
 

   

 

 

 

New Holland Agriculture บรจิาครถแทรกเตอรร์ุน่ TT55 ใหก้บัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้

เจา้คณุทหารลาดกระบงัในประเทศไทย 

 

รถแทรกเตอร์เอนกประสงค์รุ่น TT55 ของ New Holland มอบให้เพื่อการพัฒนาทักษะให้กับวิศวกรในภาค

เครื่องจักรการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

กรุงเทพ, กันยายน 2561 

 

New Holland แบรนด์หน่ึงของ CNH Industrial ได้บริจาครถแทรกเตอรร์ุน่ TT55 ให้กับ สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) เพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นสูงและโปรแกรมด้านวิศวกรรมการเกษตร

ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ก่อตั้งขึ้นในในปี ค.ศ. 1960 และปัจจุบันเป็น

หน่ึงในสถาบันด้านการศึกษาและการวิจัยท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศไทย รถแทรกเตอร์รุ่น TT55 ของ New 

Holland มอบให้เพื่อการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในอนาคตส าหรับนักศึกษาและวิศวกร

มากกว่า 100 คนต่อปี นอกจากน้ี New Holland ยังมอบเน้ือหาการฝึกอบรมและการสนับสนุนด้านการบริการให้แก่

นักศึกษาอีกด้วย  

TT55 เป็นรถแทรกเตอร์เอนกประสงค์รองรับการใช้งานท่ีหลากหลายและมอบประสิทธิภาพท่ีคุ้มค่าให้กับเกษตรกร 

รถรุ่นน้ีมีรูปลักษณ์ท่ีเรียบง่าย น่าเช่ือถือ และราคาท่ีซื้อหาได้สะดวก เป็นพันธมิตรท่ีสมบูรณ์แบบส าหรับไร่ขนาด

เล็กทั่วประเทศไทย นอกจากน้ียังมีความทนทานในการใช้งานเป็นรถแทรกเตอร์เอนกประสงค์ในธุรกิจการท าไร่

ทุกประเภทอีกด้วย รถแทรกเตอร์รุ่น TT55 ให้คุณสมบัติท่ียอดเย่ียมด้วยความเร็ว PTO ท่ีครอบคลุมตอบสนองต่อ

ความต้องการด้านการท าไร่ทุกลักษณะ ความจุการยกท่ียอดเย่ียมสูงสุดถึง 2,000 กก. ซึ่งเป็นระดับท่ีดีท่ีสุดในรุ่น

เดียวกัน 

พิธีการสง่มอบได้จัดข้ึนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) ในกรุงเทพ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้ีได้แก่ มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อ านวยการธุรกิจ

การเกษตรของบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ญี่ปุ่น และปากีสถาน คุณดวงหทัย พงษาพันธ์ ผู้จัดการประจ าประเทศไทยของ CNH Industrial และ รศ. ดร. คม

สันต์ มาลีสี คณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แขกคนส าคัญอื่นๆ ได้แก่ ดร. วสุ อุดมเพทายกุล หัวหน้าภาควิชา

วิศวกรรมการเกษตร ผศ.ดร. ประสาน ชุ่มใจหาญ, ดร. จิราพร คงสวัสด์ิ ส านักบริหารคณะวิศวกรรมการเกษตร รวม

ไปถึงตัวแทนเจ้าหน้าท่ีระดับสูงจากท้ังสององค์กน  

ในระหว่างกิจกรรมดังกล่าว มร.เอ็มเร่ คาลาซลี่ ผู้อ านวยการธุรกิจการเกษตรของบริษัท ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล 

เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น และปากีสถาน ได้ให้ความเห็นว่า: "New 

Holland Agriculture มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเน่ืองในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและ

การศึกษา เราจึงได้บริจาครถแทรกเตอร์คันน้ีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรการเกษตรในประเทศ

ไทย เรามีความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรระยะยาวในการพัฒนาด้านอุปกรณ์การเกษตรของประเทศน้ี"  



