
Best SUV Petrol  Under 1,800 cc

Best  Hybrid Mid-size Sedan 
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Under 1,500 cc
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 Car of The Year 2015
	 ส้ินสุดการรอคอยรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คนยานยนต์
ภูมิใจ	 Car	 of	 The	 Year	 2015	 ที่สุดของรถยนต์ยอดเย่ียม
แหง่ป	ีเครือ่งหมายการนัตคีณุภาพทีผ่า่นการคดัสรร	ผา่นการ
ใช้จริง	 ทดสอบจริงบนสนามทดสอบเฉพาะกิจเมื่อวันที่	 31	
มกราคม	2558	โดยผู้เชี่ยวชาญ	นักวิจารณ์	และนักออกแบบ
สร้างรถยนต์ระดับแนวหน้าของเมืองไทย	 ต่างลงความเห็น
แล้วว่า	รุ่นไหน	แบรนด์ใด	คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด	กรังด์ปรีซ์กรุ๊ป	 
จัดให้งานทดสอบรถที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยอันเกิดจากความ
รว่มมอืของบรษิทั	กรงัดป์รซี	์อนิเตอรเ์นชัน่แนล	จำากดั	(มหาชน)	
ผู้จัดงานบางกอก	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 มอเตอร์โชว์	 และ 
ผูผ้ลติสือ่ยานยนตช์ัน้นำาของเมอืงไทยเปน็หวัเรอืใหญ	่พรอ้ม
ดว้ยแนวรว่มท่ีสำาคัญ	จากสมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย	ทีมุ่ง่
มั่นจัดกิจกรรมมาโดยตลอด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นแรง
ผลักดันพัฒนายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศไทยใหเ้ทยีบเทา่ระดบัสากล	ซึง่วนันีเ้ปน็อตุสาหกรรม
หลักที่สร้างเม็ดเงินมหาศาล	 รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้างงาน	
ล้วนแลว้เปน็ยทุธศาสตรส์ำาคัญทีพ่ฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้า
	 งานประกาศผลรถยอดเยี่ยมแห่งปี	ครั้งที่	17	กำาหนดจัด
งานวันที่	24	มี.ค.	2558	ณ	ห้องรอยัล	จูบิลี่	บอลรูม	ชาเลน
เจอร์	เมืองทองธานี		ภายในงานบางกอก	อินเตอร์เนชั่นแนล	
มอเตอร์โชว์	 ครั้งที่	 36	 ซ่ึงกว่าจะได้มาซ่ึงรถคุณภาพดีเด่น
ในแต่ละเซ็กเมนต์นั้น	 ต้องผ่านการคัดเลือกเปรียบเทียบกัน 
ทุกรายละเอียด	 แบ่งตามรูปแบบรถ	 ขนาดเครื่องยนต์ 
เทคโนโลยีการขับเคลื่อน	 ในปีนี้ทางคณะผู้จัดได้เลือก 
สนามปทุมธานี	 สปีดเวย์	 เป็นสถานที่ทดสอบ	 พร้อมด้วย
ความเข้มงวดที่มากขึ้นจากคณะกรรมการในแต่ละหัวข้อ 
การทดสอบ
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1 STAGE 2

STAGE 1

ACCELERATION TEST

STAGE 2

HANDLING TEST

STAGE 3

SLALOM TEST

STAGE 4

LANE CHANGE TEST

อาคาร
จุดปลอยรถ

เต็นทเจาหนาที่
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	 เริ่มจากความสปอร์ตที่แฝงอยู่
ในทุกอณูของงานดีไซน์อันโดดเด่น	
ตั้งแต่กระจังหน้าแบบกลอสซี่พร้อม 
คิ้วโครเมียมรมดำา	 รับกับชุดไฟหน้า 
แบบมัลติรีเฟล็กเตอร์	 เพิ่มลุคสปอร์ต
ด้วยสเกิร์ตข้างที่ลงตัวกับล้ออัลลอย
ขนาด	16	นิ้ว	ในขณะที่ด้านหลังนั้นมา
กบัชดุไฟทา้ยแบบ	LED	และสปอยเลอร ์
หลังที่ช่วยยกระดับความสปอร์ตขึ้น
อีกขั้น
	 ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นกว้าง
ขวาง	 มาพร้อมพื้นที่บรรทุกสัมภาระ
ที่มากถึง	 906	 ลิตร	 และสามารถตอบ
สนองทุกความต้องการใช้งานด้วยการ

การมาถึงของ  ฮอนด้า แจ๊ซ เจนเนอเรชั่นล่าสุด คือสิ่งที่ 
บ่งบอกถึงความ “นิยม” ของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อ
โมเดลรุ่นฮอนด้า แจ๊ซ มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสโลแกน 
LIFE IS NEVER TOO MUCH คือนิยามที่บ่งบอก 
ตัวตนของ ฮอนด้า แจ๊ซ ได้อย่างชัดเจนที่สุด ด้วยการ  
“จัดเต็ม” ในทุกๆ ด้าน

