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 Car of the Year 2015
Introduction…

Thailand
	 สิ้นสุดการรอคอยรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คนยานยนต์
ภูมิใจ	Car	of	the	Year	2015	ที่สุดของรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่ง
ปี	 เคร่ืองหมายการันตีคุณภาพที่ผ่านการคัดสรร	 ผ่านการ
ใช้จริง	 ทดสอบจริงบนสนามทดสอบเฉพาะกิจเมื่อวันที่	 31	
มกราคม	2558	โดยผู้เชี่ยวชาญ	นักวิจารณ์	และนักออกแบบ
สร้างรถยนต์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย	ต่างลงความเห็นแล้ว
ว่า	รุ่นไหน	แบรนด์ใด	คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด	กรังด์ปรีซ์กรุ๊ปจัด
ให	้งานทดสอบรถทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของไทยอนัเกดิจากความรว่ม
มือของบริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(มหาชน)	
ผู้จัดงานบางกอก	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 มอเตอร์โชว์	 และ 
ผูผ้ลิตสือ่ยานยนตช์ัน้นำาของเมอืงไทยเปน็หวัเรอืใหญ	่พรอ้ม
ด้วยแนวร่วมท่ีสำาคัญ	จากสมาคมวศิวกรรมยานยนตไ์ทย	ทีมุ่ง่
มั่นจัดกิจกรรมมาโดยตลอด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ีอเป็นแรง
ผลักดันพัฒนายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

ประเทศไทยใหเ้ทยีบเทา่ระดบัสากล	ซึง่วนันีเ้ปน็อตุสาหกรรม
หลักที่สร้างเม็ดเงินมหาศาล	 รวมทั้งก่อให้เกิดการสร้างงาน	
ล้วนเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า
	 งานประกาศผลรถยอดเยี่ยมแห่งปี	 ครั้งที่	 17	 กำาหนด 
จัดงานวันที่	 24	 มี.ค.	 2558	ณ	 ห้องรอยัล	 จูบิลี่	 บอลรูม	 
ชาเลนเจอร์	 เมืองทองธานี	 	 ภายในงานบางกอก	 อินเตอร์ 
เนชั่นแนล	 มอเตอร์โชว์	 ครั้งที่	 36	 ซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งรถ 
คุณภาพดีเด่นในแต่ละเซ็กเมนต์นั้น	 ต้องผ่านการคัดเลือก 
เปรียบเทียบกันทุกรายละเอียด	 แบ่งตามรูปแบบรถ	 ขนาด 
เครื่องยนต์เทคโนโลยีการขับเคลื่อน	 ในปีนี้ทางคณะผู้จัด 
ได้เลือกสนามปทุมธานี	สปีดเวย์	เป็นสถานที่ทดสอบ	พร้อม
ด้วยความเข้มงวดที่มากข้ึนจากคณะกรรมการในแต่ละ 
หัวข้อการทดสอบ
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CSR Project of the Year

	 กาวกา้วขึน้มาเปน็อันดบั	1	ของกลุม่อซีซูใุนประเทศไทย
นัน้	ไมไ่ดเ้กดิขึน้งา่ยๆ	ดว้ยการพฒันายนตรกรรมใหม่ๆ	เพือ่
สนองตอบความตอ้งการแกผู่บ้รโิภคเทา่นัน้	หากแตย่งัรวมถงึ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในแง่มุมต่างๆ	 อันเป็น
ส่วนสำาคัญที่ทำาให้ผู้บริโภคชาวไทยต่างไว้วางใจในแบรนด์ 
อซีซู	ุซึง่ทีผ่า่นมา	กลุม่อีซซูใุนประเทศไทยไดม้กีารจดักจิกรรม
เพื่อสังคม	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	
	 โดยลา่สดุกลุม่อซีซูใุนประเทศไทยไดจ้ดักิจกรรม	โครงการ 
“อีซุซุให้น้ำา…เพื่อชีวิต”	 ขึ้น	 โดยเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ
โรงเรียนในจังหวัดต่างๆ	 ที่ประสบปัญหาเร่ืองน้ำาสะอาด	
ทั้งการขาดแคลนน้ำา	 และการมีน้ำาที่ปนเป้ือนสาร	 ด้วย
เหตุนี้เองทำาให้กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้เร่ิมต้นเดินหน้า
โครงการ	 “อีซุซุให้น้ำา…เพื่อชีวิต”	 ด้วยการจัดสร้างระบบ 
น้ำาดืม่สะอาดแบบครบวงจร	ใหก้บัโรงเรยีนตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	
ซึ่งอีซูซุไม่เพียงสนับสนุนด้านกำาลังทรัพย์เท่านั้น	แต่ยังได้ส่ง
ทีมสนับสนุนในการลงพื้นที่ร่วมสำารวจ	 พร้อมกับเจ้าหน้าที่
ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำาบาดาล	 เพ่ือวางแผน
ติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำาบาดาล	 และจัดสร้างอาคารผลิต

โครงการ “อีซุซุให้น้ำา…เพื่อชีวิต” 
Isuzu Gives Water … for Life Project

น้ำาดื่ม	 พร้อมทั้งดำาเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ
เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ	
	 ปจัจบุนัโครงการ	“อซุีซใุหน้้ำา…เพือ่ชวิีต”	ยงัคงดำาเนนิการ
อย่างต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีท่ี	 3	 และได้ทำาการจัดสร้างระบบ 
น้ำาด่ืมสะอาดใหก้บัโรงเรยีนตา่งๆ	ไปแลว้ถงึ	12	โรงเรยีน	และ
ผลจากการดำาเนนิโครงการ	“อซีซุใุหน้้ำา…เพือ่ชีวติ”	อนัเปน็สิง่
ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีนี้เอง	 ทำาให้	
บรษิทั	ตรเีพชรอซีซูเุซลส	์จำากดั	ไดร้บัรางวลั	“ผูป้ระกอบธรุกจิที่
รบัผดิชอบตอ่สงัคมดเีด่นแหง่เอเชยี	2014	(Asia	Responsible 
Entrepreneurship	 Awards	 2014)	 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ	
(Health	Promotion)	และรางวัล	The	Great	Awards	2014	
สาขาภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี	 	 จากภาพยนตร์โฆษณา	
“อีซูซุให้น้ำา...เพื่อชีวิต”	 ซ่ึงเป็นรางวัลที่การันตีถึงความยอด
เยี่ยมของโครงการอย่างชัดเจน	ทั้งยังเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้
คณะกรรมการ	Thailand	Car	of	the	Year	2015	ได้ตัดสินใจ
มอบรางวัล	โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี	 (Best	CSR	
Project	of	the	Year)	ให้กับ	บริษัท	ตรีเพชรอีซูซุเซลส์	จำากัด	
ไปครอบครองอีกหนึ่งรางวัลเช่นกัน
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PICKUP 2WD UNDER 2,500 C.C.