 

 

 

 

 

"เรามีความยินดีอย่างย่ิงท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาด้านทักษะของเยาวชนและบุคลากรวัยท างานในประเทศ

ไทย ด้วยการสนับสนุนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การด าเนินการน้ีสอดคล้องกับ

ความเช่ือมั่นของ CNH Industrial ในการแสดงบทบาทเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและการแบ่งปันความเช่ียวชาญ

กับชุมชนในท้องถิ่น เรามีความภาคภูมิใจท่ีได้บริจาครถแทรกเตอร์ให้กับสถาบันแห่งน้ี และเราหวังว่าจะส่วนหน่ึง

ของการร่วมมือกันของเราในหลายๆ โครงการอีกมากมาย" คุณดวงหทัย พงษาพันธ์ ผู้จัดการประจ าประเทศไทย

ของ CNH Industrial ให้ความเห็นเสริม  

รศ. ดร. คมสันต์ มาลีสี คณบดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวว่า: "เรารู้สึกยินดีมากท่ีได้รับการสนับสนุนจาก 

CNH Industrial และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในเครือคือ New Holland ซึ่งเป็นผู้น าระดับโลกในด้านอุปกรณ์การเกษตร  

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เราได้สร้างความสัมพันธ์ทีดีเย่ียมระหว่างบริษัทและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมใน

โครงการนักศึกษาฝึกงานและการจ้างงาน และโครงการเพื่อการศึกษาท่ีส าคัญอื่นๆ  ในอนาคตเราหวังว่าจะมี

โอกาสมากย่ิงข้ึนท่ีนักศึกษาของเราจะได้ท างานร่วมกับบริษัท"  

นวตักรรมทีย่าวนานกวา่หนึง่ศตวรรษและการอยูใ่นตลาดประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน 

ประวัติความเป็นมาของ New Holland Agriculture ย้อนกลับไปได้ถึงปี ค.ศ. 1895 นับจากน้ันเป็นต้นมา เราเป็น

บริษัททีได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมอย่างต่อเน่ืองและการทุ่มเทให้กับการพัฒนาเพื่อการเกษตรกรรมท่ีง่าย

ขึ้นและได้อัตราผลผลิตท่ีมากขึ้นส าหรับเกษตรกรท่ัวโลก Henry Ford หน่ึงในผู้ก่อตั้งเป็นบุคคลท่ีริเริ่มน าอุปกรณ์

เครื่องกลมาใช้ในเกษตรกรรมท่ัวโลกและท าให้มีการน ารถแทรกเตอร์เพื่อเกษตรกรรมมาใช้กันอย่างแพร่หลาย

จ านวนมาก  

 

ประสบการณ์มากกกว่า 100 ปีนับตั้งแต่ยุครถแทรกเตอร์ Ford รุ่นแรก Fordson รุ่น F ทีเริ่มผลิตในปี ค.ศ. 1917 

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักเป้าหมายท่ีส าคัญในประวัติทั้งหมดของการพัฒนารถแทรกเตอร์ส าหรับการท าไร่ New 

Holland Agriculture ได้ส่ังสม ส่งผ่าน และพัฒนาแนวคิดในการพลิกปฏิวัติวงการของ Henry Ford ในการน า

ระบบเครื่องกลมาใช้ในภาคการเกษตร และปัจจุบันเกษตรกรท่ัวโลกต่างก็ยังได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้และ

ความเช่ียวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตรมายาวนานมากกว่าหน่ึงศตวรรษ 

 

New Holland Agriculture เริ่มเข้าสูาตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1927 เมื่อมีการน าเข้ารถ

แทรกเตอร์ Fordson คันแรกมาจากประเทศมาเลเซีย และในปี ค.ศ. 1952 เราได้เข้าสู่ตลาดประเทศไทยเป็นครั้ง

แรก   

 

นับจากน้ันเป็นต้นมา New Holland เป็นแบรนด์ท่ีได้รับผลตอบรับด้านบวกในภูมิภาคน้ีจากการน าเสนอผลิตภัณฑ์

