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	 ในทุกเกมการแข่งขันย่อมมีผู้ชนะ	 และนี่คือการเฟ้นหาผู้ชนะ
ของยนตรกรรมในแต่ละเซ็กเมนต์อีกครั้ง	 กับการจัดงานทดสอบ
รถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย	 ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ของ	 บริษัท	 กรังด์ปรีซ์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จำากัด	 ร่วมมือกับ
สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย,	 สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ไทย,	 ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย	 ใน
พระบรมราชูปถัมภ์	(ร.ย.ส.ท.)	ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรมตลอดมา	เพื่อ
เป็นเป้าหมายสำาคัญของหลายค่ายรถยนต์เมืองไทย	 ในการ
รักษาและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์
ประเทศไทยในหลายๆ	ด้าน	ให้เทียบเท่าระดับสากล	

	 ในปน้ีีสนามแข่งขันรถยนตท์างเรยีบ	แกง่กระจาน	เซอรก์ติ	
จ.เพชรบรุ	ียงัคงถกูใชเ้ปน็เวทหีลกัสำาหรบัทดสอบ	พรอ้มด้วย 
ความเข้มงวดของคณะกรรมการที่มีมากขึ้นในแต่ละหัวข้อ
การทดสอบ	 อันจะเป็นส่วนสำาคัญที่นำาไปสู่การเฟ้นหา	 
“สดุยอดยนตรกรรมยอดเยีย่ม”	ในแตล่ะประเภทอยา่งแทจ้รงิ		
	การเฟ้นหายนตรกรรมยอดเย่ียมในแต่ละประเภทน้ัน	 
จะประกอบดว้ย	2	สว่นหลกัๆ	คอื	ภาคทฤษฎ	ีทีค่ณะกรรมการ 
จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย	 ทำาการประเมินจาก
องค์ประกอบต่างๆ	 เช่น	 รูปลักษณ์	 ความสวยงาม	 ความ
สะดวกสบาย	 ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ	 ตลอดจนเรื่อง
ของความปลอดภัย	 และราคา	 เม่ือเทียบกับความคุ้มค่า	 

โดยนำาคะแนนจากภาคทฤษฎมีารวมกบัคะแนนในภาคปฏบิตั	ิ 
ซึ่งจะคำานวณจากสมรรถนะท่ีได้ทำาการทดสอบการขับขี่จริง	
ในสถานทีดสอบทีจ่ดัทำาขึน้โดยอา้งองิเหตุการณท์ีอ่าจเกดิข้ึน 
กับการใช้งานชีวิตประจำาวัน	
	 หลังจากท่ีคณะกรรมการได้ทำาการทดสอบเสร็จสิ้น	
คะแนนทั้งหมด	 2	 ส่วน	 จะถูกนำามาพิจารณาอีกครั้งโดย
ละเอียด	 	 ก่อนจะทำาการเปิดเผยผลสรุปอย่างเป็นเอกฉันท์	
เพ่ือประกาศ	 และมอบรางวัลให้แก่เหล่ายนตรกรรมที่ผ่าน
การทดสอบ	 และเหมาะสมที่สุดในการครอบครองรางวัล	
“รถยอดเยี่ยมแห่งปี	2014”	หรือ	“Thailand	Car	of	The	Year	
2014	ในแต่ละประเภทอย่างเป็นทางการ
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	 FORD	 FOCUS	 ยนตรกรรมสัญชาติอเมริกันที่มา
กับบุคลิกเฉพาะตัวอันโดดเด่น	 ด้วยบุคลิกของรถยนต์
นัง่ทีส่ามารถตอบโจทยค์นชอบขบัรถ	หรอืคนชอบความ
สปอร์ตได้ดี	 ตั้งแต่ลักษณ์ทางกายภาพที่สื่อสารความ
เปน็สปอรต์ออกมาไดอ้ยา่งโดดเด่น	ดว้ยงานดีไซนท์ีโ่ฉบ
เฉี่ยว	รับกับแนวเส้น	Shoulder	Line	ที่ตวัดเฉียงขึ้นใน
ด้านหลัง	ช่วยให้ตัวรถดูหมอบต่ำาอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
โจนทะยาน	สื่อสารถึงความปราดเปรียวได้อย่างเด่นชัด	
และติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานมาให้อย่างครบครัน	 เช่น	
ระบบปัดน้ำาฝนอัตโนมัติ,	 ไฟหน้าแบบ	 Bi-Xenon	 HID	
พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำา	และเปิด-ปิดอัตโนมัติ,	ที่

