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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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	 ก่อนที่จะเข้าถึงบททดสอบ	 เรามา
ทำาความรู้จักกับเทคโนโลยีของ	ฮอนด้า	
แจ๊ซ	ไฮบริด	กันเสียก่อน	ว่ามันล้ำาสมัย
ขนาดไหน

ยงัตอบโจทยค์นรุน่ใหมไ่ดอ้ยา่งครบถว้น ทัง้รปูลกัษณท์ีโ่ฉบเฉีย่วโดนใจ และ
เครื่องยนต์ไฮบริด สุดแสนจะประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามสไตล์
คนรุ่นใหม่ห่วงใยโลก จนทำาให้คณะกรรมการต่างเทใจเลือกให้ ฮอนด้า แจ๊ซ 
ไฮบริด คือสุดยอดรถยนต์ในรุ่น “ไฮบริด ซีดาน” ในคลาสบี เซ็กเมนต์ ที่ได้
รับการทดสอบในงาน Car of The Year 2014“ ” นาที	โดยจับคู่กับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำาลังสูงสุด	10	 

กโิลวตัต	์ที	่1,500	รอบตอ่นาท	ีและยงัใหแ้รงบดิสงูสดุ	
78	นิวตัน-เมตร	ที่	1,000	รอบต่อนาที	โดยพละกำาลัง
ทัง้หมดถูกสง่ลงระบบสง่กำาลงัแบบ	CVT	(Continuous	
Variable	 Transmission)	 ที่ขับสนุกมากย่ิงขึ้น	 และ 
ตอบสนองความประหยัดทุกการขับขี่
	 สำาหรับการทำางานของระบบเครื่องยนต์ไฮบริด 

ใน	ฮอนดา้	แจซ๊	ไฮบรดิ	ใหมน่ี	้ทำางานใน 
ลักษณะไฮบริดคู่ขนาน	 หรือ	 Parallel	
Hybrid	 โดยระบบจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
เข้ามาช่วยตั้งแต่การออกตัว	 และการ
ขับขี่ในย่านความเร็วต่ำา	 เช่นเดียวกับ
การใช้กำาลังเพื่อเร่งแซง	 แต่เมื่อรถ
ทำาการเบรก	 ระบบจะชาร์จไฟกลับเข้า
สู่แบตเตอรี่	 และหากรถหยุดน่ิงจะเข้า
สู่โหมด	 Idling	 Stop	 ดับเครื่องยนต์ 
ชัว่ขณะ	ฮอนดา้เคลมว่า	ดว้ยการทำางาน
ของระบบไฮบริด	 จะทำาให้	 ฮอนด้า	 
แจ๊ซ	 ไฮบริด	 ใหม่	 นี้มีอัตราประหยัด
สูงสุด	21.3	 กิโลเมตร/ลิตร 	และปล่อย
ก๊าซคาร์บอนออกไซด์เพียง 	110	กรัม/
กิโลเมตร
	 นอกจากเครื่องยนต์แล้ว	 ยังมี
ระบบเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม	 Eco	
Assist	 ช่วยการขับขี่แบบประหยัด
น้ำามัน	 พร้อมเสริมพฤติกรรมการขับข่ี
ที่ถูกวิธี	 เพ่ือโลกสดใสตลอดไป	 (ซึ่งไม่
ต่างจากรุ่น	ซีวิค	ไฮบริด)
-	 ECON	Mode	 ระบบช่วยลดการใช้
พลังงานที่สิ้นเปลือง	 โดยจะปรับการ

