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Case IH พนัธมติรหลกัส าหรบัอตุสาหกรรมออ้ยในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
 
ในกำรเป็นผูน้ ำระดับโลก คณุจะตอ้งใหก้ำรสนับสนุนลกูคำ้ของคุณอยำ่งตอ่เนื่อง รับฟังขอ้เสนอแนะของลกูคำ้ 

และสรำ้งโซลชูนัเชงินวตักรรมใหมแ่ละเทคโนโลยอีนัทันสมยัออกมำ 
คณุจะตอ้งเป็นพันธมติรมำกกวำ่ทีจ่ะเป็นผูข้ำยอยำ่งเดยีว นีค่อืภำรกจิของ Case IH 

 
“ชำวไรอ่อ้ยก ำลังเผชญิกบัควำมทำ้ทำยทียุ่ง่ยำกทีส่ดุในกำรดแูลรักษำพชืผล 
ตัง้แตข่ัน้ตอนกำรเพำะปลกูไปจนถงึกำรเก็บเกีย่ว,” ควำมเห็นของ มร.มำรค์ บรนิน ์กรรมกำรผูจ้ัดกำรของบรษัิท 
ซเีอ็นเอช อนิดัสเทรยีล เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั ภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ญีปุ่่ น และปำกสีถำน 

“ควำมทำ้ทำยเหลำ่นีเ้พิม่มำกขึน้ตัง้แตส่ภำพดนิทีม่คีวำมแหง้และแข็งตัง้แตเ่ริม่ฤดกูำลเพำะปลกูจนถงึเสร็จส ิน้ฤดู
กำล และชว่งเวลำกำรเก็บเกีย่วทีย่ำวนำน 
รวมถงึแรงกดดันในกำรป้อนวตัถดุบิทีม่คีณุภำพและใหไ้ดป้รมิำณตำมทีโ่รงงำนน ้ำตำลตอ้งกำร” 
 
Case IH มคีวำมเขำ้ใจอย่ำงดเียีย่มในแนวทำงทีจ่ะเอำชนะควำมทำ้ทำยเหลำ่นี ้ดว้ยประสบกำรรม์ำกกวำ่ 50 

ปีในอตุสำหกรรมออ้ยของเรำ แบรนดข์องเรำกอ่ตัง้มำยำวนำนกวำ่ 175 ปีแลว้ โดยตัง้แตผู่ก้อ่ตัง้ของเรำ Jerome 
ไดค้ดิคน้เครือ่งจักรทีส่ำมำรถเกีย่วขำ้วและนวดขำ้วไดใ้นเวลำเดยีวกนั 

ซึง่เป็นกำรพลกิโฉมวงกำรเครือ่งจักรกลกำรเกษตรในปี 2385 
โดยเครือ่งจักรดังกลำ่วสำมำรถแยกเมล็ดไดห้ลังจำกกำรเก็บเกีย่ว ซึง่ในปัจจบุนับรษัิทฯ 

ไดผ้ลติอปุกรณก์ำรเกษตรทีใ่ชง้ำนไดห้ลำกหลำยทั่วโลก และใชก้นัเพิม่มำกขึน้ในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้   

 
กำรผลติออ้ยในภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้พิม่สงูขึน้ในปรมิำณคงทีอ่ยูท่ีร่ะดับ 195 ลำ้นตันตอ่ปี 

เพือ่รองรับควำมตอ้งกำรบรโิภคในภมูภิำค  ซึง่มำกกวำ่ครึง่หนึง่ของผลผลติมำจำกผูผ้ลติรำยใหญใ่นประเทศไทย  
โดยในประเทศไทย Case IH ไดท้ ำงำนอยำ่งใกลช้ดิกบัโรงงำนน ้ำตำล 

เพือ่เพิม่ผลผลติและปรับปรงุประสทิธภิำพของออ้ยใหไ้ดค้ณุภำพเพือ่สง่มอบใหก้บัโรงงำนน ้ำตำล  
 

กำรพัฒนำดังกลำ่วไมไ่ดข้ึน้อยูก่ับเครือ่งจักรทีม่คีณุภำพระดับโลกเพยีงเทำ่นัน้ 
แตย่ังขึน้อยูก่บับคุลำกรทีใ่ชง้ำนเครือ่งจักรดว้ย  Case IH ไดต้ระหนักถงึเรือ่งดังกลำ่ว 

