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ផ្លាស់ប្តរូទិសដៅ



ភាពបតប់ែននែរថយន្តMercedes
V-Classកំពុងបង្ហាញនូវភាពទាក់-
ទាញយ៉ាងខ្លាំងដល់អតិថិជនកម្ពុជា
ឲែយបង្វែរពីរថយន្តបែភែទSUVជា
រថយន្តដែលទទលួបានការគាទំែខ្លាងំ
។
លោកឃុនចាន់ថានាយកគែប់-

គែងផ្នែកលក់និងទីផែសារនែកែុមហ៊ុន
ស្តារអូតូ (កម្ពុជា)StarAuto
(Cambodia)ដែលជាកែុមហ៊ុន
ទទួលបានសិទ្ធិនាំចូលនិងចែកចាយ
រថយន្តMercedes-Benzផ្តាច់មុខ
នៅក្នុងពែះរាជាណាចកែកម្ពុជាបាន
លើកឡើងអំពីមុខងរចែើនបែបនែ
រថយន្តដ៏ទំនើបមួយនែះ។
លោកចាន់ថាមានបែសសន៍ថា៖

«រថយន្ត V-Classអាចបែើបែស់
បានសមែប់គែប់សកម្មភាពបែចាំថ្ងែ
សមែប់ការធ្វើដំណើរទៅតាមបណា្តា
ខែត្តនៅចុងសបា្តាហ៍សមែប់ដំណើរ
បំពែញកិច្ចការធុរកិច្ច និងសមែប់
ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវលក្ខណៈVIPsពី
ពែលានយន្តហោះមកកាន់សណា្ឋាគារ
របស់ពួកគែជាដើម»។
រថយន្តដ៏បែណីតនែះបំពាក់ដោយ

កៅអីដ៏ធំទូលាយមានផសុកភាព
ផ្ទែខងក្នុងមានភ្លើងដ៏សែទន់សែស់-
ស្អាតមានបែអប់តែជាក់មានបែព័ន្ធ
សម្លែងព័ទ្ធជុំវិញមានបែព័ន្ធតែួត-
ពិនិតែយអាកាសធាតុអមដោយរចនា-
បថដ៏សែស់ឆើតឆាយដែលធ្វើឲែយអ្នក
ដំណើរមានអារម្មណ៍សែស់សែយ
ពោពែញទៅដោយភាពជឿជាក់។
បែជាបែិយភាពនែរថយន្តបែភែទ

៦,៧និង៨កៅអី (ផ្នែកតាមការ-
ជែើសរើសរបស់អតិថិជន)រថយន្ត
បែភែទនែះមានសរៈសំខន់ណាស់
សមែប់បែជាជនកម្ពជុាពពីែះវាអាច
បែើបែស់សមែប់សកម្មភាពចែើន-
យ៉ាង។
«អតិថិជនអាចជែើសរើសយក

រថយន្ត V-Classដ៏ទំនើបនែះ
សមែប់ធ្វើដណំើរជាមយួកែមុគែសួរ
បែកបដោយទំនុកចិត្ត។នៅក្នុង
គែួសរខ្មែរមួយចំនួនស្វាមីអាចមាន
រថយន្តមួយភរិយអាចមានរថយន្ត
មយួចណំែកឯកនូបែសុសែីរបស់ពកួ
គែអាចមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនផែសែង
ទៀត»។
លោកចាន់ថាថ្លែងថា៖«ជាមួយ

រថយន្ត V-Classគែួសរទាំងមូល
អាចធ្វើដណំើររមួជាមយួគា្នាបានដើមែបី
ពងែឹងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគែក៏ដូច
ជាអាចសនែសំថវិការបានផងដែរមិន
ថាការធ្វើដំណើរកមែសាន្តចុងសបា្តាហ៍
ការបែើបែស់សមែប់សកម្មភាព
បែចាំថ្ងែ ឬឱកាសពិសែសណាមួយ
នោះទែ»។
សំណាញ់បា៉ាណានែរថយន្ត V-

