
BEST HIGH-LIFTED PICKUP 2,500 C.C.
MITSUBISHI TRITON PLUS Double Cab  

BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 2,500 C.C.
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 4WD

BEST FUEL ECONOMY ECO CAR
MITSUBISHI MIRAGE

BEST SEDAN UNDER 1,200 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
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	 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



	 MITSUBISHI	 ATTRAGE	 รถยนต์
นัง่	ECO	Car	รุน่ลา่สดุ	ถกูรงัสรรคข์ึน้มา
โดยใชพ้ืน้ฐานของ	MIRAGE		มาพฒันา
ขึ้นใหม่ในรูปแบบของรถซีดาน	 เพ่ือให้
สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้บริโภคได้อย่างหลากหลายมากขึ้น	
	 แม้ จะ มีพื้ นฐานเดี ยว กัน 	 แต่ 	
“สไตล์”	 คือสิ่งที่กำาหนดความต่าง	 โดย	 
ATTRAGE		นำาเสนอจดุเดน่เรือ่ง	“ความ
คุ้มค่า”	 ได้อย่างชัดเจน	 ด้วยลักษณะ
ของตัวถังรถแบบซีดาน	 ออกแบบใหม่
ตามหลักอากาศพลศาสตร์	 ให้มีค่า

“สืบทอดความคุ้มค่าแห่งเซ็กเมนต์	ECO	Car	มาอย่างครบเครื่อง	
ภายใตเ้รอืนรา่งของรถซดีาน	ทีส่รรคส์รา้งมาเพือ่เตมิเตม็	และขยาย
กลุม่เปา้หมายดว้ยอรรถประโยชนใ์หส้อย	และดว้ยเหตผุลดงักล่าวนี้
เอง	ที่ทำาให้	MITSUBISHI	ATTRAGE	1.2	GLS	Ltd.	คือยนตรกรรม
ที่เหมาะสมกับรางวัล	BEST	SEDAN	UNDER	1,200	C.C.”

ATTRAGE
MITSUBISHI

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ต่ำาเพียง	
0.29	 พร้อมด้วยการขยายสัดส่วน 
ขึ้นไปเกือบเทียบเท่ากับรถในระดับ	 
B-Segment	ด้วยความยาว	4,245	มม.	
ความกว้าง	1,670	มม.	ความสูง	1,515	
มม.	ปรับระยะฐานล้อขึ้นไปเป็น	2,550	
มม.	 ตามด้วยการเพ่ิมเสถียรภาพการ
ทรงตัวด้วยความกว้างแทร็กล้อหน้า	
1,445	 มม.	 และแทร็กล้อหลัง	 1,430	
มม.	 เพื่อช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในการขับข่ี	 จึงทำาให้น้ำาหนักตัวของ	 
ATTRAGE	 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ	 885-

930	 กก.	 กับรัศมีวงเล้ียวแคบสุดเพียง	
4.8	เมตร	เท่านั้น
	 สำาหรับรายละเอียดต่างๆ	 ถูกยก
ระดับให้ดูหรูหรามากขึ้น	 จากกระจัง
หน้าโครเมียม	 รับกับชุดไฟหน้าทรง 
เฉ่ียวแบบฮาโลเจน	 และไฟตัดหมอก
ที่ตกแต่งด้วยโครเมียม	 ต่อเนื่องด้วย
กระจกมองข้าง	 พร้อมไฟเลี้ยวแบบ	
LED	 สีเดียวกับตัวรถ	 พร้อมระบบ
ปรับ-พับด้วยไฟฟ้า	 สุดท้ายติดตั้งล้อ
อัลลอยลายใหม่ขนาด	 15	 นิ้ว	 พร้อม
ยาง	 185/55R15	 มาให้เป็นอุปกรณ์

มาตรฐาน	 ภายในตกแต่งแบบ	 Piano	
Black	และ	Silver	Decoration	อัดแน่น
ดว้ยอปุกรณ์อำานวยความสะดวกซึง่มาก 
ทีส่ดุในรถระดับเดยีวกนั	เชน่	พวงมาลยั
หุ้มหนังแบบมัลติฟังก์ชัน	 ตามด้วย
อุปกรณ์ความบันเทิงที่สามารถรองรับ
วิทยุ-เครื่องเล่น	DVD,	MP3,	USB	และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	 รวมถึงระบบ
นำาทาง	 Navigation,	 ระบบเชื่อมต่อ
โทรศัพท์แบบไร้สาย	 และระบบความ
ปลอดภัยจากกล้องมองหลังขณะถอย
จอด	 ซึ่งฟังก์ชันดังกล่าวนั้น	 สามารถ

แสดงผลผ่านจอภาพแบบสัมผัสขนาด	
6.5	นิ้ว	ทั้งยังเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้
งาน	 ด้วยห้องเก็บสัมภาระด้านหลังที่
บรรจุได้ถึง	450	ลิตร
	 ขุมพลังบล็อกเดียวกับ	 MIRAGE		
และน่ันคือสิ่งท่ีทำาให้คณะกรรมการ
ทดสอบไร้ความสงสัยใน	 “สมรรถนะ”	
และความ	“คุ้มค่า”	จากขุมพลังเบนซิน	
ความจุ	 1.2	 ลิตร	 แบบ	 3	 สูบ	 DOHC	
MIVEC	 12	 วาล์ว	 ที่ให้กำาลังสูงสุด	 78	
แรงมา้	ที	่6,000	รอบตอ่นาท	ีกบัแรงบดิ	
100	นิวตัน-เมตร	ที่	4,000	รอบต่อนาที	

