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2015Car of The Year

	สิน้สดุการรอคอยรางวลัเกยีรตยิศสูงสุดทีค่นยานยนตภ์มิูใจ	Car	of	The	Year	 
2015	 ที่สุดของรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี	 เครื่องหมายการันตีคุณภาพที่

ผ่านการคัดสรร	 ผ่านการใช้จริง	 ทดสอบจริงบนสนามทดสอบเฉพาะกิจ
เมื่อวันที่	31	มกราคม	2558	โดยผู้เชี่ยวชาญ	นักวิจารณ์	และนักออกแบบ

สร้างรถยนต์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย	 ต่างลงความเห็นแล้วว่ารุ่นไหน	
แบรนด์ใด	 คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด	 กรังด์ปรีซ์กรุ๊ปจัดให้	 งานทดสอบรถที่ 

ยิง่ใหญท่ีส่ดุของไทยอนัเกดิจากความรว่มมือของบรษิทั	กรงัดป์รซี	์อนิเตอร์
เนชัน่แนล	จำากดั	(มหาชน)	ผูจั้ดงานบางกอก	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	มอเตอรโ์ชว	์ 

และผู้ผลิตสื่อยานยนต์ชั้นนำาของเมืองไทยเป็นหัวเรือใหญ่	 พร้อมด้วย 
แนวร่วมที่สำาคัญ	จากสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย	ที่มุ่งมั่นจัดกิจกรรม

มาโดยตลอด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อเป็นแรงผลักดันพัฒนายกระดับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล	

ซึง่วนันีเ้ปน็อตุสาหกรรมหลักทีส่รา้งเมด็เงนิมหาศาล	รวมทัง้กอ่ให้เกดิการ
สร้างงาน	 ล้วนแล้วเป็นยุทธศาสตร์สำาคัญที่พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
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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
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Best Car Diesel
UNDER 1500 CC.