ISUZU D-MAX
2.5
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	 “และนี่คือเรื่องราวที่ช่วยขยาย
ความประโยคดังกล่าว	จนเราเชื่อว่ามัน
เป็นเหตุผลสนับสนุนความเหมาะสมท่ี
ชดัเจนระหวา่ง	ISUZU	D-MAX	2.5	และ
รางวัล	Best	Pickup	2WD	under	2,500	
C.C.	อย่างแท้จริง”
	 ISUZU	D-MAX	2.5	คือยนตรกรรม 
ในกลุ่มที่ฉายแววความโดดเด่นออก
มาให้เห็นได้อย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะ
ในเรื่องของรูปลักษณ์แม้ในขณะจอด
นิ่ง	 หรือขณะกำาลังโลดแล่นผ่านสถานี
ทดสอบอยู่กลางสนาม	 และสิ่งที่ก่อ
กำาเนิดความโดดเด่นน้ี	 คือผลพวง
จากการรังสรรค์โดยนักออกแบบท่ี
พยายามคงคอนเซป็ตใ์นการผสมผสาน
ความหรูหราเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว	
ผ่านงานดีไซน์ในสไตล์	 3	 Dimension	 
Structure	 ที่เผยให้เห็นถึงความมีมิติ
ในทุกๆ	ด้าน	ไปพร้อมกับการนำาเสนอ 
ความแข็งแกร่ ง ผ่ าน เส้นสายการ
ออกแบบที่ต่อเนื่อง	

“มนัยงัคงเปน็เรือ่งยากอยูเ่สมอ เมือ่ตอ้งเฟ้นหารถทีเ่หมาะสมกับรางวลั Best Pickup 2WD 
Under 2,500 C.C. แต่ท้ายที่สุดเราก็รู้คำาตอบในทันที เมื่อได้ทดลองขับ ISUZU D-MAX 
2.5” นี่คือประโยคที่กล่าวขึ้นโดยหนึ่งในคณะกรรมการทดสอบรถยอดเยี่ยม Thailand Car 
of the Year 2015”

	 ซึง่ภายใตอ้าภรณแ์หง่การดไีซนน์ัน้	
ยังเพียบพร้อมด้วยรายละเอียดที่ช่วย
ยกระดับความหล่อเหลา	 ล้ำาสมัย	 เอา
ไว้อย่างแนบเนียนในส่วนต่างๆ	 เช่น	
กระจังหน้าสีโครเมียม,	 ไฟส่องสว่าง
กลางวัน	ISUZU	Super	Daylight	สไตล์
ยโุรป	ซึง่รบักนัอยา่งลงตวักบัชุดไฟหนา้
โปรเจก็เตอรโ์คมแบบรมดำา	ตอ่เนือ่งมา
ที่ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างแบบ	LED	ปิด
ท้ายด้วยชุดไฟท้ายแบบ	LED
	 ภายในห้องโดยสารยังคงเป็น
ประเดน็หลกัทีส่ำาคญั	เพือ่อำานวยความ
สะดวกสบายสูงสุด	 โดยเริ่มจากการ 
ขยับขยายมิติภายในห้องโดยสารให้
มีความกว้างขวางขึ้น	 ด้วยแนวคิด	 
Universal	 Design	 ที่คำานึงถึงอรรถ 
ประโยชน์การใช้งานที่สะดวกสบาย
เป็นหลัก	 โดยมีผู้ขับขี่เป็นจุดศูนย์กลาง
ทั้งหมด	 เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชัน
อำานวยความสะดวกต่างๆ	 ได้อย่าง
งา่ยดาย	เช่น	หนา้ปดัแบบ	Super	Vision	
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พร้อมหน้าจอ	MID	 ภาษาไทย	 ตลอด 
จนระบบความบันเทิ งชุดใหญ่ 	 ที่
ประกอบดว้ย	Build-in	Bluetooth	พรอ้ม
ลำาโพงขนาด	6x9	นิว้	และลำาโพง	Exciter	
บนเพดาน	พร้อมการจัดวางระบบเสียง
แบบ	Surround	Sound	รอบทิศทาง	ทั้ง
ยังรองรับความบันเทิงได้อย่างหลาก
หลายดว้ยชอ่งตอ่	USB	และ	AUX	เชือ่ม
ต่อ	iPod,	iPhone,	Smart	Phone,	MP3	
Player	และ	Flash	Drive	ได้อีกด้วยเช่น
กัน	 แต่กับสนามทดสอบที่สร้างข้ึนมา
เพื่อเค้นสมรรถนะ	และความเหมาะสม
กับรางวัลแล้ว	 ฟังก์ชันหลายๆ	 อย่าง	
คือสิ่งที่ เรียกว่าองค์ประกอบความ 
คุ้มค่า	 เพราะนอกจากระบบปรับ
อากาศเย็นฉ่ำาภายในห้องโดยสารแล้ว	
“สมรรถนะ”	 คือประเด็นสำาคัญที่คณะ
กรรมการหวังจะซึมซับอย่างเต็มที่ใน
วันนี้
	 เสียงเคร่ืองยนตค์อมมอนเรล	ไดเรก็ 
อินเจ็กช่ัน	 เทอร์โบแปรผัน	 VGS	 และ 

อินเตอร์คูลเลอร์	 ความจุ	 2,499	 ซี.ซี.	
แบบ	 4	 สูบ	 16	 วาล์ว	 กำาลังคราง
เป็นจังหวะ	 ราวกับกำาลังเช้ือเชิญคณะ
กรรมการการทดสอบให้มาลิ้มลอง
สมรรถนะ	136	แรงม้า	ที่	 3,600	รอบ
ต่อนาที	 พร้อมแรงบิดสูงแบบต่อเนื่อง	
(High	 Flat-Torque)	 320	 นิวตัน-เมตร	 
ที่รอบต่ำาตั้งแต่	 1,800-2,800	 รอบต่อ
นาที	
	 และนี่ คือ จุดเริ่ มต้นของความ
ประทับใจในสมรรถนะด่านทดสอบ
แรก	 “อัตราเร่ง”	 กับการออกตัวจาก
จุดหยุดน่ิง	 ที่สร้างความประทับใจใน
อาการ	“หลงัตดิเบาะ”	ทนัททีีส่ง่เทา้ขวา
กระแทกคันเร่งเต็มที่	 ราวกับเป็นการ
ส่งสัญญาณให้สมองกลสั่งงาน	D-MAX	
2.5	 ทำาหน้าที่โชว์ความสามารถด้าน
พละกำาลังอย่างเต็มความสามารถ	 เริ่ม
ต้นจากการส่งแรงบิดรอบต่ำาท้ังหมด
ลงสู่ล้อหลัง	 ผ่านชุดเกียร์อัตโนมัติ	 5	 
สปีด	 เพื่อปั่นกำาลังลงพื้น	 และทะยาน