ขับเคลื่อนล้อหน้า	 ส่งกำาลังด้วยเกียร์
อัตโนมัติ	 INVECS-III	 CVT	พร้อมด้วย
ความสามารถในการรองรับเชื้อเพลิง
ได้ทั้งเบนซิน	91	และ	95	รวมถึงแก๊สโซ
ฮอล์	91,	95	ไปจนถึง	E20	สร้างความ
ประทับใจในการขับขี่ด้วยอัตราการ
ประหยัดน้ำามันสูงสุดถึง	 22	 กม./ลิตร	
จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานยุโรป	UNECE	Reg.101	
Rev.01	Combine	Mode	
	 ความรู้สึกที่คุ้นเคยของคณะกรรม 
การ	 คือสิ่งที่ช่วยเสริมความเชื่อมั่นใน

1.2 GLS Ltd.
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สมรรถนะของ	 ATTRAGE	 	 ตั้งแต่การ
ทดสอบในสถานีอัตราเร่งที่ได้ปล่อยให้
เครื่องยนต์	1.2	ลิตร	3	สูบ	ส่งกำาลังด้วย
เกยีรอตัโนมตั	ิCVT	แสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่	 ในการสร้างอัตราเร่งท่ี
สามารถไต่ระดับขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และ
นุม่นวล	ทัง้บนทางเรียบและเสน้ทางชัน
ได้อย่างสบายๆ	ดว้ยองคป์ระกอบทีเ่กิด 
จากสมรรถนะของเคร่ืองยนต์	 และ 
น้ำาหนกัตวัโดยเฉลีย่เพยีง	885-930	กก.	
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำาให้	ATTRAGE		ได้เปรียบ
เรื่องแรงม้าต่อน้ำาหนักได้อย่างชัดเจน		

แม้จะมีแรงบิดเพียง	 100	 นิวตัน-เมตร	
ก็สามารถขับขี่ได้อย่างสบาย	
	 อกีทัง้ความเปน็รถขนาดกะทดัรดัที่
ออกแบบมาเพือ่เนน้ความคลอ่งตวัเปน็
หลกัของ	ATTRAGE	ยงัเปน็อีกสิง่หนึง่ที่
ช่วยให้ผ่านข้อสอบในการทดสอบจาก
สถานี	Suspension	Test	และ	Handling	
Test	ได้ง่ายๆ	เริ่มจากความคล่องตัวใน
การบังคับควบคุม	จากระบบพวงมาลัย
เพาเวอรไ์ฟฟา้	EPS	ทีแ่ปรผนัน้ำาหนักให้
เบา	 และคล่องตัวมากที่สุดในความเร็ว
ต่ำา	 และจะเริ่มหน่วงน้ำาหนักให้ตึงมือ

เฉพาะของมิตซูบิชิ 	 มอเตอร์ส	 ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการเสริมคานกัน
กระแทกที่ประตูทั้ง	 4	 บาน	 ตลอดจน
การเสริมความแข็งแกร่งในส่วนรับแรง
กระแทกจากเหล็กที่แข็งแรงเป็นพิเศษ	
ซึ่งเรียกว่า	“High	Tensile	Steel”	รวมถึง
ตวัชว่ยสำาคญัตา่งๆ	ทีส่ามารถยกระดบั
ความมั่นใจได้มากขึ้นในขณะขับขี่	 เช่น	
ระบบเบรก	 ABS	 และระบบกระจาย
แรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์	 EBD	 ซึ่งเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการเบรกดว้ยดสิกเ์บรก
หน้าแบบมีช่องระบายความร้อน	 และ
ดรัมเบรกหลังที่แข็งแรง	 ทนทาน	 ส่วน
ภายในห้องโดยสารน้ัน	 มากับถุงลม

นิรภยัคู่หน้า	SRS	Airbag	ทำางานรว่มกับ
เขม็ขดันริภยั	ELR	แบบดงึกลบัอตัโนมตั	ิ
3	 จุด	 2	 ตำาแหน่งในคู่หน้า	 ส่วนคู่หลัง 
นั้นเป็นแบบ	3	จุด	2	ตำาแหน่ง	และแบบ	
2	จุด	1	ตำาแหน่ง	
	 ทั้งยังมีระบบอำานวยความสะดวก
สบาย	 และความปลอดภัยติดตั้งมา
ให้เป็นฟังก์ชันมาตรฐานอีกด้วย	 เช่น	
กุญแจรีโมตพร้อมระบบควบคุมการ
พับและกางกระจกมองข้างอัตโนมัติ	
เพ่ือความสะดวกสบาย	 พร้อมป้องกัน
ความเสยีหายจากการจอดรถในท่ีแคบ,	
ไฟหน้าปิดได้เองโดยอัตโนมัติ,	 ระบบ
สัญญาณไฟเลี้ยวเพ่ือเปลี่ยนเลน	 ที่แค่
เพียงขยับก้านไฟเลี้ยวเพียงเล็กน้อย	
สญัญาณไฟเลีย้วและสญัญาณไฟเตอืน
ในหน้าปัดจะกะพริบทันที	3	ครั้ง	แล้วก็
ยังมีใบปัดน้ำาฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ	
ซึ่งจะทำางานด้วยความเร็วตามปริมาณ
ของหยดน้ำา	 ซึ่งเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการใช้งานได้ดีทีเดียว
	 และด้วยเรื่องราวที่กล่าวมาของ	
MITSUBISHI	ATTRAGE	ทัง้ในเรือ่งของ
สมรรถนะ	ความประหยัด	และฟังก์ชัน
การใช้งานที่อัดแน่นเต็มลำานี้เอง	 คือ	
สิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในจุดยืน
เรือ่งความ	“คุม้คา่”	ซึง่ถอืวา่มากทีสุ่ดใน
รถระดับเดียวกัน	 และนั่นก็เป็นเหตุผล
เพียงพอที่จะสามารถคว้ารางวัล	BEST	
SEDAN	UNDER	1,200	C.C.	ไปครอง