all new MAZDA2

นับว่าเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งวงการรถยนต์ในเมืองไทย
อยา่งแทจ้รงิ สำาหรับการเปิดตวัรถรุน่ใหมอ่ยา่ง MAZDA2 
ใหม่ ที่นับว่าเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยที่ยกระดับรถยนต์น่ัง
ขนาดซับคอมแพค็ ใหม้มีาตรฐานใกลเ้คยีงกบัรถหรใูนยโุรป 
ด้วยระบบเครื่องยนต์คลีนดีเซล 1500 ซีซี. ที่มาควบคู่กับ
ความประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 นอกจากความประหยัดแล้ว	 ALL	 NEW	
MAZDA2	 ยังคงออกแบบด้วยแนวคิด	 Kodo	
Design	 เช่นเดียวกับรุ่นที่ทำาตลาดมาก่อนทั้ง	
MAZDA6,	MAZDA3	และ	MAZDA	CX-5	โดย
ปรับการออกแบบให้เหมาะกับรถขนาดซับ-
คอมแพ็ค	เน้นเส้นสายที่สปอร์ต	ให้ความรู้สึก
เคลื่อนไหว	โครงสร้างตัวถังแบบวงแหวน	เพิ่ม
ความแข็งแรงขึ้น	22	เปอร์เซ็นต์
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ปฏิวัติวงการ ผสมผสานความประหยัดและความแรงเข้าด้วยกัน
	 นับว่าเป็นรุ่นเร่ิมต้นของตลาดรถยนต์ซับคอมแพ็คเมืองไทย	 กับเครื่องยนต์ 
สกายแอคทฟี	คลนีดเีซล	SKYACTIV-D	เจเนอเรชัน่ใหมข่องมาสดา้ขนาด 1500 ซซี.ี	
มาพรอ้มเทอรโ์บแปรผนัทีม่นี้ำาหนกัเบา	เครือ่งเดินเงยีบ	และคงคุณสมบตัขิองเครือ่ง
ดีเซลที่แข็งแกร่ง	ทนทานสูง	ดูแลรักษาง่าย	มีอัตราส่วนการอัดต่ำาเพียง 14.8:1 จึง
เผาไหมส้มบรูณก์วา่ ใหแ้รงม้าสูงถงึ 105 แรงม้า และใหแ้รงบดิสูง 250 นวิตนั-เมตร	
เทยีบเทา่เครือ่งยนตเ์บนซนิขนาดใหญ ่2500 ซซี.ี อกีทัง้ยงัเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม	
ด้วยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)	 ต่ำาเพียง	 100  กรัมต่อกิโลเมตร	
สามารถผา่นมาตรฐานขอ้บงัคบัมลพษิของยโุรปทีเ่ขม้งวดทีส่ดุในระดับ 5  (Euro 5)
ส่งกำาลังผ่านระบบเกียร์	 SKYACTIV-DRIVE	 แบบอัตโนมัติ	 6	 สปีด	 ให้อารมณ์
ตอบสนองที่แม่นยำาเฉกเช่นเกียร์ธรรมดา	 โดยกำาลังจากเครื่องยนต์ถูกส่งไปยัง 
ตัวถังและล้ออย่างสมบูรณ์	และลดการสูญหายของกำาลัง	จึงยังคงความแรงและให้
ประสิทธิภาพของการประหยัดน้ำามันมากขึ้นกว่าเดิม
	 เพิ่มความมั่นใจด้วยระบบช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวสกายแอคทีฟ	 
SKYACTIV-CHASSIS	 ให้ความรู้สึกในการขับที่เกาะถนนมั่นคง	 ขณะท่ีความ 
