
BEST MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 C.C. 
NISSAN TEANA 2.5XV Navi

BEST SEDAN UNDER 1,600 C.C. CNG
NISSAN SYLPHY 1.6E CNGBEST HATCHBACK UNDER 1,800 C.C.

NISSAN PULSAR 1.8V Navi

BEST SUV UNDER 1,600 C.C. PETROL
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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
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	 นอกจากการออกแบบภายนอก
ที่โดดเด่นแล้ว	 สิ่งอำานวยความสะดวก
ภายในก็มีความล้ำาสมัยไม่แพ้กัน	 จึง
ไม่น่าแปลกใจเลย	 ที่	 NISSAN	 JUKE	
สามารถคว้ารางวัลรถยอดเยี่ยมแห่ง
ปี	2014	มาครองได้	หลังจากเปิดตัวได้
เพียง	 3	 เดือนเท่านั้น…อะไรคือความ
โดดเด่นที่ทำาให้	 NISSAN	 JUKE	 1.6V	
ได้รับการยอมรับ	สามารถติดตามได้ใน	
Car	of	The	Year	2014

ภานนอกโดดเด่น	ล้ำาสมัย
	 ภายนอกได้รับการออกแบบที่โดด
เด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ถอดแบบ
มาจากคอนเซ็ปต์คาร์	 ตอบรับความ
ต้องการผู้บริโภคทีต่อ้งการครอสโอเวอร์
ที่มีดีไซน์ล้ำาสมัย	 รวมทั้งผู้ท่ีต้องการรถ
สปอร์ต	 ไฟหน้า	 ไฟหรี่	 และสปอตไลต์	
แบบแยกอออกจากกัน	 โดยไฟหน้า
เป็นแบบซีนอนพร้อมระบบเปิด-ปิด
อัตโนมัติ	 ไฟท้ายทรงบูมเมอแรง	 อีก 

หนึ่งเอกลักษณ์ของ	 JUKE	 ที่ถ่ายทอด
มาจากต้นแบบ	 ที่เปิดประตูคู่หลังแบบ
ซ่อน	 ให้มุมมอง	 Sport	 Coupe	 มีการ
ยกข้ึนของตัวถังให้สูงกว่าซีดานทั่วไป	
เพิ่มความลงตัวด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่	
ให้ความดุดัน	 แข็งแกร่ง	 รับกับล้อแม็ก
ขนาด	17	นิ้ว	และยาง	215	มิลลิเมตร	
ให้สมกับครอสโอเวอร์ยุคใหม่

ภายในสปอร์ต	อัดแน่นด้วยเทคโนโลยี
	 อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีเพื่อตอบ
สนองผู้ใช้ยุคดิจิตอล	 อาทิ	 ระบบควบ 
คุมการทำางานอัจฉริยะ	 i-Con	 หรือ	 
Integrated-Control	 System	 เป็นการ
ควบคุม	 2	 โหมดการทำางานด้วยหน้า
จอ	Dual	Layer	LED	เพียงหน้าจอเดียว 
	สามารถควบคมุได้ทัง้ระบบปรับอากาศ	
และระบบขับเคล่ือนหรือ	 D-MODE	 
เมื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่งแล้ว	 หน้า
จอและตวัอกัษรบนปุม่ตา่งๆ	จะเปลีย่น
ไปตามโหมดนั้น	 และใน	 D-MODE	

หรือ	 Drive-Mode	 แบ่งเป็น	 3	 โหมด
ย่อย	 คือ	 Normal	 สำาหรับการขับใช้
งานทั่วไป,	Sport	ระบบจะควบคุมรอบ
เครื่องยนต์	ลิ้นปีกผีเสื้อ	และเกียร์	เพื่อ
ใหอ้ตัราเรง่ทันใจและขบัสนกุ	และโหมด	
Eco	 ควบคุมรอบเครื่องยนต์	 ล้ินปีก
ผีเสื้อ	และเกียร์	ให้เหมาะสมเพื่อความ
ประหยดั	โดยจะควบคุมระบบไหลเวยีน
อากาศเพื่อลดการทำางานพัดลมไฟฟ้า
ด้วย	 ซ่ึงการควบคุมระบบไหลเวียน
อากาศนี้	สามารถเลือกปิด-เปิดได้
	 นอกจากน้ียังมีระบบที่รองรับการ 
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตหรือความบันเทิง	
i-Connect	หรือ	 Internet	Connectivity 
Entertainment	 System	 ทำางานด้วย 
หน้าจอสัมผัสนาด	 7	 นิ้ว	 ควบคุมการ
ทำางานด้วยการใช้นิ้วหลายรูปแบบ	 ซึ่ง
สามารถถอดออกมาพกพาได้	 โดยใช้
พลังงานจาก	 Power	 Bank	 สามารถ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วยสัญญาณ	
Wi-Fi	 หรือจาก	 Smart	 Phone	 ทั้ง 

