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สิ่งที่น่าจับตา ในปี 2562

ที่แน่ๆ ช่วงปีที่ผ่านมา และรวมถึงปี 2561 นี้ บรรดาพ่ีน้องส่ือสาร
มวลชนแขนงต่างๆ ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในวงการข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันจนต่างพากันออกไปหาอาชีพอื่นๆ  
ท�าเพ่ือเลี้ยงชีพ ส้ินสุดบทบาทการเป็น ‘พิราบ’ ไปอย่างน่าใจหาย 
ปัจจุบันคาดว่าพ่ีน้องส่ือ ทั้งเก่าใหม่ กว่า 200 ชีวิต ต่างได้รับผลจาก
การยุติการผลิต ยุติการพิมพ์ หรือยุติบทบาทการเป็นส่ือของส�านัก
ต่างๆ ว่ากันตามจริง นับเป็นช่วงแห่งโศกนาฏกรรมวงการส่ือสาร
มวลชนของแท้ 

ทุกส่ิงทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงฉันท์ใด การเกิดขึ้นของส่ิง
ใหม่ก็ฉันท์น้ัน ดังนั้นกฎแห่งความเปล่ียนแปลงจึงเกิดขึ้นเสมอ ด้วยเหตุ
นี้ ฉบับส่งท้ายปีนี้จึงหยิบยกประเด็น หรือ ส่ิงที่น่าจับตาในปี 2562 มา
ให้ท่านผู้อ่านที่เคารพรักพิจารณา และเป็นข้อมูล ข้อคิด เพ่ือการปรับตัว 
อาทิ ในวงการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลาดนรถเพ่ือการพาณิชย์ จะเกิด
อะไรใหม่ๆ ขึ้นบ้าง 

ประเด็นแรก ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีกก�าลังอยู่ในช่วงของ
การเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อกระแสอีคอมเมิร์ซ ยังคงร้อนแรงต่อ
เนื่อง และเติบโตก้าวกระโดด ธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในประเทศยังคง
น่าจับตา ท้ังบริษัทอีคอมเมิร์ซรายยักษ์ใหญ่ของโลกหลายรายเมิน 
ประเทศสิงคโบร์ แต่ใช้ไทยเป็นเกตเวย์ในตลาดอีคอมเมิร์ซ การต่อยอด
ด้านอุตสาหกรรมนี่ยังคงเป็นขุมทรัพย์มหาศาล 

ประเด็นท่ีสอง Blockchain จะมีบทบาทต่อการจัดเก็บข้อมูลและ
ในการท�าธุรกรรมมากขึ้น และเชื่อว่าปีหน้านี้จะเข้ามามีบทบาทกับวง
การโลจิสติกส์อย่างมากเลยทีเดียว เช่น การจัดเก็บรหัสลูกค้า ข้อมูล
ผู้จัดส่ง สินค้า วัสดุที่ใช้ และข้อมูลอื่นๆ ซ่ึงเราสามารถระบุหมายเลข 
ID น้ีไปกับการขนส่งทุกคร้ัง เพ่ือที่จะสามารถติดตามและป้องกันไม่ให้
เกิดการถูกหลอกลวง

ประเด็นสุดท้าย เครื่องจักร จะทดแทนแรงงานมนุษย์ได้เด่นชัด 
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ อาทิ การวิเคราะห์การ
ส่ังซื้อล่วงหน้าโดยใช้ฐานข้อมูลแบบเต็มรูปแบบ พฤติกรรมผู้บริโภค 
และการน�าเครื่องจักรมาใช้งานแทนมนุษย์ภายในคลังสินค้าซึ่งส่ิงนี้แม้
จะไม่ใช่เรื่องใหม่มาก แต่เชื่อว่าจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น ทั้งใน
ปัจจุบันมีบริษัทข้ามหลายแห่งที่ใช้หุ่นยนต์ในการจัดการคลังสินค้าควบคู่
ไปกับการใช้รถยก ทั้งนี้การจะปรับเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นระบบอัตโนมัติ
โดยสมบูรณ์ทุกขั้นตอน จะสามารถท�าได้ก็ต่อเมื่อมีการพัฒนาเครื่องมือ
ภายในคลังสินค้าที่สามารถระบุได้ว่าสินค้าตัวไหนคืออะไร และสามารถ
เลือกสินค้าที่ถูกต้องเพ่ือจัดส่งไปยังผู้รับต่อไปได้

ทั้งหมดที่เขียนมาเป็นการคาดเดา และปะติด ปะต่อ เป็นแนวทาง 
กลางๆ หากผู้อ่านอยากได้อะไรที่มันลึกไปกว่านี้ การไปหาข้อมูลและ
ศึกษามันด้วยตนเองจะเป็นการดีที่สุด...ทิ้งท้ายว่าอะไรดี ? 

สวัสดีปีใหม่(ล่วงหน้า)ละกันขอรับ
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นิยาม
น�ำ้มนัดเีซลหมนุเรว็ B20 คอืน�ำ้มันดเีซลท่ีมไีบโอดเีซล หรือน�ำ้มนั B100 เป็น

อตัรำส่วนประมำณร้อยละ 20 โดยปรมิำตร ไบโอดเีซล เป็นเชือ้เพลงิดเีซลทีผ่ลติ
จำกแหล่งทรัพยำกรหมุนเวียน เช่น ปำล์มน�้ำมัน ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซล
ทำงเลือก นอกเหนือจำกน�้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือน�้ำมัน B7 คุณสมบัติ
ส�ำคัญของไบโอดีเซล คือสำมำรถย่อยสลำยได้เองตำมกระบวนกำรชีวภำพใน
ธรรมชำติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ B20 จะมีโอกำสปนเปื้อนกับน�้ำมัน
หล่อลื่นสูงกว่ำ B7 ซึ่งเป็นสำเหตุให้น�้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภำพได้เร็วกว่ำปกติ

ข้อแนะน�าการใช้งานน�้ามันหล่อลื่น
• กำรเลือกใช้

จำกปัญหำน�้ำมันเช้ือเพลิง B20 มีแนวโน้มกำรปนเปื้อนกับน�้ำมันหล่อล่ืน
ในอัตรำที่สูงกว่ำ B7 นั้น น�้ำมันหล่อลื่นที่ใช้จึงต้องมีคุณภำพสูงพอที่จะสำมำรถ
ต้ำนทำนกำรเสื่อมสภำพและรักษำคุณสมบัติกำรปกป้องเครื่องยนต์ได้ดี ซึ่งต้อง
ได้มำตรฐำน API CI-4 ขึ้นไปและ ACEA E7 โดย PTT LUBRICANTS ขอแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ DYNAMIC SEMI-SYNTHETIC SAE 15W-40 ให้ควำมมั่นใจสูงสุด
ที่มีมำตรฐำน API CI-4 Plus และ DYNAMIC ULTRA PLUS SAE 15W-40 
และ SAE 20W-50 ที่มีมำตรฐำน API CI-4 และเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภำยใต้กำร
ทดสอบภำคสนำมอกีด้วย โดยเบอร์ควำมหนดื SAE 20W-50 เป็นตวัเลอืกทีช่่วย
เรื่องกำรรักษำควำมหนืดของน�้ำมันหล่อลื่นไม่ให้ต�่ำเกินไปจำกกำรปนเปื้อนของ 
B20 ได้ดียิ่งขึ้น 

• ระยะกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันหล่อลื่น

ถ้ำเดิมรถมีระยะกำรเปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันหล่อลื่นไม่เกิน 20,000 กม. สำมำรถ
คงระยะกำรเปลี่ยนถ่ำยเดิมได้ตำมปกติ แต่กรณีที่มีกำรเปล่ียนถ่ำยมำกกว่ำ 
20,000 กม. แนะน�ำให้ปรึกษำผู้ผลิตรถยนต์หรือ PTT Lube Solutions เพื่อ
หำระยะกำรเปลี่ยนถ่ำยที่เหมำะสม

เหตผุล: ในเครือ่งยนต์มโีอกำสท่ีเชือ้เพลงิบำงส่วนทีไ่ม่ถกูเผำไหม้จะถกูกวำด
ไปรวมกับน�้ำมันหล่อลื่น แต่เนื่องจำก B100 ระเหยยำกกว่ำดีเซล(มีจุดเดือดสูง
กว่ำ) ดงันัน้ B100 จะคงอยูใ่นน�ำ้มนัหล่อล่ืนโดยไม่ระเหยไป ควำมหนดืของน�ำ้มนั
หล่อลื่นจะลดลงจนตกเบอร์ควำมหนืด ซึ่งอำจท�ำให้เครื่องยนต์สึกหรอมำกขึ้น 
เป็นสำเหตุที่ท�ำให้ต้องเปลี่ยนน�้ำมันหล่อลื่นเร็วขึ้น 

กำรสังเกต: ปกติรถที่ใช้งำนในระยะ 20,000 กม.จะมีกำรเติมพร่องน�้ำมัน
หล่อลื่น หำกพบกว่ำมีกำรเติมพร่องสูงขึ้นหรือลดลงผิดปกติ ให้พิจำรณำเปลี่ยน
ถ่ำยน�้ำมันหล่อลื่นและลดอำยุกำรเปลี่ยนถ่ำยลงคร่ึงหน่ึงในกำรใช้งำนรอบ
ถัดไปและติดต่อ PTT Lube Solutions เพ่ือประเมินระยะกำรเปล่ียนถ่ำยท่ี 
เหมำะสมต่อไป

ข้อแนะน�าด้านอื่นๆ
• ไส้กรอง 

ไบโอดีเซลมีควำมสำมำรถในกำรละลำยสิ่งสกปรกมำกกว่ำดีเซล ดังนั้นรถ
ที่เปลี่ยนมำใช้ B20 ครำบสิ่งสกปรกที่ตกค้ำงอยู่ในส่วนต่ำงๆของขึ้นเครื่องยนต์
อำจจะละลำยออกมำ จึงควรพิจำรณำควำมถี่ของกำรเปลี่ยนไส้กรองให้บ่อยขึ้น
ในช่วงแรกและเลือกใช้ไส้กรองแท้ตำมค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต

กำรสังเกต: หำกพบว่ำไส้กรองดีเซลที่เปลี่ยนออกมำสกปรกมำก มีครำบ
โคลน เมือก มีกลิ่นเหม็นที่ไม่ใช่กลิ่นน�้ำมัน จ�ำเป็นต้องล้ำงถังน�้ำมันในรถ หรือ
ตรวจสอบน�้ำมันในถังก่อนจ่ำยลงรถ (ปกติในไส้กรองดีเซลครำบที่ติดจะเป็นจะ
สีด�ำละเอียด)

• ควรสังเกตปริมำณน�้ำในกรองดักน�้ำ 

หำกมีน�้ำให้ไขออก ถ้ำน�้ำมันขุ่นเป็นน�้ำนมให้ถ่ำยน�้ำมันเช้ือเพลิงออกและ 
เตมิน�ำ้มนัเช้ือเพลงิใหม่ เนือ่งจำก B20 จะดดูน�ำ้จำกภำยนอก กำรทีม่นี�ำ้ในน�ำ้มัน
มำกจนแยกช้ันออกมำแสดงว่ำมีกำรรั่วของน�้ำภำยนอกเข้ำไป ขณะที่ถังเก็บ  
ท่อ ตู้จ่ำย และระบบต่ำงๆในรถ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลง แต่ให้สังเกตท่อยำง ข้อต่อ 
และปะเก็นต่ำงๆ หำกรั่วซึมต้องเปลี่ยน และท่อน�้ำมันให้ใช้ท่อเหล็กปกติ ไม่ให้
ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี (ทั้งกรณี B7 และ B20)

หำกต้องกำรข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม สำมำรถติดต่อได้ท่ี ส่วนเทคนิคหล่อลื่น 
ฝ่ำยกำรตลำดและเทคนิคหล่อลื่น บริษัท ปตท. น�้ำมันและกำรค้ำปลีก จ�ำกัด 
(มหำชน) โทรศพัท์ 0-2239-7847 หรืออเีมลท่ี pttlubricants@pttplc.com 

หลังสถานการณ์ผลผลิตปาล์มน�้ามันล้นตลาดในประเทศไทย กระทรวง
พลังงาน จึงมีนโยบายเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวด้วยการส่งเสริมให้มี
การใช้ไบโอดีเซลมากขึ้น บริษัท ปตท. น�้ามัน และการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื PTTOR ไดต้อบรบันโยบายดว้ยการเขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการใช้น�้ามนั
ดีเซลหมุนเร็ว B20 ซ่ึงมีไบโอดีเซลเป็นอัตราส่วนร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับ 

น�้ามันดีเซลที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน หรือ B7 ที่มีไบโอดีเซลเป็นอัตราส่วน
ร้อยละ 7

การเลือกใช้น�้ามันหล่อลื่น
และข้อแนะน�าส�าหรับรถบรรทุก
ที่ใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว B20
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โฟตอน เปิดตัว
“FOTON AUMAN

 EST 400”
รถหัวลากทางเลือกใหม่

‘คุณภาพมาตรฐานยุโรป’
สมรภมูริถใหญ่เมอืงไทยฮอืฮาอกีครัง้หลังโฟตอน สปีดเครื่องลยุตลาด

รถใหญ่ไทยเต็มสูบด้วยการเปิดตัว โฟตอน เดมเลอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด “ออแมน 
อเีอสท ี400” (FOTON AUMAN EST 400) รถหวัลากคณุภาพมาตรฐาน
ยุโรป ตอบโจทยก์ารใช้งานลูกคา้ไทย ที่มาพรอ้มสุดยอดเทคโนโลยจีากเยอรมนั 
อเมริกาและจีน ให้ประสิทธิภาพการขับขี่เป็นเยี่ยม ปูพรมกลยุทธ์การตลาด 
1+4 วางไทยเป็นฮับตลาดอาเซียน พร้อมขยายไปยังตลาดหลักใน 4 ประเทศ  
ตัง้เป้ายอดขายปีหนา้ 1 พนัคนั พรอ้มสยายปีกดลีเลอรเ์พิ่ม 18 แหง่ทั่วประเทศ 
กรุยทางสู่เป้าหมาย “เบอร์หนึ่งแบรนด์จีน” และติด 1 ใน 3 ค่ายรถยักษ์ 
ในไทยอีก 5 ปีข้างหน้า

คุณกำว หมิง ประธำนกรรมกำร บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด เปิดเผยว่ำโฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) ในฐำนะบริษัทลูกโฟตอน 
ปักกิ่ง ออโตโมบิล ในประเทศจีน ได้จดทะเบียนตั้งแต่ปี 58 ด้วยควำมมุ่งมั่นและ
ต่ังใจเพ่ือท�ำตลำดในประเทศอย่ำงจรงิจงัหวังสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัลกูค้ำคนไทย 
และได้กระแสตอบรับด้วยดีมำอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเติมเต็มศักยภำพกำรท�ำ
ตลำดในไทย อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงมั่นใจให้กับลูกค้ำคนไทยมำกยิ่งขึ้น เรำจึงเปิด
ตัวโฟตอน เดมเลอร์ รุ่นใหม่ล่ำสุด “ออแมน อีเอสที 400” (FOTON AUMAN 
EST 400) อีกทั้งยังถือโอกำสแนะน�ำ 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีจะออกจ�ำหน่ำยในปี 
2019 ได้แก่ รถบรรทกุหกล้อ “อเีอสท ีเอม็” (EST M) และรถไมโครบสั “โฟตอน  
เอยูวี” (Foton AUV)

“ตลาดประเทศไทยถือเป็นตลาดท่ีมีความส�าคัญอย่างมากส�าหรับโฟตอน  
ในฐานะประเทศยทุธศาสตร์ทีส่นบัสนุนเชงิธรุกิจและขยายธรุกจิในต่างประเทศของ
โฟตอน เราจงึได้วางยทุธศาสตร์เพือ่ลยุตลาดในประเทศไทยอย่างจรงิจงัหวงัเตบิโต
ในประเทศอย่างมัน่คง ทัง้การน�ากลยทุธ์ 1+4 โดย 1คือ การวางไทยเป็นศูนย์กลาง
การด�าเนินธุรกิจตลาดโฟตอนหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียน ส่วน 4 หมายถึง 
การขยายไปยังตลาดเป้าหมายหลักอีก 4 แห่ง ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย” 

 วำงไทยเป็น “ฮับตลำด-ต้นแบบธุรกิจอำเซียน” 

คณุกำว หมงิ ระบตุ่ออกีว่ำอย่ำงทีผ่มเกร่ินไว้เบือ้งตอนเพรำะโฟตอนมองเห็น
ควำมส�ำคญัของประเทศไทยในฐำนะประเทศยทุธศำสตร์ทีช่่วยเกือ้หนนุเชิงธุรกิจให้
กับโฟตอน นอกเหนือกำรวำงไทยเป็นฮับตลำดอำเซียนของโฟตอนแล้ว เรำยังได้
วำงเป้ำหมำยในไทยให้เป็นรำกฐำนกำรด�ำเนินงำนและกำรผลิต ตลอดถึงต้นแบบ
ธุรกิจในภำคพื้นเอเชียแปซิฟิคอีกด้วย 

“การท�าตลาดในไทยเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยยึดรถเพื่อการพาณิชย์
เป็นผลิตภัณฑ์หลักการท�าตลาด ท้ังรถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกขนาดกลาง และ 
รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถบัสโดยสาร จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเราได้แนะน�ารถ
หัวลากโฟตอน รุ่น อีเอสที 430 (EST 430) ที่มีก�าลังสูงสุดในรุ่นเดียวกันถึง 430 
แรงม้า และได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี และเราได้วางแผนเพื่อใช้สิ้น
ส่วนในประเทศเพื่อการผลิตรถโฟตอนรุ่นต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าคนไทย และล่าสุดวันนี้ที่เรามีความภูมิใจที่แนะน�ารถหัวลากรุ่นใหม่ล่าสุด  
AUMAN EST 400 รถบรรทกุประหยดัน�า้มนัเป็นทางเลอืกทีด่สีดุ มสีมรรถนะและ
ราคาที่คุ้มค่าส�าหรับลูกค้าคนไทย” 

ส่วนแนวคิดกำรด�ำเนินธุรกิจในไทยนั้น คุณกำว หมิง ระบุว่ำโฟตอนมี 
กำรด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้แนวคดิกำรให้ควำมส�ำคญัต่อลูกค้ำ ค�ำนงึควำมต้องกำรและ
ประสบกำรณ์ที่ดีของลูกค้ำ ให้บริกำรในทุกมิติตลอด 24 ชม.อีกทั้งยังมีกำรบริกำร
ออโตแคร์ในระบบเครอืข่ำยกำรจดักำรอะไหล่อย่ำงมีมำตรฐำนในทกุขัน้ตอน และ 
มีกำรค�ำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันภำยใต้กำรบริกำรงำน
อย่ำงมีอำชีพ และยังเน้นกำรบริกำรหลังกำรขำยและอะไหล่ เพื่อสร้ำงควำม 
พึงพอใจให้กับลูกค้ำเพิ่มมำกขึ้น ทั้งหมด เป็นภำรกิจหลักของชำวโฟตอนทุกคน 

TRANS TALK
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 ตั้งเป้ำติด 1 ใน 3 ผู้น�ำตลำดรถใหญ่ในไทยอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ

ด้ำนคุณภำนุวัฒน์ ภำวะภูตำนนท์ ผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยขำย บริษัท โฟตอน 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดเผยถงึเป้ำหมำยในปีหน้ำ 62 และควำมโดด
เด่นของรถหัวลำกโฟตอน เดมเลอร์ รุ่นใหม่ล่ำสุด “ออแมน อีเอสที 400” ว่ำปี
หน้ำเรำวำงเป้ำยอดขำยไว้ที ่1 พนัคนัในรถทกุรุน่ทกุขนำด แบ่งเป็นรถเลก็ 500 คนั 
รถบรรทกุขนำดกลำง 200 คนั และหวัลำกอกี 300 คนั โดยเรำต้องกำรแชร์สดัส่วน
ตลำด 3 % ภำยใต้ภำพรวมตลำดรถใหญ่เมืองไทยจะอยู่ที่ 3 หมื่นคันต่อปี และ 
ในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ โฟตอนตั้งเป้ำขยับสัดส่วนตลำดเป็น 10 % นั่นก็คือยอดขำย
รวมจะทะลถุงึ 2,700 คนั กรยุทำงสูค่วำมเป็นแบรนด์จนีเบอร์หนึง่ และตดิ 1 ใน 3 
ของค่ำยรถใหญ่ระดับแถวหน้ำในไทยอีกด้วย 

“เพ่ือเตมิเตม็ศกัยภาพในการท�าตลาดในไทยและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า 
เราวางแผนจะน�ารถรุน่ใหม่เข้ามาท�าตลาดในประเทศอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ความหลาก
หลายในผลิตภัณฑ์และเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า อีกทั้งยังวางแผนสร้างโรงงานใน
ไทยอีกด้วย และปีหน้าเราจะขยายศูนย์บริการในส่วนของรถเล็กเพิ่มอีก 30 แห่ง 
ขณะที่ศูนย์ฯรถใหญ่เพิ่มอีก 18 แห่งทั่วประเทศ (ปัจจุบันมีอยู่ 12 แห่ง) ในจ�านวน
นี้มี 6 แห่งที่มีศักยภาพดูแลการขายและบริการได้ทั้งรถเล็กและใหญ่”

 FOTON AUMAN EST 400 รถหัวลำก ‘คุณภำพมำตรฐำนยุโรป’

