยอมรับโดยดุษฎีว่าปัญหามันเริ่มมา
จากพฤติกรรมการขับรถ นั่นก็คือตัว
พนักงานขับรถเองเป็นส�าคัญ รอง
ลงมาคืออุปกรณ์ความปลอดภัยของ
รถ และความไม่พร้อมของสภาพ
รถ ดังนั้นหากรัฐมุ่งแก้ปัญหาความ
ปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดย
การยกเลิกการให้บริการรถตู้ วิธีแก้
ปัญหาแบบนี้ก็มองว่า ก�าปั้นทุบดิน
ไปสักหน่อย 

แต่ หากมองถึงรายได้ของรฐัและ
รายได้ที่อาจจะไม่ใช่แค่ของรัฐ การ
เกิดขึ้นของธุรกิจรถมินิบัส ที่จะมาวิ่ง
ให้บริการก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะ
การล้างบางของเก่าเพื่อให้ของใหม่
เข้ามาทดแทน ย่อมต้องมี ‘ขั้นตอน’ 
อาทิเช่น การสนับสนุนเงินกู้เพื่อการ
จัดหารถใหม่มาทดแทนแก่ผู้ประกอบ
การ การตรวจสอบรับรอง การออก
ใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน ตลอด
จนถึงการสัมปทานเดินรถเส้นทางวิ่ง
ใหม่ๆ ให้แก่รถมินิบัสภายหลังจากนี้ 
‘ขัน้ตอน’เหล่านีย่้อมต้องใช้เวลาและ
ใช้เงิน ท้ังยังเป็นการเอื้อประโยชน์
ให้กับบริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายรถมิ
นิบัสโดยชัดแจ้ง ดังนั้น ‘สอพินยำ’ 
จึงให้ความส�าคัญกับประเด็นนี้เป็น
พิเศษ เพราะโดยส่วนตัวไม่เคยเชื่อ
ว่า กระทรวงคมนาคม จะแก้ปัญหา
นี้โดยไม่ค�านึงถึงผลที่จะตามมา กลับ
กัน เชื่อว่ามีการค�านวณส่วนได้ ส่วน
เสียที่ครอบคลุมแล้วทั้งสิ้น 

แต่ก็น่ำเสยีดำยทีผ่ลกระทบของ
ภำคประชำชนที่หำเล้ียงชีพไปวันๆ 
กบัประชำชนทีโ่ดยสำรรถสำธำรณะ
ไม่น่ำจะอยู่ในข่ำยกำรพจิำรณำส่วน
ได้ ส่วนเสียนี้ด้วย 

 ผลจากจากความเดือดร้อน
จากการเดนิทางของประชาชนตามที่
กล่าวข้างต้น ‘เผือกเผำ’ ดังกล่าวจึง
ถกูโยนมาที ่ขสมก. ให้จัดหารถมาบริ
การทดแทนเพื่อบรรเทาความแออัด

ในการเดนิทางของ
ประชาชน โดย 
รักษาการ ผอ.ข
สมก.‘ประยรู ช่วย
แก ้ว’ ในฐานะ
หน่วยงานที่ก�ากับ

ดูแลผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร จึง
ได้หาแนวทางเพือ่บรรเทาความเดอืด
ร้อนของผู้ใช้บริการ โดยการจัดรถ
โดยสารปรบัอากาศส�ารองไว้ กรณีรถ
ตู้โดยสารให้บริการไม่เพียงพอ 

ในขณะที่รถเมล์เอ็นจีวี 100 คัน
แรกท่ี ขสมก.รับมอบมาจาก ช ทว ี
ทีแ่ต่เดมิจ่อขอขึน้ค่าโดยสารในอตัรา 
13 - 25 บาท ก็เป็นอันต้องโดน
เบรกให้ชะลอขึ้นค่าโดยสารออก
ไป จากเดิมที่จะมีการขึ้นราคาค่า
โดยสารที่มีผล 15 ต.ค.นี้ ให้เลื่อน
ออกไปก่อน จนกว่าเรื่องดังกล่าวจะ
ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
กลางอีกครั้ง 

เรื่องนี้ก็มองได้หลายมุม ส่วน
หนึ่ง คือคนกรุงฯสุดจะทนทานกับ
บรกิารทีย่�า่แย่ของ ขสมก. ภาพเดมิๆ 
ยงัวนเวยีนตามหลอกหลอน ดงันัน้วนั
ดี คืนดีมาขอขึ้นราคาไม่ดูหน้าอินทร์
หน้าพรหม ก็มีกระแสต่อต้านในการ
ยกระดับการให้บริการของ ขสมก.
เองด้วย ท�าให้แนวคิดการขึ้นราคา
เพื่อสะท้อนต้นทุนรถใหม่เป็นอันพัง
พินาศไปอย่างน่าใจหาย เพราะเอา
เข้าจริง ราคาที่สมเหตุสมผล คือสิ่งที่ 
ขสมก.ควรจะได้รับ แต่เม่ือย้อนดกูาร
บริการที่ผ่านมา เสียงของประชนชน
จึงมีกระแสต่อต้าน จนกลายเป็นว่า
ผู้ใช้บริการมีอิทธิพลต่อการก�าหนด
ราคาของขนส่งมวลชนของรัฐ ซึ่งก็
เป็นเรื่องที่ดีในบางมุม คือรัฐยังฟัง
เสียงประชาชนบ้าง 

อะไรที่มันควรจะขึ้นก็ขึ้นเถอะ 
เพราะล ่าสุด ครม.ได ้อนุ มัติ ให ้  
ขสมก. กู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้
ที่จะครบก�าหนดในปีงบประมาณ 
2562 จ�านวน 1.53 หมื่นล้านบาท 
โดยนับไปถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2561 
ขสมก.จะมีหนี้สินรวม 1.07 แสน
ล้านบาท แม้จะเป็นการกู้เพ่ือปรับ
โครงสร้างหนี้ โยกเงินกระเป๋าซ้าย 
จ่ายกระเป๋าขวา แต่ก็ยงัเป็นหนีห้วัโต
ก้อนเดิมแสนกว่าล้านอยู่นี่เอง กลาย
เป็นรฐัวสิาหกิจท่ีรฐัต้องอุ้มช ูกระเตง
ไปมาอยู่ร�่าไป 

 เรื่องภายใน ขสมก.ท่ีพูด
ถึ ง แ ล ้ ว ยื ด ย า ว 
ล ่ าสุ ดต ้ น เ ดือน
ตุลาคมที่ผ ่านมา 
‘วีระพงษ์ วงศ ์
แหวน’ประธาน
สหภาพแรงงาน  

 เ ริ่ มที่ ข ่ า วคราวแวดวง
คมนาคมในช ่วงที่ผ ่านมา กรณี
การ‘ท�าหมัน’รถตู้โดยสารสาธารณะ
กว ่า 1,800 คัน ทั้งที่รับ-ส ่งใน
กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ให้หยุดวิ่ง
บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร มีผลต้ังแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
เน่ืองจากรถมอีายใุช้งานถึง 10 ปี ตาม
ก�าหนดของกรมขนส่งฯและเหตุผล
ด้านความปลอดภยั แน่นอนว่าเมือ่รถ
ตู้ที่วิ่งรับผู้โดยสารหายไปจากระบบ
ขนส่งมวลชนถงึ 1,800 คัน ผลกระทบ 
ก็ตกอยู ่ที่ประชาชนที่ ใช ้บริการ
รถตู ้ เรื่องนี้ เจ้ากระทรวงหูกวาง 
‘อำคม เติมพิทยำไพสิฐ’ ที่บอก

ว่าได้เตรียมพร้อม
เตรียมแผนการน�า
เสนอ ‘รถมินิบัส’ 
ที่ จะมาวิ่ งรับส ่ง 
ผู ้ โ ด ย ส า ร ใ น
รัศมีไม่เกิน 300 
กิโลเมตรทั้งในเขต

เมืองและต่างจังหวัด ภายใน 2 ปีจะ
ทดแทนรถตู้ทั้งหมดในปัจจุบัน 

ส่วนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ขนส่งทางบกได้มีการน�ารถตู้โดยสาร

สอพินยำ
วำรสำร TRANS TIME ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือน

ตุลำคม 2561 ‘สอพินยำ’ รับหน้ำที่รำยงำนทุกควำม
เคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ และรถ
เพื่อกำรพำณิชย์อีกเช่นเคย เข้ำสู่ไตรมำสสุดท้ำยใน
รอบปี 2561 อย่ำงที่หลำยท่ำนทรำบดีว่ำ ในปีหน้ำ
(อำจ)จะมีกำรเลือกตัง้เกิดขึ้น ท�ำให้ช่วงนี้เหตุกำรณ์
ทำงกำรเมืองในประเทศเริ่มมีสีสันต์ขึ้นอีกครัง้ ภำย
หลงัที่ คสช.มกีำรผอ่นปรนขอ้บงัคบัในกำรแสดงออก
ทำงกำรเมืองมำกขึ้น ดังนัน้จะเห็นได้ว่ำบรรยำกำศ
ทำงกำรเมืองช่วงนี้ ที่บรรดำพรรคกำรเมืองทัง้เก่ำ 
-ใหม ่ตำ่งฟอรม์ทมีเตรยีมลงสนำมสู้ศกึเลอืกตัง้ครัง้
ประวตัศิำสตร์ หวงัใจเขำ้ไปน่ังแป้นแลน๊เป็นผู้แทนของ
ประชำชน ผู้น�ำรัฐ แต่จำกที่ เฝ้ำติดตำมบรรดำผู้
สมคัรเกำ่-ใหม ่ที่ปรำกฏในปัจจุบนั ส่วนใหญก่ฝั็กใฝ่
สำยกำรเมอืงขัว้เกำ่ และฝ่ำยจดัตัง้ใหมท่ี่ยงัไมอ่ิ่มหน�ำ
ในอ�ำนำจ เข้ำมำก็ไม่แคล้วอีหรอบเดิมๆ แต่เช่ือว่ำ
ต้องมีสักวันที่กำรแสดงควำมคิดของภำคประชำชน
จะเป็นตวัก�ำหนดทศิทำงของประเทศ ไมแ่นใ่จวำ่มอง
โลกในแง่ดีไปหรือไม่?

