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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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	 สเกิร์ตหน้าใหม่	สเกิร์ตหลังใหม่พร้อมสัญญาณกะระยะ
ถอยหลัง	 โฉบเฉี่ยวด้วยกระจังหน้าและไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์
ทรงสปอร์ต	ล้ำาหน้ากว่ารถในคลาสเดียวกัน	กระจกมองข้าง
พร้อมไฟเลี้ยวในตัว	 ซุ้มล้อหน้าขนาดใหญ่	 และล้ออัลลอย
ลายสปอรต์สีใหม	่ขนาดใหญ	่16	นิว้	มาพรอ้มดว้ยเครือ่งยนต์
ขนาด	1,500	ซี.ซี.	ที่แฝงไปด้วยความเร้าใจ	สนุกทุกการขับขี่	
จึงทำาให้	New	MAZDA 2	Sports	ครองใจกลุ่มวัยรุ่นและวัย
ทำางานที่รักในความสปอร์ตได้อย่างลงตัว
	 นอกจากนีย้งัได้รับการนัตคีวามเปน็สดุยอดรถแฮตชแ์บก็ 
ด้วยการคว้า	Thailand	Car	of	The	Year	มาแล้วถึง	4	ปีติดต่อ
กนั	อะไรทีท่ำาให	้MAZDA 2	ยงัคงเป็นรถยนต์ซบัคอมแพก็ต	์5	
ประตู	ทีไ่ดร้บัความนยิมอยา่งตอ่เน่ืองไมเ่สือ่มคลาย	สามารถ
ติดตามได้ต่อจากนี้.....
Best Subcompact Style
	 หากตอ้งการความเปน็	“ทีส่ดุ”	ของรถยนต์ซบัคอมแพก็ต	์ 

ยังคงคอนเซ็ปต์ Zoom-Zoom ที่อัดแน่นด้วยความแรงและสปอร์ต เปลี่ยน
ความรู้สึกที่ซ้ำาซากจำาเจให้มีความสปอร์ตทุกครั้งท่ีน่ังอยู่หลังพวงมาลัย 
สำาหรับความลงตัวของ New MAZDA 2 Sports ได้ถูกเสริมเพิ่มความใหม่
ด้วยอารมณ์รถแข่งจากหน้าจดท้าย“ ”

เดียวกนั	บวกกบัตวัรถทีมี่รปูทรงสปอรต์	ให้ความคลอ่งตวัสงู	 
ทำาให้ขับสนุกทุกครั้งที่ได้อยู่หลังพวงมาลัย
	 ส่วนการควบคุมบังคับสามารถทำาได้เฉียบคม	 เพราะ 
พวงมาลัยที่ได้รับการเซ็ตมาเป็นพิเศษให้มีน้ำาหนักควบคุม
ได้อย่างลงตัว	 กระชับต่อการสั่งงาน	 พวงมาลัย	 แร็คแอนด์
พิเน่ียน	 พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้า	 (EPAS)	
จะช่วยผ่อนแรงในความเร็วที่ต่ำาและจะเพิ่มความหนืดใน
ความเรว็ท่ีสงูข้ึน	ซึง่สง่ผลให้รถ	New	MAZDA 2	Sports	ใชง้าน 
ในเมืองได้อย่างลงตัว	 ทั้งในภาวะที่ต้องการย้ายเลนขณะรถ
ติดหรือควบคุมขณะเร่งแซง	
	 กลับกัน	 ถ้าใช้งานในการเดินทางนอกเมืองหรือออก
ต่างจังหวัด	 ความกะทัดรัดของรถซับคอมแพ็กต์ไม่ได้เป็น 
อุปสรรคใดๆ	 ทั้งสิ้น	 เครื่องยนต์ที่มีอัตราเร่งได้เร้าใจอย่าง	
New	MAZDA 2	 Sports	 จะสร้างความเพลิดเพลินให้ในทุก 
ย่างก้าวที่ได้สัมผัสอัตราเร่งในการแซงบนท้องถนน	เช่นเดียว
กบัรถสปอรต์หรรูุน่ใหญ	่และทีส่ำาคญั	ยงัช่วยลดมลพษิต่ำาตาม
มาตรฐาน	EURO	4	อีกด้วย	
	 มาถึง	Suspension	Test	การทดสอบความนุ่มนวลจาก