อัดแน่นเต็มเปี่ยมด้วยเทคโนโลยี
	 ฮอนด้า	แจ๊ซ	 ไฮบริด	คือ	 “เทคโนโลยี”	 ในแบบ
เครือ่งยนตไ์ฮบรดิแบบ	IMA	(Integrated	Motor	Assist)	
โดยใชเ้ครือ่งยนตเ์บนซนิขนาด	1,300	ซ.ีซ.ี	แบบ	4	สูบ	 
8	วาลว์	พรอ้มเทคโนโลย	ีi-VTEC	ตอบสนองพละกำาลงั	 
ให้สมรรถนะสูงสุด	 88	 แรงม้า	 ที่	 5,800	 รอบต่อ
นาที	และแรงบิด	121	นิวตัน-เมตร	ที่	4,500	รอบต่อ
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ทำางานของเครื่องยนต์เกียร์ให้ทำางาน
สัมพันธ์กันในขณะรถวิ่ง	 นอกจากนั้น
ระบบจะปรับการทำางานของระบบ
ปรับอากาศ	 รวมถึงการหมุนเวียนของ
อากาศภายในห้องโดยสารให้เหมาะ
สมกับอุณหภูมิภายนอกรถ	 ซึ่งจะช่วย
ควบคุมเครื่องยนต์ให้ใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
-	 Eco	 Coaching	 ระบบแสดงผลการ
ขับขี่แบบประหยัดน้ำามัน	 เป็นระบบที่
ชว่ยแนะนำาใหผู้ข้บัขีใ่ชน้้ำามนัอย่างรูค้ณุ
ค่า	 โดยวัดจากพฤติกรรมการเหยียบ
เบรกและคันเร่งของผู้ขับขี่	 ซึ่งจะแสดง

ผลด้วยการเปลี่ยนสีที่มาตรวัดเรืองแสง	ช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น	 เพื่อการดูแลโลกไป
พร้อมๆ	กัน
-	Eco	Score	หน้าจอจะแสดงคะแนนของระบบช่วย
การขบัขีแ่บบประหยดัน้ำามนั	เพือ่ชว่ยฝกึความเคยชนิ
ในการขับรถให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น

TEST DRIVE
	 ใน	 Car	 of	 The	 Year	 2014	 บททดสอบจะถูก
แบ่งออกเป็น	 3	 สเตชั่นที่มีความแตกต่างกัน	 เริ่ม
ด้วย	 อัตราเร่ง	 Acceleration	 Test	 ผู้ทดสอบต้อง
เรียกความเร็วตั้งแต่ออกสตาร์ท	 เพื่อสัมผัสแรงบิด
ในการออกตัว	จนไปถึง	100	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ซึ่ง	

ฮอนด้า	 แจ๊ซ	 ไฮบริด	 สามารถตอบสนองได้ดีกว่าที่ 
ผู้ทดสอบคาดไว้	 เครื่องยนต์ที่ทำางานในลักษณะ 
ไฮบริดคู่ขนาน	 สร้างอัตราเร่งได้อย่างเร้าใจ	 ฉีกหนี
ความรู้สึกเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็ก
	 ถัดมา	 Suspension	 Test	 การทดสอบความนุ่ม
นวลช่วงล่าง	 ด้วยช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระ	 แม็ค
เฟอร์สัน	สตรัท	พร้อมเหล็กกันโคลง	และทอร์ชั่นบีม	
H-Shape	ทำาเอาคณะกรรมการทีเ่ข้าทำาการทดสอบลง
คะแนนให้แบบไม่ตอ้งสงสยั	เพราะความหลากหลาย
ในดา้นการใชง้านในรปูแบบตา่งๆ	ทัง้ความนุม่หนบึที่
ลงตัวและช่วงล่างที่เอาอยู่ในทุกสถานการณ์
	 ปิดท้ายด้วยสถานีทดสอบเสถียรภาพควบคุม	
Lane	 Change	 การหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนแบบ
กะทันหัน	ฮอนด้า	แจ๊ซ	 ไฮบริด	สามารถทำาได้อย่าง
ไม่มีที่ติ	 ด้วยพวงมาลัย	แร็ค	แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อม
เพาเวอร์ไฟฟ้า	 EPS	 ช่วยผ่อนแรงในความเร็วที่
ต่ำาและจะเพิ่มความหนืดในความเร็วสูงได้ดี	 ทำาให้

