
BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 3,200 C.C.
CHEVROLET TRAILBLAZER 2.8 LTZ Z71

BEST PICKUP 4WD UNDER 2,500 C.C.
CHEVROLET COLORADO 2.5 
DURAMAX X-Cab LTZ Z71
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DURAMAX X-Cab LTZ Z71

BEST SEDAN UNDER 1,800 C.C.
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Introduction…
Th

ai
la

nd 	 ในปีน้ีสนามแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ	 แก่งกระจาน	 
เซอร์กิต	 จ.เพชรบุรี	 ยังคงถูกใช้เป็นเวทีหลักสำาหรับทดสอบ	
พร้อมด้วยความเข้มงวดของคณะกรรมการที่มีมากข้ึนใน
แต่ละหัวข้อการทดสอบ	 อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่นำาไปสู่การ
เฟ้นหา	 “สุดยอดยนตรกรรมยอดเยี่ยม”	 ในแต่ละประเภท
อย่างแท้จริง		
	 การเฟ้นหายนตรกรรมยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท
นั้น	จะประกอบด้วย	2	ส่วนหลักๆ	คือ	ภาคทฤษฎี	ที่คณะ
กรรมการจากสมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย	ทำาการประเมิน
จากองค์ประกอบต่างๆ	เช่น	รูปลักษณ์	ความสวยงาม	ความ
สะดวกสบาย	 ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนเรื่องของ
ความปลอดภัย	และราคา	 เมื่อเทียบกับความคุ้มค่า	 โดยนำา

คะแนนจากภาคทฤษฎมีารวมกบัคะแนนในภาคปฏบิตั	ิซึง่จะ 
คำานวณจากสมรรถนะที่ได้ทำาการทดสอบการขับข่ีจริง	 ใน
สถานีทดสอบที่จัดทำาขึ้นโดยอ้างอิงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
กับการใช้งานชีวิตประจำาวัน	
	 หลังจากที่คณะกรรมการได้ทำาการทดสอบเสร็จส้ิน	
คะแนนทั้งหมด	 2	 ส่วน	 จะถูกนำามาพิจารณาอีกครั้งโดย
ละเอียด	 ก่อนจะทำาการเปิดเผยผลสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์	
เพื่อประกาศ	 และมอบรางวัลให้แก่เหล่ายนตรกรรมที่ผ่าน 
การทดสอบ	 และเหมาะสมที่สุดในการครอบครองรางวัล	 
“รถยอดเยี่ยมแห่งปี	2014”	หรือ	“Thailand	Car	of	The	Year	
2014	ในแต่ละประเภทอย่างเป็นทางการ

2

	 ในทุกเกมการแข่งขันย่อมมีผู้ชนะ	และนี่คือการเฟ้นหาผู้ชนะของ 
ยนตรกรรมในแต่ละเซ็กเมนต์อีกครั้ง	กับการจัดงานทดสอบรถยนต ์

ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย	ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 
บริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ร่วมมือกับสมาคมวิศวกรรม

ยานยนต์ไทย,	สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย,	
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	(ร.ย.ส.ท.)	

ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรมตลอดมา	เพื่อเป็นเป้าหมายสำาคัญของหลาย
ค่ายรถยนต์เมืองไทย	ในการรักษาและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน

อุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศไทยในหลายๆ	ด้าน	ให้เทียบเท่าระดับสากล
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ขุมพลังแรง	ประหยัดเป็นเลิศ
	 ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของ	
CRUZE	 ทำาให้เกิดสุดยอดนวัตกรรม
เครื่องยนต์	ECOTEC	รหัส	F18D4	เป็น
แบบ	4	สูบ	DOHC	16	วาล์ว	มีระบบ
วาล์วแปรผันตอ่เนื่องทั้งไอดแีละไอเสยี	
Double	 Continuous	 Variable	 Cam	
Phasing	 และระบบแปรผันความยาว

ทดสอบเสถียรภาพการควบคุม	 เป็น 
การจำาลองการเปลี่ยนเลนกะทันหัน	
เพื่อทดสอบความคมของพวงมาลัย
และการทรงตัวของรถถ้าเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน	 ซึ่งพวงมาลัยไฟฟ้าแบบแร็ค	
แอนด	์พเินีย่น	ตอบสนองได้อยา่งมัน่ใจ	
ควบคุมง่ายได้ตามต้องการ	 ระบบช่วง
ล่างควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวได้ดี
เยี่ยม	สามารถกระจายน้ำาหนักได้อย่าง
ลงตัว	 อีกหน่ึงตัวช่วยสำาคัญคือระบบ
ป้องกันล้อหมุนฟรี	 Traction	 Control   
ที่คอยช่วยรักษาสมดุลเวลารถเสีย
อาการให้กลับมาควบคุมได้เหมือนเดิม
	 ส่วนการขับขี่และบังคับควบคุม
พวงมาลัย	 แร็ค	 แอนด์	 พิเนี่ยน	 แบบ
พาวเวอร์ไฮดรอลิก	 ทำางานตอบสนอง
ได้หน่วงหนึบ	สนุก	เพราะเมื่อสามารถ
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CHEVROLET	CRUZE	1.8	LTZ	ทีส่ดุของรถยนตน์ัง่ล้ำาสมยัสายพนัธุ์
อเมริกัน	 ที่ผสมผสานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่รองรับตั้งแต่
แก๊สโซลีน	E0	จนถึงแก๊สโซฮอล์	E85	จนได้การยอมรับจากผู้ใช้รถ	
วา่น่ีคือทีส่ดุของรถยนตน์ัง่เบนซนิขนาด	1,800	ซ.ีซ.ี	และยังสามารถ
คว้ารางวัล	Car	of	The	Year	2014	มาครองได้อย่างเต็มภาคภูมิ	
อะไรที่ทำาให้	CHEVROLET	CRUZE	1.8	LTZ	ได้รับคะแนนท่วมท้นจาก
คณะกรรมการ...ที่นี่มีคำาตอบ