ขึ้นอีกระดับ	 เม่ือขยับไปใช้ความเร็วสูง	
สง่ผลใหก้ารขบัขีเ่ตม็ไปดว้ยความมัน่ใจ	
ตลอดจนการเซ็ตอัพระบบช่วงล่างที่แม้
จะเน้นความนิ่มนวลเพื่อเน้นการขับขี่ที่
สะดวกสบายเป็นหลัก	แต่ก็ยังถือว่าอยู่
ในระดบัทีส่ามารถใหค้วามมัน่ใจไดด้ใีน
เรื่องการยึดเกาะถนน	 และการทรงตัว
ที่สัมพันธ์กับการทำางานของระบบพวง
มาลัยได้อย่างเฉียบคม	ซึ่งนี่คืออีกหนึ่ง
ความสามารถที่คณะกรรมการให้ความ
มั่นใจ	 โดยเฉพาะในด่านทดสอบพิเศษ	
Slalom	 Test	 ที่องค์ประกอบทั้งพละ

กำาลัง	การควบคุม	และเสถียรภาพการ
ทรงตวั	ทีต่อ้งถกูนำามาใชใ้นสถานเีพือ่ให้
คณะกรรมการไดส้มัผสัความยอดเยีย่ม
ของ	MITSUBISHI	ATTRAGE	รถ	ECO	
Car	ที่มากับสมรรถนะ	และความคุ้มค่า
แบบเกินตัวอย่างแท้จริง
	 อีกทั้งประเด็นเรื่องความปลอดภัย	
ก็ยังเป็นสิ่งหน่ึงที่ทำาให้	 ATTRAGE	
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำาในลำาดับต้นๆ	 ของ
เซ็กเมนต์	 	 จากการอัพเกรดเทคโนโลยี
ความปลอดภยัแบบครบเครือ่ง	เชน่	โครง 
สร้างตัวถังแบบ	 RISE	 Body	 เอกสิทธ์ิ
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	 MITSUBISHI	TRITON	ปิกอัพพันธุ์
แกร่งที่ลงสนามทดสอบทุกครั้งที่มีการ
จัดงาน	Thailand	Car	of	The	Year	และ
ปีน้ีก็ยังคงไว้ซึ่งความโดดเด่นได้แบบ
ไร้ที่ติ	 ด้วยรูปลักษณ์ที่ดุดัน	 ผสมผสาน
ความเป็นสปอร์ตในงานดีไซน์ที่ปูพรม
อยู่บนตัวถังแบบ	 4	 ประตู	 ตลอดจน
รายละเอียดต่างๆ	 บนตัวรถ	 เช่น	 ชุด
ไฟหน้า	กระจังหน้าที่เฉียบคมสะดุดตา	
รวมถึงความแข็งแกร่งที่เพ่ิมข้ึนจากเส้น
คิ้วข้างตัวรถที่ช่วยยกระดับความรู้สึก
บกึบนึขึน้	เชน่เดยีวกบัขนาดของกระบะ
ท้ายที่มีมิติความยาว	1,505	มม.	ความ
กว้าง	1,470	มม.	และความสงู	462	มม.	
ซึ่งการขยายขนาดของกระบะท้ายนั้น	
ช่วยเพ่ิมอารมณ์ความแกร่งและดุดัน
ขึ้นอีกระดับได้อย่างดีทีเดียว	 อีกทั้งยัง
มีการอัพเกรดอุปกรณ์การใช้งานเพิ่ม
เติม	ในส่วนของกระจกมองข้าง	พร้อม
ไฟเลี้ยวปรับ-พับไฟฟ้า	 ซึ่งติดตั้งมาให้
เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	
	 ในขณะที่ห้องโดยสารภายในนั้น	 
ยังคงเป็นอารมณ์ที่คุ้นเคย	 กับความ

MITSUBISHI

“เป็นอีกหนึ่งปิกอัพยกสูงที่ครบสมบูรณ์แบบ	 และสามารถชนะใจ 
คณะกรรมการทดสอบได้อย่างหมดจด	 และครองรางวัล	 BEST	
HIGH-LIFTED	PICKUP	2,500	C.C.	ไปอย่างเต็มภาคภูมิ	ซึ่งเหตุผล
นั้นคืออะไร	สามารถหาคำาตอบได้จากในบทความ”

กวา้งขวาง	เตมิเตม็อารมณ์ความสปอร์ต
มากขึ้นด้วยการเน้นโทนสีดำา	ตลอดจน
การเพ่ิมความน่าสัมผัสด้วยพวงมาลัย	
หัวเกียร์	 และเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตหุ้ม
หนัง	 ส่วนอุปกรณ์อำานวยความสะดวก
สบายน้ันครบครัน	 ตั้งแต่	 พวงมาลัย
มัลติฟังก์ชัน	 ที่สามารถควบคุมวิทยุ	 
และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ	
Cruise	 Control	 ได้อย่างง่ายดายเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส	 ในขณะที่กึ่ งกลาง
คอนโซลหน้านั้น	ติดตั้งอุปกรณ์อำานวย
ความบันเทิง	 เครื่องเล่นวิทยุ/DVD	
พร้อมจอภาพ	 ซึ่งรองรับ	 DVD,	 VCD,	
CD	 และ	 MP3	 ควบคุมผ่านจอภาพ
ระบบสัมผัสแบบ	Wide	Screen	ขนาด	
7	นิ้ว	อีกทั้งยังมีช่องเชื่อมต่อ	USB	ที่
สามารถเช่ือมต่อได้ทั้ง	 iPad,	 iPhone	
และ	Hard	Disk	ได้	 	สามารถเล่นไฟล์
เพลง	 ไฟล์ภาพ	 หรือไฟล์ภาพยนตร์ได้
ด้วยเช่นกัน
	 จุดสำาคัญที่ทำาให้รางวัล	 BEST	
HIGH-LIFTED	 PICKUP	 2,500	 C.C.	
ตกเป็นของ	 MITSUBISHI	 TRITON	 

Do
ub

le
 Ca

b
9Supplement MITSUBISHI8

HIGH-LIFTED 2,500 C.C.                            



