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มุมมองจากคณะกรรมการ

 การออกแบบท่ีฉีกกฎเกณฑเดิมๆ

 MITSUBISHI TRITON ไดรับการดีไซนภายใตคอนเซปต 

“Advanced Dynamic Shield” ที่เนนความดุดันของฝากระโปรง

หนา พรอมไฟหนาโปรเจคเตอรแบบ Bi-LED และไฟสองสวาง

เวลากลางวันแบบ LED ดีไซนใหม ติดตั้งอยูบนตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

สงผลให MITSUBISHI TRITON มีรูปลักษณที่สงางามและทรง

พลัง ดานขางและดานหลัง เนนสวนโคงมนตดักับเสนสายอันโฉบ

เฉี่ยว พรอมซุมลอขนาดใหญ เนนความแกรงและความทันสมัย 

รวมถึงไฟทายและไฟเบรกแบบ LED พรอม LED Light Guide 

และชุดกันชนดีไซนที่เพ่ิมความบึกบึน นอกจากน้ี ยังเพ่ิมความ

สะดวกดวยกระจกมองขางปรับและพับไฟฟา พรอมระบบไลฝา

 ภายในหองโดยสารของ MITSUBISHI TRITON เนนการ

ออกแบบหองโดยสารโทนสีเขม เบาะน่ังโอบกระชับรับกับทกุสรรีะ

พรอมระบบปรับตําแหนงดวยไฟฟา 8 ทิศทางดานคนขับ พ้ืนท่ี

ภายในหองโดยสารตอนหลงักวางขวาง สามารถยืดขาผอนคลาย

ไดระหวางทาง พวงมาลัยมัลติฟงกชัน พรอมปุมรับ-วางสาย

โทรศัพท ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนพวงมาลัย (Cruise 

Control) เพ่ิมความพเิศษดวยระบบปรบัอากาศสาํหรับผูโดยสาร

ตอนหลัง พรอมแผงควบคมุ และชองระบายความเย็น ซึง่นับเปน

ครัง้แรกท่ีรถปกอัพไดนาํระบบน้ีมาใช
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พบวามีความเส่ียงท่ีจะชนรถคันหนาใน

ชองทางเดียวกัน ระบบจะทําการเตือน

และชวยชะลอความเร็ว พรอมเพ่ิมแรง

ดันน้ํามันเบรก เพ่ือใหประสิทธิภาพใน

การเบรกท่ีดีย่ิงขึ้น และบรรเทาความ

เสียหายจากการชน

 ระบบตัดกําลังเคร่ืองยนตชั่วขณะ

เม่ือเหยียบคันเรงอยางรุนแรง และ

รวดเร็ว (Ultrasonic Misacceleration 

Mitigation System - UMS) ระบบ

ทาํงานโดยใชคลืน่ Ultrasonic ตรวจจบั

วัตถุดานหนาหรือดานหลังในระยะไม

เกิน 4 เมตร ในขณะท่ีเกียรอยูตําแหนง 

“D” หรือ “R” หากมีการเหยียบคันเรง

ผิดพลาดอยางรุนแรง และรวดเร็ว 

ระบบจะทําการตัดกําลังเคร่ืองยนต    

ชัว่ขณะอัตโนมตั ิและทํางานท่ีความเรว็

ตํ่ากวา 10 กม./ชม. เพ่ือชวยลดความ

เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการชน

 ระบบเตอืนดานหลังขณะถอยออก

จากชองจอด (Rear Cross Traffic Alert 

– RCTA) ในขณะท่ีรถกําลังถอยหลัง 

หากเซนเซอรดานหลังตรวจพบรถคัน

อื่นเข ามาภายในรัศมีการตรวจจับ 

ระบบจะสงเสยีงเตือนและสญัญาณไฟ

กะพริบบนกระจกมองขางท้ัง 2 ดาน 

พรอมแสดงขอความเตือนบนหนา

จอแสดงผล

 กลองมองภาพรอบคัน (Multi 

Around Monitor) ระบบทํางานผาน

กลอง 4 ตาํแหนงรอบตวัรถ เพ่ือประมวล

ผลและแสดงภาพแบบ Bird’s Eye View 

ผานหนาจอมอนิเตอร ชวยใหผูขบัขีม่อง

เห็นภาพได รอบตัวรถ  เ พ่ิมความ

ปลอดภยั และความสะดวกสบายในการ

จอดรถไดอยางมัน่ใจยิง่ขึน้ 

 ระบบปรบัระดบัไฟสงู-ตํ่า อตัโนมตัิ

 (Automatic High-Beam – AHB) เพ่ือ

 รถปกอัพท่ีอัดแนนดวย

เทคโนโลยีความปลอดภัย

 MITSUBISHI TRITON มาพรอม

กับระบบความปลอดภยัอนัชาญฉลาด 

ที่ทําใหผู ขับและผูโดยสารปลอดภัย

มากย่ิงขึ้น อาทิ ระบบสัญญาณเตือน

จุดอับสายตา พรอมระบบเตือนขณะ

เปลี่ยนเลน (Blind Spot Warning with 

Lane Change Assist - BSW with 

LCA) ระบบจะตรวจจับรถคันอ่ืนท่ีว่ิง

อยูในเลนถัดไปทางดานหลัง ในระยะ

ประมาณ 70 ม. และสงสัญญาณไฟ

เตือนบนกระจกมองขางใหผูขบัขีท่ราบ

วามีรถอยูในจุดอับสายตา 

 ระบบเตือนการชนดานหนาตรง 

(Forward Collision Mitigation Sys-

tem - FCM) พรอมระบบชวยชะลอ

ความเร็ว ระบบจะทํางานโดยใชเรดาร

ประเมินระยะหางจากรถคันหนา หาก
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ความสะดวกสบาย และความปลอดภยัสําหรับการขับขีใ่นยามคํ่าคืน ระบบจะตรวจ

จับแสงไฟจากดานหนารถ เพ่ือปรับการทํางานของไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ

