
 

   

 

 

New Holland Agriculture จดัการฝึกอบรมเพิม่พูนความรูป้ระจ าปี 2560 ในประเทศ

ไทยในการยกระดบัประสทิธภิาพการผลติเพือ่การขบัเคลือ่นฌศรษฐกจิภมูภิาคเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต ้  

   

 

 

กรงุเทพฯ 31 กรกฎาคม 2560 

 

New Holland Agriculture เพิง่ด ำเนนิกำรจัดแคมป์กำรฝึกอบรมเพิม่พนูควำมรูแ้บบเขม้ขน้ระยะเวลำ 2 สปัดำห ์

ขึน้ทีม่หำวทิยำลัยธรรมศำสตร ์ศนูยพ์ัทยำ เพือ่ชว่ยปรับปรงุประสทิธภิำพกำรผลติดำ้นเกษตรกรรมในภมูภิำค

เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

กำรฝึกอบรมของ New Holland แยกออกเป็น 2 สว่นโดยสปัดำหท์ีห่นึง่เป็นกำรฝึกอบรมส ำหรับตัวแทนจ ำหน่ำย

ในประเทศไทยและในสปัดำหท์ีส่องส ำหรับตัวแทนจ ำหน่ำยของ New Holland ทั่วทัง้ภมูภิำคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใต ้มผีูเ้ขำ้ร่วมมำกกวำ่ 100 ทำ่น จำกประเทศกมัพชูำ อนิโดนเีซยี มำเลเซยี เมยีนมำร ์นวิคำไลโดเนยี 

ปำกสีถำน ปำปัวนวิกนิ ีฟิลปิปินส ์ไทย และเวยีดนำมมำเขำ้ร่วมในกจิกรรมครัง้นี ้เป็นกำรเพิม่พนูควำมรูค้วำม

เชีย่วชำญทำงเทคนคิจำก New Holland เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพและควำมสำมำรถในกำรใชร้ถแทรคเตอรแ์ละ

เครือ่งอปุกรณ ์ในกำรเพิม่ผลผลติและกำรท ำก ำไร    

 

กำรฝึกอบรมประกอบดว้ยกำรบรรยำยในชัน้เรยีนทีเ่ขม้ขน้และกำรฝึกปฏบิตัดิว้ยกำรสำธติในภำคสนำม ผูเ้ขำ้ร่วม 

จะไดร้ับควำมรูเ้ชงิลกึของอปุกรณด์ำ้นกำรเกษตรและเทคนคิกำรท ำไรอ่นัทันสมยัลำ่สดุ ในชว่งเวลำของหลักสตูร

กำรฝึกอบรมยังไดแ้สดงใหเ้กษตรกรไดเ้ห็นแนวทำงกำรใชง้ำนอปุกรณด์ำ้นกำรเกษตรของ New Holland ที่

เหมำะสมทีส่ดุเพือ่ใหไ้ดร้ับทรำบถงึขอ้ไดเ้ปรยีบเหนอือปุกรณ์ของคูแ่ขง่ในดำ้นประสทิธภิำพกำรผลติ แคมป์กำร

ฝึกอบรมนี ้ยังไดม้อบควำมรูด้ำ้นควำมสะดวกในกำรบ ำรงุรักษำ และกำรใชง้ำนทีง่ำ่ย เพือ่จำกนี้ไปตัวแทนจ ำหน่ำย

ของ New Hollandจะสง่ผ่ำนควำมรูเ้หลำ่นีไ้ปใหก้บับรรดำเกษตรกรทีก่ ำลังมองหำรถแทรคเตอรแ์ละอปุกรณ์

กำรเกษตรเพือ่ทีจ่ะไดต้ัดสนิใจเลอืกใช ้ผลติภณัฑจ์ำก NEW Holland ไดง้ำ่ยขึน้  

 

ดวงหทัย พงษำพันธ ์ผูจ้ัดกำรประจ ำประเทศไทยของ CNH Industrial ใหค้วำมคดิเห็นไวว้ำ่: “เพือ่ใหเ้กษตรกรรม

ของประเทศไทยรักษำกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติและควำมคุม้คำ่ทำงเศรษฐกจิอยูเ่สมอนัน้ เกษตรกรจะตอ้งมี

อปุกรณท์ีด่ทีีส่ดุทีจ่ะใชท้ ำงำนดว้ย กำรรวมกันของอปุกรณท์ีด่ทีีส่ดุและแนวทำงปฏบิตัใินกำรใชง้ำนทีเ่หมำะสม

ทีส่ดุสำมำรถสรำ้งควำมแตกตำ่งอยำ่งมำกในดำ้นประสทิธภิำพกำรผลติและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หลักสตูร