Plus	 Double	 Cab	 คือ	 ขุมพลัง	 DI-D	 
Hyper	 Commonrail	 แบบ	 4	 สูบ	 16	
วาล์ว	 พร้อมเทอร์โบแปรผัน	 และอิน
เตอร์คูลเลอร์	ทำาหน้าที่สร้างพละกำาลัง
มาให้ใช้ที่	 178	 แรงม้า	 ที่	 4,000	 รอบ
ต่อนาที	 พร้อมแรงบิดสูงถึง	 400	 นิว
ตัน-เมตร	ที่	2,000-2,850	รอบต่อนาที		
โดยพละกำาลงัอันแขง็แกรง่ของ	TRITON	
นั้น	เกิดจากเทคโนโลยีสำาคัญ	เช่น	ท่อ
ร่วมไอดีแบบทวิน	 อินเทค	 แมนิโฟลด์	
ทีช่ว่ยใหเ้กดิการจดุระเบดิแบบตอ่เนือ่ง
เตม็พลงั	ตัง้แตร่อบต่ำาถงึรอบสงู	รวมถงึ
หัวลูกสูบแบบ	Deep	Ball	Type	ที่ออก 
แบบมาให้แข็งแกร่งข้ึน	 โดยการเคลือบ

กราไฟตท์ีผ่วิดา้นขา้งลกูสบู	เพือ่ลดการ
สึกหรอ	 อีกทั้งยังยกหน้าที่ควบคุมการ
ทำางานให้กับคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ	 32	
บิต	 ในการสั่งการและประมวลผลการ
ฉดีจา่ยเชือ้เพลงิอยา่งเหมาะสม	ดว้ยหวั
ฉีดแรงดันสูง	180	MPa	เพื่อให้เกิดการ
เผาไหม้ที่หมดจด	 เครื่องยนต์เดินเรียบ	
และมอัีตราการประหยดัเชือ้เพลงิทีด่ขีึน้	
	 ทั้งยังมีเทอร์โบแปรผัน	VG	Turbo	
ที่เป่ียมประสิทธิภาพ	 ด้วยการบริหาร
จัดการแรงอัดอากาศฝั่งไอดีให้สัมพันธ์
กบัรอบเครือ่งยนตอ์ยา่งมปีระสทิธิภาพ	
ทำาให้เครื่องยนต์มีแรงบิดสูงทั้งในรอบ
ต่ำา	 รอบปานกลาง	 และรอบสูงอย่าง

ของชุดพวงมาลัย	 แร็ค	 แอนด์	พิเนี่ยน	
พร้อมเพาเวอร์	 ที่ช่วยให้การควบคุม
หลบหลีกสิ่งกีดขวางเป็นเรื่องง่ายดาย
ขึ้น	ขณะเดียวกัน	นอกจากจะได้สัมผัส
การควบคุมอันเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ
ของระบบพวงมาลยัแลว้	คณะกรรมการ
ยังได้สัมผัสกับชุดช่วงล่างด้านหน้า
แบบอิสระ	ปีกนกสองชั้น	พร้อมคอยล์
สปริง	 กับด้านหลังท่ีเป็นแหนบแผ่น 
ซ้อน	 พร้อมโช้คอัพไขว้อันแข็งแกร่ง	
ประกอบกับการเป็นรถปิกอัพ	4	ประตู
ที่ทำาบาลานซ์ออกมาได้อย่างสมดุล	 
ส่งผลให้	 TRITON	 สามารถแสดง
ศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่	 และ

สื่อสารอารมณ์สปอร์ตได้อย่างลงตัว	
ตลอดจนให้การทรงตัว	 และการยึด
เกาะถนนอย่างแนบแน่น	 เพื่อช่วยให้
ผู้ขับข่ีสามารถควบคุมรถได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
	 และจากการควบคุมได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพในทุกสถานีทดสอบของ
งาน	Thailand	Car	of	The	Year	2014	
น้ีเอง	 ที่ทำาให้คณะกรรมการประทับใจ
ในสมรรถนะ	 และตัดสินใจมอบรางวัล	
BEST	HIGH-LIFTED	 PICKUP	 2,500	
C.C.	ให้กบั	MITSUBISHI	TRITON	Plus	
Double	 Cab	 ไปครองตามความคาด
หมาย

ต่อเนื่อง	โดยจะทำางานร่วมกับอินเตอร ์
คลูเลอรข์นาดใหญ	่ทำาการชว่ยลดความ
ร้อนไอดีได้อย่างรวดเร็ว	 ทำาให้ไอดี
ปริมาณมากขึ้น	 และเป็นแรงหนุนช้ันดี
ในการเพิ่มความแรงให้กับเครื่องยนต์	
เพื่อการตอบสนองที่ทันใจ	 และสร้าง
ความเร้าใจได้ทุกเส้นทาง	
	 รวมถึงการสร้างความประทับใจ
ให้กับคณะกรรมการทดสอบ	 Thailand	
Car	 of	 The	 Year	 2014	 ทุกท่าน	 ที่
ได้ทดลองขับ	 MITSUBISHI	 TRITON	
Plus	 Double	 Cab	 ด้วยเช่นกัน	 โดย
เฉพาะในสถานีทดสอบอัตราเร่ง	 และ
แรงบิด	 ที่โชว์สมรรถนะของเครื่องยนต์	