ควบคุมไดง้า่ยตามใจสัง่	ถงึแม้ว่าจะเกดิ 
เหตุฉุกเฉินก็ตาม	 และยังสั่งการลงสู่
ระบบช่วงล่างได้อย่างแม่นยำา	นอกจาก
น้ีระบบกระจายแรงยังสามารถควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวได้อย่างดีเยี่ยม	
ในอัตราที่เหมาะสม	 ไม่มีอาการร่อน
หรือโคลงให้รู้สึกหวาดเสียว
	 ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวแสดงให้เห็น
แล้วว่า	ทำาไม	ฮอนด้า	แจ๊ซ	ไฮบริด	คือ
สดุยอดนวตักรรมความคุม้ค่า	ถงึได้คว้า
รางวัลอันทรงเกียรติ	Car	of	The	Year	
2014	มาครองได้อย่างเต็มภาคภูมิ
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เครือ่งยนตแ์บบรว่ม เพ่ิมความประหยดั
	 เทคโนโลย	ีไฮบรดิ	ใน	ฮอนดา้	ซวีคิ	 
ไฮบริด	ใหม่นี้	คือการผสานการทำางาน
ระหว่างเครื่องยนต์และระบบมอเตอร์
ไฟฟ้า	 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้น้ำามันเชื้อเพลิงและลดการปล่อย
ไอเสียสู่ ช้ันบรรยากาศ	 พร้อมด้วย
แบตเตอรี่ไฮบริดแบบลิเธียม-ไอออน	ที่
สามารถจุพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น	 ทั้ง
ยังมีน้ำาหนักเบา	 จึงยังคงพื้นที่ใช้สอย

 นับว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยี
แห่งความประหยัดตัวจริง สำาหรับ ฮอนด้า  
ซีวิค ไฮบริด ที่ยังคงเหนือชั้นด้วยเทคโนโลยี
ข้ันสูง ที่ได้พัฒนาโดยวิศวกรของฮอนด้า 
ด้วยเครื่องยนต์ล้ำาสมัย เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ที่สอดประสานพลังเครื่องยนต์
และไฟฟ้าแบบไฮบริดเข้าด้วยกันอย่างลงตัว 
จึงไม่น่าแปลกใจที่ในการทดสอบครั้งนี้ คณะ
ผู้ทดสอบต่างเทใจให้กับสุดยอดเทคโนโลยี
ความประหยัดใหก้บั ฮอนดา้ ซวีคิ ไฮบริด ซึง่
ถา้ใครอยากรูว้า่สดุยอดเทคโนโลยท่ีีสามารถ
พิชิตใจคณะผู้ทดสอบในครั้งนี้  ติดตามได้ใน 
Car of The Year 2014

“

”

ภายในหอ้งโดยสารไดเ้หมอืนเดมิ	ดไีซน์
ภายนอกโดดเด่นด้วยการออกแบบที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะไฮบริด	 พร้อม
ให้อารมณ์สปอร์ตเร้าใจตามแบบฉบับ
ฮอนด้า	 ซีวิค	 ภายในครบครันด้วย
อปุกรณอ์ำานวยความสะดวกให้คณุขับขี่
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกๆ	
เส้นทาง	 ผสานทุกการทำางานเป็นหนึ่ง
เดียวกับสิ่งแวดล้อม
	 ซึ่งใน	ฮอนด้า	ซีวิค	ไฮบริด	ใหม่	ใช้
เครือ่งยนตเ์บนซนิ	4	สบู	SOHC	i-VTEC	 
ความจุ	 1,497	 ซี.ซี.	 91	 แรงม้า	 กับ
มอเตอร์ ไฟฟ้าที่ เก็บพลั งงานโดย
แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออน	 มีกำาลังขับ
เคลื่อนเพิ่มขึ้น	 มีขนาดเล็กลงและเบา
ลง	มีกำาลัง	23	แรงม้า	ปริมาตร	16	ลิตร	
และน้ำาหนัก	22	กิโลกรัมเท่านั้น

