
Best High-lift Freestyle Cab 2,500 C.C.

MITSUBISHI TRITON

Best Sedan Under 1,200 C.C. 
 MITSUBISHI ATTRAGE 
Best Pickup 4WD Under 2,500 C.C.   
 MITSUBISHI TRITON
Best PPV Diesel 4WD Under 2,500 C.C. 
 MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 4WD

Best  Hi-tech Engine Pickup
 MITSUBISHI TRITON
Best Fuel Economy Eco Car 
 MITSUBISHI MIRAGE

มิตซูบิชิ สร้างปรากฏการณ์ใหม่
คว้า 6 รางวัล “รถยอดเยี่ยมแห่งปี 58”
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	 ส้ินสุดการรอคอยรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คนยานยนต์
ภูมิใจ	 Car	 of	 The	 Year	 2015	 ที่สุดของรถยนต์ยอดเย่ียม
แหง่ป	ีเครือ่งหมายการนัตคีณุภาพทีผ่า่นการคดัสรร	ผา่นการ
ใช้จริง	 ทดสอบจริงบนสนามทดสอบเฉพาะกิจเมื่อวันที่	 31	
มกราคม	2558	โดยผู้เชี่ยวชาญ	นักวิจารณ์	และนักออกแบบ
สร้างรถยนต์ชั้นแนวหน้าของเมืองไทย	ต่างลงความเห็นแล้ว
ว่า	รุ่นไหน	แบรนด์ใด	คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุด	กรังด์ปรีซ์กรุ๊ปจัด
ให	้งานทดสอบรถทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุของไทยอนัเกดิจากความรว่ม
มือของบริษัท	กรังด์ปรีซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	(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	ซึ่งกว่าจะได้มาซึ่งรถคุณภาพดีเด่นใน
แต่ละเซ็กเมนต์นั้น	 ต้องผ่านการคัดเลือกเปรียบเทียบกันทุก
รายละเอยีด	แบง่ตามรปูแบบรถ	ขนาดเครือ่งยนต	์เทคโนโลยี
การขับเคลื่อน	 ในปีนี้ทางคณะผู้จัดได้เลือกสนามปทุมธานี	 
สปีดเวย์	เป็นสถานที่ทดสอบ	พร้อมด้วยความเข้มงวดที่มาก
ขึ้นจากคณะกรรมการในแต่ละหัวข้อการทดสอบ
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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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MITSUBISHI

ยังคงเป็น Eco Car ที่ถือครองความ “คุ้มค่า” อย่างหาใครเทียบได้ยาก แต่ถ้ามีแค่
ความ “คุ้มค่า” อย่างเดียวคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่ กับรางวัล Best Sedan Under 
1,200 C.C. เว้นแต่ภายใต้ความ “คุ้มค่า” นั้น คือ “สมรรถนะ” ที่ต้องยอมรับอย่าง
แท้จริง

SEDAN UNDER 1,200 C.C.                            
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	 MITSUBISHI	ATTRAGE	รถยนต์นัง่ 
Eco	Car	 ในสไตล์ของตัวถังแบบซีดาน	
ยังคงมากับความ	 “เหนือชั้น”	 อันยอด
เยี่ยมอีกครั้งในปีน้ี	 โดยเฉพาะในเร่ือง
ของความ	“คุม้คา่”	ทีส่ามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
หลากหลาย	ซึง่นอกจากตวัตนของความ
เป็นรถ	 Eco	 Car	 ที่ประหยัดน้ำามันชั้น
เยีย่มแลว้	ยงัสามารถนำาเสนอสิง่อำานวย
ความสะดวกสบายที่ครบครัน	 อันเป็น
อีกหนึ่งจุดเด่นหลักไปพร้อมๆ	 กันอีก
ด้วย	 ภายใต้ลักษณะของตัวถังรถแบบ
ซีดาน	 ซึ่งออกแบบตามหลักอากาศ
พลศาสตรจ์นไดค้า่สมัประสทิธิแ์รงเสยีด
ทานต่ำาเพยีง	0.29	นี	้มาพรอ้มกบัจุดยนื
ที่เน้นเรื่องความหรูหรา	 โดยประกอบ
ด้วย	กระจังหน้าโครเมียม	รับกับชุดไฟ
หน้าทรงโฉบเฉี่ยวแบบฮาโลเจน	 และ
ไฟตัดหมอกที่ตกแต่งด้วยโครเมียม	ติด
ตั้งชุดกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ	
พร้อมไฟเลี้ยวแบบ	 LED	 และระบบ
ปรับ-พับด้วยไฟฟ้ามาให้เป็นอุปกรณ์
มาตรฐาน	ปดิทา้ยดว้ยลอ้อลัลอยขนาด	
15	นิ้ว	พร้อมยาง	185/55R15	
	 สำาหรับภายในห้องโดยสาร	 เน้น
โทนสีดำาสไตล์	Piano	Black	ซึ่งตัดด้วย
ความโดดเดน่จากการตกแตง่แบบ	Silver 
Decoration	 พร้อมอุปกรณ์อำานวย
ความสะดวกที่อัดแน่นมาให้ในระดับ
ที่ต้องเรียกว่า	 “มากที่สุด”	 ในรถระดับ
เดียวกัน	ประกอบด้วย	 	พวงมาลัยหุ้ม
หนังแบบมัลติฟังก์ชัน,	 อุปกรณ์ความ

ตั้งแต่ความประทับใจในสถานีทดสอบ
อัตราเร่ง	ที่เครื่องยนต์	1.2	ลิตร	3	สูบ	
และเกียรอัตโนมัติ	 CVT	 ยังคงแสดง
ความสามารถในการผสมผสานการ 
รับช่วง	 และส่งต่อกำาลังได้อย่างเย่ียม
ยอด	 ในการไต่ความเร็วขึ้นอย่างต่อ
เนื่องและนุ่มนวล	
	 และด้วยเครื่องยนต์	 ประกอบ
กับการส่งกำาลังอย่างเหมาะสมบน 
เรือนร่างขนาดกะทัดรัดนี้เอง	 ที่ทำาให้	
ATTRAGE	 นำาเสนอความคล่องตัวใน
การขับขี่ได้อย่างประทับใจ	 ดังเช่นที่
คณะกรรมการได้สัมผัสบ่อยครั้งในการ
ทดสอบจากสถานีแฮนด์ลิ่ง,	 สลาลอม	
และเลนเชนจ์	 ที่ต้องอาศัยการบังคับ
ควบคุมเป็นปัจจัยหลัก	โดยมีระบบพวง
มาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า	 EPS	 และระบบ
ช่วงล่างเป็นพระเอกของการทดสอบ
อย่างแท้จริง	ด้วยการเคลื่อนไหวที่ต้อง
ขับรถหักหลบสิ่งกีดขวางเบื้องหน้าที่
เปน็ไปอย่างลืน่ไหล	ในขณะทีร่ะบบชว่ง
ล่างแม้จะปรับเซตมาให้เกิดความนุ่ม
นวลเป็นหลัก	 แต่ก็เปี่ยมไปด้วยความ
มัน่ใจในเสถยีรภาพการทรงตวั	และการ
ยดึเกาะถนนทีแ่นบแนน่	และดว้ยความ
สามารถอันเกินตัวในหลายๆ	 ด้านนี้
เอง	ที่ทำาให้รางวัล	Best	Sedan	Under	
1,200	C.C.	จงึตกเป็นของ	MITSUBISHI	
ATTRAGE	 อีกครั้งในปีนี้ต่อเนื่องเป็น
ปีที่สอง