Honda Jazz

Hatchback Under 1,500 cc 
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ปรับพับเบาะโดยสารได้ถึง	4	แบบ	คือ	
Utility	 Mode	 ที่พับเบาะนั่งด้านหลัง 
ลงเพื่อเพิ่มพื้นที่	 Long	Mode	 กับการ 
พับเบาะนั่งทั้งด้านหน้า	 และด้านหลัง	
เพื่อเพิ่มพื้นที่แนวยาวได้มากถึง	2,480	
มิลลิเมตร	หรือแบบ	Tall	Mode	ที่พับ
เบาะนั่งด้านหลัง	 เพิ่มพื้นที่เก็บของ 

ในแนวตัง้ไดส้งูถงึ	1,280	มลิลเิมตร	และ 
สุดท้ายกับ	 Refresh	Mode	 ที่สามารถ
พับเบาะด้านหน้าเชื่อมต่อเบาะด้าน
หลัง	 เพ่ือสร้างพื้นท่ีผ่อนคลายได้อย่าง
สะดวกสบายสูงสุด	ในขณะที่สิ่งอำานวย
ความสะดวกสบายนั้นก็มีมาให้อย่าง
ครบครัน	 เช่น	 ระบบควบคุมประตู

อัจฉริยะ	 และปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์
อัจฉริยะ	 ตลอดจนมาตรวัดเรืองแสง	
พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่	MID	
ต่อเนื่องด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ ช่ัน 
ที่มาพร้อมกับแป้นเปล่ียนเกียร์ด้าน
หลัง	 สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบน 
พวงมาลัย		และระบบควบคุมความเร็ว

Hatchback Under 1,500 cc 
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อัตโนมัติ	 รวมไปถึงฟังก์ชั่นสั่งการด้วย
เสียงผ่านโปรแกรม	Siri	Eyes	Free	และ
สวติชร์บัและวางสายโทรศพัท	์ทางด้าน
สิ่งอำานวยความบันเทิงนั้น	 จัดเต็มด้วย
ระบบ	Advanced	Touch	Audio	สั่งการ
ผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด	7	นิ้ว	 รองรับ
การเชื่อมต่อภาพ	และเสียงผ่าน	HDMI	
รวมถึงระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	 ซ่ึง
ควบคุมด้วยระบบสัมผัสเช่นกัน
	 ไฮไลท์สำาคัญอยู่ที่ขุมพลัง	 i-VTEC	
แบบ	4	สูบ	16	วาล์ว	ความจุ	1.5	ลิตร	

117	แรงมา้	ที	่6,000	รอบตอ่นาที	พรอ้ม
แรงบิด	146	นิวตัน-เมตร	ที่	4,700	รอบ
ต่อนาที	 ส่งกำาลังด้วยระบบเกียร์	 CVT	
ใหม่	7	สปีด	ที่พัฒนาขึ้นด้วย	เอิร์ธดรีม	
เทคโนโลยี	(Earth	Dreams	Technology)	
สามารถควบคุมจังหวะเปล่ียนเกียร์ได้
ด้วยแป้น	Paddle	Shift	ที่สามารถเลือก
ความเร้าใจในสไตล์เกียร์ธรรมดา	 หรือ
เพลดิเพลนิไปกบัการทำางานอนัตอ่เนือ่ง	
ลื่นไหล	 และประหยัดน้ำามันได้อีกด้วย
เช่นกัน	 จากระบบ	 ECO	Coaching	ที่

แสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำามัน	
และช่วยแนะนำาให้ผู้ขับขี่ใช้เช้ือเพลิง
อย่างคุ้มค่า	 โดยวัดจากพฤติกรรมการ
เหยียบ
	 เบรกและคันเร่ง	 แสดงผลโดยการ
เปล่ียนสีที่มาตรวัดเรืองแสง	 อีกทั้ง
ยังมี	 ECON	 Mode	 ที่ช่วยลดการใช้
พลังงานอย่างสิ้นเปลือง	 ด้วยการปรับ
การทำางานของเครื่องยนต์และเกียร์ให้
สัมพันธ์กันในทุกจังหวะการขับขี่	 รวม
ถึงความสามารถรองรับเช้ือเพลิงท่ีได้
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สูงสุดถึงระดับ	E85	และด้วยสิ่งเหล่านี้
เอง	ที่ทำาให้แน่ใจได้ว่า	ฮอนด้า	แจ๊ซ	คือ 
ยนตรกรรมที่สามารถตอบสนองทุก
ความต้องการได้อย่างแท้จริง	
	 แต่สำาหรับการครอบครองรางวัล	
Best	 Hatchback	 Under	 1,500	 cc 
ความครบครันในสิ่งท่ีเป็นกายภาพคง
มีน้ำาหนักไม่เพียงพอ	หากแต่ต้องมีแรง
จงูใจจากสมรรถนะเพือ่ตอกย้ำาถึงความ
เหมาะสมกับรางวัลให้ชัดเจนย่ิงขึ้น	
และ	ฮอนด้า	แจ๊ซ	ก็ผ่านสถานีทดสอบ