ระบบช่วงล่าง	 เหล่าคณะกรรมการที่ได้สัมผัสตลอดการ
ทดสอบต่างเทคะแนนให้		New	MAZDA 2	Sports	เนื่องจาก
การทรงตัวที่ไว้ใจได้	ช่วงล่างแบบอิสระ	แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	
พร้อมเหล็กกันโคลง	 และหลัง	 กึ่งอิสระ	 ทอร์ชั่นบีม	 พร้อม
เทรลลิ่งอาร์ม	 ที่ถูกเซ็ตมาให้มีความกระด้างนิดๆ	 แบบ
สปอร์ต	 สามารถกระจายแรงได้ดี	 ให้ตัวนุ่มหนึบที่สอด
ประสานทั้งหน้าและหลังได้อย่างลงตัว
	 ส่วน	 Lane	 Change	 สถานีทดสอบ	 “เสถียรภาพการ
ควบคุมแบบกะทันหัน”	 ก็ไม่ได้สร้างปัญหาแม้แต่น้อย	 ด้วย
การตอบสนองของระบบพวงมาลยัไฟฟา้ทีส่ัง่การไดเ้ฉยีบตรง	 
และระบบช่วงล่างที่ได้รับการพัฒนาให้มีความคล้ายกับรถ
สปอร์ต	 ทำาให้เสถียรภาพการทรงตัวในการหักพวงมาลัย
กะทันหันเพ่ือสลับช่อง	 ไม่สร้างอาการ	 “โคลง”	 ให้รู้สึก
หวาดเสียวแม้แต่น้อย	
	 และนี่ก็เป็นบทสรุปโดยรวมว่า	 ทำาไม	 New	MAZDA 2	
Sports	ถึงได้เป็น	“ที่สุด”	ในการรับโหวตจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้	 ให้ได้รับรางวัล	BEST	HATCHBACK	
UNDER	1,500	C.C.

5	ประตู	ประจำาปี	2014	เพื่อการันตีความเป็นที่หนึ่งในสาย
การผลติกต็อ้งผา่นบททดสอบอนัสดุหนิ	เพ่ือให้คณะอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิเทคะแนนให้	ซึ่งแยกออกเป็น	3	สถานีทดสอบ	
ที่รวบรวมการพิสูจน์สมรรถนะหลากหลายรูปแบบ	 เริ่มต้น
ด้วยการวัดอัตราเร่งอย่าง	 Acceleration	 Test	 สถานีที่ใช้จับ
สมรรถนะแรงบิดของรถยนต์ที่เข้ารับการทดสอบ
	 จากที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้เข้าทดสอบ	 ต่างให้
ความรู้สึกเดียวกันเลยว่า	 เคร่ืองยนต์	 MAZDA 2	 ที่มีขนาด	
1,500	ซี.ซี.	16	วาล์ว	พร้อมวาล์วแปรผัน	S-VT	และระบบ
ไอดีแปรผัน	TSVC	มีกำาลังสูงสุด	103	แรงม้า	ที่	6,000	รอบ
ต่อนาที	 แรงบิดสูงสุด	 135	นิวตัน-เมตร	ที่	 4,000	 รอบต่อ
นาที	 ส่งผ่านกำาลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ	 4	 สปีด	 เหมาะ
สมกบัการใชง้านในเมอืง	สามารถตอบสนองอตัราเรง่ได้อยา่ง
รวดเรว็	เนือ่งจากแรงบดิ	135	นวิตนั-เมตร	ที	่4,000	รอบ/นาท	ี 
สร้างความเร้าใจอย่างมาก	 เมื่อเทียบกับรถยนต์ในคลาส
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นับว่าเป็นอีกโมเดลที่เรียกกระแสตอบรับได้อย่างถล่มทลาย สำาหรับ ALL 
NEW MAZDA CX-5 SKYACTIV SUV รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ใช้คอนเซ็ปต์การ
ออกแบบ “โคโดะ ดีไซน์” “KODO” Design Soul of Motion จิตวิญญาณ 
แห่งการเคลื่อนไหว สะท้อนพลังผ่านเส้นสายการออกแบบบนตัวรถ ที่มา 
พร้อมด้วย “เทคโนโลยีสกายแอคทีฟ” เต็มท้ังคัน ให้สมรรถนะแรงเต็มเป่ียม 
ควบคู่กับความประหยัดน้ำามัน ภายใต้รูปลักษณ์สปอร์ตหรู ปราดเปรียว ซึ่ง
นับว่าเข้าถึงชีวิตไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว

“
”

	 จงึทำาให	้ALL	NEW	MAZDA	CX-5	มคีวามโดดเดน่เหนอื
คูแ่ขง่ในรุน่เดยีวกนั	จนทำาให้คณะกรรมการผูท้รงเกยีรตใินการ
ทดสอบครัง้นี	้ตา่งเทคะแนนในการทดสอบใหอ้ยา่งหมดใจเลย 
Best Technology
	 นอกจากจุดเด่นในด้านการดีไซน์แบบ	“โคโดะ	ดีไซน์”	ที่
เน้นสะท้อนพลังความเคลื่อนไหวผ่านเส้นสายการออกแบบ
บนตัวรถแล้ว	 เครื่องยนต์ยังเป็นเทคโนโลยีล้ำาสมัยบล็อก
ใหม่	ที่ได้รับการออกแบบให้ทรงประสิทธิภาพ	ควบคู่กับการ
ประหยดั	ปลอ่ยมลภาวะไอเสียต่ำา	เปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	บน
เครือ่งยนตข์นาด	2,500	ซ.ีซ.ี	ทีม่าพรอ้มระบบ	Direct	Injection	 
Spark	 Ignitions	 และวาล์วแปรผันคู่	 Dual	 S-VT	 ให้กำาลัง
สงูสดุ	192	แรงมา้	พรอ้มแรงบดิสงูสดุ	256	นวิตนั-เมตร	กำาลงั
ทัง้หมดสง่ลงระบบเกยีรอ์ตัโนมัต	ิMAZDA	SKYACTIV	DRIVE	