บันเทิงที่รองรับวิทยุ-เคร่ืองเล่น	 DVD,	
MP3,	USB	และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ,	
ระบบนำาทาง	 Navigation,	 ระบบเช่ือม
ตอ่โทรศัพทไ์รส้าย	และระบบกลอ้งมอง
หลงัขณะถอยจอด	แสดงผลผา่นจอภาพ
แบบสัมผัสขนาด	6.5	นิ้ว	
	 ทางด้านขุมพลังของ	 ATTRAGE	
คือบล็อกเดียวกับพี่น้องร่วมค่ายอย่าง	
MIRAGE	ทีย่งัคงทำาตลาดอยา่งตอ่เนือ่ง
ด้วยคุณสมบัติโดดเด่น	 อันเป็นเครื่อง 
การันตีในความยอดเยี่ยมที่มีมาโดย
ตลอด	 จนผู้ใช้งานจริงและทำาให้คณะ
กรรมการกวา่ครึง่เทคะแนนใหต้ัง้แตเ่หน็
รายชื่อเลยทีเดียว
	 ขุมพลังเบนซิน	 ความจุ	 1.2	 ลิตร	
แบบ	3	สูบ	DOHC	MIVEC	12	วาล์ว	ที่
ให้กำาลังสูงสุด	78	แรงม้า	ที่	6,000	รอบ
ต่อนาที	กับแรงบิด	100	นิวตัน-เมตร	ที่	
4,000	 รอบต่อนาที	 ขับเคลื่อนล้อหน้า	
ส่งกำาลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ	 INVECS-III	
CVT	 พร้อมด้วยความสามารถในการ
รองรับเชื้อเพลิงได้ท้ังเบนซิน	 91	 และ	
95	รวมถึงแก๊สโซฮอล์	91,	95	ไปจนถึง	
E20	 ที่สร้างมาตรฐานความประหยัด
น้ำามนัสงูสดุถงึ	22	กม./ลติร	จากผลการ
ทดสอบในห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน
ยุโรป	UNECE	Reg.101	Rev.01	Com-
bine	 Mode	 คืออีกหน่ึงความประทับ
ใจที่มีต่อคณะกรรมการ	 เช่นเดียวกับ	
“สมรรถนะ”	 ที่เคยได้สัมผัสกันมาแล้ว	
และการสัมผัสในครั้งนี้ก็คือการตอกย้ำา
ในความเหมาะสมกับรางวัลอย่างที่สุด	
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PICKUP 4WD UNDER 2,500 C.C.                            
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	 ALL	NEW	MITSUBISHI	TRITON 
เจเนอเรชั่นที่	 5	 ของรถกระบะมิตซูบิชิ	 
ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ 
การเป็นที่ สุดของรถกระบะอเนก 
ประสงค์แบบสปอร์ต	 “Ultimate	 Sport	
Utility	Truck”	ที่ไม่ได้จำากัดแค่เพียงการ
บรรทุกเพื่อการพาณิชย์	 แต่ยังรวมไป
ถึงความสะดวกสบายอย่างรถยนต์นั่ง
สำาหรบัการใชง้านในชวีติประจำาวนั	ดว้ย
แนวคิด	 “เปล่ียน...ทุกความเชื่อ”	 กับ
นวัตกรรมยานยนต์ที่ให้ประสบการณ์
ใหม่ในการขับขี่	
	 และการ	“เปลี่ยน	…	ทุกความเชื่อ” 
ในครั้งน้ี	 	 เริ่มขึ้นตั้งแต่รูปลักษณ์ที่ดู 
สปอร์ตหรูและโฉบเฉ่ียวขึ้น	 เสริมด้วย
รายละเอียดต่างๆ	 เช่น	 กระจังหน้า
โครเมียมที่ รับกับกันชนหน้าสไตล์
สปอร์ต,	ไฟหน้าแบบโปรเจ็กเตอร์	HID 
(ไฟสูง-ต่ำา)	 พร้อมไฟส่องสว่างเวลา 
กลางวัน	 DRL	 และไฟตัดหมอกแบบ 
มีสไตล์	 ตลอดจนกระจกมองข้าง
โครเมียมพร้อมไฟเลี้ยว,	 ไฟท้ายทรง
สปอร์ตอันโดดเด่นเช่นเดียวกับกันชน
หลัง	และล้ออัลลอยขนาด	17	นิ้ว
	 ภายในหอ้งโดยสารดไีซนส์ปอรต์หร	ู
และมเีอกลกัษณโ์ดดเดน่ด้วยเทคโนโลยี
ลดเสียงรบกวนตลอดการเดินทาง	และ
ครบครันด้วยฟังก์ชันทันสมัย	เช่น	พวง
มาลยัมลัตฟิงักช์นัสำาหรบัควบคมุเครือ่ง
เสียง	 และระบบ	Cruise	 Control,	 ปุ่ม
สตารท์เครือ่งยนต,์	หนา้จอมลัตฟิงักช์นั
แบบ	Touch	Screen	รองรับเครื่องเล่น
วิทยุ	 DVD,	 MP3	 ระบบนำาทาง	 และ
ช่องต่อ	 USB	 สำาหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง,	
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่สามารถ

เปลี่ยน…ทุกความเชื่อ คือสโลแกนของ ALL NEW MITSUBISHI TRITON ซึ่งเป็นการ
ชี้ให้เห็นภาพอันเด่นชัดถึงความยอดเยี่ยมในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคณะ
กรรมการทดสอบที่เห็นภาพชัดเจน จนถึงกับต้องยอมมอบรางวัล Best Pickup 4WD 
Under 2,500 C.C.ให้ไปครอบครองเลยทีเดียว
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แยกอุณหภูมิได้อิสระซ้าย-ขวา	และปุ่ม
ปรบัโหมดขบัเคลือ่นควบคมุดว้ยไฟฟา้ที่
ปรับได้อย่างสะดวกและแม่นยำา	ตลอด
จนจอแสดงข้อมูลอเนกประสงค์สำาหรบั
การขับขี่,	 กล้องมองหลังที่แสดงภาพ
ผ่านหน้าจอ	พร้อมเส้นกะระยะ
	 ส่วนจุดสำาคัญที่	 “เปลี่ยน…ทุก
ความเช่ือ”	 จากคณะกรรมการทดสอบ
ก็คือ	 เร่ืองของสมรรถนะท่ีเกิดข้ึนเป็น
ครั้ งแรกในรถกระบะกับการติดตั้ ง
เครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูง	 รหัส	
4N15	 “ไมเวค	 วีจี	 เทอร์โบ”	 ขนาด	
2.4	 ลิตร	 พร้อมเสื้อสูบและฝาสูบแบบ
อะลูมินัมอัลลอยบล็อก	 ที่มอบพละ
กำาลังสูงสุดได้ถึง	181	แรงม้า	ที่	3,500	
รอบต่อนาที	 พร้อมแรงบิดสูงสุด	 430	
นิวตัน-เมตร	ที่	2,500	รอบต่อนาที	ซึ่ง

