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2015Car of The Year

	สิน้สดุการรอคอยรางวลัเกยีรตยิศสูงสุดทีค่นยานยนตภ์มิูใจ	Car	of	The	Year	 
2015	 ที่สุดของรถยนต์ยอดเย่ียมแห่งปี	 เครื่องหมายการันตีคุณภาพที่

ผ่านการคัดสรร	 ผ่านการใช้จริง	 ทดสอบจริงบนสนามทดสอบเฉพาะกิจ
เมื่อวันที่	31	มกราคม	2558	โดยผู้เชี่ยวชาญ	นักวิจารณ์	และนักออกแบบ

สร้างรถยนต์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย	 ต่างลงความเห็นแล้วว่ารุ่นไหน	
แบรนด์ใด	 คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด	 กรังด์ปรีซ์กรุ๊ปจัดให้	 งานทดสอบรถที่ 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุของไทยอนัเกดิจากความรว่มมอืของบรษิทั	กรงัดป์รซี	์อนิเตอร์
เนชัน่แนล	จำากดั	(มหาชน)	ผูจั้ดงานบางกอก	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	มอเตอรโ์ชว	์ 

และผู้ผลิตสื่อยานยนต์ชั้นนำาของเมืองไทยเป็นหัวเรือใหญ่	 พร้อมด้วย 
แนวร่วมที่สำาคัญ	จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย	ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรม

มาโดยตลอด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นแรงผลักดันพัฒนายกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล	

ซึง่วนันีเ้ปน็อตุสาหกรรมหลักทีส่รา้งเมด็เงนิมหาศาล	รวมทัง้กอ่ให้เกดิการ
สร้างงาน	 ล้วนแล้วเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

Thailand
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ให้เจริญก้าวหน้า
	 งานประกาศผลรถยอดเยี่ยมแห่งปี	ครั้งที่	17	กำาหนดจัดงานวันที่	24	มี.ค.	

2558	ณ	หอ้งรอยลั	จูบลิี	่บอลรมู	ชาเลนเจอร	์เมอืงทองธาน	ี	ภายในงานบางกอก	
อินเตอร์เนชั่นแนล	มอเตอร์โชว์	ครั้งที่	36	ซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งรถคุณภาพดีเด่นใน

แตล่ะเซก็เมนตน์ัน้ตอ้งผา่นการคดัเลอืกเปรยีบเทยีบกนัทกุรายละเอยีด	แบง่ตาม
รปูแบบรถ	ขนาดเคร่ืองยนต	์เทคโนโลยกีารขบัเคลือ่น	ในปนีีท้างคณะผู้จดัไดเ้ลอืก

สนามปทุมธานี	สปีดเวย์	เป็นสถานที่ทดสอบ	พร้อมด้วยความเข้มงวดที่มากขึ้น
จากคณะกรรมการในแต่ละหัวข้อการทดสอบ

Supplement FORD 3
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เจ้าของรางวัล International Engine of The Year 2013-15 3 ปีซ้อน 
และล่าสุด Thailand Car of The Year 2015 ในสาขา Best Hi-tech 
Engine…นี่คือความยอดเยี่ยมอันเหมาะสมจาก FORD Fiesta EcoBoost“ ”

