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New Holland Agriculture เปิดตวัรถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทน 

และวสิยัทศันส์ าหรบัอนาคตของการท าการเกษตรทีย่ ัง่ยนื 

 

ลอนดอน 29 สงิหาคม 2560 

 

ถา้คณุลองจนิตนาการถงึฟารม์การเกษตรแหง่อนาคต 

ทีส่ามารถเป็นเอกเทศดา้นพลังงานทีใ่ชใ้นแปลงอยา่งสมบรูณแ์บบ 

ตอบสนองไดท้ัง้ความตอ้งการดา้นเชือ้เพลงิและพลังงานอืน่ๆ และยังมเีหลอืเผือ่แผ่ไปทีช่มุชนคา้งเคยีง 

จากนัน้จนิตนาการตอ่ไปวา่ฟารม์การเกษตรนี ้สามารถท าสิง่เหลา่นัน้ไดโ้ดยใชว้สัดเุหลอืใชท้างการเกษตร   

และน่ันคอืหลักการพืน้ฐานทีว่ศิวกรและนักออกแบบของเราที ่New Holland คดิอยู ่

และขณะนีพ้วกเขาท ามากกวา่การจนิตนาการ พวกเขาสง่มอบออกมาใหก้บัทกุคนแลว้ 

 

เกษตรกรจะเป็นหัวหอกส าคัญในการเปลีย่นแปลงจากยานยนตร์ะบบเชือ้เพลงิฟอสซลิไปสูแ่หลง่พลังงานหมนุ

เวยีน โดยใชว้ฎัจักรแบบ ‘วงจรปิด’ ทีใ่ชไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้รงิ 

ซึง่จะใหก้ าลังแกร่ถแทรกเตอรผ์า่นพลังงานทีผ่ลติมาจากทีด่นิและวสัดขุองเสยีในฟารม์ของพวกเขาเอง 

น่ันเป็นแนวคดิเบือ้งหลังรถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทนใหมจ่าก New Holland Agriculture 

แบรนดเ์ครือ่งจักรกลการเกษตรระดับโลกของ CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) 

 

แนวความคดิของคณุลักษณะใหมน่ีถ้กูสะทอ้นออกมาดว้ยการออกแบบรถแทรกเตอร ์

ซึง่น าเสนอความแตกตา่งไปจากสิง่ทีน่ าเสนออยูใ่นอตุสาหกรรมนับถงึปัจจบุนัอยา่งชดัเจน 

รถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทนของ New Holland 

แสดงใหเ้ห็นถงึความส าคัญและความพรอ้มใชง้านของเชือ้เพลงิทางเลอืกในการท าฟารม์ทีเ่พิม่มากขึน้ 

และแสดงถงึการผลติเชือ้เพลงิจากพชืผล ของเสยีจากการเกษตร และของเสยีจากอตุสาหกรรมอาหารทั่วไป 

New Holland ท าการผนวกรวมระบบเชือ้เพลงิทางเลอืกและเทคโนโลยกีารเกษตรขัน้สงูเขา้ดว้ยกนัในเชงิรกุ 

เพือ่สรา้งแนวทางแกไ้ขปัญหาสมยัใหมแ่ละมคีวามยั่งยนืตอบสนองตอ่ความตอ้งการพลังงานทีจ่ะ 

‘ไดร้ับการพสิจูนใ์นอนาคต’ 

พรอ้มกบัความพรอ้มในการใชง้านและเทคโนโลยเีครือ่งยนตแ์ละระบบสง่ก าลังทีไ่ดร้ับการพสิจูนแ์ลว้ 

 

 

 

 

 

ฝ่ายการสือ่สารองคก์ร 



 

 

 

 

 

ความเชีย่วชาญในเทคโนโลยชีุดเครือ่งยนตแ์ละระบบสง่ก าลงัในระบบกา๊ซธรรมชาตทิ ีผ่า่นการพสิจู

นแ์ลว้ 

 

แบรนดข์อง CNH Industrial 

มปีระวตัคิวามเป็นมาทีย่าวนานในดา้นการพัฒนาและการน าเขา้สูก่ระบวนการเชงิพาณชิยข์องยานยนตร์ะบบกา๊

ซธรรมชาต ิและยังเป็นผูน้ าตลาดในดา้นนีอ้กีดว้ย นับตัง้แตก่ารบกุเบกิดา้นเทคโนโลยกีา๊ซธรรมชาตเิมือ่ 20 

ปีทีผ่า่นมา FPT Industrial ซึง่เป็นแบรนดเ์ครือ่งยนตแ์ละระบบสง่ก าลังของ CNH Industrial 

ไดผ้ลติเครือ่งยนตก์า๊ซธรรมชาตมิามากกวา่ 30,000 หน่วยทีใ่ชง้านทัง้กบักา๊ซธรรมชาตอิดั (CNG) 