Class រំលែចនូវភាពសែស់សង្ហា

ចំពោះការបើកបរនៅគែប់ទីកន្លែងនៅ
កម្ពជុាខណៈរថយន្តមា៉ាកMercedes-
BenzMPVបពំាក់នវូរន្ធបញ្ចែញខែយល់
ថ្មីសមែប់រូបរាងបែបស្ព័រ។
«រថយន្តបែភែទSUVមានបែវត្តិ

យូរយរមកហើយនៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជាសូមែបីនៅ[កែយជម្លាះ]នា
ដើមទសវតែសទី៩០ហើយដោយសរ
តែកាលនោះស្ថានភាពផ្លូវនៅកម្ពុជា
មិនសូវល្អបានធ្វើឲែយបែជាជនកម្ពុជា
ជាចែើនចង់បែើបែស់រថយន្តបែភែទ
SUV។ប៉ុន្តែបច្ចុបែបន្នស្ថានភាពផ្លូវនៅ
ក្នុងបែទែសកម្ពុជាកាន់តែល្អបែសើរ
សូមែបីតែផ្លូវចែញពីទីកែុងភ្នំពែញទៅ
តាមបណា្តាខែត្តផែសែងៗដចូ្នែះបែជាជន

ក៏ចាប់ផ្តើមទិញរថយន្តមា៉ាកផែសែង»។
ពែលនែះពកួគែទញិរថយន្តV-Class
ពីពែះវាជារថយន្តដែលមានមុខងរ
ចែើនយ៉ាងជាពិសែសអាចដឹកមនុ-
សែសបានលើសពី៥នាក់»។
«ជាមួយនឹងការណែនាំរថយន្ត V-

Classកាលពី៥ឆា្នាំមុនយើងបាន
បង្ហាញនូវវត្តមានដ៏ទាន់សម័យនិង
បែកបដោយថាមពលនែរថយន្តទំហំ
ធំXXL[extra longversion]។
ដូច្នែះយើងណែនាំដល់កែុមគែួសរ
អ្នកចូលចិត្តធ្វើដំណើរបែបផែសងពែង
កមែសាន្ត និងដំណើលក្ខណៈធុរកិច្ច
ចាប់តាំងពីតំបន់អឺរ៉ុបរហូតដល់តំបន់
អាសុី។ហើយចាប់តាំងពីដាក់លក់

មក រថយន្តV-Classតែូវបានលក់
អស់ចំនួន២០៩,០០០គែឿងនែ
កែុមរថយន្តMercedes-Benz។
លោកWilfriedPorthនាយកផ្នែក

ទំនាក់ទំនងការងរនៅកែុមហ៊ុន
Mercedes-BenzVansថ្លែងថា៖«
ចាប់តាំងពីដើមឆា្នាំ២០២០មកយើង
នងឹនៅតែបន្តរឿងជោគជយ័នែះ។ជា-
មយួការធ្វើឲែយកានត់ែទនំើបដោយយើង
បង្កើនការពងែឹងថាមពលនែរថយន្ត
MPVតាមទិសដៅរបស់យើង»។
រថយន្តV-Classមានតម្លែបែមាណ

១៣១,០០០ដុលា្លារហើយលោក
ចាន់ថាបញ្ជាក់ថា ប៉ុន្តែវាមានតម្លែ៥
មុឺនដុលា្លារតិចជាងគូបែកួតបែជែង

របស់ខ្លួននៅក្នុងថា្នាក់MPVបែណីត
ខណៈរថយន្ត V-ClassMPVsបើ
ទិញពីទីផែសារខងកែនឹងមានតម្លែថ្លែ
ជាងនែះ។
លោកចានថ់ាបន្តថា៖«កែមុហ៊នុស្តារ

អូតូគឺផ្តល់ជូននូវតម្លែសមរមែយពីពែះ
មានការគាំទែយ៉ាងខ្លាំងពីកែុមហ៊ុន
Mercedesជាមយួនងឹតម្លែពសិែសពី
រោងចកែដើមែបីផ្តល់ជូនបែជាជនកម្ពុជា
នូវឱកាសកា្លាយជាមា្ចាស់រថយន្តដ៏
ពិសែសនែះ»។
ចំណុចលែចធ្លាមួយចំនួនទៀត