กำรฝึกอบรมนี้ไดต้ระหนักในควำมส ำคัญของกำรท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัควำมสำมำรถในกำรใชง้ำนอปุกรณแ์ละ 

ขอ้ไดเ้ปรยีบทีเ่ป็นจดุขำยของเรำไดอ้ยำ่งสมบรูณ ์และรวมไปถงึกำรใหค้ ำอธบิำยทีด่สี ำหรับลกูคำ้มุง่หวงั”  

 

อปุกรณม์ำกมำยสว่นใหญใ่นกำรฝึกอบรมภำคปฏบิตันิีค้อืรถแทรกเตอร ์รุน่ 7610S ขนำด 105 แรงมำ้จำกซรีสี ์10 

ทีใ่หค้วำมสำมำรถดำ้นควำมแข็งแกรง่ กำรดงึและกำรยกทีย่อดเยีย่ม  

 



 

 

 

 

 

รุน่ระดับประสทิธภิำพสงูของกลุ่มไดแ้กรุ่น่ 110 แรงมำ้จำกซรีสี ์TD5 ไดร้ับควำมนยิมเนือ่งจำกใหค้ำ่แรงบดิสงู 

ควำมสะดวกสบำยในกำรท ำงำนอยำ่งยำวนำนตลอดวนั และกำรใชง้ำนงำ่ย  

 

รุน่ 140 แรงมำ้จำกซรีสีอ์เนกประสงคร์ะดับพรเีมยีม TS6 มำพรอ้มกบัตัวเลอืกมำกมำยเพือ่ใหเ้กษตรกรสำมำรถ

ปรับแตง่รถแทรกเตอรต์ำมควำมตอ้งกำรในงำนไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ  

 

รุน่ TT45 ขนำด 47 แรงมำ้ จำกกลุม่ผลติภณัฑร์ุน่ขนำดเล็ก   TT มำพรอ้มเครือ่งยนต ์3 กระบอกสบู รถ

แทรกเตอรข์นำดเล็กทีส่ำมำรถท ำงำนขนำดใหญไ่ด ้   

 

รุน่ TT4.90 ขนำด 88 แรงมำ้ 4 กระบออกสบูจำกซรีสีอ์เนกประสงค ์TT4 ซึง่เป็นตัวก ำหนดนยิำมใหมข่อง 

ตลำดรถแทรกเตอรร์ุน่ประหยัด และรุน่ TCR48 ขนำด 47 แรงมำ้ทีอ่เนกประสงคแ์ละใชง้ำนง่ำย  

 

นอกจำกนีผู้เ้ขำ้รว่มยังไดร้ับชมกำรแสดงขอ้ดใีนกำรใชง้ำนของเครือ่งท ำฟ่อนฟำงแบบกลมรุน่ BR6090 ซึง่ม ี

หนำ้กวำ้งในกำรเกีย่วฟำงถงึ 2 เมตร ท ำใหง้ำ่ยตอ่กำรท ำงำนโดยไมต่อ้งคอยเลีย้วเก็บกองฟำง ท ำใหท้ ำงำน 

ไดต้อ่เนือ่ง และเครือ่งท ำฟ่อนฟำงขนำดใหญรุ่น่ 1270 CropCutter ซึง่มปีระสทิธภิำพในกำรท ำงำนสงูท ำให ้

ไดป้รมิำณฟ่อนฟำงทีถ่กูอดัออกมำปรมิำณมำก และดว้ยเทคโนโลย ีสมำรท์ฟิล (SmartFill™) ท ำใหฟ่้อนฟำง 

ทีอ่อกมำทกุกอ้นมขีนำดและรปูร่ำงเทำ่กนั 

 

เป็นโอกำสอันดทีีค่ำ่ยอบรมนี ้จะใหผู้เ้ขำ้อบรมไดร้ับประสบกำรณ์ลำ่สดุเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์หมข่อง NH  น่ันคอื

เครือ่งเก็บเกีย่ว TC5.30  ซึง่ TC5.30 นีเ้ปิดตัวครัง้แรกเมือ่ กมุภำพันธ ์พ.ศ.2560 ซึง่เป็นเครือ่งเก็บเกีย่วระบบ

แยกเมล็ดแบบ 5 strawwalker ใชง้ำนไดก้บัพชืไดห้ลำกหลำย เป็นกำรผสมผสำนเครือ่งเก็บเกีย่วทีด่ทีีส่ดุ เพือ่ 