และกา๊ซธรรมชาตเิหลว (LNG) ปัจจบุนัมยีานยนตร์ะบบกา๊ซธรรมชาตมิากกวา่ 22,000 

คันจากรถบรรทกุและรถประจ าทางจาก CNH Industrial ในแบรนด ์IVECO และ IVECO BUS 

ถกูใชง้านอยูบ่นทอ้งถนน ท าใหเ้ราเป็นผูน้ าในตลาดสว่นนีใ้นภมูภิาคยโุรป เมอืงหลวงชัน้น ามากมาย เชน่ 

แอสทานา บาค ุมาดรดิ และปารสีตา่งก็เลอืกใชก้ลุม่ยานยนตร์ะบบกา๊ซธรรมชาตขิอง IVECO BUS 

ในกจิการการขนสง่มวลชนของเมอืงเหลา่นัน้  

ปัจจบุนั มผีลติภณัฑย์านยนตร์ะบบกา๊ซของ IVECO BUS มากกวา่ 5,750 คันใชง้านอยูบ่นทอ้งถนนทั่วโลก 

นอกจากนี ้CNH Industrial และ IVECO ยังท างานรว่มกบัรัฐบาลทั่วโลก เชน่ กบัรัฐบาลของอสิราเอล 

โดยไดก้ าหนดความร่วมมอืในการพัฒนาเทคโนโลยเีชือ้เพลงิทางเลอืกและระบบกา๊ซขึน้มา นอกจากนี ้FPT 

Industrial ยังก าลังท างานเกีย่วกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาระบบขบัเคลือ่นไฮบรดิและไฟฟ้าหลากหลายแบบ 

โดยมยีานยนนตแ์บรนด ์IVECO และ IVECO BUS มากกวา่ 1,200 

คันใชพ้ลังงานจากเทคโนโลยดีังกลา่วนับจนถงึปัจจบุนั 

 

กลุม่ผลติภณัฑร์ะบบเชือ้เพลงิทางเลอืกทีค่รอบคลมุ 

 

ประสบการณอ์ันยาวนานในดา้นเชือ้เพลงิทางเลอืกน าผลดอียา่งมนัียส าคัญมาสูก่ารพัฒนารถแทรกเตอรต์น้แบ

บระบบกา๊ซมเีทนของ New Holland ในแงข่องการใชง้านไดจ้รงิ ความน่าเชือ่ถอื 

และเทคโนโลยทีีไ่ดร้ับการพสิจูนแ์ลว้  

 

New Holland เองก็มปีระวตัคิวามเป็นมาอยา่งยาวนานในดา้นนี ้

และแกนหลักประการหนึง่ในแผนกลยทุธก์ารเป็นผูน้ าระบบพลังงานสะอาดของเรา 

ซึง่ด าเนนิการครอบคลมุในทกุดา้นทีส่ง่ผลกระทบตอ่การเกษตรทีย่ั่งยืน่ 

ก็คอืการพัฒนาผลติภัณฑท์ีส่ามารถชว่ยในการผลติและใชง้านเชือ้เพลงิทางเลอืกได ้

ดว้ยการมแีนวน าทางดังกลา่วในปี 2549 

ในฐานะผูผ้ลติรายแรกทีน่ าเสนอผลติภณัฑท์ีใ่ชง้านกบัเชือ้เพลงิไบโอดเีซลไดแ้บบ 100% 

ท าใหเ้กษตรกรสามารถใชง้านเชือ้เพลงิของพวกเขาเองไดม้ากขึน้ New Holland 

เขา้สูแ่นวทางการสรา้งตน้แบบรถแทรกเตอรพ์ลังงานไฮโดรเจนคันแรกของโลก NH2™ 



 

 

 

 

 

และไดพ้สิจูนค์วามเป็นไปไดข้องแนวคดิดังกลา่วในภาคเกษตรกรรมแลว้ ในปี 2552 New Holland 

ไดเ้ปิดตัวตน้แบบของระบบ Energy Independent Farm™ (ระบบการท าฟารม์ทีม่อีสิระทางพลังงาน) 

เพือ่เรง่การน าเชือ้เพลงิทางเลอืกมาปรับใชจ้รงิ 

และนับจากนัน้เป็นตน้มาเราก็คน้หาแนวทางแกไ้ขปัญหาในการท าใหเ้ป็นจรงิขึน้มาใหไ้ดอ้ยา่งจรงิจัง ในปี 

2555 ผลแหง่ความพยายามดังกลา่วน าไปสูผ่ลติภณัฑต์น้แบบรถแทรกเตอรร์ะบบกา๊ซหงุตม้ขัน้แรกเริม่ 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน่ของ New Holland 

ในการคน้หาเชือ้เพลงิทางเลอืกซึง่สามารถลดการปลอ่ยไอเสยีและมตีน้ทนุการด าเนนิงานต ่า 

