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การเตบิโตอย่างน่าประทบัใจของกลุ่มบรษิทั KTIS 

แห่งประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นถงึประโยชนจ์ากการลงทุนดา้นเคร ือ่งจกัรอุปกรณส์มยัใหม่ในการผลติน า้ตาลซึง่รวม

ไปถงึรถตดัออ้ยของ Case IH 
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การผลติน ้าตาลเป็นความส าเรจ็เชงิพาณิชยท์ีย่อดเยีย่มดา้นหน่ึงของประเทศไทย ในตลาดน ้าตาลทัว่โลก 

ประเทศไทยเป็นผูส้่งออกน ้าตาลอนัดบัสองของโลกรองจากบราซลิ 

และมีโรงงานผลติน ้าตาลขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกทีจ่งัหวดันครสวรรคซ์ ึง่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางเหนือ 200 

กโิลเมตร กลุ่มบรษิทั KTIS เป็นเจา้ของโรงงานดงักล่าวพรอ้มโรงงานอกี 2 

แห่งของบรษิทัไดเ้พิม่ผลผลติของโรงงานเพือ่รองรบัความตอ้งการทีเ่ตบิโตขึน้อย่างต่อเน่ือง 

โดยทยอยเพิม่ก าลงัการผลติจากระดบั 11,500 ตนัไปสูร่ะดบั 88,000 ตนัต่อวนั 

การท าไรอ่อ้ยของเกษตรกรคู่สญัญาของ KTIS 

ก็ไดป้รบัเปลีย่นจากการใชแ้รงงานจ านวนมากมาใชเ้คร ือ่งจกัรอุปกรณม์ากขึน้เพือ่ทีจ่ะรองรบัผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 

8 เท่า และอตัราผลผลติทีส่ามารถน าส่งเขา้สู่โรงงานไดเ้พิม่สูงขึน้น้ัน 

ส่วนหน่ึงก็เป็นผลจากอุปกรณอ์ย่างเชน่รถตดัออ้ยรุน่ Austoft® A8000 ของ Case IH 

  

KTIS ไดร้บัประสบการณจ์ากรถตดัออ้ยรุน่ Austoft 8000 ว่าเป็นอุปกรณข์ัน้สูง มีผลติภาพ 

และมีความน่าเชือ่ถอืมากทีสุ่ดในตลาดเป็นคร ัง้แรก โดยในตอนแรกทีพ่จิารณาซือ้รถตดัออ้ยน้ัน 

พวกเขายงัดูต่อตา้นเสยีดว้ยซ า้ KTIS ค านวณว่าอุปกรณจ์ะตอ้งสามารถเก็บเกีย่วออ้ยได ้300 

ตนัของตน้ออ้ยต่อวนัเพือ่ใหไ้ดร้บัความคุม้ค่าของอุปกรณ ์แต่เดมิแรงงานหน่ึงคนมีอตัราการเก็บเกีย่วที ่1 

ตนัต่อวนั หรอื 2 ตนัถา้เก็บเกีย่วไดง่้ายขึน้โดยการเผาไปดว้ย ซ ึง่รถตดัออ้ยจะตอ้งท างานใหไ้ดเ้ท่ากบัแรงงาน 

150 ถงึ 300 คน หากคดิว่าเคร ือ่งเก็บเกีย่วไม่มีทางท าไดต้ามระดบัอตัราผลผลติดงักล่าว KTIS 

ก็จะเลกิพจิารณาซือ้ทนัท ี 

 

ทัง้นี ้รถตดัออ้ยเคร ือ่งแรกของบรษิทัไดซ้ ือ้เคร ือ่งจกัรมือสองมาจากออสเตรเลยี 

ซ ึง่ท างานไดต้ามเป้าหมายทัง้หมดของพวกเขา ปัจจบุนั KTIS ใชเ้คร ือ่งเก็บเกีย่ว Case IH 

มือหน่ึงทีซ่ ือ้มาจากศูนยก์ระจายสนิคา้ระดบัภูมิภาคในกรุงเทพของ Case IH 

ซึง่ใหอ้ตัราผลผลติในการเก็บเกีย่วทีด่ขีึน้ ฤดูเก็บเกีย่วมีขอ้จ ากดัของชว่งเวลาทีส่ ัน้ ซ ึง่อยู่ทีป่ระมาณ 130 วนั 