ทั้งหมดไปด้วยคะแนนสูงสุด	 ต้ังแต่
ด่านแรกกับสถานีอัตราเร่ง	 ที่ขุมพลัง	 
i-VTEC	ความจุ	 1.5	ลิตร	117	แรงม้า	
พร้อมแรงบิด	 146	 นิวตัน-เมตร	 ขับ
เคลื่อนล้อหน้าด้วยเกียร์	 CVT	 7	 สปีด	
โชว์ความสามารถอันเหนือชั้นด้วยการ
ถ่ายทอดกำาลังแบบเนียนๆ	 ออกตัวใน
รอบต้นได้อย่างลื่นไหลและต่อเนื่อง	ไร้
การสะดุด	 พร้อมพละกำาลังที่ถ่ายทอด
แบบเต็มกำาลัง	 ด้วยคุณลักษณะของชุด
เกยีร	์CVT	ทีพ่ฒันาขึน้ภายใต	้เอริธ์ดรมี	
เทคโนโลยี	(Earth	Dreams	Technology)	
	 ต่อมาคือสถานีทดสอบแฮนด์ลิ่ง 
สลาลอม	 และ	 เลนเชนจ์	 คือด่านที่
คณะกรรมการต่างก็ช่ืนชอบในความ
สามารถ	และบุคลิกของ		ฮอนด้า	แจ๊ซ 
ที่โดดเด่นด้วยการเป็นรถขับสนุกชนิด 
หาตัวจับยาก	ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
โดยเฉพาะในเร่ืองของการควบคุมจาก 
พวงมาลัย	แร็ค	แอนด์	พิเนียน	พร้อม 
เพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า	 EPS	 ที่ 
แปรผันน้ำาหนักอย่างสมดุล	 เน้นเรื่อง 

ของความคล่องตัวเป็นหลักตามสไตล์ 
รถขับสนุก	ที่สามารถโฉบเข้า	โฉบออก 
และ หักหลบสิ่ ง กี ด ขวา ง ได้ อย่ า ง
คล่องแคล่ว	 ปราดเปรียว	 ไปพร้อมกับ
ฟลีล่ิงของความสปอรต์โดยพืน้ฐาน	จาก
ระบบช่วงล่างด้านหน้า	 แม็คเฟอร์สัน	
สตรัท	อิสระ	พร้อมเหล็กกันโคลง	และ
ดา้นหลงัแบบทอรช่ั์นบมี	แบบ	H-shape	 
ซึง่ทัง้สมรรถนะจากเครือ่งยนต	์ช่วงล่าง	
และระบบพวงมาลยัทีท่ำางานผสมผสาน
กันอย่างลงตัวในทุกช่วงจังหวะ	
	 และด้วยเหตุนี้เอง	 ที่ทำาให้คณะ
กรรมการต่ าง เทคะแนนให้ความ
สามารถของ	 ฮอนด้า	 แจ๊ซ	 มากกว่า 
คู่ แข่ ง ในระดับเ ดียวกัน	 และด้วย
เอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ีเอง	 ที่ทำาให้ 
คณะกรรมการต่างก็ไม่แปลกใจเลยว่า	
ทำาไม	 ฮอนด้า	 แจ๊ซ	 ในทุกๆ	 รุ่น	 คือ 
ยนตรกรรมที่ ได้รับความนิยมจาก 
ผู้บริ โภคชาวไทยมากที่สุด	 นับแต่ 
เจนเนอเรช่ันแรก	จนมาถงึเจนเนอเรช่ัน
ล่าสุด
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	 ฮอนด้า	 ซิตี้ 	 ซี เอ็นจี 	 คือรุ่นที่ 
พัฒนามาจากพื้นฐานของ	 ฮอนด้า	 
ซิต้ี	 เจนเนอเรชั่นที่	 4	 โดยมีดีไซน์ที่
สวยงาม	 ปราดเปรียว	 พร้อมด้วยราย
ละเอียดต่างๆ	บนพื้นฐานของ	ฮอนด้า	
ซต้ีิ	ซึง่สร้างความแตกตา่งเพ่ือสือ่ใหเ้หน็
ถงึความสามารถในการบรโิภคเช้ือเพลงิ
ด้วยเพลทตัวหนังสือ	 ซีเอ็นจี	 สีเขียวที่ 
ติดต้ังอยู่ด้านหลงั		ทางดา้นห้องโดยสาร
ยังคงเป็นอารมณ์ที่คุ้นตาด้วยพื้นฐาน 
ที่เหมือนกันกับ	 ฮอนด้า	 ซิต้ี	 เวอร์ชั่น
ปกติ	แต่สำาหรับเวอร์ชั่น	ซีเอ็นจี	นี้	 ได้
เพ่ิมเติมความสะดวกสบายในการใช้
งานมากขึ้น	 ด้วยการติดตั้งสวิตช์เลือก
ประเภทเช้ือเพลงิ	และตำาแหน่งไฟแสดง
ปริมาณก๊าซไว้บนคอนโซลหน้า	 ซึ่งอยู่
บริเวณด้านขวาของผู้ขับขี่