นุ่มนวลของช่วงล่างยังคงอยู่  ซึ่งระบบบังคับเลี้ยวระบบใหม่	 ให้ความมั่นใจในการ
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ควบคุมรถขณะเข้าโค้งได้อย่างแม่นยำา	 และปลอดภัยทั้งในเชิงป้องกันและเชิงปกป้อง
เมื่อเกดิอุบตัเิหต	ุสว่นระบบความปลอดภยัพืน้ฐานอืน่ๆ	กใ็หม้าครบ	เชน่	ABS	ปอ้งกนั 
ลอ้ลอ็ก,	EBD	กระจายแรงเบรกดว้ยอเิลก็ทรอนิกส,์	DSC	ควบคมุเสถยีรภาพ	และ	TCS	
ป้องกันการลื่นไถลในทุกรุ่น

เทคโนโลยีความสปอร์ต
	 ชุดมาตรวัดเน้นมาตรวัดรอบแบบเข็มที่อยู่ตรงกลาง	ด้านซ้าย-ขวา	แสดงผลข้อมูล
แบบดิจิตอลที่จำาเป็นไว้อย่างครบถ้วน	 เหนือกรอบชุดมาตรวัดมีจอแสดงข้อมูลการขับ	
Active	Driving	Display	ในแบบ	HUD	หรอื	Head-up	Display	ควบคมุการปรบัด้วยหนา้จอ 
สมัผสัหรือท่ีสวติช	์Center	Commander	และอกีหน่ึงในไฮไลตข์องรถรุน่นีค้อื	ระบบ	MZD	
CONNECT	เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและแสดงผลบนจอแบบสัมผัสขนาด	7	นิ้ว	บริเวณ
คอนโซลกลางหรือ	Center	Display	รองรับการใช้งานโซเชียลมีเดีย	หรือข้อความ	SMS	
จากสมาร์ทโฟน	ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน	Bluetooth
	 นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอีก	10	เปอร์เซ็นต์	ด้วระบบ	i-ELOOP	
ที่ช่วยเปลี่ยนพลังงานจากการลดความเร็วเป็นพลังงานไฟฟ้า	 โดยใช้สัญญาณจากการ
หมนุของขอ้เหวีย่ง	ไมใ่ช่การหมุนของล้อแบบรถยโุรป	ทำางานรว่มกบัไดชารจ์แบบ	12-25	
โวลต์	ซึ่งจะชาร์จไฟฟ้าส่งไปยังตัวเก็บประจุ	ที่จะส่งต่อไปยังตัวแปลงไฟฟ้าจาก	25	เป็น	
12	 โวลต์	 ก่อนจะแบ่งไฟฟ้าท่ีได้จากการเบรกและลดความเร็วไปเก็บในแบตเตอรี่แบบ
มาตรฐาน	และบางสว่นสง่ไปปอ้นใหก้บัอุปกรณไ์ฟฟา้	เชน่	ระบบไฟสอ่งสวา่ง	เครือ่งเสยีง	 
มาตรวัด	ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า	และอื่นๆ	ทำางานร่วมกับระบบ	i-Stop	
ดับเครื่องยนต์เมื่อจอดนิ่ง
	 และนี่ก็เป็นบทสรุปโดยรวมว่า	 ทำาไม	 ALL	 NEW	MAZDA2	 ถึงได้เป็น	 “ท่ีสุด”	 
ในการรบัโหวตจากคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินครัง้นี	้ใหไ้ดร้บัรางวลั	Best	Car	Diesel	
Under	1500	cc.
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Under 2000 CC.
Best Hatchback