ตัวออกไปอย่างทรงพลัง	 สมบูรณ์แบบ		
ท่ามกลางความต่ืนเต้นขณะแหวก
อากาศเบ้ืองหน้า	 ชุดเกียร์อัตโนมัติ	 5	
สปีด	 จะทำาหน้าที่ปลอบขวัญด้วยการ
ส่งกำาลังจากเกียร์ต่อเกียร์ที่เต็มไปด้วย
ความนุ่มนวล	 มีเพียงอาการกระชาก
กระชั้นเล็กๆ	พอให้ลิ้มรสความตื่นเต้น	
จนกระทั่งส้ินสุดการทดสอบในสถานี
อัตราเร่ง	 แน่นอนว่า	 ความกระชาก 
กระชั้นเล็กๆ	 นี้จะเกิดก็แต่เฉพาะกับ 
การขับขี่แบบเต็มสมรรถนะเท่านั้น	
เพราะเมื่อใดก็ตามที่บรรจงใช้แป้นคัน
เรง่อยา่งนุม่นวลในการขบัขี	่D-MAX	2.5	
จะพาคุณเดินทางด้วยความสบาย	 ทั้ง
ความนุม่นวลของช่วงล่าง	การถา่ยทอด
กำาลงัทีเ่รยีบลืน่	และความสะดวกสบาย
ในการขับขี่ที่เพียบพร้อม
	 โดยเฉพาะการบังคับควบคุมที่
ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการ
ทดสอบในสถานีที่ เหลือ	 เริ่มจาก
สถานีแฮนด์ลิ่งที่ ใช้ทดสอบน้ำาหนัก
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พวงมาลัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ควบคุมของรถ	 ซึ่งระบบพวงมาลัย	
แร็ค	 แอนด์	 พิเน่ียน	 แบบมีเพาเวอร์
ช่วยของ	 	D-MAX	2.5	นั้น	มีการปรับ
เซตให้เอื้ออำานวยต่อการควบคุมรถได้
อย่างง่ายดาย	 ด้วยหลักการง่ายๆ	 ที่
ให้น้ำาหนักเบาแรงในความเร็วต่ำา	 ก่อน
จะแปรผันให้มีน้ำาหนักหน่วงขึ้นอีก
ระดับเมื่อใช้ความเร็วสูง	 ซ่ึงด้วยความ
สามารถในการควบคุมที่ดีเยี่ยม	 และ
ให้ความคล่องตัวช้ันสูงในระดับนี้	 คือ
สิ่งที่ช่วยลบภาพและลักษณะของความ
เป็นรถปิกอัพขนาดใหญ่ได้อย่างเหลือ
เชื่อ	ช่วยให้การบังคับควบคุมเต็มเปี่ยม
ไปด้วยความกระชับ	 และสามารถหัก
พวงมาลัยหลบสิ่งกีดขวางซ้าย-ขวา	 ใน
สถานีทดสอบแบบสลาลอมได้อย่าง
งา่ยดาย	เช่นเดยีวกบัการตอ้งหกัหลบสิง่
กดีขวางในสถานเีลนชนจ	์ซึง่จำาลองการ
ขับขี่ในชีวิตจริง	 แล้วเกิดเหตุสิ่งไม่คาด

ฝันตัดหน้า	และ	D-MAX	2.5	ก็สามารถ
ฟนัฝา่การทดสอบในสถานนีีม้าไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย	
	 ไปพร้อมๆ	 กับความมั่นใจที่ยัง
คงเต็มเป่ียมด้วยรากฐานที่เกิดจากชุด 
แชสซีแบบ	i-Grip	Platform	ที่ออกแบบ
มาให้กระจายน้ำาหนักอย่างสมดุล	 และ
ผสมผสานกับการติดต้ังชุดช่วงล่าง
สมรรถนะสงู	ดา้นหนา้แบบอสิระ	ปกีนก	
2	 ชั้น	 คอยล์สปริง	 และเหล็กกันโคลง	

พร้อมโช้คอัพแก๊ส	 ส่วนด้านหลังมากับ
แหนบแผน่รปูครึง่วงร	ีพรอ้มโชค้อพัแกส๊	
ซึ่งทำาหน้าที่ยึดเกาะถนนได้อย่างยอด
เยี่ยม	 ตลอดจนระบบเบรกที่ไว้วางใจ
ไดใ้นทกุสถานการณก์บัดสิกเ์บรกขนาด
ใหญ่	 ด้านหน้าแบบมีครีบระบายความ
ร้อน	 และดรัมหลังแบบลีดดิ้ง/เทรลลิ่ง	
พร้อมตัวช่วยด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้น
ฐาน	 ที่เสริมประสิทธิภาพการหยุดย้ัง
ได้อย่างมั่นใจ	



8

PICKUP 4WD UNDER 3,200 C.C.                            

D-MAX V-CROSS 3.0
ISUZU
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	 ISUZU	 D-MAX	 V-CROSS	 3.0	
หนึ่งในขุนพลปิกอัพขับเคล่ือน	 4	 ล้อ
เมืองไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเหมาะ
สมกับรางวัล	 Best	 Pickup	 4WD	 
under	3,200	C.C.”	จากคณะกรรมการ
ทดสอบ	 ด้วยคะแนนที่ล้นหลามในทุก
องค์ประกอบ	ตัง้แตง่านดไีซนท์ีด่สูปอรต์	
อันเป็นเอกลักษณ์สำาคัญในอนุกรม	
D-MAX	 ซึ่งมาพร้อมกับรายละเอียด
ต่างๆ	 ที่ครบครัน	 เช่น	 ISUZU	 Super	
Daylight	 ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน,	
ชุดกระจังหน้าสีโครเมียม,	 ชุดไฟหน้า
โปรเจ็กเตอร์โคมรมดำา,	 ไฟเลี้ยวแบบ	
LED	ที่กระจกมองข้าง,	ด้วยเสาอากาศ	
Shark	 Fin	 แบบ	 Dual	 Function,	 ไฟ
ท้ายแบบ	LED	และกล้องมองหลังแบบ	
Built-in	แต่สำาหรับโมเดล	V-CROSS	มี
มากับคุณสมบัติของขาลุยอันเป็นหัวใจ
สำาคญั	ฉะนัน้	การผสมผสานความดดุัน
ในสไตล์ออฟโรดเพิ่มเติมอย่างเช่น	ราว
แร็คหลังคาดีไซน์สปอร์ต	 เข้าไปรับกับ
ชุดโปง่ล้อ	Muscular	Fender	ขนาดใหญ	่ 
คือสิ่งที่ช่วยนำาเสนอภาพของความ
เป็น	“ขาลุย”	ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
อีกระดับ
	 สำาหรับภายในห้องโดยสารนั้น	
ยังคงครบเครื่องในฟังก์ชันการใช้งาน
สำาหรับอำานวยความสะดวกสบาย	ภาย
ใต้งานออกแบบที่เรียกว่า	 Universal	
Design	 โดยให้ผู้ขับขี่เป็นจุดศูนย์กลาง	