ซ ึง่รถตดัออ้ยชว่ยใหบ้รรลุเป้าหมายไดง่้ายขึน้ นอกจากนี ้

ยงัเขา้มาชว่ยแกป้ัญหาการขาดแคลนแรงงานและปัญหาการเผาออ้ยซึง่ท าใหห้นา้ดนิเกดิความเสยีหายในเชงิควา

มหลากหลายทางชวีภาพและเป็นสาเหตุของมลพษิทางอากาศ 

การใชเ้คร ือ่งเก็บเกีย่วจงึชว่ยใหผ้ลต่อสภาวะโลกรอ้นน้ันไดล้ดลงอย่างมาก 

เคร ือ่งเก็บเกีย่ว Austoft 8000 Series 

เป็นเคร ือ่งเก็บเกีย่วทีท่ าไดต้ามความตอ้งการดา้นประสทิธภิาพตลอดเวลาและอตัราผลผลติไดม้ากทีสุ่ดจากกลุม่เ

คร ือ่งเก็บเกีย่วทีม่ีอยู่ท ัง้หมด รถตดัออ้ยรุน่ 8000 Series 

ออกแบบมาเพือ่การเก็บเกีย่วในไรแ่บบแถวเดยีวทีม่ีระยะห่างแถวที ่1.5 เมตร หรอืแบบแถวคู่ 

ซ ึง่เหมาะส าหรบัพืน้ทีก่ารผลติขนาดใหญ่ โดยสามารถรองรบัการผลติไดผ้ลสูงสุดถงึ 100 ตนัออ้ยต่อช ัว่โมง 

  

สมรรถนะและความน่าเชือ่ถอืทีย่อดเยีย่มของ Austoft 8000 มาจากการรวมกนัของปัจจยัต่างๆ อนัไดแ้ก ่

เคร ือ่งยนตท์รงพลงัขนาด 353 แรงมา้พรอ้มเทคโนโลย ีSmart Cruise ซ ึง่ปรบัความเรว็รอบ (rpm) 



 

 

 

 

 

ของเคร ือ่งยนตโ์ดยอตัโนมตั ิ

การเนน้ความส าคญัทีร่ะบบไฮดรอลกินอ้ยลงและลดการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิไดสู้งสุดถงึ 0.7 

ลติรต่อตนัของตน้ออ้ย ชดุตวัแยกใบออ้ยขนาด 45 องศาพรอ้มขอบหมุนวนตวันอก ระบบการท าความสะอาด 

Antivortex ในชดุแยกขจดัตวัหลกั ความเรว็ชดุตวัสบัสูงขนาด 205 รอบต่อนาท ี

และขนาดมิตทิีใ่หญ่ของชดุตวัสบั แผ่นจานมีดตดัใกลร้ะดบัพืน้ดนิ และลูกกลิง้ตวัป้อน 

  

ประสทิธภิาพการเก็บเกีย่วทีเ่พิม่สูงขึน้ดว้ยคุณลกัษณะเพิม่เตมิของ Cruise Control 

ซ ึง่จะควบคุมและจดจ าความเรว็บนพืน้ดนิโดยอตัโนมตั ิและ Auto Tracker 

ในตวัซึง่จะควบคุมความลกึใบมีดตดัทีฐ่านโดยอตัโนมตั ิ

ท าใหม้ั่นใจในการตดัทรีะดบัใกลพ้ืน้ดนิทีแ่ม่นย าและสม ่าเสมอโดยมีการสูญเสยีล าตน้ออ้ยนอ้ยทีสุ่ด 

ประสทิธภิาพเหลา่นีช้ว่ยลดความเสยีหายของรากหน่ออ่อนโดยเฉลีย่ที ่27% 

ลดการถอนรากทีส่่วนปลายของแถวไดถ้งึ 28% และลดการสูญเสยีส่วนล าตน้ของออ้ยโดยรวมไดถ้งึ 63% 