MAZDA3 Hatchback 2.0

สำาหรับความลงตัวรถ Hatchback ในปีนี้ คงต้องยกความเป็นสุดยอดให้กับ MAZDA3  
SKYACTIV 2.0 ด้วยรูปร่างหน้าตาสวยเด่นสะดุดตาไม่แพ้ใคร โดยได้รับการพัฒนามาจาก
แนวคิด Kodo Design หรือจิตวิญญาณแห่งการเคลื่อนไหว ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการ
เคลือ่นไหวของสิง่มชีวีติทีท่รงพลงั ภายใตก้ารเคลือ่นไหวทีส่งา่งาม โดยรวม 3 องคป์ระกอบ
หลัก คือ ความเร็ว พละกำาลัง และเสน่ห์ ทำาให้ MAZDA3 ใหม่ สวยลงตัวและมั่นคง และยัง 
มาพร้อมกับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำาเพียงแค่ 0.28 เท่านั้น
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	 นอกจากการออกแบบที่โดดเด่นแล้ว	 
MAZDA3	 ยังกว้างขวางด้วยมิติตัวถังท่ีมี 
ความยาว	 4,460	 มิลลิเมตร	 กว้าง	 1,795	 
มลิลเิมตร	สงู	1,450	มลิลเิมตร	น้ำาหนกั	1,297	
กิโลกรัม	 ซึ่งนับว่ากว้างกว่ารถในเซ็กเมนต์
เดียวกัน	 ทำาให้การโดยสารไม่ว่าจะด้านหน้า
หรือด้านหลัง	 มีความสะดวกสบายในทุก
อิริยาบถ	 ไม่อึดอัดในทุกการเดินทาง	 ไม่ว่า
จะใกล้หรือไกล
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	 ภายในห้องโดยสารโดดเด่นด้วยชุดมาตรวัด	 เน้นมาตรวัดรอบแบบเข็มที่อยู่ตรงกลางสไตล์เดียวกับ
รถสปอร์ต	ด้านข้างซ้าย-ขวา	เป็นจอดิจิตอลแสดงข้อมูลต่างๆ	ดูแพรวพราวทันสมัย	เหนือกรอบชุดมาตร
วัดมีจอแสดงข้อมูลการขับ	Active	Driving	Display	ในแบบ	HUD	หรือ	Head-up	Display	ที่ฉายไปที่แผ่น
สะท้อนที่ติดตั้งอยู่เหนือกรอบบังแสงชุดมาตรวัด	 ตัวแผ่นสะท้อนแสงจะพับขึ้น-ลง	 อัตโนมัติเม่ือสตาร์ท
และดับเครื่องยนต์		สามารถปรับระดับสูง-ต่ำาของการฉายข้อมูลได้	โดยปรับที่ตัวกระจกสะท้อน	และปรับ
ความสวา่งของขอ้มลูได	้	ควบคมุการปรบัดว้ยหนา้จอสมัผสัหรอืทีส่วติช	์Center	Commander	สะดวกสบาย
ด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ต	3	ก้าน	ที่จับกระชับมือ	พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์แพดเดิ้ลชิฟต์หลัง 
พวงมาลัย	และสวิตช์ควบคุมระบบต่างๆ	บนพวงมาลัย	สามารถปรับได้	4	ทิศทาง
	 อีกหนึ่งในไฮไลต์ของรถรุ่นนี้คือ	ระบบ	MZD	CONNECT	เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตและแสดงผลบนจอ
สัมผัสขนาด	7	นิ้ว	บริเวณคอนโซลกลางหรือ	Center	Display	รองรับการใช้งานโซเชียลมีเดีย	หรือข้อความ	
SMS	จากสมารท์โฟน	ดว้ยการเชือ่มตอ่ผ่าน	Bluetooth	พรอ้มแอพพลเิคชัน่	Aha	by	HARMAN	สำาหรบัการ
รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ	และสามารถโหลดเแอพฯที่ใช้งานร่วมกันได้อีก	เช่น		Stitcher	และ	Pandora	และ