មានដូចជាផ្នែកខងមុខដ៏សែស់
សង្ហាបពំាក់ដោយមា៉ាសុនីមា៉ាស៊ូត៤
សុីឡាំងOM654ម៉ូឌែលV250
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MercedesV-classជារថយន្តដ៏បាណីតដាលអាចបាើបាាស់បានគាប់ឱកាស
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MercedesV-classជារថយន្តដ៏បាណីតដាលអាចបាើបាាស់បានគាប់ឱកាស
កមា្លាំង 211hp ជាមួយនឹងបែព័ន្ធ
សុវត្ថិភាពនិងបែព័ន្ធជំនួយទំនើប
ចុងកែយបំផុត។រថយន្តV-Class
ទទលួបានចណំាតថ់ា្នាក់ផ្កាយ៥ពែញ
លែញបនា្ទាប់ពីការធ្វើតែស្តដោយ
ស្តង់ដាEuroNCAP។
រថយន្ត V-Classមកពីកែុមហ៊ុន

AMGកំពុងកា្លាយជារថយន្តដែល
លកដ់ាច់បផំតុរបស់កែមុហ៊នុស្តារអូ
តូដោយសតែវាជារថយន្តបែណីត
មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រូបរាងដ៏សែស់
សង្ហានិងពោពែញដោយថាមពល។
លោកចាន់ថាបន្ថែមថា៖«នៅពែល

អ្នកទិញរថយន្តMercedesពី
កែមុហ៊នុស្តារអូតូនោះអ្នកនងឹទទលួ
បានឡានដ៏បែណីតជាមួយនឹង
តម្លែថោកជាងគូបែជែងរបស់យើង
ហើយសមូែបតីែទញិពីទផីែសារខងកែ។
រថយន្តដែលទញិពីកែមុហ៊នុស្តារអូតូ
តែូវបានធានាថាជារថយន្តMer-
cedesល្អពិតបែកដ។ រថយន្ត V-
Classគឺជារថយន្តដ៏សកសមបំផុត
សមែប់កែុមគែួសរនិងសមែប់ការ-
បែើបែស់លក្ខណៈអាជីវកម្ម»៕



កាលពីអតីតកាលវាអាចជារឿង
ពិបាកសមែប់អ្នកទិញរថយន្តនៅ
កម្ពជុាក្នងុការជែើសរើសរថយន្តរបស់
ចនិជនំសួឲែយរថយន្តជប៉នុនងិរថយន្ត
មកពីអរឺ៉បុប៉នុ្តែបច្ចបុែបន្ននែះវាមានការ
ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
អគ្គនាយកកែុមហ៊ុនWorldwide 

Motors (WMC)ដែលជាកែុមហ៊ុន
ចែកចាយរថយន្តGreat Wallនៅ
កម្ពុជាបានថ្លែងថាវាជាពែលវែលាដ៏
រំភើបសមែប់ឧសែសាហកម្មយនយន្ត
របស់ចិននៅកម្ពុជា។
លោកPeang Mannអគ្គនាយក

កែមុហ៊នុWMCថ្លែងថាការអភវិឌែឍន៍
ថ្មីៗកំពុងតែួសតែយផ្លូវសមែប់ការ
កើនឡើងនវូវត្តមានរថយន្តចនិនៅលើ
ដងផ្លូវក្នុងបែទែសកម្ពុជា។
លោកបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្តូរការ

យល់ឃើញក្នុងចំណោមបែជាជន
កម្ពុជាទៅលើកែុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត
ចិនគួបផែសំនឹងតម្លែបែកួតបែជែងនិង
សែវាកម្មបនា្ទាប់ពីការលក់ធ្វើឱែយមាន
វត្តមានរថយន្តមកពីកែុមហ៊ុនយកែស
អាសុីមួយនែះកើនឡើង។
លោកMann បន្តថា៖«ទសែសនៈ

អវិជ្ជមានចមែបងលើកឡើងថារថយន្ត
ចិនមានតម្លែទាបដូច្នែះគែគិតថាវា
មានគណុភាពទាបដែរ។ប៉នុ្តែទោះជា
យ៉ាងណាបែជាជនចាប់ផ្តើមដឹងថា
គុណភាពរថយន្តចិនគឺល្អមិនចាញ់
រថយន្តផែសែងទៀតនៅលើទីផែសារ
នោះទែ»។
ជាមួយនឹងតមែូវការរថយន្តចិន