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

วีระพงษ์ วงศ์แหวนประยูร ช่วยแก้ว

14  วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่  27 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561 TRANS SOCIETY



ทางด่วนสายเหนือขั้นที่ 2 ตอน N2 
ช่วงวงแหวนตะวันออก-เกษตร แต่
ในช่วงปี 2557 การทางพิเศษฯได้มี
การให้เอกชนเช่าพื้นที่ดังกล่าว ซึ่ง
เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเพ่ือท�าประโยชน์
เชิงพาณิชย ์ ซึ่ งยังไม ่ใช ่ พ้ืนที่ทั้ ง
แปลงของการทางพิเศษ ค่าเช่าใน
ขณะนั้นจ่ายเดือนละประมาณ 1.4 
ล้านบาท ซึ่งกว่าจะสามารถเปิด
ตลาดได้ก็ภายหลังปลายปี 2558 
ที่ได้มีการสร้างพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็น
ตลาดนัดกลางคืน ในชื่อตลาดหัว
มุม และได้ขอเช่าพื้นที่การทางพิเศษ
เพิ่มเติม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่จอดรถ 
ซึ่งก็นับเป็นพื้นที่ เกือบทั้งหมดใน
แปลงนั้นของการทางพิเศษ และ 
มีการปรับค่าเช่าใหม่ 

แต ่เมื่อปลายปีที่ผ ่านมาศาล
ปกครองได้มีค�าสั่งตัดสินให้คืนที่ดิน
ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่เตรียมไว้
ส�าหรับก่อสร้างทางด่วนในอนาคต 
ทั้งทางฝ่ายทรัพย์สินของการทาง
พิเศษฯ ระบุว่าทางเอกชนผู ้เช่ามี
การใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ตาม
เงื่อนไขคือต้องมีพื้นที่สีเขียว ลานพัก
ผ่อนประมาณร้อยละ 30 ของพื้นท่ี
ทั้งหมด แต่เอกชนไม่ได้ปฏิบัติตาม 
จนเป็นเหตุให้มีการยกเลิกสัญญา
ในช่วงกลางปี 2560 ตามค�าสั่งศาล
ปกครอง แต่ตลาดนัดดังกล่าวยังไม่มี
การรื้อถอนยังคงเปิดเป็นตลาดต่อ
ไป ทั้งการทางพิเศษฯ เองก็ไม่ได้ไล่
บี้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุให้เกิดความเสีย
หายแก่รัฐ คงต้องรอดูว่าเมื่อมีหมาย
ศาลให้รื้อถอนไปแล้ว เรื่องนี้จะมีบิ๊ก
เซอร์ไพรส์ หรือไม่ และท่านผู้ว่าการ
ทางฯคนใหม่ จะมือพองไปมากน้อย
แค่ไหน เพราะเท่าที่รู ้ งานนี้มีเส้น
เป็นบ๊ิกสายเขียวลูกทัพฟ้าและอดีต
นักการเมืองมาเอี่ยวด้วย 

 มาดูที่ปัญหาราคาเชื้อเพลิง
ดี เซลกันบ้าง ซ่ึงช ่วงกลางเดือน
กันยายนที่ผ่านมา ภาครัฐออกมาส่ง
สัญญาณว่าจะไม่สามารถตรึงราคา
ดีเซลให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 30 บาท
ต่อลิตรได้อีกต่อไป สืบเนื่องจากช่วง
พฤษภาคม ที่ผ่านมามีกระแสให้น�า
เงินในกองทุนน�้ามันมาจุนเจือราคา
น�า้มนัดเีซลเพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ภาคขนส่งในประเทศ ซึง่ ‘สอพนิยำ’ 
ก็เคยกล่าวไปแล้วเช่นกันว่าท�าแบบ
นั้นมันก็ไม่ต่างจากการทุบหม้อข้าว 
จมเรอื หวงัไปตายเอาดาบหน้า คราว
นี้จะเอาอะไรมาค�้าจุนราคาดีเซลอีก
ละ ขณะทีเ่อน็จวีรีาคากพุ่็งข้ึนไม่หยดุ 

ปัจจุบันอยู่ที่ 15.13 บาท/กก. คราว
นี้จะเอาอย่างไรต่อละท่าน 

ข่าวว่างานนี้ ทางสหพันธ์การ
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ที่น�า
โดย ดร.ทองอยู่ คงขนัธ์ ประธำนสห

พันธ์ฯ ก็ออกโรง
มาตีป ี ๊บเรื่อง ข้ึน
ค่าขนส่งประมาณ 
1 -2  %อี ก รอบ 
หวังขู ่ฟ่อๆ ให้รัฐ
หาทางเยียวยา ทั้ง
ขอภาครัฐช่วยตรึง

ราคาค่าอะไหล่เพราะค่าอะไหล่แพง 
หลังราคาปรับสูงข้ึนไม่หยุด ระบุ 
หากไม่มีเสียงตอบรับ อาจต้องปรับ
ค่าขนส่ง อีกร้อยละ 1-2 ...แหมเห็น
ท่านประธานฯก็สนทิกบัค่ายรถญีปุ่น่
เป็นอย่างดไีม่ใช่หรอื เห็นแวะเวยีนไป
ร่วมงานไม่ขาดสาย น่าจะเจรจากนัได้ 

แต่ในส่วนของเร่ืองเชือ้เพลิงกน็บั
ว่าน่าเห็นใจ อาจเพราะด้วยนโยบาย
ด้านพลังงานของภาครัฐเองที่หละ
หลวมเป็นไม้หลักปักขี้เลนมาอย่าง
ยาวนาน ท�าให้ผู้ประกอบการเองก็
สับสนว่าตกลงรัฐจะส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกเพื่อธุรกิจขนส่งชนิดไหน
แน่ จะเอาเอ็นจีวี, บี20, บี100 หรือ
อะไรเทือกก็เอาสักอย่างเถอะขอรับ 
ผู้ประกอบการเองก็งุนงงกับนโยบาย
ที่สลับสับเปลี่ยนตามระบอบเก้าอี้
ดนตรีภายในกระทรวงพลังงานจนจะ
ล้มหายตายจาก ขายฝากให้ต่างชาติ
เข้ามาโอบอุ้มจะหมดอยู่แล้ว เพราะ
เท่าที่เห็น ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มทุน
จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์ ทั้งอเมริกา
และยุโรป ต่างเฮโลสาละพามุ่งหน้า
มาเก็บเกี่ยวบริษัทขนส่งคนไทยจน
เป็น ‘ขนส่งพนัธุท์ำง’ ไปจะหมดแล้ว 

 ตอนท ้ายนี้  พ้ืน ท่ี เหลือ
ก็ขอกล่าวถึง แวดวงรถใหญ่เสีย

หน่อย ที่เป็นอัน
ต ้ อ ง ข า ด ค น ดี
มีวิชา ไปให ้แก ่
วงการเมือง จาก
กรณีการประกาศ 
ยุติบทบาท ของ 
‘คุณยู เจียรยืนยง
พงศ ์’  ประธาน
สหพันธ์การขนส่ง
ท า ง ร ถ บ ร ร ทุ ก
อาเซียน ที่จะเบน
เข็มไปสู่สนามการ
เลือกตั้งที่จะมีขึ้น

ในปีหน้า และได้มีการมอบหมาย
ให้ ดร.ไพโรจน์ ชัยจิรธิกุล หรือ  
ดร.หมิง คนหนุ่มไฟแรงลูกชายสุด
เลิฟ ‘รุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล’ ประธาน

บ ริ ษั ท  ส ห ชั ย 
อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ�ากัด เจ้าแม่ธรุกิจ
ขนส ่ ง ร าย ใหญ ่
แห่งภาคใต้ โดย
ปัจจุบัน ดร.หมิง 
ได้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานสหพันธ์ต่อจากคณุยู ในวาระ
ที่เหลือ 1 ปี และจะมีการเลือกตั้ง
ประธานสหพันธ์ฯคนใหม่ในปีถัดไป 

ป ั จจุบันคุณยู  อยู ่ ในสั งกั ด
พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ) ด�ารง
ต�าแหน่งรองหัวหน้าพรรค ซึ่งได้จด
ทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองเม่ือวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา โดยมี  
คณุสมเกยีรต ิศรลมัพ์ ด�ารงต�าแหน่ง
หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน

อกีหน่อยน้องๆ เรยีกเฮยีย ูคงจะ
ไม่เหมาะ ตอนนี้เลยซ้อมเรียก ‘ท่ำน
รองยู’ หรือให้เรียกว่าอะไรก็ฝาก
บอกมาได้นะขอรับ ‘สอพินยำ’ เอง
แม้จะไม่ค่อยคุ้นที่จะเรียกแบบนั้น
แต่จะพยายามท�าให ้เต็มที่ขอรับ 
หวังไว้อย่างเดียว เมื่อท่านสมมาตร
ปรารถนา ก็อย่าหลงลืมนักข่าวตัว
น้อยๆ และเหล่าสมาชิก ได้มีโอกาส
ใกล้ชิดกับท่านบ้าง และถ้ามีโอกาส
ไต่เต้าไปถึงเจ้ากระทรวงก็ขอให้ช่วย
พัฒนา ยกระดับวงการขนส่ง และโล
จสิตกิส์บ้านเราให้ด้วยเถอะครบั ท่าน
ก็เจอมาเยอะแล้ว ว่าปัญหานัน้มีอะไร
บ้าง ...สาธุๆ 

ขสมก.เตรยีมยืน่หนงัสอืแก่ ‘ณัฐชำติ 
จำรุจินดำ’ ประธาน บอร์ด ขสมก.

ให ้ ช ะลอบั ง คั บ
ใช้โครงสร้างใหม่ 
ตามที่ ขสมก. ได้
แต่งต้ังคณะท�างาน
เ พื่ อ ป รั บ ป รุ ง
โครงสร้างองค์กร
ใ ห ้ ส อ ด ค ล ้ อ ง

กับแผนฟื ้นฟู  เพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีในอนาคตโดยจะท�าระบบ
ไอท ีมาประยกุต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ 
เพือ่ลดอตัราก�าลังท่ีไม่จ�าเป็น และขอ
คัดค้านน�าโครงสร้างใหม่มาบังคับใช้
ในหน่วยงาน เน่ืองจากระบบ อีทิค
เก็ต และระบบจีพีเอส ปัจจุบันไม่
สามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ขณะที่พนักงานเก่าก็
ก�าลงัเกษยีณ คนใหม่กไ็ม่ได้รบัเข้ามา 
ก็หว่ันว่าจะกระทบการท�างาน ซึ่งก็
เป็นอีกเรื่องวุ่นๆ เป็นลิงแก้แหที่ไม่มี
วันจบสิ้นของ ขสมก. 

 เก่าไปใหม่มา ภายหลังที ่
ครม.มีมติแต่งตั้ง ‘สุชำติ ชลศักดิ์
พิพัฒน์’ ด�ารงต�าแหน่งผู ้ว ่าการ

ก า ร ท า ง พิ เ ศ ษ
แห่งประเทศไทย 
(กทพ.) ล�าดับท่ี 
14 ซ่ึงกนั็บว่าไม่ใช่
ช่วงเวลาที่ดีนักใน
การเข ้าไปนั่งยิ้ม
แป้นในต�าแหน่ง

ผู ้ว ่าการฯในช่วงนี้ เพราะมีเผือก
เผาร้อนๆ รออีกเพียบ อย่างกรณีท่ี 
กทพ.ก�าลังเผชิญปัญหาหลังจากศาล
ปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 
21 ก.ย.ที่ผ่านมา ให้การทางพิเศษฯ 
จ่ายเงินชดเชยแก่บริษัท ทางด่วน
กรุงเทพเหนือ จ�ากัด เป็นเงิน 1,790 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย รวมแล้ว
เกือบ 4,000 ล้านบาท กรณีมีการ
สร้างทางยกระดบัดอนเมอืงโทลล์เวย์ 
ช่วงอนสุรณ์สถานแห่งชาต-ิรงัสติ เป็น
ทางแข่งขนัทีท่�าให้ปริมาณการจราจร
และรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วน
สายบางปะอิน-ปากเกร็ด ของบริษัท 
ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด ลดลง
จากท่ีประมาณการไว้ งานนี้รัฐอาจ
ต้องจ่ายค่าโง่กนัอ่วมทีเดยีว และคาด
ว่าคงต้องมีเครื่องเซ่นกันบ้าง 

ไม่เพียงแค่นั้น เผือกเผาอีกเรื่อง 
คือพ้ืนที่ตลาดหัวมุม บริเวณสี่แยก
เกษตร-นวมินทร์ พื้นที่ประมาณ100 
ไร่ ตรงนี้การทางพิเศษฯได้มีการ
เวนคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการ

ณัฐชาติ จารุจินดา

สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์

ยู เจียรยืนยงพงศ์

ไพโรจน์ ชัยจิรธิกุล 

รุ่งรัตน์ ชัยจีระธิกุล

ทองอยู่ คงขันธ์
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ปีท่ี 4 ฉบับที่  27 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561

ปัจจุบันมกีำรพูดคยุเป็นวงกวำ้งถงึควำมส�ำคญักำรบูรณำกำรอยำ่ง
ยั่งยืนของวงกำรอุตสำหกรรมขนส่ง ในกำรตอบสนองต่อปัญหำกำร
ผนัผวนของสภำพดนิฟ้ำอำกำศที่เกดิขึน้บ่อยครัง้ แลว้อะไรคอืกำรบูรณำ
กำรดังกล่ำว? และสิ่งนัน้ส�ำคัญอย่ำงไร?