 ถุงลมนริภยั 7 ตาํแหนง เสรมิความปลอดภยัดวยถุงลมนริภยั 7 ตาํแหนง ถุงลม

นิรภัยคูหนา ดานขาง บริเวณหัวเขาดานคนขับ และมานถุงลมนิรภัย ชวยลดความ

รุนแรงท่ีเกิดจากการชนท้ังดานหนา และดานขาง ทํางานรวมกันกับเข็มขัดนิรภัยคู

หนาแบบดึงกลับอัตโนมัติ

 ระบบเบรกแบบปองกนัลอลอ็ก (Anti-Lock Braking System – ABS) จะทาํงาน

ทันทีเมื่อเหยียบเบรกกะทันหัน ชวยใหคุณหักหลบสิ่งกีดขวางไดอยางทันทวงที

 ระบบกระจายแรงดนันํา้มนัเบรกแบบอเิลก็ทรอนกิส (Electronic Brake Force 

Distribution – EBD) ทํางานประสานกับระบบเบรก ABS เพ่ือใหเกิดการกระจาย

แรงเบรกอยางเหมาะสมท้ัง 4 ลอ ชวยลดระยะเบรกใหสั้นลง

 ระบบเสริมแรงเบรก (Brake Assist - BA) จะทํางานทันทีที่เหยียบเบรก

กะทันหัน ระบบน้ีจะชวยเพ่ิมแรงดัน

นํ้ามันเบรกใหมากข้ึน เพ่ือชวยใหการ

หยุดรถเปนไปอยางรวดเร็ว

 ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน 

(Hill Start Assist System – HSA) ชวย

ปองกันรถไหล เมื่อตองออกตัวบนทาง

ลาดชัน

 ระบบควบคุมเสถียรภาพการ

ทรงตัว (Active Stability Control – 

ASC) ระบบชวยควบคุมการทรงตัวของ

รถ ในสภาวะท่ีรถเสียสมดุล เพ่ือปองกัน

การล่ืนไถลออกนอกเสนทาง เชน กรณี

หลุดโคงเม่ือเขาโคงดวยความเร็วสูง 

ถนนล่ืน หรือหักหลบกะทันหัน

 ขุมพลัง 2.4 ลิตร 

แรงแตประหยัด

 MITSUBISHI TRITON มาพรอม

กับเคร่ืองยนตดีเซล 2.4 ลิตร 181 

แรงมา MIVEC (Mitsubishi Innovation 

Valve Timing Electronic Control) 

อัจฉริยภาพแหงเคร่ืองยนต ลิขสิทธ์ิ

เฉพาะจากมิตซูบิชิ กับระบบควบคุม

การเปด-ปด วาลวไอดแีปรผัน ทํางาน
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เปล่ียนระบบขับเคล่ือนเปน 4HLc หรือ 

4LLc สาํหรับพืน้ทีล่าดชนั หรอืลยุโคลน

ไดตามตองการ 

 นอกจากน้ี ระบบ 4WD ที่อยูใน 

Off-Road Mode สามารถปรับรูปแบบ

การสงกําลงัเครือ่งยนตใหเหมาะสมกบั

สภาพพ้ืนผิว และเสนทางในการขับข่ี

มากย่ิงข้ึน เชน พ้ืนกรวด พ้ืนโคลน พ้ืน

ทราย (ใชงานควบคูกับระบบ 4HLc 

และ 4LLc) และพ้ืนหิน (ใชงานควบคู

กับระบบ 4LLc) เพ่ิมความแข็งแกรงใน

การลุยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนดวย 

ระบบล็อกเฟองทายหลัง ควบคุมการ

ทํา งานด วยระบบไฟฟ า  เ พ่ื อ ให

เคร่ืองยนตสงกําลงัไปยงัลอหลงัทัง้ซาย

และขวาหมนุเทากันตลอดเวลา ทํางาน

รวมกับระบบ Center Differential Lock 

ชวยใหขับผานเสนทางท่ีวิบากไปได

อยางงายดาย

 สวนระบบกนัสะเทอืนดานหนา 

แบบอสิระ ปกนก 2 ชัน้ คอยลสปรงิ 

พรอมเหล็กกันโคลงขนาดใหญ เพือ่

ใหเกาะถนนไดดย่ิีงขึน้ ดานหลงัแบบ

แหนบแผนซอน ติดตั้งเหนือเสื้อ

เพลา พรอมโชคอัพไขวขนาดใหญ 

ออกแบบจุดยึด และปรับตั้งแหนบ

ใหม ใหการขับขี่ท่ีนุมนวลและยึด

เกาะถนนดีขึ้น ไมวาจะเปนทาง

ธรรมดาทีต่องการความคลองตวัสงู 

และทางออฟโรดท่ีสมบกุสมบนั

สอดคล อง กับความ เ ร็ ว รอบของ

เครื่องยนต ควบคุมการทํางานดวย

สมองกลอัจฉริยะ ชวยใหเคร่ืองยนตมี

แรงดีขึ้นในรอบตํ่าและไดแรงมามาก

ขึน้ในรอบสงู อตัราเรงด ีความเร็วสงูสดุ

เผาไหมหมดจด ลดมลพิษในอากาศ 

โดยมี VG Turbo (Variable Geometry 

Turbo) เ พ่ิมประสิทธิภาพแรงอัด

อ า ก า ศด า น ไ อ ดี ใ ห สั ม พั น ธ กั บ

เคร่ืองยนต  ดวยเทอรโบแปรผันท่ี

สามารถควบคุมปริมาณไอเสีย  เพ่ือ

ชวยสรางแรงอัดอากาศดานไอดีได

อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเครื่องยนต

มแีรงบดิสงูท้ังในรอบตํ่า รอบปานกลาง

และรอบสูงอยางตอเน่ือง ทํางานรวม

กับอินเตอรคูลเลอรขนาดใหญ ชวยลด

ความรอนไอดีไดอยางรวดเร็ว ทําให   

ไอดมีคีวามหนาแนนมากข้ึน เพ่ิมความ

แรงใหกับเคร่ืองยนต ตอบสนองอัตรา

เรงไดทันใจ สงกําลังผานระบบเกียร

อตัโนมตั ิ6 สปด พรอม SPORT MODE 

ชวยใหทกุการเปล่ียนเกียรเปนไปอยาง

ตอเน่ือง นุมนวล มาพรอมสปอรตโหมด

ใหคณุควบคมุไดอยางใจ และยงัมรีศัมี

วงเล้ียวแคบสดุ 5.9 ม. ชวยใหคณุเล้ียว

รถไดอยางมั่นใจมากขึ้น 

 Super-Select 4WD II ระบบขับ

เคลื่อนท่ีพรอมลุยในทุกพ้ืนท่ี

 MITSUBISHI TRITON มาพรอม

ระบบขับเคลื่อน 4 ลอ (Super Select 

4WD II) เทคโนโลยีขับเคล่ือน 4 ลอ 

เอกลักษณเฉพาะของมิตซบูชิ ิใหความ

มัน่ใจในการขบัขีท่กุสภาพถนน โดยให

คณุสามารถเปลีย่นโหมดจากระบบขบั

เคล่ือน 2 ลอ (2H) เปนระบบขับเคลื่อน 

4 ลอ (4H) แบบ Full-time All Wheel 

Control เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยบน

ถนนล่ืน และเมื่อตองการขับขี่บนเสน

ทางแบบ Off-Road คุณยังสามารถ
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เทคโนโลยี Application ตรวจเช็กรถผาน Smartphone

 MITSUBISHI PAJERO SPORT มาพรอมกับระบบ มิตซูบิชิ

 รีโมท คอนโทรล (แอปพลิเคชัน Mitsubishi Remote Control) 