ท่อไอดี	ความจุ	1,798	ซี.ซี.	กำาลังสูงสุด	
104	กิโลวัตต์	หรือ	141	แรงม้า	(PS)	ที่	
6,200	รอบตอ่นาท	ีแรงบดิ	18.1	กก.-ม. 
ที	่3,800	รอบตอ่นาท	ีสง่กำาลงัด้วยเกยีร์
อัตโนมัติรุ่นใหม่	 Gen	 II	 เป็นอีกหน่ึง
ไฮไลต์ของรถรุ่นนี้	 เป็นแบบ	 6	 จังหวะ	
พร้อมระบบ	 DSC	 หรือ	 Driver	 Shift	
Control	 สามารถเปล่ียนเกียร์ได้ฉับไว

ควบคุมอาการของตัวรถได้อย่างม่ันใจ	
สามารถเติมคันเร่งส่งใส่โค้งบนขึ้นเนิน
หรือโค้งลงเขาได้อย่างสนุก	 ทั้งนี้ท้ังนั้น
สอดคลอ้งกบัการเซต็ระบบกนัสะเทอืน
หน้าเปน็แบบอสิระ	แมค็เฟอรสั์น	สตรัท	
ช็อคอัพแก็ส	พร้อมเหล็กกันโคลง	ส่วน
ด้านหลัง	เป็นแบบทอร์ชั่นบีม	ช็อคอัพ
แก็ส	 พร้อมระบบความปลอดภัยแบบ	
BFI	(Body-Frame	Integral	system)	ให้
ความมั่นใจในทุกสภาพถนน	
	 นับว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัว
สำาหรับรถยุคใหม่ที่ความแรงมาควบคู่
กบัความประหยัด	ซึง่ทำาให้	CHEVROLET 
CRUZE	1.8	LTZ	ตอบความตอ้งการของ
คณะกรรมการได้ลงตัวที่สุด

และล่ืนไหลต่อเนื่องกว่ารุ่นเดิม	 พร้อม
มีโหมด	M	แบบ	+/-	ให้ผู้ขับควบคุมการ
เปลี่ยนเกียร์เองได้	
	 สำ า ห รั บ เ ค รื่ อ ง ยนต์ ตั ว ให ม่นี้
สามารถรองรับเช้ือเพลิงได้ทั้งแต่แก๊ส
โซลีน	 E0	 จนถึงแก๊สโซฮอล์	 E85	 โดย
มีการปรับปรุงในหลายจุด	เช่น	เปลี่ยน
หัวฉีดขนาดใหญ่ขึ้น	 และระบบการ
ส่งจ่ายเช้ือเพลิงท่ีมีความไหลล่ืนกว่า
เดิม	 ช้ินส่วนภายในเครื่องยนต์ที่ต้อง
สมัผสักบัน้ำามนัเชือ้เพลงิ	ไดร้บัการปรบั
เปล่ียนเพื่อความทนทาน	 เช่น	 วาล์ว
และบ่าวาล์ว	 รวมทั้งสายเช้ือเพลิง 
และซีลต่างๆ	 ได้รับการปรับให้รองรับ	
E85	 ด้วยเช่นกัน	 ควบคุมการทำางาน
ด้วยระบบเซ็นเซอร์หลายตัวและคอม 
พิวเตอร์	 โดยเซ็นเซอร์จะตรวจวัด

ปริมาณเอทานอลในเช้ือเพลิง	 และส่ง
ข้อมูลให้คอมพิวเตอร์เพื่อปรับการจ่าย
เชือ้เพลงิและการจดุระเบดิให้เหมาะสม	
ชว่ยให้สมรรถนะของเครือ่งยนตม์คีวาม
สม่ำาเสมอแม้ใช้เชื้อเพลิงแตกต่างกัน 

ช่วงล่างขับสนุก	เกาะถนน
	 ในการทดสอบสถานี	 Suspension 
Test	ความนุ่มนวลของชว่งลา่ง	CRUZE	
1.8	LTZ	สามารถทำาได้โดดเด่นจนคณะ
กรรมการพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า 
ระบบช่วงล่างไม่ได้แตกต่างจากรถหรู
สัญชาติยุโรปเลย	 ซึ่งทำาได้อย่างยอด
เยี่ยมในสนามทดสอบ	 การสั่งการของ
พวงมาลยัมคีวามแมน่ยำาสงู	ตอบสนอง
ได้ดีในการควบคุมเข้าโค้งต่างๆ	 ต่อ
เนื่องด้วยสถานี	 Lane	 Change	 การ

SEDAN UNDER 1,800 C.C.
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	 เข้าสู่ช่วงการทดสอบในสถานี	Ac-
celeration	Test	เครื่องยนต์	DURAMAX	
เจเนอเรชั่นใหม่	ที่ได้รับการพัฒนาจาก
วิศวกรของเชฟโรเลต	ด้วยการติดตั้งชิ้น
ส่วนใหม่อย่าง	 ระบบหล่อเย็นเทอร์โบ
แปรผัน	รางระบบเชือ้เพลงิคอมมอนเรล	
แรงดันสูงชุดใหม่	ระบบวาล์วหมุนเวียน
ไอเสียควบคุมด้วยไฟฟ้า	(Exhaust	Gas	