การท างานดังกลา่วสง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาผลติภัณฑต์น้แบบรถแทรกเตอรร์ะบบเชือ้เพลงิมเีทนคันแรกขึน้มาใ

นปี 2556 

และมตีน้แบบอกีสองรุน่ถกูเปิดตัวออกมาหลังจากนัน้และไดร้ับการทดสอบภาคสนามดว้ยการใชง้านจรงิในฟาร์

มในพืน้ทีห่ลากหลายแหง่ เชน่ บราซลิ สาธารณรัฐเชก ฝรั่งเศส อติาล ีและสหราชอาณาจักร 

  

เทคโนโลยเีครือ่งยนตก์า๊ซมเีทนอนัทรงพลงัจาก FPT Industrial 

 

ตน้แบบรถแทรกเตอรร์ะบบเชือ้เพลงิมเีทนใหมแ่สดงถงึความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี

สรา้งสรรคโ์ดยมรีากฐานมาจากผลติภณัฑต์น้แบบรุน่กอ่นหนา้ รถแทรกเตอรต์น้แบบใชเ้ครือ่งยนตข์อง FPT 

Industrial ซึง่ถกูพัฒนาขึน้มาอยา่งเฉพาะเจาะจงส าหรับการใชง้านดา้นการเกษตร และใหก้ าลังสงูสดุ 180 

แรงมา้และแรงบดิสงูสดุ 740 นวิตัน-เมตร เทยีบเทา่กบัระบบดเีซลขนาดเดยีวกัน 

เครือ่งยนตใ์ชเ้ทคโนโลยกีารสนัดาปแบบปรมิาณสมัพันธ ์ซึง่ไดร้ับการพัฒนาโดย FPT Industrial 

และเปิดตัวออกมาครัง้แรกในปี 2538 

และถกูน ามาใชง้านในกลุม่เครือ่งยนตก์า๊ซธรรมชาตทิัง้หมดเนื่องจากใหส้มรรถนะการท างานทีเ่ทยีบเทา่กบัเค

รือ่งยนตด์เีซล ในขณะเดยีวกันก็ใหก้ารปล่อยไอเสยีต ่าและมปีระสทิธภิาพสงู 

 

รถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทนมกีารออกแบบถงับรรจเุชือ้เพลงิขัน้สงูทีท่ าใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งอสิ

ระตลอดทัง้วนั นอกจากจากการปลกูพชืพลังงานของฟารม์แลว้ วสัดคุงเหลอืจากพชืผลและวสัดุของเสยีอืน่ๆ 

ยังถกูใชเ้พือ่ผลติกา๊ซไบโอมเีทนอกีดว้ย ท าใหไ้ดเ้ชือ้เพลงิทีม่อีงคป์ระกอบของ CO2 เป็นศนูย ์

และลดการปลอ่ยไอเสยีโดยรวมไดถ้งึ 80%  

 

เครือ่งยนตแ์ละระบบสง่ก าลังตน้แบบใหก้ าลังและแรงบดิระดับเดยีวกบัระบบดเีซลมาตรฐานในขนาดเดยีวกนั 

น่ันหมายถงึการใหส้มรรถนะการท างานในภาคสนามทีร่ะดับเดยีวกนั 

และยังสามารถลดระดับเสยีงดังขณะขบัเคลือ่นลงไดถ้งึ 50% ซึง่ท าใหเ้หมาะส าหรับการใชง้านในฟารม์ 

โดยเฉพาะบรเิวณเลีย้งปศสุตัวแ์ละการด าเนนิงานในพืน้ทีช่นบท   

 

 



 

 

 

 

 

วฎัจกัรทีใ่ชไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้รงิ: ขอ้ดขีองกา๊ซไบโอมเีทน 

 

กา๊ซไบโอมเีทนถกูผลติขึน้มาโดยใชร้ะบบวฎัจักรทีใ่หก้ารผลติทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ CO2  

เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับการใชง้านโดยยานยนตใ์นฟารม์เนื่องจากเกษตรกรเป็นเจา้ของวตัถดุบิและพืน้ทีร่องรับก

ารผลติกา๊ซอยูแ่ลว้ ทัง้นีไ้มเ่พยีงท าใหธ้รุกจิการเกษตรไดร้ับการป้อนเชือ้เพลงิทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ 

แตย่ังใหก้ารป้อนพลังงานทีเ่พยีงพออกีดว้ย 

เนือ่งจากไบโอมเีทนสามารถถกูเผาไหมเ้พือ่ผลติพลังงานไฟฟ้าป้อนใหแ้กส่ ิง่ปลกูสรา้งของฟารม์ 