อีกหนึ่งระบบที่ไม่ควรมองข้ามคือ	SCBS-Smart	City	Brake	Support	ที่ทำางานร่วมกับเซ็นเซอร์ซึ่งติดตั้งไว้
ที่กระจกหน้าบริเวณกระจกส่องหลัง	ทำาหน้าที่ช่วยเบรกอัตโนมัติ	ระบบ	RVM-		Rear	Vehicle	Monitoring	
เตือนจุดบอด	ทำางานร่วมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง	
	 MAZDA3	2.0L มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์	SKYACTIV-G	เบนซิน	4	สูบ	DOHC	16	วาล์ว	จ่ายน้ำามัน
เชือ้เพลงิตรงเขา้หอ้งเผาไหม	้หรอืไดเรก็อนิเจก็ชัน่	ความจ	ุ1,998	ซซี.ี	อตัราส่วนการอดั	14.0:1	กำาลงัสงูสดุ	
165	แรงม้า	ที่	6,000	รอบต่อนาที	แรงบิดสูงสุด	21.39	กก.-ม.	ที่	4,000	รอบต่อนาที	รองรับแก๊สโซฮอล์	
E85	ส่งกำาลังด้วยเกียร์	SKYACTIV-DRIVE	อัตโนมัติ	6	จังหวะ	พร้อมโหมด	Activematic
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	 ส่วนด้านความปลอดภัย	 ได้มีการเพ่ิมเติมเหนือคู่แข่งใน
เซ็กเมนต์เดียวกัน	 ด้วยระบบ	 i-ACTIVSENSE	 ทั้งในเชิงป้องกัน
และแก้ไข	เช่น	RVM	หรือ	Rear	Vehicle	Monitoring	ทำางานด้วย
กลอ้งมองหลงั	มสีญัญาณเตอืนบนกระจกมองขา้ง	เพือ่เตอืนผูข้บั
วา่มรีถอยูด่า้นหลงัอยูใ่นจดุบอด	ลดโอกาสการชนขณะเปลีย่นเลน	
และอกีระบบทีน่า่สนใจคอื	SCBS	หรอื	Smart	City	Brake	Support	
เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบวัตถุกีดขวางหน้ารถ	ระบบจะสั่งหยุดรถโดย
อัตโนมัติ	ทำางานที่ความเร็ว	4-30	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ส่วนระบบ
ความปลอดภัยพื้นฐานอื่นๆ	ก็ให้มาครบ	 เช่น	 	ABS	ป้องกันล้อ
ล็อก,	 EBD	 กระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์,	 DSC	 ควบคุม
เสถียรภาพ	และ	TCS	ป้องกันการลื่นไถล
	 ระบบช่วงล่างและระบบบังคับเล้ียวสกายแอคทีฟเป็นระบบ
ช่วงล่างใหม่	ที่ปรับโครงสร้างรวมจุดยึดต่างๆ	เข้าด้วยกัน	รองรับ
ภาระและน้ำาหนักในขณะขับทุกสภาวะ	 โดยด้านหน้าเป็นแบบ 
แม็คเฟอร์สัน	สตรัท	พร้อมเหล็กกันโคลง	ด้านหลังปรับจุดยึดสวิง
อาร์มและโครงสร้างใหม่	 ช่วยให้รถเกาะถนนม่ันคง	 ควบคุมรถได้
อย่างแม่นยำา	 ระบบบังคับเลี้ยวใหม่	 สามารถควบคุมการเลี้ยวได้
อย่างฉับไว	แม่นยำา	ให้ความปลอดภัย	เพิ่มความสบายในการขับขี่
และประหยัดน้ำามันกว่า
	 ซึ่งทั้งหมดนี้นับว่าเป็นการตอบโจทย์ที่ลงตัวสำาหรับรถ 
ยุคใหม่	ที่ความแรงมาควบคู่กับความประหยัด	ซึ่งทำาให้	MAZDA3	
HATCHBACK	 ตอบโจทย์ความต้องการของคณะกรรมการได้ 
ลงตัวที่สุด
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Under 2500 CC.
Best SUV Diesel

