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 ไตรมาสสุดทายของป 2019 ที่ผานมา บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด เปด
ประวัติศาสตรบทใหมในตลาดรถปกอัพเมืองไทยอีกคร้ัง ดวยการเปดตัว “ALL-NEW 
ISUZU D-MAX…Infi nite Potential” พลานุภาพ...พลิกโลก! กับนิยาม “รถปกอัพที่
เหนือกวาคําวาปกอัพ” ผลงานความสมบูรณแบบลาสุดจาก DNA แหงการพัฒนา
ภายใตแนวคิด Bold, Emotional and Smart 

ALL-NEW ISUZU D-MAX
Infi nite Potential

The Best Pickup 2WD Under 2,000 c.c. 
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 นําเสนอความโดดเดนผานดีไซนใหม
หมดจด ตั้งแตภายนอกสูภายใน เพื่อ
สื่อถึงสมรรถนะที่ยกระดับไปอีกขั้น จาก
แพลตฟอรมใหม ผสมผสานไปกับการขับ
เคลื่อนโดยเคร่ืองยนตเจเนอเรชันลาสุด
พรอมระบบความปลอดภัยใหมเต็มรูปแบบ
และเทคโนโลยีใหมในทุกฟงกชัน เพื่อ
สรางมาตรฐานใหมของรถปกอัพที่สะทอน
รสนิยมของผูครอบครอง 
 โดยสิ่ง ท่ีทําให ALL-NEW ISUZU 
D-MAX…Infi nite Potential กลายเปนหนึ่ง
ในใจของผูใชรถชาวไทยไดอยางงายดาย 
ก็คือ “สมรรถนะ” ซึ่งไดรับการปรุงแตงขึ้น
ใหม โดยเริ่มจากการออกแบบโครงสราง
ตัวถัง และแพลตฟอรมใหมลาสุดในช่ือ
“Isuzu Dynamic Drive Platform” อันมีจุด
เดนในเรื่องของการผสมผสานใหทํางาน
เปนหนึ่งเดียว 
 ซึ่ ง เคล็ดลับก็คือ  แชสซีที่ มี ขนาด
ใหญ รองรับแรงบิดไดสูงขึ้น 23% พรอม
โครงสรางตัวถังเสริมเหล็กกลา Ultra-High 
Tensile อันแข็งแกรง และทนทานกวาเหล็ก
ธรรมดา ตามดวยการปรับเปล่ียนตําแหนง
เครื่องยนต หองโดยสาร ตลอดจนปรับ
แตงการบังคับควบคุมของระบบพวงมาลัย
ใหม และระบบชวงลางที่พัฒนาไปอีกขั้น
ประกอบดวย ดานหนาแบบอิสระ ปกนก

2 ชั้น Double Wishbone with Coil Spring 
และดานหลังแหนบยาวแบบ Long Span 
จากเทคโนโลยีใหมที่เรียกวา WSSP โดย
มีผลลัพธก็คือ ความมั่นใจท่ีเกิดขึ้นท้ังใน
ความเร็วต่ํา และความเร็วสูง ขณะเดียวกัน
ยังคงมอบความนุมนวลไดในทุกการขับขี่ 
 ขณะเดียวกันยังมีแรงตอบสนองอัน
ยอดเยีย่ม ควบคูกบัไปการประหยัดเชือ้เพลิง
ในระดับนาประทับใจ ดวยเครื่องยนตที่
พัฒนาข้ึนใหมในรหัส RZ4E-TC พิกัด 1.9 
Ddi BLUE POWER เจเนอเรชันที่ 2 โดย
ปลดปลอยพละกาํลงัสงูสดุไดถงึ 150 แรงมา
ที่ 3,600 รอบตอนาที พรอมแรงบิดสูงสุด
350 นิวตันเมตร ที่ 1,800-2,600 รอบตอ
นาที สวนหนาที่การสงกําลังสูลอหลังนั้น
มากับ 2 ตัวเลือก ทั้งเกียรอัตโนมัติ 6 สปด
พ ร อม โหมดขั บ ขี่ แ บบสปอร ต  R e v 
Tronic และเกียรธรรมดา 6 สปด ที่ได
รับการอัปเกรดข้ึนใหม เพ่ือใหสามารถ
ถายทอดเร่ียวแรงไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
ชนิดท่ีสัมผัสไดทันทีถึงแรงออกตัวฉับไว
รวดเ ร็ว  ไปจนถึง อัตราการเร งแซง ท่ี
เฉียบขาด ตอกยํ้าความม่ันใจไดอยาง
ชัดเจนวา ALL-NEW ISUZU D-MAX…
Infinite Potential สามารถตอบโจทย์
ไดตรงจุด ในทุกรูปแบบการใชงาน