แอนดรอยด์และ	iOS	พร้อมช่องรองรับ
สื่อภายนอก	USB	SD	และ	AUX	หรือ
เชื่อมต่อแบบไร้สายด้วย	Bluetooth	มา
พร้อมระบบสั่งงานด้วยเสียง
	 ชุดมาตรวัดทรงกลมคู่ตัดขอบ 
ด้วยสีเมทัลลิก	 พร้อมที่บังแสงที่ออก 
แบบให้มีลูกเล่น	มีจอขนาดเล็กระหว่าง
มาตรวัดทั้ง	 2	 แสดงอุณหภูมิเครื่อง 
ยนต	์ปรมิาณน้ำามนัเชือ้เพลงิ	และขอ้มลู
การขับ	เช่น	ระยะทางทริปย่อย	A	และ	
B	 อุณหภูมิภายนอก	 อัตราสิ้นเปลือง 
ทั้งแบบ	 Real-Time	 และแบบเฉลี่ย	
ควบคุมด้วย	2	ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของชุด
มาตรวัด
	 พวงมาลัยทรงสปอร์ต	3	ก้าน	ติด
ตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและระบบ
โทรศัพท์ไว้ที่ก้านฝั่งซ้าย	คอนโซลเกียร์
และกรอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าที่แผง
ประตูทั้ง	 4	 บาน	 ตกแต่งด้วยสีแดง
สด	 ไม่แน่ใจว่าทนทานต่อการขูดขีดแค่ 
ไหน		คันเกียร์มีปุ่มเปิด-ปิด	Overdrive	

ต่อเนื่องด้วยที่วางแก้วน้ำา	 2	 ตำาแหน่ง	 
ที่เท้าแขนระหว่างเบาะหน้ามีขนาด 
ใหญ่	หุ้มหนังนุ่ม	สามารถเปิดเป็นที่ใส่
ของได้

ขุมพลังพอตัว	ช่วงล่างมั่นใจ
	 รหัส	 HR16	 แบบเบนซิน	 4	 สูบ	
DOHC	 16	 วาล์ว	 พร้อมระบบแปรผัน
วาล์วคู่ 	 Twin	 C-VTC	 หรือ	 Twin	 
Continuously	 Variable-valve	 Timing	
Control	 System	 และระบบหัวฉีดคู่ 
ต่อ	 1	 สูบ	 ลดขนาดหัวฉีดให้เล็กลง	 
เพิ่มการฉีดน้ำามันเชื้อเพลิงให้เป็น 
ละอองละเอียดมากย่ิงข้ึน	 มีความจุ 
1,598			ซี.ซี.	กำาลังสูงสุด	116	แรงม้า	ที่	 
5,600	รอบต่อนาที	แรงบิดสูงสุด	15.7 
กก.-ม.	ที่	 4,000	รอบต่อนาที	ส่งผ่าน 
กำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ	 CVT	 ทำา 
ให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งที่รวดเร็วข้ึน 
เพราะไม่มีช่วงรอบตกเมื่อเปลี่ยนเกียร์ 
ขึ้นสู ง เหมือนเกียร์ ระบบฟันเฟือง 

สร้างกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม	 ต้อนรับการรอคอยของสาวก	
NISSAN	 JUKE	 ในเมืองไทย	 ที่คอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดตั้งแต่
การเผยโฉมคร้ังแรกในเจนีวา	 มอเตอร์โชว์	 2009	 จนมาถึงตอน
น้ี	 ซึ่งนับว่าเพียงไม่ก่ีเดือนที่ผ่านมา	 NISSAN	 JUKE	 ได้ก้าวเข้ามา
อยู่ในใจของคนไทยหลายคน	 ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ถอดแบบ
มาจากคอนเซ็ปต์คาร์	 ตอบรับความต้องการผู้บริโภคท่ีต้องการ 
ครอสโอเวอร์ที่มีดีไซน์ล้ำาสมัย JU