D-MAX V-CROSS 3.0

“ยนตรกรรม 2 บุคลิก สำาหรับไลฟ์สไตล์ชีวิต 2 ด้าน” นิยามสั้นๆ จากคณะกรรมการ
ทดสอบ ซึ่งถูกขยายความว่า “นี่คือยนตรกรรมที่ถือกำาเนิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
คนรุ่นใหม่ที่มักจะมีกิจกรรมหลากหลาย และใช้ชีวิต 2 ด้าน เพื่อหลีกหนีความซ้ำาซากใน
ชวีติประจำาวนั ดว้ยความเปน็สปอรต์ปกิอัพทีโ่ฉบเฉีย่ว ปราดเปรยีว หรหูรา ยามยา่งกราย
ในเมอืงใหญ ่ในขณะเดยีวกนักพ็ร้อมจะเปน็เสอืรา้ยในทุง่กวา้ง เพือ่พาคุณทะยานออกไป
นอกกรอบขีดจำากัดของชีวิตได้ไม่ยาก” และนี่คือเรื่องราวที่จะบอกว่า อะไรคือสิ่งที่ทำาให้ 
ISUZU D-MAX V-CROSS 3.0 ถูกตีความเช่นนั้น … !!!”
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และสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัว	
เช่น	ปุ่ม	Push	Start,	ระบบปรับอากาศ
อัตโนมัติ,	พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน,	หน้า
ปัดแบบ	 Super	 Vision	 พร้อมหน้าจอ	 
MID	 ภาษาไทย	 ตลอดจนระบบความ
บนัเทงิชดุใหญ	่ISUZU	Media	Solutions	
ตลอดจนระบบนำาทางอัจฉริยะ	i-GENii	
ที่สามารถรายงานสภาพการจราจรได้
แบบ	Real-Time	

	 แต่ฟังก์ชันที่ครบครันและความ
หล่อเหลาในสไตล์ออฟโรดคงหมด
ความหมาย	 หากไร้ซ่ึงความประทับใจ
ในสมรรถนะของขุมพลัง	 และระบบขับ
เคลื่อนที่สามารถนำาพาทุกจังหวะชีวิต
โลดแล่นไปได้ด่ังใจฝัน	 ซึ่งยืนยันได้จาก
รอยยิม้เปือ้นใบหนา้ของคณะกรรมการ
ทดสอบ	หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ	ที่ต่าง
กก็ลา่วเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่	“ยอดเยีย่ม”

	 ตั้งแต่ในส่วนของขุมพลังคอมมอน
เรล	 ไดเร็กอินเจ็กชั่น	 เทอร์โบแปรผัน	
VGS	และอินเตอร์คูลเลอร์	พิกัด	2,999	
ซ.ีซ.ี	ทีม่เีรีย่วแรงมาใหใ้ชถึ้ง	177	แรงมา้	
ที่	 3,600	 รอบต่อนาที	 พร้อมด้วยแรง
บิดสูงสุดที่	380	นิวตัน-เมตร	ที่	1,800-
2,800	 รอบต่อนาที	 ซึ่งรับหน้าท่ีการ
ถ่ายทอดความสะใจสู่ล้อหลังด้วยเกียร์
อัตโนมัติ	5	สปีด	ในโหมด	2WD	ขณะ

D-MAX V-CROSS 3.0
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ทดสอบบนสถานอีตัราเรง่	ซึง่แนน่อนวา่	
คณะกรรมการสามารถได้รับรู้ถึงอาการ	
“หลังติดเบาะ”	ที่มากกว่าและเร้าใจกว่า	
ในขณะท่ีกดคันเร่งอย่างหนักหน่วง	
เพื่อซึมซับพละกำาลัง	ในขณะเดียวกันก็
สามารถถ่ายทอดความนุ่มนวลและต่อ
เน่ืองของพละกำาลังได้อย่างยอดเย่ียม	
หากใช้งานในชีวิตประจำาวัน	
	 โดย	ISUZU	D-MAX		V-CROSS	3.0 
สามารถแบ่งความเร้าใจให้เลือกสรรได้
หลากหลายรูปแบบ	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ขับเคลื่อนแบบ	2	ล้อ	(2WD)	หรือแบบ	
4	ล้อ	(4WD)	ทั้งความเร็วสูง	(4H)	และ
ความเร็วต่ำา	 (4L)	 ในกรณีที่ต้องการ
ลุย	 ได้อย่างง่ายดาย	 ด้วยการหมุนปุ่ม
ควบคมุ	Terrain	Command	บนคอนโซล
เกียร์	 ซึ่งสามารถเปล่ียนโหมดการขับ
เคลื่อนจาก	 2H	 มาเป็น	 4H	 ได้อย่าง
รวดเร็วทันใจโดยไม่ต้องหยุดรถ	 ขณะ
ขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน	100	กม.	และ
ไม่ว่าจะใช้โหมดขับเคลื่อน	 2H	 หรือ	
4H	ในการทดสอบสถานีอัตราเร่งก็ตาม	
ISUZU	D-MAX		V-CROSS	3.0	ก็ยังคง
สื่อสารความยอดเยี่ยมด้านพละกำาลัง
ออกมาให้เห็นได้อย่างน่าชื่นชม
	 สำาหรบัในสถานทีดสอบแฮนดล์ิง่	ที่
ต่อเน่ืองไปยังสถานีสลาลอม	 และเลน
เชนจ์น้ัน	 การควบคุมยังคงเป็นอีกหนึ่ง
ความสามารถที่ยอดเยี่ยม	 ด้วยระบบ	
แร็ค	 แอนด์	 พิเน่ียน	 พร้อมเพาเวอร์
ชว่ย	ทีแ่ปรผนัใหเ้บาแรงและคลอ่งตวัใน
ความเร็วต่ำา	และหน่วงหนักในความเร็ว