Best Hi-tech Engine
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	 หลากหลายความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ทั้งใน
และต่างประเทศ	 ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงความน่าประทับใจ
สมรรถนะของ	EcoBoost	 ใน	FORD	Fiesta	ยนตรกรรมที่พกพา 
ขุมพลังบล็อกเล็กเพยีงแค่	1,000	ซ.ีซ.ี	พว่งระบบอดัอากาศ	แตก่ลับมี
สมรรถนะเรา้ใจ	ทีม่าพรอ้มการประหยดัน้ำามนั	จนไดร้บัการยอมรบั
ไปทั่วโลกว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	 แต่แรงเท่ากับเคร่ืองยนต์ 
ขนาดใหญ่	1,600	ซี.ซี.	และทั้งหมดนี้คือ	รายละเอียดเบื้องลึกที่จะ
บอกกล่าวถึงความเหมาะสมอย่างแท้จริง
	 เครื่องยนต์	 EcoBoost	 ขนาด	 1.0	 ลิตร	 เป็นเครื่องยนต์แรก
ของฟอร์ดที่มี	3	สูบ	ได้รับการออกแบบขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดที่เมืองอาเชน	 และเมืองเมอร์เคนิช	 ประเทศ
เยอรมนี	และเมืองดันตัน	ประเทศอังกฤษ	โดยหนึ่งในเอกลักษณ์
สำาคัญที่ทำาให้เครื่องยนต์รุ่นนี้แตกต่างจากเครื่องยนต์รุ่นอื่นๆ	
ทัง้หมด	นัน่คอื	การทีที่มวิศวกรของฟอรด์ไดส้รา้งสรรคเ์ทคนิคใหม่
ขึน้มาเพือ่เอาชนะปญัหาการสัน่สะเทือนของเครือ่งยนตท์ีม่จีำานวน
กระบอกสูบแบบไม่สมมาตร	
	 ดังนั้น	 จึงเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาด้วยการปรับล้อช่วย
แรง	และลูกรอกให้อยู่ในตำาแหน่งที่	“ไม่สมดุล”	เพื่อชดเชยน้ำาหนัก
ของเครื่องยนต์ในทิศทางที่เหมาะสม	 ทั้งยังช่วยกระจายแรงสั่น
สะเทือนไปในทิศทางที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวรถมากนัก	 ตลอด
จนมกีารออกแบบแผน่รองแท่นเครือ่งใหด้ดูซบัแรงสัน่สะเทอืนของ
เครื่องยนต์ให้มากที่สุด	 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ	 การทำางานอย่างราบรื่น	
และเงียบที่สุดในจำานวนเครื่องยนต์ระดับโลกทั้งหมดของฟอร์ด		
	 ผสมผสานด้วยเทคโนโลยีไดเร็กอินเจ็กช่ัน	 ซ่ึงจะทำาหน้าที่
ควบคมุทกุหยดของน้ำามนัเชือ้เพลงิทีถ่กูเผาไหมด้ว้ยแรงฉดีในระดับ
สงู	ซึง่จา่ยน้ำามนัเชือ้เพลงิสูห่อ้งเผาไหมไ้ดห้ลายครัง้ในการฉดีแตล่ะ
รอบ	จากการควบคุมดว้ยระบบไฟฟา้	จงึทำาใหส้ามารถควบคุมการ
ใช้น้ำามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 มีการติดตั้งระบบหล่อ
เยน็แบบแยกสว่น	เพือ่ชว่ยจดัการอณุหภูมขิองเครือ่งยนตไ์ดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ	ด้วยการแบ่งน้ำายาหล่อเย็นให้ไหลผ่าน	2	ช่องทาง	
คือทางเสื้อสูบและฝาสูบ
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	 ในขณะที่ระบบแปรผันแคมชาฟท์แบบอิสระ
คู่	(Ti-VCT)	จะทำาหน้าที่ควบคุมวาล์วเปิด-ปิด	เพื่อ
ให้อากาศไหลเข้าสู่ห้องเผาไหม้อย่างเหมาะสมใน
ทุกรอบความเร็ว	 ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถให้
กับเทอร์โบชาร์จเจอร์ขึ้นอีกระดับ	 เพื่อมอบแรง
บิดสูงสุดที่รอบต่ำา	 ทำาให้เกิดอัตราการเร่งที่ดีกว่า	
รวมถึงการเลือกใช้ป๊ัมน้ำามันแบบแปรผันที่สามารถ
ปรับจ่ายน้ำามันหล่อล่ืนให้มีปริมาณพอเหมาะกับ
ความเร็ว	และจังหวะการทำางานของเครื่องยนต์
	 ต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีของระบบอัดอากาศ
เทอรโ์บชารจ์เจอรข์นาดเลก็ความเรว็สงู	ดว้ยใบพดั
เทอร์ไบน์ท่ีหมุนได้เร็วที่สุดถึง	 248,000	 รอบต่อ
นาท	ี	โดยการทำางานของระบบเทอรโ์บชารจ์เจอร์ใน	