ที่มาพร้อมอัตราทด	 6	 จังหวะ	 พร้อมระบบเกียร์ธรรมดาใน
โหมด	Activematic
	 ภายในเหนือชั้น	 เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์สปอร์ตที่แฝง
กลิ่นอายหรูของรถยุโรป	 วัสดุภายในบ่งบอกถึงคุณภาพและ
ให้สัมผัสที่สบาย	 เบาะหนังสีดำาเข้มแต่งขอบด้วยเส้นด้ายสี
แดง	แผงควบคมุตกแตง่ดว้ยสเีงนิซาตนิโครมและวัสดสุดีำาวาว 
เปียโนแบล็ก	 ปุ่มควบคุมและอุปกรณ์ต่างๆ	 ถูกจัดวางใน
ตำาแหน่งที่สะดวกต่อการสั่งการของผู้ขับ	 ที่วางแก้วน้ำาและ
ชอ่งเกบ็ของหลายจดุภายในรถ	ทำาให	้มาสดา้	CX-5	ใหม่	เปน็
สปอร์ต	SUV	ที่ลงตัวในทุกความต้องการ 
	 พร้อมอัดแน่นความสะดวกสบายในทุกอิ ริยาบถ	 
ด้วยเบาะคนขับปรับไฟฟ้า,	 ระบบปรับอากาศ	 Dual-zone,	
กญุแจอจัฉรยิะพรอ้มปุม่สตารท์,	ระบบควบคมุความเรว็คงที,่	
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เครื่องเสียงที่มาพร้อมหน้าจอขนาด	5.8	นิ้ว	ต่อ	AUX,	USB	
และ	Bluetooth	ได้,	ระบบเสียงเซอร์ราวด์จาก	BOSE	พร้อม
ลำาโพง	9	จุด
	 ชุดเบาะหลัง	 ปรับ/พับแบบ	 40:20:40	 ควบคุมการ 
พับเบาะด้วยคันบังคับให้พับลาดลงไปในแต่ละส่วน	 ทั้งพนัก
พิงด้านซ้าย	 กลาง	 และด้านขวา	 แม้ที่นั่งด้านหลังจะติดตั้ง	
Child	seat	พนักพงิตรงกลางก็สามารถพบัลาดลงกบัพืน้ไดเ้พือ่
วางสัมภาระในเวลาเดียวกัน	และเมื่อพนักพิงทั้ง	3	ส่วนพับ
ลาดลงในแนวราบ	จะมีความจถุงึ	1,390	ลติร	(ปกต	ิ490	ลติร)
Test
	 เข้าสู่บทพิสูจน์	ALL	NEW	MAZDA	CX-5	ต้องผ่านการ
ทดสอบ	3	รูปแบบ	ทีแ่ตกตา่งกนัไป	เริม่ตัง้แต	่Acceleration	Test	

สถานีที่ใช้จับอัตราเร่งของเครื่องยนต์	 Lane	Change	สถานี
ทดสอบเสถยีรภาพการควบคมุแบบกะทนัหนั	และปดิทา้ยดว้ย	 
Suspension	Test	สถานีทดสอบความนุ่มนวลจากระบบช่วง
ล่าง	 ซึ่ง	 ALL	 NEW	MAZDA	 CX-5	 สามารถตอบโจทย์ได้
อย่างชัดเจน	
	 ในสถานี	 Acceleration	 Test	 เครื่องยนต์เบนซิน
ขนาด	 2,500	 ซี.ซี.	 ที่มาพร้อมระบบ	 Direct	 Injection	
Spark	 Ignitions	 และวาล์วแปรผันคู่	 Dual	 S-VT	 ให้
กำาลังสูงสุด	 192	 แรงม้า	 พร้อมแรงบิดสูงสุดถึง	 256	
นิวตัน-เมตร	 สามารถตอบสนองได้อย่างเร้าใจ	 และยิ่ง
ส่งกำาลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ	 MAZDA	 SKYACTIV	 
DRIVE  ที่มาพร้อมอัตราทด	 6	 จังหวะ	 สามารถเรียกรอบ 