កំពុងកើនឡើងកែុមហ៊ុន WMC 
គែងនងឹបើករោងចកែតម្លើងរថយន្ត
ថ្មីមយួទហំំព៣ី៣ទៅ៥០ហកិតានៅ
ខែត្តពែវែងជិតពែំដែនវៀតណាមក្នុង
ឆា្នាំនែះដោយមានជំនួយបច្ចែកទែស
ពីកែមុហ៊នុរថយន្តGreat Wallដើមែបី
ធានាថាគែប់រថយន្តរបស់ខ្លួនទាំង
អស់មានគុណភាពខ្ពស់បំផុតមុន
ពែលទៅដល់ដែអតិថិជន។
លោកMann បញ្ជាក់ថា៖«រោង-

ចកែនែះមានសមត្ថភាពតម្លើងរថយន្ត
បានចំនួន៥មុឺនគែឿងក្នុងមួយឆា្នាំ។
ហើយយើងសងែឃឹមថានៅក្នុងរយៈ-
ពែលពីរឬបីឆា្នាំដំបូងយើងអាចតម្លើង
រថយន្តបានចនោ្លាះពី៥០០ទៅ១០០០
គែឿងក្នុង១ឆា្នាំ ប៉ុន្តែចំនួននែះនឹង
កើនឡើងខណៈវិនិយោគិនចូលមក
កាន់តែចែើន»។
លើសពីនែះទៀតកែុមហ៊ុនរថយន្ត

Great Wall ទិញរោងចកែរបស់
កែុមហ៊ុនGeneral Motorsនៅ
បែទែសថែដើមែបីពងែីកទីផែសារទៅក្នុង
ទីផែសារអាស៊ានដែលរួមមានទាំង
បែទែសមីយ៉ាន់មា៉ា វៀតណាមនិង
បែទែសឡាវនងិបង្កើនចណំែកទផីែសារ
នៅក្នងុបណា្តាបែទែសដែលខ្លនួដណំើរ
ការរួចហើយ រួមទាំងបែទែសកម្ពុជា
ជាមួយបែទែសមា៉ាឡែសុីនិងបែទែស
ឥណ្ឌូនែសុី។
កែុមហ៊ុនWMCលក់រថយន្ដចិន

ចែើនម៉ូឌែលដូចជារថយន្តមា៉ាក
Great Wall រថយន្តភីអាប់រថយន្ត
បែភែទSUVរាប់ចាប់ពីមា៉ាកHaval, 

Zotye Huanghai, TraumនងិFAW 
កដ៏ចូជារថយន្តមីនីវែនBAWជាដើម
ដែលចាប់ផ្តើមបែតិបត្តិការចាប់តាំង
ពីឆា្នាំ២០១៣មកម្លែះ។
ចំពោះតម្លែវិញមានចាប់ពី២០,

៧០០ដុលា្លារសមែប់រថយន្តGreat 
Wall Voleex C30និង45,000 ទៅ
៦៨,០០០ដុលា្លារសមែប់រថយន្ត
Haval H6 រហូតដល់៧៣,០០០
ដុលា្លារសមែប់រថយន្តបែភែទHa-
val H9 SUV។ចំពោះរថយន្តH9 
គជឺារថយន្តធំទលូាយដ៏ទនំើបមាន៧
កៅអីនឹងមានតម្លែសមរមែយ។
ជាមួយនឹងការយល់ដឹងយ៉ាងឆាប់

រហ័សនែគុណភាពដ៏ខ្ពស់ទើបកែុម-
ហ៊នុWMCបានមើលឃើញការលក់
រថយន្តចិនកើនឡើងចំនួន៦០ភាគ-
រយកាលពីឆា្នាំមុនធៀបទៅនឹងឆា្នាំ
២០១៨ពោលគឺកើនឡើងពី៣០០
ទៅ៥០០គែឿង។
លោកMannបានប្តែជា្ញាចិត្តថានឹង