FORD	Fiesta	EcoBoost	ไดใ้ชไ้อเสยีจากเครือ่งยนต	์
โดยไม่ปล่อยให้สูญเปล่า	 โดยทำาการเพิ่มแรงดัน
อากาศเขา้สูเ่ครือ่งยนต	์ซึง่ยิง่ปรมิาณอากาศในหอ้ง
เผาไหมม้มีากขึน้เทา่ไหร	่ยิง่สามารถนำาไปสรา้งเปน็
ขุมพลังส่งออกไปมากเท่านั้น	
	 อีกหนึ่งเทคโนโลยีก็คือ	 “เพลาข้อเหวี่ยง”	 ที่
ได้มีการพัฒนามาอย่างเหมาะสม	 โดยเครื่องยนต์	
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EcoBoost	1.0	ลิตร	ใหม่นี้	มีการเลือกใช้เพลาข้อเหวี่ยงแบบ
มรีะยะเยือ้งศนูย	์และได้รบัการออกแบบมาใหอ้ยูใ่นตำาแหนง่
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	อีกทั้งการใช้สายพานเครื่องยนต์หลัก
แบบจุม่ในน้ำามัน	และการติดตัง้ระบบแท่นเครือ่งยนตท์ีด่เียีย่ม	
ทำาด้วยวัสดุเหล็กและยาง	 คือส่วนสำาคัญที่ช่วยลดแรงเสียด
ทานของเครื่องยนต์	 เพิ่มความราบร่ืนและความเงียบขึ้นอีก
ระดับ
	 ปิดท้ายด้วยการใช้หม้อพักไอเสียแบบไส้วนในฝาสูบ	
หล่อเป็นช้ินเดียวกับฝาสูบ	 ซึ่งช่วยลดน้ำาหนักของรถลงได้
เกือบ	1	กก.	และยังช่วยปรับสัดส่วนการใช้น้ำามันต่อปริมาณ
อากาศให้อยูใ่นอตัราสว่นทีเ่หมาะสม	ทำาใหเ้ครือ่งยนตจึ์งอุน่
ได้เร็วขึ้น	 และด้วยเทคโนโลยีของเคร่ืองยนต์	 EcoBoost	 นี้
เอง	ทีท่ำาใหส้ามารถผลติกำาลงัสงูสดุออกมาไดถ้งึ	125	แรงมา้	
พรอ้มแรงบดิสงูสดุถงึ	170		นวิตัน-เมตร	ทีร่อบเครือ่งยนตต์่ำา
ตั้งแต่	1,400-4,500	รอบต่อนาที	ส่งกำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ
พาวเวอร์ชิฟต์	 6	 สปีด	 ซ่ึงเมื่อผสานการทำางานร่วมกันแล้ว	
จะช่วยให้อัตราการประหยัดน้ำามันที่ดีเยี่ยม	และมีความเป็น
มติรตอ่สิง่แวดลอ้มมากข้ึน	และมากพอทีจ่ะครองรางวลั	Best	
Hi-tech	Engine	ไปในปีนี้
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ยังคงเป็นโมเดลท่ีคนรักความดุดันใฝ่ฝันถึง ด้วยรูปลักษณ์ท่ี
ถอดแบบมาจาก F-Series บนมิติตัวถังใหญ่โตน่าเกรงขาม แต่
นั่นก็ไม่เท่ากับความเร้าใจจากสมรรถนะของเครื่องยนต์บล็อก
ใหญ่ที่สุดในตลาดบ้านเรา และนี่คือความร้ายกาจของ FORD  
Ranger 3.2“ ”
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	 บนสนามทดสอบอันกวา้งใหญท่ีส่าดสอ่งไปดว้ยแสงแดด
แผดจ้า	FORD	Ranger	3.2	คือยักษ์ใหญ่ที่โดดเด่นและงาม
สง่า	ด้วยรูปลักษณ์บึกบึน	ประดับประดาไปด้วยรายละเอียด
ที่สร้างความโดดเด่นให้ตัวรถ	ตั้งแต่	กระจังหน้าอันดุดันที่รับ
กันดีกับชุดโป่งล้อหน้า-หลังขนาดใหญ่,	 กาบบันได	 และล้อ
อัลลอยขนาด	18	นิ้ว	พร้อมยาง	265/60R18	เพิ่มคุณสมบัติ
การลุยเข้าไปอีกข้ัน	 ด้วยแก้มข้างเจาะท่อระบายอากาศ
สำาหรับต่อท่อ	Snorkel	เมื่อต้องลุยน้ำาสูงกว่า	80	ซม.	ในขณะ
ที่ด้านหลังนั้นคือส่วนของกระบะท้ายขนาดใหญ่	 ที่มาพร้อม
ราวแร็ค	 สำาหรับเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกหรือขน
สัมภาระ
	 ในขณะที่ภายในนั้นเต็มเติมทุกการใช้งานด้วยฟังก์ชัน
อำานวยความสะดวกสบายราวกบัรถยนตน์ัง่แบบอดัแนน่ห้อง
โดยสารอันกว้างขวาง	เช่น	เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง	8	
ทิศทาง,	ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา,	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ,	 สัญญาณเตือน
ระยะถอยหลัง	 และกล้องมองหลังพร้อมจอแสดงภาพบน
กระจกมองหลัง,	ระบบสัญญาณเตือนกันขโมย	และอุปกรณ์
อำานวยความบันเทิงที่ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐาน

Ranger

FORD

Best Performance Pickup

3.2
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	 แตก่บัการตอ้งมาอยูก่บั	FORD	Ranger	พนัธแ์กรง่	ขมุพลงั	 
3.2	ลิตรแบบนี้	ความบันเทิงเดียวที่น่าลิ้มลองที่สุดคงต้องยก
ให้เรื่องสมรรถนะที่คณะกรรมการต่างๆ	หวังจะได้ทดลองขับ
มันอีกครั้ง	 เพื่อสัมผัสความเร้าจากปิกอัพท่ีทรงพลังที่สุดใน
ตลาดเมอืงไทย	จากขมุพลงัดเีซลดรูาทอรค์	TDCi	5	สบูแถวเรยีง	 
20	วาล์ว	ความจุ	3.2	ลิตร	VG	Turbo	และอินเตอร์คูลเลอร์	
กับพละกำาลังสูงสุดที่ทำาได้ถึง	200	แรงม้า	ที่	3,000	รอบต่อ
นาที	พร้อมแรงบิดอันทรงพลังที่	470	นิวตัน-เมตร	ที่รอบต่ำา
เพียง	1,750-2,500	รอบต่อนาที	ส่งกำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	
6	สปดี	แบบซเีควนเชยีล	ทีก่ารนัตคีวามสามารถในการลากจงู
ได้มากถงึ	3.3	ตนั	ซึง่ถือวา่สูงสดุในรถระดับเดยีวกนั	เชน่เดยีว
กับการรองรับน้ำาหนักของกระบะท้ายที่บรรทุกได้กว่า	1,000	
กก.เลยทีเดยีว	แตก่บัตวัรถเปลา่ทีค่ณะกรรมการไดท้ดสอบใน
สถานอีตัราเรง่นัน้	ยงัคงเปน็ความประทบัใจทีย่ากจะลมืเลอืน		
โดยเฉพาะในชัว่ขณะทีเ่ร่ิมกดคนัเรง่	ไปพรอ้มๆ	กบัการคอ่ยๆ	
ลิม้รสแรงบดิทีเ่ร่ิมถาโถมเขา้มา	กอ่นจะแปรเปลีย่นเป็นความ
สะใจเม่ือไดร้บัรูถ้งึพลงัแรงบดิรอบต่ำาทัง้หมดของขมุพลงั	3.2	