รถหัวลำกโฟตอน เดมเลอร์ รุ่นใหม่ล่ำสุด “ออแมน อีเอสที 400” เป็นรถ
หัวลำกที่มีขนำดเล็กกว่ำรุ่น EST- A และ EST 430 แต่เน้นให้สำมำรถตอบสนอง
กำรใช้งำนได้หลำยรูปแบบมำกยิ่งขึ้นโดยถูกปรับให้เหมำะสมกับรูปแบบใช้งำนใน
เมอืงไทย สำมำรถรองรบักำรขนส่งระยะไกล เพือ่เป็นอกีหนึง่ทำงเลอืกส�ำหรบักำร
ขนส่งในประเทศ มำพร้อมเครื่องยนต์ CUMMINS ISGe3 ขุมก�ำลัง 400 แรงม้ำ ที่ 
1,900 รอบต่อนำที แรงบิดสูงสุด 2,000 นิวตันเมตร ที่ 1,000 รอบต่อนำที ส่วน
ระบบเกียร์เป็นเกียร์ ZF โดยมีให้เลือกทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดำ 16 เกียร์เดินหน้ำ และ
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ AMT 12 เกียร์เดินหน้ำ 

 “I-BREAK”เอกลักษณ์โฟตอน เดมเลอร์ ลิขสิทธิ์เฉพำะคัมมินส์

โฟตอน เดมเลอร์ ได้พัฒนำ AUMAN EST 400 โดยค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัของ
ผู้ขับและควำมสะดวกสบำยในกำรขับขี่ ทัศนวิสัยที่เป็นเยี่ยม พร้อมกำรออกแบบ
ใหม่ทีส่�ำคญัคือกำรลดส่วนสูงของหลงัคำลง 93 ซม. ท�ำให้น�ำ้หนกัตัวรถลดลง 600 
กก. ซึ่งเป็น เป็นแบบ Low Roof เท่ำกับว่ำลูกค้ำสำมำรถโหลดน�้ำหนักเพิ่มได้อีก 

600 กก.เลยทีเดียว พวงมำลัยมีระบบมัลติฟังก์ชัน ช่วยเพ่ิมควำมสะดวกสบำย
ในกำรขับขี่ ให้ควำมปลอดภัยด้วยระบบเอนจิ้นเบรค “ไอ เบรค” (I-BREAK) ที่
เป็นเอกลักษณ์ของรถโฟตอน เดมเลอร์ ลิขสิทธิ์เฉพำะของคัมมินส์ ซ่ึงแบ่งเป็น 
3 ระดับ สำมำรถช่วยชะลอควำมเร็วของรถได้อย่ำงนุ่มนวล ทั้งยังช่วยลดควำม
ร้อนของระบบเบรค รวมท้ังลดกำรสึกหรอของผ้ำเบรค ช่วยให้กำรขับขี่เป็นไป
อย่ำงปลอดภัยไร้กังวล เพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนอย่ำงโดดเด่น ยกระดับทุก
คุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

 ใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำและปลอดภัย

ระบบเกียร์ ZF มีทั้งแบบธรรมดำ 16 เกียร์เดินหน้ำ และ อัตโนมัติ AMT 12 
เกียร์เดินหน้ำระบบเกียร์อัตโนมัติ AMT ท่ีช่วยเร่ืองกำรควบคุมรถและอัตรำกำร
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง กรณีที่ผู้ขับขี่เปลี่ยนเกียร์ในรอบที่สูงเกินไป จะท�ำให้อัตรำสิ้น
เปลอืงเชือ้เพลงิสงูมำกขึน้ และกำรเปลีย่นเกยีร์ทีแ่รงบดิสงูสดุ 1,000 - 1,300 รอบ
ต่อนำที เป็นช่วงท่ีเหมำะสมต่อกำรเปล่ียนเกียร์ในแต่ละรอบจังหวะมีกำรอบรม
กำรขับขี่เพื่อผู้ขับรถหัวลำก AUMAN จะได้เรียนรู้กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้ใช้
งำนรถได้อย่ำงคุ้มค่ำและปลอดภัย

นอกเหนือจำกระบบต่ำงๆ ของตัวรถแล้ว ยังมีระบบที่ใช้งำนควบคู่กับกำรใช้
รถ เช่น ระบบช่วยตดิตำมกำรขบัให้ประหยดัเชือ้เพลงิ และตรวจสอบรำยละเอยีด
ต่ำงๆ เช่น กำรใช้เชือ้เพลงิ สภำพของเคร่ืองยนต์ กำรใช้งำนของผู้ขบั และอืน่ๆ อกี
มำกมำย ช่วยลดควำมถี่ในน�ำรถเข้ำบ�ำรุงรักษำหรือกำรซ่อมแซม 

 แนะน�ำอีก 2 รุ่นใหม่ท�ำตลำดปี 62 

นอกเหนือจำกหัวลำก FOTON AUMAN EST 400 ที่ถือเป็นไฮไลท์แล้ว  
โฟตอนยงัได้แนะน�ำอกี 2 รุน่ท่ีจะเข้ำมำท�ำตลำดในปีหน้ำ รุน่แรกเป็น โฟตอน ออแมน 
อีเอสที เอ็ม (FOTON AUMAN EST M) รถบรรทุกหกล้อใหม่ล่ำสุดท่ีมีช่วงล้อ
ยำว เหมำะส�ำหรับธุรกิจขนส่งสินค้ำต่ำงๆ หลำยประเภทและหลำยรูปแบบกำร
บรรทุก รองรับทุกอุตสำหกรรม ทั้งตู้สินค้ำแห้ง, ห้องเย็น หรืออุปกรณ์พิเศษ มำ
พร้อมขนำดแชสซส์ีหลำกหลำย ทัง้ช่วงสัน้และช่วงยำว ใช้เครือ่งยนต์คมัมนิส์ ดเีซล
คอมมอนเรล ไดเรค็อินเจค็ชัน่ เทอร์โบอนิเตอร์คลูเลอร์ ขนำด 6,690 ซซี.ี ให้ก�ำลงั 
245 แรงม้ำที่ 2,500 รอบต่อนำที แรงบิดสูงสุด 910 นิวตันเมตรที่ 1,400 รอบต่อ
นำที และระบบกันสะเทือนแบบแหนบสปริงพร้อมโช้คอัพแบบ Double Acting 
พร้อม Stabilizer และโฟตอน เอ ยู วี ไมโครบัส (FOTON AUV MICRO BUS)  
รถไมโครบัสขนำด 7.3 เมตร จ�ำนวนที่นั่งผู้โดยสำร 20 ที่นั่ง ที่ก�ำลังจะเข้ำมำท�ำ
ตลำดทดแทนในส่วนของรถตูโ้ดยสำรประจ�ำทำงรองรับกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย
ใหม่

กำรท่ีแบรนด์จีนอย่ำงโฟตอนเข้ำมำจดทะเบียนบริษัทในไทยสำยตรงจำก
บริษัทแม่จำกประเทศจีน ด้วยกำรเดินเกมกำรตลำดอย่ำงมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
บวกกับกลยุทธ์กำรตลำดอันแหลมคม เป็นกระจกเงำสะท้อนให้เห็นว่ำพวกไม่
ได้เข้ำมำตีตลำดเมืองไทย “แบบฉำบฉวย”แน่ 

แต่สะท้อนให้เห็นถึงควำมตั้งใจจริงและต้องกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้ำคนไทย เพ่ือกรุยทำงสู่กำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งและมั่นคงในไทยอย่ำง
แท้จริง 

TRANS TALK
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วิบากกรรม
เจ้าของเรือไทย

TRANS EXCLUSIVE

ภายใต้อนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะ
จากเรือ หรือ อนุสัญญา MARPOL ที่ก�าหนดขึ้นภายใต้องค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization 
-IMO) อันมีจุดมุ่งหมาย คือ สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการท�างานในทะเลและการป้องกันมลภาวะทางทะเล พร้อมกัน
นี้ ภายใต้ข้อตกลงในอนุสัญญา MARPOL ในภาคผนวกที่ 6 ข้อ
ที่ 14 หรือ MARPOL Annex VI regulation 14 ซ่ึงครอบคลุม
การปล่อยก�ามะถัน หรือ ซัลเฟอร์ออกไซด์ (SOX) อันเป็นสารก่อ
มะเรง็ในเรอืขนสง่สนิคา้โดยก�าหนดใหเ้รอืขนสง่สนิคา้ตอ้งใช้น�้ามนั
ที่มีค่า Sulfur ไม่เกิน 0.05% ในเขตชายฝ่ัง 12 ไมล์ทะเล และ 

ค่า Sulfur ไม่เกิน 0.5% ในเขตน่านน�้าสากลซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) นับเป็นอีกวิบากกรรม
ของเจ้าของเรือที่การขีดเส้นตายเริ่มใกล้เข้ามาทุกขณะ

‘สุเทพ ตระนันทสิน’ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร (ปฏิบัติ
กำร) บริษัท อำร์ ซี แอล จ�ำกัด (มหำชน) มีควำมเห็นต่อเรื่องนี้ว่ำ ทำง
เลือกในกำรจัดกำรเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบของอนุสัญญำ MARPOL 
ประเด็นแรก คือ จำกเดิมเรือที่ใช้เชื้อเพลิงน�้ำมันเตำก็ต้องเปลี่ยนมำใช้
เช้ือเพลิงท่ีมีสำรก�ำมะถันในปริมำณต�่ำ (low Sulfur fuel) ที่มีปริมำณ
สำรก�ำมะถนัไม่เกิน 0.5 % แต่ปัญหำยงัไม่จบแค่นัน้ เพรำะปัจจบุนัยงัไม่ม ี
ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชนิดนี้ในประเทศ รวมทั้งท่ีสิงคโปร์ก็ยังไม่มี ดังนั้นดีเซล
หมุนเร็ว หรือ Gas Oil ที่มีต้นทุนสูงกว่ำน�้ำมันเตำประมำณ 200 เหรียญ
จึงเป็นทำงเลือกที่เหลืออยู่หำกเจ้ำของเรือจะเดินหน้ำสู้ต่อ 

ในขณะที่ทำงเลือกอีกทำงคือกำรติดตั้ง เครื่อง Scrubber หรือ 
อุปกรณ์บ�ำบัดสำรก�ำมะถัน (Sulfur Dioxide Scrubber) เพื่อลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซพษิสูบ่รรยำกำศ ซึง่เป็นนวตักรรมอย่ำงหนึง่ทีจ่ะท�ำให้เรอืท่ี
ใช้น�ำ้มนัเตำมีกำรปล่อยสำรก�ำมะถนัไม่เกนิสอดคล้องกบัมำตรกำรควบคุม
มลพิษจำกกำรเดินเรือของ IMO ก�ำหนดไว้ 

ทั้งนี้เมื่อดูทำงเลือกทั้ง 2 ทำง จะเห็นว่ำกำรติดตั้งเครื่อง Scrubber 
น่ำจะเป็นทำงเลือกท่ีดี ท่ีสุด เนื่องจำกยังสำมำรถใช้น�้ำมันเตำ380ที่เป็น
เชื้อเพลิงปกติได้ ดังนั้นหำกยังต้องท�ำธุรกิจด้ำนเรือขนส่ง จ�ำต้องมีกำร
ตัดสินใจรวดเร็ว อำจจะผิด หรืออำจจะคุ้มค่ำ ตอนนี้ยังไม่สำมำรถตอบได้ 
แต่หำกมองที่ต้นทุนระหว่ำง เรือที่ติดตั้ง Scrubber กับเรือที่ใช้เชื้อเพลิง
ที่มีสำรก�ำมะถันในปริมำณต�่ำ ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่ตำยตัว เพรำะเรือแต่ละล�ำ
จะมีปริมำณกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แตกต่ำงกัน ทั้งยังต้องรอดูว่ำรำคำ
เชื้อเพลิงที่มีสำรก�ำมะถันในปริมำณต�่ำ หำกมีจ�ำหน่ำยจะมีรำคำเท่ำไหร่ 
ตรงนี้ส�ำคัญมำก 

ขณะที่ผู้ให้บริกำรเรือไทยยังไม่ค่อยจะตื่นตัวในอนุสัญญำ MARPOL 
มำกนัก ขณะที่ผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 ก็ใกล้เข้ำมำทุกขณะ ประเด็น
ที่ส�ำคัญ คือ เรือไทยส่วนใหญ่ใช้เรือมือสอง อำยุไม่ต�่ำ ว่ำ 15 ปี ท้ัง
ประเทศไทยยงัไม่มผีูผ้ลติและจ�ำหน่ำยเช้ือเพลิงท่ีมสีำรก�ำมะถนัในปริมำณ
ต�่ำ และกำรติดตั้ง Scrubber ส�ำหรับเรือไทยนั้นถือว่ำเป็นกำรลงทุนที่สูง
มำก ดังนั้นถ้ำหำกมีผลบังคับมำจริงๆ ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่มีสำร
ก�ำมะถันในปริมำณต�่ำ หรือเปลี่ยนไปใช้ Gas Oil ซึ่งมีส่วนต่ำงจำกน�้ำมัน
เตำ ประมำณ 200 เหรียญสหรัฐฯ แทน ซึ่งวันนี้จ�ำต้องเลือกทำงใดทำง
หนึ่ง เพรำะเวลำตำมข้อบังคับใกล้เข้ำมำทุกขณะแล้ว

ท้ำยที่สุด ผู้ใช้บริกำรและผู้บริโภค คือผู้ที่รับผลกระทบต่อเรื่องนี้ ใน
ขณะท่ีผู้บริโภคก็อำจโดนบวกรำคำโดยไม่รู้ตัว แต่ก็ไม่เสมอไปเพรำะเรือ
มีเที่ยวเข้ำออกที่แน่นอน ดังน้ันในตอนท่ีเรือเต็มก็ไม่เท่ำไหร่ หำกตอนท่ี
ไม่เต็ม ก็ต้องลดแลกแจกแถมกันไป ดังนั้นคำดหวังได้น้อยมำกว่ำสำยเรือ
ต่ำงๆจะสำมำรถรวมหัวกันว่ำต้องมี Surcharge ในส่วนของเชื้อเพลิงที่มี
สำรก�ำมะถันในปริมำณต�่ำเพรำะต่ำงต้องแข่งกันกันเองด้วยเช่นกัน 
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ปิดฉาก
มหากาพย์เมล์ NGV

หากจะบอกว่าเป็นข่าวดีส�าหรับคนกรุง ขณะเดียวกันถือเป็นการ
ปิดฉากมหากาพย์เมล์ NGV เลยก็ว่าได้ หลังศาลปกครองกลางได ้
เพิกถอนค�าสั่งรับค�าฟ้องของ บจก.สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ เพื่อ
ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาหรือมีค�าสั่งเพิกถอนมติบอร์ด ขสมก. ที่เห็นชอบ
ให้ลงนามสัญญาซ้ือ-ขายรถโดยสารประจ�าทางรถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน 
พร้อมได้จ�าหน่ายคดีออกจากสารบบความเน่ืองจากผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสีย
หายตามกฎหมาย

ค�ำสั่งศำลดังกล่ำวเหมือนเป็นกำรปลุก ขสมก.ได้ตื่นจำกภวังค์หลังต้องเข้ำถ�้ำ
จ�ำศลีนำนร่วมคร่ึงปีนบัต้ังรบัมอบรถเมล์ NGV ลอ็ตแรก 100 คนั ( 26 ม.ีค.61) จำก
กลุม่ร่วมท�ำงำน SCN-CHO หรือบมจ. สแกน อนิเตอร์ (SCN) และ บมจ.ช ทว ี(CHO) 
เป็นใบเบิกทำงให้ ขสมก. เดินหน้ำตรวจรับรถเมล์ NGV อีก 389 คันที่เหลือได้

ตำมไทม์ไลน์ 27 พ.ย.61 กลุ่ม SCN-CHO ได้ท�ำกำรส่งมอบล็อตที่ 2 จ�ำนวน 
100 คันให้กับขสมก.และพร้อมน�ำออกมำวิ่งบริกำรเป็น “ของขวัญปีใหม่” ให้
กับคนกรุงช่วงปลำยเดือน ธ.ค. 61 ส่วนอีก 102 คันจะท�ำกำรรับมอบหลังจำก
นั้นอีก 15 วัน ส่วนที่เหลือ 189 คัน กลุ่ม SCN-CHO จะเร่งกระบวนกำรผลิตและ 
กำรประกอบที่โรงงำนประเทศจีน คำดจะใช้เวลำประมำณ 90 วัน โดยจะท�ำกำร
ส่งมอบได้ครบทั้งหมดได้ภำยในเดือน ก.พ. 62

ทั้งนี้  หัวเรือใหญ่แห่งกลุ ่ม
ร ่วมท�ำงำน SCN-CHO อย่ำง 
“คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” 
ยืนยันว ่ำ SCN-CHO ด�ำเนิน
งำนกำรทุกอย่ำงสุจริต มีควำม
มุ ่งมั่นและตั้งมั่นในคุณภำพกำร
บริหำรงำนตำมหลักบรรษัทภิบำล 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ท้ังนี้ 
เป็นกำรกำรันตีกำรบริกำรจัดกำร
อย่ำงมืออำชีพของ CHO ท่ีได้รับ
รำงวัล CG 5 ดำวติดกัน 2 ปี และ
รำงวลัด้ำนควำมยัง่ยนืต่อเนือ่ง 4 ปี
มำโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเข้ำประมูล
งำนโครงกำรจัดหำรถเมล์ NGV 

“เรามีศักยภาพและพร้อมซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถเมล์เอ็นจีวี 489 คัน 
ด้วยมุง่มัน่และเชือ่มัน่ว่าประชาชนจะได้ใช้บรกิารรถโดยสารใหม่ ซึง่เป็นรถโดยสาร
ปรับอากาศชานต�่า และมีทางลาดส�าหรับเข็นรถวีลแชร์เพื่อรองรับผู้ใช้บริการ
ทุกประเภท ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุให้สามารถใช้บริการรถโดยสารได้อย่าง
สะดวกปลอดภยัทีส่ดุ เราให้ค�าสญัญาว่าเราจะไม่หยดุนิง่ในการพฒันาระบบขนส่ง
สาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

หำกจะทวนเข็มนำฬิกำกลับไปจุดเริ่มต้นมหำกำพย์เมล์ NGV นี้ ที่เริ่มตั้งไข่
ต้ังแต่ยุครัฐบำล “ทักษิณ ชินวัตร” เมื่อปี 2549 แต่พอจะหัดเดินหน่อยก็ถูก 
“บิ๊กบัง-พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน” ท�ำรัฐประหำรซะก่อน และถูกแช่แข็งในยุค
รัฐบำลขิงแก่ “พล.อ.สุรยุทธ์ จุลำนนท์” ก้ำวข้ำมเข้ำสู่ยุครัฐบำลชิมไปบ่นไป 
“สมัคร สุนทรเวช” โครงกำรฯ ก็ถูกปัดฝุ่นอีกคร้ังแต่ถูกก�ำหนดใช้วิธีกำรเช่ำ
รถเมล์NGV 6 พันคันภำยหลังถูกปรับลดลงเหลือ 4 พันคันและหยุดนิ่งอยู่แค่นั้น 

เข้ำสู่ยุครัฐบำล “สมชำย วงศ์สวัสดิ์” ก็มิวำยสะดุดตอเหตุถูกป.ป.ช.ตรวจ
สอบควำมไม่โปรงใสต้องหำวเรอต่อไป พอถึงรัฐบำล “อภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ” ก็

ON THE ROAD

ยังไม่สำมำรถท�ำคลอดออกมำได้ เมื่อถึงยุครัฐบำลนำยกรัฐมนตรีหญิงคนแรก 
“ยิง่ลกัษณ์ ชนิวัตร” โครงกำรฯได้ถกูเปลีย่นจำกกำรเช่ำเป็นจดัซ้ือรถเมล์ NGV 
3,183 คันแต่ก็ถูกพับแผนไปเมื่อเกิดรัฐประหำรโดย “บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ”

เข้ำสู่ยุครัฐบำลคสช.นำยกฯ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลดโครงกำรซื้อรถเมล์ 
NGV เหลือ 489 คัน ส่วนที่เหลือ 2,694 คัน จะพิจำรณำอีกครั้งว่ำจะซื้อรถเมล์ 
NGV หรือรถเมล์ไฟฟ้ำ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยรัฐบำลชุดนี้ที่ต้องกำรผลักดันรถ
ใช้พลังงำนไฟฟ้ำให้เป็นโปรดักแชมเปี้ยนตัวใหม่ต่อจำกอีโคคำร์ ดูเหมือนโครง
กำรฯจะเดนิหน้ำไปด้วยดแีต่กต้็องเผชญิปมปัญหำสำรพดัทัง้กำรล้มกำรประมลู 
เม่ือมีผู้ชนะกำรประมูลก็ถูกอีกกลุ่มยื่นคัดค้ำนอ้ำงควำมไม่โปรงใสจนต้องเปิด
ประตูประมูลอีกหลำยรอบ 

จนกระทั่งขสมก.ได้เปลี่ยนวิธีกำรประมูลเป็นวิธีคัดเลือกและมีเพียง
กลุ่มร่วมท�ำงำน SCN-CHO ยื่นเพียงรำยเดียว สุดท้ำยขสมก.ได้เสนอบอร์ด  
ขสมก.พิจำรณำอนุมัติซื้อรถจำกกลุ่มร่วมท�ำงำน SCN-CHO จนมีกำรส่งมอบร
ถล็อตแรก 100 คันแต่มิวำยถูกบจก.สยำมสแตนดำร์ด เอนเนอจี่ ยื่นฟ้องต่อ
ศำลปกครองกลำงศำลเพิกถอนมติและคุ้มครองช่ัวครำว โดยให้ชะลอกำรรับ
มอบรถจำกกลุ่มร่วมท�ำงำน SCN-CHO จนกระทั่งล่ำสุดศำลฯ ได้ยกเลิกค�ำสั่ง 
คุ้มครองชั่วครำว

ค�ำสั่งศำลฯ นี้ถือเป็นที่สิ้นสุด ท�ำให้ SCN-CHO สำมำรถส่งมอบเมล์ NGV 
ที่เหลือให้ ขสมก.น�ำออกบริกำรคนกรุงในสิ้นปีนี้ ถือเป็นกำรปิดฉำกมหำกำพย์
เมล์ NGV ที่ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวถึง 7 รัฐบำลและกินเวลำนำนถึง 12 ปี 