Recirculation	-	EGR)	ชุดใหม่	ท่อร่วม
ไอดีใหม่	 ฝาสูบใหม่	 เส้ือสูบใหม่	 รวม
ถึงการติดต้ังเพลาถ่วงสมดุลและกล่อง
สมองกลควบคุม	 (Engine	 Control	
Module	 -	 ECM)	 ใหม่ทั้งหมด	 ทำาให้
เครื่อง	 DURAMAX	 เจเนอเรชั่นใหม่	 มี
พละกำาลังของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นเป็น	
200	แรงม้า	มีแรงบิด	500	นิวตัน-เมตร	
ที่	2,000	รอบ/นาที	ส่งกำาลังผ่านระบบ

กรรมการตอ้งทึง่ถงึแรง	Torque	ทีร่นุแรง	
จนต้องเทคะแนนให้อย่างหมดใจ
	 ถดัมาสถาน	ีSuspension	Test	การ
ทดสอบความนุ่มนวลระบบช่วงล่าง	ใน
สถานีนี้	CHEVROLET	TRAILBLAZER	
2.8	 LTZ	 ต้องพบบททดสอบการเข้า
โค้งในทุกรูปแบบ	 ระบบช่วงล่างแบบ
อิสระ	ปีกนกสองชั้น	พร้อมคอยล์สปริง
และโช้คอัพแก๊ส	ด้านหน้า	และโฟร์ลิงค์	
คอยล์สปริง	 พร้อมเหล็กกันโคลง	 ด้าน
หลัง	 ช่วยถ่ายเทน้ำาหนักในการเข้าโค้ง
ได้อย่างลงตัวแบบ	 “เอาอยู่”	 ม่ันใจได้ 
ถึงแม้จะเป็นช่วงโ ค้ง ข้ึนเขาก็ตาม	 
ขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด	 200	 แรงม้า	
ที่ส่งกำาลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ	 6	 จังหวะ	
เรียกกำาลังได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่งเป็นอีก 
จุดเด่นที่คณะกรรมการยกนิ้วให้เลย	
	 ปิดท้ายด้วยสถานี	 Lane	 Change	
คณะกรรมการผู้ทดสอบจะต้องควบคุม 
ดว้ยการบงัคบัรถเปลีย่นเลนแบบกะทนั 
หัน	 เพื่อสัมผัสระบบความปลอดภัย
และการทำางานของระบบช่วงล่าง	 รวม
ถึงการสั่งงานของพวงมาลัยว่ามีความ
แม่นยำาขนาดไหน	 ในช่วงการทดสอบ
พวงมาลัยพาวเวอร์สามารถสั่งการได้
อย่างเฉียบคม	 ควบคุมง่าย	 ระบบช่วง
ล่างเกาะถนน	 ถึงจะเกิดการควบคุมที่
เหนือความคาดหมาย	 ด้วยระบบเกียร์
กึง่แมนวล	+/-	จะคำานวณความสมัพันธ์
ของความเร็วรถ	 ความเร็วรอบและแรง
บิดของเครื่องยนต์ในอัตราที่เหมาะ
สมสำาหรับการเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้ง	 ซึ่ง
ถ้าปรับเปลี่ยนเกียร์จาก	 2	 ล้อ	 เป็น	 4	
ล้อ	 ด้วยการหมุนสวิตช์เลือกระบบขับ
เคลื่อน	2HI,	4HI	แล้ว	จะยิ่งควบคุมได้
ง่ายมากยิ่งขึ้น

ภายในลงตัวทุกการใช้งาน
	 พื้นที่ภายในห้องโดยสารของ	
TRAILBLAZER	มีความกว้างขวางที่สุด
ในรถระดับเดียวกัน	 รองรับผู้โดยสาร
ด้วยเบาะ	3	แถว	ซึ่งสามารถพับให้แบน
ราบได้เพื่อเพ่ิมพื้นที่บรรทุกสัมภาระ	
ทำาให้	 TRAILBLAZER	 มีความโดด
เด่นที่สุดในตลาดรถ	 PPV	 ขนาดกลาง	
รองรับทุกการใช้งาน	 แผงคอนโซลเน้น
ความกลมกลืน	 ด้วยสไตล์ดูอัลค็อกพิท 
เอกลักษณ์ของเชฟโรเลต	 เพียบพร้อม
ทั้งความหรูหรา	 ผสานกับความสมบุก 
สมบันในแบบรถอเนกประสงค์ท่ีรอง 
รับทุกการใช้งาน	 ห้องโดยสารภายใน
รองรับคนน่ังด้วยเบาะ	 3	 แถว	 7	 ที่
น่ัง	 โดยเบาะแถว	 2	 สามารถแยกพับ
ได้	 60:40	 และปรับการเอนพนักพิง
ได้	 ส่วนเบาะแถวหลังสุด	 สามารถพับ
ราบเป็นท่ีวางสัมภาระได้	 ถ้าต้องขน
ของที่มีความยาว	 ก็พับเบาะแถว	 2	
ราบต่อเนื่องกันได้	 พร้อมช่องเก็บของ
ตรงกลาง	 ส่วนเบาะแถวหน้าสุดข้าง 
คนขับ	พับเอนหลังให้แบนราบได้	 เพื่อ
เพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระและมีพื้นที่
บริเวณที่นั่งแถวที่สามมากที่สุด	 เมื่อ
เทียบกับรถระดับเดียวกัน	 สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถได้
อย่างเต็มรูปแบบ	 ซึ่งมีผลคะแนนเป็น
มติเอกฉันท์จากเหล่าคณะกรรมการว่า
นี่แหละคือที่สุดของการออกแบบ
	 ซึ่งทั้งหมดน้ีคือความเป็นสุดยอด	
CHEVROLET	TRAILBLAZER	2.8	LTZ	
Z71	ที่คว้ารางวัลรถ	PPV	ยอดเยี่ยมใน
รายการใหญ่ประจำาปีอย่าง	Car	of	The	
Year		2014	อย่างไม่ต้องมีข้อสงสัย