สูง	เพื่อยกระดับความมั่นใจในการขับขี่	
บนพื้นฐานที่สัมพันธ์กับระดับความเร็ว
ทีใ่ช	้และทำาใหก้ารขบัขีใ่นสถานต่ีอเนือ่ง
ที่เหลือนั้นเป็นไปอย่างง่ายดาย	ซึ่งช่วย
เคลื่อนไหวร่างกายใหญ่โต	บึกบึน	ผ่าน
ไพล่อนในแต่ละสถานีทดสอบได้อย่าง
ปราดเปรียว	 และน่าประทับใจ	 พร้อม
ด้วยความสามารถในการยึดเกาะถนน
ที่แนบแน่น
	 โดยในโหมดขับเคลื่อน	 2	 ล้อนั้น	
ไว้วางใจได้กับชุดช่วงล่างแบบ	 i-Grip	
Platform	 ที่ออกแบบพิเศษอย่างสมดุล		
ตลอดจนการติดต้ังชุดช่วงล่างด้าน
หน้าแบบอิสระ	 ปีกนก	 2	 ช้ัน	 คอยล์
สปริง	และเหล็กกันโคลง	พร้อมโช้คอัพ
แก๊ส	 ส่วนด้านหลังมากับแหนบแผ่นรูป
ครึ่งวงรี	 พร้อมโช้คอัพแก๊ส	 อันเป็นอีก
หนึง่ปจัจยัทีช่ว่ยเสรมิประสทิธภิาพการ
ทรงตัวและการเกาะถนนยิ่งขึ้น	
	 ซึ่งจะยิ่งมากข้ึนไปอีกข้ัน	 เมื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถด้านเสถียรภาพด้วย 
ระบบขบัเคลือ่น	4	ลอ้	(4H)	กบัสมรรถนะ
แบบออฟโรดทีย่อดเยีย่มทัง้ในเรือ่งการ
ยึดเกาะถนนบนพื้นท่ีไร้เสถียรภาพ	
ตลอดจนการทรงตัว	และการปีนไต่ทาง
ลาดชันในหลากหลายองศา	 ซึ่งรวมถึง
ความสามารถในการลุยด้วยความสูง
ใต้ท้องรถถึง	235	มม.	ไปพร้อมๆ	กับ
ความม่ันใจท่ีเต็มเปี่ยมจากระบบความ
ปลอดภัยที่ครบครัน	 ทั้ง	 Active	 และ	
Passive	Safety	
 

D-MAX V-CROSS 3.0



12

PPV DIESEL 2WD           

“สานต่อความสำาเร็จของยานยนตอ์เนกประสงคจ์าก
อีซูซุอย่างสมบูรณ์แบบ กับ MU-X” ยนตรกรรมที่
เหมาะสมแล้วกับการครองรางวัล Best PPV Diesel 
2WD ไปอีกครั้ง

ISUZU

MU-X 3.0 2WD
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	 ทา่มกลางการแขง่ขันอนัดเุดอืดของ
ตลาดรถอเนกประสงค์	 PPV	 แบรนด์
อีซูซุ	 คือตัวแทนแห่งความแข็งแกร่งที่
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่มีมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 และได้รับความนิยมมาโดย
ตลอด	 ตั้งแต่โมเดล	 MU-7	 จนกระทั่ง
การมาถงึของโมเดลลา่สุด	ISUZU	MU-X	 
พร้อมสโลแกน	 เอกสิทธ์ิแห่ง ผู้นำา	 
(PRIVILEGE	 of	 the	 LEADER)	 ซ่ึง 
เร่ืองราวตอ่ไปนี	้	คือส่ิงทีค่ณะกรรมการ
ทดสอบได้รับทราบอย่างลึกซ้ึงแล้วถึง
ความเป็น	 “ผู้นำา”	 ในทุกๆ	 ด้านอย่าง
แท้จริง
	 รูปลักษณ์	 ISUZU	 MU-X	 ได้รับ
การพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ	 เพื่อยกระดับ
ยนตรกรรมอเนกประสงค์ดว้ยดีไซนส์งา่
งาม	 ล้ำาสมัย	 บนพื้นฐานด้านอากาศ
พลศาสตร์	 จนได้ค่าสัมประสิทธ์ิแรง
เสียดทานอากาศ	(Cd.)	เพียง	0.4	เรียก
ว่าดีท่ีสุดในรถระดับเดียวกัน	 แต่งเติม
ความภูมิฐานด้วยรายละเอียดต่างๆ	
เช่น	 ชุดไฟหน้าแบบ	 Projector	 ที่รับ 
กับกระจังหน้าแบบ	3-Dimension	และ
เพิ่มความปลอดภัยสไตล์ยุโรปด้วยไฟ
ส่องสวา่งกลางวนั	Super	Daylight	แบบ	
LED	 เพิ่มความบึกบึนด้วย	 Muscular	
Fender	โปง่ล้อขนาดใหญ	่ทีเ่หมาะเจาะ
กับล้ออัลลอยขนาด	 17	 นิ้ว	 ในขณะที่
ดา้นหลังโดดเด่นดว้ยไฟทา้ยแบบ	ARC-
Dimension	 และกล้องมองหลังแบบ	
Built-in	เรียบหรู	พร้อมด้วยสปอยเลอร์
หลังแนวสปอร์ต	ปิดท้ายด้วยการติดตั้ง
เสาอากาศ	Dual	Function	แบบ	Shark	
Fin	และ	Roof	Rail	ทีอ่อกแบบโดยคำานงึ
ถึงหลักอากาศพลศาสตร์	

MU-X 3.0 2WD



14

	 ภายในห้องโดยสารเต็มไปด้วย 
ความโอ่อ่า	 หรูหรา	 ตามแนวคิด 
“Premium	 &	 Exclusive”	 ทั้งยังพรั่ง
พรอ้มดว้ยอปุกรณ์อำานวยความสะดวก
ที่จัดวางอยู่ในตำาแหน่งใช้งานได้อย่าง
ง่ายดาย	 ตามแนวคิดการออกแบบ	
Isuzu	 Universal	 Design	 ที่ให้ผู้ใช้รถ
เป็นจุดศูนย์กลาง	 เช่น	 หน้าปัดแบบ
สปอร์ต	 พร้อมจอแสดงข้อมูลตัวรถที่
เสริมความสง่าด้วยลายไม้แบบ	Nature	
Touch,	ระบบความบนัเทงิ	Isuzu	Media 
Solutions	 ที่ประกอบด้วยเครื่องเล่น	
DVD	หน้าจอสัมผัสขนาด	7	นิ้ว	พร้อม
ระบบนำาทาง	 i-Genii	 พร้อมด้วยจอ
มอนเิตอรบ์นเพดานแบบ	Built-in	ขนาด	
10.5	 นิ้ว	 และระบบเสียง	 Surround	
Sound		ลำาโพง	8	ทิศทาง	ซึ่งสามารถ
ควบคุมไดจ้ากบนพวงมาลยัสมารท์มลัต ิ
ฟังก์ชัน,	 ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	
พร้อมช่องแอร์สำาหรับเบาะน่ังท้ัง	 3	
แถว	 พร้อมปุ่มควบคุมแยก	 ทั้งยังเติม
เตม็ความอเนกประสงคใ์ห้สมบรูณแ์บบ
ขึ้น	ด้วยเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีไอวอรี่ด้าน
คนขับแบบปรับไฟฟ้า	 6	 ทิศทาง	 และ
ระบบปรับพับเบาะแบบ	One	Action	ที่
สามารถปรบัเปลีย่นพืน้ทีใ่ชส้อยภายใน
ได้อย่างอิสระ	 และหลากหลาย	 ซ่ึง
สามารถพับเบาะทั้งตอน	 2	 และตอน	
3	 ได้อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งยังเพิ่มความ
สะดวกสบายสูงสุดด้วยเทคโนโลยีล้ำา
สมัย	Isuzu	Genius	Entry	ระบบกุญแจ
อัจฉริยะที่ควบคุมการเปิด-ปิด	 และ
ล็อกประตูทุกบาน	 รวมถึงสตาร์ทรถ