รวมไปถงึไดต้ามความตอ้งการพลังงานความรอ้นใดๆ อกีดว้ย นอกจากนี ้

ยังสามารถป้อนระบบจ่ายกา๊ซใหก้บัครัวเรอืน 

และสามารถใชเ้พือ่ผลติกระแสไฟฟ้าป้อนใหก้บัระบบจา่ยไฟฟ้าแหง่ชาตเิพือ่ใหพ้ลังงานไฟฟ้าแกช่มุชน 

ท าใหเ้กดิวฎัจักรทีใ่ชไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้รงิ 

 

ไบโอมเีทนสามารถผลติมาจากการรวมกันของพชืพลังงานทีเ่พาะปลกูอยา่งเฉพาะ 

และพชืของเสยีหรอืเศษอาหารทัง้ในรปูแบบของเหลวและของแข็ง 

วสัดเุหลา่นีส้ามารถเก็บเกีย่วมาจากฟารม์หรอืเก็บรวมมาจากแหล่งก าเนดิอืน่ๆ มาไวท้ีฟ่ารม์ เชน่ 

โรงงานผลติอาหาร ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นอาหารและโรงอาหาร และป้อนใหก้บัระบบผลติกา๊ซชวีภาพ 

ในระบบผลติกา๊ซชวีภาพ เมือ่ไมม่อีากาศ 

วสัดจุะไดร้ับความรอ้นและเริม่สลายตัวทางชวีภาพเนือ่งจากแบคทเีรยี ลักษณะเดยีวกนักองปุ๋ ยหมกัทั่วไป 

จากนัน้วสัดเุหลา่นัน้จะใหก้า๊ซชวีภาพออกมารวมถงึกา๊ซไบโอมเีทน 

โดยผา่นกระบวนการหมกัแบบสองขัน้เป็นระยะเวลาประมาณ 60 วนั 

ขัน้สดุทา้ยจะถกูกลั่นเพือ่ผลติกา๊ซไบโอดเีซลเกรดเชือ้เพลงิออกมา 

เป็นผลติภณัฑท์ีส่ามารถใชเ้พือ่ใหก้ าลังแกร่ถแทรกเตอรไ์ด ้ 

 

วสัดขุองเสยีในแบบของเหลวและของแข็งซึง่เรยีกวา่กากของเสยียอ่ยสลาย 

จะถกูเก็บรวมจากระบบการผลติกา๊ซชวีภาพหลังจากใชผ้ลติกา๊ซแลว้ ซึง่จะมสีารอาหารสงู 

และถกูใชเ้ป็นปุ๋ ยหมกัเพือ่หวา่นลงบนพืน้ทีใ่นฟารม์ส าหรับการเพาะปลกูพชืผลรอบถดัไปไดอ้กี 

ดว้ยแนวทางดังกลา่ว เกษตรกรสามารถผลติเชือ้เพลงิทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ CO2 ของพวกเขาเอง 

ในขณะทีย่ังชว่ยปกป้องพวกเขาตอ่ความผันผวนของราคาน ้ามัน 

รวมไปถงึขอ้ดจีากการประหยัดคา่ใชจ้า่ยอยา่งมนัียส าคัญระหวา่ง 10 และ 30 

เปอรเ์ซน็ตจ์ากการซือ้น ้ามันดเีซลมาใช ้นอกจากนีเ้กษตรกรยังสามารถเปลีย่นวสัดตุา่งๆ เชน่ ปุ๋ ยคอกจากสตัว ์

เศษซากจากตน้พชื และเศษอาหารมาเป็นพลังงานได ้

และสามารถรับประโยชนจ์ากการมรีายไดเ้พิม่เตมิจากการขายกา๊ซไบโอมเีทนใหก้บับคุคลภายนอกเพือ่ใชก้บัย

านยนตข์องพวกเขาไดอ้กีดว้ย 

และแมว้า่เกษตรกรจะไมม่แีหลง่ก าเนดิในการผลติกา๊ซไบโอมเีทนเป็นของตนเอง 



 

 

 

 

 

รถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทนของ New Holland ยงัสามารถใชเ้ชือ้เพลงิมเีทนจากเครอืขา่ยทอ้งถิน่ 

‘ทั่วไป’ ไดอ้กีดว้ย 

 

การท างานอยา่งยาวนานตลอดวนั 

 

เพือ่ท าใหไ้ดก้ารใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 

เชือ้เพลงิของรถแทรกเตอรจ์ะถกูจัดเก็บไวใ้นถงับรรจทุีผ่ลติมาโดยใชว้สัดคุอมโพสทิทีม่โีครงสรา้งแบบทอ่เป็

นชัน้ๆ ภายใตโ้ครงสรา้งถงักกัเก็บทีม่นัเงาและผสานเป็นหนึง่เดยีวยดึตดิกบัดา้นหนา้ของรถแทรกเตอร ์