แอปพลเิคชนัท่ีสามารถแสดงขอมลูเก่ียวกับสถานะของตวัรถ อาทิ 

การเปด-ปด ประตู การสตารทรถ การล็อกรถ การปด-เปด กระจก 

นอกจากน้ี ยังแสดงขอมูลอัตราสิ้นเปลือง รวมถึงพฤติกรรมการ

ใชงานและระยะทางการใชงานท่ีสามารถใชงานได แอปพลเิคชนั 

Mitsubishi Remote Control ยังมีการแจงเตือนระบบตางๆ เมื่อ

เกิดสิ่งผิดปกติเก่ียวกับตัวรถ เพ่ือตอบโจทยการใชงานของผูขับข่ี

ผานสมารทโฟนและสามารถสงคําส่ังไดจากทุกท่ีในระยะของการ

เชื่อมตอรถยนตผานแอปพลิเคชัน โดยทํางานควบคูกับระบบ

กุญแจอัจฉริยะ KOS หรือเมื่ออยูในระยะสัญญาณบลูทูธ

แอปพลิเคชนั M-Connect รองรับการเชือ่มตอขอมูลของ

ตัวรถไปยังสมารทโฟน โดยมี 4 เมนูหลัก ไดแก

1. Roadside Assistance บรกิารชวยเหลือบนทองถนนตลอด 24 

ชั่วโมง เมื่อสั่งการผานสมารทโฟน และหนาจอระบบสัมผัส SDA 

2. Vehicle Information การรายงานขอมลูทัง้สภาพรถ ประวัตกิาร

เขารบับรกิาร และแสดงขอมลูตวัรถขณะขับขี ่3. Vehicle Health 

Report การแจงเตือนสถานะของตัวรถเพ่ือการตรวจสอบและซอม
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SHI PAJERO SPORT โดดเดนดวย

เทคโนโลยกีารเช่ือมตอและควบคมุการ

ใชงานดวยจอแสดงขอมูลการขับข่ี

แบบ LCD ขนาด 8 นิ้ว ใหม ที่งายตอ

การอาน  มีการแสดงผลมาตรวัด

ความเร็ว มาตรวัดรอบเคร่ืองยนตและ

ขอมูลอื่นๆ ของตัวรถ  พรอมกับแสดง

สถานะของระบบชวยเหลือผูขบัข่ีทีป่รับ

เปล่ียนรูปแบบหนาจอได 3 แบบ 

รองรบัเมนูภาษาไทย สามารถเช่ือมตอ

และแสดงขอมลูจากหนาจอเครือ่งเสยีง

ระบบสัมผัส SDA (Smartphone-link 

Display Audio) ที่เปน LCD ขนาด 8 

นิ้ว จึงไมตองละสายตาจากจอแสดง

ขอมลูขับขี ่อกีท้ังยังรองรบัการเชือ่มตอ

สมารทโฟน และ Apple CarPlay ใช

งานงายเพียงปลายน้ิวสัมผัส และการ

สั่งงานดวยเสียง

 สวนผูโดยสารตอนหลังมีจอภาพ

แบบ Wide Screen  ขนาด 12.1 นิว้ ตดิ

ตั้งบนเพดานรถ รองรับการเช่ือมตอ

ผาน USB และสมารทโฟน ผาน HDMI 

มาพรอมกับรีโมทและหูฟงอินฟราเรด 

สะดวกสบายมากข้ึน ดวยชองจาย

บํารุง อาทิ ระบบกุญแจอจัฉรยิะ ระบบ

ขับเคลื่อน 4 ลอ ระบบเบรก เปนตน 

และ 4. Emergency Call การประสาน

งานชวยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย

ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบนี้ทํางาน

ทนัทีเม่ือถุงลมนริภัยทํางานหรือสัง่การ

ผานสมารทโฟนและหนาจอระบบ

สัมผัส SDA

 ภายในล้ําสมัยดวยเรือนไมล 

LCD 

 หองโดยสารของ  MITSUBI-
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กระแสไฟ AC 220 โวลต พรอมชอง

ชารจอุปกรณ USB 2.1A 2 ตําแหนง

บริเวณคอนโซลกลางดานหลัง

 MITSUBISHI PAJERO SPORT 

มาพรอมกับเคร่ืองยนตดีเซลเทอรโบ 

ขนาด 2,400 ซี.ซี. MIVEC Clean Die-

sel ใหกําลังสูงสุดไดถึง 181 แรงมา ที่ 

3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 43.8   

กก.-ม. ที่ 2,500 รอบ/นาที ทํางานคูกับ

เทอรโบชารจแบบแปรผัน VG Turbo 

โดยสงกําลังผานระบบเกียรอัตโนมัติ

แบบอัตโนมัติ 8 สปด พรอมสปอรต

โหมด ผูขบัสามารถปรับเปล่ียนเกียรได

ตามความตองการ จากท้ังคนัเกียร หรอื

 Paddle Shift
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MITSUBISHIPAJERO SPORT ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñºà¤Ã×èÍ§Â¹μ� Ṍà«Åà·ÍÃ �âº ¢¹Ò´ 
2,400 «Õ.«Õ. MIVEC Clean Diesel ãËŒ¡íÒÅÑ§ÊÙ§ÊØ´ä Œ́¶Ö§ 181 áÃ§ÁŒÒ

 นอกจากน้ี ยังมรีะบบชวยควบคุม 

และตัดกําลังไปยังเพลาขับโดยอัตโนมัติ

เมือ่เหยียบเบรก (Idle neutral control) 

เพ่ือลดภาระการทํางานของเคร่ืองยนต 

และลดการสูญเสียเช้ือเพลิงในขณะรถ

หยุดน่ิง เม่ือเกียรอยูในตําแหนง D 

ทามกลางสภาพการจราจรท่ีแออดั ยัง

ผลใหประหยัดการใชเชือ้เพลงิ และลด

การสึกหรอของระบบเกียร ยืดอายุการ

ใชงานของเกียร  สวนระบบ G-SENSOR 

จะชวยควบคุมการเปลีย่นตําแหนงเกียร

ใหมคีวามแมนยํามากขึน้ในทางลาดชนั

เทคโนโลยีความปลอดภัยในรูปแบบ

พรีเมียม

 MITSUBISHI PAJERO SPORT 

มาพรอมกบัระบบความปลอดภัยแบบ

เหนือชัน้ อาทิ ระบบ Blind Spot Warn-

ing ระบบสัญญาณเตือนจดุอบัสายตา 

เพ่ือความปลอดภัยในการเปล่ียนชอง

จราจร ระบบจะสงสัญญาณไฟเตือน

บนกระจกมองขางใหผูขับขี่ทราบวามี

รถอยู ในจุดอับสายตา ซึ่งระบบจะ

ทํางานท่ีความเร็ว 20-140 กม./ชม. 