Car of The Year 2020
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The Most Popular Pickup 

 บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส จํากัด 
ยังคงครองความเปนจาวแหงกระแสแรง
“ดีแมคซฟเวอร” ทุกครั้ง โดยเฉพาะการ
“ปลอยของ” ยนตรกรรมใหม นับตั้งแต
การมาถึงเมืองไทยเปนครั้งแรกดวย 
“อีซูซุดีแมคซ” เจเนอเรชันแรก เมื่อ
ป พ.ศ. 2545 ตามดวย “อีซูซุดีแมคซ”
ปกอัพสําหรับคนทั้งโลกเจเนอเรชัน 2
ป พ .ศ .  2554 จนมาถึงการแนะนํา
เครื่องยนตใหม  “อีซูซุดีแมคซ  1 .9 
ดดีไีอ บลเูพาเวอร” นวตักรรมเปลีย่นโลก
ดวยฐานะคร้ังแรกในจักรวาลรถปกอัพ
ที่ใชเครื่องยนตต่ํากวา 2,000 ซี.ซี. ในป
พ.ศ. 2558 

ALL-NEW ISUZU D-MAX
Infi nite Potential
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Car of The Year 2020

 กอนการมาถึงของประวัติศาสตร
บทใหมลาสุดกับ “ALL-NEW ISUZU 
D-MAX…Infi nite Potential” พลานุภาพ...
พลิกโลก! ในป พ.ศ. 2562 ที่ผานมา ซึ่ง
กาวกระโดดไปอีกขั้นตามนิยาม “รถปกอัพ
ที่เหนือกวาคําวาปกอัพ” จาก DNA แหง
การพัฒนาผานแนวคิด Bold, Emotional 
and Smart เพ่ือมอบความเหนือช้ัน ใน
แบบที่ไมเคยมีมากอน สูตลาดรถปกอัพ
เมืองไทย

 “ALL-NEW ISUZU D-MAX…Infi nite
Potent ia l” ตรึงผู ใชรถชาวไทยใหตอง
มนตสะกด  ตั้งแตการปรับโฉมรูปลักษณ
ใหม ดวยดีไซนพลิกโลก ! ผานแนวคิด 
“Bold but Emotional” ที่ปรับขนาดมิติ
ตัวถังใหมใหใหญขึ้น พรอมดวยเสนสาย 
เพื่อสื่อถึงความแข็งแกรงและทรงพลัง
ควบคูกับความสปอรต ภายใตหลักอากาศ
พลศาสตร ที่สรางคาสัมประสิทธิ์แรงเสียด
ทานตํ่าที่สุด จากการทดสอบในอุโมงคลม 

Japan Railway Research Institute สําหรับ
ทดสอบรถไฟหัวกระสุนของประเทศญี่ปุน
ทั้งยังเพิ่มเติมฟงกชันมาตรฐานใหมๆ เชน
ชดุไฟหนา Isuzu Vision Bi-LED พรอมระบบ
เปด-ปด อัตโนมัติ, ชุดไฟ Multifunctional
Daylight แบบ Built-in และไฟตัดหมอก
LED ขณะท่ีดานหลังมากับชุดไฟทายแบบ
Dual-Sonic LED ลงตัวกับชุดกันชนทาย
Integrated Bumper ออกแบบใหเปนหน่ึง
เดียวกับตัวรถ สวนลออัลลอยจัดมาให



6  |  Supplememt  ISUZU

หลากหลายสไตล ตางกันไปในแตละรุนยอย
 หองโดยสารถูกพลิกโฉมดวยแนวคิด
“Bold but Smart” ที่เนนเสนสายเฉียบคม
เชน คอนโซลหนาเลนระดับแบบ Sharp 
Horizontal Layers และการเลือกใชวัสดุ
พรีเมียม เสริมดวยฟงกชันการใชงานแบบ
ครบครันที่เขาถึงไดงายตามหลัก Usability 
Design อาทิ หนาจอ Smart MID ขนาด
ใหญ 4.2 นิ้ว, แผงควบคุมระบบปรับอากาศ
Piano Touch, พวงมาลัยปรับระดับได 4 
ทิศทาง แบบ Tilt & Telescopic, เบาะนั่ง
คูหนาที่มากับเทคโนโลยี AVEC (Anti 
Vibration Elastic Comfort) ที่ดูดซับแรง
สั่นสะเทือน และลดความเม่ือยลา พรอม
ระบบปรบัไฟฟา 8 ทศิทางในตําแหนงคนขับ 
 ระบบความบันเทิง Isuzu Ultimate 
Entertainment สามารถสั่งการไดงาย
ผานหนาจอระบบสัมผัส Infotainment 
Display ขนาด 9 นิ้ว ระดับ HD ที่รองรับการ
เชื่อมตอผานระบบ Apple CarPlay และ 