Honda City CNG
ฮอนด้า ซิตี้ ซีเอ็นจี คือโมเดลที่ต่อยอดความ “คุ้มค่า” 
และครบครันในทุกๆ ด้านอย่างแท้จริง ภายใต้โมเดล
รุ่น ฮอนด้า ซิต้ี ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากใน
ประเทศไทย ซึ่งเมื่อกลายเป็นเวอร์ชั่นซีเอ็นจี เพื่อเป็น
อีกหน่ึงทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้ว ก็ยิ่งทำาให้กระแส
ตอบรับของ ฮอนด้า ซิตี้ ซีเอ็นจี ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น ด้วย
ระดบัราคา การบรโิภคเชือ้เพลงิทางเลอืกอยา่งกา๊ซซเีอ็นจ ี
ตลอดจนการใช้งานที่สะดวก คล่องตัว ตอบรับความ
ตอ้งการได้อย่างหลากหลาย ในระดบัทีเ่รยีกว่า หากจะหา
ตวัแทนยนตรกรรมทีต่รงกบัความหมายของคำาวา่ “คุม้คา่” 
มากทีส่ดุ กค็งเปน็อืน่ไปไมไ่ด ้นอกจาก ฮอนดา้ ซต้ีิ ซเีอน็จี

	 จุดเด่นที่นำาเสนอความ	 “คุ้มค่า”	
อย่างชัดเจนที่สุดนั้น	 คือเครื่องยนต์	
i-VTEC	 1.5	 ลิตร	 ที่มาพร้อมกับชุด 
เชื้อเพลิงก๊าซซีเอ็นจีเต็มระบบจาก
โรงงาน	 ซ่ึงในส่วนของเชื้อเพลิงน้ำามัน
จะให้กำาลังสูงสุด	120	แรงม้า	ที่	6,600	
รอบต่อนาที	แรงบิดสูงสุด	145	นิวตัน-
เมตร	 ที่	 4,600	 รอบต่อนาที	 ในขณะ 
ที่ระบบก๊าซซีเอ็นจี	 จะให้กำาลังสูงสุด	
102	แรงม้า	ที่	6,600	รอบต่อนาที	แรง
บิดสูงสุด	 127	 นิวตัน-เมตร	 ที่	 4,800	
รอบต่อนาที	
	 ซ่ึงในส่วนของระบบก๊าซซีเอ็นจี	 
ที่ติดต้ังมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนั้น	
จะประกอบด้วย	 ระบบจ่ายเช้ือเพลิง
แบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง	
ตดิตัง้อยูบ่รเิวณดา้นบนของเครือ่งยนต	์

Sedan CNG Under 1,500 cc
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Sedan CNG Under 1,500 cc
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โดยควบคุมการสั่งจ่ายเชื้อเพลิงก๊าซ	 
ซเีอน็จี	ดว้ยกลอ่งควบคมุอเิลก็ทรอนกิส	์
ECU	สำาหรับเชื้อเพลิงก๊าซซีเอ็นจี	 โดย
เฉพาะ	 โดยในส่วนของชุดถังเชื้อเพลิง
ขนาด	 65	 ลิตรนั้น	 จะถูกติดตั้งบริเวณ
ห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง	 ซึ่งตัวถัง
ผลิตขึ้นจากวัสดุคุณภาพสูง	 เพ่ือความ
ทนทาน	 รองรับก๊าซแรงดันสูงได้ดี	
นอกจากนี้ยังมีการออกแบบจุดยึดถัง
ก๊าซ	 และเสริมความแข็งแกร่งให้กับ
โครงสร้างของตัวถัง	ด้วยการติดตั้งแผง
กั้นถังก๊าซเพื่อแบ่งแยกสัดส่วน	 โดยจะ
เหลือพื้นที่สำาหรับเก็บสัมภาระในด้าน
หลังมากถึง	 282	 ลิตร	 สำาหรับการเติม
ก๊าซนั้น	สามารถทำาได้สะดวก	ด้วยการ
ติดตั้งชุดหัวรับเชื้อเพลิงก๊าซ	 ซีเอ็นจี	

ในบริเวณเดียวกับจุดเติมน้ำามัน	 พร้อม
ด้วยความปลอดภัยจากล้ินป้องกันการ
ไหลย้อนกลับของก๊าซ	 อีกทั้งยังติดตั้ง 
ฟังก์ชั่น	 ECO	 Coaching	 สำาหรับ 
การแนะนำาให้ผู้ขับขี่ใช้เช้ือเพลิงอย่าง 
คุ้มค่า	 ซ่ึงคำานวณจากพฤติกรรมการ
เหยยีบเบรกและคันเรง่	เพือ่นำามาแสดง
ผลด้วยการเปลี่ยนสีที่มาตรวัดเรืองแสง	
	 โดยจากการติดตั้งชุดเช้ือเพลิงก๊าซ	
ซีเอ็นจี	 แบบเต็มระบบนี้เอง	 ทำาให้	
ฮอนด้า	 ซิตี้	 ซีเอ็นจี	 มีน้ำาหนักโดยรวม
เพิ่มขึ้นราวๆ	 106	 กิโลกรัม	 ส่งผลให้ 
ต้องทำาการปรับเซ็ตระบบช่วงล่าง 
แม็คเฟอร์สัน	 สตรัท	 ใหม่	 ในด้านหน้า 
ให้แข็งขึ้นอีกราวๆ	 4%	 ส่วนด้านหลัง 
ทอร์ช่ันบีมแบบ	 H-Shape	 ถูกปรับ