	 โดยเครือ่งยนตจ์ะทำาหน้าทีห่ลกัในการขับเคลือ่น
และเสริมแรงด้วยพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้า	 เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการออกตัวและเร่งแซง	 เมื่อขับขี่
ด้วยความเร็วต่ำาคงที่	 เครื่องยนต์จะหยุดทำางาน	
และเข้าสู่	 EV	Mode	 โดยมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำาหน้าที่
หลักในการขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว	 ซึ่งในขณะที่
เครื่องยนต์เข้าสู่	EV	Mode	นี้	จะไม่มีการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดอ์อกมา	ชว่งลดความเรว็หรอืเบรก	
เครื่องยนต์จะหยุดทำางาน	 ระบบจะนำาพลังงานที่สูญ
เสียไปในขณะเบรกมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าส่ง
กลับคืนสู่แบตเตอรี่ไฮบริด	 เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้ต่อ
ไป	และเมื่อรถหยุด	เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าจะ
หยุดทำางานอัตโนมัติและเข้าสู่โหมด	Idling	Stop	เพื่อ
ช่วยประหยัดน้ำามัน	และลดมลพิษ
	 ซึ่ งนับว่าเป็นปราการด่านแรกที่ เหล่าคณะ
กรรมการต่างให้ความสำาคัญและเทคะแนนให้ตั้งแต่
เริ่มต้น
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เทคโนโลยีความประหยัด ล้ำาสมัย
	 มาดคูวามล้ำาสมยัของ	ฮอนดา้	ซวีคิ	ไฮบรดิ	กนับา้ง	 
กับเทคโนโลยี	 Eco	 Assist	 ระบบช่วยการขับขี่แบบ
ประหยัดน้ำามัน	 ที่ผสานการทำางานอย่างสมบูรณ์
แบบ	 เพ่ือให้เคร่ืองยนต์สามารถใช้พลังงานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 และยังเป็นการช่วยดูแลสิ่ง
แวดล้อมในอนาคตอีกด้วย	 โดยได้รับการแยกออก
เป็น	3	รูปแบบการใช้งาน	ได้แก่
	 ECON	Mode	เปน็ระบบทีช่ว่ยลดการใชพ้ลงังานที่
สิน้เปลอืง	โดยระบบจะปรบัการทำางานของเครือ่งยนต์
และเกียร์ให้ทำางานสัมพันธ์กันในขณะรถวิ่ง	นอกจาก
น้ันระบบจะปรับการทำางานของระบบปรับอากาศ	
และการหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสารให้
เหมาะสมกับอุณหภูมิภายนอกรถ	 ซึ่งจะช่วยควบคุม
เครื่องยนต์ให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 Eco	 Coaching	 ระบบแสดงผลการขับขี่แบบ
ประหยัดน้ำามัน	 เป็นระบบที่ช่วยแนะนำาให้ผู้ขับขี่ใช้ 
เช้ือเพลิงอย่างรู้คุณค่า	 โดยวัดจากพฤติกรรมการ
เหยียบเบรกและคันเร่งของผู้ขับขี่	 ซึ่งจะแสดงผลใน
รปูแบบของแถบส	ีโดยระบบจะชว่ยสง่เสรมิพฤติกรรม

การขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น	 และเป็นอีกวิธีที่จะ
ช่วยโลกในการประหยัดพลังงาน
	 Eco	 Score	 หน้าจอแสดงคะแนน
สะสมของระบบช่วยการขับขี่แบบ
ประหยัดน้ำามัน
	 นวัตกรรมความประหยัดเพียงแค่
ปลายนิ้วสัมผัส	 เพราะเมื่อเราลืมตัว
ในการขับขี่ที่เร็วจนเกินไป	 ระบบ	 Eco	
Assist	 ที่เราเซ็ตค่าเอาไว้	 จะช่วยเรา
ควบคุมดูแลค่าความประหยัดต่างๆ	
โดยอัตโนมัติ	
	 สว่นความสะดวกสบายก็ตอ้งยกนิว้
ให้	 เพราะว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น
สามารถใช้สั่งการควบคุมระบบ	 i-MID	
และระบบเครื่องเสียงได้อย่างลงตัว	
นอกจากนีร้ะบบเครือ่งเสยีงยงัเชือ่มตอ่
ระบบโทรศัพท์แบบไร้สายแบบ	 Blue-
tooth	ทีร่บัและวางสายโทรศัพทบ์นพวง
มาลัย

อัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัย 	
	 ถึงแม้จะเป็นรถเทคโนโลยีในด้าน
การประหยัด	 แต่ฮอนด้าก็ไม่ลืมห่วงใย
ความปลอดภัย	 ด้วยโครงสร้างตัวถัง
แบบ	G-Force	Control	(G-CON)	ช่วย
ลดระดับความเสียหายอันเป็นผลมา
จากการชน	 นอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง
ระบบความปลอดภยัมาตรฐานมากมาย	
เช่น	 ถุงลมคู่หน้า	 (Dual	 SRS)	 ถุงลม
ด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ	i-Side	Airbags	
ระบบป้องกันล้อล็อก	(ABS)	และระบบ
กระจายแรงเบรก	 (EBD)	 ระบบช่วย
ควบคุมการทรงตัว	 Vehicle	 Stability	
Assist	(VSA)	ระบบชว่ยการออกตวัขณะ
อยู่บนทางลาดชัน	 (Hill	 Start	 Assist)  	
และระบบบังคับเลี้ยวพร้อมระบบช่วย