โดยมสีองถงับรรจเุชือ้เพลงิอยูท่ีด่า้นซา้ยและดา้นขวาของตัวรถ ดว้ยรปูแบบเคา้โครงดังกลา่ว 

ท าใหส้ามารถใชง้านอปุกรณไ์ดอ้ยา่งยาวนานตลอดวนั 

รถแทกรเตอรส์ามารถเตมิเชือ้เพลงิใหมไ่ดง้า่ยเชน่เดยีวกันรถแทรกเตอรร์ะบบดเีซลทั่วไป โดยใชห้วัเตมิเดีย่ว 

และดว้ยระยะเวลาการเตมิในระดับเดยีวกนั  

 

สบืเนือ่งจากการลดการปลอ่ยกา๊ซไอเสยีจากการเผาไหมข้องกา๊ซมเีทน 

ระบบจงึเพยีงจ าเป็นตอ้งใชร้ะบบบ าบดัไอเสยีขาออกแบบงา่ยขึน้เทา่นัน้ 

ซึง่จะมลีักษณะเป็นคอนเวอรเ์ตอรต์ัวเรง่ปฏกิริยิามาตรฐานตัวเดยีวทีไ่มต่อ้งบ ารงุรักษา 

 

ความเอนกประสงคใ์นการท าการเกษตรในทกุดา้น 

รถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทนของ New Holland 

ท างานทัง้หมดทีท่ าไดโ้ดยรถแทรกเตอรร์ะบบดเีซลมาตรฐานในขนาดเทยีบเทา่กนัสามารถท างานได ้

ตัง้แตง่านในแปลงเกษตรไปจนถงึการขนสง่เคลือ่นยา้ย งานในแปลงทีใ่ชค้วามเร็วสงู 

งานการเตรยีมดนิเพาะปลกูและงานทีต่อ้งใชแ้รงฉุดลากมาก เชน่ การไถดะ 

ไปจนถงึงานบรรทกุเพือ่ป้อนอาหารสตัว ์และบรรทกุเมล็ดธัญพชื 

รถแทรกเตอรต์น้แบบระบบเชือ้เพลงิมเีทนใหค้วามเอนกประสงคไ์ดอ้ยา่งยอดเยีย่มในงานการเกษตรในขนาดตั

วอปุกรณท์ีม่ปีระสทิธภิาพและทนทาน  

 

การออกแบบตามหลกัวทิยาศาสตรท์ ีเ่ป็นเอกลกัษณ์และล า้สมยั  

 

ทมีออกแบบนานาชาตขิอง CNH Industrial ไดป้รับแนวคดิรปูแบบรถแทรกเตอรใ์หม ่

และสรา้งสรรคว์สิยัทัศนส์ าหรับอนาคตของการออกแบบรถแทรกเตอร ์เจตนารมยใ์นสไตล ์New Holland 

ทีส่ าคัญถกูเนน้ออกมา เชน่ ชอ่งดดูอากาศเขา้ทีฝ่าครอบเครือ่งยนตท์ีท่รงพลัง 

และรวมกบัองคป์ระกอบแหง่ยคุอนาคตตา่งๆ รวมไปถงึฝาครอบแบบหุม้โดยรอบ ซึง่ขยายไปสูส่ว่น 

‘ฝาครอบหนา้’ ของหอ้งโดยสาร กนัชนดา้นหนา้ทีผ่นวกรวมเขา้กันเพือ่ใหร้ปูลักษณก์ารไหลลืน่ 

และเครือ่งแบบสฟ้ีาเมทัลลคิแบบก าหนดเอง ชดุไฟแสงสวา่งแบบ LED 



 

 

 

 

 

ทัง้หมดใหร้ะบบไฟทีเ่ป็นเอกลักษณข์อง New Holland พรอ้มกับไฟสญัญาณทีผ่นวกรวมเขา้กบัถงัดา้นหนา้ 

กนัชนดา้นหนา้ สว่นเพดานรถและหลังคาตดิตัง้มาพรอ้มกบัไฟท างาน 

หลังคาตดิตัง้ไฟสญัญาณหยดุและไฟสญัญาณกนัชนดา้นหลังทีโ่ดดเดน่เพือ่ใหร้ะดับทัศนวสิยัในฟารม์ทีไ่มม่ใี

ครเทยีบได ้

 

วสัดทุีผ่ลติดว้ยเทคโนโลยสีงูมากมายถกูน ามาใชเ้พือ่เพิม่ขดีความสามารถของสภาพแวดลอ้มการท างาน 

เพิม่ความสะดวกสบายและลดความเมือ่ยลา้ในการท างาน เบาะน่ังแบบใหมซ่ ึง่การเนน้รปูแบบตราสนิคา้ 