ให้แข็งขึ้น	 15%	 เพื่อรองรับน้ำาหนักที่
มากขึ้น	
	 สำาหรับการทดสอบสมรรถนะ
ของ	 ฮอนด้า	 ซิตี้	 ซีเอ็นจี	 ในเรื่องของ
อัตราเร่งจากจุดหยุดน่ิง	 จากทั้ง	 2	 
ระบบเช้ือเพลิง	 เรียกได้ว่ามีความต่าง 
ให้สัมผัส ได้ เพียง เล็กน้อยเท่ านั้ น	
ระบบส่งกำาลังแบบ	 CVT	 รับคำาสั่งและ
ถ่ายทอดกำาลังได้อย่างสมบูรณ์แบบ	
และที่ยอดเยี่ยมไปกว่านั้น	 ก็คือการ
ตอบสนองของเครื่องยนต์	 ซึ่งเมื่อเกิด
การคิกดาวน์	 สมองกลอัจฉริยะจะทำา
หน้าที่คำานวณ	 และสั่งยกเลิกการทำา 
งานด้วยเช้ือเพลิงก๊าซซี เ อ็นจี โดย
อัตโนมัติ	 และใช้เชื้อเพลิงน้ำามันเพียง
อย่างเดียวเพื่อการตอบสนองที่เต็ม
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สมรรถนะของเครื่องยนต์	 1.5	 ลิตร	
ขณะเดียวกันเมื่อลดความเร็วลงมา
อยู่ในระดับท่ีใช้งานปกติ	 สมองกลก็
จะสั่งตัดการทำางานเชื้อเพลิงน้ำามัน	
และเน้นความประหยัดด้วยการใช้ 
ก๊าซทำาหน้าที่แทน	 ซึ่งนั่นคือเหตุผล
สนับสนุนความยอดเ ย่ียมในขณะ
ทดสอบบนสถานีอัตราเร่ง	 ที่สร้าง
ความมั่นใจได้ดีในขณะออกตัว	และเร่ง
แซง	 แถมยังกลับสู่โหมดประหยัดโดย
อัตโนมัติทันทีอีกด้วยเช่นกัน
	 ในขณะที่สถานีทดสอบเรื่องแฮนด์
ลิ่งที่ ต้องขับรถผ่านสิ่งกีดขวางแบบ 

สลาลอม	 และการหักหลบส่ิงกีดขวาง 
ในสถานีเลนเชนจ์นั้น	 ฮอนด้า	 ซิต้ี	 
ซีเอ็นจี	 ก็ยังทำาได้ดีอย่างไม่ขาดตก
บกพร่อง	 อันเป็นผลจากการปรับเซ็ต 
ระบบช่วงล่างใหม่	 ประกอบกับการ
ควบคุมอันเฉียบคมและคล่องตัว	 จาก
น้ำาหนักพวงมาลัย	แร็ค	แอนด์	พิเนียน 
พร้อมเพาเวอร์	 EPS	ที่แปรผันน้ำาหนัก 
อย่างเหมาะสม	 ประกอบกับตัวถัง 
ที่ ก ร ะ ชั บ 	 ขั บ ขี่ ไ ด้ ง่ า ย 	 ซึ่ ง เ ป็ น
เอกลักษณ์ประจำาตัวของ	 ฮอนด้า	
ซิตี้ 	 และกลายเป็นจุดเด่นที่สื่อสาร 
สมรรถนะโดยรวมออกมาได้อย่าง 

ยอดเยี่ยม	โดยเฉพาะเรื่องของช่วงล่าง
ที่เป่ียมด้วยเสถียรภาพในการทรงตัว	
และการยึดเกาะถนนทั้งในความเร็วต่ำา
และความเร็วสูง	 ช่วยเพิ่มระดับความ
มั่นใจได้อย่างดี
	 และทำาให้	 ฮอนด้า	 ซิต้ี	 ซีเอ็นจี	
ได้กลายเป็นยนตรกรรมที่ตอบสนอง
ได้ครบ	 ทั้งในเรื่อง	 “สมรรถนะการ
ขับขี่”	 และความ	 “ประหยัด”	 ที่คงไม่มี
ใครเกินหน้า	 และเหมาะสมกับรางวัล	 
Best	 Sedan	 CNG	 Under	 1,500	 cc	
มากไปกว่านี้
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ฮอนด้า เอชอาร์-วี มาพร้อมคอนเซ็ปต์ พรีเมียมสปอร์ตครอสโอเวอร์ นับเป็นยนตรกรรม 
ใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความสปอร์ตกับความเป็นยนตรกรรมอเนกประสงค์ในทุกๆ ด้าน
ได้อย่างลงตัว เริ่มจากงานดีไซน์ในรายละเอียดต่างๆ เช่น ชุดไฟหน้าแบบ LED ที่มา
พร้อมชุดไฟส่องสว่างสำาหรับขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ตลอดจนไฟท้าย LED แบบ 
Tube แถมด้วยความต่างจากมือจับเปิดประตูด้านหลังที่ออกแบบในสไตล์เดียวกับรถคูเป้ 
ปิดท้ายกับความเหนือระดับด้วยหลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา พร้อมระบบเปิด-ปิด
แบบ One Touch