มีการประหยัดน้ำามันที่มากขึ้นถึง	 20%	
และลดมลพิษลงได้ถึง	 17%	 เมื่อเทียบ
กับรุ่นที่ผ่านมา	
	 โดยเทคโนโลยีสำาคัญที่ทำาให้	 ALL	
NEW	MITSUBISHI	TRITON	มสีมรรถนะ
ที่เหนือกว่ารถในระดับเดียวกันก็คือ	
ระบบวาลว์แปรผนั	(MIVEC:		Mitsubishi	
Innovative	 Valve	 Timing	 Electronic	
Control	System)	ที่นำามาใช้ครั้งแรกใน
รถกระบะ	 ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิด
ดีขึ้นในรอบต่ำา	และได้แรงม้ามากยิ่งขึ้น
ในรอบสูง	ประกอบกับระบบอัดอากาศ
เทอร์โบแปรผัน	 (VG	 Turbo)	 ที่ช่วย
ให้การทำางานของเครื่องยนต์มีกำาลัง
สูงในทุกๆ	 รอบเครื่องยนต์อย่างต่อ
เน่ือง	 และตอบสนองได้ทันใจ	 ในขณะ
ที่อะลูมินัมอัลลอยบล็อก	 (Aluminum	 

Alloy	 Block)	 คือส่วนประกอบน้ำาหนัก
เบาที่เกิดจากเทคโนโลยีการลดน้ำาหนัก
ได้ถึง	 35	 กก.	 แต่ยังคงไว้ซ่ึงความแข็ง 
แกร่งและทนทาน	 ระบายความร้อนดี
อยา่งยอดเย่ียม	ทัง้ยงัมเีสยีงเครือ่งยนต์
ที่เงียบขึ้นจากอัตราส่วนกำาลังอัดต่ำา
เพยีง	15.5:1	ทัง้ยงัรวมถงึการใชก้ระบอก 
สูบแบบเหล็กกล้า	 (Steel	 Cylinder	 
Liner)	และการตดิตัง้โซไ่ทม์มิง่ทีท่นทาน	
ช่วยยืดอายุการใช้งาน	 และลดค่าใช้
จ่ายเรื่องการบำารุงรักษาเครื่องยนต์อีก
ด้วยเช่นกัน
	 และด้วยองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้น
มาถงึขดีสุดนีเ้อง	ทีท่ำาใหค้ณะกรรมการ
ต่างก็ชื่นชอบและหลงใหลตั้งแต่เริ่มต้น
สัมผัสสมรรถนะในสถานีอัตราเร่ง	 จาก
แรงบิดรอบต่ำา	 430	 นิวตัน-เมตร	 ที่
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ตอบสนองในการฉุดลากตัวถังขนาด
ใหญไ่ด้ตัง้แตเ่ริม่กดคนัเร่ง	และถา่ยทอด
ต่อเนื่องออกมาจนเต็มประสิทธิภาพ
จนถึง	2,500	รอบต่อนาที	ดว้ยมชีดุเกยีร์
อัตโนมัติ	5	สปีด	ส่งถ่ายกำาลังได้อย่าง
สะใจในทุกๆ	 จังหวะที่กดคันเร่ง	 เพื่อ
เค้นแรงตอบสนอง	
	 นอกเหนือจากความแรงสะใจที่
ได้รับแล้ว	 การควบคุมของ	 ALL	 NEW	
MITSUBISHI	TRITON	กย็งัเปน็ไปอยา่ง
เหนือชั้น	 ด้วยพวงมาลัยที่จับกระชับ	
ทำางานด้วยระบบ	แร็ค	 แอนด์	พิเนี่ยน	
พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงที่สื่อสารได้
อย่างเฉียบคม	 และคล่องตัวด้วยการ
แปรผันน้ำาหนักอย่างเหมาะสมกับ
ความเรว็ทีใ่ช	้และสอบผา่นการทดสอบ
ในสถานีแฮนด์ลิ่งได้อย่างสบายๆ	 ใน

ขณะที่สถานีต่อมาซ่ึงเป็นการขับรถ
หลบหลีกสิ่งกีดขวางในสถานีสลาลอม	
และเลนเชนจ์	การประสานงานระหว่าง
ระบบพวงมาลัยและช่วงล่างด้านหน้า
แบบอิสระ	 ปีกนก	 2	 ชั้น	 คอยล์สปริง	
และเหล็กกันโคลง	 กับด้านหลังแบบ
แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโช้คอัพไขว้	 ยิ่ง
เป็นเคร่ืองยืนยันความยอดเยี่ยมได้
อย่างดี	 ด้วยจังหวะการเคล่ือนตัวที่
คล่องแคล่วมากพอๆ	 กับการทรงตัว	
และการยดึเกาะถนนในระดบัทีม่ั่นใจได้
ทุกสภาวะ	 แม้ในบางจังหวะการเข้าหา
ในองศาแคบๆ	 จะมีอาการ	 “ให้ตัว”	 ที่
เกิดจากความสูงและน้ำาหนักของตัวรถ
ไปบ้าง	 แต่โดยรวมแล้วอยู่บนพื้นฐาน
ของเสถียรภาพท่ีเหนือระดับ	 และช่วย
ให้การขับขี่เป็นไปอย่างสนุกสนานมาก
ขึน้	ตลอดจนรบัรูใ้นบคุลกิความสปอรต์
ที่เกิดข้ึนจากการเพิ่มความแข็งแกร่งให้
กับโครงสร้างแชสซีและชุดช่วงล่าง	เพื่อ
ตอบสนองการใชง้านที่รองรบัไดท้ัง้การ
บรรทุกหนัก	 และการเป็นรถยนต์นั่งที่
สะดวกสบาย
	 นอกเหนือจากความสามารถด้าน
สมรรถนะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจนถึงขีด
สุดแล้ว	ความสามารถในการขับเคลื่อน
ก็ยังเป็นจุดเด่นที่สำาคัญ	 ด้วยการติด
ตั้งเทคโนโลยีใหม่ให้กับรุ่นขับเคลื่อน	
4	ล้อ	 เช่น	ระบบ	ES4		 (Easy	Select	