ลติร	และคงไมมี่ยนตรกรรมในรุน่ไหนสามารถเทยีบได	้เพราะ
ฉะนั้น	 คะแนนสูงสุดของการทดสอบในสถานีอัตราเร่งจึงตก
เป็น	FORD	Ranger	3.2	ไปอย่างท่วมท้น	
	 สำาหรบัในสถานทีดสอบแฮนด์ลิง่,	สลาลอม	และเลนเชนจ	์ 
ที่คิดว่าน่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ของยนตรกรรมขนาดยักษ์	 
ก็ยังไม่ใช่ปัญหาที่น่ากลัว	 หากแต่ด้วยระบบพวงมาลัย	 แร็ค	
แอนด์	 พิเนี่ยน	 พร้อมเพาเวอร์ช่วย	 ที่แปรผันน้ำาหนักอย่าง
เที่ยงตรงนี้เอง	ที่ช่วยให้	FORD	Ranger	กลายเป็นรถปิกอัพ
ที่ปราดเปรียวในชั่วพริบตา	 น้ำาหนักพวงมาลัยที่เบาแรงใน
ความเร็วต่ำา	 และจะหน่วงหนักอย่างเหมาะสมกับความเร็วที่
ใช้	 คือกลไกแห่งความคล่องตัวที่เกิดข้ึนตลอดการขับขี่	 และ
ท้ายที่สุดจะกลายเป็นความสนุกแห่งการควบคุมเรือนร่าง
อันใหญ่โตให้พล้ิวไหวไปตามจังหวะ	 ในขณะที่ช่วงล่างด้าน
หน้าแบบอิสระ	 ปีกนกคู่	 พร้อมคอยล์สปริง	 และด้านหลัง
แบบแหนบซอ้น	คืออกีหนึง่เหตผุลสนบัสนนุทีก่อ่ใหเ้กดิความ
มั่นใจในระดับสูง	เช่นเดียวกับขนาดและน้ำาหนักของตัวรถ	ที่
ชว่ยใหเ้กดิเสถยีรภาพและการยดึเกาะถนนอยา่งแนบแนน่	ซึง่
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แน่นอนว่า	ในบางจังหวะที่หักหลบสิ่งกีดขวาง	“น้ำาหนัก	และ
ความสูง”	ของตวัรถ	อาจสร้างแรงทีท่ำาให้เกดิการ	“ใหต้ัว”	อยู่
บา้ง	แตเ่บือ้งลกึของสมัผสั	คอืการทำาหนา้ทีร่ะบบชว่งลา่งทีย่งั
คงปักหลักสร้างความมั่นใจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง	และใน
ทุกสถานการณ์การขับขี่เช่นกัน
	 FORD	 Ranger	 ขุมพลัง	 3.2	 ลิตร	 คือโมเดลที่ถูกเพิ่ม
ศักยภาพเข้าไปถึงขีดสุดให้สามารถใช้งานได้ปกติทั่วไป	 และ
รบับทหนกักบัการใชง้านแบบออฟโรด	ฉะนัน้	ระบบขับเคลือ่น	
4	 ล้อ	 (4WD)	 คืออีกหนึ่งความอุ่นใจในขณะขับขี่	 ทั้งความ
สามารถในการลยุน้ำาลกึไดถ้งึ	80	ซม.	และการเคลือ่นไหวดว้ย
ระบบขับเคลื่อน	4	ล้อแบบ	Advanced	4x4	Shift-on-the-Fly	
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนจาก	2	ล้อ	เป็น	4	
ล้อ	 ได้ด้วยระบบไฟฟ้า	 ในขณะขับขี่แบบไม่ต้องหยุดรถ	 ซึ่ง
สามารถปรบัเปลีย่นจนถงึความเรว็ทีไ่มเ่กนิกวา่	120	กม./ชม.	
เพื่อให้เปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนตามสถานการณ์ได้อย่าง
รวดเร็ว	ทันใจ	
	 นอกเหนือจากความสามารถในการขับเคลื่อนแล้ว	 ยัง

มีระบบความปลอดภัยที่ครบเครื่องติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์
มาตรฐาน	เช่น	ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและด้านข้าง	ม่านถุงลม
นิรภัย	 ตลอดจนระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 ที่เป็นตัวช่วยใน
ขณะขับขี่	เช่น	ระบบเบรก	ABS,	ระบบเสริมแรงเบรก	EBA,	
ระบบควบคุมเสถียรภาพ	ESP,	ระบบควบคุมการทรงตวั	Trac-
tion	Control,	ระบบตรวจจบัการเคล่ือนไหวของสว่นพว่งทา้ย	
Trailer	Sway	Control,	ระบบควบคมุความเรว็ขณะลงทางลาด
ชัน	Hill	Descent	Control,	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	
Hill	Launch	Assist	และระบบช่วยป้องกันการพลิกคว่ำา	Roll	
Over		Mitigation	ซึ่งทั้งหมดคือสิ่งที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ
รถปกิอพัเมืองไทยอยา่งเตม็ขดีข้ัน	ไดเ้ทยีบเทา่กบัรถ	SUV	ใน
ราคาที่สูง	
	 ซึง่ด้วยความพรอ้มสรรพของ	FORD	Ranger	Wildtrak	3.2	 
4WD	ในระดบันีเ้อง	คอืสิง่ทีช่นะใจคณะกรรมการมาโดยตลอด	 
และคงไม่ใช่เรื่องแปลก	 ถ้าจะรับรางวัล	 Best	 Performance	
Pickup	ในปีนี้ไปครอง
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