Honda HR-V
SUV Petrol Under 1,800 cc
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	 ภายในยังคงคอนเซ็ปต์พรีเมียม
ด้วยวัสดุหนัง	 และการตกแต่งสไตล์ 
โมเดิร์น	พร้อมงานดีไซน์คอนโซลกลาง
แบบ	2	ชัน้	เพือ่เพิม่ลคุความเปน็สปอรต์	
ตลอดจนติดตั้งอุปกรณ์อำานวยความ
สะดวกทีส่ามารถตอบสนองได้ทกุความ
ต้องการ	 เช่น	 มาตรวัดเรืองแสงที่ปรับ
เปล่ียนไดถ้งึ	7	ส	ีมาพรอ้มหน้าจอแสดง 
ผลการขับขี่ที่อ่านค่าได้ง่าย	 เช่นเดียว
กับระบบปรับอากาศอัตโนมัติควบคุม
ด้วยระบบสัมผัส	 ระบบกุญแจอัจฉริยะ	
ที่ปัดน้ำาฝนอัตโนมัติ	 ระบบพวงมาลัย 
มัลติฟังก์ชั่น	 ที่มาพร้อมปุ่มควบคุม
เครื่องเสียง	และระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ	ปุ่มสวิตช์รับและวางสาย	ปุ่ม
สวิตช์สั่งการด้วยเสียงผ่านระบบ	 Siri	
Eyes	 Free	 และปุ่มควบคุมหน้าจอ 
แสดงข้อมูลการขับขี่ 	 ตลอดจนปุ่ม
สตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ	 ด้านความ
บันเทิงนั้นมากับระบบ	 Advanced	
Touch	 Audio	 ที่ควบคุมด้วยปลายน้ิว
สัมผัส	ผ่านหน้าจอขนาด	7	นิ้ว	พร้อม
ด้วยช่องเชื่อมต่อ	 USB	 2	 ตำาแหน่ง,	
ช่องเชื่อมต่อ	 HDMI	 และช่องจ่ายไฟ
สำารอง	 และที่สำาคัญกับความเป็นรถ
อเนกประสงค์	 คือการปรับพับเบาะ
ตามความต้องการ	 ที่ เลือกได้ถึง	 3	
โหมด	คือ	Long	Mode	Tall	Mode	และ	 

Utility	Mode
	 ไฮไลท์ของ	 ฮอนด้า	 เอชอาร์-วี	
คือขุมพลัง	 1.8	 ลิตร	 i-VTEC	 ที่พกพา 
พละกำาลังมาให้ใช้ที่	 141	 แรงม้า	 ที่	
6,500	 รอบต่อนาที	 และแรงบิด	 172	
นิวตัน-เมตร	ที่	4,300	รอบต่อนาที	ส่ง 
กำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	 CVT	 7	 สปีด 
พร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย	
สำาหรับเพิ่มความเร้าใจแบบเกียร์
ธรรมดา	 ทั้งยังเพิ่มความประหยัดกับ 
ECO	Mode	และฟงักช์ัน่	ECO	Coaching 
ตลอดจนรองรับเช้ือเพลิง	 E85	 และ 
เพิม่ความสามารถในการขบัขี	่ดว้ยความ
สงูใตท้อ้งรถท่ีสงูถงึ	185	มม.	เพ่ือใหเ้ปน็
รถสปอรต์ครอสโอเวอรท์ีส่ามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งสบาย	และมอบทศันวสิยัทีย่อด
เยี่ยมไปในตัว	
	 ทางด้านสมรรถนะการขับขี่พิสูจน์
ความยอดเย่ียมได้	 ตั้งแต่การทดสอบ
ด่านแรกที่เน้นเรื่องอัตราเร่งท่ีแสดงให้
เหน็วา่แรงบดิระดบั	172	นวิตนั-เมตร	นัน้
มากพอที่จะสร้างความกระฉับกระเฉง
ในการออกตวัไดด้	ีจากการส่งถา่ยกำาลัง
ของเกียร์อัตโนมัติ	 CVT	 โดยเฉพาะใน
ช่วงรอบต้นที่ต้องการเรี่ยวแรง	 และ 
การตอบสนองที่ทันใจ	
	 ในขณะท่ีด่านทดสอบอื่น	 เช่น	
แฮนด์ล่ิง	 ต่อเน่ืองมาที่สลาลอม	 และ