 

การเตบิโตเชงิพาณิชยพ์รอ้มกบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งน่าประทบัใจ 

 

กลุ่มบรษิทั KTIS สรา้งการเตบิโตทางธรุกจิโดยท าไดต้ามมาตรฐานระหว่างประเทศทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง 

โรงงานน ้าตาลรวมผลของ KTIS ทีอ่ยู่ในจงัหวดันครสวรรคม์ีก าลงัการผลติเพิม่ขึน้จากระดบั 500 ไปสู่ 15,000 

ตนัต่อวนั ส่วนโรงงานไทยเอกลกัษณใ์นจงัหวดัอุตรดติถไ์ดเ้พิม่ก าลงัการผลติจากระดบั 6,000 ไปสู่ 18,000 

ตนัต่อวนั และโรงงานเกษตรไทยฯ ในจงัหวดักาญจนบุรเีร ิม่ตน้จากก าลงัการผลติทีร่ะดบั 5,000 

ตนัต่อวนัและต่อมาไดย้า้ยทีต่ ัง้ไปทีจ่งัหวดันครสวรรค ์เพิม่ก าลงัการผลติไปสู่ระดบั 12,000 ตนัต่อวนั และ 

55,000 ตนัต่อวนัในปัจจบุนั โดยปัจจบุนั KTIS ใชร้ถตดัออ้ยจ านวน 120 

คนัเพือ่ป้อนวตัถุดบิใหก้บัโรงงานน ้าตาล และมากกว่าคร ึง่หน่ึงของจ านวนดงักล่าวเป็นรถตดัออ้ยของ Case IH  

 

 

คุณประพนัธ ์ศริวิริยิะกุล ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่มบรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรช ัน่ 

จ ากดั (มหาชน) หรอื KTIS ผูน้ าในอุตสาหกรรมน ้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  ใหค้วามคดิเห็นว่า: 

“รถตดัออ้ยของ Case IH เป็นเคร ือ่งทีม่ีคุณภาพสูง จดัการไดง่้าย และดูแลรกัษาง่าย 

นอกจากนีย้งัเพิม่การรบัประกนัดว้ยบรกิารหลงัการขายทีย่อดเยีย่มดว้ย  

มีทมีผูเ้ชีย่วชาญเคร ือ่งเก็บเกีย่วโดยเฉพาะ และอะไหล่ทีพ่รอ้มใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็เมือ่ตอ้งการ 

อกีทัง้ทมีฝ่ายบรหิารของ Case ก็ ‘รบัฟังความคดิเห็นของลูกคา้’ นัน่ก็ท าใหเ้ราพงึพอใจมาก” 

 

Case IH 

ไดเ้ปิดศูนยก์ระจายสนิคา้ใหม่ในกรุงเทพฯเมื่อปีทีผ่่านมาเพือ่สนับสนุนผูใ้ชเ้คร ือ่งเก็บเกีย่วและอุปกรณก์ารเกษตร

อืน่ๆ ส าหรบัชาวไทย การเปิดศูนยด์งักล่าวเป็นการใหค้วามมั่นใจว่าลูกคา้สามารถเขา้ถงึการกระจายอะไหล่ 

บรกิาร และค าแนะน าทางเทคนิคจากผูเ้ชีย่วชาญของเราไดโ้ดยตรง 

นอกจากจะเป็นการตระหนักถงึความส าคญัของตลาดภายในประเทศแลว้ 

โครงการนีย้งัเป็นส่วนหน่ึงของแผนกลยุทธข์อง Case IH 

เพือ่ท าใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยแ์ห่งความเป็นเลศิดา้นเคร ือ่งจกัรเก็บเกีย่วออ้ยระดบัภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใ

ตอ้กีดว้ย  

 

มาตรฐานระดบัสูงของ KTIS ก็เป็นสิง่ทีย่อดเยีย่มเชน่กนั กลุ่มบรษิทันีย้งัเป็นเจา้ของและด าเนินงานโรงไฟฟ้า 3 