ผ่อนแรงแบบใหม่	(Motion	Adaptive	Electric	Power	
Steering)	 ซึ่งทำาหน้าที่ควบคุมทิศทางของตัวรถและ
ช่วยลดการเกิดอาการหน้าดื้อโค้งหรือท้ายปัดได้  	
ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านผู้โดยสารตอนหน้า	
กล้องส่องภาพด้านหลัง	 กุญแจนิรภัย	 Immobilizer	
ลา่สดุยงัมีการตดิตัง้จุดยดึเบาะน่ังสำาหรบัเดก็	(ISOFIX	
&	Child	Anchor)	เพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำาหรับผู้
โดยสารเด็ก

	 ในเม่ือตอบโจทย์ความต้องการโลกยุคใหม่ได้
อย่างลงตัว	ก็คงต้องยอมรับว่า	ฮอนด้า	ซีวิค	ไฮบริด	 
คือสุดยอดรถยนต์ไฮบริดในคลาส	SEDAN	UNDER	 
2,000	C.C.	อย่างไม่มีใครเทียบได้



Honda	City CNG
BEST SEDAN UNDER 1,500 C.C. CNG
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เข้ามาเตมิเตม็ไลฟส์ไตลแ์ละความตอ้งการของคนยคุใหมที่ต่อ้งการพลงังาน
ทางเลอืกได้อย่างครบถว้น สำาหรบั ฮอนดา้ ซติี ้ซเีอน็จ ีทีค่งความประหยดั
และเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ียังสร้างความไวว้างใจให้กับคนใชร้ถ 
ด้วยการติดตั้งระบบก๊าซ ซีเอ็นจี มาตรฐานฮอนด้าจากโรงงานฮอนด้า ที่
สามารถใช้ทั้งน้ำามันเชื้อเพลิงและก๊าซ ซีเอ็นจี “ ”

	 เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่ให้
ความคุ้มค่าสูงสุด	นอกจากความคุ้มค่า
ของพลงังานทางเลอืกทีไ่ดร้บัมาตรฐาน
แล้ว	 ยังยกความโดดเด่นที่ยกมาจาก
ฮอนด้า	 ซิตี้	 ไว้อย่างครบถ้วน	 ทั้งรูป
ลักษณ์ดีไซน์	 และสมรรถนะ	 จึงทำาให้	
ฮอนด้า	 ซิตี้	 ซีเอ็นจี	 เป็นหน่ึงในรถที่ดี

ทีส่ดุของป	ีในการคัดเลือกของ	Car	of	The	Year	2014	
อย่างไม่มีข้อกังขาด้วย

BEST TECHNOLOGY CNG
	 ฮอนดา้	ซติี	้ซเีอน็จ	ีใชขุ้มพลงัเครือ่งยนต	์i-VTEC	
1.5	ลติร	กำาลงัสงูสดุ	102	แรงมา้	ที	่6,600	รอบตอ่นาท	ี 
แรงบิดสูงสุด	 12.9	 กก.-ม.	 ที่	 4,800	 รอบต่อนาที	

มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ	 5	 จังหวะ	 ที่ควบคุม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 Grade	 Logic	 Control		
ให้การตอบสนองฉับไว	เครื่องยนต์สามารถรองรับ
พลังงาน	 2	 ระบบ	 ทั้งน้ำามันและก๊าซ	 ซีเอ็นจี	 ได้
มาตรฐานมลพิษระดับ	 Euro	 4	 ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	
	 สำาหรับการเลือกใช้พลังงานทั้งสองรูปแบบ	

สะดวกและง่ายดาย	 เพียงปรับเปลี่ยน
สวิตช์เลือกใช้ชนิดเชื้อเพลิง	 จะมีไฟ
แสดงสถานะการใช้เชื้อเพลิงและไฟ
แสดงปริมาณก๊าซ	 ควบคุมการทำางาน
ดว้ยกลอ่งควบคุมอเิลก็ทรอนิกส	์(ECU)	
ประมวลผลอยา่งแมน่ยำาในการจา่ยกา๊ซ
อย่างเหมาะสม	และตัดการจ่ายก๊าซใน
กรณีฉุกเฉิน	 ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง	 และ
ท่อนำาก๊าซแรงดันสูงผลิตจากสเตนเลส
ที่มีความทนทานและอุปกรณ์ลดแรง
ดันก๊าซ	ทำาหน้าที่ปรับลดแรงดันก๊าซให้
เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด	 การ
ตดิตัง้หวัรบัเชือ้เพลงิซเีอน็จ	ีใกลจุ้ดเตมิ
น้ำามัน	 พร้อมลิ้นป้องกันการไหลย้อน
กลับของก๊าซ	 ถังก๊าซความจุ	 65	 ลิตร	
พร้อมแผงกั้นแบ่งพื้นที่ติดตั้งถังก๊าซ
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และห้องสัมภาระด้านท้าย	 เพ่ือความ
สวยงามและปอ้งกนัการกระแทกบรเิวณ
ห้องสัมภาระด้านท้าย	

ระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ
	 ระบบช่วงล่างได้ถูกเซ็ตใหม่	 และ
เพิม่ความม่ันใจในการยดึเกาะถนนมาก
ยิ่งขึ้น	 ด้วยระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง	
ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำาหรับ
ระบบซีเอ็นจี	 เพื่อการทรงตัว	 และให้
ความนุ่มนวลในการขับขี่  โครงสร้างรถ
ด้านหลังออกแบบเพิ่มคานเสริมความ

แข็งแกรง่	(Cross	Bar)	เพิม่เสถยีรภาพในการขบัขีต่ลอดการ
เดินทาง	พร้อมเหล็กกันโคลง	ซึ่งให้ความนุ่มนวลมั่นคงใน
ทกุสภาพถนน	มาตรฐานความปลอดภยัในระดับสากล	ดว้ย
โครงสร้างตัวถังนิรภัย	 G-CON	 ที่ผ่านการทดสอบการชน
ตามมาตรฐานฮอนด้า	ถุงลมคู่หน้า	Dual	SRS	และระบบ
ป้องกันล้อล็อก	ABS	พร้อมระบบกระจายแรงเบรก	EBD	
ให้ความมั่นใจในทุกการใช้งาน
	 ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง	 สะดวกสบาย	 พร้อม
ดว้ยอปุกรณอ์ำานวยความสะดวกตา่งๆ	ครบครนั	ทีม่ดีไีซน์
ล้ำาสมัย	 แผงคอนโซลหน้าตกแต่งโครเมียม	 มาตรวัดเรือง
แสง	Blue	Light		ระบบเครื่องเสียงแบบ	Advanced	Audio	
ให้ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง

SPECIAL TEST
	 เข้าสู่ช่วงการทดสอบ	Car	of	The	Year	2014	ด้วย
สถานี	 Suspension	 Test	 ความนุ่มนวลของระบบกัน
สะเทือนด้านหน้าแบบอิสระ	แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	พร้อม
เหลก็กนัโคลงและระบบกนัสะเทอืนดา้นหลงัแบบทอรช์ัน่ 
บีมแบบ	H-Shape	พร้อมเหล็กกันโคลงที่ถูกเซ็ตขึ้นใหม่	
เพื่อรองรับน้ำาหนักที่เพ่ิมข้ึนของถังก๊าซซีเอ็นจี	 สามารถ
ทำาได้โดดเด่น	ยึดเกาะถนนได้ดีในการเข้าโค้ง	การสั่งการ
ของพวงมาลัยมีความแม่นยำาสูง	ตอบสนองได้ดี	 ในการ
ควบคุมเข้าโค้งต่างๆ	ต่อเนื่องด้วยสถานี	Lane	Change	
การทดสอบเสถียรภาพการควบคุม	 เป็นการจำาลองการ
เปลีย่นเลนกะทนัหนั	เพือ่ทดสอบความคมของพวงมาลยั 
และการทรงตัวของรถ	 ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน	 ซึ่ง 
พวงมาลัย	แร็ค	แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรง

แบบไฟฟ้า	 (EPS)	 ตอบสนองได้อย่าง
มั่นใจ	 ควบคุมง่ายได้ตามต้องการ	 มี
ความหน่วงกำาลังดี	
	 นับว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัว
สำาหรับรถยุคใหม่	 ที่ความแรงมาควบคู่
กับความประหยัด	 ซึ่งทำาให้	 ฮอนด้า	
ซิตี้ 	 ซี เ อ็นจี	 คือทางเลือกใหม่ของ
ความประหยัด	 ที่เหล่าคณะกรรมการ 
ผู้ทดสอบมอบคะแนนสูงสุดให้
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