ด้วยระบบไฟฟ้า	พร้อมสวิตช์เปิด-ปิดที่
ประตูท้าย	เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ
ใช้งานมากยิ่งขึ้น	
	 นอกจากความสง่างามที่เคลือบ
แฝงอยู่ ในทุกอณูของเรือนร่างแล้ว	
ISUZU	 MU-X	 ยังมีความร้ายกาจ
แอบซุกซ่อนไว้ในขุมพลัง	 Ddi	 Super	 
Commonrail	 พิกัด	 3.0	 ลิตร	 เวอร์ชั่น
ล่าสุด	ที่มาพร้อมเทอร์โบแปรผัน	VGS	
Turbo	 ใหม่ล่าสุดแบบ	 Zero	 Gap	 ลด 
ช่องว่างระหว่างใบพัดกับเส้ือเทอร์โบ	
เพิ่มประสิทธิภาพการอัดอากาศเข้าสู่
หอ้งเผาไหมไ้ดด้ยีิง่ขึน้	ทำากำาลังสูงสุดได้
ถึง	177	แรงม้า	ที่	3,600	รอบต่อนาที	
พร้อมแรงบิดสูงสุด	380	นิวตัน-เมตร	ที่	
1,800-2,800	รอบตอ่นาท	ีทีม่ากบัความ
สามารถครบเครื่อง	 ทั้งความประหยัด
น้ำามนัสงูสดุ	และการตอบสนองไดอ้ยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะในสถานี
ทดสอบอัตราเร่งที่สามารถแหวกว่าย
อากาศได้อย่างน่าประทับใจ	 จากการ
สง่ตอ่กำาลงัลงสูล่อ้ดว้ยชดุเกยีรอ์ตัโนมตั	ิ 
5	สปีด	 แบบ	REV	 Tronic	ที่เก็บเกี่ยว
พละกำาลังจากเคร่ืองยนต์ลงสู่พื้นถนน
อย่างหมดจดตั้งแต่รอบต่ำา	 สลัดคราบ
ความเป็นรถอเนกประสงค์	PPV	คันโต	
ให้กลายเป็นรถสปอร์ตทรงสมรรถนะ
ได้ในพริบตา	 ซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์
อันน่าประทับใจแก่คณะกรรมการเป็น
อันดับแรกเลยทีเดียว
	 ส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์อันดับที่	2	นั้น 
คอืการควบคมุประสทิธภิาพการทรงตวั
และการยึดเกาะถนน	 ที่สัมผัสได้อย่าง
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M
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ผสานกับแนวคิด	 Flat	 Riding	 	 ที่เน้น
ประสิทธิภาพในการรับแรงสะเทือน	
เพ่ือความน่ิงของตัวรถ	 แม้ผ่านสภาพ
ทางขรุขระ	 ให้ความนุ่มนวลสูงสุดกับ
การโดยสาร			
	 ทั้งยังได้รับการช่วยเหลือจากชุด
คอยล์สปริงทั้ง	 4	 ล้อ	 พร้อมช่วงล่าง
ด้านหลังใหม่แบบ	5-Link	Suspension 
พร้อม	 Stabilizer	 Bar	 เหล็กกันโคลง
ขนาดใหญ่	 อันเป็น ส่ิงที่ ช่วยเสริม
ประสิทธิภาพ	และยกระดับความมั่นใจ
ได้อย่างยอดเยี่ยม	โดยเฉพาะกับสถานี
สลาลอมและเลนเชนจ์	 ที่ต้องการการ 
ยึดเกาะถนน	 และการทรงตัวเหนือส่ิง
อื่นใด	และ	ISUZU	MU-X	รุ่นขับเคลื่อน	
2	 ล้อ	 ก็สามารถทำาผลงานออกมาได้

อย่างน่าประทับใจในทุกสถานีทดสอบ	
	 นอกจากความสามารถทางการ 
ขับเคลื่อนที่น่าประทับใจแล้ว	 ยังมี
เรื่องของระบบความปลอดภัยที่คณะ
กรรมการต่างก็ยอมรับอีกด้วย	 เช่น	
ISUZU	MU-X	2WD	ขนทัพระบบความ
ปลอดภัยใส่มาอย่างครบเครื่องท้ังแบบ	
Active	 Safety	 ระบบป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ	 และแบบ	 Passive	 Safety		
ระบบปกป้องขณะเกิดอุบัติเหตุ	 ที่เพิ่ม
ความมั่นใจได้ทุกเส้นทางอย่างแท้จริง	
และเรือ่งราวทัง้หมดนี	้คือองค์ประกอบ
ในตัวตนที่เหมาะสมกับความเป็นวีถี
แห่งผู้นำาของ	 ISUZU	MU-X	 2WD	 ใน
ทุกๆ	ด้านอย่างแท้จริง

ชัดเจนจากในสถานีทดสอบแฮนด์ลิ่ง,	
สลาลอม	และเลนเชนจ์	ที่ต้องใช้ความ
สามารถแบบเต็มขีดขั้น	 และสิ่งหน่ึงที่
คณะกรรมการต่างก็ชื่นชม	 คือความ
เฉียบคมของระบบพวงมาลัย	 แร็ค	
แอนด์	 พิเนี่ยน	 ที่สนองตอบต่อแรง
กระทำาได้อย่างฉับไว	 และคล่องตัว
ราวกับรถสปอร์ตร่างใหญ่	 ด้วยการ
แปรผันน้ำาหนักพวงมาลัยได้สัมพันธ์
กับความเร็วที่ใช้อย่างสมดุล	 ประกอบ
กับระบบช่วงล่างที่ออกแบบพิเศษ	โดย
พัฒนาขึ้นจากแนวคิด	 2	 ด้าน	 น่ันคือ	
แนวคดิ	Linear	Handling		ใหเ้สถยีรภาพ
การทรงตัวและการบังคับควบคุมที่
แม่นยำา	 เกาะถนน	ทรงตัวดีเยี่ยม	 เพื่อ
การขับขี่ที่ ม่ันใจในทุกช่วงความเร็ว	
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HI-TECH PICKUP