TR
AI

LB
LA

ZE
R 2

.8 
LT

Z Z
71

สำาหรบัสดุยอดยนตรกรรมหรใูนรปูแบบ	PPV	คงตอ้งยอมรบัวา่	CHEVROLET	TRAILBLAZER	2.8	LTZ 
เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าจับตามอง	 ด้วยการออกแบบที่โฉบเฉี่ยว	 ล้ำาสมัย	 คงสไตล์อเมริกันได้อย่าง 
ครบถ้วน	ขุมพลังเครื่องยนต์ขนาด	2.8	ลิตร	ตอบสนองดีทุกการใช้งาน	เหนือชั้นด้วยระบบช่วงล่าง 
ที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับทุกสภาพการใช้งาน	 จึงทำาให้ได้รับผลโหวตจากคณะกรรมการให้เป็น	 “ท่ีสุด”	
ของรถยนต์	 PPV	 ในการทดสอบ	 Car	 of	 The	 Year	 2014	 ความสุดยอดของ	 CHEVROLET	 
TRAILBLAZER	2.8	LTZ	จะเป็นอย่างไร	สามารถติดตามได้ในบททดสอบครั้งนี้...

เกียร์อัตโนมัติ	 6	 จังหวะ	 สามารถรีด
ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ได้สูงสุดและ
เสริมความประหยัดเช้ือเพลิงให้มีความ
ลงตัวมากยิ่งขึ้น	สามารถส่งกำาลังได้ต่อ
เนื่องรวดเร็วย่ิงขึ้น	 เพียงแค่กดคันเร่ง
ออกตัวก็ส่ังรถพุ่งทะยานไปข้างหน้า
ทันที	 ถึงแม้ว่าจะมีมิติตัวถังขนาดใหญ่
ก็ไม่สามารถทำาให้ด้อยประสิทธิภาพ
การออกตวัลงแม้แตน่อ้ย	จนเหลา่คณะ

PPV DIESEL 4WD UNDER 3,200 C.C.
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Best	Pickup	4WD	Under	2,500	C.C. 
	 เข้าสู่บททดสอบความเป็นสุดยอด
รถปิกอัพขับเคลื่อน	 4	 ล้อ	 ด้วยสถานี
ทดสอบอัตราเร่ง	 Acceleration	 Test	
ทีค่ณะกรรมการตอ้งกดคันเรง่แบบสดุๆ	
ตัง้แตเ่ริม่ออกตวัเลยทเีดยีว	เครือ่งยนต์
ดีเซล	 DURAMAX	 กระบอกสูบ	 92	
มิลลิเมตร	ช่วงชัก	94	มิลลิเมตร	ความ
จุ	2,499	ซี.ซี.	อัตราส่วนการอัด	16.5:1	
ใหก้ำาลงัสงูสดุ	163	แรงมา้	ที	่3,600	รอบ
ต่อนาที	 แรงบิดสูงสุด	 38.8	 กก.-ม.	 ที่	
2,000	 รอบต่อนาที	 เพิ่มประสิทธิภาพ
ของเครื่องยนต์ด้วยเทอร์โบชาร์จแบบ

COLORADO 2.5

แปรผัน	 Variable	 Geometry	 Turbo	
ครีบภายในตัวเทอร์โบเป็นแบบปรับได้	
ควบคุมและสั่งการด้วยสมองกล	 EMC	
หรือ	Engine	Control	Module	เพื่อให้มี
การอัดอากาศท่ีเหมาะสมกับความเร็ว
รอบ	สง่ผลใหม้อีตัราเรง่ท่ีตอ่เนือ่งตัง้แต่
รอบต่ำาจดรอบสูง	 มีการตอบสนองคัน
เร่งที่ดี	และไม่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
	 ทำาให้เคร่ืองยนต์สามารถแสดง
ประสิทธิภาพได้อย่างยอดเย่ียม	 และ
ย่ิงทำางานรวมกับระบบส่งกำาลังแบบ
เกยีรธ์รรมดา	6	สปดี	ทีไ่ดร้บัการพฒันา
มาเป็นพิเศษจากทีมวิศวกรเชฟโรเลต	 

และผา่นการทดสอบมาแลว้ในทกุสภาพ
การใชง้าน	ชว่ยสง่กำาลังไดอ้ย่างตอ่เน่ือง	
รวดเร็วยิ่งข้ึน	 ซึ่งเป็นจุดเด่นสำาคัญใน
การให้คะแนนจากคณะกรรมการใน
สถานีนี้
	 สถานีที่	 2	 เน้นการทดสอบความ
นุ่มนวลของระบบช่วงล่าง	Suspension	
Test	 ซึ่งคณะกรรมการจะได้พบกับบท
ทดสอบในการเขา้โคง้ตา่งๆ	ทีท่มีงานได้
จัดเตรยีมวางทางไว้ให้	ซึง่มีหลากหลาย
รูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบ	โค้งกว้าง	
และโค้งตัวเอส	 โดยกำาหนดความเร็ว 
การทดสอบไว้ที่	60	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
เพ่ือให้คณะกรรมการได้สัมผัสถึงระบบ
ชว่งลา่งเตม็รปูแบบ	ซึง่ระบบเทคโนโลยี
ช่วงล่างอันทันสมัยของเชฟโรเลตไม่ได้
ทำาให้เหล่าคณะกรรมการผิดหวังแม้แต่
น้อย	 ด้วยช่วงล่างแบบอิสระ	 ปีกนก
สองชั้นด้านหน้า	 และลิฟสปริงแป้นรูป
ครึ่งวงรี	ใช้วัสดุทำาด้วยเหล็กกล้า	พร้อม