KE
 1.6

V
NI

SS
AN

และเซ็ตอัตราทดเกียร์ให้ต่ำา	 เพื่อช่วย 
ลดรอบเม่ือใช้ความเร็วสูง	 ถังน้ำามันจุ	 
52	ลิตร	รองรับแก๊สโซฮอล์	E20	
	 ระบบกันสะเทือนหน้า	 อิสระ	
แม็คเฟอร์สัน	 สตรัท	 พร้อมเหล็กกัน
โคลง	ด้านหลังทอร์ชั่นบีม	พร้อมเหล็ก
กันโคลง	 การขับใช้งานทั่วไปถือว่าให้
ความนุ่มนวลพอสมควร	โดยเป็นความ
นุ่มแบบหนึบๆ	 ไม่ใช่นุ่มนิ่มยวบยาบ	
ระบบดิสก์เบรกด้านหน้า	 ดรัมเบรก 
ด้านหลัง	 ให้ประสิทธิภาพไม่ทำาให้ผิด
หวัง	 สามารถดึงรถให้ช้าลงได้อย่าง
รวดเร็ว	 แทบไม่มีอาการหน้าทิ่มท้าย
ยก	 มาพร้อมตัวช่วยอย่าง	 ABS,	 EBD	
และ	BA
	 จากข้อมูลในข้างต้นคงจะปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า	NISSAN	JUKE	1.6V	มีดีจริง
สมกับที่รอคอย	 จึงไม่น่าแปลกใจ…ถ้า	
NISSAN	 JUKE	 คือสุดยอดรถ	 SUV	 
ในคลาส	1,600	ซี.ซี.

SUV UNDER 1,600 C.C. PETROL
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	 นอกจากการออกแบบที่โดดเด่น
แล้ว	NISSAN	PULSAR	1.8V	Navi	ยัง
กว้างขวางด้วยมิติตัวถัง	 มีความยาว	
4,295	มลิลเิมตร	กวา้ง	1,760	มลิลเิมตร	
สูง	 1,520	 มิลลิเมตร	 ฐานล้อ	 2,700	
มิลลิเมตร	น้ำาหนัก	1,257	กิโลกรัม	ซึ่ง
นับว่ากว้างกว่ารถในเซ็กเมนต์เดียวกัน	
ทำาให้การโดยสารไม่ว่าจะด้านหน้าหรือ
ด้านหลัง	 มีความสะดวกสบายในทุก
อิริยาบถ	 ไม่อึดอัดในทุกการเดินทาง	 
ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล	

	 มาดูความลงตัวของห้องโดยสาร
ด้านหน้ากันบ้าง	 ชุดมาตรวัดทรงกลม 
มี จอบอกข้อมู ลการขับตรงกลาง		
ควบคุมด้วยสวิตช์บนพวงมาลัยฝ่ังซ้าย	
ซึ่งมีชุดควบคุมเครื่องเสียงและระบบ
โทรศัพทด์ว้ย	ส่วนฝัง่ขวามีสวติช์สำาหรบั
ครูสคอนโทรล	 พวงมาลัยหุ้มหนังปรับ 
ได้	 4	 ทิศทาง	 คอนโซลกลางติดตั้ง
อุปกรณ์แบบ	 Built-in	 บนสุดเป็นจอ
สัมผัสเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังพร้อม
เส้นกราฟิกกะระยะ	 ใช้เป็นจอแสดง
ข้อมูลเครื่องเสียง	 ระบบนำาทางผ่าน