ได้อย่างต่อเน่ืองไม่มีสะดุด	 นับว่าเป็นอีกจุดเด่นที่ประทับใจ	
จนคณะกรรมการเทคะแนนให้ในสถานีนี้
	 ตอ่เนือ่งดว้ยสถาน	ีLane	Change	การทดสอบเสถียรภาพ
การควบคุมแบบกะทันหัน	 และสถานี	 Suspension	 Test	 
สถานีทดสอบความนุ่มนวลจากระบบช่วงล่าง	 ALL	 NEW	
MAZDA	 CX-5	 ได้พกพาระบบความปลอดภัยมาเต็มรูป
แบบ	 เริ่มตั้งแต่ระบบพวงมาลัย	 แร็คแอนด์พิเนี่ยน	 พร้อม
พาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้าที่สั่งการได้เ ท่ียงตรง	
ช่วยลดแรงในเวลาขับช้าและเพิ่มความหน่วงในความเร็ว
สูง	 มีรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง	 5.5	 เมตร	 ช่วยในการควบคุม
ได้อย่างง่ายดาย	 และยิ่งทำางานร่วมกับระบบช่วงล่าง
ด้านหน้าแบบแม็คเฟอร์สัน	 สตรัท	 พร้อมเหล็กกันโคลง	 

และด้านหลัง	 อิสระ	 มัลติลิงค์ 	 พร้อมเหล็กกันโคลง	 
ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความนุ่มนวลเกาะถนน	 ช่วยกระจายแรงสั่น
สะเทือนจากถนนที่จะเข้าสู่ห้องโดยสารได้อย่างดีเยี่ยม	 ไม่มี
อาการโคลงให้รูส้กึหวาดเสยีว	นอกจากนี	้ALL	NEW	MAZDA	
CX-5	ยังอัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ	อาทิ	
ระบบควบคุมเสถียรภาพ	 DSC,	 ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	
TCS,	ระบบชว่ยออกตวัทางชนั	HLA,	ระบบเตอืนความดนัลม
ยาง	ซึง่นับว่าครบเครือ่งท่ีสดุเมือ่เทียบกบัรถในคลาสเดยีวกัน
	 และนีค่อืบทสรปุความเปน็สดุยอดที	่ALL	NEW	MAZDA	
CX-5	ทีค่ว้าสดุยอดรางวัล	Thailand	Car	of	The	Year	ป	ี2014	
มาครอบครองได้อย่างเหนือชั้น
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	 อะไรคอื...ความสดุยอดทีท่ำาให้กรรมการเทคะแนนอยา่ง
ท่วมท้นให้กับ	ALL	NEW	MAZDA	CX-5	XDL	เรามาติดตาม
ได้ในบททดสอบ	Thailand	Car	of	The	Year	2014	ครั้งนี้…
ภายในสปอร์ตหรู
	 การตกแต่งภายใน	ALL	NEW	MAZDA	CX-5	XDL	เน้น 
โทนสดีำาแซมดว้ยสเีงนิ	แผงคอนโซลทรงเรยีบ	ดา้นบนตรงกลาง 
ติดตั้งจอสัมผัสเป็นชุดเคร่ืองเสียงชั้นดีของ	 Bose	 สามารถ
แสดงข้อมูลไดห้ลากหลาย	รวมทัง้ใชค้วบคุมระบบตา่งๆ	ของ
ตัวรถด้วยปุ่มบนแผงหน้าปัดและพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน	
ซึง่มสีวติชค์วบคุมเคร่ืองเสยีงและระบบโทรศัพท์ทีฝ่ัง่ซา้ย	และ
ควบคุมระบบครูสคอนโทรลที่ฝ่ังขวา	 ที่แผงคอนโซลฝ่ังขวา
ของผู้ขับมีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ	TCS,	AFS,	i-stop	และระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง	 ห้องโดยสารด้านหลังสามารถเพิ่ม
พื้นที่บรรทุกสัมภาระแบบแยกพับ	40:20:40	

การออกแบบสปอร์ตล้ำาสมัยและนวัตกรรมความโดดเด่นของเคร่ืองยนต์
ขนาด 2,200 ซี.ซี. ที่บรรจุใน ALL NEW MAZDA CX-5 XDL ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชร้ถไดอ้ย่างครบถ้วน ซึง่เป็นจดุเดน่ในการควา้รางวลั 
Thailand Car of The Year 2014 และยังเป็นการันตีความเป็น “สุดยอด” 
ของรถยนต์ SUV รุ่นไม่เกิน 2,500 ซี.ซี. ในเมืองไทย“ ”