เอริก้ำ ซันเดล หัวหน้ำฝ่ำยกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน บริษัท สแกนเนีย สยำม จ�ำกัด ได้
สะท้อนถึงวิสัยทัศน์สแกนเนียว่าต้องการผลัก
ดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งแบบ
ยัง่ยนื แต่หลายๆ คนกย็งัมคี�าถามว่า “กำรขนส่ง
อย่ำงยั่งยืนคืออะไร?” และ “ท�ำไมสแกนเนีย
ต้องให้ควำมส�ำคัญด้วย?” ซึ่งเธอได้อธิบายราย
ละเอียดเพิ่มเติมไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

 “สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ” เชื่อมโยง
สู่ควำมยั่งยืน

ประการแรกความยั่งยืนต้องประกอบด้วย
ส่วนส�าคญั 3 ส่วน คอื “สิง่แวดล้อม สภาพสงัคม และสภาพเศรษฐกจิ”เราต้องการ
สิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ของเรา เพื่อให้เราสามารถด�ารงชีวิตและประกอบธุรกิจ
ได้ เรายังต้องการโครงสร้างสังคมที่แข็งแรงและมั่นคงในการผลักดันเศรษฐกิจไป
ข้างหน้า สิ่งเหล่านี้ท�างานเชื่อมโยงกันทั้งหมด โดยการประกอบธุรกิจแบบยั่งยืน
ต้องไม่ท�าให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สร้างสังคมและเศรฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

 ภำวะโลกร้อน ก่อให้เกิด”คลื่นควำมร้อน ไฟป่ำ น�้ำท่วม และภัยแล้ง”

การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศเป็นผลมาจากหนึง่ใน 3 ส่วนดังกล่าวนัน่ คือ 
สิง่แวดล้อมและโลกของเรา ทีจ่รงิแล้วโลกของเราตอนนีอ้ยูใ่นสภาวะทีไ่ม่ดเีท่าไหร่
นัก เราพบว่าผลของสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงก่อให้เกิด “คลื่นความ
ร้อน ไฟป่า น�้าท่วม และภัยแล้ง” บ่อยมากขึ้น ทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากภาวะโลก
ร้อน และอณุหภูมโิลกเราทีก่�าลงัเพิม่ขึน้ โดยมกีารน�าพลงังานเช้ือเพลงิฟอสซิลมาใช้
อย่างมหาศาลเป็นต้นเหตุ เชือ้เพลงิฟอสซลินัน้เกดิจากกระบวนการน�า้มนัถ่านหนิ
และก๊าซธรรมชาต ิซ่ึงขดุขึน้มาจากพืน้ดินหลงัจากทีม่นัถกูเกบ็ไว้ใต้ดนิเป็นเวลานบั
ล้านปี เม่ือมนุษย์น�ามาใช้งานด้วยการสันดาปเป็นเชื้อเพลิง การสันดาปนั้นเองที่
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสูบ่รรยากาศ เมือ่มกีารใช้เช้ือเพลงินีม้ากข้ึนเช่น
ในปัจจุบัน จึงเท่ากับเร่งการก่อให้เกิดมลภาวะบนโลกใบน้ีอย่างรวดเร็ว เป็นการ
รบกวนวงจรคาร์บอนตามธรรมชาติของโลกตามปรกติ และท�าให้อุณหภูมิปรกติ
ทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่มีเสถียรภาพ หรือสภาวะโลกร้อนนั่นเอง

 สแกนเนีย มุ่งเน้นกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วว่าเราต้องการให้โลกของเราอยูใ่นสภาวะทีด่ ีและให้สงัคม
คนบนโลกมีความปรกติสุข เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง กิจการท้ัง
หลายด�าเนินได้อย่างต่อเนื่อง และนั่นเป็นสาเหตุที่สแกนเนียให้ความส�าคัญต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เราเห็นได้ชัดเจนว่า ระบบขนส่งในปัจจุบันเป็นปัจจัยใหญ่
ที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนมากและก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เราเช่ือมั่น
ว่าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมาถึง เนื่องจากไม่มีประเทศใด เมืองใด แม้แต่บุคคลใด
จะได้ประโยชน์จากการด�าเนินการท้ังหลายท่ีด้อยประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดจราจร
ที่แออัด อันตรายและอุบัติเหตุ รวมถึงมลพิษในอากาศ ท่ีเป็นตัวการบ่อนท�าลาย
โลกใบนี้ตลอดมา

 เสนอโซลูชั่นอัจฉริยะ หนุนธุรกิจยั่งยืน

สแกนเนียในฐานะที่เป็นธุรกิจระดับนานาชาติจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิด
ชอบ และความพร้อมของเราในการสร้างการเปล่ียนแปลงต่อโลกใบนี้ และเพื่อ
ให้แน่ใจว่าเรายังจะเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต เราจึงต้องแสดงภาวะผู้น�าในการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ด้วยการน�าเสนอโซลูชั่นต่อลูกค้าที่ทั้งมีความเป็นอัจฉริยะ และ
สร้างความยัง่ยนืในการท�าธรุกิจท้ังในปัจจุบนัและอนาคต เราจะค้นคว้าพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยในขณะนี้สินค้าของเราที่มีส่วนช่วย
สร้างความยั่งยืนประกอบด้วย:

• โซลชูัน่การขนส่งทีน่�าไปสูก่ารใช้เช้ือเพลิงอย่างมปีระสิทธิภาพ (ซึง่เป็นการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย)

• เครือ่งยนต์ท่ีสามารถใช้เช้ือเพลงิทางเลอืกทีไ่ม่ใช่เช้ือเพลงิฟอสซลิ เช่น ไบ
โอเอทานอล ไบโอดีเซล และก๊าซชีวภาพ หรือไฟฟ้า

• บริการและโซลูชั่นท่ีครอบคลุม ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบหรือกลุ่มรถ 
ซึ่งหมายถึงการช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่ง

 กำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนเกิดขึ้นได้หำกทุกภำคส่วนร่วมมือกัน

แต่ภารกิจในการสร้างการขนส่งอย่างยั่งยืนท้ังระบบท้ังหมดนี้ยังไม่เพียงพอ 
เหตุผลหลักเพราะเราเพียงคนเดียวไม่สามารถท�าได้ เราจ�าเป็นต้องมีคู่ค้า ลูกค้า 
มาร่วมการเดนิทางครัง้นีไ้ปด้วยกนั และเราต้องการให้ผู้ก�าหนดนโยบายต่างๆ ช่วย
เปิดทางให้เราเดินไปได้อย่างไม่ติดขัด เราท�าทุกอย่างที่เราสามารถท�าได้กับการมี
ส่วนร่วมกับชิ้นส่วนของจิ๊กซอว์ของเรา แต่เราต้องการความร่วมมือจากทุกคนท่ีมี
ส่วนร่วมมาช่วยด้วย เพราะเมื่อค�านึงถึงผลตอบแทนที่รออยู่ คือสุขภาพที่ดีบนโลก
ใบนี้ของเราที่จะเป็นไปอีกนานเท่านานแล้ว มันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะท�าไปด้วยกัน

การบูรณาการอย่างยัง่ยืนส�าคัญอย่างไร!?
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“มานะชัย” นักขับไทย
ตีตัว๋ชิงชัยญี่ปุ่น

UD Extra Mile Challenge
ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ได้สุดยอดนักขับต้นสังกัด น นน (ประเทศไทย) 

ผู้ชนะเลิศรำยกำร UD Extra Mile Challenge ตัวแทนประเทศไทย คว้ำตั๋ว
รอบชิงบินตรงสนำมสุดท้ำยชิงแชมป์ระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

สิ้นสุดการแข่งขันอีกหน่ึงรายการ
ใหญ่ระดับประเทศที่เฟ้นหาสุดยอดนัก
ขับ UD Extra Mile Challenge ซึ่ง
จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จ�านวน 40 ท่าน ที่
เข้าประชันทักษะการขับรถบรรทุก ยูดี 
ทรัคส์ ในรอบสุดท้ายของประเทศ โดย
ผลชนะเลิศผู้ที่จะได้ตั๋วเครื่องบินชิงชัย
ระดบัโลกทีป่ระเทศญ่ีปุน่ในครัง้นี ้ได้แก่ 
คุณมำนะชัย บุญศิลป์ พนักงำนขับรถ
ประจ�ำบริษัท น นน (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด โดยผู ้ชนะเลิศครั้งนี้  ได ้รับ
รางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท และมี  
คณุชำน ฤทธิไทสงค์ จำก ห้ำงหุ้นส่วน
จ�ำกัด ส.สง่ำขนส่ง คว้ารางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 รับรางวัลมูลค่า 70,000 
บาท และคุณณัฐวุฒิ พุทธวงศ์ จำก 
บริษัท นิ่มซ่ีเส็ง 1988 จ�ำกัด คว้า
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับรางวัล
มูลค่า 40,000 บาท

ทางด้านหวัเรอืใหญ่ คณุก�ำลำภ ศริิ
กติตวิฒัน์ ประธำนกรรมกำร ยดู ีทรคัส์ 
ประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขนั UD 
Extra Mile Challenge น้ี เป็นการ
แข่งขันเพ่ือค้นหา Ultimate Drivers 
หรือสุดยอดนักขับ ที่สามารถท�างาน
ขนสินค้าจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้
สมบูรณ์แบบที่สุดในระยะเวลาเหมาะ

สม ดังนั้นเราจึงมีกฎกติกาที่พุ่งไปที่ขั้น
ตอนการท�างานขนส่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
การท�างานจริงที่พนักงานขับรถจะต้อง
มีความรับผิดชอบต่อตัวรถ และสินค้า
ที่ขนส่งไปถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย และประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

“การแข่งขันครั้งนี้ สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่เราต้องการพัฒนาธุรกิจ
ขนส่งให้เป็น Smart Logistics ซ่ึง
นอกจากเทคโนโลยีในตัวรถ บวกกับ
คุณภาพรถที่ดีแล้ว คนขับรถถือเป็น
ฮโีร่ผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความส�าเรจ็ของธรุกจิ
สมาร์ท โลจิสติกส์ เพื่อให้บริการที่ดีแก่
ลกูค้าในสภาพการแข่งขนัในธุรกจิขนส่ง
ทีร่นุแรงขึน้ทกุขณะ” คณุก�ำลำภ กล่าว

 หนุ่มขนส่งปูนข้ำมชำยแดน ไทย-
ลำว ตัวแทนไทยสู่เวทีระดับโลก

คุณมำนะชัย บุญศิลป์ หนุ่มวัย
เพียง 26 ปี ที่มีอายุน้อยที่สุดและผู้ชนะ
ในรายการนี ้กล่าวถงึ เทคนคิการขบัจน
สามารถคว้าชัยชนะครั้งนี้ว่าจะต้องน�า
ประสบการณ์จากการท�างานจริงมาใช้
ในสนามแข่งขันเพราะรายการแข่งขัน
ครั้งนี้ ไม่ได้เน้นไปที่การประหยัดน�้ามัน
เชือ้เพลงิเพยีงอย่างเดยีว แต่เน้นในเรือ่ง
ประสิทธิภาพการขนส่งภายในเวลาที่

TRANS CHALLENGE

จ�ากัด รวมไปถึงความปลอดภัยของ
สินค้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นหัวใจส�าคัญ
ของการท�างานขนส่งในทุกวันนี้

“ป ีที่แล ้ว ผมมาสังเกตการณ์
ในสนามแข่งขันและมาเชียร์คุณพ่อ
ผมท่ีเข ้าร ่วมแข่งขันในครั้งนั้น มา
ในปีนี้  ผมบอกตามตรงว่าไม่คิดว่า
จะเป ็นผู ้ชนะ แต ่พ ่อได ้ถ ่ายทอด
ประสบการณ์แข่งขันเมื่อปีท่ีแล้วว่าจะ
ต้องเน้นการน�าประสบการณ์ท�างาน
จริงมาใช้ในสนามแข่ง ซ่ึงหมายความ
ว่าท�างานอย่างไร ก็ให้เอามาใช้ใน
สนามแข ่งอย ่างนั้นเพราะสนามนี้
เน ้นการใช้งานจริง” คุณมำนะชัย 
กล่าว