Android Auto โดยใหเสียงรอบทิศทาง ผาน
ระบบ Dynamic Surround Sound พรอม
ลําโพง 8 ตําแหนง 
 The Potential of Power คือ ประเด็น
ที่วาดวยเร่ืองของ “สมรรถนะ” อัปเกรด
ขึ้นใหม ผานขุมพลังที่มีใหเลือก 2 บล็อก
มาตรฐาน เริ่มตนดวยเครื่องยนต 1.9 
Ddi BLUE POWER เจเนอเรชันที่ 2 ใน
รหัส RZ4E-TC ที่มากับกําลังสูงสุด 150 
แรงมา ที่ 3,600 รอบตอนาที และแรงบิด
สูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,800-2,600 
รอบตอนาที 
 โดยมีพี่ใหญสุดเปนเคร่ืองยนตรหัส
4JJ3-TCX ซึ่งมากับเทคโนโลยีดีเซลลาสุด
ที่สมบูรณแบบ ในพิกัด 3.0 Ddi BLUE 
POWER พวงระบบอัดอากาศ E-VGS 
Turbo แบบแปรผันปรับไฟฟา ใหกําลัง
สูงสุด 190 แรงมา ที่ 3,600 รอบตอนาที
และแรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร ที่ 
1,600-2,600 รอบตอนาที 
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ระบบ Terrain Command ที่พัฒนาขึ้น
ใหม เสริมดวยระบบล็อกเฟองทายควบคุม
ดวยไฟฟา Electronic Diff -Lock พวงความ
สามารถในการลุยน้ําสูงสุดไดถึง 800 มม. 
 และสมรรถนะ อันยอด เ ย่ี ยมจน
เปนที่นาประทับใจนั้น ไมไดเกิดขึ้นจาก
เครื่องยนต เท านั้น  หากแตยั งรวมถึง
องคประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ เชน แชสซทีี่มี
ขนาดใหญ รองรับแรงบิดไดสูงขึ้น 23% 
พรอมโครงสรางตัวถั ง เสริมเหล็กกลา 
Ultra-High Tensile ไปจนถึงการปรับเปลี่ยน

ตําแหนงเคร่ืองยนต หองโดยสาร และการ
ปรับแตงระบบพวงมาลัยใหม ตลอดจน
ระบบชวงลาง ที่ทําให ALL-NEW ISUZU 
D-MAX กาวมาไกลจากเจเนอเรชนัท่ีผานมา 
 ผสานดวยการจัดเต็มดานเทคโนโลยี
ความปลอดภัย ซึ่งมากพอท่ีจะกาวข้ึนมา
“ยืนหนึ่ง” ในตลาดรถปกอัพเมืองไทยได
อยางไมมีขอสงสัยใดๆ และรวมถึงการ
ครองรางวัล The Most Popular Pickup ใน
งานใหญ Thailand Car of The Year 2020 
ปนี้ไปดวยเชนกัน

 ซึ่งทั้ง 2 รุนเคร่ืองยนตจะมากับระบบ
ขับเคลื่อนใหเลือกทั้งเกียรธรรมดา 6 สปด
และเกียรอัตโนมัติ 6 สปด พรอมโหมด
ขับขี่แบบสปอรต Rev Tronic ที่ไดรับการ
อัปเกรดขึ้นใหม ใหถายทอดเร่ียวแรงได
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย เพื่อสรางความ
มั่นใจในทุกสไตลการขับข่ี 
 ทั้งยังมีเวอรชันสายลุยจากพ้ืนฐาน
เครื่องยนตพิกัด 3.0 Ddi BLUE POWER 
ในรุน ALL-NEW ISUZU D-MAX  V-Cross 
4x4 ที่มากับระบบขับเคล่ือน 4 ลอ พรอม
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The Best Fuel Economy Pickup Under 2,500 c.c.