ดาวเทียมและแสดงข้อมูลลักษณะการ
ขับพร้อมให้คะแนนการขับด้วย	 ถัด
ลงมาเป็นชุดสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับ
อากาศ	ซึง่สามารถใชง้านไดท้ัง้	2	ระบบ	
คือ	 แบบออโตเมติกและแบบแมนวล	
สามารถปรับแยกอุณหภูมิ	ซ้าย-ขวาได้
	 ส่วนห้องโดยสารด้านหลังมีขนาด
กวา้งขวาง	พืน้ท่ีวางเทา้และเหนอืศรีษะ 
มีความห่างค่อนข้างมาก	 คนที่มีรูป
ร่างสูงใหญ่สามารถน่ังได้อย่างสบาย	
นอกจากนีย้งัเพ่ิมความเยน็หอ้งโดยสาร
ด้านหลังด้วยช่องแอร์ตรงคอนโซล 
กลางที่สามารถส่งผ่านได้ทั่วถึงทั้งคัน	
และเบาะที่นั่งแถวหลังยังสามารถพับ
ได้แบบ	 60:40	 เพิ่มพ้ืนที่เก็บสัมภาระ
ได้อย่างสะดวกสบาย
	 ขุมพลัง	131	แรงม้า	ตอบสนองได้
ทุกเส้นทาง
	 NISSAN	PULSAR	1.8V	Navi	มา 
พรอ้มเครือ่งยนตเ์บนซนิ	MRA8DE 	4	สบู 
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สำาหรับความลงตัวรถ	HATCHBACK	 ในปีนี้	 คงต้องยกความเป็น
สุดยอดให้กับ	NISSAN	PULSAR	1.8V	Navi	ด้วยรูปร่างหน้าตา
สวยเด่นสะดุดตาไม่แพ้ใคร	โดยนำาเอาเส้นสายของสปอร์ตรุ่น	350Z	
มาผนวกกับการออกแบบด้านข้างตัวรถให้มีความสปอร์ตลงตัว 
มากย่ิงขึ้น	 ซึ่งคงไม่มีใครกล้าเถียงว่า	 น่ีคือสุดยอดการออกแบบ 
รถ	HATCHBACK	ในปีนี้

1.8	ลติร	ระบบวาลแ์ปรผนัคู	่Twin	C-VTC	: 
(Twin	 Continuously-Variable	 Timing	
Control)	 มีวาล์วแปรผันทั้งฝั่งไอดีและ
ไอเสีย	 หัวฉีดมัลติพอยต์	 ECCS	 32	
bit	ความจุ	1,798	ซี.ซี.	กำาลังสูงสุด	96	 
กโิลวตัต	์หรอื	131	แรงมา้	ที	่6,000	รอบ	
แรงบดิสงูสดุ	174	นวิตนั-เมตร	ที	่3,600	
รอบ	 ส่งกำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	 CVT	
ที่มีอัตราทดระหว่าง	 4.006	 ถึง	 0.550	
เฟืองท้าย	3.517	ให้ความนุ่มนวล	ราบ
รื่น	ในการส่งกำาลังในทุกรอบความเร็ว
	 ช่วงล่างเน้นความนุ่มนวล	 ตอบ
สนองชี วิตไลฟ์สไตล์ด้วยระบบกัน
สะเทอืนหน้า	อสิระ	แมค็เฟอรส์นั	สตรทั 
พร้อมเหล็กกันโคลง	 ด้านหลังทอร์ช่ัน 
บีมพร้อมเหล็กกันโคลง	 ได้รับการปรับ
ตั้งมาอย่างเหมาะสมกับสมรรถนะ
ของเครื่องยนต์	 ให้มีความนุ่มนวลสูง 
แต่ไม่ยวบยาบแม้ในช่วงเวลาใช้ความ 
เร็วก็ตาม	ล้อแม็ก	17	นิ้ว	แต่หน้ายาง

กว้างเพียง	 205	 มิลลิเมตร	 กับแก้ม 
ยางซีรีส์	50	จึงยังคงดูดซับแรงสะเทือน 
ได้ดีและไม่กระด้าง
	 ระบบความปลอดภัยนับว่าเป็น
อีกเรื่องท่ีไว้ใจได้สำาหรับนิสสัน	 ระบบ
ดิสก์เบรก	 4	 ล้อ	 พร้อมตัวช่วย	 ABS	
ที่ทำาให้ผู้ขับสามารถขับข่ีได้ต่อเนื่อง 
โดยที่ล้อของรถไม่ถูกล็อก	 ทำางาน
สัมพันธ์กับระบบกระจายแรงเบรก		
EBD	 และ	 BA	 ให้ความมั่นใจแม้เบรก
หนักๆ	บนถนนที่เปียกลื่น	ระบบ	ABS	
สามารถทำางานในเวลาที่ เหมาะสม	 
ไม่เร็วหรือช้าเกินไป	 ทำาให้ปลอดภัยใน
การใช้งานทุกสภาพถนน
	 และน่ีคือความโดดเด่นเหนือใคร	 
ที่ทำาให้	NISSAN	PULSAR	1.8V	Navi	 
ไ ด้ รับการคัด เลือกให้ เป็น 	 BEST	
HATCHBACK	 UNDER	 1,800	 C.C.	
ประจำาปี	2014	จากคณะทดสอบผู้ทรง
คุณวุฒิ