4	WD)	ที่ปรับโหมดขับเคลื่อนได้ง่ายๆ	
จากสวิตช์ปรับหมุนควบคุมด้วยไฟฟ้า	
ที่เปลี่ยนจากโหมดขับเคลื่อน	 2	 ล้อ	
(2H)	เป็น	4	ล้อ	(4H)	ได้อย่างง่ายดาย	
อีกทั้งยังมีโหมดขับเคลื่อน	4	ล้อ	แบบ	
4L	 สำาหรับเลือกลุยหนักๆ	 ที่มั่นใจได้
ด้วยระบบ	 ASTC	 (Active	 Stability	 &	
Traction	 Control)	 ที่ผสานการทำางาน
ระหว่างระบบ	 ASC	 และ	 ATC	 อย่าง
ลงตัว	 โดยช่วยในเรื่องของการควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัว	ป้องกันล้อหมุน
ฟรี	 และควบคุมการลื่นไถลไปพร้อมๆ	
กัน	 และยังมีระบบช่วยออกตัวบนทาง
ลาดชัน	 HSA	 (Hill	 Start	 Assist)	 เพื่อ
ป้องกันการลื่นไหลในกรณีท่ีต้องเบรก
รถบนทางชัน	 และต้องออกตัว	 รวมถึง
ระบบเสริมแรงเบรก	BA	(Brake-Assist)	
ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำามันเบรกเม่ือเหยียบ
เบรกกะทันหัน	 ช่วยให้การหยุดรถเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว	 ทำางานควบคู่ไปกับ
ระบบเบรก	ABS	อย่างมีประสิทธิภาพ	
เพ่ือช่วยเสริมความมั่นใจ	 และความ
ปลอดภัยให้มากขึ้นในทุกสภาวะการ
ขับขี่
	 ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมาข้าง
ต้นนี้เอง	 คือสิ่งที่บ่งบอกว่า	 “เพียง
พอ”	แล้วสำาหรับการเป็นเจ้าของรางวัล	 
Best	Pickup	4WD	Under	2,500	C.C.	
ในปีนี้
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Best High-lift Freestyle Cab 2,500 C.C. คือรางวัลที่เหมาะสมอย่างแท้จริง เพราะ
นอกจากความ “สมบูรณ์แบบ” ในเรื่องสมรรถนะและความคุ้มค่าแล้ว นี่คือครั้งแรกของ
โมเดล TRITON ที่มาพร้อมกับประตู Cab แบบเปิดได้เช่นกัน

HIGH-LIFT FREESTYLE CAB 2,500 C.C.                            

MITSUBISHI
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	 อีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับผู้บริโภค
ที่ช่ืนชอบความแข็งแกร่งในสไตล์ออฟ
โรด	บนพื้นฐานของรถขับเคลื่อน	2	ล้อ		
ALL	NEW	MITSUBISHI	TRITON	Plus	
คือยนตรกรรมรุ่นล่าสุดที่ตอบโจทย์
ความต้องการได้ตรงประเด็น	 และดูจะ 
เป็นการเดินตามกระแสที่ช่วยให้ล้อ		
ALL	NEW	MITSUBISHI	TRITON	Plus	
กลายเป็นที่นิยมในเวลาไม่นาน	 ด้วย
การมาถึงของรุ่น	 Freestyle	 Cab	 กับ
บานประตูที่เปิดได้แบบ	 “ตู้กับข้าว”	ซึ่ง
ช่วยอำานวยความสะดวกในการใช้งาน
ได้มากขึ้น
	 ในขณะที่ รู ปลั กษณ์ยั งคง เป็น
พื้นฐานเดียวกัน	 ด้วยคอนเซ็ปต์การ
ออกแบบที่ผสมผสานอย่างลงตัวใน
ความสปอร์ตหรู	 และโฉบเฉี่ยว	 ซึ่งเกิด
จากรายละเอียดต่างๆ	เช่น	กันชนหน้า
สไตล์สปอร์ต	 ที่ลงตัวกับไฟหน้าแบบ
โปรเจ็กเตอร์	 HID	 และไฟตัดหมอกที่
ออกแบบได้อย่างมีสไตล์	 ในมุมมอง
ด้านข้างสะดุดตาด้วยกระจกมองข้าง
โครเมียมพรอ้มไฟเลีย้ว	และลอ้อลัลอย
ขนาด	 17	 น้ิว	 ปิดท้ายด้วยด้านหลังที่
หล่อเหลาด้วยชุดไฟท้ายทรงสปอร์ต	ที่
ออกแบบรับกับกันชนหลังอย่างลงตัว	
อีกทั้งการมาพร้อมกับบานประตู	 “เปิด
ได้”	 เป็นคร้ังแรกของโมเดล	 TRITON	

นี้	 ยังเพิ่มความสะดวกในการเข้า-ออก	
และขนของ	 ทั้งยังเสริมความแข็งแกร่ง
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร	 รวม
ไปถึงเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกได้อีกด้วย
เช่นกัน
	 ห้องโดยสารยังคงกว้างขวาง	 และ
เปีย่มดว้ยเอกลักษณใ์นการดีไซน	์ตลอด
จนอปุกรณอ์ำานวยความสะดวกสบายที่
ครบเครื่อง	เช่น	ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์,	
จอแสดงข้อมูลอเนกประสงค์สำาหรับ
การขับขี่	พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสำาหรับ
ควบคุมเครื่องเสียง	 และระบบ	 Cruise	
Control	 รวมถึงหน้าจอมัลติฟังก์ชัน 
แบบ	Touch	Screen	รองรับเครื่องเล่น
วิทยุ	DVD	/	MP3	/	ระบบนำาทาง	และ
ช่องต่อ	 USB	 สำาหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง	
ตลอดจนระบบปรับอากาศอัตโนมัติท่ี
สามารถแยกอุณหภูมิได้อิสระ
	 ขุมพลังยังคงเป็นบล็อกใหม่ล่าสุด
อันยอดเยี่ยมกับเคร่ืองยนต์ดีเซล	 รหัส	
4N15	 “ไมเวค	 วีจี	 เทอร์โบ”	 ขนาด	
2.4	 ลิตร	 พร้อมเสื้อสูบและฝาสูบแบบ
อะลมูนิมัอลัลอยบลอ็ก	ทีใ่หก้ำาลงัสงูสดุ
ไดถ้งึ	181	แรงมา้	ที	่3,500	รอบตอ่นาท	ี
พร้อมแรงบิดสูงสุด	430	นิวตัน-เมตร	ที่	
2,500	รอบต่อนาที
	 โดยเทคโนโลยีสำาคัญที่ทำาให้		ALL	
NEW	MITSUBISHI	 TRITON	 Plus	 มี 
สมรรถนะที่เหนือกว่ารถในระดับเดียว 
กันก็คือ	 ระบบวาล์วแปรผัน	 (MIVEC:	
Mitsubishi	 Innovative	 Valve	 Timing	
Electronic	 Control	 System)	 ที่นำามา
ใช้ครั้งแรกในรถกระบะ	 พ่วงด้วยระบบ
อัดอากาศเทอร์โบแปรผัน	 (VG	 Turbo)	
ที่ช่วยให้การทำางานของเครื่องยนต์
มีกำาลังสูงในทุกๆ	 รอบเครื่องยนต์
อย่างต่อเนื่อง	 และตอบสนองได้
ทันใจ	 ในขณะที่อะลูมินัมอัลลอย 
บล็อก	 (Aluminum	 Alloy	 Block)	 คือ	
ส่วนประกอบน้ำาหนักเบา	 ที่เกิดจาก
เทคโนโลยีการลดน้ำาหนักได้ถึง	 35	
กก.	 แต่ยังคงไว้ซ่ึงความแข็งแกร่งและ
ทนทาน		ระบายความร้อนดีอย่างยอด
เยีย่ม	ทัง้ยงัมเีสียงเครือ่งยนตท์ีเ่งียบขึน้	