จงึไดม้กีำรจัดฝึกอบรมเพือ่ใหเ้กดิทักษะและควำมเขำ้ใจในกำรใชเ้ครือ่งจักรในประเทศไทยขึน้ 

และเพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถดำ้นควำมรูแ้ละทักษะของพนักงำนปฏบิตักิำร และชำ่งเทคนคิบรกิำร 
ใหม้คีวำมเขำ้ใจถงึสมรรถนะทีด่ทีีส่ดุของเครือ่งจักรของพวกเขำ ในทกุสถำนกำรณ ์

เรำไดจ้ ำลองกำรฝึกอบรมผ่ำนโปรแกรมจ ำลองแบบเครือ่งเก็บเกีย่ว เสมอืนเหตกุำรณจ์รงิดว้ย 
   

"กำรฝึกอบรมเป็นปัจจัยส ำคัญส ำหรับโรงงำนน ้ำตำลเพือ่ใหส้ำมำรถบรรลเุป้ำหมำยทำงกำรผลติและเพิม่ผลก ำไรไ
ด ้" ค ำกลำ่วของ    
มร.เอ็มเร ่คำลำซลี ่ผูอ้ ำนวยกำรธรุกจิกำรเกษตรของบรษัิท ซเีอ็นเอช อนิดัสเทรยีล เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ภมูภิำคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ญีปุ่่ น และปำกสีถำน 

“น่ันเป็นเหตผุลทีเ่รำไดใ้ชโ้ปรแกรมจ ำลองแบบเครือ่งเก็บเกีย่วใหก้บัลกูคำ้ในประเทศไทย  
กำรฝึกอบรมดว้ยเครือ่งจ ำลองโปรแกรมเสมอืนจรงินี ้เสมอืนหนึง่วำ่ไดใ้ชเ้ครือ่งจักรในพืน้ทีจ่รงิ  
ซึง่กำรอบรมของเรำดว้ยโปรแกรมดังกลำ่วจะชว่ยเพิม่ผลผลติในกำรเก็บเกีย่ว 

อกีทัง้ชว่ยเพิม่คณุภำพน ้ำตำลใหส้งูขึน้ดว้ย” 
 

เครือ่งเก็บเกีย่วออ้ยของ Case IH เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่ามารถตอบสนองการเก็บเกีย่วออ้ยแบบครบวงจร 
ใหก้บัเจา้ของไรอ่อ้ย 

 
ส ำหรับอตุสำหกรรมออ้ย Case IH 

ไดน้ ำเสนอผลติภณัฑเ์ครือ่งเก็บเกีย่วออ้ยทีไ่ดร้ับกำรพสิจูนแ์ลว้วำ่สำมำรถเก็บเกีย่วออ้ยไดม้ำกทีส่ดุคอื, 

Austoft® 8000 ซรียี ์และ Austoft® 8800 ซรียี ์
เครือ่งจักรกลุม่นีเ้ป็นเครือ่งเก็บเกีย่วออ้ยควำมจุสงูสดุของอตุสำหกรรม 



 

 

 

 

 

และเหมำะอยำ่งยิง่ส ำหรับผูท้ีต่อ้งกำรผลผลติสงูสดุ 

พรอ้มกบัสมรรถนะในกำรท ำงำนของเครือ่งจักรทีม่ปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุ เทคโนโลย ีSmart Cruise 
ของเครือ่งจักรจะปรับรอบตอ่นำทขีองเครือ่งยนตโ์ดยอตัโนมตั ิและลดกำรใชเ้ชือ้เพลงิไดส้งูสดุถงึ 0.7 

ลติรของเชือ้เพลงิตอ่ตันของตน้ออ้ย นอกจำกนี ้Case IH ยังน ำเสนอ Austoft® 4000 ซรียี ์
ทีอ่อกแบบมำอยำ่งพเิศษเฉพำะส ำหรับเจำ้ของไร่ขนำดเล็กและขนำดกลำง 

หรอืพืน้ทีเ่พำะปลกูขนำดใหญท่ีม่กีำรลดระยะหำ่งของตน้พชื 

ผลติภณัฑข์องเรำยังไดเ้ตมิเต็มควำมตอ้งกำรดว้ยกลุ่มอปุกรณท์ีค่รบทกุรปูแบบส ำหรับกำรท ำไรอ่อ้ย 
แบบครบวงจร  

 
Case IH เป็นผูผ้ลติเครือ่งจักรกลทำงกำรเกษตรรำยแรกทีน่ ำเสนอระบบกำรท ำแผนทีส่ ำหรับกำรเก็บเกีย่ว 