ISUZU D-MAX with

ยนตรกรรรมจากแบรนด์อีซูซุคงไม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าตลาดได้ถึงระดับน้ี หากไร้
ซึง่เทคโนโลยสีำาคญัทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ในปจัจุบนั แม้ยนตรกรรมจากแบรนดอ์ซูีซุ 
จะพรั่งพร้อมด้วยอรรถประโยชน์ใช้สอยและสมรรถนะที่ทรงพลัง เพื่อตอบสนองต่อการ
ใช้งานหลากหลายสไตล์ก็ตาม แต่ “ความประหยัด” ก็ยังคงเป็นเป้าหมายหลักสำาคัญแห่ง
การพัฒนายนตรกรรมภายใต้แบรนด์อีซูซุอย่างไม่หยุดยั้ง

ISUZU Insight Technology
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ISUZU Insight Technology
	 โดยเฉพาะความโดดเด่นอย่างหาใคร
เทียบ	ในเรื่องของการประหยัดน้ำามันที่ยนตร 
กรรมจากแบรนด์อีซูซุ	ที่ก้าวล้ำานำาหน้าเหนือ
ใครมากขึ้นไปอีกขั้น	 ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด	
ISUZU	 Insight	 Version	 1.1	 ที่มาพร้อม
สโลแกนเด็ด	 “แนะนำา	 ทำาง่าย	 ประหยัดได้	
ชีวิตดี”	
	 ISUZU	Insight	เทคโนโลยีแห่งความก้าว
ล้ำานำาหน้าในเรื่องความประหยัดจากอีซูซุ	
คือโปรแกรมการวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่	
หนึง่เดยีวแหง่วงการปกิอพัทีจ่ะชว่ยแนะนำาให้
ผู้ขับขี่สามารถพัฒนาการขับขี่ของตัวเอง	 ทั้ง
ในด้านของการประหยัดเช้ือเพลิง	 และความ
ปลอดภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 โดยระบบจะทำาการคำานวณและประเมนิ
ผลของผูข้บัขีใ่นการใช้รถใหอ้อกมาในรปูแบบ
ของอีซูซุ	 อินไซท์อย่างละเอียด	 ซึ่งจะแสดง
ผลออกมาในรูปแบบของกราฟและตัวเลข
ครอบคลุมทั้ง	5	ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขับขี่	
เช่น	รอบเครื่องยนต์,	 รอบเดินเบา,	ลักษณะ
การใช้คันเร่ง,	 การใช้เบรก	 และอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิง
	 ซึ่งเมื่อเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตาม 
คำาแนะนำาจากรายงานของโปรแกรมอีซูซู	 
อินไซท์อย่างต่อเนื่อง	 ก็จะทำาให้เกิดผลดีใน
ดา้นของ	“การประหยัดน้ำามนัเชือ้เพลงิ”,	“การ
ยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองยนต์”	 ตลอด 
จน	 “ช่วยสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีต่อผู้ใช้
รถ	 ซ่ึงจะช่วยสร้างความปลอดภัยทั้งต่อตัว 
ผู้ขับและเพื่อนร่วมท้องถนน”	อีกด้วยเช่นกัน
	 และด้วยความเหนือล้ำาแห่งเทคโนโลยี
อีซูซุ	 อินไซท์	 หนึ่งเดียวแห่งวงการปิกอัพอัน
โดดเด่นที่ช่วยในเรื่องของอัตราการประหยัด
เช้ือเพลิงนี้เอง	 คือส่ิงที่ทำาให้ยนตรกรรมจาก
แบรนด์อีซูซุได้ตอกย้ำาถึงความเหนือระดับ	
และเตมิความสมบรูณแ์บบใหก้บัทกุไลฟส์ไตล์
การขับขี่	 ทั้งความแรงเร้าใจ	 และประหยัดได้
เมือ่ตอ้งการอยา่งแทจ้รงิ	ซึง่ดว้ยความก้าวล้ำา
แหง่เทคโนโลยนีีเ้อง	ทีท่ำาให้ใครหลายคนคงไม่
อาจปฏเิสธไดถ้งึความเหมาะสมระหวา่ง	Isuzu	
Insight	Technology	กับรางวัล	Best	Hi-Tech	
Pickup	ที่ได้รับไปในปีนี้อย่างแน่นอน
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THE MOST POPULAR PPV WITH 
OVER 20,000-UNIT SALES IN 1 YEAR 

	 นบัเปน็ปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึนอยา่ง
ต่อเนือ่งอีกครัง้ของยนตรกรรมจากคา่ย
อีซูซุ	 กับการสร้างกระแส	 “ถล่มทลาย”	
ในประเทศไทยแบบนับครั้งไม่ถ้วนใน
การเปิดตัวยนตรกรรมรุ่นใหม	่ และคร้ัง
นี้ก็เช่นกันกับการเปิดตัวยนตรกรรม
อเนกประสงค์โมเดลใหม่ล่าสุด	 ISUZU	
MU-X	 ผู้มาสานต่อตำานานความยอด
เยี่ยมของของรถอีซูซุ
	 โดยชื่อ	 “MU-X”	 มาจากคำาว่า	 
“MU ” 	 ท่ี หมายถึ ง 	 My s t e r i o u s	 
Utility	–	ความอเนกประสงคท์ีค่าดไมถ่งึ	
ในขณะที่ตัวอักษร	“X”	นั้นเป็นตัวอักษร
ทีอ่ซีซูเุลอืกใชใ้นการสือ่สารความหมาย
ของการมีชีวิตเหนือระดับที่ไร้ขีดจำากัด	
เช่น	Exemplary,	Extraordinary,	Exotic	
เพ่ือให้เหมาะสมกับตัวตนแห่งความ
เป็นยนตรกรรมสำาหรับกลุ่มผู้ใช้รถรุ่น

ใหม่	ทีพ่รอ้มจะคน้หาส่ิงใหม่ๆ 	ใหกั้บตวั
เอง	ดังนั้น		“อีซูซุมิว-เอ็กซ์”	จึงเป็นสุด
ยอดรถอเนกประสงค์สำาหรับผู้นำาอย่าง 
แท้จริง	 ด้วยการยกระดับแบบเต็มขีด
ขั้นในทุกๆ	 ด้าน	 ต้ังแต่แนวคิดการ
ออกแบบที่ผสมผสานโฉบเฉี่ยวสไตล์
สปอร์ต	 ไปพร้อมกับการบ่งบอกความ
ภมูฐิานเหนอืระดบั	สะทอ้นความสำาเรจ็
ที่เหนือกว่าด้วยนิยาม	 “เอกสิทธ์ิแห่ง
ผู้นำา”	 (PRIVILEGE	 of	 the	 LEADER)	 
ซ่ึ ง เริ่มจากการยกระดับมาตรฐาน
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์เมืองไทย	ด้วย
การติดตั้งไฟส่องสว่างเวลากลางวัน	
(Super	 Daylight)	 มาให้เป็นอุปกรณ์
มาตรฐานแบบเดียวกับยนตรกรรม
ยุโรปเปน็เจ้าแรก	พรอ้มด้วยการพัฒนา
ระบบช่วงล่างใหม่	 แบบคอยล์สปริงทั้ง	
4	 ล้อ	 ช่วงล่างด้านหลังแบบ	 “5-Link	 