MAZDA CX-5 2.2 XDL

การออกแบบสปอร์ตล้ำาสมัยและนวัตกรรมความ 
โดดเด่นของเครื่องยนต์ขนาด 2200 ซีซี. ที่บรรจุ
อยู่บน MAZDA CX-5 2.2 XDL ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้รถได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นจุดเด่น
ในการคว้ารางวัล Thailand Car of The Year 2015

	 มาพสิจูน์กนัวา่	อะไรคอื...ความสดุยอดทีท่ำาใหก้รรมการเทคะแนนอยา่งทว่มทน้ใหก้บั	
MAZDA	CX-5	2.2	XDL	เรามาติดตามได้ในบททดสอบ	Thailand	Car	of	The	Year	2015	
ครั้งนี้…

ขุมพลังแรงเร้าใจ
	 เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ของมาสด้าอัดแน่นด้วยสุดยอดเทคโนโลยี	
“SKYACTIV”	 เต็มรูปแบบ	 รหัส	 SKYACTIV-D	 ดีเซล	 คอมมอนเรล	 4	 สูบ	
2191	ซีซี.	อัดอากาศด้วยเทอร์โบ	2	ตัว	ฝาสูบแบบ	DOHC	16	วาล์ว	พร้อม
ระบบแปรผันวาล์ว	 VVL	 ให้กำาลังสูงสุด	 175	 แรงม้า	 ที่	 4,500	 รอบต่อนาที	
แรงบิดสูงสุด	 42.79	 กก.-ม.	 ที่	 2,000	 รอบต่อนาที	 ส่งผ่านกำาลังด้วยระบบ
เกียร์อัตโนมัติ	6	จังหวะ	SKYACTIV-DRIVE	ระบบขับเคลื่อน	4	ล้ออัตโนมัติ	
ระบบเทอร์โบ	2	ตัวแบบ	Two	Stage	ให้อัตราเร่งที่ดีทั้งแต่รอบต่ำาจดรอบสูง	
โดยเทอร์โบลูกเล็กทำางานในรอบต่ำาถึง	 2,000	 รอบต่อนาที	 จากนั้นเทอร์โบ
ลูกใหญ่จะรับหน้าที่แทน	 เมื่อบวกกับการลากรอบที่ไหลลื่น	 เครื่องยนต์ดีเซล	
SKYACTIV-D	จึงให้อัตราเร่งที่ดี	ตอบสนองทันใจทุกย่านความเร็ว