ซึง่เป็นเอกลักษณเ์ฉพำะของเรำ จำกผลกำรทดสอบอยำ่งประสบผลส ำเร็จในประเทศบรำซลิ 
เครือ่งมอืใหมร่ะบบนีใ้ชห้ลักกำรกำรท ำไรท่ีแ่มน่ย ำ 

มบีนัทกึและเปรยีบเทยีบผลผลติอยำ่งมปีระสทิธภิำพกำรผลติของพืน้ทีไ่รอ้อ่ยทีม่คีวำมแมน่ย ำอย่ำงยอดเยีย่ม  
ขอ้มลูทำงเทคนคิจัดท ำมำจำกขอ้มลูในระหวำ่งกำรเก็บเกีย่วใหป้ระวตัทิีล่ะเอยีดในกำรหลกีเลีย่งกำรปลกูใหมใ่นพื้

นทีท่ีไ่มจ่ ำเป็น หรอืกำรใหปุ้๋ ยปรมิำณมำกเกนิไปในพืน้ทีท่ีม่อีตัรำผลผลติสงู 

 

ความประทบัใจจากลกูคา้ท ัว่โลก 

 

ฟารม์ของตระกลู Raiteri  
เกษตรกรผูป้ลกูออ้ยรุน่ทีส่ีข่องตระกลู Gary Raiteri และบดิำของเขำ Lou ท ำไรข่นำด 157 

เฮกตำรใ์นเขตรัฐควนีสแ์ลนดต์อนเหนอื ประเทศออสเตรเลยี พวกเขำซือ้เครือ่งเก็บเกีย่วออ้ย Case IH Austoft 
ครัง้แรกในปี 2540 และอกี 20 ปีตอ่มำไดซ้ือ้อกี 6 เครือ่ง    

 
ดว้ยเครอืงจักรรวม 6 เครือ่งและจ ำนวนวันในกำรตัดออ้ยทีจ่ ำกดัตอ่ปี Gary 

ประเมนิวำ่ตอ้งไดป้ระสทิธภิำพกำรผลติที ่800 ถงึ 1000 ตันตอ่วัน เครือ่งเก็บเกีย่ว Austoft 

ท ำใหพ้วกเขำสำมำรถบบรรลเุป้ำหมำยดังกลำ่วได ้"วธิเีดยีวเทำ่นัน้ทีเ่รำสำมำรถท ำไดต้ำมเป้ำหมำย 85,000 ถงึ 
95,000 ตันตอ่ปี" "คอืดว้ยเครือ่งจักรทีส่ำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ" จำกค ำกลำ่วของ Gary 

เขำพบวำ่ดว้ยเครือ่งจักร Austoft 8800 "เก็บเกีย่วไดอ้ยำ่งไมม่ปัีญหำ" ในขณะทีเ่ครือ่งจักรอืน่ๆ 
พบปัญหำบำงอยำ่ง" และเขำชืน่ชอบระบบควบคมุควำมสงูในกำรเก็บเกีย่วอตัโนมตั ิ(Auto Tracker) 

ทีท่ ำใหเ้กดิควำมมั่นใจในกำรเก็บเกยีวอยำ่งแมน่ย ำ 
และสม ำ่เสมอพรอ้มทัง้ลดกำรสญูเสยีและควำมเสยีหำยอกีดว้ย 

นอกจำกนีเ้ขำยังชืน่ชมกำรบรกิำรหลังกำรขำยทีร่วดเร็ว และดเียีย่ม ซึง่เขำยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ ำอันดับหนึง่ 

นอกจำกนีเ้ขำยังกระตอืรอืลน้เกีย่วกบับรกิำรหลังกำรขำยทีด่ ำเนนิอยูอ่ยำ่งจรงิจัง 
ซึง่เขำยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ ำอันดับหนึง่ 

 
 

Danatech (ลา เรอนูยีง ประเทศฝร ัง่เศส)  
Danatech ใหบ้รกิำรดำ้นกำรเกษตรกรรมในเกำะลำ เรอนูยีงในมหำสมทุรอนิเดยี ซึง่ใชเ้ครือ่งเก็บเกีย่วออ้ย 

Austoft 8000 จำก Case IH ของบรษัิทสำมำรถเก็บเกีย่วออ้ยไดป้ระมำณ 1,000 
ตันตน้ออ้ยตอ่วนัในชว่งสงูสดุของฤดเูก็บเกีย่ว 