ระบบ  Forward Collision Mitigation 

System ระบบเตือนการชนดานหนา

ตรง พรอมระบบชวยชะลอความเร็ว 

ระบบจะทํางานโดยใชเรดารประเมิน

ระยะหางจากรถคันหนา หากพบวามี

ความเส่ียงท่ีจะชนรถคันหนาในชอง

ทางเดียวกัน ระบบจะทาํการเตือนและ

ชวยชะลอความเร็ว พรอมเพ่ิมแรงดัน

นํ้ามนัเบรก เพ่ือใหประสทิธิภาพในการ

เบรกท่ีดี ย่ิงขึ้น  และบรรเทาความ       

เสียหายจากการชน 

 เพ่ิมเตมิความปลอดภยัดวย ระบบ

 ULTRASONIC MISACCELERATION 

MITIGATION SYSTEM ระบบตดักําลงั

เคร่ืองยนตชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเรง

อยางรุนแรงและรวดเร็ว ระบบทํางาน

โดยใชคลื่น Ultrasonic ตรวจจับวัตถุ

ดานหนาหรือดานหลังในระยะไมเกิน 4 

เมตร ในขณะท่ีเกียรอยูตําแหนง “D” 

หรือ “R” หากมีการเหยียบคันเรงผิด

พลาดอยางรุนแรงและรวดเร็ว ระบบจะ

ทําการตัดกําลังเคร่ืองยนตชั่วขณะ

อตัโนมตั ิและทํางานท่ีความเรว็ตํ่ากวา

 10 กม./ชม. เพ่ือชวยลดความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นจากการชน, ระบบ Multi 
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Around Monitor กลองมองภาพรอบคัน

 ระบบทาํงานผานกลอง 4 ตาํแหนงรอบ

ตัวรถ เพ่ือประมวลผลและแสดงภาพ

แบบ Bird’s Eye View ผานหนาจอ

มอนเิตอร ชวยใหผูขบัขีม่องเหน็ภาพได

รอบตวัรถ เพ่ิมความปลอดภัยและความ

สะดวกสบายในการจอดรถไดอยาง

มัน่ใจยิง่ขึน้, ระบบ ACTIVE STABILITY 

AND TRACTION CONTROL ระบบ

ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวใน

สภาวะท่ีรถเสียสมดุล เพ่ือปองกันการ

ลื่นไถลออกนอกเสนทางพรอมระบบ

ปองกันลอหมุนฟรีและควบคุมการล่ืน

ไถลจะชวยควบคุมการหมุนของลอทั้ง 

 - โหมด 2H ระบบขับเคล่ือน 2 ลอ 

(2WD High-Range) ใชในการเดินทาง

ชีวิตประจําวัน

 - โหมด 4H (4WD High-Range) 

สามารถทําความเร็วไดเทากับระบบขบั

เคล่ือน 2 ลอ ซึ่งเปนการแปรผันระบบ

ขับเคล่ือน 4 ลอแบบอัตโนมัติ โดยจะ

ทํางานดานหนา 40% ดานหลัง 60% 

ทันทีที่เจอพ้ืนถนนล่ืน กรวด ทราย      

ขึน้เขา หรอืลงเขา ระบบจะปรบัเปลีย่น

เปน 50-50 โดยอัตโนมัติ

 - ขับเคล่ือน 4 ลอแบบ Full-Time 

All Wheel Control โหมด 4HLc ระบบ

ขับเคล่ือนสี่ลออัตราทดความเร็วสูง 

4 อยางสมดุล ในสภาวะถนนล่ืน ขรุขระ

 หรอืทางชนั เพ่ือไมใหรถสูญเสียการยึด

เกาะถนน, Hill Start       Assist System 

ระบบชวยออกตัวบนทางลาดชัน ชวย

ปองกันรถไหลเม่ือตองออกตัวบนทาง

ลาดชัน, Hill Descent Control ระบบ

ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน 

เพ่ือการขับขี่ที่ปลอดภัย   ย่ิงข้ึน

 ระบบขับเคลื่อนท่ีใหมากกวา

การลุย

 สําหรับในโหมดระบบขับเคลื่อน    

4 ลอ Super Select 4WD-II ของ     

MITSUBISHI PAJERO SPORT มา

พรอม 4 โหมดการขับข่ี ไดแก
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MITSUBISHIPAJERO SPORT ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñºà¤Ã×èÍ§Â¹μ� Ṍà«Åà·ÍÃ �âº ¢¹Ò´ 
2,400 «Õ.«Õ. MIVEC Clean Diesel ãËŒ¡íÒÅÑ§ÊÙ§ÊØ´ä Œ́¶Ö§ 181 áÃ§ÁŒÒ ·Õè 3,500 
ÃÍº/¹Ò·Õ áÃ§ºÔ´ÊÙ§ÊØ´ 43.8 ¡¡.-Á. ·Õè 2,500 ÃÍº/¹Ò·Õ

(4WD High-Range with Locked 

Transfer) เหมาะกับการลุยท่ีไมยาก

ลําบากนัก สามารถทําความเร็วไดโดย

ประมาณ 120-130 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 (ซึ่ง 2H, 4H และ 4HLc สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดโดยไมตองจอดรถ ใน

ความเร็วไมเกิน 100 กิโลเมตร/ชั่วโมง)

 - โหมด 4LLc ระบบขับเคล่ือนส่ีลอ

อัตราทดความเร็วต่ํา (4WD Low-

Range with Locked Transfer) เหมาะ

กับการลยุแบบหนกัๆ เพราะรอบเครือ่ง

จะสูง สามารถเรียกแรงบิดไดอยาง

ทันที ในตําแหนงนี้ไมควรใชความเร็ว

เกิน 70 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 นอกจากน้ี ยังมาพรอมโหมดออฟ