โชค้อพัแกส๊ดา้นหลงั	ทีไ่ดร้บัการปรบัมา
เปน็พิเศษจากทมีวศิวกรอนัเลือ่งชือ่ของ
เชฟโรเลต	 ให้ความนุ่มนวลในการขับ
และมกีารยดึเกาะถนนทีด่	ีนอกจากนีย้งั
สามารถรองรบัการบรรทกุหนกัไดอ้ยา่ง
ดีเยี่ยม	สร้างการกระจายเสถียรภาพใน
การเขา้โคง้ไดอ้ย่างไมม่ทีีต่	ิและสามารถ
รับกับเครื่องยนต์ขนาด	 163	 แรงม้าได้
อย่างลงตัว	
	 สำาหรับระบบขับเคลื่อน	4	ล้อ	คือ
อีกจุดเด่นสำาคัญที่ผู้ขับขี่จะสามารถ
สัมผัสได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน	
สร้างความมั่นใจมากขึ้นแม้จะวิ่งอยู่บน
เส้นทางที่ควบคุมได้ยาก	 อาทิ	 ถนน
หินลอยหรือถนนขรุขระ	 เพียงแค่ปรับ
หมุนฟังก์ชันสวิตช์โหมด	การขับเคลื่อน	
2WD/4WD	Hi/4WD	Lo	สะดวก	ใช้งาน
ง่ายและควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า	 ช่วย
เพิม่ความสามารถในการขบัขีแ่บบออฟ
โรดให้ดียิ่งขึ้น

CHEVROLET

ด้วยดีกรีการเป็นปิกอัพสายพันธุ์อเมริกัน	 ที่ผ่านการทดสอบ
อย่างถึงขีดสุดในทุกสภาวะการขับขี่	 ทั้งในอเมริกา	 เอเชีย	 ยุโรป	
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้	 จึงทำาให้	 CHEVROLET	 COLORADO	
2.5	DURAMAX	LTZ	Z71	4WD	เป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครชิงชัย	Car	
of	The	Year	2014	เพ่ือพสูิจนค์วามเปน็สดุยอดในหมูม่วลรถปกิอพั
ขับเคลื่อน	4	ล้อ	เครื่องยนต์ไม่เกิน	2,500	ซี.ซี.	ในครั้งนี้

DU
RA

MA
X X

-C
ab

 LT
Z Z

71 	 ปิดท้ายด้วยสถานี	 Lane	 Change	
การทดสอบเสถียรภาพการควบคุม	
คณะกร รมการผู้ ท ดสอบจะต้ อ ง
คอนโทรลพวงมาลัยในการเปลี่ยนเลน
กะทันหัน	 เพื่อทดสอบความแม่นยำา
ของพวงมาลยัและการทำางานของระบบ
ช่วงล่างในช่วงเวลาฉุกเฉิน	 ซึ่งในสถานี
น้ีคณะกรรมการได้สัมผัสถึงความแตก
ต่างของการควบคุมที่แม่นยำาเหนือรถ 
ปกิอพัท่ัวไป	ดว้ยพวงมาลยั	แรค็	แอนด	์
พิเน่ียน	 พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	
ERS	 ที่สั่งการระบบช่วงล่างได้อย่างลง 
ตัว	และในช่วงการหักพวงมาลัยเปลี่ยน
เลนกะทันหัน	ระบบความปลอดภัยอัน
ชาญฉลาดสามารถตอบสนองได้อย่าง
ยอดเยี่ยม	 ถึงแม้ว่าจะมีสรีระใหญ่กว่า
รถปิกอัพท่ัวไป	 ไม่มีอาการสะบัดหรือ
ท้ายโยนให้รู้สึกหัวเสียแต่อย่างใด	 ซึ่ง
ทำาให้คณะกรรมการควักหมดหน้าตัก
ในการให้คะแนนครั้งนี้เลย

PICKUP 4WD UNDER 2,500 C.C.
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Best High-Lifted Pick
	 เข้าสู่บทพิสูจน์สมรรถนะความสุด
ยอดของ	 CHEVROLET	 COLORADO	
2.8	 DURAMAX	 X-Cab	 LTZ	 Z71	 ใน
สถานีทดสอบ	 ซึ่งได้แบ่งออกเป็น	 3	 
สเตชั่น	 เริ่มต้นด้วยสถานีอัตราเร่ง	 
Acceleration	 Test	 ด่านทดสอบแรกที่
จะพิสูจน์เคร่ืองยนต์บล็อกใหม่	 2,800	
ซี.ซี.	 200	 แรงม้า	 โดยคณะกรรมการผู้
ทดสอบจะเน้นทำาการขับขี่บนเส้นทาง
ตรง	เพือ่สมัผสัอัตราเรง่อยา่งเตม็ทีข่อง
แตล่ะเกยีรว์า่เปน็อยา่งไรบา้งในสถานน้ีี DU

RA
MA

X X
-C

ab
 LT

Z Z
71

โดยเครื่องยนต์	2,800	ซี.ซี.	180	แรงม้า	
เทอร์โบแปรผันแบบหัวฉีด	 ไดเร็ก 
อินเจ็กชั่น	 พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์	 ให้
แรงบิดอยู่ที่	500	นิวตัน-เมตร	ที่	2,000	
รอบ/นาที	 ส่งผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ	
6	 สปีด	 ที่มาพร้อมเทอร์โบแปรผัน	
(Variable	Geometry	Turbo)	และระบบ
อินเตอร์คูลเลอร์	 เพื่อการจุดระเบิดที่
ดีกว่า	 สร้างแรงม้า	 และสร้างแรงบิด 
รอบต่ำา	ควบคมุเซอรโ์วมอเตอรท์ีส่ัง่การ 
โดยสมองกล	 ECM	 (Engine	 Control	 
Module)	เพือ่ทีส่ดุของการขบัขี	่สามารถ 