ใหไ้ดก้ ำไรและคุณภำพทีส่งู ในขณะทีต่น้ทนุในกำรด ำเนนิงำนทีต่ ่ำ ผลติภณัฑน์ีไ้ดร้ับกำรออกแบบเพือ่สรำ้ง

สมรรถณะทีน่่ำประทับใจ ส ำหรับกำรใชง้ำนทีห่ลำกหลำยแบบของพชื และกำรผสมผสำนของตน้ทนุทีต่ ่ำของกำร

ด ำเนนิงำน และใหผ้ลผลติมำกสดุในเครือ่งจักรในกลุม่เดยีวกัน(segment)  TC5.30 ไดร้ับประโยชนจ์ำกประวตัทิี่

ยำวนำนของกำรเก็บเกีย่วทีด่เีลสิของ NH และนีเ่ป็นเครือ่งเก็บเกีย่วส ำหรับพชืหลำยชนดิ เครือ่งแรกทีน่ ำเสนอใน

ภำคพืน้เอเซยีตะวันออกเฉียงใต ้

 

นอกจำกนี ้ผูเ้ขำ้รว่มยังไดรู้จ้ักกับกลุม่ผลติภณัฑอ์ปุกรณก์ำรเกษตรใหมข่อง New Holland สบืเนื่องจำกกำรเขำ้

ซือ้ธรุกจิหญำ้และดนิของบรษัิท Kongskilde Industries เมือ่ปี 2560 ขอ้ตกลงดังกลำ่วชว่ยขยำยกลุม่ผลติภณัฑ์

ของ New Holland ท ำใหปั้จจบุนัเรำสำมำรถน ำเสนอผลติภณัฑท์ีค่รอบคลมุกลุม่งำนครำดไถ เครือ่งพรวนดนิ  

กำรเจำะปลกูเมล็ด และกำรเก็บเกีย่วและกำรป้อนหญำ้ได ้สิง่ทีน่่ำสนใจอืน่ ๆ ของกจิกรรมครัง้นีค้อื หลักสตูรกำร

ฝึกอบรมเพิม่พูนควำมรูด้ำ้นอปุกรณจ์อบหมนุ จอบหมนุพรวนดนิแนวตัง้ และเครือ่งพรวนโคนตน้ของ Kongskilde   

 

นอกเหนือจำกกจิกรรมเวริค์ชอปของผลติภณัฑแ์ลว้ New Holland ยังไดเ้ปิดกำรบรรยำยดำ้นเศรษฐกจิ

เกษตรกรรมเสรมิในแตล่ะวนัของกำรฝึกอบรมดว้ย กำรบรรยำยในชัน้เรยีนเหลำ่นีเ้นน้ไปทีว่ทิยำศำสตรใ์น 

กำรจัดกำรดนิและกำรผลติพชืผลทีส่ ำคัญ 3 ชนดิหลักในภมูภิำคนี ้ไดแ้ก ่ขำ้ว ออ้ย และขำ้วโพด  

 



 

 

 

 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมในหลักสตูรกำรฝึกอบรมทกุทำ่นตำ่งก็ใหค้วำมชืน่ชมในกจิกรรมครัง้นีเ้ป็นอย่ำงยิง่ คณุกลด ไกรกรุต ี 

จำกบรษัิทขำวสะอำด จ ำกดั จังหวดัอดุรธำนใีหค้วำมเห็นวำ่: “กำรบรรยำยดำ้นเศรษฐกจิกำรเกษตรชว่ยเพิม่ 

ขดีควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเขำ้ใจตลำดของผม และควำมทำ้ทำยทีส่ ำคัญทีเ่กษตรกรก ำลังเผชญิหนำ้  

กำรบรรยำยพรอ้มกบัเดนิรอบรถแทรคเตอรแ์ละอปุกรณแ์บบจ ำลองก็เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชนอ์ย่ำงแทจ้รงิ แสดง 

ถงึควำมสำมำรถตำ่ง ๆ ของตัวรถแทรคเตอรท์ีผ่มไมเ่คยรับรูม้ำกอ่น”  

 

คณุพัฒนำ สคุนธสวัสดิ ์จำกบรษัิทชยัพัฒนำ ชยัภมู ิจ ำกดั จังหวดัชยัภมู ิใหค้วำมเห็นวำ่: “กำรบรรยำยพรอ้มกบั

เดนิรอบรถแทรคเตอรแ์ละอปุกรณเ์ป็นแนวทำงน ำเสนอทีย่อดเยีย่มมำกในกำรน ำควำมรูภ้ำคทฤษฎทีำงเทคนคิมำ

ปฏบิตัแิละใชง้ำนไดจ้รงิในภำคสนำม และจะชว่ยใหท้มีงำนของผมสำมำรถอธบิำยคณุลักษณะทำงเทคนคิตำ่ง ๆ 