เปีย่มดว้ยเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั และสไตลก์ารขบัสปอร์ตอนัโดดเดน่ น่ันคือสิง่
ที่ทำาให้คณะกรรมการเลือกให้ FORD FOCUS SEDAN เหมาะสมกับรางวัล 
BEST SEDAN UNDER 1,600 C.C.“ ”

ฉีดทำาความสะอาด,	ไฟช่วยส่องสว่างขณะเลี้ยว	รวม
ถึงไฟหรี่แบบ	 LED	 ในขณะที่ด้านบนติดต้ังหลังคา	
Sunroof	 แบบไฟฟ้ามาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	 ใน
ขณะที่ด้านหลัง	 สะดุดตาด้วยดีไซน์ของชุดไฟท้าย	 
และสปอยเลอร์ด้านหลังที่ออกแบบให้เข้ารูปกับ
ฝากระโปรงท้าย	 ให้อารมณ์ความสปอร์ต	 และเพ่ิม
สมรรถนะในด้านอากาศพลศาสตร์ได้อย่างดี			
	 ส่วนภายในออกแบบมาให้อารมณ์ความสปอร์ต	
ตั้งแต่รูปทรงของเบาะนั่งที่ โอบกระชับรับสรีระ	
ตำาแหน่งปุ่มฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ	 อยู่ในตำาแหน่ง
ที่เอ้ือมมือหยิบจับใช้งานได้สะดวก	 เช่นเดียวกับวง 
พวงมาลยัทีอ่อกแบบมาให้จับถนัด	กระชบัมือ	พรอ้ม
ก้านและแป้นฟังก์ชันต่างๆ	 ด้านหลังพวงมาลัยที่
สามารถเลือกใช	้และปรบัไดง้า่ยโดยใช้ปลายน้ิวสมัผัส	
	 จุด เด่น ท่ีคณะกรรมการต่ างยอมรับก็ คือ
สมรรถนะ	 ที่ เกิดข้ึนจากขุมพลังพิกัด	 1.6	 ลิตร	 
Ti-VCT	 ที่พกพาพละกำาลังมาให้ใช้	 125	 แรงม้า	 ที่	
6,600	รอบต่อนาที	พร้อมแรงบิด	159	นิวตัน-เมตร	
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ที่	 4,000	 รอบต่อนาที	 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ	 Powershift	 6	 
สปดี	คลตัชคู่์	และสไตลก์ารขบัขีแ่บบสปอรต์อนัเปน็เอกลกัษณ	์
สามารถส่งมอบความสนุกในการขับขี่ได้ทันทีท่ีกดคันเร่ง		
ออกตัวจากสถานีทดสอบอัตราเร่ง	 แม้ระดับแรงม้า	 แรงบิด	
จะไม่มากเท่าไหร่	 แต่การใช้คลัตช์คู่เข้ามาทำาหน้าที่นั้น	 ทำาให้	
FORD	 FOCUS	 SEDAN	 ได้เปรียบคู่แข่งในเซ็กเมนต์เดียวกัน
ทันที	 เพราะคลัตช์คู่จะทำาการส่งกำาลังอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้
สามารถถา่ยทอดพละกำาลงัทัง้แรงมา้และแรงบดิกำาลงัได้ดกีวา่	
อีกทัง้ยังไมม่อีาการ	“สะดดุ”	ใหเ้สยีอารมณ	์จากจงัหวะส่งกำาลัง
ของเกยีรใ์หส้มัผสัได้เหมอืนกบัเกยีร์อตัโนมตัทิัว่ไปอีกดว้ย	เลย
ทำาให้	FORD	FOCUS	SEDAN	ได้ใจคณะกรรมการไปเต็มๆ	ใน
เรื่องของการส่งกำาลัง	
	 อีกไฮไลต์ท่ีคณะกรรมการต่างเทคะแนนให้ก็คือฟีลล่ิง 
การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์	 เหมาะอย่างย่ิงสำาหรับผู้ต้องการ 