การผลใิบของ New Holland 

ถกูผลติขึน้มาดว้ยเสน้ใยทีส่ามารถขบัเหงือ่ออกไปพรอ้มดว้ยโครงสรา้งแบบรังผึง้ 

เสน้ใยดังกลา่วใหล้ักษณะการหมนุเวยีนอากาศและรักษาความเย็นสบายใหแ้กผู่ข้บัในสภาพอากาศรอ้น 

และใหก้ารปกป้องดว้ยรอบการท างานของตัวระบายความรอ้น 

เคา้โครงของชัน้บรุองเพิม่ขดีความสามารถของการหมนุเวยีนอากาศไดด้ขี ึน้ 

 

ทศันวสิยัสงูสดุจากหอ้งโดยสารทีล่อ้มรอบดว้ยกระจกทกุดา้น 

 

การออกแบบหอ้งโดยสารของรถแทรกเตอรต์น้แบบระบบเชือ้เพลงิมเีทนมคีวามแตกตา่งไปจากรปูแบบพืน้ที่

ท างานทีคุ่น้เคยของผูข้บัอยา่งสิน้เชงิ ชว่ยใหเ้กดิความปลอดภยั ประสทิธภิาพ และความสะดวกสบาย 

คณุลักษณะขัน้สงูประกอบดว้ย: 

 การตดิกระจกทกุดา้นของหอ้งโดยสารใหท้ัศนวสิยัแบบ 360 องศา เพิม่พืน้ทีม่องผ่านกระจกไดอ้กี 

20% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัรถแทรกเตอรม์าตรฐาน  

 หลังคาทรงโดมลอยใหล้ักษณะรปูแบบมมุมองพาโนรามาอยา่งสมบรูณเ์พือ่วตัถปุระสงคด์า้นการเกษ

ตรเป็นหลักกอ่น 

และจะท าใหผู้ข้บัสามารถดอูปุกรณ์ยกของดา้นหนา้ไดต้ลอดแนวเสน้โคง้รองรับการท างานทัง้หมด 

ชว่ยในการท างานแจกจา่ยอาหารเพือ่ป้อนใหแ้กส่ตัวเ์ลีย้งในฟารม์ปศสุตัว ์ 

 การใชก้ลอ้งมองแบบ 360 องศาชว่ยขจัดความจ าเป็นในการตดิกระจกมองขา้ง 

โดยใหม้มุมองโดยรอบแสดงใหเ้ห็นบนจอแสดงผลบนพวงมาลัยแบบยดึกบัที ่

นอกจากนีย้ังมกีลอ้งไรส้ายทีต่ดิยดึเขา้กบัอปุกรณต์อ่พ่วงทีส่ัง่การโดยรถแทรกเตอร ์

เพือ่ใหม้มุมองการท างานทีใ่กลช้ดิมากขึน้ 

 

การท างานทีไ่ดต้ามหลกัสรรีศาสตร ์ใชง้านงา่ย และการเชือ่มตอ่  

 

ทีพ่ักแขนดา้นขวามอืทีอ่อกแบบมาอยา่งชาญฉลาดดว้ยหลักการเฉพาะทีจ่ าเป็น 

สง่ผลใหไ้ดส้ภาพแวดลอ้มการท างานของหอ้งผูข้บัรถแทรกเตอรท์ีด่ไูมร่ะเกะระกะ 

ปุ่ มหรอืคันโยกควบคมุทีจ่ าเป็นทัง้หมดอยูใ่นต าแหน่งทีใ่ชง้านไดท้ันท ี



 

 

 

 

 

สว่นการควบคมุเพิม่เตมิถกูควบคุมโดยผา่นจอแสดงผลแบบโตต้อบทีผ่นังดา้นบนหอ้งโดยสาร 

คณุลักษณะตัวควบคมุแบบผสานรวมกัน 

 จอยสติ๊กควบคมุชดุโหลดดา้นหนา้ทีไ่ดต้ามหลักสรรีศาสตร์ 

 ปุ่ มควบคมุเกยีรแ์ละการเปลีย่นเกยีร ์

 แผงควบคมุไฮดรอลกิส าหรับจัดการอปุกรณท์ีต่ดิยดึดา้นหลัง 

 ตัวควบคมุคันเรง่ 

 การใชง้านและควบคมุ PTO 

ทีพ่ักแขนทัง้หมดถกูตดิยดึเขา้กับเบาะน่ัง ท าใหส้ามารถหมนุรอบแกนหมนุในลักษณะเชือ่มโยงอยูก่บัเบาะน่ัง 

เพิม่ขดีความสามารถในการท างานตามหลักสรรีศาสตรข์ณะท างานกบัอปุกรณต์อ่พ่วงทีต่ดิตัง้ไวด้า้นหลัง เชน่ 

ชดุตัดหญา้และชดุคันไถ 

 

หนา้จอและปุ่ มควบคมุถกูตดิตัง้อยูใ่นพวงมาลัยกบัทีซ่ ึง่ตดิตัง้กลุม่ของจอแสดงผลขอ้มลูตา่งๆ 