HATCHBACK UNDER 1,800 C.C.
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 NISSAN	 TEANA	 2.5	 XV	 Navi	
เป็นการรวมจุดแข็งของรถ	 2	 รุ่น	 คือ	
ALTIMA	 ที่ทำาตลาดในสหรัฐอเมริกา	 
ซึ่งเด่นในเรื่องสมรรถนะ	 และ	 TEANA	
ทีเ่ดน่เรือ่งความนุม่เงยีบหรหูราเขา้ดว้ย
กัน	 จนทำาให้เกิดเครื่องยนต์บล็อกใหม่	
QR25DE	พิกัด	2,500	ซี.ซี.	เปลี่ยนจาก
รุ่นเดิมที่เป็นแบบ	 V6	 มาเป็นแบบ	 4	
สูบเรียง	ความจุ	2,488	ซี.ซี.	มีน้ำาหนัก
เบากว่าเครื่องยนต์รุ่นเดิม	30	กิโลกรัม	
ประหยัดน้ำามันเช้ือเพลิงกว่าเดิม	 27	
เปอร์เซ็นต์	 อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย	 13.3	
กิโลเมตรต่อลิตร	
	 ระบบเกียร์อัตโนมัติ	 XTRONIC	
CVT	 ได้รับการปรับปรุงช่วงอัตราทด
เกียร์ให้กว้างขึ้น	 17	 เปอร์เซ็นต์	 แรง
เสียดทานลดลง	 40	 เปอร์เซ็นต์	 ด้วย
การลดปริมาณน้ำามันเกยีร	์และลดขนาด
ของป๊ัมน้ำามันเกียร์	 เพิ่มความสนุกใน
การขับด้วยโหมด	 Sport	 รักษารอบสูง
ไวแ้มผ่้อนคันเรง่เพือ่ใหก้ดคนัเรง่ซ้ำา	เพิม่
ความเร็วได้อย่างต่อเนื่อง
	 สำาหรับการออกแบบ	 NISSAN	
TEANA	2.5	XV	มีเอกลักษณ์เฉพาะใน
การออกแบบ	 ตั้งแต่เส้นตัวถังด้านข้าง 

ที่พลิ้วต่อเนื่อง	กระจังหน้าออกแบบให้
มมีมุมองแบบ	3	มิต	ิประกบด้วยไฟหนา้
ซีนอนโปรเจ็กเตอร์	 มีระบบปรับระดับ
ไฟหน้าอัตโนมัติ	 และระบบฉีดน้ำาล้าง
ไฟหน้า	 ไฟท้ายหลอด	 LED	 ฝั่งละ	 15	
ดวง	 มีซันรูฟระบบ	 One	 Touch	 เสา
หน้าได้รับการออกแบบใหม่	 รวมทั้งใน
สว่นของใตท้อ้งรถ	เพ่ือลดแรงเสยีดทาน
อากาศ	 ช่วยประหยัดเช้ือเพลิงและลด
เสียงดัง	 มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
อากาศ	 0.29	 มิติตัวถังสูสีกับรถรุ่นอื่น
ในระดับเดียวกัน

ภายในหรูหรา	ออปชั่นล้ำาสมัย
	 NISSAN	 TEANA	 2.5	 XV	 นับว่า
เป็นรถรุ่นแรกในเมืองไทยที่มีกล้อง 
มองภาพรอบทิศทาง	 (Around	 View	
Monitor:	AVM)	เปิดมุมมองเสมือนจริง
จากมุมสูงทุกองศาให้ผู้ขับขี่เห็นวัตถุ
รอบตัวรถได้ชัดเจน	 พร้อมระบบช่วย
การขับขี่	 (Intelligent	 Transport	 Sys-
tem:	ITS)	และยังมีเทคโนโลยีแจ้งเตือน
บนหน้าจอ	 3	 มิติ	 ให้ผู้ขับขี่รับทราบ
ข้อมูล	360	องศารอบคันรถ	โดยผสาน
การทำางานของระบบเตือนให้รักษา