เลนเชนจ์	 ชุดช่วงล่าง	 แม็คเฟอร์สัน	
สตรัท	 ในด้านหน้า	 และทอร์ช่ันบีม
แบบ	 H-Shape	 ในด้านหลัง	 ที่มีการ
ปรับเซ็ตโดยเน้นความสมดุลระหว่าง 
ความนุ่มนวล	 และความสปอร์ตนั้น 
ให้ความรู้สึกนุ่มหนึบอย่างลงตัว	 แม้ 
บางครัง้ในการเขา้สถานสีลาลอมหนกัๆ 
จะสัมผัสได้ถึงอาการ	 “ให้ตัว”	 บ้าง	 
แต่ก็ไม่ได้เกิดจากการขาดเสถียรภาพ	 
หากแต่เป็นอาการที่เกิดจากความสูง
ของตัวรถ	 ในขณะท่ีช่วงล่างยังคงเกาะ
แน่นอยู่กับพื้นถนนอย่างมั่นใจ
	 ส่วนความคล่องตัวนั้น	 ยกให้เป็น
หน้าที่ของระบบพวงมาลัย	แร็ค	แอนด์	
พิเนียน	 พร้อมเพาเวอร์ช่วยแบบไฟฟ้า	
EPS	 ที่ให้น้ำาหนักค่อนข้างเบามือใน
การควบคมุบนความเรว็ต่ำา	และน้ำาหนกั 
พวงมาลัยจะแปรผัน	 เพ่ือยกระดับ
ความมั่นใจขึ้นไปตามความเร็วที่ใช้	
เพื่อให้สามารถควบคุมรถได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ	 เปี่ยมไปด้วยสไตล์การ
ขับขี่ท่ีมีเอกลักษณ์	 และความสามารถ
อันยอดเยี่ยมแบบไม่ผ่านการปรุงแต่ง	
จนสามารถควา้รางวลั	Best	SUV	Under 
1,800	 cc	 Petrol	 ไปครองได้เลยทันที
ในปีนี้

SUV Petrol Under 1,800 cc



14

Honda 
Accord Hybrid

อีกหน่ึงตัวเลือกความ “คุม้คา่” ทีห่รูหรา ภูมฐิาน เปีย่มดว้ย
สมรรถนะจากนวัตกรรมใหม่แห่งการขับเคลื่อน พร้อมกับ
การนำาเสนอ “ความประหยัด” จากระบบ Advanced Full 
Hybrid ที่ล้ำาสมัย ซึ่งนี่คือเรื่องราวของความเหมาะสมที่
คณะกรรมการต่างเห็นชอบ และมอบรางวัล Best Hybrid 
Mid-size Sedan Under 2,000 cc ให้ไปครอบครองในปีนี้

	 ความลงตัวด้านงานดีไซน์	 คือ	 สิ่ง
ที่สร้างความโดดเด่นให้กับรูปลักษณ์	
ซึ่งเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อบ่งบอก
ความเป็นเวอร์ชั่น	 ไฮบริด	 ด้วยโทน 
สีฟ้า	Clear	Blue	ในส่วนของชุดกระจัง
หน้าออกแบบพิเศษ	 ตลอดจนไฟหน้า	
และไฟทา้ยแบบ	LED	ซึง่มาพรอ้มความ
โดดเด่นด้วยชุดไฟส่องสว่างสำาหรับวิ่ง
เวลากลางวันในด้านหน้า	 เสาอากาศ
แบบครีบฉลามบนหลังคา	 และล้อ
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อัลลอยรมดำาขนาด	18	นิ้ว
	 ภายในห้องโดยสารยังคงความ
หรูหราตามสไตล์ยนตรกรรมระดับ
พรีเมียมของค่าย	 ที่เพียบพร้อมด้วย
การตกแต่ง	 และฟังก์ช่ันอำานวยความ 
สะดวก	 เช่น	 หลังคาซันรูฟระบบ	 
One-Touch	 ตามด้วยเบาะน่ังพร้อม
หน่วยความจำา	 ระบบกุญแจอัจฉริยะ	
ที่ มากับระบบสตา ร์ท เครื่ อ งยนต์
อัจฉริยะ	 รวมถึงฟังก์ช่ันอำานวยความ
สะดวกล่าสุดกับหน้าจอแสดงข้อมูล
อัจฉริยะ	i-MID	ที่ตอบสนองได้ครบทุก
ความต้องการ	 นอกจากน้ีระบบส่ังการ
อัจฉริยะก็ยังช่วยให้สั่งการเคร่ืองเสียง	
ระบบนำาทางเนวเิกเตอร์	ตลอดจนระบบ
เชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สาย	 และการเรียก
ข้อมูลต่างๆ	 ของตัวรถได้ง่ายดายขึ้น
ด้วยระบบสัมผัส	 หรือการควบคุมจาก
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นด้วยเช่นกัน
	 ความล้ำาหน้าทางเทคโนโลยีที่
ก่อเกิดสมรรถนะนั้น	 ประกอบด้วย
ส่วนหลักๆ	 คือ	 ขุมพลังที่ผสมผสาน
เทคโนโลยีขั้นสุดยอดของระบบ	 Sport 
H y b r i d 	 i - MMD 	 ( I n t e l l i g e n t	 
Multi-Mode	 Drive)	 ที่ประกอบด้วย
เครื่องยนต์	 2.0	 ลิตร	 Atkinson	 Cycle	
DOHC	 i-VTEC	 ที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นใหม่	 ให้ มีระบบเผาไหม้สำาหรับ 
ไฮบริดโดยเฉพาะ	 ซึ่งทำากำาลังสูงสุดได้ 