โรด 4 ลักษณะ โดยนับเปนครั้งแรกใน

รถยนตมติซบูชิ ิมกีารทํางานสมัพนัธกัน

ตลอดเวลาระหวางเคร่ืองยนต ระบบขับ

เคลื่อนและเบรก  ชวยใหตัวรถขับ

เคลือ่นผานสภาพเสนทางตางๆ ไดดย่ิีง

ขึ้น ไดแก Gravel  เหมาะสําหรับถนน

ลูกรังที่มีกรวดและดิน,  Mud/Snow  

เหมาะสําหรับบริเวณท่ีเปนโคลนหรือ

หมิะหนา, Sand  เหมาะสําหรับบรเิวณ

ที่เปนทรายละเอียด, Rock เหมาะ

สําหรับถนนท่ีพ้ืนผิวขรุขระ เชน มีหิน

มาก หรือลอลอยจากพ้ืน รวมทั้งระบบ

ล็อกเฟองทายท่ีสงกําลังไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ

 …และนีคื่อความโดดเดนเหนือ

ใคร ท่ีทําให MITSUBISHI PAJERO 

SPORT ไดรับการคัดเลือกใหเปน 

BEST PPV DIESEL 4WD UNDER 

2,500 c.c. ประจําป 2020 จากคณะ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
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ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁâ´´à ‹́¹ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×èÍ§ ÊíÒËÃÑºÃ¶Â¹μ�Íà¹¡»ÃÐÊ§¤� 
7 ·Õè¹Ñè§ ÍÂ‹Ò§ MITSUBISHI XPANDER ·Õè¡ÒÃÑ¹μÕ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ Œ́ÇÂ
ÂÍ´ í̈ÒË¹‹ÒÂÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§¢Í§Ã¶Â¹μ�¹Ñè§ã¹¤ÅÒÊ MPV ·ÕèÁÕ
¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒáÅÐμÍºâ¨·Â�¡ÒÃãªŒ§Ò¹ä Œ́ÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹ äÁ‹Ç‹Ò
¨Ðà»š¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ·Õè¤Å‹Í§μÑÇ ¾×é¹·ÕèãªŒÊÍÂ·Õè¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ 
áÅÐËŒÍ§â´ÂÊÒÃá¶Ç·ÕèÊÒÁÊÒÁÒÃ¶ãªŒ§Ò¹ä Œ̈́ ÃÔ§
«Öè§¹Ñºà»š¹àËμØ¼ÅÊíÒ¤ÑÞ·ÕèàËÅ‹Ò¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμ‹Ò§
âËÇμãËŒ¤Ðá¹¹ MITSUBISHI XPANDER à»š¹Ã¶ MPV 
·Õè¤ØŒÁ¤‹Ò·ÕèÊØ´ ã¹ Car of The Year 2020 

ÒÁ¹ÂÁ´ÇÂ
·ÕèÁÕ

Ò
Á

การออกแบบท่ีฉีกทุกความคิด

 MITSUBISHI XPANDER ท่ีไดรบัการดีไซนแบบ  ‘Advanced 

Dynamic Shield’ ที่ชวยปกปองทั้งผูขับขี่ ผูโดยสารและผูรวมใช

เสนทางใหมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้น โดยตําแหนงไฟหนาติดตั้ง

ในกันชนหนา เพ่ือเล่ียงไมใหแสงจากไฟหนารบกวนสายตาผูใช

ทางเทา รวมถึงผูขับขี่ยานพาหนะท่ีสวนทางมา ขณะท่ีไฟหร่ีแบบ 

Crystal LED ถูกติดตัง้อยูดานบนของฝากระโปรงและเยือ้งมาดาน

หนาซุมลอ จึงชวยใหผูใชทางเทาและยานพาหนะอ่ืนๆ สังเกตเห็น

ไดงายข้ึน  สวนดานหลังก็ดูมีมิติ มีการเลนระดับจับคูกับไฟทาย

เปนแบบ LED ดีไซนเปนรูปตัว L ซึ่งทําใหดูกวางและสะดุดตา

ภายในกวาง ใชงานไดจริงในทุกท่ีน่ัง

 MITSUBISHI XPANDER ไดรับการออกแบบภายในใหมี

ความกวาง โปรงสบาย ไมอึดอัด ตอบโจทยการใชงานคนเมืองท่ี

มีครอบครัวใหญอยางครบถวน ซึ่งมาพรอมอุปกรณอํานวยความ

สะดวกท่ีครบครัน อาทิ กุญแจอัจฉริยะและปุมสตารทเคร่ืองยนต

แผงควบคุมระบบปรับอากาศดานหลัง พวงมาลัยไฟฟาท่ีปรับ

ระดับสงู-ตาํและปรบัเขา-ออก และสวิตชควบคมุระบบเคร่ืองเสียง

บนพวงมาลัย พรอมหนาจอแสดงผลขอมลูอเนกประสงคแบบสาม

มิติ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว พวงมาลัยและหัวเกียรหุมหนัง มีระบบ

ควบคุมความเร็วอตัโนมตับินพวงมาลัย จอภาพระบบสัมผสัขนาด 

6.2 นิ้ว และเบาะท่ีนั่งหุมหนังและวัสดุหนังสังเคราะหทั้ง 3 แถว

12  |  Supplememt  MITSUBISHI



เมตร ที ่4,000 รอบตอนาที สงกําลังผานระบบ

เกียรอัตโนมัติ 4 สปด พรอมดวยพวงมาลัย

แบบไฟฟาท่ีเพ่ิมความหนวงตามความเรว็ ซึง่

สัง่การผานกลองอเิล็กทรอนิกส ทาํใหมคีวาม

ละเอียดและแมนยําในการควบคุม

 สวนระบบชวงลางเปนแบบแมคเฟอรสัน

สตรัท คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงที่ดาน

หนาและทอรชันบีมที่ดานหลัง ใหความนุม

นวลท่ีมากกวารถในคลาสเดียวกัน ซึง่มคีวาม

นุมใกลเคียงกับรถซดีาน 4 ประตู ไมยวบยวย

เวลาใชความเร็วในการเดินทาง ซึ่งถามอง

รวมๆ แลว MITSUBISHI XPANDER เปนรถ

ครอบครวัท่ีตอบโจทยการใชงานไดเปนอยาง

ดี อีกจุดท่ีนาสนใจ คือ ความสูงจากพ้ืนถึง

ชายลางรถอยูที่ 205 มม. สามารถลุยนําหรือ

พ้ืนขรุขระไดระดับหนึ่งเลยทีเดียว 

 ซ่ึงท้ังหมดน้ี คือความคิดเห็นจากคณะ

กรรมการท่ีโหวตใหคะแนน MITSUBISHI 

XPANDER เปนรถท่ีดีท่ีสุดในชั่วโมงน้ี

และควารางวัล BEST MPV UNDER 

1,600 c.c. มาไดอีกคร้ัง

 สวนพ้ืนที่ใชสอยในหองโดยสารดาน

หลัง สามารถดีไซนไดตามความตองการ ไม

วาจะเปนการพับเบาะแถวท่ี 3 แบบ 50:50 

โดยแยกการพับไดทั้งดานซายและขวา ใน

สวนแถวท่ี 2 เบาะน่ังยังสามารถพับตอเน่ือง

ในรูปแบบ 60:40 ไดอีกดวย ซึ่งแบงแยก

ซาย-ขวา ไดเชนเดียวกัน ทาํใหสามารถเลือก

การพับเบาะไดตามความตองการในทุกรูป

แบบการใชงาน ที่สําคัญ เบาะน่ังแถวท่ี 2 

ยังสามารถเล่ือนข้ึนดานหนาเพ่ือเพ่ิมพื้นท่ี

วางขาในท่ีนั่งแถวที่ 3 ใหมีความกวางมาก

ขึน้ ซึง่สามารถรองรับคนน่ังท่ีมคีวามสูงไดถึง 

175 เซนติเมตร โดยท่ีขาไมติดเบาะแถวท่ี 2 

 ระบบความปลอดภัยท่ีเพิ่มความ

ม่ันใจมากย่ิงขึ้น

 MITSUBISHI XPANDER อัดแนนดวย

ระบบความปลอดภัยท้ังในเชิงปองกันและ

ปกปอง ไดแก ระบบควบคุมเสถียรภาพการ

ทรงตัว (ASC - Active Stability Control) 

ระบบปองกันการล่ืนไถล (TCL - Traction 

Control System) ระบบชวยออกตัวบนทาง

ลาดชัน (HSA - Hill Start Assist System) 