คุณมำนะชัย ถือเป็นผู ้เข้าร่วม
แข่งขันท่ีอายุน้อยท่ีสุดในสนามนี้ ด้วย
อายุเพียง 26 ปี และมีประสบการณ์ขับ
รถบรรทุกเพียง 2 ปีเท่านั้น แต่ตลอด 2 
ปีทีผ่่านมา คณุมำนะชยั มีโอกาสขบัรถ
บรรทุกญี่ปุ่นมาหลายยี่ห้อ และล่าสุด 
เป็นพนักงานขับรถบรรทุกยูดี เควส
เตอร์ ขนส่งปูนซิเมนต์ข้ามพรมแดน
ไทยไปยังหลวงพระบาง สาธารณรัฐ
ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่เส้นทาง
เป็นทางข้ึนและลงเขาท่ีคดเคี้ยวตลอด
ระยะทางไปยังหลวงพระบาง 

“ผมบอกได้เลยครับว่ายูดี ทรัคส์ 
เป็นรถที่สุดยอดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ยี่ห้ออื่นที่ผมได้ขับมา ด้วยก�าลังที่แรง 
อัตราเร่งที่ไม่ตก ท�าให้การขึ้นลงเขาที่
คดเคี้ยวตลอดเส้นทางเป็นเรื่องง่าย ซึ่ง
ความรู้สึกนี้เหมือนกับผมก�าลังขับรถ
ญีปุ่น่ท่ีมปีระสิทธิภาพเทียบเท่ารถยโุรป
เลย จงึท�าให้ผมสามารถผ่านมาได้อย่าง
ปลอดภัย และแน่นอนครับ ผมท�าเพียง
อย่างเดียวคือไม่ประมาท ผมก็สามารถ
ท�าหน้าที่ได้สมบูรณ์เพราะตัวรถท�าให้
ผมสามารถสร้างผลงานให้กับตัวเองได้
เป็นอย่างดี” คุณมำนะชัย กล่าว

การพัฒนาพนกังานขบัรถใหญ่เป็น
ส่ิงที่ส�าคัญอย่างมากเพราะเป็นปัจจัย
ส�าคญัทีส่่งผลต่อธรุกิจขนส่งสามารถยก
ระดับมาตรฐานให้สูงขี้น มาจากความ
มีวินัยของพนักงานขับรถและทักษะ
ที่มีความช�านาญ อย่างคุณมานะชัย 
ตวัแทนไทยทีจ่ะลงชิงชยัในครัง้นี ้คือคน
รุ่นใหม่ในอาชีพพนักงานขับรถบรรทุก
ที่มีคุณภาพ และเจ้าตัวยืนยันจะมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองจากประสบการณ์การ
แข่งขันครั้งนี้อีกด้วย…..
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IVECO
ปูพรมยกทัพรถพาณิชย์พลังงานสะอาด

18 รุ่น ร่วมงาน IAA 2018
IVECO รถบรรทุกสัญชำติอิตำลีในงำน IAA 2018 ครัง้ที่ 67 มหกรรมแสดงรถบรรทุกเชิงพำณิชย์ที่

ใหญ่ที่สุดในโลก เนรมิตพื้นที่แสดงรถเชิงพำณิชย์พลังงำนสะอำด 18 รุ่น ที่ใช้พลังงำนระบบไฟฟ้ำ ระบบ
เช้ือเพลิง CNG และ LNG

ทราบกันดีในวงการรถเชิงพาณิชย์ต่างรอคอย
การเข้าชมงาน IAA 2018 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมี
ความส�าคญัอย่างมากในวงการอตุสาหกรรมยานยนต์ 
เชิงพาณิชย์ ที่จัดขึ้นเมืองฮันโนเวอร์ ประเทศเยอรมัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ผู้น�าเข้า ตัวแทนจ�าหน่าย
จากประเทศไทยต่างบินข้ามน�้าข้ามทะเลไปชมงาน
ครั้งนี้ เพื่อยลโฉมสุดยอดยนตกรรม รถบรรทุก,รถบัส
และรถเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมหนกัประเภทต่าง ๆ  ทีข่น
มาให้ชมกันในงานนี้งานเดียวเท่านั้นที่รวบรวมหลาย
ค่ายยานยนต์ทั่วโลก 

IVECO คืออีกหนึ่งค่ายรถใหญ่ท่ีมาท�าตลาดใน
ไทยได้สักระยะแล้ว และได้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน 
IAA 2018 ครั้งนี้ โดยจัดพื้นที่งานได้น่าสนใจอีกด้วย 
ซึง่เป็นรายเดยีวในงานทีน่�ารถเชงิพาณชิย์ทีไ่ม่ใช่ระบบ
พลงังานเชือ้เพลงิดเีซลแต่มรีถเชิงพาณชิย์ท่ีครอบคลุม
การใช้งานตัง้แต่ รถบสัระบบไฟฟ้า รถบรรทกุเชือ้เพลงิ 
LNG และ CNG เพื่องานขนส่งระยะไกล และสามารถ
ตอบสนองธุรกิจขนส่งในโลกปัจจุบันและทุกสายงาน 

นอกเหนอืจากนัน้ยงัน�ารถทีไ่ด้รบัรางวลัมากมาย
มาให้ได้ชมกนั อาทเิช่น “รถบรรทกุแวนแห่งปี 2018” 
ของรถแวนตระกูล Daily Blue Power “รถประจ�า
ทางที่ยั่งยืนแห่งปี 2019” จากยานยนต์ตระกูล Cre-
alis ทีต่ดิตัง้ระบบชาร์จพลงังานขณะรถยนต์เคลือ่นที่ 
และเป็นผู ้ชนะรางวัลนวัตกรรมงานแสดงระบบ
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เคลือ่นทีแ่ห่งยโุรป รางวลั “รถประจ�าทางทีย่ัง่ยนืแห่ง
ปี 2018” จากยานยนต์ตระกลู Crossway LE NP และ
รางวัล “รถบรรทุกที่ปล่อยคาร์บอนต�่าแห่งปี 2018” 
จากยานยนต์ตระกูล Stralis NP 460

 18 รุ่น ไม่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล เพื่อขนส่งที่ยั่งยืน

Daily Electric Minibus รถประจ�าทางขนาด
เล็กใจกลางเมืองโดยใช้ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์รักสิ่ง
แวดล้อมปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ซึ่งอยู่ในตระกูล Daily 
Blue Power และได้รับรางวัล “รถบรรทุกแวนระดับ
นานาชาติแห่งปี 2018”

Heuliez Bus GX ELEC รถประจ�าทางระบบ
ไฟฟ้าที่ใช้งานในเขตเมือง ที่มาพร้อมเทคโนโลยี
แบตเตอรี่ที่ก้าวหน้าท่ีสุด และรถประจ�าทางรุ่นใหม่
ตระกูล Crealis ที่ชาร์จในขณะขับเคลื่อนได้โดยน�า
พลังงานไฟฟ้ากักเก็บในแบตเตอรี่ และชาร์จไฟฟ้า
ขณะขับเคลื่อน อีกท้ังยังได้รับรางวัลรถประจ�าทาง
แห่งปี 2019 ในหมวดหมูย่านยนต์เขตเมอืง และรางวลั
นวัตกรรมในหมวดหมู่ระบบพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมที่งานแสดงสินค้าระบบเคลื่อนที่ ปี 2018 
ของภูมิภาคยุโรปที่จัดขึ้นในกรุงปารีส

 IVECO BUS Crossway Low Entry Natural 
Power รถประจ�าทางระหว่างเมืองระบบเครื่องยนต์
เช้ือเพลิง CNG ที่ใช้พลังงานต�่าสามารถเดินทางได้
สูงสุด 600 กม. ต่อเชื้อเพลิงเต็มถัง

Daily Natural Power รถบรรทุกขนส่งสินค้า
ในเขตเมืองและปริมณฑล ตระกูล Daily Natural 
Power และตระกูล Daily Blue Power ซึ่งมี 4 รุ่น 
ซึ่งจะเป็นระบบเกียร์ Hi-Matic ท่ีพิเศษเฉพาะยาน
ยนต์ระบบก๊าซธรรมชาติ Hi-Matic ตระกูล Daily มา
พร้อมเครื่องยนต์ CNG ขนาด 3.0 ลิตร และรุ่นต่างๆ 
ของตระกลู Daily Blue Power มตีวัเลอืกทีค่รอบคลมุ
การใช้งาน ได้แก่ รถบรรทุกตู้ท�า รุ่นลิมิเต็ด เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 40 ปี 

Eurocargo รถบรรทุกขนส่งระยะไกลในเขต
เมืองและต่างจังหวัด เครื่องยนต์ CNG จ�านวน 2 รุ่น 
ทีไ่ด้ตามมาตรฐานการปล่อยมลพษิ EURO VI Step D 
มาล่วงหน้าหนึ่งปีก่อนประกาศใช้มาตรฐานนี้ 

Stralis NP รถบรรทุกตอนเดียว 400 แรงม้า 
ขนาดความจุบรรทุก 26 ตัน ท่ีติดตั้งห้องเย็นขนาด
ใหญ่เพื่อการขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นรุ่นใหม่และรุ่นแรก
ของอุตสาหกรรม ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 100%, ใช้เช้ือ
เพลิงดีเซล 0 %, รถบรรทุกที่เรียบง่าย 100% ที่มา
พร้อมห้องเย็น รถบรรทุกรุ่น Stralis NP จะใช้เฉพาะ
ก๊าซธรรมชาตอิดั (CNG) และรถบรรทุกตระกลู Stralis 
NP รุ่นอื่นๆ ท่ีน�ามาจัดแสดงท่ีบูธได้แก่ รถบรรทุก
ระบบ LNG ขนาด 460 แรงม้า รถบรรทุกลากพ่วง
ระบบ LNG แบบ 6x2 และ 4x2 

และสุดท้ายรถบรรทุกตระกูล Stralis X-Way 
Natural Power 400 แรงม้ำ ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ
เครือ่งผสมคอนกรีตระบบไฟฟ้าซึง่ได้รับความร่วมด้าน
การพัฒนาจากบริษัท CIFA

ท้ังหมดทั้งมวลที่ได้น�าเสนอมานี้คือรถบรรทุก 
IVECO ที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงดีเซล ในงาน IAA 2018 
พร้อมแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีของ IVECO ที่ก้าวทันการขนส่งที่ยั่งยืนใน
อนาคต ซึ่งอุตสาหกรรมยายนต์ท้ังโลกต่างมุ่งหน้าสู่
โลกใหม่ด้านพลังงาน 
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พวงสมบัตกิอ่สรำ้งฯ ผูร้บัเหมำกอ่สรำ้งรำยใหญ่เมอืงปำกน�้ำโพ ตดิจรวด
ผลก�ำไรด้วยกำรเลือกเช่ำซ้ือรถบรรทุก FUSO FV5138 พ่วงแม่ลูก 5 คัน โดย
เช่ำซ้ือรูปแบบใหม่แบบมี Balloon จำก TCIE ในเครือตันจงฯ ย�้ำหมดข้อกังวล
ต้องเงินดำวน์ที่สูง อีกทัง้ยังประหยัดค่ำซ่อมบ�ำรุงนำน 4 ปี หนุนธุรกิจมีผล
ก�ำไรสูงด้วยกำรลงทุนต�่ำ