ยังคงอยูใ่นต าแหน่งตัง้ขึน้และอยูก่บัที ่ใหค้วามอสิระของต าแหน่งของพวงมาลัย 

จอแสดงผลดังกลา่วใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูของการท างานตา่งๆ ทีด่บูอ่ยไดอ้ยา่งทันท ีไดแ้ก:่ 

 ความเร็วเดนิหนา้ อณุหภมูเิครือ่งยนต ์ความเร็วเครือ่งยนต ์ทศิทางของการเคลือ่นตัว 

มาตรวดัเชือ้เพลงิ และเกยีรท์ีเ่ลอืก 

 แผนทีก่ารท าทางเมือ่ขบัขีไ่ปบนถนน และขอ้มลูของเสน้ทางแนะน าเมือ่ใชใ้นฟารม์ 

 มมุมองจากกลอ้งดา้นหลังมาแทนกระจกปีกขา้งขณะใชเ้พือ่ท าการขนสง่บนถนน 

และมมุมองแบบรอบดา้น 360 องศาเมือ่ใชง้านในฟารม์  

ระบบกลอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืในขณะยักยา้ยไปมาในขณะถอยหลัง  

 

จอแสดงผลบนผนังดา้นบนหอ้งโดยสารตัง้อยูใ่นสว่นดา้นบนขวาของหอ้งโดยสาร 

และวางต าแหน่งในจดุทีใ่หผู้ข้บัสามารถดรูอบทศิทางไดใ้นครัง้เดยีว 

จอแสดงผลแบบพาโนรามานีป้ระกอบดว้ยสามสว่นยอ่ยทีต่า่งกัน:  

 หนา้จอตัวแรกทางดา้นซา้ยตดิตัง้มาเฉพาะเพือ่ใหก้ารแสดงผลมมุมองจากกลอ้งซึง่มาแทนกระจกมอ

งขา้งแบบเดมิ พรอ้มกบัใหม้มุมองจากกลอ้งไรส้ายทีต่ดิตัง้มากบัอปุกรณต์อ่พว่งดว้ย 

 หนา้จอตรงกลางตัวทีส่องใหก้ารแสดงผลตัวแปรของรถแทรกเตอรท์ีด่ไูมบ่อ่ยนัก เชน่ ความเร็ว PTO 

ความสงูของตัวเชือ่มโยง อตัราการไหลของน ้ามนัไฮดรอลกิ และชดุไฟท างาน 

 หนา้จอตัวทีส่ามทางขวามอืตดิตัง้มาเฉพาะส าหรับการแสดงผลขอ้มลูตา่งๆ ทัง้นีไ้ดแ้ก ่

ขอ้มลูสภาพอากาศจากระบบเรดารแ์ละระบบป้อนขา่วสารมาตรฐาน 

ซึง่ออกแบบมาเพือ่ขว่ยในการตัดสนิใจทางธรุกจิตามโอกาส 

พรอ้มกบัขอ้มลูการควบคมุสภาพอากาศในหอ้งโดยสารและชดุการสือ่สารขอ้มลู 

 



 

 

 

 

 

ผูข้บัสามารถสลับไปมาระหวา่งจอแสดงผลบนผนังหอ้งโดยสารและจอแสดงผลแบบกลุม่ทีพ่วงมาลัยแบบตดิยึ

ดกบัที ่เพือ่จัดการและเลอืกตัวแปรการท างานทีส่ าคัญ เชน่ ความตอ้งการไฟท างาน หรอืความเร็ว PTO 

เมือ่ท าการปรับแตง่ตามตอ้งการแลว้ 

ผูข้บัก็สามารถหมนุหนา้จอกลับไปยังแผงจอแสดงผลบนผนังหอ้งโดยสารตรงกลางได ้ 

 

การควบคมุฟังกช์นัหลักดว้ยเสยีงท าใหผู้ข้บัสามารถใชม้อือยูก่บัพวงมาลัยตลอดเวลา 

เพือ่ความปลอดภยัสงูสดุในขณะท างาน 

ฟังกช์นัเหลา่นีร้วมถงึคณุลักษณะทีส่ าคัญตอ่ประสทิธภิาพการท างานของผูข้บั เชน่ 

การควบคมุสภาพอากาศในหอ้งโดยสาร ระบบสือ่สารขอ้มลูของรถแทรกเตอร ์และการใชโ้ทรศัพทม์อืถอื 

ซอฟตแ์วรเ์ฉพาะบนสมารท์โฟนท าใหส้ามารถเชือ่มตอ่ระหวา่งส านักงานของฟารม์และรถแทรกเตอรไ์ด ้