สุดท้ำยแล้วทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องต้องส�ำเหนียก สังวรณ์ และจ�ำเอำไว้ 
ให ้ เป ็นบทเรียนรำคำแสนแพง กับห ้วงเวลำ 12 ป ี  7 รัฐบำล  
“ประเทศชำติ-ประชำชน” สูญเสียอะไรไปบ้ำงกับโครงกำรสุดพิสดำรนี้!?
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ จะขยำยกำร
ให้บริกำรขนส่งสินค้ำแบบไม่เต็มตู ้ 
(LTL)เพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ลูกค้ำที่มี
ปริมำณของไม่มำก เพื่อเพิ่มช่องทำง
สร้ำงรำยได้อีกหนึ่งช่องทำง โดยบริษัท
ได้รับมอบตู้คอนเทรนเนอร์แบบสั่งท�ำ
พิเศษทั้งตู ้ส�ำหรับแช่เย็น และตู้แบบ
แห้งแล้วจ�ำนวน 150 ตู้ เพื่อเตรียม
พร้อมส�ำหรับรองรับงำนขนส่งข้ำม
ชำยแดนที่มีปริมำณเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน
สัดส่วนรำยได้ของ WICE แบ่งเป็น 
Sea Freight 35%, Air Freight 45%, 
กำรให้บริกำร Logistics 17% และ 
Cross-Border Services 3%

WICE ลุยงานขนส่งข้ามแดน
โชว์จุดแข็งบริการครบวงจร

WICE คว้ างานลูกค้ าจีน
รายใหม่มูลค่ารวม 40 ล้านบาท 
ขยายไซส์คลังสินค้ารองรับงานเพิ่ม 
เตรียมรับรู้รายได้เพิ่มจากบริษัทย่อย
ในฮ่องกง-จีน เดินหน้าลุยงานขนส่ง
ข้ามพรมแดน พร้อมเปิดโรดแมพ 3 
ปี รายไดแ้ตะ 3,300 ล้านบาท ขึน้แทน่ 
ผู้น�าโลจิสติกส์ภูมิภาคเอเชีย ตั้งเป้า
รายได้ปี 62 โต 30% แตะ 2,200 
ล้านบาท โชว์จุดแข็งบริการครบ
วงจร มีเครือข่ายรองรับทุกเมืองการ
ค้าส�าคัญ พร้อมขยายการให้บริการ
ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้เสริมรายได้ 

คุณชูเดช คงสุนทร กรรมกำร
ผู ้จัดกำร ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท 
ไวส์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(WICE) ผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ระหว่ำง
ประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่ำ แม้
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจโลกจะยังไม่มี
ควำมชดัเจนเกีย่วกบัปัญหำสงครำมกำร
ค้ำ แต่ WICE ในประเทศต่ำงๆ มปีรมิำณ
กำรให้บริกำรกับลูกค้ำเพิ่มขึ้น เชื่อมั่น
ว่ำผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561 จะเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ โดยรำยได้เตบิโต
ไม่ต�่ำกว่ำ 30% อยู่ท่ีประมำณ 1,800 
ล้ำนบำท ท�ำสถิติสูงสุดในรอบ 25 ปี  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญำรับงำน
จำกผู้ผลิตแผงโซล่ำเซลล์รำยใหม่ของ
ประเทศจีน เพ่ือให้บริกำรบริหำรจัด
กำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร เป็น
ระยะเวลำ 1 ปี คิดเป็นมูลค่ำกำรให้
บริกำรอยูท่ี ่40 ล้ำนบำท ซึง่กำรรับงำน
ลูกค้ำรำยใหม่ดังกล่ำวส่งผลให้บริษัท
ต้องขยำยพื้นที่คลังสินค้ำแห่งใหม่พื้นที่ 
17,600 ตำรำงเมตร ท่ี อ.แหลมฉบัง 

รอบรั้วอาเซียน 

จ.ชลบุรี เพื่อรองรับควำมต้องกำรของ
ลกูค้ำได้มำกข้ึน ลดต้นทนุในกำรบรหิำร
จดักำร บรษัิทจงึได้มกีำรรวมคลงัสนิค้ำ
ที่มีอยู่เดิม 5,000 ตำรำงเมตร / 8,000 
ตำรำงเมตร ไว้เป็นแห่งเดียวกันและ
ยังสำมำรถมีพื้นที่เหลือส�ำหรับกำรให้
บริกำรลูกค้ำใหม่ในอนำคต

นอกจำกนี้ ยังสำมำรถถ่ำยโอน 
งำนโลจสิตกิส์จำกซพัพลำยเออร์เดมิใน
ประเทศจีนให้กับ WICE กวำงโจว และ
เซี่ยงไฮ้ได้มำกขึ้น คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่
ประมำณ 70% ของปรมิำณงำนทัง้หมด
ที่เคยใช้บริกำรจำกซัพพลำยเออร์เดิม 
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเกิดกำรรับรู้รำยได้
เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน 

ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินธุรกิจต่อ
จำกนี้ บริษัทยังคงเดินหน้ำขยำยธุรกิจ
ในส่วนของกำรให้บริกำรโลจิสติกส์
ระหว่ำงประเทศ งำนบริกำรขนส่ง
ในประเทศ งำนด้ำนกำรขนส่งข้ำม
ชำยแดน (Cross border) ตำมเส้น
ทำง One Belt One Road ของจีน 
และงำนบริหำรคลังสินค้ำเพ่ิม พร้อม
ขยำยฐำนลูกค้ำในส่วนของกำรขนส่ง
สินค้ำระหว่ำงประเทศแบบ Door-to-
Door ควบคู ่กับโปรโมทงำนบริกำร
ทุกประเภท โดยด�ำเนินงำนร่วมกันกับ
บริษัทเครือข่ำย ทั้ง WICE Logistics 
(Hong Kong) Ltd. , WICE Logistics 
(Singapore) Ltd. และบริษัทร่วมทุน 
EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., 
LTD. (ETL) เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำใหม่
ร่วมกัน 

ด้ำนควำมคืบหน้ำภำยหลังกำรจัด
ต้ังบริษัทร่วมทุน ETL เพื่อให้บริกำร
ขนส่งข้ำมพรมแดน (Cross-Border 
Transport Services) ระหว่ำงประเทศ
จีน ฮ่องกง เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ ตำม
เส้นทำง One Belt One Road ของจีน 
ปัจจุบนัได้รับมอบตู้คอนเทรนเนอร์แบบ
สั่งท�ำพิเศษทั้งตู้ส�ำหรับแช่เย็น และตู้
แบบแห้งแล้วจ�ำนวน 150 ตู ้เพือ่เตรยีม
พร้อมส�ำหรับรองรับงำนขนส่งข้ำม
ชำยแดนที่มีปริมำณเพิ่มขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ เดินหน้ำพัฒนำเส้น
ทำงและระบบกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย
โลจิสติกส์อย่ำงต่อเนื่อง แม้ว่ำสงครำม
กำรค้ำจะเป็นตัวแปรส�ำคัญของกำร
เดินหนำ้ธุรกิจ นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดแผนยุทธศำสตร์ทำงธุรกิจ 3 ปี 
(2562-2564) ตั้งเป้ำหมำยกำรเติบโต
เฉลีย่ของรำยได้ไว้ไม่ต�ำ่กว่ำ 30% อตัรำ

ก�ำไรสุทธิ 7% โดยคำดว่ำในปี 2564 
บริษัทจะมีรำยได้รวมอยู่ที่ 3,300 ล้ำน
บำท และก้ำวสู ่กำรเป็นผู ้น�ำกำรให้
บริกำรด้ำนโลจิสติกส์ในระดับภูมิภำค
เอเชีย ท่ีมีบริกำรครบวงจรสำมำรถให้
บริกำรได้ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศำสตร์
ทำงกำรค้ำทีส่�ำคญั โดยมุง่เน้นกำรสร้ำง
โครงข่ำยพันธมิตรในธุรกิจขนส่งอย่ำง
ต่อเนื่องในอนำคต 

อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ตัง้เป้ำรำยได้ปี 
2562 เติบโต 30% หรืออยู่ที่ประมำณ 
2,200 ล้ำนบำท โดยมีแผนเพิ่มปริมำณ
งำนบริกำรของทุกธุรกิจ ประกอบ
ด้วย ธุรกิจขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ
แบบ Door-to-Door งำนบริกำรขนส่ง
สินค้ำในประเทศ-ระหว่ำงประเทศ งำน
บริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ และงำนด้ำน
กำรขนส่งข้ำมชำยแดน (Cross border) 
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ปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำไปแล้วกว่ำ 
30% ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำงชั้น
พื้นทำง (ดินซีเมนต์) คำดว่ำจะก่อสร้ำง
แล้วเสร็จในปี 2563 เมื่อก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จจะสนับสนุนกำรขนส่งสินค้ำ พืช
ผลกำรเกษตร ส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดนรวมถึงกำรขนส่งสินค้ำ
ระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำนให้มีควำม
สะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น 

และโครงกำรก่อสร้ำงถนนทำง 
หลวงชนบทสำย ก ผังเมืองรวมเมือง
หนองคำย อ�ำเภอเมืองหนองคำย 
จังหวัดหนองคำย ระยะทำง 6.381 
กิ โลเมตร โดยก ่อสร ้ ำง เป ็นถนน 
ผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนำด 4 ช่องจรำจร ปัจจุบันมีควำม
ก้ำวหน้ำไปแล้วกว่ำร้อยละ 96 ขณะ
นี้อยู ่ระหว่ำงงำนก่อสร้ำงติดตั้งป้ำย
และเคร่ืองหมำยจรำจรบนผิวทำง 
คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือน
ธันวำคม 2561 เพื่อมอบเป็นของขวัญ
ให้ประชำชนได้ใช้บริกำรในช่วงปีใหม่ 
2562 และเม่ือเปิดให้ประชำชนได้ใช้
บริกำรจะรองรับควำมเจริญเติบโต
ของเมือง เป็นเส้นทำงเลี่ยงจำกจังหวัด
อุดรธำนีไปจังหวัดบึงกำฬโดยไม่ต้อง
ผ่ำนตัวเมืองหนองคำย

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้จังหวัดหนองคาย เป็นพื้นที่พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงกระทรวงคมนาคมมีนโยบายพัฒนาทางหลวง
หมายเลข 211 ซ่ึงเป็นทางหลวงท่ีมีลักษณะทอดยาวไปตามแม่น�้าโขง 

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทัง้ยังสามารถรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษที่เช่ือมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยัง

 

สปป.ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

ทำงหลวงหมำยเลข 211 เป็น
ทำงหลวงที่แยกออกมำจำกทำงหลวง
หมำยเลข 2 ในเขตเทศบำลต�ำบล
หนองสองห้อง อ�ำเภอเมืองหนองคำย 
จังหวัดหนองคำย และสิ้นสุดที่อ�ำเภอ
เชียงคำน จังหวัดเลย รวมระยะทำง 
184.36 กิโลเมตร ปัจจุบันมีปริมำณ
จรำจรเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ดังน้ันเพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำย
รัฐบำลและกระทรวงคมนำคม กรม
ทำงหลวงจึ งด� ำ เนินกำรก ่อสร ้ ำง
ทำงหลวงหมำยเลข 211 ระหว่ำง 
กม.11+545 - 24+633 ระยะทำง
ประมำณ 13 กิโลเมตร เป็นกำรขยำย
และปรับปรุงทำงเดิม จำก 2 ช่องจรำจร
เป็น 4 ช่องจรำจร โดยขยำยออกด้ำน
เขตทำงข้ำงละ 3.50 ม. ช่องจรำจร 
แบ่งทิศทำงกำรจรำจรไป-กลับ แบบมี
เกำะกลำง และก่อสร้ำงสะพำนลอย 4 
แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำง และ
สญัญำณไฟจรำจร ซ่ึงโครงกำรน้ีมคีวำม
คบืหน้ำแล้ว 20% มกี�ำหนดแล้วเสรจ็ใน
เดือนตุลำคม 2562 

ทล.-ทช. ขยายถนน จ.หนองคาย
หนุนขนส่งเช่ือมไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน

รอบรั้วอาเซียน 

คณุอำนนท์ เหลอืงบรบิรูณ์ อธบิดี
กรมทำงหลวง (ทล.) เปิดเผยว่ำ เมื่อ
โครงกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ จะเป็น
โครงข่ำยทำงหลวงท่ีมีควำมส�ำคัญใน
กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมขนส่ง และ
เป็นเส้นทำงสู ่กำรท่องเท่ียวท่ีส�ำคัญ
ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ท�ำให้
กำรคมนำคมได้รบัควำมสะดวกรวดเรว็
และปลอดภัย 

พร้อมทั้งรองรับกำรพัฒนำเขต
เศรษฐกิจพิเศษท่ีเช่ือมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน สำมำรถสนับสนุนกำรขนส่ง
สินค้ำจำกประเทศไทยไปยังสปป.ลำว 
เวียดนำม และจีนตอนใต้ได้สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน และท่ีส�ำคัญจะท�ำให้
ประชำชนในพื้นที่มีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 

ด้ำน คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน 
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) 
กล่ำวว่ำ โครงกำรก่อสร้ำงของกรม
ทำงหลวงชนบท ในพื้นที่  จังหวัด
หนองคำย ได้แก่ โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนทำงหลวงชนบทสำยแยก ทล.2-
ทล.211 อ�ำเภอเมืองหนองคำย จังหวัด
หนองคำย ระยะทำง 19.803 กิโลเมตร 
ปรับปรุงขยำยผิวจรำจรแบบแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต ขนำด 2 ช ่องจรำจร 
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โดยมี หจก. จงเจริญทัวร์ ผู้ให้
บริกำรนักท่องเที่ยวในจ.เชียงใหม่ ซื้อ
รถโดยสำรขนำดเล็ก (มินิบัส) ขนำด 
8 เมตร พร้อมอุปกรณ์อ�ำนวยควำม
สะดวกครบครัน ด้วยรำคำจ�ำนวนที ่
สูงถึง 2.9 ล้ำนบำท จ�ำนวน 2 คัน  
(เกียร์ออโต้คันแรกในไทย) เพ่ือให้
บริกำรนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและ 
ชำวต่ำงชำตท่ีิมำท่องเทีย่วในภำคเหนอื

และยังมีกำรส ่งมอบรถมินิบัส
ประจ�ำทำง รำคำคันละ 2.4 ล้ำนบำท 
จ�ำนวน 4 คัน ให้กับลูกค้ำเพื่อใช้วิ่งเป็น
รถประจ�ำทำง ระหว่ำงกรุงเทพฯ ไป
จังหวัดก�ำแพงเพชร จึงเป็นตัวกำรันต ี
ได้ว่ำ รถโดยสำรเมอร์เซเดส-เบนซ์  
รุ ่น OF917 จำกค ่ำยกิจเศรษฐีฯ  
มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำจำก
ทั่วประเทศ

“ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรฐาน 
และเช่ือถือในงานบริการหลังการขาย 
ของ บริษัท กิจเศรษฐีฯ เนื่องจาก เรา
เป็นดีลเลอร์ รถบัสเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่
เดยีวในประเทศไทยทีส่ามารถประกอบ
ตัวถังเองได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม
มาตรฐาน การประกอบตัวถัง จากผู้
เชี่ยวชาญ ของบริษัท เดมเลอร์ฯ คือ 
เราต้องการให้ลูกค้าได้รับรถท่ีมคุีณภาพ
สูงสุด คุ้มค่ากับเงินท่ีลงทุน ทุกอย่าง
ครบ ที่เดียวจบทุกเรื่อง”

จากตัวเลขของกรมการขนส่ง
ทางบก รายงานว่า ตัง้แต่ปี 2560 
เป็นต้นมามีรถรถตู้โดยสารประจ�า
ทางอายุครบก�าหนด 10 ปีแล้ว
เกือบ 1,000 คัน และตัง้แต่ปี 2562 
จะมีรถตู้ครบก�าหนดจ�านวนถึง 
2,160 คัน ปี 2563 จ�านวน 2,253 
คัน และในปี 2564 จ�านวนมากถึง 
4,433 คัน

สกุลฎ์ซี-กิจเศรษฐีฯ 
โชว์ความเป็นเลิศ “มินิบัส”

ตำมกฎของกระทรวงคมนำคม  
ได้ออกประกำศิตมำอย่ำงชัดเจนว่ำ  
รถตู้โดยสำรทัง้หมดทีค่รบอำยสุมัปทำน
จะต้องเปลี่ยนเป็นรถโดยสำรขนำดเล็ก 
(มินิบัส) ทั้งหมด เพื่อควำมปลอดภัย
ของผู้โดยสำร 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ำ ตลำดรถมินิบัส
คกึคกัเกนิกว่ำทีค่ำดกำรณ์ไว้มำก เพรำะ
นอกจำกกลุ่มรถตู้โดยสำรจะต้องหันมำ
เป็นเป็นมนิิบสัแล้ว กลุม่รถทวัร์ 30 กย็งั
หันมำลดไซส์รถทัวร์ลง เพรำะสำมำรถ
รองรับกับกลุ่มท่องเที่ยวขนำดเล็กลง
ได้ด้วยเช่นกัน

 “สกุลฎ์ซี” อวดศักยภำพ “มินิบัส
อลูมิเนียม”

คุณวีรพลน ์ เตชะผำสุขสันติ 
กรรมกำรผู ้จัดกำร บริษัท สกุลฎ์ซี 
อินโนเวชั่น จ�ำกัด เปิดเผยว่ำ หลัง
จำกที่ทำงบริษัทฯ ได้เปิดตัว “สกุลฎ์ซี 
มินิบัส” แบรนด์น้องใหม่ท่ีสร้ำงด้วย  
“อลูมิเนียม” ไปเมื่อช่วงเดือน พ.ย. 
2561 ที่ผ่ำนมำ ได้รับควำมสนใจจำก
ผู้เข้ำร่วมชมงำนเป็นอย่ำงมำก เพรำะ
ถือว่ำ “สกุลฎ์ซี มินิบัสอลูมิเนียม” 
มีควำมโดดเด่นไม่เหมือนใคร 

โดยจุดเด่นของตัวรถ คือ มีน�้ำ
หนักเบำ แข็งแรงทนทำน ไม่เป็นสนิม  
ไม่ผุ ประหยัดน�้ำมัน หลังคำชิ้นเดียว 
ไร้ปัญหำน�้ำรั่วซึม เสริมควำมปลอดภัย
ด้วยโครงสร้ำงถกูออกแบบมำเป็นพเิศษ
ด้วยขนำดและจ�ำนวนที่นั่งมำตรฐำน 
ม2จ. 19+1 และ 20+1 ท่ีนัง่ เครือ่งยนต์ 
Hino พร้อมช่วงล่ำง รถโดยสำรแท้ 

TRANS EXCELLENCE

ยกชุด พร้อมเบรค ABS ผลิตและ
ประกอบออกจำกโรงงำน โดยสำมำรถ
เข้ำศูนย์ Hino ได้ทั่วประเทศ โดยตั้ง
รำคำไว้ที่ประมำณ 2.3 ล้ำนบำท

 มินิบัสเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดนใจ
กลุ่มรถทัวร์ 

ด้ำน คุณภูกิจ เศรษฐบัณฑัต 
กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท กิจเศรษฐี 
อะไหล่ยนต์ จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ำย 
(ดีลเลอร์) รถใหญ่เมอร์เซเดส-เบนซ์ 
และรถใหญ่ฟูโซ่ เปิดเผยว่ำ หลังจำก 
บริษัท เดมเลอร์ คอมเมอร์เชียล  
วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ 
ดีซีวีที ได้ท�ำกำรแต่งตั้งให้บริษัทฯ 
เป็นดีลเลอร์รถใหญ่เมอร์เซเดส–เบนซ์ 
ควบคูก่บัรถใหญ่ฟโูซ่ ท�ำให้มกีลุม่ลกูค้ำ
เกิดควำมเช่ือมั่นในเรื่องรำคำจ�ำหน่ำย 
อะไหล่ และกำรบริกำรหลังกำรขำย  
ของบรษิทัฯ จงึกล้ำทีจ่ะซือ้รถใหญ่เมอร์
เซเดส-เบนซ์ จำกค่ำยกิจเศรษฐีฯ
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บลู แอนด์ ไวท์ฯ เร่งพัฒนาคุณภาพการขนส่ง หวังท�าให้ผู้ว่าจ้างพึง
พอใจสูงสุด พร้อมทั้งสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้าตลอดเวลาตั้งแต่
ต้นทางไปจนถงึปลายทาง ม่ันใจบรกิารและดแูลสินคา้ใหด้ทีี่สดุ เผย “บล ูแอนด์ 
ไวท์ เอ็กซ์เพรส” ต้องเตบิโตข้ึน เพราะลูกคา้เช่ือมั่นในคุณภาพแลว้ แนะขนสง่
ไทยต้องดูแลตัวเอง เหตุภาครัฐปล่อยให้เปิดขนส่งเสรีแล้ว

บลู แอนด์ ไวท์ฯ พัฒนาขนส่งต่อเนื่อง
“ดูแลสินค้าดี” ตัง้แต่ต้นจนถึงปลายทาง

คุณปัญญำ เศรษฐโภคิน ประธำน
กรรมกำร บริษัท บลู แอนด์ ไวท์  
โลจิสติกส์ จ�ำกัด เปิดเผยว่ำ ในปัจจุบัน
น้ีถอืได้ว่ำตลำดขนส่งทำงบกมกีำรแข่งขนั
ที่รุนแรงมำกขึ้น เพรำะขนส่งต่ำงชำติ
สำมำรถเข้ำมำเปิดบรษิทัแข่งขนักบัขนส่ง
ของคนไทยได้อย่ำงเต็มตัวแล้ว ด้วยเงิน
ทุนมหำศำล เทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำ และ
ด้วยควำมที่เป็นคนชำติเดียวกันกับผู้ว่ำ
จ้ำงจึงสำมำรถแย่งลกูค้ำไปจำกขนส่งไทย
ได้ง่ำยมำก ซึ่งทำงบริษัทฯ เองก็ได้มีกำร
พัฒนำคุณภำพกำรขนส่งให้ก้ำวหน้ำข้ึน
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้ว่ำจ้ำงมี