 อีกหนึ่งความสามารถที่โดดเดนของยนตรกรรมจากแบรนด ISUZU ที่สืบทอด
ตอกันมาจากรุนสูรุน และพัฒนาขึ้นมาอยางกาวกระโดดก็คือ เรื่องอัตราการประหยัด
เชื้อเพลิง ซึ่งยังคงมีพระเอกเปนเครื่องยนตขนาดเล็กสุด ที่พัฒนาขึ้นใหม ดวย
เทคโนโลยีล้ําสมัยที่สุด ดวยพิกัดความจุ 1.9 ลิตร Ddi BLUE POWER เจเนอเรชันที่ 2
ในรหัส RZ4E-TC แบบ 4 สูบแถวเรียง 16 วาลว DOHC Commonrail Direct Injection
พวงระบบอัดอากาศเทอรโบแปรผัน VGS และ Intercooler ระบายความรอน ที่
นอกจากจะสรางสมรรถนะโดนใจแลว ยังมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่รองรับโดย 
ECO Sticker ในระดับใกลเคียง 20 กม./ลิตร 

ALL-NEW ISUZU D-MAX
Infi nite Potential
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 นอก เหนื อ จ ากก า รก า รั น ตี ด ว ย
ECO Sticker…บทพิสูจนจากสถานท่ีจริง
คืออีกหนึ่งสิ่งที่ตอกย้ําความสามารถ เชน
กิจกรรมสุดหฤโหดที่ไมมีใครกลาทํามา
กอน ดวยการขับทั้งวัน! ทั้งคืน! โดยไม
ดับเครื่องยนต เปนเวลากวา 85 ชม. จาก
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย มุงหนา
สูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และไปสิ้นสุดที่เมืองอุรุมชี เขตปกครอง
ตนเองซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
รวมระยะทาง 5,755 กม. โดยผูใชรถ
ตัวจริง 12 คน ที่มีผลลัพธเปนตัวเลขอัตรา
สิ้นเปลืองอันยอดเยี่ยม

 การแขงขันขับประหยัดคร้ังตอมา ยิ่ง
ใหญกวาเดิม ดวยฐานะครั้งแรกของการ
จัดงานในตางประเทศ เพื่อคนหา “แชมป
ประหยัดน้ํามันอัจฉริยะ Isuzu Insight Fuel 
Economy Contest” จาก 6 ทมีทีข่บัเคีย่วบน
เสนทาง ปนัง–มะละกา ระยะทาง 520.20 
กม. แบบเปดแอรตลอดเสนทาง ภายใน
ระยะเวลา 8 ชม. ภายใตการคุมเขมของ
คณะกรรมการจากคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ และสื่อมวลชน ที่รวมเปน
สักขีพยาน ซึ่งผลอัตราการประหยัดน้ํามัน
เช้ือเพลิงเฉลี่ยที่ดีที่สุดของรถทั้ง 6 คัน 

อยูที่ 25.04 กม./ลิตร 
 ลาสุด ขุมพลัง 1.9 Ddi BLUE POWER 
แผลงฤทธ์ิตอสาธารณชนอีกคร้ัง ในภารกิจ
ทาทาย “อีซูซุ แม็คซ แชลเลนจ กับ บอย
ปกรณ” อันเปนบทพิสูจนการขับประหยัด
น้ํามันครั้งแรก ดวยรถ “อีซูซุดีแมคซ 1.9 
ดีดีไอ บลูเพาเวอร” มาตรฐานโรงงาน 
พรอมนํ้ามันหน่ึงถัง เดินทางจากมหานคร
เซ่ียงไฮ สู เ มืองฉางซา ระยะทางรวม 
1,212 กม .  ซึ่ งตอกสถิติตัว เลขอัตรา
ความประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเอาไว
ที่ “24.99 กม./ลิตร” โดยที่น้ํามันในถัง
ยังเหลือ
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The Best Eco-friendly Pickup

 และปนี้ก็เปนอีกหนึ่งปที่ขุมพลัง 1.9 
Ddi BLUE POWER ยังคงเปนเจาของ
รางวัล The Best Eco-friendly Pickup 
ในฐานะยนตรกรรมที่มี “ความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม” ดวยประสิทธิภาพ
ที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นใหกับเครื่องยนต
ขนาด  1 . 9  ลิตร  รหัส  RZ4E-TC 
เจเนอเรชันที่ 2

ALL-NEW ISUZU D-MAX
Infi nite Potential
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 ซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวประกอบดวย 
“น้ําหนัก” ที่ถูกปรับใหลดลงจากเดิมอีกราว
20% ทั้งยังปรับปรุงใหเกิดแรงเสียดทาน
นอยลง สงผลใหชวยลดการสญูเสยีพลงังาน
จากการเผาไหม อีกท้ังตัวระบบฉีดจาย
เช้ือเพลิงยังไดทําการอัปเกรดใหมเปน
แบบ Mult i- Injection ที่ไดรับการปรับ
โปรแกรมการฉีดจายเชื้อเพลิงใหม ให