ส่งกำาลังได้ต่อเ น่ือง	 รวดเร็วยิ่ ง ข้ึน 
สามารถให้กำาลังแรงสะใจตั้งแต่รอบ
ต่ำา	 โดยแรงบิดออกแบบด้วยคุณสมบัติ	 
Flat	 Torque	 ที่ ให้กำาลังสูงในรอบ
เครื่องยนต์ต่ำาไปจนถึงรอบเครื่องยนต์
ปานกลาง	 ทำาให้ได้กำาลังเต็มสมรรถนะ	
เครื่องยนต์ตอบสนองอย่างต่อเนื่อง	
ให้อัตราเร่งทันใจในทุกความต้องการ	
ซึ่งสามารถตอบโจทย์คณะกรรมการได้
อย่างยอดเยี่ยม
	 เขา้สูบ่ททดสอบที	่2	Lane	Change	
ในสถานีนี้กรรมการจะได้สัมผัสกับ
ระบบการควบคุมทุกรูปแบบ	 ไม่ว่าจะ
เปน็การตอบสนองของพวงมาลยั	ระบบ
ช่วงล่างที่เซ็ตมาอย่างดีเยี่ยม	 ในพื้นที่
สนามที่ได้จัดเตรียมไว้ให้	 การสั่งงาน
ของระบบพวงมาลยั	แรค็	แอนด	์พิเน่ียน	
พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	 สามารถ

ตอบสนองไดฉ้บัไวและเฉยีบคม	ควบคมุ
บอดี้ที่มีขนาดใหญ่ผ่านสถานีทดสอบ
ได้อย่างสบาย	 โดยยังคงเสถียรภาพไว้
อย่างมั่นใจ	ไร้อาการ	“โคลงของตัวรถ”	
ให้รู้สึกหวาดเสียวแม้แต่น้อย	
	 ซึง่เปน็ผลให้คณะกรรมการเทใจให้
กบัระบบชว่งลา่งใหมข่อง	COLORADO	
2.8	โดยทันที	เรียกได้ว่าเทหมดหน้าตัก	
เพราะความนุ่มนวลบนตัวถังที่มีขนาด
ใหญ่	 สร้างความประทับใจเหนือระดับ
ปิกอัพทั่วไป	
	 ปิดท้ายการทดสอบ	 Suspension	
Test	 ความนุ่มนวลของระบบช่วงล่าง	
ซึ่งเป็นด่านพิสูจน์ที่มีการทดสอบหลาก
หลายรูปแบบ	 เพ่ือให้คณะกรรมการ
ได้สัมผัสถึงระบบช่วงล่างอย่างเต็มที่ 
ระบบช่วงล่างกันสะเทือนด้านหน้าเป็น
แบบอิสระ	ปีกนก	2	ชั้น	ด้านหลังคาน

CHEVROLET
COLORADO 2.8

รถปิกอัพสายพันธ์ุแกร่งสไตล์อเมริกัน	 ที่ดุดันต้ังแต่หน้าจดท้าย	 
ตอบสนองทกุความตอ้งการของการใชง้านและการใช้ชวีติ	เพือ่ให้เป็น
สดุยอดยานพาหนะทีเ่หมาะสำาหรับทัง้การขบัขีใ่นเมอืงและการบรรทุก
หนักอย่างแท้จริง	 สร้างความแตกต่างเหนือระดับกว่าปิกอัพท่ัวไป	 
ซึ่งนับว่าเป็นความสำาเร็จในการคว้ารางวัลรถปิกอัพที่ดีท่ีสุด	 แล้ว 
อะไรคือ...ความสุดยอดที่ทำาให้กรรมการเทคะแนนอย่างท่วมท้น	 
เรามาติดตามได้ในบททดสอบ	Thailand	Car	of	The	Year	2014	
ครั้งนี้…

แข็ง	 แหนบวางบนเพลาพร้อมโช้คอัพ
แก๊ส	 ให้ประสิทธิภาพสูงในการเกาะ
ถนน	และสมรรถนะการบรรทุกมากขึ้น
กว่ารถปิกอัพทั่วไป	 สร้างความมั่นใจ
ได้ทุกครั้งที่เข้าโค้ง	เหมือนนั่งบนรถเก๋ง 
ซีดานขนาดใหญ่	
	 ซึ่ ง ผลสรุ ป โดยรวมจากคณะ
กรรมการทดสอบให้เป็นเสียงเดียวกัน
เลยว่า	 สมรรถนะ	 CHEVROLET	 
COLORADO	 2.8	 DURAMAX	 X-Cab	
LTZ	 Z71	 สามารถผ่านการทดสอบ
ได้อย่างยอดเย่ียม	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ทดสอบสมรรถนะ	 และการพัฒนารูป
ลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น	จึงทำาให้คว้า
รางวัล	BEST	HIGH-LIFTED	PICKUP	
3,200	C.C.	มาครองได้อย่างน่าชื่นชม