ควำมพึงพอใจและไว้ใจในกำรขนส่ง และว่ำจ้ำงในกำรใช้งำนครั้งต่อไปอย่ำงต่อ
เนื่อง

“ถงึแม้ว่าค่าขนส่งของบล ูแอนด์ ไวท์ฯ จะถอืได้ว่ามรีาคาค่าจ้างสงูเป็นอนัดบั
ต้น ๆ ของขนส่งไทย แต่ด้วยขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการท�างานของพนักงาน การรับ
ประกันสินค้า ท�าให้สินค้าที่ขนส่งถึงจุดหมายปลายทางในเวลาท่ีก�าหนด รวมถึง
สินค้ายังมีสภาพดีเหมือนกับที่ส่งมาจากต้นทางเลย จึงท�าให้ผู้ว่าจ้างมีความเช่ือ
มัน่ว่า ถงึจะต้องจ่ายเงนิสงูแต่สินค้าถงึปลายทางในสภาพทีด่ ีไม่มขีัน้ตอนทียุ่ง่ยาก 
ท�าให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง”

ส�ำหรับกำรพัฒนำกำรขนส่งให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ำนั้น ได้ใช้ระบบ GPS 
ไม่ว่ำ สินค้ำที่จะส่งนั้นจะอยู่ที่ใด ไม่ว่ำจะเป็นที่โกดังในจังหวัดที่อยู่ระหว่ำงเดิน
ทำง หรือถึงจุดหมำยปลำยทำงแล้ว ผู้ว่ำจ้ำงก็สำมำรถที่จะมองเห็นได้ เป็นกำร
สร้ำงควำมมั่นใจให้ลูกค้ำได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก และจะมีเทคนิคกำรขนส่งรูป
แบบใหม่มำน�ำเสนอให้ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในอนำคตอันใกล้นี้

ส่วนเทคนิคในกำรใช้รถใหญ่นั้น ได้แบ่งให้รถใหญ่ค่ำยยุโรป ว่ิงทำงไกลและ
บรรทุกสินค้ำหนัก ส่วนรถใหญ่ค่ำยญี่ปุ่นนั้น ได้เลือกรถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ เพื่อ
วิง่ในตวัเมอืงและจงัหวดัทีใ่กล้เคยีง และรถใหญ่จำกค่ำยจนีนัน้ จะใช้บรรทกุสนิค้ำ
ประเภททีไ่ม่ต้องกำรกำรดแูลเป็นพเิศษ ซึง่ถอืว่ำเป็นกำรช่วยประหยดัค่ำใช้จ่ำยให้
กับลูกค้ำ รวมทั้งใช้งำนรถใหญ่ให้ถูกกับประเภทของกำรขนส่ง

คุณปัญญำ ยังกล่ำวถึงกำรให้บริกำร “บลู แอนด์ ไวท์ เอกซ์เพรส” ว่ำ ใน
ส่วนของกำรจดัตัง้ เอก็ซ์เพรส ขึน้มำเพือ่เจำะกลุม่ขนส่งด่วน เช่น กำรสัง่ซือ้สนิค้ำ
ทำงออนไลน์ โดยบริษัทฯ จะใช้รถปิกอัพเพื่อขนส่งสินค้ำที่มีน�้ำหนักตั้งแต่ 15 
กโิลกรมัขึน้ไป ซึง่ปัจจบุนันีไ้ด้รบัควำมนยิมจำกลูกค้ำเพ่ิมมำกขึน้เร่ือย ๆ  เพรำะให้
บริกำรในเวลำที่รวดเร็ว รักษำสินค้ำให้อยู่ในสภำพดี และคิดค้ำจ้ำงขนส่งในรำคำ
ที่ไม่แพง มีรำคำสมเหตุสมผล ซึ่งคำดว่ำ บลู แอนด์ ไวท์ เอ็กซเพรส จะเติบโตมำก
ขึ้นอย่ำงต่อเนื่องแน่นอน

“อยากจะทิ้งท้ายให้กับขนส่งไทยได้รับทราบไว้ว่า ด้วยทางรัฐบาลไทยได้เปิด
ให้การขนส่งภายในประเทศเป็นแบบเสรีเต็มตัวแล้ว จึงปล่อยให้ขนส่งไทยท�าการ
แข่งขันกับขนส่งต่างชาติโดยไม่ให้การช่วยเหลือเลย แม้จะทราบว่า ทั้งเงินทุน 
เทคโนโลยี และจ�านวนรถใหญ่ไม่สามารถเทียบช้ันกับขนส่งต่างชาติได้เลย ส่วน
หน่วยงานราชการที่ดูแลการขนส่งก็มีการจัดสัมมนาเพ่ือเอาหน้ากับทางรัฐบาล 
แต่เนื้อหาไม่ได้ช่วยให้การขนส่งไทยมีการพัฒนาขึ้นเลย ด้วยเหตุนี้เองขนส่งไทย
ก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อความอยู่รอด



  เริม่ต้นทีเ่รือ่งดีๆ  ของประเทศ
กันหน่อย แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำ ทุกคนจะ
ดีใจด้วยหรือไม่ เพรำะล่ำสุด ม้ำเร็ว 
จำกกระทรวงคมนำคม ส ่งสำร
ด่วนแจ้งมำว่ำ เจ้ำกระทรวงหูกวำง 
‘อำคม เติมพิทยำไพสิฐ’ น่ำจะไฟ

เขียวให้บรรดำรถ
ร่วม และ ขสมก.
ไ ด ้ ขึ้ น ร ำ ค ำค ่ ำ
โดยสำรในช่วงหลงั
ปีใหม่นี้ เรื่องนี้เจ้ำ
กระทรวงออกโรง
ตีปี๊บ ร�ำพึง ร�ำพัน

ถึงควำมเห็นใจผู ้ประกอบกำรรถ
ร่วมฯ เพรำะผู้ประกอบกำรมีต้นทุน
สูงขึน้จรงิ ไม่ว่ำจะเป็นต้นทนุบุคลำกร  
ค่ำซ่อมบ�ำรุง และมำตรกำรช่วย
อุดหนุนรำคำก๊ำซธรรมชำติ (NGV) 
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน) ก็
ก�ำลังจะหมดลงในเดือนพฤษภำคม 
2562 นี้ 

จึงมอบหมำยให้กรมกำรขนส่ง
ทำงบก (ขบ.) น�ำข้อเสนอขอปรับขึ้น
ค่ำโดยสำรของผู้ประกอบกำรทั้ง 3 
ประเด็น คือสรุปแนวทำงว่ำจะให้ขึ้น
เท่ำไหร่ ตำมข่ำวว่ำรถร่วมขอขึ้น 3 
บำท ซึ่งไม่น่ำจะได้รับกำรพิจำรณำ 
เพรำะเง่ือนตำยทีเ่ป็นเชือกรดัคอท่ำน 
รมต. คือ ภำระด้ำนค่ำใช้จ่ำยของ
ประชำชนทีสุ่ม่เสีย่งต่อกำร ‘ไม่ปลืม้’ 
รัฐบำลลุงตู่ไปด้วย ไม่เหมำะอย่ำงยิ่ง
ในวำระที่ประเทศก�ำลังจะเข้ำสู่กำร
เลือกตัง้ ท้ังรถร่วมฯยงัโดนตัง้ข้อเรยีก
ร้องในด้ำนกำรบริกำร พฤติกรรม
กำรขับรถเร็ว อันตรำย และมำรยำท
พนกังำน ได้ขึน้ซกั 1-2 บำทก็ดถีมไป
แล้วขอรบั เชือ่หวั ‘สอพนิยำ’ เถ๊อะ ! 
เพรำะสำยสืบใน TDRI ส่งรำยงำนลับ
สุดยอดมำว่ำ มีข้อเสนอแนะว่ำควร
ปรับขึ้นค่ำโดยสำรให้รถใหม่ แต่ไม่
ได้ระบุว่ำควรปรับค่ำโดยสำรรถเก่ำ 
เรื่องนี้ คงเดำใจท่ำน คณะกรรมกำร 
ขบ.กลำง ยำกว่ำจะให้ขึน้รำคำได้เท่ำ
ไหร่ แต่คงไม่ใช่สิง่ทีบ่รรดำผูป้ระกอบ
กำรรถร่วมคำดหวังอย่ำงแน่นอน 

 นี่ก็นับเป็นอีกข่ำวดี จำก
กรณี ท่ำน รวช.คมนำคม ‘ไพรินทร์  
ชูโชติถำวร’ ออกโรงแถลงข่ำวใน
กำรประชุม EEC ว่ำวนันีป้ระเทศไทย

ได ้ มี ก ำรพัฒนำ
ระบบคมนำคมท่ี
ก้ำวล�้ำหน้ำที่สุด
ในรอบ 100 ปี ถือ
เป็นกำรพลิกโฉม
วงกำรคมนำคม
ด้วยนโยบำยของ

สอพินยา
วารสาร Trans Time ฉบับที่28 ประจ�าเดือนธันวาคม 2561 

เล่มส่งท้ายปี ‘สอพินยา’ รับหน้าที่เฉกเช่นเคย โดยสรุปสาระ ข่าว
คราวความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์ และตลาด
รถเพ่ือการพาณิชย์ในประเทศและแนวโน้มต่างๆ ที่น่าติดตาม  

ซ่ึงเป็นที่ทราบดีว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อุปกรณ์สมาร์ทโฟน กับ
การเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนในปัจจุบันท่ี
ไม่ใช่แค่การรับส่งข้อมูล หากแต่เป็นแทบทุกอย่างในการใช้ชีวิต
ประจ�าวนั ท�าใหธุ้รกจิอคีอมเมร์ิซในช่วง 5 ปีที่ผา่นมามีการเตบิโต
แบบก้าวกระโดด ทัง้ Google มีการประเมินว่าในปีหน้า ธุรกิจ 
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทยจะขึ้นรัง้อันอับ 2 ในอาเซียน รองจาก
อินโดนีเซียที่อยู่อับดับหนึ่ง

..ดังนัน้จะเห็นได้ว่า ในวงการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขนส่งพัสดุด่วนในประเทศมีการเติบโตอย่างมากเช่นเดียวกัน และ
มีการแตกแขนงในหลายรูปแบบ ดังนัน้จากตัวเลขการประเมินของ 
Google ธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในปีหน้าจะยังคงเติบโตและแน่นอน
ว่าแข่งขันอย่างรุนแรงมากข้ึน ‘สอพินยา’ เองก็จับตาและเอาใจ
ช่วยรัฐวิสาหกิจอย่าง ปณท ที่เผชิญความท้าทายในปัจจุบัน จะ
ถกูล้มแชมป์คว�่ากระดานจากคูแ่ขง่คา่ยสสีม้หรอืไม ่เพราะของเค้า
แรงจริง ประเด็นคงกลับมาที่การบริการที่ตอบโจทย์ ใครท�าได้ดี
กว่า จะเป็นผู้ชนะ

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

14  วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่  28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561 TRANS SOCIETY



ไทยรักษำชำติ โดยมี ร.ท.ปรีชำพล 
พงษ ์พำนิช  หัวหน ้ำพรรคและ  
ณัฐวุฒ ิใสยเกือ้ แกนน�ำพรรคให้กำร

ต ้ อนรั บ  ง ำนนี้ 
ประธำน สหพันธ์
กำรขนส่งฯ บอก
ว่ำ ในฐำนะตวัแทน
ผู้ประกอบกำรรถ
บรรทกุทัว่ประเทศ
มีควำมเห็นตรงกัน

ว่ำ แนวทำงนโยบำยของพรรคไทย
รักษำชำติจะสำมำรถตอบโจทย์และ
แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของมวล
สมำชิกจึงเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งใน
กำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศ ...

คืออะไร ไม ่ เข ้ำใจ องค ์กร
อิสระที่มีกำรรวมกลุ ่มเพื่อปกป้อง
ผลประโยชน์ในแก่สมำชิกและเป็น 
กระบอกเสียงเรียกร้องให้หน่วยงำน
รัฐ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ประกอบ
กำรขนส่งและรถบรรทุก วันดี คืนดี 
ยกขบวนสมำชิกบำงส่วนไปสมัคร
สมำชิกพรรคกำรเมือง เพือ่ประโยชน์
ในบำงส่ิงบำงอย่ำง ของคนบำงกลุ่ม 
...ดูดีมีสง่ำ ท�ำเพื่อสังคมมำกขอรับ...
ไม ่แน่ใจว ่ำกำรกระท�ำเช ่นนี้ตรง
เป้ำหมำยกำรจัดตั้งสมำคมฯ และ 
สหพันธ์ฯ ใช่หรือไม่? ...มีเวลำ ก็ตอบ
มำหน่อยนะขอรับ ...อันนี้ไม่ได้จะ
ค่อนแคะ แค่ไม่เข้ำใจ 

 จะแสดงควำมยินดีหรือ 
เอำใจช ่วยดี  กับ ‘คุณพีระพล  

บุ ญ ชิ น ว ง ศ ์ ’ 
น ำ ย ก ส ม ำ ค ม
ขนส่งสินค้ำภำค
อสีำน คนล่ำสดุ ซึง่
ตำมมำด้วยอำกำร 
บ่นอุบ ถึงควำม
ย�่ ำ แ ย ่ ใ น ก ำ ร

ท�ำธุรกิจในปัจจุบันที่ต ้องแข่งขัน
กับบริษัทขนส่งต ่ำงชำติในช่วงท่ี 
เศรษฐกิจแกร่งๆ ไม่มีทิศทำง ทั้ง
พืชผลทำงกำรเกษตรที่ใกล้จะหมด
ฤดูกำรเก็บเกี่ยว แถมช่วงที่ผ่ำนมำ
บรรดำธุรกิจขนส่งรำยเล็กในพื้นท่ี
ต่ำงพำกันขำยรถบรรทุกแบบเลหลัง 
เพ่ือเอำทุนรอนไปท�ำธุรกิจอื่นกันก็
มำกมี ...เอำเป็นว่ำเอำใจช่วยบรรดำ
สิงห์รถบรรทุกภำคอีสำนทุกท่ำน  
ขอให้ฟันฝ่ำวิกฤติที่ท่ำนก�ำลังเผชิญ
ในปัจจุบันให้ได้ครับ 

ลำละครับ ...เจอกันอีกครับฉบับ
ปีหน้ำ 

รัฐที่ทุ ่มเทไปอย ่ำงมหำศำลและ 
ต่อเนื่องมำกว่ำ 3 ปี ...ก็ว่ำไป เอำเข้ำ
จริง ผลงำนจะเป็นเครื่องพิสูจน์ท่ำน
เอง ล่ำสุดกำรโอนหนี้และมอบหมำย
ให้กรุงเทพมหำนครเป็นผู ้บริหำร
จัดกำรเดินรถ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำย
สเีขยีว ช่วงหมอชติ-สะพำนใหม่-คคูต 
และช่วงแบร่ิง-สมุทรปรำกำร ซ่ึงได้
ข้อสรปุร่ำงบนัทกึข้อตกลงว่ำด้วยกำร
จ�ำหน่ำยทรัพย์สินและรับโอนภำระ
ทำงกำรเงิน โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสี
เขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร และ
ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต ของ 
รฟม. ให้ กทม.แล้ว

ปัจจุบัน กทม.อยู่ระหว่ำงด�ำเนิน
กำร PPP สำยสีเขียว ซึ่งเมื่อมีผู้ร่วม
ลงทุน PPP จะท�ำให้ กทม.สำมำรถ
คนืหนีใ้ห้ สบน.ได้เรว็ ส่วนสำยสเีขยีว
เหนือ ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต 
จะมีกำรเซ็น MOU โอนให้ กทม.
ภำยหลังจำกท่ี รฟม.ได้ด�ำเนินกำร
ก่อสร้ำงงำนโยธำแล้วเสร็จ ท้ังน้ีเพื่อ
ไม่ให้เกิดควำมยุ่งยำก ระหว่ำงที่งำน
ก่อสร้ำงยงัไม่เสรจ็ ...งำนนีก้ถ็อืว่ำจบ
ด้วยด ีตำมกำรชงของท่ำน รมช.ทีเ่ดนิ
เรื่องมำแต่ต้น กำรให้ กทม.รับไม้ต่อ 
สำยสีเขียวก็ถือว่ำถูกต้องที่สุดแล้ว 

 เอำจริง...เชื่อว่ำท่ำนผู้อ่ำน
ที่เคำรพคงเคย มีเอกสำรของ สนง.
ต�ำรวจ ส่งมำให้ไปจ่ำยค่ำปรับกรณี 
มีภำพรถของท่ำนท�ำผิดวินัยจรำจร 
ซ่ึงก็มีคนไปจ่ำย และคนไม่ไปจ่ำย 
งำนนี้ ทำงต�ำรวจประสำนมำที่ กรม
กำรขนส่งทำงบก เพื่อกำรจัดเก็บ
รำยได้ที่ เต็มเม็ดเต็มหน่วย ที่น�ำ
โดย ‘พล.ต.ร.เอกรักษ์ ลิ้มสังกำศ’  

ผู้บังคับกำรต�ำรวจ
สันติบำล 3 ท่ีรับ
ห น ้ ำ ท่ี ติ ด ต ำ ม
ใบ ส่ั ง . . . ติ ดตำม
กำรเชื่ อมระบบ
อำยัดกำรช� ำระ
ภำษีประจ�ำปีกับผู้

ทีไ่ม่ช�ำระค่ำปรบัจรำจรหรือกำรเชือ่ม
ข้อมูลใบสั่งกับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่ง
ชำติ เข้ำกับระบบกรมกำรขนส่งทำง
บกว่ำ ซึ่งจะมีกำรน�ำข้อมูลใบสั่งค้ำง
ช�ำระย้อนหลงันบัตัง้แต่วนัทีป่ระกำศ
ใช้มำตรกำรนี้ในช่วง 1 ปีท่ีผ่ำนมำ 
เข้ำสู่ระบบดังกล่ำวด้วย 

หมำยควำมว่ำ ในรอบปีที่ผ่ำน
มำ ท่ำนมีใบสั่งกี่ใบท่ียังไม่จ่ำย ต้อง
มำจ่ำยซะดีๆ ไม่อย่ำงน้ัน ตร.จะ
ประสำนไปท่ี ขบ.ไม่ให้ต่อทะเบียน 
...เอำกับพี่เค้ำสิ งำนนี้ ทำง ตร.ยังมี 

ภำษีของประชำชนก็คงพอท�ำให้พี่ๆ 
ทั้งหลำยอยู่ดีมีสุขตำมสมควร และ
เร่งท�ำยอดให้ สตช.ได้ทะลุเป้ำทุกปี 
...เชือ่เหลือเกนิว่ำท�ำผิดวนิยัแล้วจ่ำย
เงินครบ เรื่องก็จบ ปัญหำกำรท�ำผิด
วินัยจรำจรจะหมดไปจำกสังคมไทย
ได้จริงๆ 

  เฮียยู ในมำดใหม่! ออกโรง
แจกแยกปัญหำคำรำ คำซัง ในแวดวง
ขนส่งได้อย่ำงถึงแก่น ส�ำหรับ คุณยู 
เจียรยืนยงพงศ์ อดีตประธำนรถ

บรรทุกอำเซียน 
ที่ ป ั จ จุ บั น ผั น
ตั ว ไ ป ล ง ส น ำ ม
กำรเมืองอย่ำงเต็ม
รูปแบบ ในนำม
ของผู้สมัครพรรค 
ป ร ะ ช ำ ภิ วั ฒ น  ์

(ปชภ) รั้งต�ำแหน่งรองหัวหน้ำพรรค 
และมีบทบำทส�ำคัญในภำรกิจด้ำน
กำรแก้ปัญหำด้ำนกำรขนส่งและ
โลจิสติกส์ของประเทศ อย่ำงกรณี
กำรโพสต์ข้อควำมในเฟสบุ๊กส่วนตัว
ที่ ‘สอพินยำ’ เฝ้ำติดตำมอยู่ตลอด 
อำทิกำรน�ำเสนอปัญหำกำรจรำจร
ในพื้นที่ท่ำเรือแหลมฉบัง และท่ำเรือ
อุตสำหกรรมมำบตำพุด ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน
ด้ำนต้นทุนกำรขนส่ง ทั้งเสียเวลำ 
เสียค่ำแรง อำจเพิ่มอุบัติเหตุจำกกำร
ท�ำงำนล่วงเวลำของพนักงำนขับรถ 

ถ้ำให้ดีเสนอแนวทำงกำรแก้
ปัญหำเป็นข้อๆ ไปเลยครับ ท่ำน 
บำงที หน่วยงำนรัฐเองก็อำจไม่ใช้ผู้
ประสบสบปัญหำอย่ำงแท้จรงิ เป็นแค่
ผู้อยูสู่งสุด อำจมองปัญหำไม่ถีถ้่วน ใช้
ประสบกำรณ์ที่สั่งสมมำ แจกแจงไป
เลยว่ำแก้ปัญหำเหล่ำนีอ้ย่ำงไร ให้มัน
รู้ๆ  กนัไปเลย เอำใจช่วยอกีแรงขอรบั 

ขณะที่อีกท่ำนแห่งวงกำรรถสิบ
ล้อทีห่นัมำสนใจในสนำมกำรเมอืงใน
นำม พรรคไทยรักษำชำติ ก็คือ ‘คุณ
ทองอยู่ คงขันธ์’ ประธำนสหพันธ์

กำรขนส่งทำงบก
แห่งประเทศไทย 
คนปัจจุบัน ที่ได้
น�ำสมำชิกสหพันธ์
กำรขนส่งทำงบก
แห่งประเทศไทย 
11 สมำคมรวม
ถึงเครือข่ำยสมำ
พันธ ์ผู ้ ให ้บริกำร
โลจิสติกส์ไทย 7 
เครอืข่ำยเข้ำสมคัร
ส ม ำ ชิ ก พ ร ร ค 