พวงสมบัติก่อสร้างฯ
เลือก FUSO พ่วงแม่ลูก 5 คัน

ด้วยลิสซ่ิงแบบมี Balloon จาก TCIE

คุณเผชิญ พวงสมบัติ เจ้ำของกิจ
กำรหจก.พวงสมบัติก่อสร้ำง (1999) 
ผู้รับเหมารายใหญ่เมืองปากน�้าโพ และ
อีกหมวกใบหนึ่งท่ีผู้คนรู้จักกันเป็นวง
กว้าง “สจ.แดง” ในฐานะสมาชิกสภา
องค์การบริการส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เราได้วางแผนจะ
ซื้อรถบรรทุกคันใหม่จ�านวนหนึ่งเพื่อ
รองรับธุรกิจของเรา แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสิน
ใจว่าจะเป็นยี่ห ้อไหน พอดีตัวแทน 
บริษัท ทีซี อินดัสเตรียล อิควิปเมนท์ 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ “TCIE” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทตันจงฯ ได้น�า
เสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิรปูแบบใหม่
ด้วยเง่ือนไขที่น่าสนใจ ท่ีจะท�าให้เรา
เป็นเจ้าของบรรทุกได้ง่ายข้ึนด้วยการ
ลงทุนที่ต�่า แต่สามารถสร้างผลก�าไรให้
เราได้ดี เราจึงตัดสินใจเลือกรถบรรทุก 
FUSO FV5138 พ่วงแม่ลูกจ�านวน 5 
คัน เพื่อรองรับธุรกิจก่อสร้างของเราให้
เกิดความคล่องตัวในการลงทุนที่ต�่า

“ปกติธุรกิจของเราก็ได้ว่าจ้างรถ
บรรทุกข้างนอกมารับว่ิงงานของเราปี
หนึ่งๆก็กว่า10 ล้านบาทอยู่แล้ว หาก
จ้างต่อไปก็จะพอกพูนค่าใช้จ่ายต่อไป
เรือ่ยๆ อกีทัง้ยงัไงกไ็ม่ใช่รถของเราอยูด่ี 
พอดีทางตัวแทนของ TCIE ก็ได้มาน�า
เสนอการเช่าซื้อรถบรรทุก Fuso ด้วย
เงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างจากบริการเช่า
ซื้อทั่วๆไป ซึ่งเราพิจารณาดูแล้วก็เห็น
ถึงคุ้มค่าการลงทุน เพราะมีการดาวน์
แค่งวดเดียวอีกทั้งดอกเบี้ยก็ต�่า ไม่ต้อง
กังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการบ�ารุง
รักษา, ประกันภัย, การติดตามรถด้วย
ระบบ GPS, การขโมยน�้ามัน ที่ทาง 
TCIE จะดูแลให้เราในระยะ4 ปี เรา
แค่เติมน�้ามันและมีค่ามีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนการดูแลการบ�ารุงรักษาเช็คระยะ
ตามระยะการเปลี่ยนถ่ายน�้ามันเครื่อง
เท่านั้น”

นอกจากนี้ สจ.แดง เล่าต่ออีกว่า
จ�านวนรถท้ัง 5 คนันีห้ากเป็นเช่าซ้ือปกติ
ท่ัวไปเป็นเงินดาวน์อย่างน้อยก็ 30 % 
ก็ปาเข้าไปร่วม 5 ล้านบาทแล้ว ซ่ึง
เงือ่นไขของทาง TCIE ท�าให้เราประหยดั
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไปเลย ซึ่งเราจะมีค่า
ใช้จ่ายก็แค่ค่าเช่าซื้องวดแรกและค่า
ประกนัความเสยีหาย 2 งวด คดิเป็นเงนิ

เพยีงแค่ 78,900 x 3 งวดต่อคนัส่วนเงนิ
ดาวน์ 30% ที่เหลือจ�านวนกว่า 1 ล้าน
ต่อคันก็จะมัดรวมไว้ในงวดสุดท้าย ซึ่ง
เราสามารถผ่อนต่อไปในระยะเวลา 1 ปี

“ด้วยเงื่อนไขที่ทาง TCIE น�าเสนอ
นี้ จะท�าให้ค่าเช่าซ้ือถูกกว่าการเช่า
ซื้อทั่วไปประมาณ 30% อีกท้ังยังไม่
ต้องกังวลกับการรับประกันตัวรถท่ีเช่า
ซื้อเนื่องจากทาง TCIE ได้รับประกัน
คุณภาพตัวรถ(ตามการใช้งานปกติ) 
ตลอดระยะเวลาท่ีเช่าซ้ือ หากรถท่ีเสีย
หายจากการใช้งานตามปกติ TCIE ก็
จะด�าเนินการจัดส่งทีมช่างให้เข้ามา
ท�าการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 24 
ชัว่โมง หากไม่สามารถแก้ไขให้แล้วเสรจ็
ภายในก�าหนด เขาก็จะจัดรถคันใหม่ให้
ใช้งานทดแทนหรือไม่คิดค่าเช่าในวันนัน้
กับเรา”

อย่างไรก็ดี สจ.แดง ได้ยืนยันถึง
ความคุ้มค่าการลงทุนคร้ังนี้ว่าการที่เรา
ตัดสินใจซื้อรถบรรทุก Fuso พ่วงแม่
ลูกท้ัง 5 คันพร้อมด้วยเงื่อนไขท่ีทาง 
TCIE น�าเสนอนี ้จะสามารถรองรบัธรุกจิ
ก่อสร้างของเราให้คล่องตวัและสร้างผล
ก�าไรให้กบัธรุกจิของเราได้รวดเรว็ยิง่ขึน้ 
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เกำะติดขอบสนำมก่อนจบปี 61! PANUS เดิน
เกมช่วงสุดท้ำยกระตุ้นยอดขำยใกล้ควำมเป็นจริง 
10 เดือน ยอดขำย 3,100 คัน ครองสัดส่วนกำร
ตลำด 25% มองอนำคต “รถบรรทุกรถยนต์” กลับ
มำคึกคักอีกครัง้

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จ�ำกัด (PANUS) ได้
เข้าสู่โค้งสุดท้ายสนามแข่งขันผู้ผลิตรถบรรทุกเพื่อการ
พาณิชย์ ปี 61 ไตรมาสท้ายสุดท่ีเหลือเพียงสองเดือน
เศษเท่านั้นและต้องเดินเคร่ืองสู่เส้นชัย แต่คิดว่าไม่น่า
จะหลุดโค้งในช่วงท้ายเกมนี้ 

ซึง่ทางด้าน “คณุหนุย่-ณชัชำ วงศ์ค�ำภ”ู ผูจ้ดักำร
ฝ่ำยขำยและกำรตลำด เปิดเผยกับ TransTime เกี่ยว
กับยอดขายปี 61 ว่าถึงจะยังไม่จบการแข่งขันในปีนี้แต่
จะต้องพาลูกทีมสู่เส้นชัย ยังเหลือเวลาอีกพอประมาณ
ให้ลูกทีมได้ปิดการขายกัน แต่ภาพรวมที่มองดูใกล้จะ
ครบถ้วนกระบวนความท่ีตัง้เป้ายอดขายรวมปีนีท่ี้ 3,600 
คนั ไม่น่าจะมปัีญหาอะไร เพราะในขณะนีย้อดขายอยูท่ี่ 
3,100 คัน ภายใน 10 เดือน และพร้อมส่งมอบภายใน
สิ้นปีอีกกว่า 500 คัน ถือว่าประสบความส�าเร็จเป็นไป
ตามเป้าที่ได้วางไว้อย่างแน่นอน

 PANUS ครองสัดส่วนกำรตลำดในไทย 25%

คุณณัชชำ เผยว่า PANUS มีความช�านาญด้านการ
ผลิตรถบรรทุกก่ึงพ่วงมายาวนานและสินค้าท่ียังครอง
ตลาดเหมือนทุกปีโดยมียอดรวมภายใน 10 เดือน ได้แก่ 
รถบรรทุกกึ่งพ่วงก้างปลา 1,350 คัน ครองส่วนแบ่งการ
ตลาดอยูท่ี่ 55% และ กึง่พ่วงพืน้เรยีบ 850 คนั ครองส่วน

แบ่งการตลาดอยู่ที่ 28% ส่วนสินค้าประเภทรถบรรทุก
ดมัพ์ ได้การตอบรบัดขีึน้ทกุปีถ้าเปรยีบเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว
โตข้ึนจากเดมิ 40% และในขณะนีส้นิค้าแบรนด์ PANUS 
ยังครองสัดส่วนการตลาดในไทยสูงถึง 25% 

โดยสินค้าประเภทอื่นอย่างเช่น “รถบรรทุกกึ่ง
พ่วงชำนต�่ำ” ยังคงไปได้ดีในปีนี้และมียอดสั่งผลิตไป
ถึงปีหน้าจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเท่าไหร่ โดยสินค้า
ประเภทนี้ที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีคือขนาด 6-7 
เพลา ทีก่�าลงัผลติอยูใ่นขณะนี ้และรถบรรทกุตู้ผ้าใบกไ็ด้
รบัการตอบรบัเป็นอย่างดเีช่นกนั ซึง่จะมยีอดส่งมอบอกี
กว่า 100 คัน ภายในสิ้นปีนี้

 คำดกำรณ์ “รถบรรทุกรถยนต์” จะกลับมำคึกคัก
อีกครั้ง

หลังจากตลาดซบเซาไปสักระยะส�าหรับสินค้า 
PANUS ประเภท “รถบรรทุกรถยนต์” เนื่องจากตลาด
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตเร็วเกินไปช่วงนโยบายรถคัน
แรก จึงท�าให้มีผลกระทบต่อยอดการส่ังผลิตรถบรรทุก
ประเภทนี้ แต่ในปีนี้ได้มีการประชุมกับผู้ผลิตยานยนต์
ในประเทศเพ่ือวางแผนเร่ืองการขนส่งท่ีจะต้องรองรับ
ปริมาณรถยนต์เป็นจ�านวนมากที่ถูกผลิตขึ้น และผู้ผลิต
ยานยนต์รายใหม่ท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศก็ต้องการรถ
บรรทุกประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

จึงคาดการณ์ได้ว่าในปี 62-63 จะกลับมาคึกคักอีก
ครั้ง และ PANUS มีความช�านาญรถบรรทุกประเภทนี้
พร้อมทั้งมีศักยภาพด้านการผลิตที่สูง และรองรับความ
ต้องการของตลาดอย่างแน่นอน คณุณชัชำ กล่าวปิดท้าย

“พนัส” เข้าโค้งสุดท้าย
10 เดือน 3,100 คัน
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แว้ปแรกที่ได้เห็นเจ้ำหัวลำกสแกนเนียวัยดึกซ่ึงก�ำลังฉุดกระชำกลำกวัตถุ
ขนำดมหึมำคันน้ีแล้ว หำกเป็นวัยรุ่นแถวพระโขนงคงจะพำกันหล่นวำจำโดย
มิได้นัดหมำยเป็นที่สนุกลมปำกแอนด์คำรำโอเกะกันเลยทีเดียวเชียวว่ำ “เย้ย!
ลุงไหวป๊ะ?”

แต่ประทานโทษนะครับคุณหลานๆแค่เห็นรูปกายภายนอกเต็มลูกกะตาแล้ว
ก็อย่าเพิ่งสบปรามาสคุณลุงเขาไป หากคุณหลานๆไดประจักษ์ถึงไส้ในสมรรถนะ
อันทรงพลังของสิงห์เฒ่าคันน้ีแล้ว คงจะฮุบปากและไม่กล้าหล่นวาจาเย้ยหยัน
คุณลุงแน่นอน 

เพราะนี้คือเจ้าหัวลาก สแกนเนีย ซีรีส์ 3 เครื่องยนต์ 14 ลิตร 8 สูบ พร้อม
ขุมก�าลัง 450 แรงม้า ก�าลังส�าแดงสมรรถนะ (ให้วัยรุ่นย่านพระโขนงดูเป็นบุญตา)
ด้วยการขนส่งบอยเลอร์โรงกลัน่น�า้มนั ทีม่นี�า้หนกักว่า 70 ตนั รวมถงึชิน้ส่วนหอก
ลั่นโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ณ จังหวัดระยอง ไปถึงจุดหมายได้อย่างสบายหายห่วง

เรียกได้ว่าแม้ประจักษ์โดยรูปกายเห็นอาจมองเป็นสิงห์เฒ่า!แต่สมรรถนะนั้น
เล่าโคตรเร้าใจยิ่งนัก เพราะเจ้าสแกนเนีย ซีรีส์ 3 คันนี้“อึดเหลือล้น ทนเหลือ
หลำย” โดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมและเครื่องดื่มชูก�าลังใดๆทั้งสิ้น! 