HIGH-LIFT FREESTYLE CAB 2,500 C.C.                            
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จากอัตราส่วนกำาลังอัดต่ำาเพียง	15.5:1	
ทั้งยังรวมถึงการใช้กระบอกสูบแบบ
เหล็กกล้า	 (Steel	Cylinder	 Liner)	 และ
การติดตั้งโซ่ไทม์มิ่งที่ทนทาน	 ช่วยยืด
อายุการใช้งาน	 และลดค่าใช้จ่ายเร่ือง
การบำารุงรักษาเครื่องยนต์
	 ความแตกตา่งระหว่างรุ่นขับเคลือ่น	
4	 ล้อ	 และรุ่นขับเคลื่อน	 2	 ล้อ	 ยกสูง

นั้น	 อยู่ในเรื่องของน้ำาหนักตัวถังที่เบา
ขึ้นจากการไร้ซึ่งระบบขับเคลื่อน	4	ล้อ	
เพราะฉะนัน้	นีค่อืเรือ่งเซอรไ์พรสอ์นัดับ
แรกที่คณะกรรมการทดสอบจะได้รับ
สัมผัสแห่งพลังแบบเต็มแรงบิด	 430	
นิวตัน-เมตร	ตั้งแต่เริ่มกดคันเร่งจนเต็ม
ขีดความสามารถที่	2,500	รอบต่อนาที	
โดยมชีดุเกยีรอ์ตัโนมัต	ิ5	สปดี	ทำาหนา้ที่

ลำาเลียงพละกำาลังได้เต็มประสิทธิภาพ	
และเต็มเม็ดเต็มหน่วย	ในขณะเดียวกัน
ก็สามารถถ่ายกำาลังได้อย่างลื่นไหล	ต่อ
เนื่องในระดับที่ผู้ขับขี่สามารถรับรู้ถึง
พลังที่ควบคุมได้ตลอดเวลา	 เช่นเดียว
กับความสามารถในการเคลื่อนตัวที่
ควบคุมได้อย่างเชื่องมือ	ด้วยระบบแร็ค	
แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรง	
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สถานแีฮนดล่ิ์ง	และตอ่เนือ่งไปยังสถาน ี
สลาลอม	 และเลนเชนจ์	 ที่ต้องอาศัย
ความคล่องตัว	 และการตอบสนองของ
พวงมาลยั	ไปพรอ้มกบัเสถยีรภาพในพืน้
ฐานช่วงล่างมาเป็นส่วนสำาคัญในการ
เรียกคะแนนจากคณะกรรมการ	 และ 
ดูเหมือน	 ALL	 NEW	 MITSUBISHI	 
TRITON	Plus	นี้เองก็ทำาได้ไม่เลว	ด้วย
การโกยคะแนนจากคณะกรรมการ
ทดสอบมาเก็บไว้อย่างไม่มีปัญหา	
	 ระบบพวงมาลัย	แรค็	แอนด	์พเินีย่น	
พรอ้มเพาเวอร	์ทีถ่กูปรบัเซตน้ำาหนกัมา
อยา่งด	ีและชว่งลา่งดา้นหนา้แบบอสิระ		
ปีกนก	2	ชั้น	คอยล์สปริง	และเหล็กกัน
โคลง	กับด้านหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน
พร้อมโช้คอัพไขว้ที่แข็งแกร่ง	 หนักแน่น	
และนุ่มหนึบ	ด้วยวัตถุประสงค์ของการ
เปน็รถบรรทกุหนกั	และการเปน็รถยนต์
นั่งในตัวนั้น	 สามารถทำางานได้อย่าง
ยอดเยี่ยม	 แน่นอนว่าอาจมีลักษณะ 
ของความแข็งกระด้างเกิดขึ้นให้รู้สึก
บ้าง	 ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก	 เพราะด้วยพ้ืน
ฐานของความเป็นรถสำาหรับบรรทุก
หนัก	ทำาให้มีการเพิ่มความแข็งแกร่งให้
กับโครงสร้างแชสซีเพิ่มขึ้นบ้าง	 ทำาให้
ตัวรถค่อนข้างที่จะมีความแกร่งขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด	แต่ก็อยู่บนพื้นฐานของ
ความรู้สึกนุ่มนวลที่พอสัมผัสได้บ้าง	 
ซึ่งโดยรวมแล้ว	 ถ้าเรียกว่าเป็นบุคลิก	
“ขับสนุก”	 ก็คงจะไม่ผิดนัก	 และด้วย
ความที่เป็นรถปิกอัพขับสนุกนี้เอง	 คือ
ส่ิงท่ีทำาให้คณะกรรมการต่างๆ	 แวะ
เวียนกันมาทดลองขับอยู่บ่อยครั้ง	และ
ต่างก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกัน	 โดย
เฉพาะในเรื่องของสมรรถนะที่ยอด
เยี่ยมอย่างแท้จริง	 และคงไม่มีเหตุผล
อะไรที่จะขัดขวางการครองรางวัล	 
Best	 High-lift	 Freestyle	 Cab	 2,500	
C.C.	 ของ	 ALL	 NEW	 MITSUBISHI	
TRITON	Plus	ไปได้อย่างแน่นอน

ซึ่งรับคำาสั่งและปฏิบัติตามอย่างตรงไป
ตรงมา	
	 ซึง่จดุท่ีคณะกรรมการชืน่ชอบทีส่ดุ	
คอืจดุสมดลุระหว่างการแปรผนัน้ำาหนกั
พวงมาลัยให้เข้ากันกับจังหวะความเร็ว
ที่ใช้	 ซึ่งกลายเป็นการผสาน	 2	 ส่วนที่
ลงตัว	 และช่วยให้เกิดความคล่องตัว
ในระดับสูงสุด	 เมื่อต้องขับรถผ่านเข้าสู่
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PPV DIESEL 4WD UNDER 2,500 C.C.                            
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MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 4WD เวอร์ชั่นล่าสุด แสดงความเป็นผู้นำาอย่าง
เหนือชั้นด้วยการติดตั้งเทคโนโลยีขับเคลื่อนอันเหนือชั้น และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียง
พอสำาหรับการครองรางวัล Best PPV Diesel 4WD Under 2,500 C.C. อีกครั้งในปีนี้