HIGH-LIFTED PICKUP 3,200 C.C.
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	 ความเหนือช้ันของ	 VOLT	 คือ	
ระบบขบัเคลือ่นทีป่ระกอบดว้ยมอเตอร์
ไฟฟ้า	2	ตัว	คลัตช์สามชุด	และชุดเฟือง 
Planetary	 ยกระดับประสิทธิภาพการ
ขับข่ีในภาพรวม	 ด้วยการลดความเร็ว
รอบของมอเตอร์ไฟฟ้า	 องค์ประกอบ
เช่นนี้	 ช่วยลดการสูญเสียพลังงานของ
แบตเตอร่ีในช่วงความเร็วสูง	 และเพิ่ม
ระยะทางขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอีก
ราว	3.2	กิโลเมตร
	 ภายในล้ำาสมยัดว้ยจอ	LCD	ใหร้าย
ละเอียดต่างๆ	 ที่จำาเป็นต่อผู้ขับขี่	 ทั้ง
ความเร็วที่ขับขี่	 ระยะทางที่ยังเหลือใน
การขบัขี	่สถานะแบตเตอรี	่และการขบัขี่
ระหวา่งเรง่หรอืเบรก และในช่วงระหวา่ง
ชาร์จไฟ	 จอนี้จะแสดงผลสถานะการ
ชารจ์ไฟกบัตวัรถ	นอกจากนีย้งัสามารถ 
กดปรับเลือกโหมดการขับขี่ที่จะเปลี่ยน
บุคลิกไปตามฟังก์ชันต่างๆ	 ที่เราเลือก	
ได้แก่	 Normal,	 Sport	 และ	Mountain	
ที่ปรับรถให้เหมาะกับเส้นทางที่เราใช้
งานจริง	ซึ่งทั้งหมดทำางานง่ายมากด้วย

CH
EV

RO
LE

T ระบบสัมผัส	คล้ายกับที่เราใช้ใน	Smart	
Phone	 ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี	 My-
Link	 ที่พร้อมลิงค์ทุกอย่างเข้าด้วยกัน
ง่ายๆ	เพียงปลายนิ้วของคุณ	ผ่านหน้า
จอ	Touch-screen	ในห้องโดยสาร 	เริ่ม
ต้นการขับข่ีได้อย่างง่ายดายด้วยการ
สตาร์ทแบบ	 Push-Button	 Start	 ที่มา
พร้อม	 Keyless	 Access	 และระบบ	
Remote	 vehicle	 starter	 ล้ำาหน้าด้วย
เทคโนโลย	ีOnStar	พรอ้มแอพพลเิคชัน่
ต่างๆ
	 สำ า ห รั บ ร ะ บบ ชุ ด ขั บ เ ค ลื่ อ น
นวัตกรรมใหม่ของเชฟโรเลต	 โวลต์	 
แบ่งการทำางานออกเป็น	4	โหมด	คือ
1.	 โหมดพลังงานไฟฟ้ามอเตอร์เดี่ยว	 :	
Single	Motor	EV	Driving
	 ในโหมดนี้	 มอเตอร์ลากจูงจะดึง
พลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อขับเคล่ือน	
VOLT	 ให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าในช่วง
ความเร็วต่ำา	 และขณะใช้อัตราเร่งสูง	
โดยเฟืองวงแหวนถูกล็อก	 และเครื่อง
สร้างกำาลังไฟ/มอเตอร์	 จะแยกส่วน

VO
LT

นับว่าเป็นปีที่	 2	ที่	 CHEVROLET	VOLT	รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถคว้ารางวัลมาครองได้อย่าง
ตอ่เนือ่ง		ดว้ยความพเิศษเพยีงหนึง่เดยีวทีผ่สานเทคโนโลยีขุมพลังขับเคลือ่นดว้ยไฟฟา้และเคร่ืองยนต์
ขนาดเล็ก	 โดยเสียบปลั๊กชาร์จไฟและเทคโนโลยีพลังไฟฟ้าขยายระยะทางขับเคลื่อน	 Extended-Range	
Electric	Vehicle	หรือ	E-REV	จะทำางานต่อเนื่องเมื่อแบตเตอรี่หมดลง	และยังสามารถใช้เชื้อเพลิงแก๊ส
โซฮอล์	E85	ได้	จึงทำาให้ประหยัดเชื้อเพลิง	มลพิษต่ำา	และมีการสึกหรอต่ำา	ที่สำาคัญ	สามารถทำาความ
เร็ว	0-100	กิโลเมตร	ในเวลา	9	วินาที	และให้ความเร็วสูงสุด	160	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	อีกด้วย	

TECHNOLOGY & MOST ENVIRONMENTAL FRIENDLY
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จากเครื่องยนต์และระบบเกียร์	 โดยตัว
มอเตอร์ลากจูงจะสามารถใช้พละกำาลัง
สูงสุด	 111	 กิโลวัตต์	 แรงบิด	 273	ฟุต
ปอนด์	 ให้อัตราเร่งอันยอดเย่ียมต้ังแต่
ออกตัว
2.	 โหมดพลังงานไฟฟ้าสองมอเตอร์	 :	
Two	Motor	EV	Driving
	 สำาหรับโหมดนี้อยู่ในช่วงการเพิ่ม
ความเร็วให้สูงขึ้น	 เฟืองวงแหวนถูก 
ปลดล็อก	 และเชื่อมต่อกับเคร่ืองสร้าง
กำาลังไฟ/มอเตอร์	 ทำาให้มอเตอร์ไฟฟ้า	
2	ตวัทำางานรว่มกนั	เพือ่สรา้งพละกำาลงั
ที่มากขึ้น	 พร้อมกับเพิ่มความประหยัด
พลังไฟ	 การผสมผสานมอเตอร์ที่ขับ
เคลื่อนช่วงความเร็วต่ำา	 ช่วยให้ระยะ
ทางขับเคลื่อนของ	 VOLT	 ในการใช้
พลังงานไฟฟ้าล้วนๆ	 เพิ่มขึ้นอีกราว	 
3.2	กิโลเมตรในการขับขี่บนไฮเวย์