2.5	 ลิตร	 เทอร์โบ	 อินเตอร์คูลเลอร์ได้
อย่างเต็มที่	 เพียงแค่กดคันเร่งเบาๆ	 
แรงบดิทีส่งูถงึ	400	นวิตนั-เมตร	ในรอบ
ต่ำา	2,000-2,850	รอบต่อนาที	ก็จะทำา
หน้าที่ฉุดลากตัวถังอันบึกบึนทะยาน
ไปข้างหน้าทันที	 โดยมีระบบส่งกำาลัง
เกียร์อัตโนมัติ	 5	 สปีด	 ถ่ายทอดกำาลัง
ได้อย่างต่อเนื่อง	 และนุ่มนวล	 ตลอด
จนความมั่นใจในอารมณ์การขับข่ีสไตล์
สปอร์ตที่เกิดขึ้นจากน้ำาหนักพวงมาลัย	
และระบบช่วงล่างที่สัมผัสได้ในสถานี
ทดสอบ	Handling	Test		ต่อเนื่องไปถึง
สถานีพิเศษ	 Slalom	 ที่ยังคงสอบผ่าน 
ไปอย่างง่ายดาย	 ด้วยประสิทธิภาพ
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	 MITSUBISHI	Pajero	Sport	โมเดล
ล่าสดุนี	้มากบัความโดดเดน่ขึน้อกีระดบั	
ดว้ยการอพัเกรดความภมูฐิานภายนอก
ใหม่	ซึ่งประกอบไปด้วย	ชุดกันชนหน้า	
กระจังหน้าดีไซน์ใหม่แบบเดียวกับท่ีใช้
ใน	 Pajero	 ตัวญี่ปุ่น	 ต่อเน่ืองด้วยการ
เปลี่ยนกระจกมองข้างไปเป็นสีเดียวกับ
ตัวรถ	 พร้อมติดตั้งไฟเลี้ยวในตัว	 ส่วน
ด้านหลังมากับชุดไฟท้ายแบบใหม่	 ที่
ช่วยเพิ่มความสะดุดตามากย่ิงข้ึน	 เช่น
เดียวกับล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่	ขนาด	17	

“โมเดล	 MY14	 ของ	 Pajero	 Sport	 นี้	 มากับการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ	 ที่ทำาให้ดูภูมิฐานข้ึนอีกระดับ	 ประกอบกับสมรรถนะอันยอด
เยี่ยมที่เคยทำาให้คณะกรรมการประทับใจมาแล้ว	 คือ	 สิ่งท่ียืนยันถึง 
ความเหมาะสมกับรางวัล	BEST	PPV	DIESEL	4WD	UNDER	2,500	
C.C.	อีกครั้งในปีนี้”

PAJERO SPORT 2.5

อัตโนมัติ	 ตลอดจนระบบความบันเทิง
เต็มรูปแบบ	 เช่น	 เครื่องเล่นวิทยุแบบ	
2	Din	รองรับ	DVD,	CD,	MP3	ควบคุม
ผ่านจอภาพระบบสัมผัสขนาด	 7	 นิ้ว	
พร้อมช่องเชื่อมต่อ	 USB	 ที่เชื่อมต่อ
ความบันเทิงหลากหลาย	 เช่น	 iPod,	
iPhone	 และ	 SD	 Card	 นอกจากนี้ยัง 
เพิ่มอรรถรสความบันเทิงให้เต็มขีดขั้น
ขึ้น	 ด้วยเครื่องเสียงแบบ	 Mitsubishi	
Power	Sound	System	ที่ประกอบด้วย	
แอมปลิฟายเออร์	 420	 วัตต์	 พร้อม

MITSUBISHI

4WD
ลำาโพง	8	ตัว	ซึ่งสามารถควบคุมเครื่อง
เสยีง	ระบบเชือ่มตอ่โทรศพัท์	Bluetooth	
ได้ง่ายๆ	จากพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน	
	 ภาย ใต้ ฝากระ โปรงหน้ าของ	 
Pajero	 Sport	 คือ	 ขุมพลังดีเซล	 พิกัด	 
2.5	ลิตร	DI-D	ไฮเปอร์	คอมมอนเรล	4	
สูบ	 DOHC	 16	 วาล์ว	 เทอร์โบแปรผัน	
(VG	 Turbo)	 และอินเตอร์คูลเลอร์	 ที่มี
พร้อมพละกำาลัง	178	แรงม้า	ที่	4,000	
รอบต่อนาที	 พร้อมแรงบิด	 350	 นิว
ตัน-เมตร	ที่รอบต่ำา	1,800-3,500	รอบ

ต่อนาที	 ส่งกำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	 5	 
สปีด	INVEC	II	พร้อมโหมด	Sportronic	
ทำาหน้าที่ส่งกำาลังสู่ระบบขับเคลื่อนใน
ด่านทดสอบอัตราเร่ง	 และแรงบิด	 ที่
ยังคงสร้างความประทับใจให้กับคณะ
กรรมการได้เช่นเดิม	 เพราะทันทีที่กด
คนัเรง่	แรงบดิรอบต่ำาระดับ	350	นวิตนั- 
เมตร	จะทำาหน้าที่ฉุดลากน้ำาหนักตัวรถ
บวกคณะกรรมการเต็มพิกัด	 น้ำาหนัก
กว่า	 2	 ตัน	 ทะยานออกไปด้วยแรงดึง
ชนิดที่สามารถสัมผัสได้		