ยนตรกรรมที่ เปี่ยมล้นด้วยอารมณ์
การขับขี่สนุกๆ	 สไตล์สปอร์ต	 เพราะ	
FORD	 FOCUS	 SEDAN	 มีฟีลลิ่งที่ว่า
มานี้อย่างครบครัน	 ตั้งแต่	 ตำาแหน่ง
เบาะน่ังที่วางต่ำา	 เบาะน่ังโอบกระชับ
รับสรีระ	 ตลอดจนความแข็งแกร่งของ
แชสซี	 น้ำาหนักพวงมาลัยที่กำาลังดีทั้ง
ในความเร็วต่ำาและความเร็วสูง	 สนอง
ตอบได้อย่างเฉียบคม	 แม่นยำา	 ทำางาน
สอดคล้องกันได้อย่างดีกับชุดช่วงล่าง
แบบอิสระ	แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	คอยล์
สปรงิ	พรอ้มเหล็กกนัโคลงด้านหนา้	และ
ด้านหลังแบบอิสระ	 คอนโทรล	 เบลด	 
มัลติลิงค์	คอยล์สปริง	ซึ่งให้สัมผัสหนัก

แนน่	รวมถงึการทรงตวัและการยดึเกาะ
ถนนที่น่าประทับใจ	 ทั้งยังรวมถึงความ
คลอ่งแคลว่และปราดเปรยีวทีเ่หนือกวา่
คู่แข่งในระดับเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด	
จนคณะกรรมการทดสอบต่างก็ติดใจ	
และยอมรบัในคณุสมบัตัอินัโดดเดน่ของ		
FORD	FOCUS	SEDAN	ทันที	 เมื่อได้
ทดลองขับในสถานีทดสอบ	 Handling	
Test	และ	Slalom	Test	ทีต่อ้งขับรถหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางแบบสลับฟันปลา	 เพื่อ
ทดสอบการตอบสนองของพวงมาลัย
และระบบช่วงล่าง	
	 นอกเหนือจากสมรรถนะอันยอด
เยี่ยมแล้ว	FORD	FOCUS	SEDAN	ยัง
มากับระบบความปลอดภัยแบบครบ
ครันช่วยยกระดับความมั่นใจได้มากยิ่ง

ข้ึนในทุกสภาพการขับข่ี	 ตั้งแต่แรงยึดเกาะจากยางซีรีส์	
205/60	ที่รัดล้ออัลลอยขนาด	16	นิ้ว	ตลอดจนดิสก์เบรก
ทีม่าพรอ้มตวัช่วยมาตรฐานทัง้	ABS	ระบบเบรกปอ้งกนัลอ้
ล็อก,	ระบบกระจายแรงเบรก	EBD,	ระบบช่วยเบรก	BA	
และระบบควบคมุเสถยีรภาพการทรงตวั	ESP	เหนอือืน่ใด	 
FORD	FOCUS	SEDAN	ยังเพิ่มความมั่นใจให้มากขึ้นอีก
ระดับ	 ด้วยการติดตั้งระบบ	 Hill	 Lunch	 Assist	 สำาหรับ
ชว่ยออกตวับนทางลาดชนั	และระบบควบคุมแรงบดิขณะ
เข้าโคง	 Torque	 Vectoring	 Control	 มาให้เป็นอุปกรณ์
มาตรฐาน	ซึ่งช่วยให้สามารถดึงเอาสมรรถนะของ	FORD	
FOCUS	SEDAN	ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	
	 และดว้ยคุณสมบตัทิีเ่พียบพรอ้มของ	FORD	FOCUS	
SEDAN	 นี้เอง	 ที่ทำาให้คณะกรรมการทดสอบ	 Thailand	 
Car	of	The	Year	2014	หลงรักจนไม่อาจเปลี่ยนใจ	และ
มอบรางวัล	BEST	SEDAN	UNDER	1,600	C.C.	 ให้ไป
ครอบครองอย่างสมศักดิ์ศรี
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	 FORD	RANGER	2.5L	XL	ยังคงเป็นอีกหนึ่ง
ขนุศกึที	่FORD	สง่เขา้รว่มงาน	Thailand	Car	of	The	
Year	2014	ดว้ยความมัน่ใจในคณุสมบตัอัินโดดเด่น
ของสายพันธุ์แกร่งที่เน้นการบรรทุกหนักอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ	นำาเสนอผา่นรปูลักษณข์อง	RANGER	
โมเดลล่าสดุทีเ่ปีย่มดว้ยความดุดันในการออกแบบ	
โดยเฉพาะมุมมองด้านหน้าที่ ให้อารมณ์ของ	 
American	Muscle	ไดอ้ยา่งเตม็เปีย่ม	สว่นภายในหอ้ง
โดยสารนัน้	มคีวามกว้างขวางของ	FORD	RANGER	
ซึ่งมีตัวถังขนาดใหญ่มาเป็นมาตรฐาน	 แต่ด้วย
ความเป็นรถที่เน้นการใช้งานเป็นหลัก	 เลยทำาให้
ฟังก์ชันต่างๆ	 นั้น	 ติดต้ังมาให้เท่าที่จำาเป็นต้องใช้	 
		 สว่นจดุเดน่ทีค่ณะกรรมการยงัคงชืน่ชอบ	และ
เทคะแนนให้อย่างท่วมท้น	 ต้องยกให้เครื่องยนต์
เบนซนิ	ดรูาเทค	ความจ	ุ2.5	ลติร	พรอ้มระบบวาลว์