ภายในสปอร์ตหรู
	 การตกแต่งภายใน	MAZDA	CX-5	2.2	XDL	เน้นโทนสีดำาแซมด้วยสีเงิน	
แผงคอนโซลทรงเรียบ	 	 ด้านบนตรงกลางติดตั้งจอสัมผัสเป็นชุดเครื่องเสียง
ชั้นดีของ	 Bose	 สามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลาย	 รวมท้ังใช้ควบคุมระบบ
ต่างๆ	ของตัวรถ	ชุดมาตรวัดทรงกลม	3	ดวง	ตรงกลางวัดความเร็ว	ฝั่งซ้ายวัด
รอบ	สว่นฝัง่ขวาเปน็จอแสดงขอ้มลูการขับ	ควบคมุดว้ยปุม่บนแผงหนา้ปดัและ 
พวงมาลยัแบบมลัตฟิงักช์นั	ซึง่มสีวติชค์วบคมุเครือ่งเสยีงและระบบโทรศพัท์ที่
ฝัง่ซา้ย	และควบคมุระบบครสูคอนโทรลทีฝ่ัง่ขวา	ทีแ่ผงคอนโซลฝัง่ขวาของผูข้บั
มีสวิตช์เปิด-ปิดระบบ	TCS,	AFS,	i-stop	และระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง	
หอ้งโดยสารดา้นหลงัสามารถเพิม่พืน้ทีบ่รรทกุสมัภาระแบบแยกพบั	40:20:40	

Test
	 เข้าสู่บทพิสูจน์	MAZDA	CX-5	ต้องผ่านการทดสอบ	3	รูปแบบ	ที่แตกต่าง 
กันไป	 เริ่มตั้งแต่	 Acceleration	 Test	 สถานีที่ใช้จับอัตราเร่งของเคร่ืองยนต์		

Lane	 Change	 สถานีทดสอบเสถียรภาพ
การควบคุมแบบกะทันหัน	และปิดท้ายด้วย	
Suspension	 Test	 สถานีทดสอบความนุ่ม
นวลจากระบบช่วงล่าง	 ซึ่ง	 MAZDA	 CX-5		
สามารถตอบโจทย์ได้อย่างชัดเจน	
	 ในสถาน	ีAcceleration	Test	เครือ่งยนต	์
SKYACTIV-D	 ดีเซล	 คอมมอนเรล	 4	 สูบ	
2191	 ซีซี.	 อัดอากาศด้วยเทอร์โบ	 2	 ตัว	
ฝาสูบแบบ	DOHC	 16	 วาล์ว	 พร้อมระบบ
แปรผันวาล์ว	 VVL	 ให้กำาลังสูงสุด	 175	
แรงม้า	 ที่	 4,500	 รอบต่อนาที	 แรงบิด
สูงสุด	42.79	กก.-ม.	ที่	2,000	รอบต่อนาที	
สามารถตอบสนองได้อย่างเร้าใจ	และยิ่งส่ง
กำาลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ	 SKYACTIV	 
DRIVE	ทีม่าพรอ้มอตัราทด	6	จงัหวะ	สามารถ 
เรยีกรอบไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	ไมม่สีะดดุ	ซึง่นบั
ว่าเป็นอีกจุดเด่นที่ประทับใจ	
	 ต่อเน่ืองด้วยสถานี	 Lane	 Change	
การทดสอบเสถียรภาพการควบคุมแบบ
กะทนัหัน	และสถาน	ีSuspension	Test	สถานี
ทดสอบความนุ่มนวลจากระบบช่วงล่าง	 
MAZDA	CX-5	ได้พกพาระบบความปลอดภยั
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มาเต็มรูปแบบ	 เริ่มตั้งแต่	 ระบบพวงมาลัย	 แร็ค	 แอนด์	
พิเนี่ยน	 พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้าที่สั่งการ
ได้เที่ยงตรง	 ช่วยลดแรงในเวลาขับช้าและเพิ่มความหน่วง
ในความเร็วสูง	และมีรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง	5.5	เมตร	ช่วย
ในการควบคุมไดอ้ยา่งง่ายดาย	และยิง่ทำางานรวมกบัระบบ
ช่วงล่างด้านหน้าแบบแม็คเฟอร์สัน	 สตรัท	 พร้อมเหล็ก
กันโคลง	และด้านหลังใช้	อิสระ	มัลติลิงค์	พร้อมเหล็กกัน
โคลงทีข่ึน้ชือ่ในเรือ่งนุม่นวล	เกาะถนน	ชว่ยกระจายแรงสัน่
สะเทอืนจากถนนทีจ่ะเขา้สู่หอ้งโดยสารไดอ้ยา่งดเีย่ียม	ไม่มี
อาการโคลงใหรู้ส้กึหวาดเสยีว	นอกจากนี	้MAZDA	CX-5	ยงั
อัดแน่นด้วยระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ	อาทิ	ระบบ
ควบคุมเสถียรภาพ	DSC,	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	TCS,	
ระบบชว่ยออกตวัทางชนั	HLA,	ระบบเตอืนความดนัลมยาง	
ซึ่งนับว่าครบเครื่องที่สุดเมื่อเทียบกับรถในคลาสเดียวกัน
	 และนี่คือบทสรุปความเป็นสุดยอดที่	 MAZDA	 CX-5	
2.2d	XDL	คว้าสุดยอดรางวัล	Thailand	Car	of	The	Year	
ปี	2015	มาครอบครองได้อย่างเหนือชั้น
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Section Test 
	 เข้าสู่บททดสอบความเป็นสุดยอด	 Performance	 Pickup	 เริ่มต้นด้วยสถานีทดสอบ
อัตราเร่ง	 Acceleration	 Test	 คณะกรรมการต้องเหยียบคันเร่งอย่างเร้าใจตั้งแต่ออกตัว	
เพื่อหาเวลาดีที่สุดในระยะทาง	100	 เมตร	 เครื่องยนต์	5	สูบ	แถวเรียง	ดีเซล	คอมมอน
เรล	 Di-THUNDER	 PRO	 3.2	 i5	 ที่ทำางานร่วมกับเทอร์โบแปรผันใหม่	 (Variable-Nozzle	
Turbocharger)	 ให้กำาลังสูงสุด	 200	 แรงม้า	 ที่	 3,000	 รอบต่อนาที	 ให้แรงบิดสูงสุด	 470	 
นิวตัน-เมตร	ที่	2,500	รอบต่อนาที	สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างยอดเยี่ยม	และยิ่ง