นิว้	ทีย่กระดบัให้ดดูดุนัขึน้	ส่วนอปุกรณ์
อำานวยความสะดวกชุดใหญ่นั้นยังคง
ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเช่น
เดิม	 โดยจะประกอบไปด้วย	 โคมไฟ 
หน้าแบบ	 HID	 พร้อมระบบปรับระดับ
ลำาแสงไฟหน้าอัตโนมัติ	 (Auto	 Level-
ing),	 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟ
หน้าอัตโนมัติ	 ตามสภาพแสงภายนอก	
(Headlamp	with	Auto	Lighting	Control)	
พร้อมกับยกระดับความปลอดภัยด้วย
ระบบฉีดล้างน้ำาไฟหน้า	 (Headlamp	

Washer),	ระบบปดัน้ำาฝนอตัโนมตั	ิ(Rain	
Sensor)	 และสัญญาณกะระยะจอด
ขณะถอยหลัง	4	จุด	(Reverse	Parking	
Sensor)	
	 ส่วนภายในนั้น	 ยังเป็นอารมณ์ที่
คุ้นเคยในแนวทางการดีไซน์	 เพียงแต่ 
ในโมเดลใหม่นี้มีการเพิ่มเติมความ
สปอรต์ขึน้	ดว้ยการตกแตง่โทนคารบ์อน
พริ้นสีดำา	 ส่วนอุปกรณ์อำานวยความ
สะดวกนั้น	 ยังคงติดตั้งมาให้อย่างครบ
ครัน	 เช่น	 กระจกหลังแบบปรับลดแสง
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PPV DIESEL 4WD UNDER 2,500 C.C.                            



	 ซึ่งส่วนหนึ่งของความเร้าใจใน
สถานีทดสอบอัตราเร่งและแรงบิดน้ี	 
เกิดจากเทคโนโลยีสำาคัญๆ	 อย่าง	
เทอร์โบแปรผัน	 VG	 Turbo	 และท่อ 
ร่วมไอดีแปรผันแบบ	 ทวิน	 อินเทค	 
แมนิโฟลด์	 ที่ก่อให้เกิดการผสมของ
น้ำามันและอากาศแบบ	Cyclone	Effect	
เพื่อจุดระเบิดอย่างเต็มพลัง	 ให้กำาลัง 
ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่รอบต่ำาถึงรอบ 
สูง	 รวมถึงการเลือกหัวลูกสูบแบบ	 
Deep	 Ball	 Type	 ที่มีร่องโค้งเว้า	 ช่วย
ให้น้ำามันและอากาศคลุกเคล้ากันได้ดีที่ 
สุด	โดยด้านข้างของลูกสูบยังได้เคลือบ
สารกราไฟต์	 เพื่อลดการสึกหรอ	 และ 
ยืดอายุการใข้งานให้มากขึ้น	
	 โดยมีเซ็นเตอร์หลักอย่างสมองกล
อัจฉริยะ	32	บิต	ทำาหน้าที่ควบคุม	และ
ประมวลผลการฉีดจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง
จากหัวฉีดแรงดันสูง	 180	MPa	 (เมกะ
ปาสคาล)	 ซึ่งเทคโนโลยีของ	 Pajero	
Sport	 ทั้งหมดจะทำาให้เครื่องยนต์เผา

ไหม้อย่างหมดจด	เดินเรียบ	และมีการ
ประหยัดน้ำามันมากขึ้น	 ทั้งยังหมายถึง
การส่งกำาลังได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย	
จนเรียกคะแนนจากคณะกรรมการ
ทดสอบกันไปอย่างเต็มที่
	 จุดเด่นสำาคัญของ	 MITSUBISHI		
Pajero	 Sport	 ก็คือ	 บุคลิกที่สามารถ
ควบคุมได้อย่างคล่องตัว	 ปราดเปรียว	
ซึ่งเป็นผลจากระบบพวงมาลัยแบบ
แร็ค	แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อมเพาเวอร์	ที่
เอื้ออำานวยให้ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้
อยา่งเตม็ประสทิธิภาพ	จากการแปรผนั 
น้ำาหนักใหเ้บาในความเรว็ต่ำา	และหนว่ง
หนักข้ึนในความเร็วสูง	 และจะแปร
เปลี่ยนเป็นความสนุกสนานราวกับรถ
สปอรต์	ซึง่สว่นหนึง่ของอารมณ์สปอรต์
ที่ว่านั้น	 เกิดจากระบบช่วงล่างด้วยเช่น
กัน	 โดยช่วงล่างของ	Pajero	Sport	 ใช้
พื้นฐานด้านหน้าอิสระ	 ดับเบิ้ลวิชโบน	
คอยล์สปริง	และเหล็กกันโคลง	กับด้าน
หลังที่เป็นแบบทรีลิงค์	 ทอร์คอาร์ม	

คอยล์สปริง	 และเหล็กกันโคลง	 ซึ่งจะ
มากบับคุลกินุม่หนบึ	และมกีารยดึเกาะ
ถนนที่ดี	ซึ่งทำาให้การทดสอบ	Handling	
Test	และ	Suspension	Test	กลายเป็น
อีกหนึ่งสถานที่ทดสอบท่ีโชว์สมรรถนะ
แบบสปอร์ตได้อย่างเต็มที่	
	 ซึง่รวมถงึสถานพีเิศษอยา่ง	Slalom	
Test	 ด้วยเช่นกัน	 เพราะนี่คือสถานี
ทดสอบที่คณะกรรมการต่างชื่นชม
ถึงสมรรถนะการควบคุมที่ เฉียบคม	
แม่นยำา	 ผิดกับร่างกายใหญ่โต	 ทั้งยัง
มีเสถียรภาพในการยึดเกาะถนนอย่าง
แนบแน่น	 แม้จะเกิดอาการโคลงขึ้น 
บ้างจากความสูงของตัวรถและน้ำาหนัก
พอให้รู้ สึกได้บ้าง	 แต่ด้วยศักยภาพ 
ความยอดเยี่ยมของ	 Pajero	 Sport	
ปรับเซ็ตมาอย่างยอดเยี่ยมในทุกองค์
ประกอบ	ทำาใหค้ณะกรรมการเทคะแนน
ให้กับ	MITSUBISHI	Pajero	Sport		2.5	
VG	 Turbo	 มากกว่ารถในเซ็กเมนต์
เดียวกัน		