แห่งโดยแต่ละโรงตัง้อยู่ตดิกบัโรงงานน ้าตาลแต่ละแห่งของพวกเขา ก าลงัการผลติไฟฟ้ารวมกนั 160 เมกะวตัต ์

ซ ึง่มีสญัญาขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

และส่วนหน่ึงของไฟฟ้าทีผ่ลติไดก็้ป้อนใหโ้รงงานน ้าตาลทัง้สามแห่ง รวมถงึโรงเยือ่กระดาษทีท่ ามาจากชานออ้ย 

ซ ึง่ชว่ยรกัษาสิง่แวดลอ้มอย่างยิง่เพราะสามารถลดการตดัตน้ไมไ้ดถ้งึปีละ 32 ลา้นตนั และผลติภณัฑย์งัเป็น 



 

 

 

 

 

Food Grade อกีดว้ย นอกจากนีย้งัมีบรษิทั เคทสิ ไบโอเอทานอล ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ KTIS 

เป็นผูผ้ลติเอทานอลดว้ยก าลงัการผลติ 230,000 ลติรต่อวนั 

และใชน้ ้ากากส่าซ ึง่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติเอทานอลน ามาผลติกา๊ซชวีภาพป้อนเป็นเชือ้เพลงิใหก้บัหม ้

อตม้ไอน ้าในโรงงานเอทานอล 

อกีทัง้ยงัมีการใชป้ระโยชนจ์ากกากตะกอนหมอ้กรองซึง่เป็นของเสยีจากกระบวนการผลติน ้าตาล 

โดยน ามาผสมกบัสารจลุนิทรยีต่์างๆ เพือ่เป็นประโยชนใ์นการผลติวสัดุปรบัปรุงดนิอกีดว้ย 

  

คุณประพนัธบ์อกว่ากระบวนการทีเ่ชือ่มโยงระหว่างกนันีส้่งผลใหเ้กดิ “ของเสยีเป็นศูนย”์ 

สิง่เหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึผลดสี าหรบัธรุกจิและสภาพแวดลอ้ม 

และส่วนหน่ึงก็เป็นเพราะการใชเ้ทคโนโลยอีย่างเชน่การใชร้ถตดัออ้ยของ Case IH  

 

[จบ]  

 

ข่าวประชาสมัพนัธแ์ละรูปถ่าย www.caseihmediacentre.com  

 
Case IH เป็นทางเลอืกทีโ่ดดเด่นส าหรบัมอือาชพี 

ดว้ยประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและประสบการณใ์นอุตสาหกรรมการเกษตรมากกว่า 175 ปี กลุ่มผลติภณัฑร์ถแทรกเตอร ์

รถเกีย่วนวด 

และรถท าฟ่อนฟางอนัทรงพลงัทีห่ลากหลายของเราไดร้บัการสนับสนุนดว้ยเครอืข่ายตวัแทนจ าหน่ายระดบัมอือาชพีทีม่ปีระส

บการณส์งูของเราทีอุ่ทศิตวัเพือ่มอบการสนับสนุนและโซลูชนัผลติภณัฑท์ีม่สีมรรถนะสงูสุดทีจ่ าเป็นส าหรบัความตอ้งการดา้น

ผลผลติและประสทิธภิาพการการท างานในยุคศตวรรษที ่21 ใหก้บัลกูคา้ของเรา 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ Case IH โปรดดูทางออนไลนไ์ดท้ี ่www.caseih.com  

 

Case IH เป็นแบรนดห์นึง่ของ CNH Industrial N.V. ผูน้ าระดบัโลกในสนิคา้ทุนทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยนิ์วยอรก์ 

(NYSE: CNHI) และตลาดหลกัทรพัยข์องอติาล ีMercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: CNHI) 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบั CNH Industrial โปรดเยีย่มชมทางออนไลนไ์ดท้ี ่www.cnhindustrial.com 

 

ผูต้ดิต่อส าหรบัข่าวสาร: 

Francesca Mazza 

ฝ่ายข่าวประชาสมัพนัธ ์ภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้

โทรศพัทม์ือถอื:  0044 (0)7847 568487  

อเีมล:francesca.mazza@cnhind.com 
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