Suspension”		ที่มอบเสถียรภาพในการ
ขับขี่	 และการเกาะถนนได้อย่างดีเยี่ยม	
พร้อมด้วยความนุ่มนวลดุจรถยนต์นั่ง
ระดับหรู	 และความม่ันใจจากระบบ
เบรกแบบดิกส์มีครีบระบายความร้อน
ทั้ง	4	ล้อ	
	 อีซูซุได้ศึกษา	 ค้นคว้าและพัฒนา 
จนได้	 MU-X	 ที่พรั่ งพร้อมในทุกๆ 
ด้านนี้เองที่ทำาให้เกิดกระแส	 MU-X	
Fever	 ขึ้นอย่างรุนแรงในทันทีที่เปิดตัว	
ด้วยจุดเริ่มต้นจากยอดจองที่มากกว่า	
5,000	คันใน	10	วัน	ช่วงปลายปี	2556	
ต่อยอดมาสู่การขยายความสำาเร็จ	ด้วย
การสร้างประวัติศาสตร์ครั้งย่ิงใหญ่ให้
กับกลุ่มอีซูซุในประเทศไทย	 จากการ 
กวาดยอดขายสูงถงึ	20,000	คัน	ในเวลา
เพียง	 1	 ปี	 	 สะท้อนปรากฏการณ์แห่ง
เอกสทิธิร์ะดับผูน้ำาหลงัการเปดิตวัอยา่ง
เป็นทางการ	 ตอกย้ำาความสำาเร็จอย่าง
ท่วมท้น	 ซ่ึงเหมาะสมแล้วกับการคว้า
รางวัลพิเศษ	The	Most	Popular	PPV	
with	over	20,000-unit	Sales	in	1	Year		
ในปีนี้	

ISUZU

MU-X
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	 ความประหยัดน้ำามันคงเป็นเพียง
ตวัเลขกลา่วอา้ง	หากไม่ไดร้บัการพสิจูน์
จรงิ	และนบัแตอ่ดตีจนถงึปจัจุบนั	ความ
ประหยัดน้ำามันของอีซูซุก็ได้รับการ
พิสูจน์	และสร้างกระแสความเชื่อมั่นให้
ได้เห็นอยู่บ่อยคร้ัง	 ล่าสุดอีซูซุตอกย้ำา
ความประหยัดด้วยการจัดกิจกรรม
คาราวานประหยัดน้ำามันบนระยะทาง
ที่ไกลท่ีสุดเท่าที่เคยจัดกิจกรรมมา	 กับ
โครงการ	 “อีซูซุอินไซท์	 น้ำามันถังเดียว	
เที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้”		1,318	กม.	เซี่ย
เหมิน-เซี่ยงไฮ้”				
	 โดยพระเอกของงานนี้คือ	 “อีซูซุ	 
ดีแมคซ์	 ใหม่!	 ซูเปอร์เดย์ไลท์”	 ที่มา
พร้อมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ	 “อีซูซุอิน
ไซท์”	 และผู้ใช้รถอีซูซุตัวจริง	 8	 ผู้กล้า	 
กับวิธีการขับรถให้คุ้มค่าน้ำามันทุกหยด
มาใช้ในสภาพการจราจรจริง	 ตลอด
ระยะเวลาการเดินทางทั้งสิ้น	 3	 วัน	
ตั้งแต่	 เซี่ยเหมิน–อุนโจว	 (593	 กม.)	
อุนโจว–หนิงโป	 (572.1	 กม.)	 และหนิง
โป-เซี่ยงไฮ้	 	 (152.9	 กม.)	 ท่ามกลาง
ความหนาแน่นของสภาพการจราจร
จริง	มุ่งสู่จุดหมายปลายทาง	“หอไข่มุก”	
แลนมาร์คใจกลางมหานครเซี่ยงไฮ้	
มหานครขนาดใหญ่อันดับ	 5	 ของโลก		

โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ	และสื่อมวลชนเป็นสักขี
พยาน	และร่วมเดินทางตลอดเส้นทาง			
	 ซึ่งผลสรุปของกิจกรรมนี้คือเครื่อง
ตอกย้ำาประสิทธิภาพความประหยัด
ชนิดไร้คู่เปรียบอย่างแท้จริง	 ด้วยข้อ
กำาหนดการขับบนเส้นทางการจราจร
จริง	 เปิดแอรต์ลอดเส้นทาง	ด้วยความ 
เร็วเฉลี่ย	80-90	กม./ชม.	มีการแวะพัก
เข้าห้องน้ำา	และรับประทานอาหารครบ
ทกุมือ้	ราวกบัการขบัขีใ่นชีวติประจำาวนั	
แต่บนเส้นทางข้ึน-ลงเขาบนความสูง	
30-800	 เมตรเหนือระดับทะเล	 ตลอด
จนวิง่บนทางดว่นขนาด	2-4	ชอ่งทาง	ซึง่
มกีารกำาหนดความเรว็ไวท้ี	่80-120	กม./
ชม.	และมกีลอ้งตรวจจบัความเรว็ตลอด
ทางกว่า	500	จุด		ลอดอุโมงคม์ากมาย		
ฝ่าสายฝนและการจราจรที่หนาแน่น
ในช่วงเย็นของแต่ละเมืองที่เข้าพัก	 จน
ในที่สุดภารกิจการเดินทางที่ยาวไกลก็
ประสบความสำาเร็จ	 เป็นที่ประจักษ์แก่
สายตาสักขีพยาน	 และตอกสถิติการ
ประหยัดน้ำามันเอาไว้ตั้งแต ่19.50	กม./
ลิตร	จนถึง	24.04	กม./ลิตร	
	 โดย	 4	 คันในทั้งหมด	 8	 คัน	 คือ	

ISUZU	D-MAX	ขุมพลังพิกัด	2.5	ลิตร	
ได้ทำาสถิติการประหยัดน้ำามันเอาไว้
อย่างยอดเยี่ยม	 ด้วยตัวเลขค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่	21.01	กม./ลิตร	ไปจนถึง	24.04	
กม./ลิตร	 ซ่ึงเป็นตัวเลขการประหยัด 
เช้ือเพลิงที่ดีที่สุดในจำานวนรถทั้งหมด	
8	 คัน	 ตอกย้ำาความสามารถในการ
ประหยัดเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์	 2.5	
ลิตรได้อย่างหมดจด	 และเหมาะสม
แล้วกับการครองรางวัลพิเศษ	 Best	
Fuel	Economy	Pickup	2,500	C.C.	ไป
ครองในปีนี้

FUEL ECONOMY PICKUP 2,500 C.C.

ISUZU D-MAX
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