ท่ีมีประสิทธิภาพ ให้อัตราผลผลิตท่ีดี และรองรับความต้องการท่ีเติบโตขึ้นของเกษตรกรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ท่ีได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีรถแทรกเตอร์ท่ีมีประวัติยาวนานกว่าหน่ึงศตวรรษรวมถึงการใช้งานใน

เกษตรกรรมสมัยใหม่   

 

ในปี 2017 New Holland เสรมิความแข็งแกร่งในประเทศไทยด้วยการเปิดส านักงานธุรกิจของ CNH Industrial 

ใหม่ในย่านบางนาของกรุงเทพฯ สาขาน้ีได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าชาวไทยได้ดีย่ิงขึ้น 



 

 

 

 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังด าเนินการส านักงานใหญ่ส าหรับภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปากีสถาน และ

ญี่ปุ่น ในย่านสาธร กรุงเทพฯ  

 

New Holland Agriculture เป็นผู้น าในตลาดรถแทรกเตอร์ก าลังม้าสูงและเป็นผู้บุกเบิกผลิตภัณฑ์ท่ีรองรับชีวมวล 

ประเทศไทยยังเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ New Holland เปน็แบรนด์จากโลก

ตะวันตกระดับช้ันน าในภาคอุตสากรรมน้ีด้วยรุ่นยอดนิยมหลายรุ่น ได้แก่ TT45, TCR48, TT4.55, TT4.75, 

TD5.110, 7610 และรถแทรกเตอร์ก าลังม้าสูง  

 

 

[จบ] 

 

ช่ือเสียงของ New Holland Agriculture ส่ังสมมาจากความส าเร็จของลูกค้าของเรา ผู้ผลิตพืชผลมคี่า เกษตรกรฟาร์มปศุสัตว์ ผู้รับเหมา 

เจ้าของไร่องุน่ หรอืผู้ท างานเกี่ยวกับการจัดการพืน้ดิน ลูกค้าของเราสามารถใหค้วามไวว้างใจในการน าเสนอผลิตภัณฑ์เชิงนวตักรรม

และบริการของเรา สายผลิตภัณฑท์ี่ครบวงจร ตั้งแต่รถแทรกเตอร์ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว อุปกรณ์ขนถ่ายวัสด ุ เสริมด้วยบรกิารแพคเกจ

การผ่อนช าระทางการเงนิทีป่รับเหมาะสมกับลูกค้าจากความเปน็ผู้เช่ียวชาญภาคการเกษตรของเรา  เครือข่ายตวัแทนจ าหน่ายระดบัมือ

อาชีพประสบการณ์สูงทัว่โลกและความมุ่งมัน่ของ New Holland ในความเป็นเลศิรบัประกันว่าลูกค้าของเราทัง้หมดจะไดร้ับ

ประสบการณ์ที่ยอดเย่ียมที่สุด ส าหรบัข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ New Holland โปรดเย่ียมชมที ่www.newholland.com 

New Holland Agriculture เปน็แบรนด์หนึง่ของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ผู้น าระดบัโลกในภาคสินค้าทุนที่มี

ประสบการณ์ในอตุสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมและมีสถานทีต่ั้งครอบคลุมทั่วโลก ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

CNH Industrial โปรดเย่ียมชมได้ที ่www.cnhindustrial.com 

 

ผูต้ดิตอ่ส าหรบัขา่วสาร: 

Nutthapak Choonikorn 

นายณฏัฐาภคัค ์ ชูนิกร 

ผูชี้ย่วชาญดา้นการสือ่สาร New Holland Agriculture 

อเีมล: nutthapak.choonikorn@cnhind.com 

โทรศพัท์: +66 2494 8226 

 

 

Francesca Mazza  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ New Holland Agriculture เอชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อีเมล: francesca.mazza@cnhind.com   

โทรศัพท์: +44 (0)7841568487 
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