Best Performance Pickup
MAZDA BT-50 PR0 3.2
ยังคงเป็นรถปิกอัพแข็งแกร่งที่สุดบนท้องตลาดสำาหรับ MAZDA BT-50 PR0 3.2 ที่ 
อัดแน่นด้วยความแรงเร้าใจถึง 200 แรงม้า บนรูปร่างที่สะดุดตา ล้ำาสมัย ด้วยการนำาดีไซน์
รถเกง๋สปอรต์สายพันธุม์าสด้ามาผสมผสานรวมเขา้กบัปกิอพัขนาดใหญ ่สรา้งความแตก
ต่างเหนือระดับกว่าปิกอัพทั่วไป จนทำาให้รถปิกอัพมาสด้ามีทั้งความแกร่งและความสวย
อย่างลงตัว จนสามารถคว้ารางวัล Best Performance Pickup มาครองได้ถึง 3 ปีซ้อน

การได้รางวัลชัย Car of The Year 2015 

ในครั้งนี้ต้องผ่านบทพิสูจน์อะไรบ้าง ที่นี่มีคำาตอบ…
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ทำางานรว่มกบัระบบสง่กำาลงัแบบเกียรอ์ตัโนมตั	ิ6	สปดี	พรอ้ม
ระบบ	 SSC	 ที่ได้รับการพัฒนามาเป็นพิเศษจากทีมวิศวกร 
มาสด้า	 สร้างความเร้าใจได้อย่างต่อเนื่อง	 รวดเร็ว	 ซึ่งนับว่า
เป็นจุดเด่นสำาคัญในการทดสอบครั้งนี้	
	 สถานีที่	 2	 Lane	 Change	 การทดสอบเสถียรภาพการ
ควบคุม	คณะกรรมการผู้ทดสอบจะต้องคอนโทรลพวงมาลัย
ในการเปลีย่นเลนกะทนัหนั	เพือ่ทดสอบความแมน่ยำาของพวง
มาลยัและการทำางานของระบบชว่งลา่งในชว่งเวลาฉกุเฉนิ	ซึง่
ในสถานีนี้คณะกรรมการได้สัมผัสถึงความแตกต่างของการ
ควบคุมที่แม่นยำาเหนือรถปิกอัพทั่วไป	 ด้วยพวงมาลัย	 แร็ค	
แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	สามารถสั่งการ
ระบบช่วงล่างได้อย่างแม่นยำาและลงตัว	 แม้ในช่วงการหัก 
พวงมาลยัเปลีย่นเลนกะทนัหัน	ระบบความปลอดภยัอนัชาญ
ฉลาดสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม	ไมม่อีาการสะบดั
หรือท้ายโยนให้รู้สึกหวิวแต่อย่างใด	
	 ปดิทา้ยดว้ยการทดสอบความนุม่นวลของระบบชว่งลา่ง	
Suspension	 Test	 ซึ่งคณะกรรมการจะได้พบกับบททดสอบ
ในการเข้าโค้งต่างๆ	ที่ทีมงานได้จัดเตรียมวางทางไว้ให้	ซึ่งมี
หลากหลายรูปแบบ	ไม่ว่าจะเป็นโค้งแคบ	โค้งกว้าง	และโค้ง
ตัวเอส	 เพื่อให้คณะกรรมการได้สัมผัสถึงระบบช่วงล่างเต็ม
รูปแบบ	ซึ่งระบบเทคโนโลยีช่วงล่างอันทันสมัยของ	MAZDA	
BT-50	PRO	3.2	ไม่ไดท้ำาใหเ้หล่าคณะกรรมการผดิหวงัแม้แต่
น้อย	ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่	(Double-wishbone)	
กบัคอยลส์ปริง	เสรมิดว้ยเหลก็กนัโคลง	และชว่งลา่งด้านหลงั
แบบคานแข็งและชุดแหนบ	(Leaf-spring)	ให้ประสิทธิภาพสูง
ในการเกาะถนน	ที่ได้รับการปรับมาเป็นพิเศษจากทีมวิศวกร
อันเล่ืองช่ือของมาสด้า	 สร้างการกระจายเสถียรภาพในการ
เข้าโค้งได้อย่างไม่มีที่ติ	 และสามารถรับกับเครื่องยนต์ขนาด	
200	แรงม้าได้อย่างลงตัว
	 ที่สำาคัญ	 ในรุ่นขนาดเครื่องยนต์	 3.2	 ลิตร	 ยังพกพา 
ระบบความปลอดภัยมาอย่างครบครัน	 ไม่ว่าจะเป็น	 ระบบ
เบรก	ABS.	พร้อมระบบกระจายแรงเบรก	EBD,	 เฟืองท้าย
แบบลิมิเต็ดสลิป	 LSD,	 ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว	
DSC,	ระบบป้องกันการลื่นไถล	TCS,	ระบบควบคุมความเร็ว
ขณะลงทางลาดชัน	HDC,	ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน	
HLA,	ระบบช่วยการทรงตัวขณะลากจูง	TSA,	ระบบป้องกัน
การพลิกคว่ำา	 ROM	 ซึ่งนับได้ว่าครอบคลุมและมั่นใจได้จริง
ในเวลาฉุกเฉิน
 
	 ซึง่ผลสรปุโดยรวมจากคณะกรรมการทดสอบใหเ้ปน็เสยีง
เดยีวกนัเลยวา่	สมรรถนะ	MAZDA	BT-50	PRO	3.2		สามารถ
ตอบโจทยไ์ดอ้ยา่งดเียีย่ม	ไมว่า่จะเปน็การทดสอบสมรรถนะ	
และการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่น	 จึงทำาให้คว้า
รางวัล	 Best	 Performance	 Pickup	 มาครองได้อย่างเต็ม 
ภาคภูมิ
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