ตำาแหนง่รถในชอ่งทาง	(Lane	Departure	 
Warning:	 LDW)	 ระบบเตือนจุดอับ
สายตา	(Blind	Spot	Warning	:	BSW)	
และระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบรถ	
(Moving	Object	Detection	:	MOD	เติม
เต็มความสุดยอดด้วยเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสุดล้ำา	ด้วย
ถงุลม	6	จดุในทกุรุน่และอปุกรณ์อำานวย
ความสะดวกระดบัพรเีมยีมทีโ่ดดเด่นไม่
ซ้ำาใคร	 อาทิ	Welcome	 Seat	 เบาะนั่ง
คนขับปรับถอย-เดินหน้าอัตโนมัติ	 40	
มิลลเิมตร	เพ่ืออำานวยความสะดวกขณะ
ข้ึน-ลงจากรถ	และระบบบนัทกึตำาแหน่ง
เบาะน่ังของผู้ขับข่ี	 (Memory	 Seat)	 2	
หน่วยความจำา	 ซึ่งเชื่อมต่อกับกุญแจ
อัจฉริยะ	(Intelligent	Key)
	 ห้องโดยสารหรูหรา	 สะดวกสบาย
ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแท้ 
แบบ	3	ก้าน	มีสวิตช์สั่งงานพวกเครื่อง
เสยีง	ปุม่รบัหรอืวางสายโทรศพัทเ์คลือ่น 
ที	่ปุม่ปรบัโหมดจอแสดงผล	MID	-		Multi	
Information	 Display	 บริเวณกึ่งกลาง
ของมาตรวดั	ดา้นซา้ยใตพ้วงมาลยัมปีุม่

สตาร์ทเครื่องยนต์	 Start/Stop	 Engine	
เบาะคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมหน่วย
ความจำา	2	รปูแบบ	และระบบ	Welcome	
Seat	 เม่ือกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์	
เบาะที่น่ังในตำาแหน่งผู้ขับจะเลื่่อนไป
ยังตำาแหน่งที่ปรับตั้งไว้	 และเม่ือดับ
เครื่องยนต์	 เบาะน่ังในตำาแหน่งคนขับ 
จะเลื่อนถอยหลังอัตโนมัติ	 เพื่อเปิด
พื้นที่ในการก้าวขึ้น-ลงจากห้องโดยสาร	
ระบบ	Memory	Seat	 ยังอำานวยความ
สะดวกด้วยการบันทึกความจำาของ
ตำาแหน่งท่าน่ังเบาะคนขับ	 โดยเชื่อม
ต่อกับระบบกุญแจอัจฉริยะส่วนตัว 
สองดอก	สำาหรบัผูข้บัขีส่องทา่นทีบ่นัทกึ
ท่านั่งแตกต่างกัน	 ทำาให้ไม่ต้องคอย 
ปรับตั้งเบาะทุกครั้งที่เปลี่ยนคนขับ

ช่วงล่างนุ่มหนึบ	ปลอดภัยทุกเส้นทาง 
	 ระบบกันสะเทือนอิสระ	 พร้อม
เหล็กกันโคลงทั้ง	 4	 ล้อ	 ด้านหน้าแบบ
แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	ด้านหลังแบบมัลติ
ลิงค์	 ถ่ายเทน้ำาหนักและดูดซับแรงสั่น
สะเทือนได้อย่างลงตัวใกล้เคียงรถยนต์TE
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ในชั่วโมงนี้คงต้องยกให้กับ	NISSAN	 TEANA	2.5	 XV	Navi	 รถ	 Luxury	 ใหม่ล่าสุดที่ได้รับการเปิด
ตัวไปในต้นปีที่ผ่านมา	 ที่มาพร้อมสุดยอดยนตรกรรมหรูที่ครบเครื่องทั้งความสะดวกสบายและความ 
ประหยัดที่เข้ากันอย่างลงตัว	 ทำาให้ปีนี้ค่ายนิสสันไม่พลาดท่ีจะคว้ารางวัล	 Car	 of	 The	 Year	 2014	 
มาครองได้อย่างงดงามในคลาส	 BEST	 MID-SIZE	 SEDAN	 UNDER	 2,500	 C.C.	 จนทำาให้ชื่อ	 
TEANA	ขึ้นแท่นรถสุดยอดแห่งปี	5	ปีติดต่อกันในประเทศไทย