	 นอกจากความสามารถของระบบ
ขับเคลื่อน	 2	 ล้ออันยอดเยี่ยมแล้ว	 
Pajero	Sport	ยังมากับระบบขับเคลื่อน	
4	 ล้อ	อีก	 3	 โหมด	ที่สามารถเลือกได้
ทนัทเีมือ่ใชค้วามเรว็ไมเ่กนิ	60	กม./ชม.	
ในการ	 Shift-on-the-Fly	 เกียร์	 Super	
Select	 4WD	 (SS4)	 สู่โหมดขับเคลื่อน	
4	 ล้อ	 (4H)	 หากเจอกับถนนที่อาจจะ
ทำาให้	 Pajero	 Sport	 ขาดเสถียรภาพ
การทรงตัวไปบ้าง	แต่ในกรณีที่ต้องการ
เปลี่ยนอิริยาบถมาลุยหนักๆ	 Pajero	
ก็ยังมีโหมดขับเคลื่อน	 4	 ล้อไว้รองรับ
เช่นกัน	 เน่ืองจากโหมดขับเคลื่อน	 4	
ล้อนี้	 คือเวอร์ชั่นเดียวกับตัวลุยขาใหญ ่
Pajero	 Sport	 ซึ่งมีโหมด	 (4HLc)	 
สำาหรับขับเคลื่อน	 4	 ล้อในสภาพเส้น

ทางที่ต้องการกำาลังขับเคลื่อนสูง	 และ
โหมด	 (4LLc)	 ขับเคล่ือน	 4	 ล้อแบบ
ที่ต้องการอัตราทดเฟืองสูงเป็นพิเศษ	
เหมาะกบัสภาพเสน้ทางทีต่อ้งการกำาลัง
ขับเคลื่อนสูง	 และไม่สามารถใช้ความ 
เร็วได้	 ซึ่งโหมดขับเคลื่อนทั้ง	 2	 โหมด 
นี้	 มากับตัวช่วยสำาคัญอย่าง	 Center	
Differential	 Lock	 ที่จะทำาการควบคุม 
แรงบิดของล้อหน้าและล้อหลังอย่าง
เหมาะสมกับสภาพเส้นทาง	
	 อีกทั้งยังมีระบบความปลอดภัยท่ี
ครบครัน	 ตั้งแต่ตัวถังนิรภัยแบบ	 RISE	
Body	 (Reinforced	 Impact	 Safety	
Evolution),	ถงุลมนริภยัคูห่นา้แบบ	Dual 
SRS	 Airbags	 กับขาแป้นเบรก	 และ
แกนพวงมาลัยแบบยุบตัวได้	 รวมถึง
ระบบมาตรฐานจานดิสก์เบรกแบบมี
ช่องระบายความร้อนด้านหน้า	 และ
ดรัมเบรกด้านหลัง	 พร้อมระบบสำาคัญ
อย่าง	ABS	(Anti-lock	Brake	System),	
ระบบกระจายแรงเบรก	EBD	(Electronic	
Brake-force	 Distribution)	 ติดตั้งมาให้
เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเช่นกัน
	 และด้วยองค์ประกอบต่างๆ	 ของ	
Pajero	Sport	และบททดสอบจากคณะ
กรรมการในแตล่ะสถานทีี	่MITSUBISHI	
Pajero	Sport	2.5	VG	Turbo	สอบผ่าน
อย่างน่าประทับใจนี้เอง	 คือผลสรุปที่
สมบูรณ์แบบในการครอบครองรางวัล
ไปอีกครั้ง	 ในการประกวดรถยอดเยี่ยม	
Thailand	Car	of	The	Year	2014

15Supplement MITSUBISHI14



	 เจ้ าของรางวัล	 BEST	 FUEL	 
ECONOMY	 ECO	 CAR	 นี้ 	 คือ	 
MITSUBISHI	 MIRAGE	 ยนตรกรรม	
ECO	 Car	 โมเดลแรกท่ีเปิดตัว	 พร้อม
ตัวเลขความประหยัดสูงสุด	 22	 กม./
ลิตร*	(ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานยุโรป	UNECE	Reg.	101	
Rev.01	 Combine	 Mode)	 อันโด่งดัง	 
ซึ่งด้วยสถานการณ์ราคาน้ำามันที่ถีบตัว

MIRAGE
“เหมาะสมที่สุดแล้ว	 กับรางวัลพิเศษ	 BEST	 FUEL	 ECONOMY	 
ECO	 CAR	 เพราะนี่คืออัตราความประหยัดระดับ	 22	 กม./ลิตร*	
(ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานยุโรป	 UNECE	 
Reg.	 101	 Rev.01	 Combine	 Mode)	 ที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับ
เดียวกัน”

สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 คือสิ่งที่
บีบบังคับให้ผู้บริโภคต้องหันมองหา
รถที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ในการใช้งาน	 พร้อมด้วยคุณสมบัติ
ความประหยัดที่แท้จริงมากขึ้น	 ซึ่งด้วย 
เหตุผลดังกล่าว	 ทำาให้	 บริษัท	 มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 นำา
โครงการ	 “Mitsubishi	 Global	 Small	
Concept”	 มาสู่เมืองไทย	 ภายใต้รูป