แอพพลิเคช่ันให้ ประชำชนสำมำรถ
ตรวจสอบสถำนภำพปัจจุบนัได้ตลอด 
24 ชั่วโมง วันไหนระแวง หรือจ�ำไม่
ได้ว่ำโดนใบสั่งไปแล้วก่ีใบก็เช็กได้ 
แถมบริกำรประชำชนอย่ำงถ้วนถึง
ด้วยกำรก�ำหนดให้ช�ำระเงินผ่ำนทำง
ธนำคำรกรุงไทย และช่องทำงที่ทำง
ธนำคำรได้ประสำนกำรติดต่อไว้ เช่น 
ทำงร้ำนสะดวกซ้ือ หรือผ่ำนตู้เติม
เงิน และในอนำคตจะมีกำรพัฒนำ
น�ำระบบหักคะแนนควำมประพฤติ
หำกมกีำรท�ำผดิกฎจรำจรมำบงัคบัใช้
ต่อไปด้วย...ขยันกวดขันวินัยจรำจร
เสียจริงๆ สมมติถ้ำไม่มีสินบนน�ำจับ 
ท่ำนท้ังหลำยจะขยนัขนัแขง็กนัขนำด
นี้มั้ยหนอ 

 ทำงด้ำน ‘กมล บูรณพงศ์’ 
รองอธิบดี ขบ. ก็ออกมำรับลูกทัน

ควัน ขู่วำยร้ำยบน
ท้องถนนว่ำ ผู ้ที่
ไม ่ช�ำระค ่ำปรับ
จรำจรกับ สตช. 
ซึ่งน่ำจะสำมำรถ
เริ่ ม เชื่ อมข ้อมูล
ใบสั่ ง ได ้ภำยใน

เดือน มกรำคม-มีนำคม 2562 ขั้น
ตอนหลังจำกนั้นจะมีกำรเร่งรัดเพื่อ
น�ำมำบังคับใช้กับผู้ที่ไม่มำช�ำระค่ำ
ปรับตำมที่กฎหมำยก�ำหนดด้วย
อำยัดกำรช�ำระภำษีประจ�ำปี หรือไม่
สำมำรถต่อทะเบียนรถได้ 

ส ่ วนกรณีกำรอุทธรณ ์ ใบสั่ ง
ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลำดด้วย ใน
เบ้ืองต้นทำง ขบ.จะออกป้ำยวงกลม
ชั่วครำว 30 วัน ไปก่อน คล้ำย
เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษี ให้
กับผู้ที่มำขอต่อภำษียำนพำหนะเพื่อ
ให้สำมำรถต่อภำษีได้ ทั้งนี้กำรขยำย
เวลำออกไปอีก 30 วัน แต่หำกครบ
ก�ำหนดแล้วยังไม่มีกำรช�ำระ ค่ำปรับ
โทษจรำจรจะต้องมีควำมผดิในข้อหำ
ไม่ต่อภำษียำนพำหนะ คือยังไงก็ต้อง
ไปจ่ำยค่ำปรับ ไม่อย่ำงนั้นไม่ให้ต่อ
ทะเบียน จบ.นะ 

เรือ่งนีก้ม็กีำรตัง้ข้อสงสยัและถก
เถียงในโลกโซเซียลมำกมำย ทัง้ทีเ่หน็
ด้วยและไม่เห็นด้วย ส่วนตัว‘สอพิน
ยำ’ เองก็ไม่กระไรนัก แอบเชื่ออย่ำง
โลกสวย แบบที่เกิดในทุ่งลำเวนเดอร์ 
ก�ำลังควบขับม้ำโพนี่สีชมพูว่ำ จะ
สำมำรถแก้ปัญหำกำรกระท�ำผิดวนิยั
จรำจรได้จริงๆ ซักที เงินสินบนรำย
ได้น�ำจับทำงพี่ๆ ตร.ก็เอำไปใช้จ่ำย
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน รวม
กบัเงนิเดอืนท่ีทำงรฐับำลทีน่�ำมำจำก

พล.ต.ร.เอกรักษ์
 ลิ้มสังกาศ

กมล บูรณพงศ์

พีระพล บุญชินวงศ์

ยู เจียรยืนยงพงศ์

ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช 

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ทองอยู่ คงขันธ์
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ปีท่ี 4 ฉบับที่ 28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561TRANS SOCIETY



16  วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่  28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561

นักขับตัวแทนประเทศไทยไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าคว้าชัยรายการ ยูดี 
เอ็กซ์ตร้า ไมล์ ชาเลนจ์ 2018 ประเภทตรวจเชค็รถยอดเยี่ยม ในรุ่น 
ยูด ีเควสเตอร์ ที่ส�านกังานใหญ ่ประเทศญี่ปุ่น หลงัจากขบัเคี่ยวกนัอยา่ง
ยาวนานในทัง้ 9 ประเทศ 

สิ้นสุดกำรรอคอยลุ้นติดตำมผลกำรแข่งขันสุดยอดนักขับตัวแทนไทยบินไกล
แข่งขัน ยูดี เอ็กซ์ตร้ำ ไมล์ ชำเลนจ์ 2018 โดยตัวแทนจำกประเทศไทย คุณมำนะ
ชัย บุญศิลป์ พนักงำนขับรถประจ�ำ บริษัท น นน (ประเทศไทย) จ�ำกัด พกฝีไม้
ลำยมอืใส่กระเป๋ำบนิตรงยงัประเทศญีปุ่น่ ขบัเคีย่วกบัผูเ้ข้ำแข่งขันจำกชำตอ่ืินและ
ไม่ได้กลับบ้ำนมือเปล่ำพกถ้วยรำงวัลแห่งชัยชนะประเภท Pre-Inspection หรือ 
รำงวัลตรวจเช็ครถยอดเยี่ยม จำกกำรแข่งขันในรอบรุ่น “เควสเตอร์” ในขณะที่
ผู้ชนะเลิศในกำรแข่งขันรุ่นรถเดียวกันในปีนี้เป็นตัวแทนจำกประเทศอินโดนีเซีย

โดยกำรแข่งขนั ยดู ีเอก็ซ์ตร้ำไมล์ ชำเลนจ์ 2018 ถอืเป็นกำรแข่งขนัค้นหำสดุ
ยอดนักขับรถบรรทกุทีจ่ดัขึน้ทกุปี โดยปีนีม้ผีูเ้ข้ำร่วมแข่งขันทัง้สิน้ 9 ประเทศ และ
มีผู้เข้ำร่วมแข่งขันในรอบคัดเลือกที่ผ่ำนมำเข้ำมำได้แต่ละประเทศรวมทั้งสิ้นกว่ำ 
300 คน เพื่อเฟ้นหำเท้ำพระกำฬเป็นตัวแทนเข้ำชิงชัยในรอบสุดท้ำยที่ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยรอบสุดท้ำยมีประเทศเข้ำร่วมแข่งขันได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ 
แอฟริกำใต้ เข้ำแข่งในรุ่น “ยูดี ควอน” และประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซีย กำต้ำร์ 
มอริเซียส และประเทศไทย เข้ำแข่งในรุ่น “ยูดี เควสเตอร์”

กำรแข่งขันยูดี เอ็กซ์ตร้ำไมล์ ชำเลนจ์ นี้ เป็นกำรแข่งขันใน 3 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 1) กำรตรวจสอบรถก่อนใช้งำน (Pre Inspection) 2) กำรประหยดัน�ำ้มนัเช้ือ
เพลิงและกำรขับขี่อย่ำงควำมปลอดภัย 3) กำรควบคุมรถและถอยจอด ซึ่งผลลัพธ์
ที่ได้จำกกำรแข่งขันครั้งนี้คือทักษะที่เกิดขึ้นจำกกำรแข่งขันที่สำมำรถน�ำไปใช้งำน
ได้จริง และมีส่วนต่อกำรลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนของผู้ประกอบกำร ได้แก่ กำร
ประหยัดพลังงำน กำรขนส่งสินค้ำอย่ำงมีวินัย ตรงเวลำและปลอดภัย

ทำงด้ำนตัวแทนไทย คุณมำนะชัย ผู้ชนะในประเภท Pre Inspection จำก
ประเทศไทย เผยว่ำ กำรแข่งขันครั้งนี้ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีได้จำกสนำม
ประเทศไทยไปประยกุต์ใช้ในสนำมใหญ่ทีป่ระเทศญีปุ่น่ แต่ต้องยอมรบัว่ำในสนำม
แข่งขันหรือแม้แต่กำรท�ำงำนจริง ยังมีผู้ที่มีควำมสำมำรถและทักษะกำรท�ำงำนดี
อยู่มำกมำย “ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าต่อผมอย่างมากครับกับการแข่งขันครั้งนี้และ
รางวัลที่ผมได้รับมาวันนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่รางวัลอันดับหนึ่งก็ตาม แต่มันมีผลในด้าน
จติใจผมทีจ่ะส่งผลต่อการท�างานจรงิของผมอย่างมาก และผมมคีวามภมิูใจและดใีจ
อย่างมากกบัรางวลัทีไ่ด้ในวนัน้ี ผมจะน�าสิง่ทีไ่ด้จากการแข่งขันในเวทีระดบัโลกครัง้
นีไ้ปเล่าสู่เพ่ือนพนักงานเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เพือ่น ๆ  ของผมได้ตระหนกัถึงความ
ส�าคัญของการแข่งขันในเวทีแบบนี้” นำยมำนะชัย กล่ำว

ทำงด้ำนหัวเรือใหญ่ มร. ฌำคส์ มิเชล President, Volvo Group Trucks 
Asia & JVs Sales กล่ำวว่ำ ยูดี ทรัคส์ มีควำมมุ่งมั่นอย่ำงมำกที่จะพัฒนำทักษะ
ของพนกังำนขบัรถเพรำะพนกังำนขบัรถทีด่เีท่ำนัน้ทีจ่ะคูค่วรกบัรถทีด่ ีมสีมรรถนะ
สูงอย่ำงยูดี ทรัคส์ ดังนั้น กำรฉลองควำมส�ำเร็จของพนักงำนขับรถที่เป็นผู้ชนะใน
ประเภทต่ำง ๆ  นัน้ ไม่ได้หมำยถงึเพยีงกำรฉลองส�ำหรบัชยัชนะเท่ำนัน้ แต่เป็นกำร
ฉลองควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัผูป้ระกอบกำรรถขนส่งด้วย รวมไปถึงอตุสำหกรรมกำร
ขนส่งทั่วโลกที่ยูดี ทรัคส์ ได้สร้ำงสรรค์กิจกรรมครั้งนี้

เป็นเรือ่งทีน่่ำยนิดีและน่ำสนบัสนนุกบัตวัแทนไทยเข้ำแข่งขนัเฟ้นหำสดุยอดนกั
ขบัรถบรรทกุ ยดู ีเอ็กซ์ตรำ้ ไมล ์ชำเลนจ์ 2018 ถึงคณุมำนะชยั จะไม่ได้คว้ำแชมป์
ในทกุประเภทกำรแข่งขนั แต่กท็�ำให้รูว่้ำคนไทยกม็คีวำมสำมำรถ และพร้อมท่ีจะรับ
กำรสนับสนุน ทำง Transtime ก็ขอเฝ้ำติดตำมและรำยงำนข่ำวควำมเคลื่อนไหว
รำยกำรแข่งขันนีท้กุทแีละขอให้ในปี 2019 จะเป็นตวัแทนไทยคว้ำชยัได้อกีเช่นเคย

ตัวแทนไทยนักขับ ยูดี ทรัคส์ คว้าชัย
ประเภทตรวจเช็ครถยอดเยี่ยม

TRANS CHALLENGE



17 วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่ 28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561

“สแกนเนีย” แต่งตัง้ “ธนนนท์ ทรัค”
เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอิสระภาคอีสานตอนบน

 สแกนเนยี เดนิหนา้ขยายเครือขา่ยธุรกจิในไทย รุกจรดปากกาแตง่ตัง้ ธน
นนท์ ทรัค เป็นตัวแทนจ�าหน่ายอิสระรายแรกอย่างเป็นการในไทย เป็นตัวแทน
จ�าหนา่ยรถบรรทกุสแกนเนยีและใหบ้รกิารหลังการขายครอบคลุมครอบคลมุ 4 
จงัหวัดอสิานตอนบน “นครพนม-มุกดาหาร-บึงกาฬ-สกลนคร” สว่นพอ่เมอืง
นครพนม ช้ีนครพนมจุดยุทธศาสตรก์ารคา้-คมนาคม สว่น ธนนนท ์ทรคั ย�้า
มีความพร้อมทุกๆ ด้าน 

คุณสเตฟำน ดอร์สกี กรรมกำรผู้
จัดกำรบริษัท สแกนเนีย สยำม จ�ำกัด 
กล่ำวว่ำ สแกนเนียได้ด�ำเนินกำรแต่ง
ตั้งธนนนท์ ทรัค เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
รถบรรทุกสแกนเนียและให้บริกำรหลัง
กำรขำยอย่ำงเป็นทำงกำรครอบคลุม
พ้ืนที่ภำคอีสำนตอนบน มีพื้นที่ต้ังแต่
จงัหวดันครพนม มกุดำหำร บงึกำฬและ
สกลนคร ท้ังน้ี ตำมแผนธรุกจิของสแกน
เนีย ได้มองว่ำประเทศไทยมีศักยภำพ
และมีกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ
อย่ำงต่อเนื่อง จึงมีกำรลงทุนกว่ำ 800 
ล้ำนบำท มีกำรสร้ำงโรงงำนผลิตหัว
รถบรรทุกและประกอบแชสซีส์ ซึ่งจะ
พร้อมผลิตออกสู่ท้องตลำดได้อย่ำงเต็ม
รูปแบบในไตรมำสแรกของปี 2562 

“อีกทั้งสแกนเนียยังคงขยายเครือ
ข่ายธุรกิจในประเทศไทย ทั้งในด้าน
การบริหารจัดการ การเพิ่มในส่วนของ
ศูนย์บริการรวมถึงการแต่งตั้งตัวแทน
จ�าหน่ายอิสระ อย่างเช่น หจก.ธนนนท์ 
ทรัค จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายอิสระราย
แรกในประเทศไทย ในการด�าเนนิธรุกจิ
ที่ดีให้คนในพื้นท่ีหรือท้องถ่ินดูแลและ
ร่วมมือกันแชร์ประสบการณ์และความ
สามารถ และจะท�าให้ลูกค้าได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด” 

ช้ีนครพนมจุดยุทธศำสตร์กำร
ค้ำ-คมนำคม 

ด้ำน คุณสยำม ศิริมงคล ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็นสักขี

TRANS UPDATE

พยำนในกำรแต่งต้ังธนนนท์ ทรัค เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยสแกนเนีย เปิดเผย
ว่ำจังหวัดนครพนมในวันนี้กลำยเป็น
จุดยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญด้ำนกำรค้ำ
และกำรลงทุน และเป็นจุดเช่ือมโยง
ด้ำนคมนำคมขนส่งสินค้ำผ่ำนสะพำน
มิตรภำพไทย-ลำว แห่งที่ 3 เส้นทำง 
R12 ไปยังอำเซียน (ลำว เวียดนำม จีน) 
ซึ่งมีควำมเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมอย่ำงรวดเร็ว 

“การแต่งตั้งธนนนท์ ทรัค เป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายอิสระในภาคอีสาน
ตอนบนในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและภาคสถาบัน
การศึกษาและวิทยาลัยเทคนิค เพื่อ
ร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิของจงัหวดั
นครพนม พร้อมกับการพัฒนาและ
ผลิตบุคลากรท่ีมีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการตลาดและการสร้างงานท่ีดีใน
จังหวัดต่อไป”

“ธนนนท์ ทรัค” ย�้ำมีควำมพร้อม
ทุกๆด้ำน 

ขณะที่คุณปรมำพร ทีฆธนำนนท์ 
หุ้นส่วนผู้จัดกำรห้ำงหุ้นส่วน ธนนนท์ 
ทรัค จ�ำกัด กล่ำวย�้ำเสริมว่ำ เรำมี
ศักยภำพและควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำน 
ทั้งสถำนที่ บุคลำกร และเครื่องมือ 
เพื่อขับเคลื่อนบทบำทในฐำนะตัวแทน
จ�ำหน่ำยอิสระรถบรรทุกสแกนเนีย
อย่ำงเต็มก�ำลัง เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถมี
รถบรรทุกพร้อมใช้งำนสูงสุด สะดวก
แก่กำรน�ำรถเข้ำมำรับบริกำรโดยทีม
ช่ำงท่ีได้รับกำรอบรมจำกสแกนเนีย 
ส่วนเครื่องมือก็มีพร้อมที่จะดูแลได้ทั้ง
รถบรรทุกและหำงเทรลเลอร์

“เรามคีวามมุง่มัน่และตัง้เป้าหมาย
ไว้ว ่าเมื่อลูกค้าน�ารถบรรทุกเข้ารับ
บรกิาร จะต้องได้รบัการบรกิารทีด่เียีย่ม
และสามารถรับรถกลับไปว่ิงงานได้โดย
เร็วที่สุด เพื่อให้สามารถสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง”
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“วอลโว่” ส่งรถบรรทุกระบบอัตโนมัติ
ใช้งานจริงในเหมืองนอร์เวย์

ส�ำหรับกำรพัฒนำยำนยนต์เชิงพำณิชย์ที่ไร้คน
ขับค่ำยรถบรรทุกชั้นแนวหน้ำอย่ำง วอลโว่ ทรัคส์ ก็
พัฒนำมำสักระยะแล้ว โดยกำรค้นคว้ำและทดลองใน
หลำกหลำยรูปแบบถ้ำได้ติดตำมข่ำวสำรของ วอลโว่ 
ทรัคส์ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรน�ำ หนูแฮมสเตอร์ 
มำบังคับพวกมำลัยรถบรรทุก หรือ กำรน�ำหนูน้อย
วัยสี่ขวบ โซฟี บรำวน์ มำบังคับรถบรรทุกวอลโว่ ที่
ติดตั้งชุดบังคับกำรจำกรีโมทระยะไกล ให้หนูน้อยได้
บังคับแบบสุดเหวี่ยงต้องลองไปหำดูกัน และล่ำสุด
เหมือนกำรค้นคว้ำด้ำนยำนยนต์ไร้คนขับนั้นจะเข้ำ
ตำ Brønnøy Kalk AS ประเทศนอร์เวย์ ทำงวอล
โว่ ทรัคส์ ได้ท�ำกำรจัดส่งรถบรรทุกเพื่อกำรพำณิชย์
ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติชุดแรก ไปใช้ในงำนขน 
ส่งหินปูนในเหมืองเปิดขนำดใหญ่

ภำรกจิท่ีท�ำร่วมกบั บรษิทั Brønnøy Kalk AS คอื
งำนขนส่งหินปูน โดยใช้รถบรรทุก FH ที่ติดตั้งระบบ
ขบัเคลือ่นอัตโนมัต ิจ�ำนวน 6 คนั ขบัเคลือ่นเป็นระยะ
ทำง 5 กิโลเมตร ตลอดทำงอุโมงค์ระหว่ำงเหมืองและ
แท่นบีบอัด กำรทดสอบในภำรกิจนี้ได้ผ่ำนพ้นและ
ประสบควำมส�ำเรจ็ไปได้ด้วยด ีและมนัจะยงัคงท�ำงำน
อย่ำงเต็มรูปแบบต่อไปตลอดถึงปลำยปี 2019

โครงกำรนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรท่ีประสบ
ควำมส�ำเร็จหลำยโครงกำร ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีถูกน�ำ
ไปใช้ในอตุสำหกรรมเหมอืงแร่ ภำคกำรขนส่งอ้อยและ
น�ำ้ตำล ควำมส�ำเรจ็นีถ้อืเป็นควำมส�ำเรจ็ทีส่ำมำรถน�ำ
ไปใช้งำนได้จริงกับรถวอลโว่ ทรัคส์ แต่ส�ำหรับ Brøn-
nøy Kalk AS ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กำรสั่งซื้อรถบรรทุก
วอลโว่ ทรัคส์ เท่ำนั้น แต่เป็นกำรซื้อระบบที่เกี่ยวข้อง
กบักำรขนส่งไร้คนขบัทัง้ระบบ เป็นกำรขนส่งหนิปนูใน
เส้นทำงที่ถูกก�ำหนดชัดเจนระหว่ำงจุด

“นี่ถือเป็นภำรกิจส�ำคัญของเรำ” มร. เรย์มอนด์ 
แรงฟยอร์จ กรรมกำรผู ้จัดกำรเหมือง กล่ำวว่ำ  
“กำรแข่งขันในธุรกิจเหมืองแร่ก�ำลังรุนแรง เรำ
ก�ำลังมองหำช่องทำงที่จะช่วยเพิ่มผลก�ำไร และ
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนสูงสุดในระยะยำว และ
เรำมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในกำรหำโอกำสใหม่ๆ ในด้ำน
เทคโนโลยี และดิจิทัล มำสร้ำงประโยชน์ให้กับธุรกิจ 
เรำก�ำลังมองหำพันธมิตรทำงธุรกิจที่ไว้วำงใจได้ และ
เป็นผู้น�ำในด้ำนนวัตกรรมมำช่วยสร้ำงควำมปลอดภัย 
และควำมยัง่ยนื กำรมรีถทีส่ำมำรถขบัเคลือ่นอตัโนมตัิ
จะช่วยสร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขันในตลำด
โลกได้อย่ำงแน่นอน”