ជួយបែជាជនកម្ពុជាឱែយមានឡានថ្មី
ផ្ទាលខ់្លនួហើយលោកបាននយិយថា
ការទញិរថយន្តរបស់លោកកម៏ានការ
បង់មុនតែឹមតែ១៥ទៅ២០ភាគរយ
នែតម្លែរថយន្តនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា
និងមានការផ្តល់សែវាបែចាំឆា្នាំដោយ
ឥតគិតថ្លែសមែប់អំឡុងពែលបង់
បែក់នងិមានការធានារយៈពែលពី៥
ទៅ៧ឆា្នាំ។
លោកបានស្វះស្វែងឲែយមានការ

ជួយពីធនាគារនៅក្នុងគោលដៅនែះ
ដើមែបីផ្តល់ជមែើសឥណទានកាន់តែ
ចែើនដល់ទាំងអ្នកទិញនិងអ្នកចែក-
ចាយហើយបានអញ្ជើញវិនិយោគិន
ឲែយមកកាន់តែចែើនបន្ថែមទៀត។
លោកMannថ្លែងថាការកសង

គុណភាពរថយន្តចិនគឺវាបានឆ្លុះ
បញ្ចាំងលើកតា្តាសុវត្ថិភាព។
«មា៉ាកHaval និងមា៉ាកដ៏ទែទៀត

បានទទួលចំណាត់ថា្នាក់សុវត្ថិភាព
ខ្ពស់បំផុតលំដាប់ផ្កាយ៥ពីកម្មវិធី

វាយតម្លែសុវត្ថិភាពរថយន្ត ANCAP  
[Australian New Car Assessment 
Program]។
លោកមានបែសសន៍ថា៖«ការ-

កសងគុណភាពនែរថយន្តចិនរបស់
យើងយ៉ាងហោចណាស់គឺដូចគា្នានឹង
រថយន្តមកពីកែុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត
ជប៉នុករូ៉ែអាមែរកិឬអាឡមឺង៉់ដោយ
ភាគចែើននែរថយន្តទាំងនែះគឺផលិត
នៅក្នុងបែទែសចិន»។
ពិតណាស់ការយល់ឃើញអំពី

គុណភាពនែរថយន្តចិនបានផ្លាស់ប្តូរ
អស់មួយរយៈពែលមកហើយ។
លោកRobin Pageអនុបែធាន

ជាន់ខ្ពស់ផ្នែករចនាម៉ូឌែលនៅកែុម
ហ៊ុនរថយន្តVolvoបានឲែយដឹងថាបើ
ងកតែឡប់ទៅមើលឆា្នាំ២០១៨វិញ
គឺថាគុណភាពនែការផលិតរថយន្ត
ចនិកើនឡើងគរួឲែយកតស់មា្គាល់បនា្ទាប់
ពីកែុមហ៊ុនផលិតរថយន្តស៊ុយអ៊ែត
បានជែើសរើសការផលិតរថយន្តនៅ

ក្នុងបែទែសចិន។
 លោកPageថ្លែងបែប់គែហទំព័រ

រថយន្តGo Autoរបស់អូស្តាែលីថា៖«
អ្វីដែលយើងរកឃើញគឺថាគុណ-ភាព
នែរថយន្តនៅក្នងុបែទែសចនិទាងំនោះ
គឺពិតជាល្អប្រសើរជាងនៅអឺរ៉ុប
ទៅទៀត។គែប់គា្នាពែួយបារម្ភអំពី
គុណភាពប៉ុន្តែនៅពែលដែលចិន
ចាប់ផ្តើម នោះគុណភាពខ្ពស់ជាងនៅ
អឺរ៉ុបទៀត»។ លោកMannមាន
ទំនុកចិត្តថារថយន្តដែលតែូវបានលក់
ដោយកែុមហ៊ុនWMC គឺអាចបែកួត
បែជែងមួយរថយន្តដ៏ទែទៀតបាន។
លោកបន្ថែមថា៖«បែជាជនយល់-

ដឹងកាន់តែចែើនថារថយន្តចិនមាន
ភាពទាក់ទាញកមែិតណាទាក់ទង
នឹងការរចនាលក្ខណៈពិសែសក៏ដូច
ជាគុណភាព។សកលែបងបែើបែស់
រថយន្តចិននោះលោកអ្នកនឹងមើល
ឃើញដោយខ្លួនឯងថាវាល្អកមែិត
ប៉ុណា្ណា»៕
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