แมนยํา และละเอียดมากขึ้น ภายในหอง
เผาไหมแบบ Clothoid Curve ผานระบบ
ทอไอดีใหมแบบ Free Flow ที่สามารถเปด
ใหอากาศไหลเขาหองเผาไหมไดดีขึ้น และ
มีการหมุนวนของอากาศอยางตอเนื่อง 
เพื่อเกิดการเผาไหมที่หมดจด 
 และทั้งหมดนั่นคือ เคล็ดลับที่ทําให
ALL-NEW ISUZU D-MAX.. . In f in i te 

Potential เหมาะสมกับฐานะยนตรกรรมที่มี
“ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” มากที่สุด
รุนหนึ่งในตลาดรถปกอัพ จากอัตราการ
ปลอยคาคารบอนไดออกไซดลดลงจาก
เดิมถึง 21% ซึ่งเรียกวา “เปนตัวเลขท่ีดี
ที่สุดในตลาดปกอัพเมืองไทย” เลยทีเดียว
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The Best Pickup 4WD Under 3,200 c.c.

 การมาถึงของ “ALL-NEW ISUZU D-MAX…Infi nite Potential” พลานุภาพ...
พลิกโลก! นั้น ไมใชเพียงแคตอบโจทยสาวกท่ัวไปเทานั้น หากยังรวมถึงอีกหน่ึงรุน
ที่เหลาสาวกรอคอยดวยเชนกัน กับ ALL-NEW ISUZU D-MAX V-Cross 4x4 สายลุย
ประจําคาย ที่แสดงออกถึง “สมรรถนะ” ไดอยางชัดเจนมากขึ้น ผานสไตล “ยนตรกรรม
พรีเมียมสปอรตออฟโรด”

ALL-NEW 
ISUZU D-MAX  V-Cross 4x4
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 ดวยรูปลักษณที่ผานการปรับโฉมใหม
จากดีไซนพลิกโลก! กับแนวคิด “Bold but 
Emotional” ที่มีการปรับขนาดมิติตัวถังใหม
ใหใหญขึ้น พรอมดวยเสนสาย เพื่อส่ือถึง
ความแข็งแกรง และทรงพลัง ควบคูไปกับ
ความสปอรต ภายใตหลักอากาศพลศาสตร 
ซึง่สรางคาสมัประสทิธิแ์รงเสยีดทานทีด่ทีีส่ดุ
 โดยลงตัวกับหองโดยสารภายในท่ีปรับ
สไตลภายใตแนวคิด “Bold but Smart” ที่
สัมผัสไดถึงเสนสายเฉียบคม ผสมผสาน
ดวยการเลือกใชวัสดุระดับพรีเมียม ตลอด
จนฟงกชันการใชงานติดต้ังมาใหอยาง
ครบครัน สามารถใชงานไดอยางงายดาย
ตามหลัก Usability Design 
 สวนไฮไลตที่ทําใหหลายคนติดใจ คือ
ความรายกาจดาน “สมรรถนะ” ที่เกิดขึ้น
จากขุมพลังรหัส 4JJ3-TCX ที่ไดรับการ
สรางสรรคใหม ดวยเทคโนโลยีดีเซลลาสุด
ที่สมบูรณ บนพ้ืนฐานเคร่ืองยนตพิกัด 
3.0 Ddi BLUE POWER พวงระบบอัด
อากาศ E-VGS Turbo แบบแปรผัน ปรับ
ไฟฟา โดยสามารถมอบเรี่ยวแรงสูงสุดให
ใชถึง 190 แรงมา ที่ 3,600 รอบตอนาที 

และแรงบิดสูงสุดระดับ 450 นิวตันเมตร ที่ 
1,600-2,600 รอบตอนาที 
 โดยมรีะบบสงกาํลงัทีไ่ดรบัการอปัเกรด
ขึ้นใหม ทั้งแบบเกียรธรรมดา 6 สปด และ
เกียรอัตโนมัติ 6 สปด พรอมโหมดขับขี่
แบบสปอรต Rev Tronic สําหรับการถาย
ผานพละกําลัง สูการขับเคล่ือนท่ีมีระบบ
Terra in Command ที่พัฒนาขึ้นใหม
รับหนาที่ในการควบคุม จากสวิตชเปลี่ยน
โหมดที่มีใหเลือกทั้งแบบ 2 ลอความเร็ว

สูง (2H), แบบ 4 ลอความเร็วสูง (4H) และ
แบบ 4 ลอความเร็วต่ํา (4L) พรอมดวย
การติดต้ังระบบ Electronic Diff-Lock 
แบบไฟฟา สําหรับทําหนาที่ล็อกเฟอง
ทายเพ่ือใหผานอุปสรรคไดอยางงายดาย
เชน การลุยน้ําที่ทําไดสูงสุดถึง 800 มม.
รวมถึงผานดานพิชิตใจคณะกรรมการจน
ควารางวัล The Best Pickup 4WD 
Under 3,200 c.c. ปนี้ไปครองอีกครั้ง
เชนกัน
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The Most Hi-tech & Innovative Pickup