“เรำภมูใิจทีส่ำมำรถน�ำเสนอทำงออกให้แก่ลกูค้ำ
ของเรำด้วยระบบขับเคล่ือนอัตโนมัตินี้ ซ่ึงมันต้อง
เผชิญควำมท้ำทำยในแง่ของควำมปลอดภัย ควำมไว้
วำงใจ และผลก�ำไรของธุรกิจลูกค้ำ” มร. แคลร์ส นีลสนั 
ประธำนวอลโว่ ทรัคส์ กล่ำว “ตลำดขนส่งโลกก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว และมันจ�ำเป็นต้องมี
เทคโนโลยีใหม่ล�้ำหน้ำยิ่งขึ้น ซ่ึงเป้ำหมำยของเรำคือ
เป็นผูน้�ำในกำรพฒันำผลติภัณฑ์และงำนบรกิำรทีต่อบ
โจทย์ควำมต้องกำรที่เกิดขึ้นเหล่ำนั้น” นำยแคลร์ส 
นีลสัน กล่ำวเสริม

การพัฒนายานยนต์เชิงพาณิชย์ไร้คนขับ เป็น
เรื่องท่ีทา้ทายอยา่งมากในปัจจุบันและมคีา่ยรถหลาย
ค่ายต่างเร่ิมพัฒนาให้สู่ขีดสูงสุดของเทคโนโลยีที่จะ
น�ามาใช้งานไดจ้รงิในโลกขนส่งแหง่อนาคต เนื่องจาก
มีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลดอุบัติเหตุที่เกิด
ขึน้จากคนขบั หรือการควบคมุและจดัการระบบขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



19 วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่ 28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561BEST PRODUCT

รถบรรทุกวอลโว่ดีเอ็นเอท่ีส่งผ่านกันสู่รุ่นต่อรุ่น 
ส�าหรบัอาชีพหลงัพวงมาลยัเพ่ือนคูใ่จเป็นรถบรรทกุ
คนัโตท่ีพรอ้มจะไปทกุเสน้ทางขนสง่แถมยงัมอีายุการ
ใช้งานที่ยาวและถูกพัฒนาให้ทันยุคทันสมัย มีหลาย
เรื่องราวที่ถกูส่งผ่านเกี่ยวกบัการใช้รถบรรทกุวอลโว่ 

จากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก และหลากหลายธุรกิจขนส่งที่ 
รถบรรทุกวอลโว่รุ่นเก๋าเปลี่ยนไม้มายังรุ่นลูกเช่นกัน 

เมื่อไม่นำนมำนี้ในปี 2018 ที่รถบรรทุกวอลโว่ 
รุ่น FH มอีำยคุรบ 25 ปี และทำงวอลโว่กร่็วมฉลองให้
กับลูกพีใ่หญ่ในค่ำยวอลโว่ ทีย่นืหยดัและร่วมพัฒนำรุน่ 
FH ให้เป็นทำงเลอืกและเป็นสญัลกัษณ์ของสดุยอดรถ
บรรทุกในเส้นทำงขนส่งอีกด้วย พร้อมถ่ำยทอดเรื่อง
รำวผู้ใช้งำนรถบรรทุกวอลโว่ รุ่น FH จำกท่ัวโลกที่
เลือกใช้และสร้ำงรำยได้ให้พวกเค้ำมำกมำยมำต้ังแต่
ปี 1993

ปี ค.ศ. 1993 คือจุดเริ่มต้นสู่เส้นทำงขนส่งของ
รถบรรทุกรุ่นน้ี ด้วยพละก�ำลังและเทคโนโลยีที่ถูก
พัฒนำมำเพื่อใช้งำนหนักจึงท�ำให้เข้ำตำธุรกิจขนส่ง

แบบหฤโหดมำกมำย เครื่องยนต์ในยุคแรกของวอลโว่ 
ที่ถูกขนำนนำมว่ำเป็นเครื่องยนต์ท่ีทรงพลังที่สุด คือ
เครื่องยนต์บล็อกแรกรหัส D12 ในต�ำนำนที่สร้ำง
เรื่องรำวมำกมำยในยุคแรกของวอลโว่ FH ซึ่งถูก
ถ่ำยทอดเรื่องรำวโดยวิศวกรเกษียณอำยุที่ร่วมพัฒนำ
เครื่องยนต์นี้ 

“โกรำน นีโฮล์ม” ชำยวัยเกษียณต้นเรื่องที่อยู่
ในทีม R&D ในโกเทบอร์กและโรงงำนผลิตในสโคฟด์ 
ท่ีจะถ่ำยทอดควำมเป็นมำของเครื่องยนต์ D12 ซ่ึง
ทำง โกรำน ยังจ�ำได้ดีกับกำรเปิดตัวรถบรรทุกวอลโว่
รุ่น FH ซ่ึงเป็นเดือนกันยำยนปี 1993 ภำยในงำนมี
ผู้สื่อข่ำวมำกมำยท่ีมำรอชมรถรุ่นน้ี ซ่ึงในบทสนทนำ 
โกรำนได้กล่ำวว่ำ 

“นักข่ำวต่ำงทึ่งไปกับเครื่องยนต์ D12 บำงคน
ถึงกับบอกกับผมว่ำพวกเรำล�้ำหน้ำกว่ำทุกคนใน
ยุโรปกว่ำสิบปี อันดับแรกนั้น เรำได้คำดกำรณ์ถึง
มำตรฐำนกำรปล่อยไอเสียท่ียังไม่ได้เกิดข้ึนในเวลำ
นัน้ และได้ปรบัปรงุคุณภำพของฝำสูบอย่ำงมำก อกี
ทัง้ยงัได้เพิม่ระบบกำรบงัคบัเลีย้วอเิลก็ทรอนกิส์และ
ระบบเบรกเครื่องยนต์ของวอลโว่ที่เรำพัฒนำขึ้น” 

Volvo FH ครบรอบ 25 ปี
กับเครื่องยนต์ D12 ในยุคแรก

จำกกำรพัฒนำเครื่องยนต์ D12 เป็นอะไรที่
ท้ำทำยเพรำะในยุโรปยังไม่มีใครได้ลองสัมผัสกับ
เครื่องยนต์ชนิดนี้ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นโครงกำรส�ำหรับ
เครื่องยนต์ D12 คุณสมบัติใหม่ๆ ได้รับกำรวำงแผน
ไว้ในช่วงปลำยปี 1980 เป็นต้นมำ แต่มีเหตุกำรณ์ท่ี
ส�ำคัญที่ท�ำให้เครื่องยนต์นี้เกิดขึ้นได้ โกรำนเผยว่ำ

“โดยเฉพำะฝำสูบซ่ึงในตอนนั้นต้องมีขนำด
ยำวขึน้นัน้กห็ล่อแบบให้ถกูต้องได้ยำกมำก คณุต้อง
จนิตนำกำร เนือ่งจำกช่องและรตู่ำงๆ ในกระบอกสบู
จริงนั้นแคบมำก เรำพยำยำมซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ แต่ก็ไม่
สำมำรถท�ำให้ถูกต้องได้”

หลังจำกนั้นในทีมพัฒนำเครื่องยนต์จึงได้ติดต่อ
กับบริษัทคู่ค้ำเพื่อหำทำงออก เดินทำงไปยังโรงงำน 
คมัมนิส์ในอเมรกิำ ซึง่เป็นทีท่ีไ่ด้มกีำรผลติระบบบงัคบั
เลีย้วอเิลก็ทรอนกิส์และฝำสบูชนดิใหม่และปรำกฎว่ำ
สำมำรถหำทำงออกของฝำสูบแบบบพิเศษนี้ได้

โกรำน ยังกล่ำวต่ออีกว่ำ “รถคันนี้เป็นเหมือน
ลูกของผมและเรำทุกคน ผมภูมิใจเป็นอย่ำงมำกที่
รถบรรทุกและเครื่องยนต์ประสบควำมส�ำเร็จเป็น
อย่ำงสูง นับว่ำเป็นกำรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
อุตสำหกรรมยำนยนต์ก็ว่ำได้” เขำกล่ำวสรุป 

และนี่คือเรื่องรำวของ โกรำน นีโฮล์ม ที่กล่ำวถึง
เครื่องยนต์ D12 ที่เค้ำได้ร่วมพัฒนำซึ่งเป็นกำรเริ่ม
เดินทำงของเทคโนโลยีเครื่องยนต์วอลโว่ในปี 1993 
สูเ่ครือ่งยนต์ทีถู่กพฒันำให้มีประสทิธภิำพมำกขึน้เป็น
เครื่องยนต์ D13 ในปี 2005
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ปีท่ี 4 ฉบับที่  28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561

 กระตุน้นำยกรฐัมนตรใีห้ก�ำจดัส่วย

ส่วนผลงำนอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยท�ำให้
บรรดำสมำชกิในภำคเหนอืได้ประโยชน์
ก็คือกำรท�ำให้นำยกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึง
ควำมส�ำคัญของรถบรรทุกท่ีช่วยท�ำให้
เศรษกิจมีควำมคล่องตัว แต่มีอุปสรรค
อย่ำงหนึ่งคือเร่ืองส่วยท่ีมีพวกขนส่ง
นอกกฎหมำยบรรทุกสินค้ำเกินพิกัดที่
กฎหมำยก�ำหนด พร้อมท้ังยังจ่ำยเงิน
ให้กับเจ้ำหน้ำท่ีของทำงรำชกำรเพ่ือ
ที่จะได้ว่ิงบนถนนทั่วประเทศได้ ซึ่ง
นำยกรัฐมนตรีก็ได้ออกมำก�ำชับว่ำให้
เจ้ำหน้ำที่ของทำงรำชกำรทุกกระทรวง
ต้องตรวจตรำให้รถบรรทุกทุกคันทั่ว
ประเทศมนี�ำ้หนกัรวมสินค้ำท่ีบรรทกุมำ
สูงสุดเพียงแค่ 50.5 ตันเท่ำนั้น ใครท�ำ
ผิดต้องได้รับโทษตำมกฎหมำยก�ำหนด
ไว้ทุกประกำร

และเมือ่เรว็ๆ นี ้ทำงกรมทำงหลวง
ได้เตรียมที่จะใช้กลยุทธ์ก�ำจัดส่วยให้
สิ้นซำกด้วยกำรเอำควำมผิดกับโรงงำน
ผลิตสินค้ำหรือ โรงงำนอื่นที่ว่ำจ้ำงรถ
บรรทุกให้บรรทุกสินค้ำน�้ำหนักเกิน
พิกัดของกฎหมำย ซึ่งถือว่ำเป็นกำรเอำ
จรงิเพรำะเป็นกำรก�ำจดัปัญหำทีต้่นทำง
เลย ซึ่งต้องได้ผลดีเกินคำด และจะช่วย
ท�ำให้สภำพถนนใช้งำนได้อย่ำงยำวนำน
ขึ้นไม่ต้องเสียภำษีของประชำชน เพื่อ
ซ่อมแซมถนนทั่วประเทศปีละกว่ำ 1 
แสนล้ำนบำททีเดียว

 วอนภำครัฐให้จัดหำจุดพักรถใหญ่

ถึงแม้ว่ำกรมกำรขนส่งทำงบก จะ
ออกกฎให้คนขบัรถใหญ่สำมำรถท�ำกำร
ขบัรถได้เพยีง 4 ชัว่โมงเท่ำนัน้ และต้อง
หยดุพกั 15-30 นำทจีงึจะขบัรถต่อไปได้ 
ซึง่เรือ่งนีก้เ็หน็ด้วย แต่มสีิง่หนึง่ทีย่งัขำด
อยูคื่อ Rest Area หรือจดุพักรถ จะเห็น
ได้ว่ำ ตำมถนนทุกสำยทั่วประเทศแทบ
จะไม่มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่ให้กับรถใหญ่ได้
จอดพักเลย หรืออำจจะมีบ้ำงแต่ก็ไม่มี
ร้ำนอำหำรหรือจุดพักผ่อนให้เลย ดัง
นั้น เมื่อได้วำงกฏระเบียบแล้วก็ต้องมี
สถำนที่รองรับไว้ด้วย ซึ่งต้องเร่งให้ทำง
รำชกำรด�ำเนินกำรเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเร็ว
ที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้

ในแวดวงการขนส่งไทยนั้น ยังมีปัญหาหลากหลายด้านให้คอยแก้ไข 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมคนขับรถใหญ่ให้ออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 
การหาทางเอาตัวรอดในยุคขนส่งแข่งขันดุเดือด การก�าจัดส่วย รวมทัง้การ
จัดหาจุดพักรถบรรทุก

ปัญหาเหล่านี้ หากแก้ไขให้เป็นรูปธรรมได้ จะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่ง
เป็นอย่างมาก ดังนั้น ทีมข่าว “TRANS TIME” จึงขอกระตุกเหล่ียม  
“เจ้าพ่อ 10 ล้อ” ถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส�าเร็จลุล่วง เพื่อกลุ่มคนขนส่ง

กระตุกเหลี่ยม “เจ้าพ่อ 10 ล้อ”
เดินหน้าแผนงานเพื่อคนขนส่ง

 ขนส่งอีสำนเน้นอบรมคนขับรถ

คุณพีระพล บุญชิณวงศ์ นำยก
สมำคมขนส่งสนิค้ำภำคอสีำน เปิดเผย
ว่ำ ตำมที่ทำงสหพันธ์กำรขนส่งทำงบก
แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมำยจำก
กระทรวงพลังงำน ให้ท�ำกำรอบรมคน
ขับรถใหญ่ทั่วทั้งประเทศ ซึ่งปี 2561 
ถือเป็นปีแรกที่จะต้องอบรมให้ได้ครบ
จ�ำนวน 5,000 คน และทำงสมำคมฯ ซึง่
อยูภ่ำยใต้กำรดแูลของสหพนัธ์ฯ ได้ช่วย
ท�ำกำรอบรมคนขับของบรรดำสมำชิก
ทั่วภำคอีสำน โดยในปีแรกได้อบรมคน
ขับไปแล้ว 1,400 คน ส่วนในปี 2562 
คำดว่ำจะอบรมได้ถึง 3,000 คนเป็น
อย่ำงน้อย 

ส�ำหรับขั้นตอนและรำยละเอียด
ของกำรอบรมน้ัน เริ่มแรกได้อบรมใน
ภำคทฤษฎีก่อน จำกนั้นจึงเป็นภำค
ปฏิบัติด้วยกำรขับรถบนถนนจริง โดย
จะลบควำมเคยชินในกำรขับรถใหญ่
ที่ได้เรียนรู้มำตั้งแต่เริ่มต้นออกไปให้
หมด แล้วใส่ควำมรูท้ำงเทคนคิทีถ่กูต้อง
ลงไปแทน 

 เตรียมตั้งส�ำนักงำนใหญ่

ด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีจะท�ำให้สมำคมฯ 
มีควำมเข้มแข็งและสำมำรถอยู่ได้ด้วย
ตัวเอง จึงได้วำงแผนเพื่อหำรำยได้เข้ำ
มำเป็นประจ�ำทุกเดือน เพ่ือซ้ือท่ีดินริม
ถนนจดัตัง้เป็นส�ำนกังำนใหญ่ และทีด่นิ
ผืนนั้นต้องมีพื้นท่ีกว้ำงขวำงพอสมควร
เพือ่ทีจ่ะตัง้เป็นศนูย์ซ่อมขนำดใหญ่ ป๊ัม
น�ำ้มนั และร้ำนอำหำร เพือ่อ�ำนวยควำม
สะดวกให้ทั้งรถเล็กและรถใหญ่มำใช้
เป็นที่พักรถได้

พร้อมทั้งยังให้ผู ้แทนจ�ำหน่ำยรถ
ใหญ่ทุกยี่ห้อมำตั้งศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและ
ให้บริกำร รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่ำจะเป็นแบตเตอรี่ ยำง
รถใหญ่ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ และท่ี
ส�ำคัญต้องมีปั๊มน�้ำมันมำให้บริกำรด้วย 
โดยสมำชิกของสมำคมฯ ทุกรำยจะได้
รบัสทิธพิิเศษเป็นส่วนลดค่ำอะไหล่และ
บริกำรตลอดจนค่ำเติมน�้ำมัน 

 สมำชิกต้องอยู่รอดในวงกำรขนส่ง

ด้วยสถำนกำรณ์ปัจจุบันที่มีกำร
ขนส่งเสรีอย่ำงเต็มตัว จึงมีขนส่งต่ำง
ชำตเิข้ำมำแย่งลกูค้ำจำกบรรดำสมำชกิ
ไปได้เป็นจ�ำนวนมำก ดังนั้น บรรดำ
สมำชิกจะต้องให้ควำมส�ำคัญกับกำร
บริกำร และเอำใจใส่สินค้ำที่บรรทุกมำ
เสมือนเป็นสินค้ำของตัวเอง โดยดูแล
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำย อีกทั้งต้องตรง
ต่อเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรไปรับสินค้ำท่ี
ต้นสำย หรือกำรค�ำนวณเวลำเดินทำง
ให้ไปถึงปลำยทำงก่อนเวลำท่ีลูกค้ำได้
ก�ำหนดไว้ และท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือจะต้อง
มีรำคำค่ำจ้ำงท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถ
ปรบัลดรำคำทัง้ขึน้และลงได้ตำมสภำพ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน

โดยสิ่งส�ำคัญที่สุดก็คือ กำรบริหำร
และจัดกำรที่มีประสิทธิภำพซ่ึงจะช่วย
ลดค่ำใช้จ่ำยได้ ไม่ว่ำจะเป็นจำกคนขับ
รถที่ต้องขับอย่ำงประหยัดน�้ำมัน และ
ไม่ขับรถโดยประมำทท่ีจะก่อให้เกิด

อุบัติเหตุ เพียงเท่ำนี้ก็สำมำรถลดค่ำใช้
จ่ำยได้เป็นอย่ำงมำก อีกท้ังกำรบริหำร
จัดกำรโดยไม่ท�ำงำนหลำยข้ันตอนจน
เกนิไปกส็ำมำรถช่วยได้ ซึง่หำกพนกังำน
คนเดียวสำมำรถดูแลได้หลำยหน้ำท่ีก็
จะส่งผลให้มีระบบกำรท�ำงำนท่ีมีควำม
รวดเร็ว และสำมำรถรองรับลูกค้ำที่
เพิม่มำกขึน้ได้อย่ำงรวดเรว็เช่นเดยีวกนั

 ส.ขนส่งทำงบก เชื่อมต่อ AEC

ด้ำน คุณอภิชำติ ไพรรุ ่งเรือง 
อดีตนำยกสมำคมขนส่งทำงบกแห่ง
ประเทศไทย กล่ำวว่ำ ในระหว่ำงทีเป็น
นำยกสมำคมฯ อยูน่ัน้มงีำนทีภ่มูใิจมำก
งำนหนึ่งเพรำะช่วยท�ำให้กำรขนส่งใน
กลุ ่มประเทศอำเซียนมีกำรเช่ือมต่อ
กัน นั่นคือในกำรประชุมใหญ่ประจ�ำ
ปีของสมำคมฯ เมื่อหลำยปีที่ผ่ำนมำ
ได้มีกำรเชิญนำยกสมำคมขนส่งของ
กลุ ่มประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น สปป.
ลำว, กัมพูชำ, เวียดนำม และเมียนมำ 
เข้ำมำร่วมประชุมที่ส�ำนักงำนของสมำ
คมฯ ในจงัหวัดนครวรรค์ โดยมผีูบ้รหิำร
ของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวง
คมนำคม เข้ำไปร่วมในกำรประชุมครั้ง
นั้นด้วย 

นอกจำกนี้ ยังเป็นแรงหนุนช่วย
ก่อตั้งสหพันธ์กำรขนส่งทำงรถบรรทุก
แห่งอำเซียนขึ้นอีกด้วย ซึ่งขณะนี้ถือว่ำ
เป็นหน่วยงำนที่ช่วยท�ำให้ประเทศใน
อำเซียนท้ัง 10 ประเทศรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน และพร้อมที่จะเดินหน้ำท�ำให้
กำรขนส่งทำงบกในอำเซียนเป็นรูป
แบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะผลักดันให้
เศรษฐกิจในอำเซียนเติบโตขึ้นได้เป็น
อย่ำงมำก 
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สิ้นปีแล้วกรมอุตุฯ แจ้งว่าประเทศไทยได้เข้าสู่หน้าหนาวเต็มฤดู ลมหนาว
จะพัดผ่านเป็นหย่อม ๆ  กรมอุตุฯ ได้กล่าวไว้กลายเป็นเรื่องขบขันที่ฤดูหนาวใน
เมอืงหลวงเป็นแคต่�านานที่เลา่ขานกนั แตล่ะหยอ่มไมเ่คยไดเ้ฉยีดผา่นใหค้นเมอืง
กรุงได้สมัผสัถึงความหนาวเยน็มาเป็นเวลานาน พกัเรื่องอากาศกนับ้างกลบัเขา้
เรื่องแวดวงรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์กันสักหน่อย

ล่ำสุดข่ำวดีส่งท้ำยปีที่พนักงำน
ในองค์กร “PANUS” ได้ยิ้มแก้มปริ
กันเลยทีเดียว เนื่องจำกหัวเรือใหญ่ผู้
บรหิำรวสิยัทศัน์สงู ได้เข้ำรบัโล่ประกำศ
เกียรติคุณ “บุคคลคุณภำพแห่งปี 
2018” โดยมลูนธิิสภำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ใน
ฐำนะ “บุคคลตัวอย่ำงในภำคธุรกิจ
ยำนยนต์” จำก ฯพณฯ คุณพลำกร 
สุวรรณรัฐ (องคมนตรี) ณ หอประชุม
ใหญ่ ศูนย์ประชุมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์

ท้ังนี ้พธิปีระกำศเกียรติคณุ “บคุคล
คุณภำพแห่งปี 2018” (Quality 
Person of the Year 2018) นี้ จัด
ขึ้นโดยมูลนิธิสภำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) 
เพื่อประกำศเกียรติคุณและยกย่อง
บุคคลที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำร
ด�ำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตกำร
ท�ำงำนและอุทิศตนท�ำกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติใน
ด้ำนต่ำง ๆ  ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่ำงที่ดี
และควรค่ำต่อกำรส่งเสรมิเพือ่ประกำศ
เชิดชูเกียรติยศแห่งควำมภำคภูมิใจ