เมือ่ได้ลองไปสบืค้นข้อมลูย้อนหลงักพ็บว่า Scania ซรีีส์ 3 คนันี ้ได้ถูกท�าคลอด
จากครรภ์แม่สแกนเนียร้องอุแว้ๆเขย่าวงการสิบล้อโลกตั้งแต่ปี 1987 ในฐานะ
ตัวตายตัวแทนสแกนเนีย ซีรีส์ 2 โดยเจ้าสิงห์เฒ่าสแกนเนียซีรีส์ 3 นี้ มีขนาด
เครือ่งยนต์และแรงม้าแตกต่างกนัไป ไล่เรยีงตัง้แต่เคร่ืองยนต์ 9 ลติรพร้อมด้วยขมุ
พลัง 230 แรงม้าไปจนถึงเครื่องยนต์ V8 ขนาด 14 ลิตร และม้าฝูงใหญ่ถึง 500 ตัว 

สิงห์เฒ่า! Scania ซีรีส์ 3 
“อึดเหลือล้น ทนเหลือหลาย”

และได้รับเกียรติให้สลักชื่อบนหน้าประวัติศาสตร์ค่ายสแกนเนียว่าเป็นขบวน
แรกที่ได้ใช้ชื่อ “Streamline” อันลืนลั่นสนั่นวงการสิงห์รถบรรทุกในเวลานั้น ซึ่ง
ค่ายสแกนเนยีมุง่มัน่อย่างยิง่ทีจ่ะน�าเสนอสดุยอดเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรงุเป็นรถทีม่ี
การใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงรูปร่างหน้าของตัวรถให้มีความทัน
สมัยในเวลานั้นอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงอันโดดเด่นที่สุดของสแกนเนีย ซีรีส์ 3 นี้ คือการออกแบบ
กันชนและหัวเก๋งด้านหน้าเป็น “โครงลูกกรง” ลดหลั่นเป็นแถวเรียงลงไปให้สอด
รับกับหลักอากาศพลศาสตร์ด้านข้างของตัวรถได้อย่างลงตัว ซึ่งนั่นเป็นออกแบบ
ทันสมัยที่สุดแล้วในเวลานั้น แต่อาจดูขัดลูกกะตาและความรู้สึกของคนในสมัยนี้

ไม่เชือ่ก็เชือ่แหละครับว่าสริอิายขุองเจ้าหัวลากคนันี ้31 ปีเข้าไปแล้ว ยงัใช้การ
ใช้งานได้ด ีหากเปรยีบเป็นบญัญตัยางค์อายมุนษุย์แล้ว ทีว่ยัรุน่แถวพระโขนงพากนั
เรียกขาน “คุณลุงๆ” นั่นมันน้อยไปแหล่ะ ศักดินาและระดับชั้นญาติโกโหติกาน่า
จะเป็นรุ่น “คุณพ่อ” เข้าไปแล้ว

แต่ยังเป็นคุณพ่อที่ยังหล่อเฟี้ยวและดูซูซ่าส์น่าอภิรมย์ตลอดกาล และหาก
เป็นวัยรุ่นแถวบางกะปิจะพากันโจษจันสนั่นซอยด้วยภาษาสมสมัยยุคโซเชียลยึด
เมืองมนุษย์เลยว่า 

.....“มันสะเด่ำไปเลยอิน้อง”!

ปิศำจขนส่ง



ล้วงตับเคล็ดลับขนส่ง 23 วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่ 27 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561

ให้ หรือจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองแทบ
ท้ังหมด แตกต่างจากขนส่งต่างชาติท่ีมี
ทั้งสวัสดิการที่ดี มีที่พักพร้อม ค่ารักษา
พยาบาลดีเยีย่ม และมพีร้อมให้พนกังาน
ทกุคน ซ่ึงถอืว่าเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
ขนส่งรายเล็ก และขนส่งขนาดกลาง 
ประสบความล�าบากในการประกอบ
อาชีพขนส่งต่อไป ส่วนขนส่งรายใหญ่
นัน้ ยงัสามารถด�าเนนิธรกุจิไปได้ เพราะ
ยงัมเีงนิทนุมาต่อสู ้และแข่งขนักบัขนส่ง
ต่างชาติได้อยู่ 

ส่วนการประชุมใหญ่สามัญประจ�า
ปี 2561 ได้ก�าหนดไว้คือวันท่ี 8 ธ.ค. 
2561 ทีม่หาวิทยาลยัเทคโนโลย ีสรุนารี 
จ.นครราชสีมา สาเหตุที่ต้องประชุม
ใหญ่ช้ากว่าทุกปี เนื่องมาจากสถานที่
จัดการประชุมมีงานส�าคัญเข้ามา จึง
ต้องหลีกทางให้ 

ตามมาด้วย คุณอภิชำติ ไพร
รุ่งเรือง นำยกสมำคมขนส่งทำงบก
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมา

คมฯ ได้ก�าหนด
วันประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 
2561 เป็นวันที่ 
16 ธ.ค. ศกนี้ ณ 
ท่ีส�านักงานใหญ่
ข อ ง สม าคมฯ 
จ.นครสวรรค์ ซึง่

มีผู้ให้การสนับสนุนมากเท่ากับทุก ๆ ปี
ท่ีผ่านมา ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงท่ีทาง
สมาคมฯ ประสบปัญหาการขนส่งเป็น
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่ง
ที่ลดน้อยลง เพราะอยู่ในช่วงหน้าฝน 
ซ่ึงเป็นหน้าเพาะปลูกพืชผลทางการ
เกษตร จึงยังไม่มีสินค้าหลักให้ท�าการ
ขนส่ง รวมถึงราคาน�้ามันดีเซลท่ีปรับ
ตัวสูงขึ้นจนถึงลิตรละ 30 บาท แต่ผู้ว่า
จ้างขนส่งยังไม่มีการปรับเพิ่มค่าจ้างให้ 
ท�าให้บรรดาสมาชกิมรีายได้ทีล่ดน้อยลง 

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มขนส่งที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกของสมาคมฯ ได้จ่ายส่วยเรื่อง
น�้าหนักในการขนส่งเป็นจ�านวนมาก 
ท�าให้บรรดาสมาชิกที่เคารพกฎหมาย
มีผู้ว่าจ้างลดน้อยลง แม้ว่าจะมีข้อเสีย
ที่ทางรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมถนนเป็นประจ�าทุกปีก็ตาม 

แม้ว่าภาวะเศรษฐกจิในปีนีจ้ะยงัไม่
ดีมากนัก แต่เมื่อทางรัฐบาลได้ประกาศ
ออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า จะมีการ
เลือกตั้งในวันท่ี 24 ก.พ. 2562 จึง
มั่นใจว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศต้องดีข้ึน เพราะนักลงทุนท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศจะเกิด
ความเช่ือม่ัน และกล้าที่จะลงทุนมาก
ขึน้ จะส่งผลให้การขนส่งทางบกมคีวาม
ต้องการเพิม่ขึน้ และบรรดาสมาชกิของ
สมาคมฯ ก็ต้องมีงานเพิ่มข้ึนด้วย และ
สามารถพัฒนาธุรกิจให้เติบโตข้ึนได้อีก
มาก ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าทั้ง
ในประเทศ และการข้ามแดนไปยังต่าง

เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น แวดวงขนส่งก็
น่าจะดีขึ้น เพราะปัจจุบันเป็นที่ทราบ
ดีว่า งานขนส่งของคนไทยลดน้อยลง
มาก เหตุเพราะขนส่งต่างชาติหอบเงิน
ทนุมหาศาล พร้อมด้วยเทคโนโลยรีะดับ
โลกเข้ามาเปิดตลาดขนส่งในไทยอย่าง
คึกโครม แถมมีการตัดราคาให้ถูกลง 
ซึง่สวนทางกบัราคาน�า้มนัทีถ่บีตัวสงูขึน้
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทีมข่าว “TRANS 
TIME” จงึถอืโอกาส “ล้วงตบั” บรรดา
เจ้าพ่อ 10 ล้อ มาให้ทราบถึงความ
เคลื่อนไหวกันว่า การขนส่งของไทยมี
ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

เริ่มกันที่ คุณยู เจียรยืนยงพงศ์ 
อดีตประธำนสหพันธ์กำรขนส่งทำง

รถบรรรทุกแห่ง
อำเซียน (ATF) 
ทีเ่พิง่ลาออกจาก
ต�าแหน่งประมุข 
10 ล้ออาเซียน
ไปเม่ือช่วงปลาย
เ ดื อ น  ส . ค . 
2561 ที่ผ่านมา 
เ พื่ อ ล ง เ ว ที

การเมืองอย่างเต็มตัว พร้อมส่งไม้ต่อให้ 
ดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล รองประธาน
สหพันธ์ฯ ขึ้นมาท�าหน้าที่รักษาการ
แทน จนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธาน 
สหพันธ์ฯ คนใหม่ในกลางปี 2562 

คุณยู บอกว่า ในการประชุมใหญ่
ของสหพันธ์ฯ เมื่อช่วงปลายเดือน ส.ค. 
2561 ทีผ่่านมา มีสมาชกิทัง้ 10 ประเทศ
ในอาเซียนได้เข้าประชุมกันอย่างครบ
ครัน จึงได้ท�าการประกาศลาออกอย่าง
เป็นทางการ เพ่ือทีจ่ะได้ท�างานในฐานะ
รองหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ต่อไป 
ซึง่เป็นทีภ่มูใิจเป็นอย่างมาก เพราะด้วย
สมาชิกของทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน 
ได้ให้เกียรติยกย่องถึงการเป็นผู ้น�าที่
ท�าให้ภาคเอกชนของวงการขนส่งได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐบาล
มากขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมา การ
ขนส่งทางบกท�างานได้ล�าบากมาก ไม่
ว่าจะเป็นทั้งภายในประเทศและการ
ข้ามชายแดนไปประเทศเพือ่นบ้าน ทัง้นี้ 
เป็นเพราะทางรัฐบาลไม่มีการวางแผน
ที่จะผลักดันให้การขนส่งทางบกเป็น
ตัวน�าในการเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจเลย 

แต่เมื่อมีสหพันธ์ฯ เกิดขึ้น ท�าให้
การขนส ่งของภาคเอกชนทั้ ง  10 
ประเทศในอาเซียน ได้มีการรวมตัวกัน
วางแผนที่จะผลักดันให้การขนส่งทาง
บกของประเทศสมาชิกทั้งหมดมีความ
เข้มแข็ง สามารถหารายได้เพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศเห็นถึง
ความส�าคัญที่จะท�าให้การขนส่งทาง
บกของทุกประเทศในอาเซียนเช่ือมต่อ
ถึงกันได้สะดวกมากขึ้น

ส�าหรับแผนการหลักต่อไปที่ทาง
สหพันธ์ฯ จะต้องท�าให้ส�าเร็จก็คือ การ
เชื่อมต่อ One Belt One Road เพื่อ
ท�าให้การขนส่งทางบกของอาเซียน
ช่วยสร้างเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตข้ึน 
เหมือนกับทวีปยุโรปท่ีท�าให้การขนส่ง
ทางบกสามารถวิ่งเชื่อมต่อกันได้ทุก
ประเทศ และยังเชื่อมไปยังประเทศอื่น
ทั่วโลกได้ด้วย