PAJERO SPORT 2.5 4WD

	 MITSUBISHI	PAJERO	SPORT	มา
กับภายนอกที่แข็งแกร่ง	 ภูมิฐาน	 และ 
ดูหรูหรามากขึ้น	 ด้วยการแต่งหน้าทา
ปากใหม	่ดว้ยกระจงัหนา้แบบโครเมยีม	
รบักบัโคมไฟหนา้โปรเจคเตอรแ์บบ	HID	
ทีม่าพรอ้มระบบฉดีน้ำาลา้งไฟหนา้	และ
เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่	 และความ
ปลอดภัยด้วยไฟตัดหมอกหน้า	 ตลอด
จนการติดต้ังไฟเล้ียวที่กระจกมองข้าง,	
ระบบปัดน้ำาฝนอัตโนมัติ,	 ไล่ฝ้ากระจก
หลัง,	ที่ปัดน้ำาฝนด้านหลัง,	ไฟเบรกดวง
ที่	 3,	 กล้องมองหลัง	 และสัญญาณกะ
ระยะถอยหลังที่แสดงภาพผ่านหน้าจอ
ที่ติดต้ังภายในห้องโดยสาร	 นอกจาก
นี้	PAJERO	SPORT	ยังเพิ่มความดุดัน	
แข็งแกร่งให้กับรูปลักษณ์ด้วยแผงกัน
กระแทกด้านหน้า,	 ชุดโป่งล้อด้านข้าง
ขนาดใหญ่	 ที่รับกันอย่างลงตัวกับล้อ
อัลลอยขนาด	17	นิ้ว	อีกด้วยเช่นกัน
	 ภายในห้องโดยสารอันกว้างขวาง
นั้น	 เพียบพร้อมด้วยสารพัดอุปกรณ์
อำานวยความสะดวก	เช่น	เบาะนัง่คูห่นา้
ปรับด้วยไฟฟ้าได้ถึง	 8	 ทิศทาง,	 พวง
มาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง	พร้อมระบบ
ควบคุมการเปลี่ยนเกียร์	 Paddle	 Shift	
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ด้านหลัง,	 จอภาพระบบสัมผัสขนาด 
7	นิว้	พร้อม	8	ลำาโพงแบบพรเีมีย่ม	และ 
เครื่องเล่นวิทยุ	DVD,	CD,	MP3	ระบบ 
นำาทาง	 และช่องต่อ	 USB	 ที่เชื่อมต่อ 
ความบันเทิงได้อย่างหลากหลาย	 ทั้ง 
iPod,	iPhone,	SD	Card	และ	Flash	Drive 
พรอ้มการตดิตัง้จอภาพ	LED	ขนาดใหญ	่
10.2	 นิ้ว	 เหนือศีรษะ	 สำาหรับอำานวย
ความบันเทิงให้กับผู้โดยสารตอนหลัง	
มรีะบบปรบัอากาศอตัโนมตัทิีม่าพรอ้ม
กบัชอ่งปรบัอากาศ	ทีน่ัง่แถว	2	และแถว	
3	ทีถ่่ายทอดความเยน็สบายไดอ้ยา่งทัว่
ถึง	 และขาดไปไม่ได้กับคุณสมบัติของ
รถอเนกประสงค์	 กับการปรับเบาะน่ัง
แถว	 2	 และ	 3	 ได้ครอบคลุมทุกความ
ต้องการใช้งาน	 ไม่ว่าจะเป็นแบบแยก
อิสระ	50:50,	แบบ	55:45,	แบบ	60:40	
และแบบพับราบเรียบทั้งหมด
	 หั ว ใจหลักแห่งสมรรถนะของ	 
MITSUBISHI	 PAJERO	 SPORT	 คือ	 
ขมุพลังดเีซลพกัิด	2.5	ลติร	DI-D	ไฮเปอร	์
คอมมอนเรล	4	สูบ	DOHC	16	 วาล์ว	

เทอรโ์บแปรผนั	(VG	Turbo)	และอนิเตอร ์
คูลเลอร์	 ที่มีพร้อมพละกำาลัง	 178	
แรงมา้	ที	่4,000	รอบตอ่นาท	ีพรอ้มแรง
บิด	350	นิวตัน-เมตร	ที่รอบต่ำา	1,800- 
3,500	รอบต่อนาที		ส่งกำาลังด้วยเกียร์
อัตโนมัติ	5	สปีด	INVEC	II	พร้อมโหมด 
Sportronic	 และแป้นเปลี่ยนเกียร์	 
Paddle	Shift	ทำาหน้าที่ส่งกำาลังสู่ระบบ
ขับเคลื่อน	 4	 ล้อแบบ	 Super	 Select	
4WD	 ที่เลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบ	
2H,	4H,	4HLc	และ	4LLc	ตอบสนอง
ได้ถึง	4	รูปแบบสภาพถนน
	 เพราะ	 MITSUBISHI	 PAJERO	
SPORT	 ยังคงถ่ายทอดพละกำาลังออก 
มาให้สัมผัสได้อย่างเต็มที่	 โดยเฉพาะ 
ในการทดสอบจากสถานีอัตราเร่ง	 ที่
ได้แรงสนับสนุนอย่างสะใจจากแรงบิด
ระดับ	350	นิวตัน-เมตร	ดึงจนหลังจม
เบาะในรอบต่ำาๆ	 เพียง	 1,800-3,500	
รอบต่อนาที	หรือเพียงแค่เริ่มกดคันเร่ง
เทา่นัน้	สว่นหนึง่ของความเรา้ใจในอตัรา
เร่งนั้น	 เป็นผลมาจากเทคโนโลยีสำาคัญ

อยา่งระบบอดัอากาศ	VG	Turbo	ซึง่เปน็
เทอร์โบแบบแปรผัน	 ทำางานประสาน
กับท่อร่วมไอดีแปรผันและระบบบรรจุ
ไอดีแบบ	 ทวิน	 อินเทค	 แมนิโฟลด์	 
ที่ก่อให้เกิดการผสมของน้ำามันและ
อากาศแบบ	 Cyclone	 Effect	 เพื่อจุด
ระเบิดอย่างเต็มพลัง	 ทำาให้สามารถ
ถ่ายทอดกำาลังได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
รอบต่ำาจนถึงรอบสูง	 โดยมีสมองกล
อัจฉริยะ	32	บิต	ทำาหน้าที่ควบคุมและ
ประมวลผลการฉีดจ่ายน้ำามันเชื้อเพลิง
จากหัวฉีดแรงดันสูง	 180	 MPa	 อัน
เป็นกลไกที่จะทำาให้เครื่องยนต์ทำางาน	
และถ่ายทอดกำาลังออกมาได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ	
	 อี ก ห น่ึ ง จุ ด เ ด่ น สำ า คั ญ ข อ ง	 
MITSUBISHI	 PAJERO	 SPORT	 ก็คือ	
ความคล่องตัว	 ความปราดเปรียวสม
ช่ือ	 ที่เกิดขึ้นจากระบบพวงมาลัยแบบ
แร็ค	แอนด์	พิเนี่ยน	พร้อมเพาเวอร์	ที่
แปรผันน้ำาหนักให้เบาแรงในความเร็ว
ต่ำา	จนควบคุมเรือนร่างใหญ่โตได้อย่าง
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เคลื่อนแบบปกติทั้งในโหมดขับขี่	2	ล้อ	
(2H)	 และ	 4	 ล้อ	 (4H)	 แล้ว	 PAJERO	
SPORT	ยงัมากบัระบบขบัเคลือ่น	4	ลอ้	
ซึ่งมีโหมด	(4HLc)	สำาหรับขับเคลื่อน	4	
ล้อในสภาพเส้นทางท่ีต้องการกำาลัง
ขับเคลื่อนสูง	 และโหมด	 (4LLc)	 ขับ

เคลื่อน	 4	 ล้อแบบที่ต้องการอัตราทด
เฟืองสูงเป็นพิเศษ	 เหมาะกับสภาพ
เส้นทางที่ต้องการกำาลังขับเคล่ือนสูง	
และไม่สามารถใช้ความเร็วได้	 ซ่ึงโหมด
ขับเคลื่อนทั้ง	 2	 โหมดนี้	 มากับตัวช่วย
สำาคัญอย่าง	Center	Differential	 Lock	
ที่จะทำาการควบคุมแรงบิดของล้อหน้า
และล้อหลังอย่างเหมาะสมกับสภาพ
เส้นทาง	
	 และที่ เหนือช้ันไปกว่านั้นก็ คือ	
PAJERO	 SPORT	 เวอร์ช่ันใหม่นี้	 มา
กับการติดตั้งระบบ	ASTC	ที่ผสานการ
ทำางานของระบบ	ASC	(Active	Stability	
Control)	 ระบบควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว	และระบบ	ATC	 (Active	 Trac-
tion	Control)	ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี	
และป้องกันการลื่นไถล	 เข้าไว้ด้วยกัน
อย่างชาญฉลาด	 และด้วยระบบนี้เอง
ที่ทำาให้การลุยอุปสรรคหนักๆ	ในโหมด
ขับเคลื่อน	4	ล้อ	กลายเป็นเรื่องง่ายไป
ในทันที	 ทั้งยังมีระดับความปลอดภัย
มากขึ้นไปพร้อมๆ	 กันอีกด้วย	 ซึ่งเมื่อ