 ประวัติทำงด้ำนกำรศึกษำและ
หน้ำที่กำรงำนพอสังเขป 

คุณพนัส วัฒนชัย ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่ง นำยใหญ่แห่งอำณำจักรผู ้
ผลิตรถบรรทุกเพื่อกำรพำณิชย์แบรนด์ 
PANUS โดยประวัติด ้ำนกำรศึกษำ
นั้น มีดีกรีปริญญำตรีถึง 2 ใบด้วยกัน 
ทั้งด้ำนกำรตลำด และบริหำรธุรกิจ/
เศรษฐศำสตร์ จำก Loyola Ma-
rymount College,California,U-
SA. จำกนั้นกลับมำท�ำงำนช่วยกิจกำร
ครอบครัวเต็มตัว เริ่มจำกต�ำแหน่งผู้
จัดกำรส่วนกำรตลำด บจก.พนัส แอส
เซมบลีย์ (2543-2545) และขยับข้ึน
เป็นกรรมกำรบริหำรในปี 2546 และ
สดุท้ำยด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำรกมุบงัเหยีนอำณำจกัรธรุกจิภำย
ใต้ชำยคำ PANUS จนถึงปัจจุบัน

 วิสัยทัศน์ด้ำนบริหำรงำนสู่ควำม
ยั่งยืน

หัวเรือใหญ่แห่งค่ำย PANUS ขับ
เคลื่อนองค์กรด้วยแนวนโยบำยทำง
ด้ำนกำรกระบวนกำรผลติทีม่มีำตรฐำน
พร ้อมพัฒนำทำงเทคโนโลยีด ้ ำน
กระบวนกำรผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ท่ีมคีณุภำพสงูด้วยฝีมอืคนไทย “องค์กร 

พนัส ไม่เคยหยุดนิ่ง” และเน้นเรื่อง
กำรบริกำรหลังกำรขำยให้เป็นรูปธรรม
เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำทุกพื้นที่กำรใช้งำน
และมี “จิตส�ำนึกในกำรบริกำร” ซึ่ง
เป็นกลไกส�ำคัญท่ีสำมำรถท�ำให้องค์กร
มั่นคงและยั่งยืน นอกจำกนี้ยังได้ส่ง
เสริมและบริหำรงำนอย่ำงมีควำมสุข
และมีมิตรภำพทีดีต่อกัน ทั้งภำยใน
และนอกองค์กร ตลอดถึงลูกค้ำ คู่ค้ำ 
และสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำร
พัฒนำประเทศไทยด้ำนกำรขนส่งและ
โลจิสติกส์

 ภำยใต้โลโก้ “PANUS” สู่สังคม

นอกเหนือจำกบทบำทส�ำคัญด้ำน
กำรบริหำรองค์กรแล้ว ยังเน้นเรื่อง
กำรพำองค์กรให้เข้ำถึงสังคมมำกขึ้น
และพร้อมเป็นตัวเช่ือมทำงด้ำนกำร
พัฒนำและเติมเต็มควำมสุขของเด็ก 
ๆ ท่ียำกไร้เป็นกิจกรรมที่ท�ำต่อเนื่อง
มำเป็นเวลำหลำยปี กับกำรน�ำเหล็ก
ทั้งเก่ำที่เหลือใช้รวมถึงกำรน�ำเหล็ก
ใหม่มำผลิตของเล่นภำคพื้นสนำมและ
อปุกรณ์กำรเรยีนไปยงัโรงเรยีนท่ียำกไร้
ถิ่นทุรกันดำรท่ัวประเทศจ�ำนวนไม่ต�่ำ
กว่ำ 150 แห่ง เพื่อเติมเต็มควำมสุข
ของเด็ก ๆ ให้ได้รับบโอกำสที่เท่ำเทียม
กันในสังคม กำรเข้ำช่วยเหลืออุทกภัย 
PANUS ได้น�ำรถบริษัทออกไปช่วย
เหลอืผูป้ระสบภยัน�ำ้ท่วม บรจิำคอำหำร 
น�้ำดื่ม และสิ่งของอุปโภคบริโภคต่ำง ๆ 
กำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบัองค์กรภำค
รัฐและเอกชนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่องเป็น
เวลำกว่ำ 25 ปีแล้ว

ทั้งหมดนี้ เป ็นเพียงประวัติพอ
สงัเขปของ CEO ไฟแรงพ่วงโล่ประกำศ
เกียรติคุณ “บุคคลคุณภำพแห่งปี 
2018”  ของ  “คุณพนัส วัฒนชัย” 
ที่ เป ิดเผยให้ทรำบกันและยังมีอีก
หลำยบทบำทหน้ำทีข่อง CEO รุน่ใหม่
ทีค่ว้ำเขม็ทศิชีเ้ส้นทำงองค์กร PANUS 
ไปสู่ควำมส�ำเร็จที่ยั่งยืนในอนำคต

“PANUS” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
“บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018”

TRANS VISION
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โฟตอน ออโตโมบิล พร้อมเดินหน้าธุรกิจในไทยสร้างความเช่ือมั่นใจ
ขยายศูนย์บริการ 18 แห่ง พร้อมวางเป้าปี 62 ยอดขาย 1,000 คัน เผยจุด
ยุทธศาสตร์วางไทยเป็นศูนย์กลางตลาดเอเชียแปซิฟิค

บริษัท โฟตอน ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงำน “ใช่ถ้ำใจถึง by 
FOTON” “Yes if you Dare by Foton” ณ สนำมฟุตซอลโกดังสเตเดียม 
ท่ำเรอืคลองเตย พร้อมเชญิผูบ้รหิำรระดับสูงของ โฟตอน ประเทศจนีและผูบ้รหิำร
คนไทยมำร่วมงำน เผยถึงข้อมูลและแผนกำรตลำดในไทย พร้อมชูกลยุทธ์แบรนด์ 
โฟตอน ที่จะลงแข่งขันในตลำดรถเพื่อกำรพำณิชย์มองภำพรวมไทยคือศูนย์กลำง
ตลำดเอเชียแปซิฟิค 

 กำงแผนกลยุทธ์รถบรรทุกโฟตอน สู่ควำมส�ำเร็จในประเทศไทย

คุณเควิน ไต ประธำนกรรมกำรโฟตอนภำคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค เปิดเผยว่ำ 
บริษทัแม่ทีป่ระเทศจนีได้วำงแผนให้ประเทศไทยเป็น “จดุศนูย์กลำงตลำดเอเชยี
แปซิฟิค” ถือว่ำกุมควำมได้เปรียบกว่ำยี่ห้อจีนอื่น ๆ ในไทย เพรำะบริษัทแม่ที่
ประเทศจีนเข้ำมำลงทุนเอง ไม่ใช่แค่กำรขำยและส่งออกเท่ำนั้น ยังรวมไปถึงกำร
จัดหำชิ้นส่วนอะไหล่ กำรลงทุน และโรงงำนประกอบอีกด้วย ที่ส�ำคัญในปี 2020 
เรำจะจัดตั้งศูนย์ R&D ในประเทศไทยอีกด้วย 

นอกเหนือจำกนั้นคือกลยุทธ์เจำะตลำดในไทยอย่ำงแรกต้องเป็นเรื่อง
คุณภำพของโปรดักส์ที่เรำมั่นใจสู้ได้กับค่ำยอื่น ๆ เพรำะเรำมีเทคโนโลยีสูงและมี
ประสิทธิภำพเหนือคู่แข่ง และรำคำท่ีสมเหตุสมผล อย่ำงท่ีสองก็เป็นเรื่องบริกำร
หลังกำรขำย สุดท้ำยทำงเรำมองตลำดประเทศไทยเป็นตลำดแบบมียุทธศำสตร์
กำรลงทนุ ทีไ่ม่ใช่น�ำสินค้ำมำขำยและได้ก�ำไรแล้วหนกีลับไป เรำตัง้ใจมำลงทนุ มำ
จดทะเบียนบริษัทที่นี่แบบมืออำชีพไม่ได้ฉำบฉวย

คณุเควนิ ไต ยงัเผยอีกว่ำ กำรทีร่ถบรรทุกจนีในไทยภำพลกัษณ์ไม่ดใีนสำยตำ
ลูกค้ำนั้น เนื่องมำจำกผู้ที่น�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยน�ำรถบรรทุกท่ีควบคุมคุณภำพไม่
ได้เข้ำมำจ�ำหน่ำยเป็นจ�ำนวนเยอะแล้วทิ้งเรื่องกำรดูแลจึงท�ำให้เกิดภำพลักษณ์ 
รถบรรทุกจีนเสีย แต่ส�ำหรับโฟตอนที่ได้กล่ำวไว้ว่ำทำงบริษัทแม่ที่จีนเข้ำมำลงทุน
จึงหมดกังวลและเชื่อมั่นทำงเรำได้

 โฟตอน ผลิตภัณฑ์คุณภำพสู่ผู้ใช้ในไทย

ทำงด้ำน คุณกำว หมิง ประธำนกรรมกำร โฟตอนออโตโมบิลประเทศไทย 
เผยว่ำผลิตภัณฑ์หลักที่จ�ำหน่ำยในประเทศไทยในปัจจุบันประกอบด้วยรถกระบะ 

โฟตอน ออโตโมบิล เดินเครื่อง
ธุรกิจเต็มรูปแบบในไทย

“โฟตอน ทูนแลนด์” รถบรรทุกเพื่อกำรพำณิชย์ “โฟตอน ออมำร์ก ซี” และรถตู้ 
 “โฟตอน ววิ CS2” ส่วนรถบรรทุกหนกัม ี“โฟตอน ออแมน” และล่ำสุดรถหัวลำก 
“โฟตอน ออแมน EST และ โฟตอน ออแมน EST-A” รถบรรทุกที่ถูกออกแบบ
โดยควำมร่วมมือระหว่ำงโฟตอนและเดมเลอร์ ที่เรำได้เปิดตัวไปเมื่อปลำยปีที่แล้ว
มีทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น 380 แรงม้ำ รุ่น 400 แรงม้ำ และรุ่น 430 แรงม้ำ และ
ได้รับกำรตอบรับจำกลูกค้ำคนไทยเป็นอย่ำงดีโดยเฉพำะรุ่น 380 แรงม้ำ โดยปี 62 
จะทยอยน�ำเขำ้รถบรรทุกขนำดกลำงท�ำตลำดมำกขึ้นเพือ่ขำนรับภำคกำรก่อสร้ำง
เมกะโปรเจ็กต์ของภำครัฐ พร้อมตั้งเป้ำไว้ท่ี 1,000 คัน มั่นใจจะเป็นแบรนด์รถ
บรรทุกจีนเบอร์หนึ่งในไทย พร้อมศูนย์บริกำรครบวงจรแบบ 3S จ�ำนวน 18 แห่ง 
นอกจำกน้ียังมีเครือข่ำยพันธมิตรท่ีดูแลกำรซ่อมเบื้องต้นถึง 30 แห่งทั่วประเทศ
อีกด้วย 

 โฟตอน มัดใจกลุ่มลูกค้ำท่ำเรือคลองเตย

ขณะที่คุณสุรเกติ์ มหำแถลง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท โฟตอน พีเอสเอ็ม 
มอเตอร์ จ�ำกัด ตัวแทนจ�ำหน่ำยรถบรรทุกโฟตอนและในฐำนะผู้จัดงำนดังกล่ำว 
ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำนน้ีว่ำกำรจัดงำนคร้ังนี้เพ่ือขอบคุณลูกค้ำท่ีไว้
วำงใจในแบรนด์โฟตอนซึ่งมียอดขำยแล้ว 40 คัน และถือโอกำสแนะน�ำนวัตกรรม
ยำนยนต์ของแบรนด์โฟตอนให้กับลูกคำ้ในพื้นที่ท่ำเรือคลองเตย โดยลูกค้ำที่มำ
ร่วมงำนในวันนี้ก็ล้วนเป็นลูกค้ำวีไอพีที่ได้สั่งซื้อรถจำกเรำ ถือว่ำได้รับกำรตอบรับ
ที่ดีและเป็นสัญญำณเชิงบวก

นอกจำกนี้ยังมีพันธมิตรธุรกิจภำคขนส่งได้ร่วมออกบูธร่วมแสดงสินค้ำด้วย
เช่นกัน ทั้งหำงลำกรถรถบรรทุกจำกค่ำย Panus, น�้ำมันเครื่อง SV Turbo, 
ยำง, อะไหล่, GPS และวิริยะประกันภัย
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แม้จะมีเจ้ำตลำดอย่ำง “ไปรษณีย์ไทย” และ “เคอร์รี่” ที่เดินหน้ำปั๊มเงินเข้ำ
กระเป๋ำอย่ำงมหำศำลในทกุๆ วนั แต่ก็ยงัมผีูเ้ล่นรำยใหม่ทีเ่ลง็เหน็ช่องว่ำงของตลำด 
และพร้อมที่จะเข้ำมำทุบหม้อข้ำวเจ้ำตลำดได้ตลอดเวลำ 

ล่ำสุด กลุ่มบริษัท เบสท์ ที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่ำง “อำลีบำบำ” ยักษ์ใหญ่
อี-คอมเมิร์ซอันดับต้นๆ ของโลก เข้ำมำใช้ไทยเป็นศูนย์กลำง (ฮับ) โลจิสติกส์ 
พร้อมเปิดศูนย์บริกำร “เอ็กซ์เพรส” ในไทย 4 แห่งรวด โดยวำงพื้นที่อ.บำงพลี 
จ.สมุทรปรำกำร เป็นฮับของกรุงเทพฯ จ.ขอนแก่น เป็นฮับภำคอีสำน จ.พิษณุโลก 
เป็นฮับภำคเหนือ และจ.สรำษฎร์ธำนี เป็นฮับภำคใต้

คุณเจสัน เคียน ซีอีโอและประธำนกลุ่ม
บรษิทั เบสท์ ประเทศไทย และ ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
เบสท์ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่ำ จำก
ภูมิศำสตร์ของประเทศไทย ถือเป็นศูนย์กลำง 
(ฮบั) กำรขนส่งทีดี่ทีส่ดุในภมูภิำคอำเซยีน และ
สำมำรถขนส่งข้ำมประเทศอย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว ทำงบริษัทฯ จึงวำงประเทศไทยเป็น
ประเทศแรกในอำเซยีนทีจ่ะได้ใช้บรกิำร “เบสท์ 
เอ็กซ์เพรส” ที่มำพร้อมกับเทคโนโลยีล�้ำสมัย
ในรำคำที่ไม่แพง

ส�ำหรับแผนกำรลงทุนในไทยนั้น เบื้องต้น
ได้วำงแผนด�ำเนินกำร 5 ปี (2561-2565) โดย
จะใช้งบลงทุนประมำณ 5,000 ล้ำนบำท ใน
กำรสร้ำงจุดกระจำยสินค้ำ ฮับโลจิสติกส์ และ

ลงทุนเทคโนโลยี ระบบที่ใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรบริกำร (Machine) ในกำรท�ำงำนเป็นหลัก 

ในยุคที่ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) มาแรงแซงทุกโค้ง และมีการ
เติบโตแบบก้าวกระโดด ซ่ึงจาก 4 ปี ที่ผา่นมา (2558-2561) มวีงเงนิหมุนเวยีน
จาก 2.2 ล้านล้านบาท เป็น 3.05 ล้านล้านบาท ถือเป็นธุรกิจที่โตวันโตคืนและ
หอมหวนชวนหลงไหลเป็นที่สุด ส่งผลให้มีผู้เล่นตบเท้าเข้าสู่วงการโลจิสติกส ์
ไทยอย่างคับคั่ง

“เบสท์” ทุ่ม 5 พันล้าน ลุยโลจิสติกส์ไทย
ตัง้แฟรนไชส์-เพิ่มรถ ชิงผู้น�าตลาด

ส่วนเป้ำหมำยแรกนั้น ภำยในปี 2562 จะขยำยศูนย์บริกำรโลจิสติกส์แบบ 
แฟรนไชส์ จำกปัจจุบัน 4 ศูนย์บริกำรฯ และ 72 หน้ำร้ำนรับ-ส่งสินค้ำ เป็น 500 
ศูนย์บริกำรฯ และ 1,000 หน้ำร้ำนรับ-ส่งสินค้ำ ทั้งนี้ ยังจะมีกำรเพิ่มรถขนส่ง
อีกด้วย จำกปัจจุบันมีรถปิกอัพคอยบริกำรจุดบริกำรละ 5 คัน และมอเตอร์ไซค์  
10-20 คัน รวมทั้งสิ้นประมำณ 100 คัน ถ้ำมีแฟรนไชส์ครบ 1,500 แห่ง จะมีรถ
ไว้บริกำรประมำณ 10,000 คันขึ้นไป

“เราไม่ได้เข้ามาในวงการนีเ้พือ่แข่งกับใคร จะขอแข่งกับตวัเองดกีว่า แต่ใน 1 ปีน้ี 
จะขอเป็นผู้น�าธุรกิจในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด และใน 1 วัน จะมีการส่ง
สนิค้าประมาณ 150,000 ชิน้ และในปี 2562 จะท�าให้คนไทยรูจั้กบรกิารของเบสท์ 
เอก็ซ์เพรส เพิม่มากขึน้จนเป็นทีป่ระทบัใจและกลับมาบริการเบสท์ เอก็เพรส อย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังนี้ ยังเปิดรับแฟรนไชส์เพิ่มแต่ต้องมีงบลงทุนในการเปิดศูนย์บริการ 
โลจิสติกส์ประมาณ 5 ล้านบาท”

ด้ำน คุณอมร มีมะโน ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ 
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่ำวว่ำ ทำงบริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ำ
มำด�ำเนินธุรกิจด้วย เพื่อช่วยประหยัดต้นทุน และกำรให้บริกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยให้
ทำงบริษัทฯ สำมำรถแข่งขันได้ในตลำดอี-คอมเมิร์ซ โดยรำคำค่ำขนส่งจะเริ่มต้น
ที่ประมำณ 20 บำท เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ บริษัท เบสท์ ได้น�ำกำรให้บริกำรขนส่งสินค้ำที่ดีเยี่ยมเข้ำสู่ประเทศไทย
เพรำะมองว่ำไทย ถือเป็นท�ำเลทองในกำรขยำยกำรให้บรกิำรของบรษิทัเบสท์ออก
ไปในแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยบรษิทัเบสท์ ได้เตบิโตและสร้ำงตวัขึน้มำใน
ฐำนะผู้น�ำด้ำนอุตสำหกรรมจำกกำรให้บริกำรที่เน้นคุณภำพและรำคำท่ีจับต้อง
ได้ โดยให้บริกำรผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีช้ันเลิศและเครือข่ำยโลจิสติกส์ระดับโลก 
และไม่ว่ำจะเป็นกำรให้บริกำรในแง่ใดก็ตำมอย่ำงคลังเก็บสินค้ำในต่ำงประเทศ 
กำรขนส่งในระดับนำนำชำติ ตลอดจนกำรขนส่งสินค้ำระดับท้องถิ่น เบสท์ จะให้
บรกิำรแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร้รอยต่อ ผ่ำนกำรผสมผสำนทำงด้ำนนวัตกรรม
ของเทคโนโลยี ซัพพลำยเชน และกำรขนส่งพัสดุ โดยขณะนี้ เบสท์ ได้ให้บริกำร
รวม 15 ประเทศทั่วโลกอย่ำงในสหรัฐฯ เยอรมนี ออสเตรเลีย สหรำชอำญำจักร 
จีน และอินเดีย
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“อิตัลไทย” ผนึกก�าลัง “ทาดาโน” น�าเข้ารถเครน 3 รุ่น 
ภาษี 0%

บริษัท อิตัลไทยอุตสำหกรรม จ�ำกัด หรือ ITI ผู้แทนจ�ำหน่ำยรถ
เครนแบรนด์ทำดำโนประจ�ำประเทศไทย วำงแผนขยำยตลำดรถทรัค
เครน (Truck Crane) หรือ รถบรรทุกติดตั้งเครนพร้อมใช้ โดยเปิดตัว
รุ่นใหม่พร้อมกัน 3 รุ่น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดที่ขยำย
ตวัจำกกำรลงทนุโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ิมขึน้ของประเทศ ท้ังกำรก่อสร้ำง
ถนน ทำงด่วน มอเตอร์เวย์ รวมถึงรถไฟฟ้ำสำยต่ำง ๆ ส�ำหรับรถทรัค
เครน 3 รุน่ใหม่ของทำดำโน ประกอบด้วย 1. รุน่ GT-750ER ขนำด 75 
ตัน 2. รุ่น GT-600ER ขนำด 60 ตัน 3. รุ่นGT-300ER ขนำด 30 ตัน 
จุดเด่นส�ำคัญ คือเป็นรถทรัคเครนที่ผลิตและประกอบจำกโรงงำนใน
ประเทศญี่ปุ่น 100% ที่ส�ำคัญรถทรัคเครนที่ผลิตจำกประเทศญี่ปุ่นได้
ปรบัลดรำคำลง อนัเป็นผลจำกควำมตกลงหุน้ส่วนเศรษฐกจิไทย-ญีปุ่่น 
(Japan-Thailand Economic Partnership Agreement : JTEPA) 
ท�ำให้อัตรำภำษีน�ำเข้ำรถทรัคเครนทยอยปรับจำก 40% เหลือ 0% 
ช่วยให้ผู้ประกอบกำรและผู้ใช้งำนมีโอกำสใช้รถทรัคเครนทำดำโนได้
ในรำคำที่ถูกลงจับต้องได้

มิชลิน ถูกเลือกส่งมอบยางเรเดียล “มิชลิน แอร์ 
เอ็กซ์” แก่สายการบินอินดิโก 

มชิลนิ ผูน้�ำระดบัโลกในตลำดยำงล้อเครือ่งบนิ ได้ถกูรบัเลอืก
จำกสำยกำรบินอินดิโก (IndiGo) ให้เป็นพันธมิตรผู้จัดส่งยำงล้อ
เครือ่งบินส�ำหรับเครือ่งบินแบบแอร์บัส (Airbus) และแบบเอทอีำร์ 
(ATR) ทกุล�ำของสำยกำรบนิฯ ในระยะยำว โดยมชิลนิจะมบีทบำท
ในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ทีด่ยีิง่กวำ่ให้กบัผูโ้ดยสำรด้วยกำรตดิตั้งยำง
ประหยัดพลังงำนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมในตระกูล MICHELIN 
AIR ให้กับเครื่องบินทุกล�ำ