 ALL-NEW ISUZU D-MAX…Infi nite Potential พลานุภาพ...พลิกโลก! ไมเพียง
ผานการเสกสรรปนแตงเพียงแครูปลักษณเทาน้ัน เพราะในเจเนอเรชันลาสุดนี้ยัง
ไดรับการอัปเกรดเทคโนโลยีอันลํ้าสมัย และติดตั้งมาใหเปนอุปกรณมาตรฐานอีกดวย
เชนกัน เริ่มต้ังแต กระจกบังลมหนาแบบ IR Cut เปนคร้ังแรกในวงการปกอัพ ซึ่ง
ชวยกรองรังสีอินฟราเรด ปองกันรังสี UVA และ UVB ไปจนถึงชวยลดอุณหภูมิใน
หองโดยสารได

 ตามดวยระบบสองสวางภายนอก ที่
ประกอบดวยชดุไฟหนา Isuzu Vision Bi-LED
ที่มากับระบบเปด-ปด อัตโนมัติ และ
ชุดไฟ Multifunctional Daylight แบบ 
Built-in, ชุดไฟตัดหมอก LED และชุด
ไฟทายเปนแบบ Dual-Sonic LED ที่ชวย

ALL-NEW ISUZU D-MAX
Infi nite Potential
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เพิ่มวิสัยทัศน และความปลอดภัยในการ
ขับขี่ มากขึ้น ไปอีกระดับ  สวนภายใน
หองโดยสาร ก็มีจุดเดนเปนเบาะน่ังคูหนา
กับเทคโนโลยี AVEC (Anti Vibration 
Elastic Comfort) ที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูดซับแรงสั่นสะเทือน และลดความ
เมื่อยลาขณะขับขี่ไดมากข้ึน โดยจะมา
พรอมกับระบบปรับไฟฟา 8 ทิศทางใน
ตําแหนงคนขับ ทั้งยังมีระบบกรองอากาศ
เขาหองโดยสาร High Effi  ciency Filter ที่
สามารถดักฝุนละอองขนาดเล็กไดถึ ง
ระดับ PM 2.5
 สวนสิ่งท่ีทําใหเครื่องยนตแสดงความ
สามารถออกมาไดอยางเต็มที่ ก็คือ การ
ออกแบบโครงสรางตัวถัง และแพลตฟอรม
ใหมลาสุดท่ีชื่อ “Isuzu Dynamic Drive 
Platform” ซึ่งประกอบดวยการอัปเกรด
โครงสรางตัวถังเสริมเหล็ก Ultra-High 
Tensile ใหแกรง และทนทานกวาเหล็ก
ธรรมดา ขณะเดียวกัน ตัวแชสซีใหมที่มี
ขนาดใหญ สามารถรองรับแรงบิดไดสูงขึ้น
อีก 23% รองรับดวยระบบกันสะเทือนท่ี
พัฒนาข้ึนดวยเทคโนโลยีใหม กับชวงลาง
ดานหนาแบบอิสระ ปกนก 2 ชั้น Double 

Wishbone with Coil Spring และดาน
หลังแบบแหนบยาว Long Span ที่มา
กับเทคโนโลยีใหม WSSP ทั้งยังรวมถึง
การวางตําแหนงเคร่ืองยนต หองโดยสาร
และแชสซี พรอมดวยการปรับเซตการ
บังคับควบคุมของระบบพวงมาลัยใหม ให
ทั้งหมดทํางานผสานเปนหนึ่งเดียวกัน 
 นอกจากนี้ ระบบความปลอดภัย
ยังถูกจัดมาใหเต็มพิกัด ตั้งแต การปองกัน
กอนเกิดอุบัติเหตุ Active Safety เชน 
ระบบเบรก ABS, ระบบชวยกระจาย
แรงเบรก EBD, ระบบชวยเพิ่มแรงเบรก
อัตโนมัติ BA พรอมระบบใหมลาสุด ! 
อยาง ระบบเปดไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อ
เบรกกะทันหัน ESS (Emergency Stop 
Signal) เสริมดวยตัวชวยท่ีครบครัน อาทิ
ระบบปองกันลอหมนุฟรีขณะออกตัว TCS, 
ระบบควบคุมการทรงตัว ESC, ระบบ
ชวยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และ
ระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชัน HDC 
ตลอดจนระบบเตือนจุดอับสายตา Blind 
Spot Monitor ing, ระบบชวยจอดรถ 
Parking Aid System พรอมเซ็นเซอร
กะระยะ 8 จุดรอบคัน และระบบแจงเตือน

ในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง Rear Cross 
Traffi  c Alert ตามดวยของใหม! กับระบบ
ปดน้ําฝนอัตโนมัติ Rain Sensing Wiper 
พรอม Integrated Wiper Blade หรือ
ระบบฉีดน้ําบนกานปดแบบ Blade Type 
เปนครั้งแรกในวงการปกอัพ 
 ขณะที่ระบบความปลอดภัยปกปอง
ขณะเกิดอุบัติเหตุ Passive Safety ก็ไม
นอยหนา ดวยโครงสรางหองโดยสารเสริม
เหล็ก Ultra-High Tensile, แชสซีใหม ใหญ
ขึ้น แข็งแกรงขึ้น 23% เสริมดวยคานตัด
ขวาง (Cross Member) เพื่อยกระดับความ
แข็งแกรง กอนปดทายดวยถุงลมนิรภัย
6 ตําแหนง SRS Airbag ทํางานรวมกับ
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ทุกที่นั่ง พรอม
ระบบดึงกลับอัตโนมัติ (Pretensioner 
Safety Belts) ในตอนหนา สวนตอนหลัง
ไดรับการเปล่ียนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยใหม 
ซึ่งชวยเพิ่มความกระชับ และสรางความ
มั่นใจมากขึ้น รวมไปถึงระบบ Crash 
Unlock ที่จะปลดล็อกประตูอัตโนมัติ 
เมื่อถุงลมนิรภัยทํางานอีกดวย
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The Best PPV Diesel 2WD Under 3,200 c.c.

 และไมใชแค D-MAX เทานั้น ที่ครองความสําเร็จจากผูบริโภคชาวไทย หากแตรถ
อเนกประสงคที่เคียงบาเคียงไหลกันมา อยาง ISUZU MU-X ก็เปนอีกหน่ึงโมเดลท่ีมี
กระแสตอบรับอยางลนหลาม ซึ่งลาสุดมาพรอมกับเวอรชันที่เหนือระดับในช่ือ ISUZU 
MU-X THE ONYX ที่ปรับภาพลักษณใหม ดวยดีไซนสุดพิเศษ 

ISUZU MU-X THE ONYX    
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 โดยจะประกอบดวย ชุดแตงกันชน
หนา และกันชนหลัง พรอม Fender Lip
สี Matte Black เสริมรายละเอียดดวย ชุด
กระจังหนา และโคมไฟหนาแบบ Bi-LED 
โทนสี Black Chrome ชวยเพิ่มความเขม 
ทั้งยังเพิ่มทัศนวิสัยดวยระบบปรับระดับ
สูง-ต่ํา อัตโนมัติ และชุดไฟ Dayl ight 
ในโคมเดียวกัน พรอมเสนนําแสง LED 
Guiding Light ขณะเดียวกัน ดานหลัง
ที่มากับชุดแตงประตูทาย และชุดไฟทาย
รมดําแบบ LED ปดทายดวยกลิ่นอาย
สไตลสายลุยในมุมมองดานขางที่ดุดัน ดวย
Roof Rail สไตลสปอรตดานบนหลังคา 
และลออัลลอยสีดํา Flash Black Design 
ขนาด 18 น้ิว ในดานลาง
 ภายในหองโดยสารอันกวางขวาง
นําเสนอความสะดวกสบายสไตลหรู เปยม
ความรูสึกถึงอารมณกับ Ambient Light 

และบรรยากาศท่ีเพิ่มมิติในหองโดยสาร 
โอบกระชับรับสรีระกับเบาะนั่งกึ่งหนังแท
สีดําแบบ Sport Cut และใหความบันเทิง
ตลอดเสนทางกับ Isuzu iConnect พรอม
Built-in Navigator และ Digital TV Tuner 
จอบนเพดานแบบ Built-in พรอมดวย
อุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐานท่ีจัด
มาใหอยางครบครัน 
 ISUZU MU-X THE ONYX มอบ
อิสระแหงการขับเคลื่อน ผาน 2 ทางเลือก
เครื่องยนตดีเซล เทอรโบ ที่อัดแนนดวยขีด
สุดแหงเทคโนโลยี กับพิกัด 1.9 Ddi BLUE 
POWER พละกําลัง 150 แรงมา พรอม
แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร โดยมีบล็อก
ใหญสุดเปนพิกัด 3.0 Ddi BLUE POWER 
กับเร่ียวแรงสูงสุด 177 แรงมา และแรงบิด
สูงสุด 380 นิวตันเมตร โดยจะเลือกจับคู
กั บระบบส งกํ าลั งแบบเกียรอั ต โนมัติ  