รวมกับระบบความปลอดภัยมาตรฐาน
ของ	 PAJERO	 SPORT	 อันครบครัน	
ตั้งแต่	โครงสร้างตัวถังนิรภัยแบบ	RISE	
Body	 (Reinforced	 Impact	 Safety	
Evolution),	 ถุงลมนิรภัยคู่หน้าแบบ	
Dual	 SRS	 Airbags	 กับขาแป้นเบรก	
และแกนพวงมาลัยแบบยุบตัวได้	 รวม
ถึงระบบมาตรฐานจากดิสก์เบรกแบบ
มีช่องระบายความร้อนด้านหน้า	 และ
ดรัมเบรกด้านหลัง	 พร้อมระบบสำาคัญ
อย่าง	ABS	(Anti-lock	Brake	System),	
ระบบกระจายแรงเบรก	EBD	(Electronic	
Brake-force	 Distribution)	 ติดต้ังมาให้
เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน	 เพื่อเพ่ิมความ
ม่ันใจถึงขดีสุดในการขบัขีอ่กีดว้ยเช่นกนั
	 เท่านั้นยังไม่พอ	 เพราะ	 PAJERO	
SPORT	 ยังได้ยกระดับความคุ้มค่าขึ้น
อีกขีดขั้น	 ด้วยการยกเอาระบบอำานวย
ความสะดวกและปลอดภัยอัจฉริยะที่
เรียกว่า	ETACS	(Electronic	Time	and	
Alarm	Control	System)	มาใสไ่ว้อกีดว้ย
เช่นกัน	 โดยระบบนี้จะประกอบด้วย
สัญญาณเสียง	 และไฟกะพริบเตือน	 ที่
จะแสดงบนหน้าปัด	 เมื่อมีการออกรถ
ในขณะที่ประตูรถปิดไม่สนิท,	ใบปัดน้ำา
ฝนแบบปรับความเร็วอัตโนมัติ,	 ระบบ
ปลดล็อกด้วยรีโมท,	 กุญแจอัจฉริยะ,	
สัญญาณเตือนลืมปิดไฟหรี่หน้า,	ระบบ
ตัดการทำางานไฟหน้าอัตโนมัติ,	 ระบบ
หน่วงเวลาปิดไฟในห้องโดยสาร,	ระบบ
หน่วงเวลาเปิด-ปิดกระจกไฟฟ้า	 ที่จะ
ทำางานต่อไปอีก	 30	 วินาทีก่อนเปิด
ประต	ูและสุดทา้ยคือระบบเซน็ทรลัล็อก	
ซ่ึงผู้ขับสามารถเปิดหรือปิดล็อกประตู
ทุกบาน	 โดยปุ่มควบคุมที่ประตูด้าน 
ผู้ขับ
	 และด้วยองค์ประกอบต่างๆ	 ใน
ทุกๆ	 ด้านของ	 PAJERO	 SPORT	
เวอร์ชั่นใหม่นี้เอง	คือสิ่งที่พิสูจน์ได้เป็น
อย่างดีถึงความเหมาะสมกับรางวัล		
Best	PPV	Diesel	4WD	Under	2,500	
C.C.	และรับไปอีกครั้งในปีนี้

ง่ายดาย	และจะแปรผันอย่างเหมาะสม
ต่อเนื่องกับระดับความเร็วท่ีใช้	 จนได้ 
มาซึ่งความสนุกสนานในการควบคุม
ที่โดดเด่น	 ราวกับกำาลังขับข่ีอยู่ในรถ
สปอร์ตขนาดใหญ่	 ซึ่งอารมณ์ของการ
ขับข่ีในสไตล์รถสปอร์ตที่สื่อสารได้
ชัดเจนนั้น	 มาจากระบบช่วงล่างด้าน
หน้าอิสระ	 ดับเบิลวิชโบน	 คอยล์สปริง	
และเหล็กกันโคลง	 กับด้านหลังที่เป็น 
แบบทรีลิงค์	 ทอร์คอาร์ม	 คอยล์สปริง	
และเหลก็กนัโคลง	อนัมีบคุลิกเฉพาะตวั
ทีต่อ้งเรียกวา่	โดดเดน่ในความหนกัแนน่	
นุม่หนบึ	และการยดึเกาะถนนทีเ่ปน็เลศิ	
ซึง่คณะกรรมการท้ังได้เหน็และได้สมัผสั
ลีลาการขับขี่หลบสิ่งกีดขวางมากมาย	
จากในสถานีทดสอบแฮนด์ลิ่ง	ต่อเนื่อง
ดว้ยสลาลอม	และเลนเชนจ์	ทีก่ลายเปน็
อีกสถานีทดสอบท่ีปล่อยให้	 PAJERO	
SPORT	 ได้โชว์สมรรถนะแบบสปอร์ต
อย่างเต็มที่	 ราวกับกำาลังสนุกสนานอยู่
ในสนามเด็กเล่น	
		 นอกจากความสามารถในการขับ
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	 ณ	 ช่วงเวลานี้คงไม่มียนตรกรรม 
จากค่ายไหนสร้างความน่าสนใจได้
ดีเท่ากับ	 ALL	 NEW	 MITSUBISHI	 
TR ITON	 เปลี่ ยน…ทุกความเช่ือ	
ด้วยแนวคิดของการเป็น	 “รถกระบะ
อเนกประสงค์แบบสปอร์ต”	ที่นอกจาก
จะครบครันดว้ยสไตลก์ารออกแบบ	และ
ฟังก์ชันการใช้งานด้วยอุปกรณ์อำานวย
ความสะดวกมากมายแล้ว	“สมรรถนะ”	
ยังคงเป็นอีกหนึ่งความร้อนแรงของ
โมเดล	 TRITON	 ใหม่	 ที่เหมาะสมกับ
รางวัล	Best		Hi-tech	Engine	Pickup	
โดยไม่มีข้อโต้แย้ง
	 ด้วยเทคโนโลยีล้ำาสมัยที่ติดตั้งอยู่
ในเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นล่าสุด	รหัส	4N15	
MIVEC	 วีจี	 เทอร์โบ	 อินเตอร์คูลเลอร์	
ขนาด	2.4	ลิตร	แบบ	4	สูบ	DOHC	16	
วาลว์	โดยเทคโนโลยทีัง้หมดท่ีชว่ยหนนุ