โดยยำงเรเดยีลดงักล่ำวคอืรุน่ “มชิลนิ แอร์ เอก็ซ์” (Michelin 
AIR X) ถือเป็นยำงท่ีใช้เป็นบรรทัดฐำนอ้ำงอิงในตลำดยำงล้อ
เครื่องบินของโลก โดยยำงรุ่นนี้ช่วยลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนโดย
รวมด้วยศักยภำพในกำรรองรับกำรลงจอดได้หลำยครั้งมำกขึ้น 
ทั้งยังมีประสิทธิภำพในกำรประหยัดเช้ือเพลิงท่ีดีขึ้น และมีควำม
สำมำรถในกำรต้ำนทำนควำมเสียหำยที่เกิดจำกส่ิงแปลกปลอม
ต่ำงๆ ได้เหนือกว่ำ ด้วยนวัตกรรมโครงยำงเรเดียลใหม่ท�ำให้ยำง
รุ่นนี้ไม่เพียงเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แต่ยังมีโครงสร้ำงที่ประกอบ
ข้ึนจำกช้ินส่วนน้อยช้ินและใช้เช้ือเพลิงน้อยลงส่งผลให้กำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์น้อยลงตำมไปด้วย

“Flash Express” เปิดศูนย์ฝึกประสบการณ์โลจิสติกส์แบบครบ
วงจร

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จ�ำกัด (Flash Express) ผู้ให้บริกำรขนส่ง
พัสดุทั่วประเทศไทย ทุ่ม 100 ล้ำนบำท จับมือมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ เปิด
ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์โลจิสติกส์แบบครบวงจร (Flash Express @ University 
Shop) ครั้งแรกในไทย พร้อมชูแนวคิดด�ำเนินธุรกิจขนส่งไทยแบบยั่งยืน  
โดยแผนแรกเร่ิมที่ ม.มหิดล, ม.ธรรมศำสตร์, ม.เกษตรศำสตร์, ม.อัสสัมชัญ 
(ABAC), ม.ลำดกระบัง, ม.ศรีปทุม, รำชภัฏเชียงใหม่, ม.แม่ฟ้ำหลวง, รำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนี, รำชภัฏพิบูลย์สงครำม, ม.ขอนแก่น และยังจะสร้ำงศูนย์ฝึกดัง
กล่ำวในอีกหลำยมหำวิทยำลัยที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ โครงกำรดังกล่ำว
จึงนับได้ว่ำเป็นควำมร่วมมืออันดีระหว่ำง แฟลช เอ็กซ์เพลส และมหำวิทยำลัย
ไทยทัว่ประเทศ ภำยใต้เป้ำหมำยเดียวกนัคือ สนับสนุนให้นกัศกึษำไทยได้พฒันำ
ศักยภำพในกำรท�ำธุรกิจขนส่ง (Logistics) สู่สำกลโลก อันจะเป็นโอกำสท่ีดี
ส�ำหรับเด็กไทยเพื่อกำรท�ำงำนในอนำคต
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B20 vs B10 ไขปริศนา

พลังงานทางเลือกภาคขนส่ง 

น่ีเรำก�ำลังถำมหำกำรแก้ปัญหำ
เฉพำะหน้ำหรืออนำคตพลังงำนด้ำน
กำรขนส่งของประเทศ หรือแค่กำรใช้
เล่ห์เหลีย่มช่วงชลุมนุ ในยำมทีท่ำงออก
ด้ำนพลังงำนทำงเลือกของประเทศเจอ
ทำงตนั แล้วช่วยกนัวำงเพลิงปล้นสดมภ์ 
ซ�้ำเติมกันแน่ 

ท�ำควำมเข้ำใจกบัไบโอดเีซลกนัสกั
นดิ ...เชือ้เพลงิเหลวทีผ่ลติจำกไขมนัพชื 
ไขมันสัตว์ หรือสำหร่ำยขนำดเล็ก รวม
ถงึน�ำ้มันทีใ่ช้แล้วจำกกำรปรงุอำหำร ซึง่
ล้วนเป็นสำรประกอบอินทรีย์ประเภท
ไตรกลีเซอไรด์ โดยผ่ำนกระบวนกำร
ทรำนเอสเทอริฟิเคชั่น หรือกำรเติม
แอลกอฮอล์ เช่น เมทำนอลหรือเอทำ
นอล และมตีวัเร่งปฏกิริยิำ เช่น โซเดยีม 
ไฮดรอกไซด์ ภำยใต้ภำวะอุณหภูมิสูง 
เพื่อเปลี่ยนไขมันให้เป็นเมทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมัน หรือเอทิลเอสเตอร์
ของกรดไขมัน ขึ้นอยู่กับประเภทของ
แอลกอฮอล์ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต
และมีกลีเซอรอลเป็นผลพลอยได้ ซึ่ง
สำมำรถน�ำมำใช้ในอตุสำหกรรมยำและ
เครื่องส�ำอำง

ในประเทศไทยเคยมีนโยบำยส่ง
เสริมให้ใช้สบู่ด�ำเพื่อผลิตไบโอดีเซล แต่
กไ็ม่มเีกษตรกรสนใจปลกู ก็หนัไปใช้พชื
ที่ใช้เป็นอำหำรแทน คือ ปำล์ม เมล็ด
ทำนตะวัน สำหร่ำย น�้ำมันพืชใช้แล้ว 
ซ่ึงหนึ่งในข้อได้เปรียบของไบโอดีเซล
คือกำรใช้ทดแทนน�้ำมันแบบเดิมได้ ใน
ฐำนะแหล่งของพลังงำนทดแทนที่ได้
จำกท้องถ่ิน ไบโอดเีซลช่วยลดกำรพ่ึงพำ
กำรน�้ำเข้ำปิโตรเลียมได้ ไบโอดีเซลยัง
ไม่มพีษิ ย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ และ
เหมำะสมกับสิ่งแวดล้อมที่อ่อนไหวต่อ
กำรถูกท�ำลำย

ไบโอดเีซลน้ันปรำศจำกปิโตรเลยีม
แต่สำมำรถผสมในอัตรำส่วนเท่ำไรก็ได้
กับน�้ำมันดีเซลที่ผลิตจำกปิโตรเลียม
เพื่อผลิตส่วนผสมกับไบโอดีเซล ไบโอ
ดีเซลน้ันหมำยถึงเชื้อเพลิงทำงเลือก
บริสุทธิ์ก่อนที่จะผสมกับดีเซลที่ผลิต
จำกปิโตรเลียม ไบโอดีเซลผสมน้ันจะ
ถูกแสดงด้วยสัญลักษณ์ “BXX” ซึ่ง 

ในขณะที่ ภาคขนส่งของไทยน�าโดยสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่ง
ประเทศไทย เริ่มเข็ดเขี้ยวกับราคาดีเซลท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนบรรดา
ผู้ประกอบการรถบรรทุกต่างเริ่มหันมาสนใจเช้ือเพลิง B20 ขึ้นมาอีกครั้ง 
ทั้งส่งเสียงดังๆ ให้ผู้มีอ�านาจในกระทรวงพลังงานให้ลดราคา B20 ลงมา
อีกเพื่อจูงใจผู้ให้ ซ่ึงดูไม่ต่างจากการ ‘ตีกิน’ เอาง่ายๆ เพราะเอาเข้าจริง 
B20 สามารถใช้ได้กับรถบรรทุกเก่าที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปีขึ้น
ไปเท่านั้น และมีสัดส่วนทั้งประเทศเพียงร้อยละ 15 ของรถบรรทุกที่วิ่งบน
ถนนทั้งหมด 

XX หมำยถึงเปอร์เซ็นต์ของไบโอดีเซล
ที่ผสมอยู่ ยกตัวอย่ำงเช่น น�้ำมัน B20 
เป็นกำรผสมไบโอดีเซล 20 เปอร์เซ็นต์
กับน�้ำมันดีเซลธรรมดำ 80 เปอร์เซ็นต์ 
B100 เป็นไบโอดีเซลบริสุทธิ์ โดยใน
ปี 2560 ในประเทศไทยมีกำรใช้ ไบโอ
ดีเซล 3.8 ล้ำนลิตรต่อวัน

ในขณะที่ บทสรุปบำงส่วนของ 
ผู ้ประกอบกำรในภำคขนส่ง ต่อกำร
ส่งเสริมพลังงำนทำงเลือกของภำครัฐ 
จะลงเอยที่ B20 แต่เอำเข้ำจริงตำมท่ี
ให้ข้อมูลไว้ในข้ำงต้นว่ำมีรถบรรทุกที่
ใช้ได้เพียง 15% จำกที่มีทั้งประเทศ 
ปัญหำคือเครื่องยนต์ไม่สำมำรถรองรับ
เชื้อเพลิง B20 ได้ ด้วยเหตุนี้ ควำมของ
พลังงำนทำงเลือกจึงมีคนไป ‘ปลุกผี’ 
เชื้อเพลิง ‘B10’ หวังเป็นพระเอกใน

ยำมสับสนวุ ่นวำยของนโยบำยด้ำน
พลังงำนทดแทนในประเทศที่น�ำโดย 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 
(เอม็เทค) ส�ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) ร่วมกับ 
กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนรุกัษ์
พลังงำน (พพ.) กระทรวงพลังงำน ภำย
ใต้กำรสนับสนุนจำกกองทุนเพ่ือส่ง
เสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน น�ำร่องใช้
น�้ำมัน B10 จำกไบโอดีเซลคุณภำพ
สูง (H-FAME) ในภำคขนส่ง โดยมีกำร
ทดสอบกำรใช้งำน น�้ำมัน B10 ในส่วน
ของรถโดยสำรและรถบรรทุก เพื่อเป็น
ทำงเลือกหนึ่งในกำรผลักดันกำรเพิ่ม
สัดส่วนไบโอดีเซลในอนำคต ท้ังหวัง
แก้ปัญหำรำคำปำล์มน�้ำมันท่ีโอเวอร์
ซัพพลำยในปัจจุบัน

โดยกระทรวงพลังงำน ได ้หำ
แนวทำงในกำรช่วยเหลอืเกษตรกร โดย
อยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำด�ำเนนิโครงกำร
จ�ำหน่ำยน�้ำมัน B20 ให้กับรถเฉพำะ
กลุม่ เช่น กลุม่รถบรรทกุขนส่งสนิค้ำ ซึง่
คำดว่ำจะสำมำรถดูดซับ CPO ได้มำก
ขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรเชิญชวน 
ผู ้ค ้ำน�้ำมัน และผู ้ประกอบกำรรถ
ขนส่งให้เข้ำร่วมโครงกำร โดยจะได้
รับสิทธิพิเศษในกำรซื้อน�้ำมัน B20 
ในรำคำพิเศษที่ต�่ำกว่ำรำคำจ�ำหน่ำย
ตำมท้องตลำดทั่วไป ส่วนระยะยำว
กระทรวงพลังงำนได้ด�ำเนินกำรศึกษำ
กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำมัน B10 เพื่อ
ให้กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ยอมรบั และเพือ่ให้
ได้ข้อสรปุเกีย่วกบัแนวทำงกำรบงัคับใช้ 
B10 ต่อไปในอนำคต

ตำมข่ำวทีแ่หล่งข่ำวไม่อยำกให้เปิด
เผยนำม คือ กำรไปปลุกผี B20 B10 
หรือแม้แต่ B100 แหล่งข่ำวระบุว่ำมำ
จำกแนวคิดของหัวหน้ำทีมเศรษฐกิจ
ในกำรมุง่แก้ปัญหำรำคำปำล์มน�ำ้มนัใน
ประเทศเป็นหลักไม่ได้เจำะจงจะให้เป็น
พลังงำนทำงเลือกในอนำคตหรืออะไร
ทั้งสิ้น หวังเพียงให้ช่วยดึงสต็อกส่วน
เกินของปำล์มน�้ำมันในลดหำยไป เพ่ือ
เอำอกเอำใจฐำนเสยีงชำวสวนปำล์ม ซึง่
แหล่วงข่ำวระบุอีกว่ำ กำรใช้พืชที่เป็น
อำหำร หรอืประกอบอำหำรอย่ำงปำล์ม
น�้ำมัน จะไม่เป็นผลดีเพรำะมีบำงช่วงที่
ไทยต้องน�้ำเข้ำน�้ำมันพืชจำกประเทศ
เพือ่นบ้ำนในรำคำสงูในช่วงทีข่ำดแคลน
น�้ำมันพืชในกำรบริโภค ขณะที่กำรส่ง
เสริมกำรปลูกพืชที่ไม่ใช่อำหำรมำผลิต
เป็นไบโอดีเซลกลับเป็นโครงกำรที่ถูก
ดอง และ เอำเข้ำจริง หำกลองไปศึกษำ
ในด้ำนกำรใช้ไบโอดีเซลทีเ่กดิประโยชน์
ในปัจจุบัน ตำมข้อมูลของกระทรวง
พลงังำนพบว่ำเกดิควำมคุ้มค่ำในกำรน�ำ
ไปเป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ำ
มำกกว่ำน�ำไปใช้ในด้ำนกำรขนส่ง ...ถึง
ตรงนี้พอจะมองเห็นอนำคตพลังงำน
ทำงเลือกในประเทศไทยบ้ำงหรือยัง ? 



26  วารสารทรานส์ไทม์

ปีท่ี 4 ฉบับที่  28 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561

โหย่วอี้กวำน โดยเฉพำะในอนำคต 
เมื่อผลไม้ไทยสำมำรถน�ำเข้ำผ่ำนด่ำน
ตงซิงได้แล้ว โดยระยะเวลำกำรขนส่ง
จำกสวนในจังหวัดจันทบุรีถึงด่ำนตงซิง  
ใช้เวลำขนส่งประมำณ 40-45 ชั่วโมง

อย ่ำงไรก็ตำม ที่ เรียบเรียงมำ
ทั้งหมดนี้ ยังคงเป็นแค่แผนและควำม
พยำยำมผลักดันของรัฐบำลไทยและ
ท้องถิ่นของจีนในกำรผลักดันให้ผลไม้ 
ไทย ให ้สำมำรถผ ่ำนด ่ำนตงชิงได ้ 
เน่ืองจำกปัจจุบันผลไม้ไทยยัง เข้ำด่ำน
ตงซิงไม่ได้ นั่นเป็นเพรำะประเด็นเร่ือง
โรคพืชที่รัฐบำลจีนยังไม่ปล่อยให้ผลไม้
จำกประเทศที่ไม่มีพรมแดนติดกับจีน 
เข้ำสู่ประเทศจีนผ่ำนด่ำนทำงบกได้ ซึ่ง
ด่ำนทำงบกท่ีอนุญำตให้น�ำเข้ำผลไม้
ไทย ภำยใต้พิธีสำรกำรน�ำเข้ำและส่ง
ออกผลไม้ผ่ำนประเทศที ่3 ระหว่ำงไทย
และจีน มีเพียง 2 แห่ง คือ ด่ำนโหย่วอี้ 
ของกว ่ำงซีบนเส ้นทำง R9 และ 
ด่ำนบ่อหำนของยูนนำนบนเส้นทำง 
R3A เท่ำนั้น

ขอบคุณข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน

 TRANS ANALYSIS 

ความพยายามเปิด “ด่านตงซิง”
เพื่อรองรับผลไม้จากไทย 

ตัวเลขการน�าเข้าผลไม้ไทยที่ด่าน
โหย่วอี้กวาน ที่ ผู้ขนส่งใช้เส้นทาง
ถนนสาย R9 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้น
มาก โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ผลไม้
ไทยที่นิยมน�าเข้าที่ ด่านโหย่วอี้กวาน 
3 อันดับแรก คือ ทุเรียน (33,575 
ตัน เพิ่มขึ้น 332.2% / มูลค่า 568.3 
ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 352.6%) มังคุด 
(19,381 ตัน ลดลง 7.26% / มูลค่า 
289.8 ล้านหยวน ลดลง 7.17%) และ
ล�าไยสด (242 ตัน มูลค่า 2.23 ล้าน
หยวน )

กำรขนส่งที่สะดวกรวดเร็วที่ด่ำน
โหย่วอีก้วำน ซ่ึงมบีริเวณช่องทำงสญัจร
พิเศษ (Fast track Lane) ส�ำหรับรถ
บรรทุก มีรถบรรทุกผลไม้ป้ำยทะเบียน
เวียดนำมจ�ำนวนมำกจอดเรียงรำยเพื่อ
รอผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร โดยผลไม้ไทย
ขนส่งถึงด่ำนโหย่วอี้กวำน จะมีขั้นตอน
กำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรส�ำหรับผลไม้
น�ำเข้ำสำมำรถด�ำเนินกำรให้เสร็จได้
ภำยใน 1 วัน ซึ่งเมื่อเทียบกับกำรขนส่ง
ทำงเรือแล้ว ผู้ค้ำผลไม้จึงไม่ต้องกังวล
เรือ่งปัญหำตูสิ้นค้ำค้ำงท่ำและต้นทนุค่ำ
ใช้จ่ำยที่งอกเงยตำมมำ 

ขณะที่ทำง “ด่ำนตงซิง” เป็น
ด่ำนพรมแดนทำงบกแห่งที่ 2 ของ

กว่ำงซีที่เปิดให้มีกำรน�ำเข้ำ-ส่งออก
ผลไม้กับต่ำงประเทศ (ยังไม่นับรวม
ประเทศไทย) ตั้งแต่วันท่ี 7 มีนำคม 
2561 ที่ผ่ำนมำ ต่อจำกด่ำนโหย่วอี้
กวำนในอ�ำเภอระดับเมืองผิงเสียงของ
กว่ำงซี ซ่ึงปัจจุบัน เทศบำลเมืองตง
ซิงก�ำลังผลักดันร่วมกับฝ่ำยไทยผ่ำน
สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครหนำนหนิง 
และส�ำนักงำนฝ่ำยกำรเกษตรประจ�ำ
นครกว่ำงโจวให้ด่ำนตงซิงสำมำรถน�ำ
เข้ำผลไม้จำกประเทศไทยได้และท�ำได้
สะดวกมำกขึ้น 

ปัจจุบัน ด่ำนตงซิงเริ่มเป็นท่ีรู้จัก
และได้รับควำมนิยมจำกผู้ค้ำผลไม้ชำว
จีนเพิ่มมำกขึ้น ผลไม้ที่น�ำเข้ำผ่ำนด่ำน
ตงซิง อำทิ แก้วมังกร แตงโม ขนุน 
มะม่วง ล�ำไย ลิ้นจี่ เงำะ และกล้วย 
ปริมำณกำรน�ำเข้ำที่เพิ่มสูงขึ้นท�ำให้
กำรใช้รถบรรทุกขนำดเล็กวิ่งไปรับ
สินค้ำที่ฝั่งเวียดนำมไม่ตอบโจทย์ผู้ค้ำ 
เพรำะกำรขนถ่ำยสนิค้ำต้องใช้เวลำและ 
ส่งผลให้ผลไม้บอบช�ำ้และไม่สดใหม่ เจ้ำ
หน้ำที่ตรวจกักกันโรคก็ต้องเสียเวลำใน
กำรตรวจสนิค้ำลอ็ตเลก็ ๆ  ส่งผลให้กำร
ท�ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ

ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหำข้ำงต้น จีน
ได้พัฒนำงำนขนส่งด้วยรถบรรทุกตู ้
คอนเทนเนอร์ ผ่ำนสะพำนทุ่นลอยเป็น

ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 15 ตุลำคม 2561ที่
ผ่ำนมำ โดยรถบรรทุก 2 คันสำมำรถวิ่ง
ผ่ำนเข้ำมำด�ำเนินพิธีกำรศุลกำกรและ
ตรวจกักกันโรคที่ด่ำนตงซิงอย่ำงรำบ
รื่น ซึ่งช่วยร่นระยะเวลำกำรผ่ำนพิธี
กำรศุลำกรได้เร็วข้ึน 40% ลดต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยโดยรวมและผลไม้ยังคงควำม
สดใหม่ได้ดี

โดยทำงเมืองตงซิงคำดกำรณ์ว่ำ 
ปริมำณกำรค้ำผลไม้จะพุ่งแตะระดับ
ล้ำนตันภำยใน 5 ปี แนวโน้มกำรพัฒนำ
ธรุกจิผลไม้ยงัช่วยส่งเสรมิธรุกจิด้ำนกำร
ขนส่งและโลจสิติกส์ ช่วยสร้ำงงำนสร้ำง
อำชีพให้กับชำวชำยแดน รวมทั้งส่ง
เสริมให้มีกำรเพำะปลูกพืชผักผลไม้ใน
พืน้ทีใ่กล้เคยีงขนำดใหญ่ มรีะบบบรหิำร
จดักำรและกำรค้ำทีท่นัสมยั เมือ่เปรยีบ
เทียบกับ “ด่ำนโหย่วอ้ีกวำน” ท่ีมีข้อ
จ�ำกัดเร่ืองกำรเป็นพื้นที่ภูเขำและไม่มี
ทำงออกสู่ทะเล (landlock) ประกอบ
กับสินค้ำที่ผ่ำนเข้ำ-ออกมีแนวโน้มเพิ่ม
สงูขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง ส่งผลให้ด่ำนโหย่วอี ้
กวำนเกิดป ัญหำกำรจรำจรแออัด  
รถบรรทุกต้องรอคิวนำนเพื่อด�ำเนิน
พิธีกำรศุลกำกร ท�ำให้สินค้ำสดได้รับ
ควำมเสียหำย ด่ำนตงซิงจึงเป็นกำร
เพิ่มทำงเลือกให้กับผู ้ค ้ำ เพื่อช ่วย
บรรเทำปัญหำกำรจรำจรแออัดของด่ำน 