เปลี่ยนเลนกะทันหัน	 ระบบความปลอดภัยอันชาญฉลาด
สามารถตอบสนองได้อย่างยอดเย่ียม	 ถึงแม้จะมีสรีระค่อน
ข้างสูงในสไตล์	SUV	ก็ไม่มีอาการสะบัดหรือท้ายโยนให้รู้สึก
หัวเสียแต่อย่างใด
	 ช่วงสุดท้ายในการทดสอบ	Suspension	Test	ของระบบ
ช่วงล่างว่ามีความนุ่มนวลมากน้อยขนาดไหนในการเข้าโค้ง
ต่างๆ	 ที่ทีมงานได้จัดเตรียมวางทางไว้ให้	 ซึ่งมีหลากหลาย
รูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบ	โค้งกว้าง	และโค้งตัวเอส	โดย
กำาหนดความเร็วการทดสอบไว้ที่	 60	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
เพื่อให้คณะกรรมการได้สัมผัสถึงระบบช่วงล่างเต็มรูปแบบ	
ซึ่งระบบเทคโนโลยีช่วงล่างอันทันสมัยของมาสด้าไม่ได้
ทำาให้เหล่าคณะกรรมการผิดหวังแม้แต่น้อย	 ด้วยระบบกัน
สะเทอืนช่วงลา่งอสิระ	พรอ้มเหลก็กันโคลงทัง้	4	ลอ้	ดา้นหนา้ 
แมค็เฟอรส์นั	สตรทั	ดา้นหลงัมลัตลิงิก	์เปน็การผสานกนัของ
เทคโนโลยี	SKYACTIV-Chassis	และ	SKYACTIV-Body	ตัว
รถมีความสมดุลจึงควบคุมง่ายและเบาแรง
	 ทัง้หมดนีค้อืความสดุยอดของ	ALL	NEW	MAZDA	CX-5	
XDL	ทีซ่ือ้ใจกรรมการไดท้กุดา่นการทดสอบ	ทำาให้คว้ารางวลั 
อันทรงเกียรติ	Car	 of	 The	Year	 2014	มาครองอย่างไม่มี
ข้อสงสัย

ขุมพลังแรงเร้าใจ
	 เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ของมาสด้า	 อัดแน่นด้วยสุด
ยอดเทคโนโลย	ี“SKYACTIV”	เตม็รปูแบบ	รหสั	SKYACTIV-D	
ดีเซล	คอมมอนเรล	4	สูบ	2,191	ซี.ซี.	อัดอากาศด้วยเทอร์โบ	
2	ตัว	ฝาสูบแบบ	DOHC	16	วาล์ว	พร้อมระบบแปรผันวาล์ว	
VVL	ให้กำาลังสูงสุด	175	แรงม้า	ที่	4,500	รอบต่อนาที	แรง
บิดสูงสุด	 420	นิวตัน-เมตร	ที่	 2,000	 รอบต่อนาที	 ส่งผ่าน
กำาลังด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ	6	จังหวะ	SKYACTIV-DRIVE	
ระบบขับเคลื่อน	 4	 ล้ออัตโนมัติ	 ระบบเทอร์โบ	 2	 ตัวแบบ	 
Two	Stage	ให้อัตราเร่งที่ดีตั้งแต่รอบต่ำาจดรอบสูง
บททดสอบความแกร่ง
	 เข้าสู่บททดสอบความเป็นสุดยอดรถปิกอัพ	เริ่มต้นด้วย 
สถานีทดสอบอัตราเร่ง	 Acceleration	 Test	 เครื่องยนต์	
SKYACTIV-D	ส่งกำาลังลงสู่ล้อทั้งสี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	

พุ่งกระโจนอย่างเร้าใจในเส้นทางการทดสอบ	คณะกรรมการ
ตา่งพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัเลยว่า	ขุมพลงั	175	แรงม้า	สามารถ
พาตัวถังรถ	 SUV	 พุ่งทะยานออกไปได้อย่างง่ายดาย	 ซึ่งถ้า
เปรียบเทียบกับการเดินทางในเมืองแล้ว	ALL	NEW	MAZDA	
CX-5	XDL	สามารถให้ความคลอ่งตวัไดส้งูเหมอืนรถเกง๋ซดีาน
ขนาดใหญ่เลยทีเดียว	
	 สว่นในชว่งทีท่ำาความเรว็สงู	เคร่ืองยนตข์นาด	2,200	ซ.ีซี.	 
ยังเดินได้อย่างราบเรียบ	 ยิ่งทำางานควบคู่กับระบบเกียร์ 
อัตโนมัติ	 6	 จังหวะท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ของมาสด้า	 ที่มี 
คุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องการส่งถ่ายกำาลังให้ความต่อเน่ือง 
และลื่นไหลได้อย่างไม่มีสะดุดให้เสียอารมณ์แต่อย่างใด	 
ทำาให้ได้รับการเทคะแนนจากคณะกรรมการตั้งแต่เริ่มการ
ทดสอบแรก
	 ในชว่งถดัมาเปน็การทดสอบ	Lane	Change	การทดสอบ
เสถียรภาพการควบคุม	 คณะกรรมการผู้ทดสอบจะต้อง
คอนโทรลพวงมาลยัในการเปลีย่นเลนกะทนัหัน	เพือ่ทดสอบ
ความแม่นยำาของพวงมาลัยและการทำางานของระบบช่วง
ล่างในช่วงเวลาฉุกเฉิน	 ซึ่งในสถานีน้ีคณะกรรมการได้สัมผัส
ถึงความแตกต่างของการควบคุมที่แม่นยำาด้วยพวงมาลัย	 
แรค็แอนดพ์เิน่ียน	พรอ้มเพาเวอรไ์ฟฟา้	EPAS	สามารถสัง่การ 
ระบบช่วงล่างได้อย่างลงตัว	 และในช่วงการหักพวงมาลัย
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	 การได้รางวัลชัย		Car	of	The	Year		2014	ในครั้งนี้	ต้อง
ผ่านบทพิสูจน์อะไรบ้าง	ที่นี่มีคำาตอบ…
Section Test 
	 เข้าสู่บททดสอบความเป็นสุดยอด	 PERFORMANCE	
PICKUP	เริม่ตน้ดว้ยสถานทีดสอบอตัราเรง่	Acceleration	Test	
คณะกรรมการตอ้งเหยยีบคนัเรง่อยา่งเรา้ใจตัง้แตอ่อกตวั	เพือ่
หาเวลาดีที่สุดในระยะทาง	100	เมตร	เครื่องยนต์	5	สูบ	แถว
เรยีง	ดเีซล	คอมมอนเรล	Di-THUNDER	PRO	3.2	i5	ทีท่ำางาน
ร่วมกับเทอร์โบแปรผันใหม่	(Variable-Nozzle	Turbocharger)	
ให้กำาลังสูงสุด	200	แรงม้า	ที่	3,000	รอบต่อนาที	ให้แรงบิด
สูงสุด	470	นิวตัน-เมตร	ที่	2,500	รอบต่อนาที	สามารถแสดง