ส่งให้เกิดความยอดเยี่ยมนี้	 ประกอบ
ขึ้นด้วยเทคโนโลยีการลดน้ำาหนักด้วย
อะลูมินัมอัลลอยบล็อก	 (Aluminum	 
Alloy	Block)	ทีช่ว่ยใหส้ามารถลดน้ำาหนกั 
ของเคร่ืองยนต์โดยรวมได้ถึง	 35	 กก.	
แต่ยังคงความแข็งแกร่งและทนทาน		
ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยม	 และช่วย
ให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น	 ตลอดจน
การใชก้ระบอกสบูแบบเหลก็กลา้	(Steel	
Cylinder	Liner)	และการติดตั้งโซ่ไทม์มิ่ง	
จะชว่ยใหเ้กดิความทนทาน	ยดือายุการ
ใช้งาน	 และลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบำารุง
รักษาได้ดีขึ้นอีกด้วย
	 ส่วนต่อมาคือ	 ระบบอัดอากาศ
แบบเทอร์โบแปรผัน	 (VG	 Turbo)	 ซึ่งมี
การปรับองศาครีบใบพัดไปตามรอบ
การทำางานของเครื่องยนต์	 เพื่อให้
เครื่องยนต์มีกำาลังทั้งในรอบต่ำา	 รอบ

กลาง	 และรอบสูงอย่างต่อเนื่อง	 ตอบ
สนองการขับขี่ ได้ทันใจในทุกรอบ
ความเร็ว	
	 ปิดท้ายด้วยสูตรความสำาเร็จของ
เครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุด	 กับการ
เป็นครั้งแรกในรถกระบะที่ได้ติดตั้ง
ระบบ		MIVEC	(Mitsubishi	Innovative 
Valve	 Timing	 Electronic	 Control	 
System)	 อันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะมิตซู
บิชิ	 กับหน้าที่การควบคุมการปิด-เปิด
วาล์วไอดีและวาล์วไอเสียแบบแปรผัน
ที่ทำางานสอดคล้องกับความเร็วของ
เครื่องยนต์	 ช่วยให้เครื่องยนต์มีแรงบิด 
ดีขึ้นในรอบต่ำา	และได้แรงม้ามากยิ่งขึ้น
ในรอบสูง	 ให้เครื่องยนต์มีอัตราเร่งดี
เยี่ยม	เผาไหม้หมดจด	ลดมลพิษ		
	 และผลผลิตจากเคร่ืองยนต์บล็อก
ใหม่นี้เอง	 ที่ได้กลายเป็นความยอด
เยี่ยม	 และทรงสมรรถนะ	 ด้วยตัวเลข
พละกำาลังที่สามารถผลิตได้สูงสุดถึง	
181	 แรงม้า	 ที่	 3,500	 รอบต่อนาที	
พร้อมแรงบิดสูงสุด	430	นิวตัน-เมตร	ที่		
2,500	รอบต่อนาที	แต่กลับมีอัตราการ
ประหยัดน้ำามันมากขึ้นถึง	20%	และลด
มลพิษลงได้ถึง	17%	เลยทีเดียว

HI-TECH ENGINE PICKUP                           
MITSUBISHI
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	 MITSUBISHI	 MIRAGE	 ยนตร 
กรรม	ECO	Car	ที่สร้างความฮือฮาใน
ช่วงภาวะเศรษฐกิจน้ำามันปรับตัวขึ้นสูง	
ด้วยการเปิดตัวมาพร้อมตัวเลขความ
ประหยัดสูงสุด	 22	 กม./ลิตร*	 (ผลการ
ทดสอบในห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน
ยุโรป	UNECE	Reg.101	Rev.01	Com-
bine	Mode)	อันโด่งดัง	ที่สามารถทำาตัว
เลขความประหยัดได้สูงกว่ารถในระดับ
เดียวกัน	
	 องค์ประกอบสำาคัญที่ทำาให้	 MI-
RAGE	 ได้กลายเป็นยนตรกรรม	 ECO	
Car	 ที่ทำาตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองได้ดี
กว่ารถในระดับเดียวกัน	 คือมิติตัวถัง
ขนาดกะทัดรัด	 ดีไซน์ตามหลักอากาศ
พลศาสตร์	 และจากการออกแบบ
ทัง้หมดไดท้ำาให	้MITSUBISHI	MIRAGE	

สามารถลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียด 
ทานอากาศ	 (Cd.)	 ลงเหลือเพียง	 0.29 
ซึ่งถือว่าดีที่สุดในรถระดับเดียวกัน	 ทั้ง 
ยังเลือกใช้ล้ออัลลอยขนาดใหญ่สุด	 
15	 นิ้ว	 น้ำาหนักเบา	 ติดตั้งมาให้เป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน
	 ส่วนสำาคัญของความ	 “ประหยัด”	
ที่เหนือกว่าคู่แข่งก็คือ	 ขุมพลังขนาด	
1.2	ลิตร	แบบ	3	สูบ	DOHC	12	วาล์ว 
รหัสเครื่องยนต์	 3A92	 ที่ผลิตขึ้นจาก
เทคโนโลยีลดน้ำาหนักเบา	 ทำาเสื้อสูบ 
ขึ้ น ม า จ ากอั ล ลอยที่ มี คุ ณสมบั ติ
แข็งแกร่ง	ลดแรงเสียดทาน	และระบาย
ความร้อนได้ดี	 ทั้งยังมีระบบวาล์ว
แปรผนั	MIVEC	สำาหรับทำาหน้าทีค่วบคุม
การเปิด-ปิดวาล์วไอดี	 ให้สัมพันธ์
กับอัตราเร่งในทุกๆ	 รอบเครื่องยนต์	

ตลอดจนเลือกใช้ระบบส่งกำาลังแบบ	
CVT	 ซ่ึงมาพร้อมกับระบบควบคุมการ
เปล่ียนเกียร์อัจฉริยะ	 INVECS-III	 ที่
ช่วยให้การส่งกำาลังเป็นไปอย่างต่อ
เนื่อง	ลื่นไหล	ทำาให้พละกำาลังสูงสุด	78	
แรงม้า	ที่	6,000	รอบต่อนาที	และแรง
บิดสูงสุด	 100	 นิวตัน-เมตร	 ที่	 4,000	
รอบต่อนาที	 ถูกใช้งานได้อย่างคุ้มค่า	
และส่งผลให้เกิดการประหยัดน้ำามัน
ได้สูงสุดถึง	 22	 กม./ลิตร*	 (ผลการ
ทดสอบในห้องปฏบิตักิารตามมาตรฐาน
ยุโรป	 UNECE	 Reg.101	 Rev.01	 
Combine	Mode)	 ที่เหนือกว่าคู่แข่งใน
ระดับเดียวกัน	 และยังคงรั้งตำาแหน่ง	 
Best	 Fuel	Economy	Eco	Car	 เอาไว้
อีกครั้งในปีนี้

เป็นอีกหนึ่งปีที่ MITSUBISHI MIRAGE ยังคงรักษาตำาแหน่ง และรางวัล Best Fuel  
Economy Eco Car เอาไว้อย่างเหนียวแน่น เพราะนี่คือตัวเลขสถิติอัตราความประหยัด
ระดับ 22 กม./ลิตร* (ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานยุโรป UNECE 
Reg.101 Rev.01 Combine Mode) ที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกัน

FUEL ECONOMY ECO CAR                           
MITSUBISHI
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