ที่	143	แรงม้า	พร้อมแรงบิดสูงสุด	165	 
นิวตัน-เมตร	 ผสานกำาลังจากมอเตอร์
ไฟฟา้	2	ตวัทีใ่หแ้รงบิดสูงถงึ	307	นวิตนั-
เมตร	 สำาหรับทำาหน้าท่ีขับเคล่ือนด้วย 
พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไฮบริด 
แบบลิเธียม-ไอออน	 ประสิทธิภาพสูง
ที่ชาร์จและจ่ายไฟได้ดีกว่า	 ส่วนพละ
กำาลังแรงบิดมหาศาลนั้น	 จะถูกจัดการ
ถ่ายทอดกำาลังด้วยระบบเกียร์แบบ	
E-CVT	 ที่มาพร้อมชุดล็อกอัพคลัตช์ 
ที่สามารถตอบสนองได้ทุกสไตล์การ
ขับขี่ 	 ที่จะปรับเปล่ียนไปตามความ
เหมาะสม	 ซ่ึงหลักๆ	 แล้วจะประกอบ
ด้วย	 โหมดขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ 
ไฟฟ้ า 	 หรือ โหมดขับ เคลื่ อนด้ วย
มอเตอร์ไฟฟ้า	สลับกับเครื่องยนต์	และ
สุดท้ายคือ	 โหมดที่ใช้ความสามารถ
จากเครื่องยนต์ล้วนๆ	 ทั้งยังมาพร้อม
กับตัวช่วยในการขับขี่ที่สำาคัญๆ	 เช่น 
หนา้จอแสดงผลการจา่ยไฟ	และชาร์จไฟ 
ของระบบไฮบริด	 สวิตช์ควบคุมโหมด
การขับขี่ เป็นโหมดขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า	 ระบบ	 ECON	 Mode	
ช่วยลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง	และ
ระบบ	ECO	Coaching	สำาหรับแสดงผล
การขับขี่แบบประหยัดน้ำามัน	 ด้วยการ
เปลี่ยนสีที่มาตรวัดเรืองแสง
	 	 ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถ 
ในเร่ืองความประหยัดแล้ว	 ฮอนด้า	 

แอคคอร์ด	 ไฮบริด	 ยังมาพร้อมกับ
ขุมพลังที่มอบแรงบิดในการออกตัว 
จากจุดหยุดนิ่งในสถานีทดสอบอัตรา
เร่ง	 ทำาให้รับรู้ได้ถึงพละกำาลังที่มาก
ล้นสำ าหรับ เรือนร่ างของรถซีดาน
ขนาดกลางให้เคลื่อนไหวไปตามสั่ง	
โดยเฉพาะการทดสอบในขณะผ่าน
สถานีที่ต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวาง	 ซึ่ง 
ด้วยการสื่อสารที่ฉับไวจากพวงมาลัย	 
แร็ค	 แอนด์	 พิเนียน	 พร้อมเพาเวอร์
ไฟฟ้า	 EPS	 รวมถึงความหนักแน่น 
ของความรู้สึกโดยรวมที่สัมผัสได้จาก 
การเซ็ตอัพช่วงล่างแม็คเฟอร์สัน	สตรัท	 
ด้านหน้า	 และมัลติลิงค์ในด้านหลัง	 ที่
เสริมความแข็งแกร่งด้วยเหล็กกันโคลง
ทั้ง	 4	 ล้อ	 และรวมถึงน้ำาหนักที่เพิ่มขึ้น
จากระบบไฮบริดท้ังระบบ	 ซึ่งนั่นคือ 
ที่มาของความม่ันใจที่เพิ่มขึ้นในทันที
เมื่อต้องขับขี่ด้วยความเร็วสูง	
	 เรยีกไดว้า่เปน็ความสามารถเฉพาะ
ตัวที่ เหนือชั้น	 กับความสามารถใน
การตอบสนองได้ทุกสไตล์การขับข่ี	 ซึ่ง 
นี่คือหัวใจหลักสำาคัญสำาหรับการสร้าง
ความ	 “คุ้มค่า”	 และความ	 “ไว้วางใจ”	
ในความสามารถด้านการใช้งานของ	
ฮอนด้า	แอคคอร์ด	ไฮบริด	ที่ยอดเยี่ยม	
และควรคา่แกร่างวลัทีไ่ดรั้บในปน้ีีอยา่ง
แท้จริง	
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