ยังคงเป็นรถปิกอัพแข็งแกร่งที่สุดบนท้องตลาดสำาหรับ MAZDA BT-50 
PR0 3.2L ทีอ่ดัแนน่ดว้ยความแรงเร้าใจถึง 200 แรงม้า บนรูปร่างท่ีสะดดุตา
ล้ำาสมยั ดว้ยการนำาดไีซนร์ถเกง๋สปอรต์สายพนัธุม์าสดา้มาผสมผสานรวม
เขา้กบัปกิอพัขนาดใหญ่ สรา้งความแตกตา่งเหนอืระดบักวา่ปกิอัพทัว่ไป จน
ทำาใหร้ถปกิอัพมาสดา้มทีัง้ความแกรง่และความสวยอยา่งลงตวั จนสามารถ
คว้ารางวัล BEST PERFORMANCE PICKUP มาครองได้ถึง 3 ปีซ้อน

“ ”

	 ปดิทา้ยดว้ยสถาน	ีLane	Change	การทดสอบเสถยีรภาพ
การควบคุม	 คณะกรรมการผู้ทดสอบจะต้องคอนโทรล 
พวงมาลัยในการเปลี่ยนเลนกะทันหัน	 เพื่อทดสอบความ
แม่นยำาของพวงมาลัยและการทำางานของระบบช่วงล่างใน
ชว่งเวลาฉกุเฉนิ	ซึง่ในสถานีน้ีคณะกรรมการไดส้มัผสัถงึความ
แตกต่างของการควบคุมที่แม่นยำาเหนือรถปิกอัพทั่วไป	ด้วย
พวงมาลัย	แร็ค	แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	
สามารถสั่งการระบบช่วงล่างได้อย่างแม่นยำาและลงตัว	 แม้
ในช่วงการหักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนกะทันหัน	 ระบบความ
ปลอดภยัอนัชาญฉลาดสามารถตอบสนองได้อยา่งยอดเยีย่ม	
ไมม่อีาการสะบดัหรอืทา้ยโยนให้รูส้กึหวิวแตอ่ยา่งใด	ซึง่ทำาให้
คณะกรรมการควักหมดหน้าตักในการให้คะแนนครั้งนี้เลย 
	 ซึ่งผลสรุปโดยรวมจากคณะกรรมการทดสอบให้เป็น
เสียงเดียวกันเลยว่า	สมรรถนะ	New	MAZDA	BT-50	PRO	
3.2L	 สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเย่ียม	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ทดสอบสมรรถนะ	 และการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกที่โดด
เด่น	จึงทำาให้คว้ารางวัล	BEST	PERFORMANCE	PICKUP	
มาครองได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม	และยิ่งทำางานรวมกับระบบ
ส่งกำาลังแบบเกียร์อัตโนมัติ	 6	สปีด	พร้อมระบบ	SSC	ที่ได้
รับการพัฒนามาเป็นพิเศษจากทีมวิศวกรมาสด้า	สร้างความ
เรา้ใจไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	รวดเรว็	นบัว่าเปน็จดุเดน่สำาคญัในการ
ทดสอบครั้งนี้ที่ทำาให้	New	MAZDA	BT-50	PRO	3.2L	โดด
เด่นเหนือคู่แข่งในระดับเดียวกัน	 ซึ่งสามารถตอบโจทย์คณะ
กรรมการได้อย่างยอดเยี่ยม
	 สถานทีี	่2	เนน้การทดสอบความนุม่นวลของระบบชว่งลา่ง	 
Suspension	 Test	 ซึ่งคณะกรรมการจะได้พบกับบททดสอบ
ในการเข้าโค้งต่างๆ	ที่ทีมงานได้จัดเตรียมวางทางไว้ให้	ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบ	โค้งกว้าง	และโค้ง