ยุโรป	ฐานล้อและตำาแหน่งช่วงล่างที่ได้
รับการปรับเปลี่ยนตำาแหน่งใหม่	 ช่วย
เพิ่มสมรรถนะในการทรงตัวให้มีความ
นุ่มนวลมากขึ้นกว่ารถในคลาสเดียวกัน
	 ส่วนระบบช่วยการทรงตัวก็ให้มา
แบบครบๆ	 ประกอบด้วย	 ระบบช่วย
ควบคุมทิศทางขณะเลี้ยว	(ActiveTrace 
Control:	 ATC)	 ระบบ	 ATC	 จะส่งแรง 
เบรกไปชะลอ	 2	 ล้อด้านในที่หักเลี้ยว	
เพื่อช่วยรักษาทิศทางของตัวรถให้
เคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ	พรอ้มระบบชว่ยควบคมุ
เสถยีรภาพการทรงตวัอัตโนมตั	ิ(Vehicle	
DynamicsControl:	VDC)	ระบบป้องกัน
ล้อหมุนฟรี	 (Traction	 ControlSystem:	
TCS)	ระบบชว่ยการออกตวับนทางลาด
ชัน	(Hill	StartAssist:	HSA)	ระบบเบรก
ป้องกันล้อล็อก	 (ABS)	 ระบบกระจาย
แรงเบรก	 (EBD)	 ระบบเสริมแรงเบรก	
(BA)	 ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานบน	
NISSAN	TEANA	ที่โดดเด่นกว่าค่ายอื่น

MID-SIZE SEDAN UNDER 2,500 C.C. 
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 NISSAN	SYLPHY	1.6E	CNG	ติด
ตั้งเครื่องยนต์	 HR16DE	 ที่ได้รับการ
ปรับปรุงใหม่	ความจุ	1.6	ลิตร	DOHC	
4	 สูบ	 16	 วาล์ว	 พร้อมระบบหัวฉีดคู่	
Dual	Injector	ทำางานรว่มกบัระบบวาลว์
แปรผันคู่	Twin	C-VTC	กำาลังสูงสุด	116	
แรงม้า	 (PS)	 ที่	 5,600	 รอบ/นาที	 แรง
บิดสูงสุด	15.6	กก.-ม.	ที่	4,000	รอบ/ 
นาที	ขับเคลื่อนด้วยน้ำามันเบนซิน	และ 
CNG	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 และ
ประหยัดน้ำามันมากกว่าด้วยระบบ	 
Bi-fuel	 ปลอดภัยด้วยระบบโซลินอยด์
วาล์ว	 ใช้งานสะดวกด้วยสวิตช์ปรับ
เปล่ียนระบบเชื้อเพลิง	 ล้ำาหน้าด้วย
ระบบหัวฉีดก๊าซแบบ	 Floating	 Type	
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิภาพสูง  	
ช่วยลดระดับเสียงรบกวนและจ่ายก๊าซ
ไดอ้ยา่งแมน่ยำาในทกุจงัหวะการทำางาน	
พร้อมกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	
(ECU)	 ประมวลผลการสั่งจ่ายก๊าซ 
ซีเอ็นจีในระดับท่ีเหมาะสม	 เพ่ือให้
เครื่องยนต์ทำางานเต็มประสิทธิภาพ
	 ส่วนการออกแบบภายนอกให้มี
ความเรียบหรู		โค้งมน	ถูกต้องตามหลัก
อากาศพลศาสตร์		โดยมีค่าสมัประสทิธ์ิ
แรงเสียดทานทีต่่ำาเพียง	0.29	ใชไ้ฟ	LED	
รอบคัน	 พื้นที่บริเวณกระจกหน้าถูก
ขยายเพ่ิมข้ึน	 เพ่ือทัศนวิสัยในการขับข่ี
ที่ดี	 ชุดไฟหน้า	 Multi-reflector	 พร้อม
ติดต้ังไฟ	 LED	 ที่ไฟหรี่	 ชุดไฟท้าย	 ไฟ
เบรกดวงที่สาม	 ไฟเลี้ยวที่กระจกมอง
ข้าง	และไฟอ่านแผนที่	รวมรอบคัน	54	
ดวง	SY