ระบบปองกันลอล็อกขณะเบรก (ABS - Anti 

Lock Braking System) และระบบกระจาย

แรงดันนํามันเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส (EBD 

- Electronic Brake Force Distribution) 

พรอมระบบเสริมแรงเบรก (BA - Brake As-

sist) ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติขณะ

เบรกกะทันหัน (ESS - Emergency Stop 

Signal System) ถุงลมนริภัยดานคนขับและผู

โดยสารตอนหนา เข็มขดันิรภัยคูหนาแบบดึง

กลับและระบบผอนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 

2 ตําแหนง และเข็มขัดนิรภัยแบบ ELR 3 จุด 

5 ตาํแหนง สาํหรับผูโดยสารทุกท่ีนัง่ รุนสูงสดุ

ยังมาพรอมกับกลองมองภาพดานหลัง

 ขุมพลัง 1,500 ซี.ซี. จับคูชวงลางนุมนวล 

 MITSUBISHI XPANDER มาพรอมกับ

เคร่ืองยนตอลมูนิมั อลัลอย เบนซนิ ขนาด 1.5 

ลิตร DOHC MIVEC 16 วาลว 105 แรงมา ที่ 

6,000 รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 141 นิวตัน
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¹Ñºà»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§Ã¶Â¹μ� ECO CAR ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒáÅÐ
Å§μÑÇÁÒ¡·ÕèÊØ´ ÊíÒËÃÑº MITSUBISHI MIRAGE ·Õè
â´´à ‹́¹ã¹ Œ́Ò¹¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ́  ÊÒÁÒÃ¶·íÒμÑÇàÅ¢ä´Œ¶Ö§
 23.3 ¡ÔâÅàÁμÃμ‹ÍÅÔμÃ Œ́ÇÂºÅçÍ¡à¤Ã×èÍ§Â¹μ�
 1.2 ÅÔμÃ «Öè§¾‹Ç§à·¤â¹âÅÂÕ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ Œ́ÇÂ
ÃÐººà¡ÕÂÃ� CVT ÍÑ¨©ÃÔÂÐ INVECS-III ·Õèª‹ÇÂ í̈Ò
¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢ÑºãËŒÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ¨¹
·íÒãËŒ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμ‹Ò§Å§¤ÇÒÁàËç¹Ç‹Ò ¹Õè¤×Í… BEST 
FUEL ECONOMY ECO CAR

เครื่อง 1.2 ลิตร จับคู CVT อัจฉริยะ INVECS-III

ขุมพลังแบบประหยัด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 MITSUBISHI MIRAGE มาพรอมกบัขมุพลงัความประหยัดใน

รูปแบบเครื่องยนตเบนซิน DOHC MIVEC 1.2 ลิตร 78 แรงมา ที่ 

6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที

 พรอมระบบวาลวแปรผันดานไอดี MIVEC (MITSUBISHI INNO-

VATIVE VALUE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) 

ชวยใหเครื่องยนตมีแรงบิดดีขึ้นในรอบตํา ทําใหเครื่องยนตอัตรา

เรงดีเย่ียม ใหการเผาไหมหมดจด ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดลอมซึ่ง

มีอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในไอเสีย 100 กรัมตอ

กิโลเมตร 

 โดยพละกําลังเครื่องยนตทั้งหมด สงกําลังผานระบบเกียร 

CVT 6 จงัหวะ (CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION) 

WITH INC (IDLE NEUTRAL CONTROL) & G-SENSOR ระบบ

เกียรอัตโนมัติ CVT ควบคุมการทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

ชวยใหทกุการเปล่ียนเกียรเปนไปอยางตอเน่ือง และนุมนวล ทาํงาน

ควบคูกับระบบ INC ทีช่วยควบคุมและตดัระบบสงกําลังไปยงัเพลา

ขับอัตโนมัติในขณะรถหยุดน่ิงและเหยียบเบรกในตําแหนงเกียร 

“D” ลดภาระการทํางานของเคร่ืองยนต สงผลใหประหยัดนํามนัใน

ทุกการขับขี่ และลดการสึกหรอของระบบเกียร ชวยยืดอายุการใช

Á¤‹ÒáÅÐ
·Õè

T 
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ไฟนําทางหลังจากดับเคร่ืองยนต, ระบบ ESS 