ตัวเอส	 เพ่ือให้คณะกรรมการได้สัมผัสถึงระบบช่วงล่างเต็ม
รูปแบบ	 ซึ่งระบบเทคโนโลยีช่วงล่างอันทันสมัยของ	 New	
MAZDA	BT-50	PRO	3.2L	ไมไ่ดท้ำาให้เหลา่คณะกรรมการผดิ
หวังแม้แต่น้อย	ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่		(Double-
wishbone)	กับคอยล์สปริง	เสริมด้วยเหล็กกันโคลง	และช่วง
ล่างด้านหลังแบบคานแข็งและชุดแหนบ	 (Leaf-spring)	 ให้
ประสิทธิภาพสูงในการเกาะถนน	 ที่ได้รับการปรับมาเป็น
พิเศษจากทมีวิศวกรอนัเลือ่งชือ่ของมาสด้า	สรา้งการกระจาย
เสถียรภาพในการเข้าโค้งได้อย่างไม่มีที่ติ	และสามารถรับกับ
เครื่องยนต์ขนาด	200	แรงม้า	ได้อย่างลงตัว
	 ทีส่ำาคัญ	ในรุน่เครือ่งยนตข์นาด	3.2	ลติร	ยงัพกพาระบบ
ความปลอดภัยมาอย่างครบครัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 ระบบเบรก	
ABS	 พร้อมระบบกระจายแรงเบรก	 EBD	 เฟืองท้ายแบบ 
ลิมิเต็ดสลิป	LSD	ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	DSC	
ระบบป้องกันการลื่นไถล	 TCS	 ระบบควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชัน	HDC	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	HLA	
ระบบช่วยการทรงตัวขณะลากจูง	 TSA	 ระบบป้องกันการ
พลิกคว่ำา	 ROM	 ซึ่งนับได้ว่าครอบคลุมและมั่นใจได้จริงใน
เวลาฉุกเฉิน
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BEST Design
	 ในการออกแบบ	MAZDA	BT-50	PRO	2.2L	Freestyle	Cab	 
วศิวกรมาสดา้ไดฉ้กีทกุกฎการออกแบบรถปิกอพัเดมิๆ	ดว้ยการ 
ผสมผสานแนวคิดการออกแบบที่เน้นความสวยงามมีสไตล์
ควบคูก่บัการใชง้านทีม่ากกวา่รถเกง๋	โดยใชแ้นวคดิ	“นากาเร”่	 
ความงามที่มีอยู่ในธรรมชาติ	 ในการออกแบบปิกอัพใหม่นี้	
เส้นสายพลิว้ไหวและดุดนับนตวัรถมาจากการเลยีนแบบความ
สวยงามของลายเส้นที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติ	 มาประยุกต์
เข้ากับแนวคิดการออกแบบล่าสุดของมาสด้า	 คือ	 “โคโดะ”	 
จติวญิญาณแหง่การเคลือ่นไหว	ทำาใหภ้ายนอกดโูดดเดน่ดว้ย
รูปโฉมสปอร์ตที่แฝงไปด้วยความแข็งแกร่ง

ความโดดเด่นที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำาหรับรถปิกอัพสายพันธุ์
สปอร์ตอย่าง MAZDA BT-50 PRO 2.2L Freestyle Cab ที่ตอบสนองได้
ทกุไลฟส์ไตลค์วามตอ้งการ ทัง้ในดา้นบรรทุกและใชใ้นชวีติประจำาวนั จงึทำาให้
เป็นทีส่ดุของความครบถว้นรถปกิอัพในประเทศไทย จนสามารถควา้รางวลั
อนัเต็มเปีย่มแหง่ศกัด์ิศร ีCar of The Year 2014 มาครองไดส้ำาเรจ็ ซึง่ความ
โดดเด่นเหนือรถปิกอัพในเซ็กเมนต์เดียวกันมีอะไรบ้าง เรามาติดตามกัน….