MITSUBISHI

แบบของยนตรกรรมขนาดเล็ก	 ซึ่งถือ
กำาเนิดจาก	3	แนวคิดหลัก	คือ	 “ความ
กะทัดรดั”,	“สามารถเปน็เจา้ของได้งา่ย”	
และสุดท้ายคือการ	 “ประหยัดน้ำามัน”	
ก่อนจะขึ้นสู่สายพานการผลิตจริง	 ใน
ช่ือของ	 MITSUBISHI	 MIRAGE	 และ
ด้วยคุณสมบัติทั้ง	 3	 ประการนี้เอง	 ที่
ทำาให้	 MITSUBISHI	 MIRAGE	 กลาย 
เป็นยนตรกรรม	 ECO	 Car	 ที่สามารถ

17Supplement MITSUBISHI16

FUEL ECONOMY ECO CAR



ทำาตวัเลขความประหยดัน้ำามันไดสู้งกวา่
รถในระดับเดียวกัน	
	 โดยองค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้	 
MIRAGE		กลายเป็นยนตรกรรม	ECO	
Car	 ที่ทำาตัวเลขอัตราส้ินเปลืองได้ดี
กว่ารถในระดับเดียวกัน	 สามารถครอง
ตำาแหนง่รางวัล	BEST	FUEL	ECONOMY	
ECO	 CAR	 ไปได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น	
ประกอบไปด้วย	แนวทางการออกแบบ
ที่กำาหนดมิติตัวถังขนาดกะทัดรัด	 เอา
ไว้ที่ด้วยความยาวตลอดคัน	3,710	มม.	
กว้าง	 1,665	 มม.	 และสูง	 1,490	 มม.	
พร้อมด้วยงานดีไซน์ตามหลักอากาศ

ฉลาด	 สำาหรับทำาหน้าที่ควบคุมการ 
เปิด-ปิดวาล์วไอดี	 ให้สัมพันธ์กับอัตรา
เร่งในทุกๆ	 รอบเครื่องยนต์	 ตลอด 
จนเลือกใช้ระบบส่งกำาลังแบบ	CVT	ซึ่ง
มาพร้อมกับระบบควบคุมการเปลี่ยน
เกียร์อัจฉริยะ	 INVECS-III	 ที่เปี่ยมไป
ด้วยประสิทธิภาพการขับเคลื่อน	 และ
เป็นผลให้เกิดการประหยัดน้ำามันได้
สูงสุดถึง	22	กม./ลิตร*	(ผลการทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานยุโรป	
UNECE	Reg.	 101	Rev.01	Combine	
Mode)	

ไหลผ่านได้ง่าย	 และจากการออกแบบ
ทั้งหมด	ทำาให้	MITSUBISHI	MIRAGE	
สามารถลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด 
ทานอากาศ	 (Cd.)	 ลงเหลือเพียง	 0.29	
ซึ่งถือว่าดีที่สุดในรถระดับเดียวกัน	
ทั้งยังรวมถึงการเลือกใช้ล้ออัลลอยด์	 
ขนาด	14	นิ้ว	น้ำาหนักเบา	รัดด้วยยาง 
ซีรี ส์ 	 165/65R14	 ที่มาพร้อมกับ
คุณสมบัติแรงต้านทานการหมุนต่ำา	 
ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	
	 ต่อเน่ืองมาที่ส่วนสำาคัญของความ	
“ประหยดั”	ทีเ่หนอืวา่คูแ่ขง่กค็อื	ขมุพลงั
อันเป็นหัวใจหลักที่ลงหลักปักฐานกับ

พลศาสตร์	 ตั้งแต่มุมมองด้านหน้าที่มา
กับกระจังหน้าสำาหรับรีดอากาศด้าน
ล่าง	 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 
ลดแรงต้านทานอากาศ	 ส่วนด้านบน 
ของกระจังออกแบบให้เป็นช่องระบาย
ความร้อนขนาดเล็ก	 ต่อเนื่องไปถึง 
ความลาดต่ำาของฝากระโปรงหนา้	เชือ่ม
ต่อไปยังแนวเสา	A	Pillar	ขึ้นสู่แนวเส้น
หลังคาแบบ	 2	 ระดับที่ลาดลงในด้าน
หลัง	 โดยมีสปอยเลอร์ด้านหลังอำานวย
ความสะดวกให้อากาศไหลผ่านได้ง่าย	
ประกอบกับการออกแบบตัวถังด้าน
ข้างที่ออกแบบเรียบ	 เพื่อให้อากาศ 

พิกัด	1.2	ลิตร	แบบ	3	สูบ	DOHC	12	
วาล์ว	รหัสเครื่องยนต์	3A92	ซึ่งมีพละ
กำาลังสูงสุดอยู่ที่	 78	 แรงม้า	 ที่	 6,000	
รอบต่อนาที	 และแรงบิดสูงสุด	 100	 
นิวตัน-เมตร	ที่	4,000	รอบต่อนาที	
	 สำาหรับเครื่องยนต์	 3A92	 ของ	
MITSUBISHI	 MIRAGE	 นี้	 นับเป็น
เครื่องยนต์น้ำาหนักเบา	 ด้วยการผลิต
ที่ใช้เทคโนโลยีอันล้ำาสมัย	 ทำาการผลิต
เสื้อสูบข้ึนมาจากอะลูมิเนียมอัลลอย 
ที่มีคุณสมับิตแข็งแกร่ง	 ทั้งยังลดแรง
เสียดทาน	 และระบายความร้อนได้ดี	
มีระบบวาล์วแปรผัน	MIVEC	 อันชาญ
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