ไฟกะพริบฉุกเฉินเม่ือเบรกกะทันหัน (Emer-

gency Stop Signal System) สัญญาณไฟ

กะพริบฉกุเฉินอตัโนมตัเิมือ่มกีารเบรกกระทัน

หัน เพ่ือเปนการแจงเตือนรถยนตคันหลัง 

พรอมดวยระบบเบรก ABS,  EBD และ BA

,  ระบบควบคุมการทรงตัวและล่ืนไถล ASC  

(Active Stability Control), ระบบ HSA ชวย

ออกตัวบนถนนลาดชัน 

 จากความโดดเดนท่ีเหนือชั้น ทําให 

MITSUBISHI MIRAGE ไดรับการโหวต

จากคณะกรรมการวามคีวามเหนือช้ันกวา

คูแขงในคลาสเดียวกัน จนทําใหสามารถ

ควารางวลั BEST FUEL ECONOMY ECO 

CAR  มาครองไดสําเร็จ

ประเมินระยะหางจากรถคันหนา หากพบวา

เคลือ่นทีเ่ขาใกลรถคนัหนามากเกินไป หรอืมี

ความเส่ียงท่ีจะชน ระบบจะแสดงสญัลกัษณ

พรอมเสียงเตือน ระบบตัดกําลังเครื่องยนต

ชั่วขณะ เมื่อเหยียบคันเรงอยางรุนแรงและ

รวดเร็วดานหนา (Rader Sensing Misac-

celeration Mitigation System-Forward 

RMS-FORWARD), ระบบตรวจจับวัตถุ

ดานหนาระยะหางไมเกิน 4 เมตร หากมีการ

เหยียบคันเรงอยางรุนแรงและรวดเร็ว ระบบ

จะแสดงสัญลักษณพรอมเสียงเตือน และ

ตัดกําลังเครื่องยนตอัตโนมัติชั่วขณะ เพื่อ

ใหผูขับสามารถเหยียบเบรกไดทัน ชวยลด

อุบัติเหตุจากการชน มีผลท่ีความเร็วไมเกิน 

10 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

 นอกจากน้ี MITSUBISHI MIRAGE ยัง

มาพรอมกบัอปุกรณมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีครบครัน

 อาทิ ถุงลม SRS, ระบบไฟสองสวางอัตโนมัติ

 Welcome Light System เม่ือปลดล็อกรถ  

งานของเกียรใหยาวนานข้ึน พรอมดวยระบบ 

G-SENSOR ชวยควบคุมการเปลีย่นตําแหนง

เกียร ใหความแมนยํามากข้ึนในทางลาดชัน

 โดยมีระบบ INVECS-III (INTELLIGENT 

AND INNOVATIVE VEHICLE ELEC-

TRONIC CONTROL SYSTEM III ) ควบคุม

การเปล่ียนเกียรอัจฉริยะ INVECS-III ซึ่งชวย

วิเคราะหและจดจําลักษณะการขับขี่ เพ่ือนํา

ไปประมวลผลการเปล่ียนเกียรใหสอดคลอง

กับพฤติกรรมการขับขี่ของแตละบุคคล

 เทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มรูปแบบ

 สําหรับ MITSUBISHI MIRAGE มา

พรอมระบบความปลอดภัยแบบอัจฉริยะ ที่

ชวยเพ่ิมความปลอดภยัตอผูใชงานมากย่ิงขึน้

 อาทิ ระบบเตือนการชนดานหนาตรง พรอม

ระบบชวยชะลอความเร็วในชวงความเร็วตํา

(Forward Collision Mitigation System-

Low Speed Range FCM-LS) โดยระบบจะ
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¨Ò¡¡ÒÃâËÇμãËŒ¤Ðá¹¹¨Ò¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹¡ÅØ‹ÁÃ¶Â¹μ�¹Ñè§ 
4 »ÃÐμÙ »ÃÐàÀ· ECO SEDAN ä Œ́Â¡ãËŒ MITSUBISHI
ATTRAGE à»š¹Ã¶·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒÁÒ¡·ÕèÊØ´ ·Ñé§ã¹ Œ́Ò¹
ÃÒ¤Ò ¡ÒÃãªŒ§Ò¹  ÃÇÁ¶Ö§à·¤â¹âÅÂÕ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ
·ÕèàË¹×ÍªÑé¹¡Ç‹Ò¡ÅØ‹Áã¹Ã¶à«ç¡àÁ¹μ�à´ÕÂÇ¡Ñ¹ Œ́ÇÂ
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“MITSUBISHIATTRAGE ¤×ÍÃ¶·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹ÒÁÒ¡
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มุมมองจากคณะกรรมการ

การออกแบบเนนความคุมคา ลงตัวทุกการใชงาน

 MITSUBISHI ATTRAGE ในเวอรชัน 2020 ไดมีการดีไซน

ใหมใหดึงดูดทุกสายตามากย่ิงขึ้น กระจังหนาดีไซนใหม พรอม

ตกแตงดวยลายเสนสีแดง กันชนหนาใหม ไฟหนาแบบ Bi-LED 

พรอมไฟเดยไทมรันน่ิงไลท ชุดไฟตัดหมอกแบบใหม ไฟทายแบบ 

LED กันชนหลังดีไซนใหมและไฟเบรกดวงท่ี3 ระบบ LED และลอ

อัลลอยดีไซนใหม ขนาด 15 นิ้ว 

 นอกเหนือการออกแบบ MITSUBISHI ATTRAGE ยังมาพรอม

ความประหยัด ซึ่งสามารถทําตัวเลขไดสูงสุด 23.3 กม./ลิตร ดวย

ขุมพลังความประหยัด ขับเคล่ือนดวยเคร่ืองยนต 1.2 ลิตร แบบ         

3 สูบ DOHC MIVEC 12 Valve ใหกําลังสูงสุด 78 แรงมา ที่ 6,000 

รอบตอนาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบตอนาที 

และ ROLLER CAMSHAFT ทีช่วยลดการเสียดทานของเคร่ืองยนต

 พรอมระบบวาลวแปรผันดานไอดี MIVEC (MITSUBISHI INNO-

VATIVE TIMING ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ชวยให

เคร่ืองยนตมีแรงบิดดีขึ้นในรอบตํา ทําใหเคร่ืองยนตมีอัตราเรง        

ดีเย่ียม ประหยัดนํามัน ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดลอม

 รองรับทั้งเบนซิน 91 และ 95 แกสโซฮอล 91, 95 และ E20 

โดยปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในไอเสียอยูที่  100 กรัมตอ

กิโลเมตร สงกําลังดวยเกียรอัตโนมัติ CVT ควบคุมการทํางานดวย

¶Â¹μ¹§ 
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โคง เมือ่เขาโคงดวยความเร็วสูง ถนนล่ืน หรอื

หักหลบกะทันหัน,  ระบบปองกันลอหมุนฟรี

 และควบคุมการลื่นไถล (Traction Control 

System : TCL) ระบบจะชวยควบคุมการหมุน

ของลออยางสมดุลในสภาวะถนนล่ืน เพ่ือไม

ใหรถสูญเสียการยึดเกาะถนน, ระบบชวย

ออกตัวบนทางลาดชัน ชวยปองกันรถไหล

 (Hill Start Assist : HSA) เมื่อตองออกตัว

บนทางลาดชัน, ระบบเบรก ABS (Anti-lock 

Braking System) ชวยปองกันลอลอ็ก พรอม

ระบบกระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Brake-force Distr ibu-

tion) จะทํางานประสานกับระบบเบรก ABS 

เพ่ือการกระจายแรงเบรกอยางเหมาะสมท้ัง 4 

ลอ ชวยใหการหยุดรถส้ันลง ถุงลมนริภัยดาน

คนขับและผูโดยสารตอนหนา และเข็มขัด

นิรภัยคูหนาแบบ ELR 3 จุด 2 ตําแหนงปรับ

ระดับได พรอมระบบดึงกลับ และผอนแรง

อัตโนมัติ 2 ทิศทาง (เฉพาะดานคนขับ) ซึ่ง

ชวยลดแรงกระแทกจากการชนจากดานหนา 

รวมทัง้ลดอาการบาดเจบ็ทีห่นาอกไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