“ ”

อย่างดีเย่ียมจากทีมวิศวกรมาสด้า	 จนได้รับความไว้ใจมาก
ที่สุดจากคนใช้รถปิกอัพที่ให้ความแข็งแกร่งและนุ่มนวลสูง	
โดยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่	 (Double-wishbone)	
กับคอยล์สปริง	 ตอบสนองได้แม่นยำาและนุ่มสบายมาก
ข้ึน	 เสริมด้วยเหล็กกันโคลงหน้า	 (Stabilizer	 bar)	 ช่วยเพิ่ม
เสถียรภาพการทรงตวั	ชว่งล่างดา้นหลงัแบบคานแขง็และชดุ
แหนบ	(Leaf-spring)	ใหป้ระสทิธภิาพสงูในการเกาะถนน	และ
สมรรถนะการบรรทกุทีด่เีหนอืกวา่ชว่งลา่งรถปกิอพัทัว่ไป	มา
สด้า	บีที-50	โปร	ใหม่	ได้ถูกพัฒนาช่วงล่างให้เกาะถนนและ
ให้สมรรถนะการบังคับควบคุมที่ดี	 รวมทั้งความนุ่มสบายใน
การขับขี่
	 นอกจากนี้	MAZDA	BT-50	PRO	2.2L	Freestyle	Cab	
ยังได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เทียบเท่า
มาตรฐานโลก	 เพราะได้นำาเอาส่วนประกอบและเทคโนโลยี
ต่างๆ	 จากรถยนต์นั่งมาผสมผสาน	 เพ่ือให้ได้มาซึ่งสุดยอด
รถปิกอัพที่ปลอดภัยมากที่สุด	 ในเมื่อคุ้มค่าและตอบสนอง
ได้ในทุกๆ	 ด้านอย่างนี้	 ก็ต้องมอบรางวัลอันทรงเกียรติ	 
Car	of	The	Year	2014	มาการนัตคีวามเปน็สดุยอดรถปกิอพั
เมืองไทย

	 ส่วนภายในให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับห้องโดยสารของ
รถยนต์น่ังคลาสหรู	 แนวคิดการออกแบบใหม่ในรูปแบบ 
ค็อกพิทดีไซน์	 (Cockpit	 Design)	 นี้	 ถูกนำาเข้ามาแทนท่ีการ
ออกแบบภายในของรถปกิอพัแบบเดมิๆ	เพราะเนน้ใหร้ปูทรง
ภายในโอบรบัผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสาร	อนัเปน็คอนเซป็ตท่ี์มาจาก
การออกแบบรถสปอร์ตหรู	 พร้อมด้วยอุปกรณ์อำานวยความ
สะดวกครบครัน	อาทิ	เครื่องเสียงรองรับ	MP3	พร้อมช่องต่อ	
USB/AUX	รองรบั	iPod	เชือ่มตอ่สญัญาณโทรศพัทผ์า่นระบบ	
Bluetooth	เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทาง
BEST Performance
	 MAZDA	 BT-50	 PRO	 2.2L	 Freestyle	 Cab	 ยังคง

ความประหยัด	 และเร้าใจด้วยความแรงเต็มสมรรถนะ	 
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล	คอมมอนเรลใหม่	ขนาด	2.2	ลิตร	Di-
THUNDER	 PRO	 2.2	 ที่ทำางานร่วมกับเทอร์โบแปรผันใหม่	
(Variable-Nozzle	Turbocharger)	และอินเตอร์คูลเลอร์ใหม่ที่
มขีนาดใหญข่ึน้	มาพรอ้มกบัเกยีรธ์รรมดา	6	สปดี	ทีอ่อกแบบ
คันเกยีรแ์บบ	Short	Shifter	สไตลส์ปอรต์	และให้อตัราทดเกยีร์
ในแต่ละเกียร์สัมพันธ์กัน	สามารถครอบคลุมการส่งกำาลังที่ดี
ตัง้แตร่อบเครือ่งยนตต์่ำา	ประหยดัน้ำามนัดยีิง่ขึน้	รวมทัง้ชว่ยลด
มลพษิไอเสยี	และระบบคอมมอนเรล	ไดเรก็อนิเจ็กชัน่	ทีอ่ยูใ่น 
มาสด้ายังเป็นเทคโนโลยีคอมมอนเรล	ไดเร็กอินเจ็กชั่น	ที่ทัน
สมัยที่สุดในปัจจุบัน	 ซึ่งเหนือกว่าเคร่ืองยนต์ระดับเดียวกัน
ทั้งแรงม้าและแรงบิด	ให้กำาลังแรงสะใจตั้งแต่รอบต่ำา	โดยแรง
บิดออกแบบด้วยคุณสมบัติ	Flat	Torque	ที่ให้กำาลังสูงในรอบ
เครื่องยนต์ต่ำาไปจนถึงรอบเครื่องยนต์ปานกลาง	 ทำาให้ได้
กำาลังเต็มสมรรถนะ	เครื่องยนต์ตอบสนองอย่างต่อเนื่อง	ทั้ง
การออกตัว	การเร่งแซง	การควบคุมความเร็วรถ	จึงให้ความ
เพลดิเพลนิในทกุสถานการณก์ารขบัข่ี	สมรรถนะแนน่เตม็คนั	
แม้ในวันที่ต้องรับน้ำาหนักบรรทุก
	 ระบบช่วงล่างแบบ	 SUPER	 DE-S	 ที่ได้รับการพัฒนา



AD.