ซอฟตแ์วรช์ว่ยใหส้ามารถคน้หาต าแหน่งและปลดล็อกรถแทรกเตอรโ์ดยใชข้ัน้ตอนการระบตุัวตนดว้ยลายนิว้มื

อ ซึง่ท าส าเนาไวใ้นหอ้งโดยสารเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภยัเพิม่เตมิดว้ย รถแทรกเตอรจ์ะเริม่ตน้ 

‘สตารท์’ เครือ่งไดก้็ตอ่เมือ่กระบวนการระบตุัวตนดังกลา่วเสร็จสมบรูณแ์ลว้เทา่นัน้  

นอกจากนีย้ังสามารถใชส้มารท์โฟนเพือ่ควบคมุตัวแขนยกดา้นหลัง ท าใหเ้ชือ่มตอ่อปุกรณต์อ่พว่งไดง้า่ยขึน้ 

เนือ่งจากผูข้บัสามารถอยูก่บัอปุกรณต์อ่พว่งไดใ้นระหวา่งการตดิตัง้เครือ่งมอืเขา้กบัรถแทรกเตอร ์

 

นอกจากนีร้ถแทรกเตอรต์น้แบบระบบเชือ้เพลงิมเีทนยังมาพรอ้มกับชดุระบบเทคโนโลย ี

‘การท าฟารม์ทีแ่มน่ย า’ แบบเต็ม พรอ้มดว้ยเสาอากาศทีห่ลังคารถทีส่วยงาม 

ท าใหไ้ดค้วามสามารถในการขบัเคลือ่นตัวมนัเองไปตามรอ่งของพชืในแปลง ฯลฯ นอกจากนี ้

ยังมอีงคป์ระกอบของเทคโนโลยอีตัโนมตั ิเชน่ ระบบตรวจหาสิง่กดีขวางโดยอตัโนมตั ิ

 

สภาพแวดลอ้มทีก่า้วล ้าของหอ้งคนขบั ระบบการท าฟารม์ทีเ่ชือ่มตอ่ขอ้มลู 

และเทคโนโลยเีครือ่งยนตแ์ละการสง่ก าลังทีย่ั่งยนืและมคีวามน่าเชือ่ถอื 

ซึง่มคีวามพรอ้มใชง้านส าหรับการท าฟารม์ทีม่ปีระสทิธภิาพและใหผ้ลติภาพการท างาน 

ปัจจัยเหลา่นีร้วมกนัท าใหร้ถแทรกเตอรต์น้แบบระบบเชือ้เพลงิมเีทนของ New Holland 

เป็นตัวแทนแสดงถงึอนาคตของเทคโนโลยดีา้นการเกษตรทีใ่ชง้านไดจ้รงิ   

 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัรถแทรกเตอรต์น้แบบระบบกา๊ซมเีทน รวมไปถงึรปูภาพ วดิโีอ 

และขอ้มลูทางงเทคนคิ โปรดเยีย่มชมที ่bit.ly/methane-powered-concept   

 

 

 

 

http://bit.ly/methane-powered-concept


 

 

 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) 

เป็นผูน้ าระดบัโลกในภาคสนิคา้ทนุทีม่ปีระสบการณ์ในอตุสาหกรรมมาอยา่งยาวนาน 

มผีลติภัณฑค์รอบคลมุและมสีถานทีต่ัง้ครอบคลมุทัว่โลก 

แตล่ะแบรนดจ์ะเป็นเจา้ของโดยบรษัิทในเครอืผูด้ าเนนิธรุกจิระหวา่งประเทศในตลาดหลกัเฉพาะภาคอตุสาหกรรมของแตล่ะบรษัิท Case 

IH, New Holland Agriculture และ Steyr เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภัณฑร์ถแทรกเตอรแ์ละอปุกรณ์การเกษตร Case และ New 

Holland Construction เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภัณฑอ์ปุกรณ์เคลือ่นยา้ยดนิ Iveco Bus และ Heuliez Bus 

เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภณัฑร์ถบสัและรถโคช้ Iveco Astra 

เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภณัฑย์านยนตใ์นอตุสาหกรรมบดบอ่ยหนิและการกอ่สรา้ง Magirus 

เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภณัฑย์านยนตเ์พือ่การดบัเพลงิ Iveco Defence Vehicles 

เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภณัฑย์านยนตเ์พือ่การทหารและการปกป้องพลเรอืน และ FPT Industrial 

เป็นแบรนดส์ าหรับผลติภณัฑเ์ครือ่งยนตแ์ละระบบเกยีร ์ดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซตข์องบรษัิท www.cnhindustrial.com 

 

ผูต้ดิตอ่ของสือ่มวลชน: 

 

ส านักขา่วประจ าภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิค 

โทรศัพท:์ +39 011 0071967 

อเีมล:์ media.apac@cnhind.com 

 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:media.apac@cnhind.com