มาต่อที่ คุณพีระพล บุญชินวงศ์ 
นำยกสมำคมขนส่งสินค้ำภำคอีสำน 

ที่ออกมาพูดถึง
เรื่องราคาน�้ามัน
ดีเซล ที่ปรับตัว
ข้ึนมาเกินลิตร
ละ 30 บาท ว่า 
ปัจจุบันนี้ราคา
น�้ามันดีเซล ได้
ปรับข้ึนมาขาย

เกนิลติรละ 30 บาทแล้ว แต่ผูว่้าจ้างกย็งั
ไม่ขยบัขึน้ราคาค่าขนส่งให้เลย ส่งผลให้
มีก�าไรลดน้อยลง หรือบางรายแทบจะ
ไม่มีเลย แต่ก็ต้องรับงานต่อไป เพราะ
ต้องน�าเงินค่าจ้างท่ีได้รับไปบริหารจ่าย
เงินเดือนให้แก่พนักงานบริษัท และ
อีกทางหนึ่งหากไม่รับจ้างต่อไป ก็จะมี
ขนส่งรายอื่นมาเสียบแทนทันที 

ด้วยงานขนส่งในปัจจุบันนี้ ถือ
ได้ว่าลดน้อยลงไปเป็นอย่างมาก ส่วน
หน่ึงเกิดมาจากเป็นช่วงฤดูฝน ชาวไร่
ชาวนาจึงต้องท�าการปลกูพชืผลทางการ
เกษตรก่อน และจะมีงานขนส่งอีกครั้ง
ก็ต่อเมื่อถึงฤดูเก็บเก่ียวแล้ว และคาด
ว่าจะต้องใช้เวลาในการเก็บเก่ียวอีก 2 
เดือน พร้อมทั้งให้ความเห็นว่า ขนส่ง
ที่ภาคอีสานจะท�างานยากขึ้น เนื่องมา
จากมีขนส่งต่างชาติเริ่มเข้ามาท�าตลาด
ในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจะ
แย่งกลุม่ผูว่้าจ้างไปท�าแทนแทบท้ังหมด 
อย่างที่เห็นอยู ่ในขณะนี้ก็คือร้านโชว์
ห่วย ซึ่งขนส่งต่างชาติแย่งขนส่งไทยไป
เห็นๆ ด้วยการชักชวนใจให้เครดิตนาน
ถึง 3 เดือนทีเดียว 

นอกจากน้ี คนขับรถใหญ่ก็เริ่ม
ไปจากขนส่งไทย และหันไปท�างานให้
ขนส่งต่างชาติแทน ด้วยเหตุผลที่ว่า 
ขนส่งไทยนั้น ให้เงินเดือนน้อย พร้อม
ทัง้ให้เดินทางไปทุกจงัหวดัท่ัวประเทศท่ี
มผีูว่้าจ้าง และยังไม่ได้รบัสวัสดกิารจาก
เจ้านายมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการหาท่ีพกั

ประเทศได้อีกด้วย

ปิดท้ายที่ คุณสัญญวิทย์ เศรษฐ
โภคิน นำยกสมำคมขนส่งสินค้ำและ
โลจิสติกส์ไทย เปิดเผยว่า ส�าหรับ

การประชุมใหญ่
ส ามัญประจ� า
ป ี  2561 ทาง 
สมาคมฯได้วาง 
แผนจะจั ดขึ้ น
ร ะ ห ว ่ า ง วั น ท่ี  
1 2 - 1 3  ม . ค . 
2562 ที่สวนผึ้ง 

จ.ราชบรุ ีซ่ึงจะมสีมาชกิเข้าร่วมประชมุ
มากถึง 600 คนทีเดียว และผู้ที่ให้การ
สนับสนุนก็ยังมีจ�านวนมากเท่ากับปี 
2560 ที่ผ่านมา

ส ่วนเรื่องที่บรรดาสมาชิกของ 
สมาคมฯ ได้รับความเดือดร้อนมาก
ที่สุดในขณะนี้ก็คือ การที่ทางกรมการ
ขนส่งทางบก ได้ปรับราคาค่าเช่าพ้ืนท่ี 
ที่สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง คือที่
ปิ่นเกล้า (พุทธมณฑลสาย 5) ร่มเกล้า 
และคลองหลวง มากกว่า 20-50% 
ซึ่งมีก�าหนดแจ้งล่วงหน้ามาแค่ 5 วัน
เท่านั้น ถือว่าเป็นการบีบบังคับกลุ่ม
ขนส่งมาก เพราะไม่มีเวลาหาท่ีอยู่ใหม่ 
ถ้าหากรายใดไม่ต่อสัญญาก็หมดสิทธิ์
ที่จะใช้สถานท่ีสถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 
แห่งนี้ ถือเป็นการมัดมือชกกลุ่มขนส่ง
มากมายทีเดียว

“ขออธิบายให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ 
คือมีร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่ง ซึ่งแต่เดิม
ขายเพียงชามละ 30 บาท มีอยู่วันหนึ่ง 
เมือ่ลูกค้าส่ังเรยีบร้อยแล้วกน็�าก๋วยเตีย๋ว
มาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะ ด้วยความที่หิวมาก 
เตรยีมตกัก๋วยเตีย๋วเข้าปาก เจ้าของร้าน
กห็นัมาบอกว่า ตัง้แต่วนันีร้าคาปรบัเพิม่
จาก 30 บาทเป็น 200 บาทแล้ว ด้วย
ความที่หิวและถือเป็นร้านอาหารแห่ง
เดยีวทีม่อียูใ่นละแวกนี ้จงึต้องกล�า้กลืน
ฝืนกนิ เพราะถา้หากไม่กนิกค็งตอ้งตาย
แน่ เพราะทนต่ออาการหิวไม่ไหว”

ด้วยค�าอธิบายของผู้บริหารระดับ
สูงของกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า 
ราคาค่าเช่าสถานขีนส่งสนิค้าทัง้ 3 แห่ง
ถือว่าต�่ามาก และไม่มีการปรับราคาค่า
เช่าเพิ่มมาเป็นเวลานานแล้ว เมื่อการ
ขนส่งทางบกมีการพัฒนาและมีการ
เจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก จึงต้อง
ขอปรับราคาค่าเช่าเพิ่มขึ้น เพื่อที่ทาง
กรมการขนส่งฯ จะได้มีการน�าเงินมา
พัฒนาการขนส่งบกให้เจริญก้าวหน้า
ขึ้นไปอีก แต่ในความเป็นจริงแล้ว หาก
ผู ้เช่าไม่เซ็นสัญญาต่อก็หมายถึงต้อง
ออกไปหาที่อยู ่ใหม่แทน ด้วยเวลาที่
น้อยเช่นนี้ ท�าให้ไม่สามารถท่ีจะหาได้ 
จึงจ�าเป็นต้องท�าสัญญาอยู่ต่อ ต้องถือ
เป็นระบบการท�าสัญญาท่ีรวดเร็วท่ีสุด
ในโลกก็ว่าได้ 

วันเวลำผ่ำนไปไวเหมือนโกหก...เผลอแป๊บเดียวจะก้ำวข้ำมสู่ปีใหม่อีกครั้ง
แลว้ ซ่ึงปี 2561 นี ้เศรษฐกจิยงัไมด่ขีึน้เลย หวงัวำ่ปีหนำ้ฟ้ำใหมเ่ศรษฐกจิคงจะ
กลับมำดี เพรำะรัฐบำลทหำรประกำศชัดเจนแล้วว่ำ วันที่ 24 ก.พ. 2562 จะมี
กำรเลือกตัง้เกิดขึ้น ก็ได้แต่หวังว่ำ เศรษฐกิจไทยจะกลับมำบูมอีกครัง้

ล้วงตับ...กลุ่มเจ้าพ่อ 10 ล้อ
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CEO – PTTOR ร่วมแสดงความยินดี สน.ปตท.โฉมใหม่ – Cafe’ 
Amazon Wild Wake ในเครือพงษ์กิต โคราช แห่งแรกในอีสาน

คุณจิรำพร ขำวสวัสดิ์ ( CEO ) บริษัท ปตท.และกำรค้ำปลีก จ�ำกัด 
(มหำชน) และคณะฯ ให้เกยีรตเิยีย่มเยยีนและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยนิดี
แก่ คุณจริยำ ตันติวงษ์ เนื่องในโอกาสเปิดสถานีบริการน�้ามัน ปตท.สาขาใหม่ใน
เครือพงษ์กิต คือ สน.ปตท. บ้านใหม่มหาชัยปิโตรเลียม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
โดย สน.ปตท.สาขานี้ เป็นสถานีรูปแบบใหม่ ( New Look ) รวมทั้งมีร้านคาเฟ่อะ 
อเมซอน ในรูปแบบ Wild Wake ซึ่งถือเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส�าหรับท่านที่มีโอกาสใช้เส้นทาง ถ.สุรนารายณ์ ในตัวเมืองนครราชสีมา สามารถ
แวะมาใช้บริการได้ ยินดีให้บริการ

Hino Smart Driver Contest ครัง้ที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน 
บรษิทั ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จดังานแข่งขนั Hino Smart 

Driver Contest 2018 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,000,000 
บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมการขนส่งทางบกและสมาคมผู้ใช้รถบรรทุก
ทั่วประเทศไทย

ส�าหรับการแข่งขนัจดัขึน้ ณ สนาม TPRO Training Center และ ณ ทางหลวง
ยุทธศาสตร์ สัตหีบ – พนมสารคาม ต�าบลหนองแหน อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชงิเทรา โดยได้รบัเกยีตริจาก คณุชิน นำคำมูร่ำ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ บรษิทั 
ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด คุณทองค�ำ นิสัยสัตย์ ขนส่งจังหวัด
ฉะเชิงเทรำ และ ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ ประธำนสหพันธ์กำรขนส่งทำงบก ร่วม
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ฟอมม์ ทุ่ม 1,000 ล้านบาท ตัง้โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าขนาด
เล็กในประเทศไทย

บรษิทั เอฟโอเอม็เอม็ (เอเชีย) จ�ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัร่วมทนุญีปุ่น่ไทยและเป็น
ผู้ผลิตยานยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าขนาดเล็ก ประกาศแผนการลงทุนหนึ่ง 1,000 
ล้านบาท สร้างโรงงานผลติยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเลก็ในประเทศไทยเพ่ือป้อนตลาด
ในประเทศและเพื่อการส่งออก ประเทศไทยถือเป็นประเทศท่ีมีความพร้อม ใน
อตุสาหกรรมรถยนต์ มกีารสนับสนุนภาคการผลติรถยนต์มาอย่างยาวนาน ประกอบ
กับรัฐบาลไทยมีนโยบายชัดเจนในการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมี
โรงงานผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

ภายใต้แผนการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครั้งนี้ โดยโรงงานตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีก�าลังการผลิตประมาณ 10,000 คันต่อปี โดย
คาดว่ารถคันแรกที่ออกจากสายพานการผลิต จะสามารถส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ใน
ประมาณต้นปีหน้า

เอบีม คอนซัลติ้ง จับมือกลุ่ม ตรีเพชร จัดแฮกกาธอน เฟ้นหานวัต
กรรมบริการธุรกิจรถยนต์ใหม่ ๆ ในงาน CEBIT