LP
HY

 1.6
E C

NG
NI

SS
AN

ช่วงปลายปีที่ผ่านมา	นิสสันเขย่าวงการรถพลังงานทางเลือกด้วยการเปิดตัว	NISSAN	SYLPHY	1.6E	
CNG	 รถคอมแพ็กซีดานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคลาส	 ท่ีมาพร้อมความประหยัดแบบพลังงานทางเลือก 
ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 ตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่ชอบความหรูหราและ
ประหยัดควบคู่กัน	จนทำาให้สามารถคว้าสุดยอดรางวัล	Car	of	The	Year	2014	มาครองได้สำาเร็จ

	 ภายในห้องโดยสารกว้างขวาง	แผง 
คอนโซลด้านหน้าออกแบบให้ใช้ง่าย 
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยก 
ปรับอุณหภูมิซ้าย-ขวาพร้อมช่องแอร์ 
สำาหรับผู้โดยสารด้านหลัง	 พวงมาลัย
ไฟฟ้า	 EPS	 แบบ	 3	 ก้าน	 ปรับได้	 4	
ทศิทาง	มสีวติชค์วบคมุเครือ่งเสยีง	แผง
หน้าปัดเรืองแสง	 Fine	 Vision	 Meter	
ขนาดใหญ่	พร้อมจอ	Multi	Information 
Display	แสดงขอ้มลูการขบัขีพ่รอ้มแถบ
แสดงอัตราความประหยัดที่เรียกว่า	
Eco	Zone	เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถรับรู้ถึง
สถานะการขับขี่แบบประหยัดได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น	 	ส่วนไฮไลต์ที่สำาคัญคือ	
ความกว้างขวางห้องโดยสารด้านหลังมี
พื้นที่วางขาแบบเหลือเฟือ	เช่นเดียวกับ
พื้นที่เหนือหัวที่มีความสูงกำาลังดี	
	 ด้านการควบคุมและความนุ่มนวล 
ของระบบช่วงล่าง	 ระบบกันสะเทือน
แบบแม็คเฟอร์สัน	สตรัท	ทางด้านหน้า	
พร้อมเหล็กกันโคลง	และด้านหลังแบบ 
ทอรช์ัน่บมี	พรอ้มเหล็กกนัโคลงกระจาย
กำาลังได้ดี	 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของ 
นิสสันที่มีมาตั้งแต่อดีต	 ล้ออัลลอย 
และยางขนาด	16	นิว้	ทีอ่อกแบบมาเพือ่ 
การใช้งานโดยเฉพาะสำาหรับ	 NISSAN	
SYLPHY	 ให้การเกาะถนนได้อย่างดี
เยี่ยม	 ยิ่งรวมกับฐานล้อที่มีขนาดกว้าง
ถึง	 2,700	 มิลลิเมตร	 แล้วม่ันใจได้ทุก
สภาพถนน	 ในด้านการควบคุมพวง
มาลัยแบบแร็ค	 แอนด์	 พิเนี่ยน	 พร้อม
เพาเวอร์ไฟฟ้าปรับความหนืดตาม
ความเร็วของรถสั่งการได้อย่างแม่นยำา
	 ซึ่งบทสรุปจากคณะกรรมการได้
มีมติเห็นว่า	 NISSAN	 SYLPHY	 1.6E	
CNG	 สามารถตอบโจทย์ได้ทุกๆ	 ด้าน	
ไมว่่าจะเปน็การออกแบบทีห่รหูรา	กวา้ง 
ขวาง	สะดวกสบาย	การควบคมุในสถาน 
การณต์า่งๆ	และระบบชว่งลา่งทีนุ่ม่นวล	
เงียบ	 รวมถึงพละกำาลังของเครื่องยนต์
ที่มาพร้อมความประหยัดของพลังงาน
ทางเลือกอย่าง	CNG	จึงทำาให้ได้รับผล
ลงคะแนนอยา่งเปน็เอกฉนัทใ์นการควา้
รางวัล	Car	of	The	Year	2014	ในปีนี้

SEDAN UNDER 1,600 C.C. CNG
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