ระบบอิเล็กทรอนิกส ทํางานควบคูกับระบบ 

INC ที่ชวยควบคุมและตัดระบบสงกําลังไป

ยังเพลาขับอัตโนมัติในขณะรถหยุดน่ิงและ

เหยียบเบรกในตําแหนงเกียร “D” ลดภาระ

การทํางานของเคร่ืองยนต สงผลใหประหยัด

นํามันในทุกการขับขี่ และลดการสึกหรอของ

ระบบเกียร ชวยยืดอายุการใชงานของเกียร

ใหยาวนานข้ึน พรอมดวยระบบ G-SENSOR 

ชวยควบคุมการเปลี่ยนตําแหนงเกียรใหมี

ความแมนยํามากข้ึน INVECS II (INTEL-

LIGENT AND INNOVATIVE VEHICLE 

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM) ระบบ

ควบคุมการเปล่ียนเกียรอัจฉริยะ INVECS II 

ชวยวิเคราะหและจดจําลักษณะการขับขี่

 เพ่ือนําไปประมวลผลการเปลี่ยนเกียรให

สอดคลองกับพฤติกรรมการขับขี่ของแตละ

บุคคล

 นอกจากน้ี MITSUBISHI ATTRAGE ยัง

มรีศัมวีงเล้ียวท่ีแคบสดุเพียง 4.8 เมตร คลอง

ตัวในการขับขี่ งายตอการเล้ียว กลับรถ หรือ

ถอยจอดในพ้ืนท่ีจํากัด นอกจากน้ี พ้ืนท่ีเก็บ

สัมภาระทายรถยังมีความจุมากถึง 450 ลิตร

ทําใหสะดวกตอการเก็บของหรือใชชีวิตไลฟ

สไตลในเมืองไดเปนอยางดี 

 ECO SEDAN ท่ี มีระบบความ

ปลอดภัยมากท่ีสุด

 MITSUBISHI ATTRAGE มาพรอมกับ

ระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยท่ีเหนือช้ัน อาทิ

ระบบเตือนการชนดานหนาตรง พรอมระบบ

ชวยชะลอความเร็ว (ท่ีความเร็วตํา) (Forward 

Collision Mitigation System - Low Speed 

Range : FCM-LS) ระบบตัดกําลังเคร่ืองยนต

ช่ัวขณะเม่ือเหยียบคันเรงอยางรุนแรงและ

รวดเร็วดานหนา (Radar Sensing Misac-

celeration Mitigation System - Forward 

: RMS - Forward) เพ่ือตัดกําลังเคร่ืองยนต

ช่ัวขณะอัตโนมัติ เพ่ือให ผูขับข่ีเบรกรถไดทัน

ชวยลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ชนพวงดวยระบบความปลอดภยัเต็มรูปแบบ

 อาทิ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

ในสภาวะที่รถเสียสมดุล (Active Stability 

Control : ASC) เพ่ือชวยควบคุมกรณีที่เกิด

การล่ืนไถลออกนอกเสนทาง เชน กรณีหลุด
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 สาํหรับโรงงานผลิตรถยนตทีอ่าํเภอแหลมฉบัง จงัหวัดชลบรุ ีมี

การเติบโตอยางตอเนือ่ง และกลายเปนศนูยการผลตินอกประเทศ

ญ่ีปุน ที่มีขนาดใหญที่สุดของ มิตซูบิชิ มอเตอรส คอรปอเรชั่น โดย

ปจจบุนัมติซูบชิ ิมอเตอรส ประเทศไทย มพีนักงานมากกวา 7,000 

คน และอีกกวาหน่ึงหม่ืนคนในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ เปนบริษทั

ผูผลิตรถยนตรายแรกท่ีสงออกรถยนตที่ผลิตข้ึนดวยฝมือคนไทย 

และกาวข้ึนเปนหน่ึงในผูผลิตและสงออกรถยนตรายใหญที่สุดใน

ปจจุบัน   

 มิตซูบิชิ มอเตอรส เร่ิมตนการดําเนินงานในประเทศไทยในป 

2504 โดย มิตซูบิชิ มอเตอรส ไดวางรากฐานใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางการผลิตนอกประเทศญ่ีปุนในป 2531 ดวยการสงออก

รถยนต มิตซูบิชิ แลนเซอร แชมป ไปยังประเทศแคนาดา ถือเปน

บรษิทัผูผลติรถยนตรายแรกท่ีสงออกรถยนตทีผ่ลติโดยฝมอืคนไทย

โดยโรงงานแหลมฉบงั 1 เปดทาํการในป 2535 ถือเปนโรงงานผลติ

รถยนตแหงแรกของศูนยการผลิต มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย 

ตอดวยการเปดโรงงานแหลมฉบัง 2 เพ่ือรองรับการผลิตรถกระบะ

ขนาดหน่ึงตันในป 2539  ขณะท่ีโรงงานแหลมฉบัง 3 เปดทําการ

ในป 2555 และในป 2556 มติซบูชิ ิมอเตอรส ประเทศไทย  สามารถ

สรางประวัติศาสตรดวยการจําหนายรถยนตภายในประเทศไทย

ครบ 1 ลานคัน และสามารถสงออกรถยนตครบ 2 ลานคัน ซึ่งถือ

ÁÔμ«ÙºÔªÔ ÁÍàμÍÃ�Ê »ÃÐà·Èä·Â
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เปนการครบรอบ 25 ป ของการสงออกรถยนตจาก มิตซูบิชิ มอเตอรส 

ประเทศไทย และดวยศักยภาพของประเทศไทย มิตซูบิชิ มอเตอรส จึงได

ตัดสินใจลงทุนสรางศูนยวิจัยและพัฒนาข้ึนในประเทศไทย  โดยศูนยฯ

ดังกลาวถือเปนแหงแรกท่ีเปดดําเนินการและต้ังอยูนอกประเทศญ่ีปุน 

โดยมีพันธกิจหลัก 3 ประการ ไดแก 1. มุงพัฒนาคุณภาพของรถยนตท่ี

ผลิตในประเทศไทย เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคชาวไทย

ไดอยางรวดเร็ว 2. การเพ่ิมบทบาทในการพัฒนารุนปรับโฉม ยกระดับ

และเปล่ียนรุนสําหรับประเทศไทย และ 3. เพ่ือคนควาขอมูลแนวโนม

การตลาด และเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

 ในป 2559 มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย ไดฉลองการสงออก

รถยนตครบ 3 ลานคัน และกาวข้ึนสูการเปนบริษัทผูสงออกรถยนต

รายใหญที่สุดของประเทศไทย และในปงบประมาณ 2561 ที่ผาน

มา มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย ไดสงออกรถยนตเปนจํานวน

มากกวา 298,000 คนั และถือเปนผูสงออกรถยนตรายใหญทีส่ดุของ

ประเทศไทยในปจจุบัน

 มิตซูบิชิ มอเตอรส ประเทศไทย ขับเคล่ือนสูการเติบโตและมี

ความกาวหนาอยางตอเน่ือง และสามารถสรางยอดการสงออกได

ครบ 4 ลานคัน โดยมีสัดสวนการสงออกรถยนตที่สําคัญ ดังนี้ รถ

กระบะในสัดสวนรอยละ 70 รถซิตี้คาร รอยละ 22 รถอเนกประสงค 

รอยละ 5 และรถยนตประเภทอ่ืนๆ รอยละ 3       

 สําหรับรุนรถท่ีสงออกกวา 120 ประเทศท่ัวโลก มีดังน้ี มิตซูบิชิ ไทรทัน

 ใหม มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอรต ใหม, มิตซูบิชิ แอททราจ ใหม และ มิตซูบิชิ

 มิราจ ใหม รวมถึง มิตซูบิชิ ไทรทัน แอทลีท ใหม นั่นเทากับวา ผูใชรถ

มิตซูบิชิทุกรุนในเมืองไทยไมตองกลัวเร่ืองอะไหล เพราะการประกอบ

และสงออกมากกวา 4 ลานคัน คือการการันตีมาตรฐานเร่ืองการบริการ

และอะไหลไดเปนอยางด ีนอกจากนี ้มิตซบูชิ ิมอเตอรส ประเทศไทย ยัง

มีแผนการผลิตรถรุนใหมๆ อยางตอเน่ืองอีกดวย
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