และแบตเตอรี่	 จะป้อนกำาลังไฟให้แก่
มอเตอร์ลากจูงด้วยตัวอินเวอร์เตอร์	
	 ทั้งนี้ในการขับขี่โหมดขยายระยะ
ทาง	 เคร่ืองสร้างกำาลังไฟฟ้าจะป้อน
กำาลังไฟให้แบตเตอรี่	 คงพลังไฟไว้ใน
ระดับต่ำาเท่านั้น
4.	 โหมดขยายระยะทาง	 สองมอเตอร์	 :	
Two	Motor	Extended-Range	Combined	
Driving
	 การใช้งานในโหมดนี้	 การทำางาน
ของรถอยูใ่นความเรว็สงู	การขบัเคลือ่น
ความเร็วสูงในโหมดพลังงานไฟฟ้า
สองมอเตอร์น้ัน	 ถูกนำามาใช้กับโหมด
ขยายระยะทางเช่นกัน	 คลัตช์จะทำา
หน้าท่ีเชื่อมต่อเครื่องสร้างกำาลังไฟฟ้า/
มอเตอร์	 เข้ากับเครื่องยนต์และแหวน
ฟันเฟือง	 ผสมผสานเครื่องยนต์และ
มอเตอร์	 2	 ตัว	 เพื่อขับเคล่ือน	 VOLT	

กว่าการใช้มอเตอร์ลากจูงเพียงตัวเดียว 
ในขณะเดียวกัน	VOLT	ยังมอบประสบ 
การณก์ารขบัขีร่ถไฟฟา้อนันา่ประทบัใจ	
แม้ในโหมดขยายระยะทาง	 เน่ืองจาก
การใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่	 ที่จะมอบ
พลังไฟฟ้าเต็มกำาลัง	 เมื่อต้องการอัตรา
เร่งที่เร้าใจ
	 ส่วนในเรื่องระบบช่วงล่าง	 CHEV-
ROLET	 VOLT	 ยังคงเป็นแบบรถยนต์

ด้วยพละกำาลังสูงสุด	 150	 แรงม้า	 แรง
บิด	370	นิวตัน-เมตร	ที่รอบต่ำา
	 ซึ่งจากการทดสอบของคณะกรรม 
การ	 สรุปได้ว่า...ในช่ัวโมงนี้คงต้อง
ยอมรับ	CHEVROLET	VOLT	นอกจาก
จะคุม้คา่ดว้ยเทคโนโลยอัีนสดุแสนชาญ
ฉลาดแล้ว	 ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากที่สุดอีกด้วย	 จึงไม่น่าแปลกใจเลย
ที่ได้รับรางวัลนี้มาครอง	

ทั่วไป	 เริ่มตั้งแต่ระบบบังคับเลี้ยว	 แร็ค	
แอนด์	 พิเนี่ยน	 พร้อมเพาเวอร์ไฟฟ้า	
ระบบกันสะเทือนหน้า	 อิสระ	 แม็ค
เฟอร์สัน	 สตรัท	 พร้อมเหล็กกันโคลง	
และ	แบบคาน	คอมพาวนด์	แคร็งค์	ใน
ด้านหลัง	 ให้ความรู้สึกนุ่มนวล	 เหมือน
รถแฮตช์แบ็กในตระกูลเชฟโรเลตทั่วไป	
สว่นระบบขบัเคลือ่นโวลเทค	เทคโนโลยี
เอกลักษณ์ เฉพาะของเจนเนอรัล	 

มอเตอรส์	ซึง่ตดิตัง้อยู่ใน	CHEVROLET	
VOLT	 ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม-
ไอออน	 ขนาด	 16	 กิโลวัตต์ชั่วโมง	 ซึ่ง
การชาร์จไฟหนึ่งครั้ง	 VOLT	 สามารถ
ขับขี่ได้ระยะทาง	 60-80	 กิโลเมตร	
และเมื่อพลังไฟฟ้าในแบตเตอรี่หมด
ลง	 เครื่องยนต์ขนาดเล็ก	 1.4	 ลิตร	 จะ
ทำางานด้วยการสร้างกำาลังไฟกลับคืน 
สู่แบตเตอรี่	 เครื่องยนต์ยังแรงเหนือชั้น

3.	 โหมดขยายระยะทาง	 มอเตอร์เดียว	 :	
Single	Motor	Extended-Range	Driving
	 เม่ือพลงัไฟในแบตเตอรีอ่ยู่ในระดบั
ต่ำา	 เคร่ืองยนต์	 1.4	 ลิตร	 จะเชื่อมต่อ
กับเครื่องสร้างกำาลังไฟ/มอเตอร์ไฟฟ้า	
ด้วยคลัตช์ตัวที่	 3	 VOLT	 จะขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ลากจูง	และเฟืองวงแหวน
ในการขับขี่ช่วงความเร็วต่ำา	 และขณะ
ใช้อัตราเร่งสูง	 เครื่องสร้างกำาลังไฟฟ้า

ให้เคลื่อนท่ีด้วยชุดเฟืองแพลนเนตตารี่	
ระบบขับเคลื่อนต่างๆ	 นั้น	 ผสมผสาน
กนัอยา่งไหลลืน่ดว้ยชุดเฟอืงแพลนเนต
ตารี่	ก่อนส่งไปยังเฟืองท้ายต่อไป
	 ด้วยการผสมผสานพลังจากเครื่อง 
ยนตแ์ละมอเตอรไ์ฟฟา้	2	ตวั	เทคโนโลยี
อันซับซ้อนนี้	 ช่วยให้	 VOLT	 มีอัตรา 
ความประหยดัมากขึน้	10-15	เปอรเ์ซน็ต	์
ในการขับขี่ความเร็วสูงบนไฮเวย์มาก 
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