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในเครือบริษัท เอบีม คอน
ซัลติ้ง จ�ากัด ประเทศญ่ีปุ่น ร่วมมือกับ กลุ่มตรีเพชร ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต ์
ชั้นน�า ประกาศรับสมัครนักพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการธุรกิจรถยนต์ทั่ว
ประเทศมาร่วมประชันไอเดีย ในงาน “Hackathon by Tri Petch Group X 
ABeam” จะมกีารน�าข้อมลูบิก๊ดาต้าของกลุม่ตรเีพชร ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูเชงิลกึของ
รถต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการขับขี่รถ ทั้งความเร็ว จ�านวนครั้งในการเบรก อัตราการ
เร่งความเร็ว เป็นต้น มาให้นักพัฒนานวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานใช้เป็น
ข้อมลูในการคดิและพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ  ส�าหรับงานบริการในธุรกจิรถยนต์ออก
มาน�าเสนอไอเดยีในวนัสดุท้ายของงาน ผูช้นะเลศิในการน�าเสนอไอเดยีจะได้รบัเงนิ
รางวัล 50,000 บาท และรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท นอกจากนี้ 
ไอเดยีท่ีเหมาะสมกบักลุม่ตรเีพชร จะได้รบัโอกาสในการท�างานร่วมกบักลุ่มตรเีพชร
เพื่อพัฒนาจากไอเดียสู่การน�าไปใช้งานในธุรกิจอีกด้วย
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สกุลฎ์ซี-สวทช. เผยผล
วิจัยโครงสร้างรถโดยสาร 

อลูมิเนียมน�้าหนักเบา

โดยคณะทีมงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คุณน�ำชัย สกุลฎ์โชคน�ำชัย ประธำนกลุ่ม
บริษัทโชคน�ำชัย และคุณวีรพลน์ เตชะผำสุขสันติ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท
สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ�ำกัด จับมือหน่วยงำน ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวม
ถึงการร่วมมือกับหน่วยภาครัฐเพื่อกระตุ้นและเสริมศักยภาพความเข้มแข็งทาง
ด้านการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรมสูก่ารผลติของผูป้ระกอบการในประเทศ รวม
ถึงการส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์  
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รมว.วท.) และ
พลเอก นาวิน ด�าริกาญจน์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เข้าร่วม
การจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

คณุวรีพลน์ เตชะผำสขุสนัต ิกรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั สกลุฎ์ซ ีอนิโนเวชัน่ 
จ�ำกัด กล่าวว่า หลังจากที่ได้ร่วมมือกับ สวทช. เริ่มต้นผลิตงานนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์เรื่องความปลอดภัยทางด้านคมนาคม และยกระดับการท่องเท่ียวด้วยยาน
พาหนะสมัยใหม่นั้น ทางบริษัทฯ ได้ท�าการประชาสัมพันธ์ให้ทางภาคเอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ  อาทิเช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม เกี่ยว
กับแนวทางเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัย ซึ่งได้เสียงตอบรับในการสนับสนุน
ผลักดันในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างดี

“ครั้งน้ีถือเป็นอีกคร้ังที่ได้มีโอกาสให้ท่านนายกรัฐมนตรี “พลเอก ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชำ” ได้เหน็ศกัยภาพของการร่วมมอืกนัทกุฝ่ายเพือ่ท�างานนวตักรรม เพือ่
ตอบสนองนโยบายทีท่่านนายกฯ ได้ให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดบัความปลอดภยั
ด้านคมนาคม, การท่องเทีย่งเชงิคุณภาพ รวมถงึผลกัดันให้เกดิอตุสาหกรรมป้องกนั
ประเทศ ทางเราพร้อมที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความส�าเร็จ และเชื่อ

สกุลฎ์ซี-สวทช. น�ำทีมคณะผู้บริหำรเผยผลวิจัยกำรพัฒนำนวัตกรรม
โครงสร้ำงรถโดยสำรท่ีผลิตจำกอลูมิเนียมน�้ำหนักเบำ และรถโดยสำรไฟฟ้ำ 
ให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้
ทรำบถึงรำยละเอียดกำรพัฒนำของคนไทยที่ท�ำเนียบรัฐบำล

ว่าทางรัฐบาลจะมีมาตรการช่วยส่งเสริมผู้ผลิตไทย 100% โดยสนับสนุนให้หน่วย
งานไทยได้ซื้อของไทย และมีมาตรการส่งเสริมกระตุ้นเชิงนโยบายแหล่งเงินต่าง ๆ  
อาทิเช่น เงินกู้สนับสนุนนโยบายรัฐ, ดอกเบี้ยพิเศษ หรือการลดหย่อนภาษีส�าหรับ
เอกชนที่ต้องการน�างานนวัตกรรมไทยไปใช้ในภาคธุรกิจอีกด้วย”

ในส่วนส�าคัญในงานวิจัยครั้งคือ รถโดยสารโครงสร้างอลูมิเนียม ของบริษัทฯ 
นี้ ได้น�าสิ่งที่วิจัยและพัฒนากับเรือมาต่อยอดผลิต Aluminum Bus สัญชาติไทย 
ที่มีโครงสร้างน�้าหนักเบา ขึ้นรูปโดยการปั้มและฉีดแบบลดรอยต่อ เสริมความแข็ง
แรงของโครงสร้างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ เช่น มุมโครงสร้างหลังคา จุดที่ต้องรับแรง
ข้างท่ีนั่งผู้โดยสาร ฯลฯ ผสมผสานกับการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร และจะช่วยผู้ประกอบการในการลด
ต้นทุนเชื้อเพลิงและการลงทุน เนื่องจากมีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีแผนวิจัย
และพัฒนาทั้ง รถบัสน�้ามันดีเซล,รถบัสไฟฟ้า (โดยใช้ E-Body, E-Platform) ที่จะ
ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยท่ีต้องการพัฒนารถไฟฟ้า สามารถน�าไปใช้พัฒนาและ
ต่อยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

พร้อมนี ้ได้ร่วมกับ สวทช. ในการพฒันายานยนต์สมยัใหม่ โดยมแีผนรวมกลุม่
บริษัทไทยที่มีนวัตกรรมในแต่ละด้านมาพัฒนาร่วมกัน (Consortium) เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างยั่งยืน

ถือเป็นการเริ่มต้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการกระบวนการผลิต
โครงสร้างรถโดยสารท่ีมีท้ังน�้าหนักเบาและเสริมเร่ืองความแข็งแกร่งในหลายด้าน 
และน�าไปสู่การสอดแทรกความรู้ด้านการผลิตสู่ผู้ประกอบการไทยในอนาคต เพื่อ
กระดับมาตรฐานวงการรถโดยสารในประเทศได้เป็นอย่างดี



26  วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่  27 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2561

ดอกเบี้ยเฟดคาดว่าจะอยู่ที่ 2.5% และ
ดอกเบี้ยนโยบายไทยที่ 1.75% ณ สิ้นปี
นี้ ดังนั้น แม้ผลกระทบจากวิกฤติคราว
นี้จะไม่ได้รุนแรงเท่าครั้งก่อน แต่เครื่อง
มอืทีใ่ช้รบัมือผลกระทบดงักล่าวก็จ�ากดั
ด้วยเช่นกัน

ส�าหรับประเทศไทยแม ้ เราจะ
ไม ่ เห็นสัญญาณของการเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหาก
เกิดวิกฤติกับประเทศอื่น ประเทศไทย
ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น ทั้ง
ผู ้ประกอบการและนักลงทุนควรจะ
เตรียมรับมือกับความเส่ียงท่ีจะเพ่ิมขึ้น
ในอนาคต

 TRANS ANALYSIS 

วิกฤติครัง้หน้า…จะเป็นอย่างไร
จำกรำยงำนของ TMB Analytics 

ที่ มี มุมมองต่อวิกฤติ เศรษฐกิจใน
อนำคตอำจเกิดจำกปัญหำหนี้ในจีน 
แม้จะไม่รุนแรงเท่ำวิกฤติ Subprime 
แต่อำจท�ำให้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ
รุนแรงขึ้น อีกทั้งเครื่องมือในกำร
รับมือมีจ�ำกัดเม่ือเทียบกับวิกฤติครั้ง
ก่อน ผู้ประกอบกำรและนักลงทุนจึง
ควรจะเตรียมรับมือกับควำมเส่ียงที่
จะเพิ่มขึ้นในอนำคต

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนึ่งในโลกก�าลัง
เผชิญปัจจัยที่น่ากังวลก็คือเรื่องหนี้ที่
สงู ท่ีมผีลมาจากการใช้นโยบายการเงนิ
ที่ผ่อนคลาย ทั้งการคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในระดับต�่าเป็นเวลานานและ
การอัดฉีดสภาพคล่องผ่านโปรแกรม 
QE ท�าให้มีการก่อหนี้สูงในแทบจะทุก
ประเทศ โดยรายงานของ IMF เกี่ยวกับ
เสถียรภาพของการเงินโลก พบว่าในปี 
2016 สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ทั่วโลกอยู่ที่
ระดับ 260% แล้ว โดยหนีส่้วนใหญ่เป็น
หนีร้ฐับาลและบริษทัทีไ่ม่ใช่สถาบนัการ
เงิน ซึ่งแนวโน้มดอกเบี้ยโลกขาขึ้นอาจ
จะกระทบความสามารถในการช�าระ
หนี้ได้ โดยเฉพาะหนี้ของบริษัทที่ไม่ใช่
สถาบันการเงิน

ท่ีน่ากังวลไปกว่าน้ันคือหน้ีของ
บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น

มาจากบริษัทจีน โดยตั้งแต่ปี 2006 ถึง
ปี 2016 บรษิทัจนีมหีนีเ้พิม่ข้ึนกว่า 14.4 
ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยที
เดียว ซึ่งหลังจากท่ีรัฐบาลจีนพยายาม
ลดการก่อหน้ี หรอื Deleverage กท็�าให้
มกีารผดินดัช�าระเพิม่ขึน้ ท�าให้ภาพรวม
ของตลาดสินเชื่อจีนดูแย่ลง นอกจากนี้ 
ยงัมผีลกระทบจากจากสงครามทางการ
ค้ากับสหรัฐฯที่บริษัทจีนจะต้องรับมือ
อกี ปัญหาหนีใ้นจนีจงึเป็นหนึง่ในปัจจยั
ทีค่่อนข้างน่ากงัวล แต่ความรนุแรงของ
วกิฤติครัง้นีจ้ะไม่รนุแรงเหมอืนวกิฤตใิน
ปี 2008 

เนื่องจากบทเรียนจากวิกฤติครั้ง
ก่อนท�าให้สถาบันการเงินมีการเตรียม
การรับมือความเสี่ยงที่ดีขึ้น อีกทั้งผู ้
ก�ากับดูแลก็มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เข้ม
งวดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ 
Goldman Sachs ท่ีมองว่าวิกฤติครั้ง
นี้จะเป็นเพียงการชะลอตัวของราคา
สินทรัพย์เท่าน้ัน แต่จะไม่ถึงขั้นราคา
สินทรัพย์หดตัวรุนแรงเหมือนวิกฤติ
คราวก่อน

อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการ
ชะลอของเศรษฐกิจครั้งนี้ แม้ไม่รุนแรง 
แต่จะท�าให้ช่องว่างทางความมั่งคั่งยิ่ง
กว้างขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่มี
ปัญหาความเหลื่อมล�้า แต่อีกหลาย
ประเทศท่ัวโลกก็เจอปัญหาเหล่านี้เช่น

กัน โดยจากรายงานความมั่งคั่งของ
โลกที่จัดท�าโดย Credit Suisse พบว่า 
สินทรัพย์เกือบคร่ึงของโลกถูกถือโดย
ประชากรเพียง 1% ซึ่งปัญหาความ
เหลื่อมล�้าที่รุนแรงขึ้นนี้ก็อาจท�าให้เกิด
ปัญหาทางสังคมอื่นๆตามมา

นอกจากนี้ Policy Space ที่มีไม่
มากเท่ากับวิกฤติคร้ังก่อน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนโยบายการเงิน หากพิจารณา
ช่วงท่ีเกิดวิกฤติปี 2008 เฟดลดอัตรา
ดอกเบี้ยจาก 5.25% เหลือ 0.25% ใน
ขณะที่ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงจาก 5% เหลือ 1.25% เพ่ือช่วย
กระตุ ้นเศรษฐกิจ ในขณะที่ปัจจุบัน