6 สปด พรอมโหมด Rev Tronic สูระบบ
ขับเคลื่อน 2 ลอ ในรุนยอย 4x2
 ขณะท่ีระบบชวงลางน้ันมากับสไตล
Coil Spring ทั้ง 4 ลอ พรอมโชคอัพแกส
โดยมีดานหนาแบบอิสระ ปกนก 2 ชั้น
Double Wishbone พรอม Stabilizer Bar 
และดานหลังแบบ 5-Link Suspension 
พรอม Stabilizer Bar ซึ่งมอบเสถียรภาพ
การขับขี่ และความอุนใจตลอดเสนทาง 
เชนเดยีวกบัระบบความปลอดภัยทีค่รบครนั
ทั้งแบบ Active Safety และ Passive 
Safety ซึ่ งดวยรายนามออปชัน และ
สมรรถนะนั้น ดูเหมือนจะมากพอที่จะ
ทําให ISUZU MU-X THE ONYX ควา
รางวัล The Best PPV Diesel 2WD 
Under 3,200 c.c. ในปนี้ไปครองอยาง
งายดาย



18  |  Supplememt  ISUZU

The Best CSR Project of The Year 

 ปดทายดวยรางวัลพิเศษ The Best CSR Project of The Year ของปนี้ ที่ 
“กลุมอีซูซุในประเทศไทย” ยังคงตรึงเอาไวอยางตอเน่ืองอีกคร้ัง โดยผลงานจาก
โครงการ “อีซูซุใหน้ํา…เพื่อชีวิต” (Isuzu Gives Water…For Life) อันเปนโครงการ
ที่มีชื่อจาก “แมน้ําอีซูซุ” ในประเทศญี่ปุน เปนแรงบันดาลใจ 

“Isuzu Gives 
Water…For Life”  
Project 
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Car of The Year 2020

 ภายใตวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อ
เพ่ิมคุณภาพของนํ้า โดยการสรางระบบ
น้ําบาดาล พรอมแท็งกเก็บน้ํา และอาคาร
เก็บนํ้าในโรงเรียน ตลอดจนเพ่ือใหความรู
แกนักเรียน คุณครู และชุมชน เกี่ยวกับการ
รักษาระบบน้ํา และวิธีการใชระบบใหได
ประโยชนที่สูงสุด รวมถึงเพื่อชวยสนับสนุน
ใหผูคนในชุมชนมีรายไดอยางยั่งยืน โดย
สามารถนําน้ําด่ืมท่ีไดจากแท็งกน้ําและ
เครื่องกรองนํ้าไปบรรจุขวดจําหนายได
 และจากกาวแรกของโครงการ จนมา
ถึงปจจุบัน กับการดําเนินงานมาแลวเปน

ดําเนินโครงการนี้จนกวาจะไมมีโรงเรียน
ในประเทศไทยประสบปญหานํ้าด่ืมสะอาด
อีกตอไป” ซึ่งผลจากความมุงมั่นตั้งใจ
คือ การเก็บเกี่ยวรางวัลอันนาภาคภูมิใจ
มากมาย รวมถึงรางวัล The Best CSR 
Project of The Year ที่ไดรับอยางตอเน่ือง
จากความต้ังใจของคณะกรรมการ ตั้งแต
ป 2015 จนมาถึงการจัดงานในปลาสุด
ที่ผานไปดวยอีกครั้งเชนกัน

ปที่ 7 ซึ่งลาสุด คือลําดับที่ 36 กับโรงเรยีน
บานโสกกลา อาํเภอสังคม จงัหวัดหนองคาย
ซึ่งประสบปญหาขาดแคลนนํ้าด่ืมสะอาด
เนื่องจากอยูในพ้ืนที่ประสบปญหาภัยแลง
ทุกป และน้ําที่ใชบริโภคก็มาจากน้ําประปา
ของหมูบาน ที่ในชวงหนาแลงโรงเรียนจะ
ตองสลับสูบน้ํามาใชกับคนในชุมชน ซึ่งไม
เพียงพออยางมาก จนตองซื้อน้ําดื่มเพิ่ม
และมีคาใชจายตอเดือนคอนขางสูง 
 ดวยสาเหตุดังกลาว ทําให “กลุม
อีซูซุในประเทศไทย” หยิบยื่นน้ําใจเขา
ชวยเหลือ ตามปณิธานท่ีตั้งใจวา “อีซูซุจะ
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