นับเป็นผลผลติทีด่มีำกเมือ่พจิำรณำจำกสภำพดนิทีม่คีวำมยำกล ำบำกในภมูภิำคแอฟรกิำ 

 
Jim Hourau ผูจ้ัดกำรบรษัิทไดบ้อกวำ่: "ในระหวำ่งฤดกูำรเก็บเกีย่ว 

โรงงำนหบีออ้ยตอ้งกำรกำรป้อนออ้ยอยำ่งคงที ่
ดังนัน้บรษัิทของเรำจ ำเป็นตอ้งมเีครือ่งจักรทีน่่ำเชือ่ถอืไดว้ำ่สำมำรถท ำงำนไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่งในชัว่โมงกำรท ำงำนที่

ยำวนำนพรอ้มกบัควำมเร็วทีส่ม ่ำเสมอ" เมือ่สอบถำมควำมเห็นเกีย่วกบัคณุลักษณะที่ดทีีส่ดุของเครือ่ง Austoft 
8000 นัน้ Jim บอกวำ่ระบบท ำควำมสะอำด Anti-Vortex เป็นคณุลักษณะทีย่อดเยีย่มทีส่ดุ 

ในฐำนะของระบบท ำควำมสะอำดทีท่ันสมยัและมปีระสทิธภิำพทีส่ดุในอตุสำหกรรม 
ระบบนีช้ว่ยลดกำรท ำงำนเพิม่เตมิ และลดกำรสญูเสยีออ้ย 



 

 

 

 

 

อกีทัง้ยังชว่ยเพิม่ควำมหนำแน่นของตน้ออ้ยในกำรขนสง่ไดเ้ป็นอยำ่งด ีชว่ยลดตน้ทนุในกำรด ำเนนิงำน นอกจำกนี ้

Jim ยังไดช้ืน่ชมอกีวำ่ “กำรทรงตัวของเครือ่งจักร คณุภำพของกำรเก็บเกีย่ว และกำรใชเ้ชือ้เพลงิต ่ำ 
และควำมน่ำเชือ่ถอืระดับสงูท ำใหผ้มไวำ้งใจได”้ 

 
 

Sao Martinho Group (บราซลิ)* 

Sao Martinho Group เป็นเจำ้ของพืน้ที ่120,000 เฮกตำรก์ระจำยอยูใ่น 4 ต ำแหน่งทีต่ัง้ตำ่งกนั 
และท ำกำรผลติออ้ยและแอลกอฮอล ์นอกจำกนีบ้รษัิทยังไดผ้ลติพลังงำนกำ๊ซชวีภำพจำกออ้ย 

เพือ่ใหเ้กดิควำมมัน่ใจวำ่สำมำรถป้อนเชือ้เพลงิไดอ้ยำ่งเพยีงส ำหรับกำรผลติพลังงำนภำยใน 
และสำมำรถน ำพลังงำนสว่นเกนิไปจ ำหน่ำยไดอ้กีดว้ย  

 
ในชว่งปี 2557 - 2558 ปรมิำณออ้ยทีเ่ขำ้สูก่ำรแปรรปูมปีรมิำณมำกถงึ 18.7 ลำ้นตัน 

ดว้ยปรมิำณกำรผลติขนำดใหญร่ะดับดังกลำ่วและควำมจ ำเป็นในกำรมเีครือ่งจักรทีน่่ำเชือ่ถอืและทรงพลัง 
บรษัิทจงึเลอืกใชเ้ครือ่งจักรของ Case IH กลุม่อปุกรณข์องบรษัิทในปัจจบุนัประกอบดว้ยเครือ่งเก็บเกีย่วออ้ย 

Case IH จ ำนวน 183 เครือ่ง และรถแทรกเตอร ์Case IH อกี 418 เครือ่ง 

กำรท ำงำนใหไ้ดเ้กนิกวำ่ควำมคำดหวงัของลกูคำ้ ทัง้ในแงข่องผลผลติ และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรแลว้นัน้ 
เรำตอ้งสนับสนุนลกูคำ้ดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิำรทีย่อดเยีย่มถอืวำ่เป็นภำรกจิของ Case IH ทั่วโลก  

*(แหลง่ทีม่ำของขอ้มลู XX ก ำลงัรอกำรตอบกลบัจำกบรำซลิ) 
 

[จบ] 
 