ใหก้บัลกูคำ้ของเรำไดล้ะเอยีดมำกขึน้”  

 

คณุวลัลภ เดชขนุทด จำกบรษัิทนนบญุมำก แทรกเตอร ์จ ำกดั จังหวดันครรำชสมีำ เห็นใหค้วำมเห็นพอ้งกนัวำ่: 

“เจำ้หนำ้ทีฝ่่ำยขำยของผมมคีวำมเขำ้ใจทีด่ขี ึน้เกีย่วกบัเครือ่งยนตแ์ละระบบสง่ก ำลังของรถแทรกเตอร ์และม ี

ควำมมั่นใจทีจ่ะถำ่ยทอดขอ้มลูดังกลำ่วใหก้บัลกูคำ้ต่อิไป”  

 

แคมป์กำรฝึกอบรมเพิม่พนูควำมรูค้รัง้นีเ้ป็นกจิกรรมแรกสดุส ำหรับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยนับตัง้แต ่New 

Holland Agriculture ไดป้ระกำศแจง้ถงึกำรเขำ้มำดแูลกำรกระจำยสนิคำ้อปุกรณก์ำรเกษตรในประเทศไทยอยำ่ง

เต็มรปูแบบโดยผำ่นศนูยด์ ำเนนิงำนภมูภิำคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตข้องเรำในกรงุเทพฯ เมือ่เดอืนเมษำยนทีผ่ำ่น

มำ โครงสรำ้งองคก์รทีม่กีำรกระจำยโดยตรงแบบใหมจ่ะท ำให ้New Holland Agriculture สำมำรถสรำ้งควำม

ใกลช้ดิกบัลกูคำ้ของเรำมำกขึน้ และเสรมิควำมสำมำรถในกำรสนับสนุนเครอืขำ่ยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย

ของเรำ น ำเสนอกำรเขำ้ถงึอะไหลแ่ละบรกิำรโดยตรง และท ำใหม้ัน่ใจในกำรสง่ผำ่นขอ้มลู กำรสง่มอบอะไหล ่และ

กำรน ำเสนอรำคำทีแ่ขง่ขันไดด้ขี ึน้  

 

[จบ] 

  
ชือ่เสยีงของ New Holland Agriculture สัง่สมมำจำกควำมส ำเร็จของลกูคำ้ของเรำ ผูผ้ลติพชืผลมคีำ่ เกษตรกรฟำรม์ปศสุตัว ์

ผูร้ับเหมำ เจำ้ของไรอ่งุน่ หรอืผูท้ ำงำนเกีย่วกบักำรจัดกำรพืน้ดนิ ลกูคำ้ของเรำสำมำรถใหค้วำมไวว้ำงใจในกำรน ำเสนอผลติภัณฑเ์ชงิ

นวตักรรมและบรกิำรของเรำ สำยผลติภัณฑท์ีค่รบวงจร ตัง้แตร่ถแทรกเตอรไ์ปจนถงึกำรเก็บเกีย่ว อปุกรณข์นถำ่ยวสัด ุเสรมิดว้ยบรกิำร

แพคเกจกำรผอ่นช ำระทำงกำรเงนิทีป่รบัเหมำะสมกบัลกูคำ้จำกควำมเป็นผูเ้ช ีย่วชำญภำคกำรเกษตรของเรำ  เครอืขำ่ยตวัแทนจ ำหน่ำย

ระดบัมอือำชพีประสบกำรณ์สงูทัว่โลกและควำมมุง่มัน่ของ New Holland ในควำมเป็นเลศิรับประกนัวำ่ลกูคำ้ของเรำทัง้หมดจะไดร้ับ

ประสบกำรณ์ทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั New Holland โปรดเยีย่มชมที ่www.newholland.com 

New Holland Agriculture เป็นแบรนดห์นึง่ของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผูน้ ำระดบัโลกในภำคสนิคำ้ทนุทีม่ี

ประสบกำรณ์ในอตุสำหกรรมมำอยำ่งยำวนำน มผีลติภัณฑค์รอบคลมุและมสีถำนทีต่ัง้ครอบคลมุทัว่โลก ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั 

CNH Industrial โปรดเยีย่มชมไดท้ี ่www.cnhindustrial.com 
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ผูต้ดิตอ่ส าหรบัขา่วสาร: 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ำยประชำสมัพันธ ์New Holland Agriculture เอชยีตะวันออกเฉียงใต ้

อเีมล:francesca.mazza@cnhind.com   

โทรศัพท:์ +39 3371153723 