ด้วยความสามารถของเครื่อง
เบนซิน 2.5 ลิตร ที่พกพามาทั้ง
ความแรงและความประหยัด มา
ให้เป็นมาตรฐานนี้เอง คือสิ่งที่
ผูกมัดคณะกรรมการให้ลงคะแนน
อย่างท่วมท้น และครองแชมป์
รางวัลนี้ไปได้อีกครั้ง

“
”

แปรผัน	 Variable	 Cam	 Technology	 ซึ่งมีพละกำาลัง
สูงสุดอยู่ที่	122	แรงม้า	ที่	5,500	รอบต่อนาที	พร้อม
แรงบิดสูงถึง	226	นิวตัน-เมตร	ที่	4,500	รอบต่อนาที	
ซึ่งมีระบบเกียร์ธรรมดา	 5	 สปีด	 ทำาหน้าที่ถ่ายทอด
กำาลังลงสู่ล้อหลัง
	 เพราะในสถานีทดสอบอัตราเร่งและแรงบิดนั้น	
FORD	 RANGER	 2.5L	 XL	 สามารถแสดงศักยภาพ
ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเคย	จากน้ำาหนักคลัตช์
ที่ปรับเซ็ตมาให้ในระดับที่ขับง่าย	 จับจังหวะในการ
ปล่อยได้ดี	 สามารถตัดต่อและส่งกำาลังได้อย่างต่อ
เนื่อง	และสามารถทำาเอาคณะกรรมการหลังจมเบาะ
ได้ในทันทีขณะกดคันเร่งเพื่อทำาการออกตัวจากจุด
หยุดนิ่ง	 ทั้งยังสื่อสารให้เห็นถึงพละกำาลังแรงบิดที่
มีมากพอในการฉุดลากตัวถัง	 ที่แม้จะจัดเต็มพิกัด 
น้ำาหนักบรรทุก	 แต่	 FORD	 RANGER	 2.5L	 XL	 ยัง
สามารถขับขี่ได้อย่างสบายๆ	เช่นกัน	
	 ส่วนหน่ึงของความสามารถอันยอดเย่ียมน้ี	
ประกอบไปด้วยพื้นฐานแชสซีที่แข็งแกร่งสำาหรับ
รองรับการบรรทุกงานหนัก	 ตลอดจนพ้ืนฐานระบบ
ชว่งลา่งทีย่งัคงไวซ้ึง่แนวทางเดยีวกบัพี่ๆ 	นอ้งๆ	ในรุน่	
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ซึ่งเป็นแบบอิสระ	ปีกนกคู่	พร้อมคอยล์สปริง	ในด้านหน้า	และ
แบบแหนบแผน่ซอ้นในด้านหลงั	ตอบสนองได้ทุกสไตลก์ารขบัขี	่
เช่นเดียวกับระบบพวงมาลัยที่ยังเป็นพื้นฐานของแร็ค	 แอนด์	
พิเนี่ยน	พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง	ซึ่งมีการปรับเซ็ตน้ำาหนัก
มาให้อย่างเหมาะสม	ช่วยให้การขับขี่	FORD	RANGER	2.5L	
XL	นั้น	ทำาได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น	
	 พิสูจน์ได้จากสถานีทดสอบ	 Handling	 Test	 และสถานี	
Slalom	Test	ที่เอื้ออำานวยให้	FORD	RANGER	2.5L	XL	แสดง
ความสามารถในการขับขี่ออกมาได้อย่างเต็มที่	 และสร้าง
ความประทับใจให้กับคณะกรรมการในเรื่องของการควบคุม
อันแม่นยำา	 เฉียบคม	 ช่วยให้มิติตัวถังขนาดใหญ่สามารถหลบ
หลีกส่ิงกีดขวางได้อย่างคล่องตัว	 และกลายเป็นตัวช่วยสำาคัญ
ที่ทำาให้	 FORD	 RANGER	 2.5L	 XL	 ให้การขับขี่ที่สนุกสนาน	 
มีการตอบสนองไดอ้ยา่งทนัทว่งท	ีทัง้ยงัมคีวามม่ันใจจากระบบ
ช่วงล่างชั้นเยี่ยม	 ที่ให้เสถียรภาพการทรงตัวและการยึดเกาะ

ถนนเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ	
	 แตด่ว้ยตำาแหนง่ของรถทีเ่นน้การใช้
งานเปน็หลกั	เลยทำาใหม้อีาการแอบนุม่
ให้สัมผัสบ้างจากยางซีรีส์	215/70	ที่รัด
อยู่บนล้อกระทะเหล็กขนาด	16	นิ้ว	แต่
ด้วยระดับความสูงจากพื้นถึงตัวรถที่ต่ำา
สุดเพียง	201	มม.	คือสิ่งที่ช่วยยกระดับ
ความม่ันใจมากขึ้น	 ในการใช้ความเร็ว
ในโค้งกับสถานีทดสอบ	Handling	Test	
และ	 Slalom	 Test	 ซึ่งนอกจากช่วยยก
ระดับความม่ันใจในการขับข่ีได้มากขึ้น
แล้ว	 ยังช่วยให้คณะกรรมการสามารถ
เทคะแนนให้กับ	FORD	RANGER	2.5L	
XL	 ได้อย่างหมดใจในการทดสอบด้วย
เช่นกัน	

	 นอกเหนอืจากสมรรถนะทีท่ำาให้คณะกรรมการ
ทดสอบ	Car	of	The	Year	2014	ไดป้ระทบัใจกนัแลว้	
เครื่องยนต์เบนซิน	ดูราเทค	ของ	FORD	RANGER	
2.5L	 XL	 ยังมากับคุณสมบัติที่น่าสนใจในสภาวะ
ปัจจุบันอีกด้วยเช่นกัน	ซึ่งนั่นก็คือ	ความประหยัด	
และความสะอาด	 ด้วยเทคโนโลยีสำาคัญที่ช่วยให้
เปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้มมากข้ึน	จากการปลอ่ยกา๊ซ	
C02	ในปริมาณที่ต่ำา	ทั้งยังช่วยเพิ่มความประหยัด
ไดม้ากข้ึน	ความสามารถในการรองรบัเชือ้เพลงิทาง
เลือกอย่าง	E20	อีกด้วยเช่นกัน	
	 จากการทดสอบและคุณสมบัติอันครบถ้วน
ของ	FORD	RANGER	2.5L	XL	มากมาย	ที่คณะ
กรรมการทดสอบ	Thailand	Car	of	The	Year	2014	
ได้สัมผัสทั้งหมดนี้เอง	 ที่ทำาให้ตำาแหน่งเจ้าของ
รางวัล		BEST	PICKUP	2WD	PETROL	ยังคงเป็น
ของ	FORD	RANGER	2.5L	XL	ขุมพลังเบนซินอีก
ครั้งในปีนี้	
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