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เรียน ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณและท่านผู้อ่านทุกท่าน

         

      ขอกราบสวัสดีปีกระต่าย 2566 และ ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ 

        ปลายปีที่ผ่านมา คอมแพ็ค เบรกได้ร่วมบันทึกประวัติ ศาสตร์

ในรายการ “Idemitsu 1500 Super Endurance 2022” นับ

เป็นการแข่งขันครั้งแรกของเมืองไทยและครั้งแรกของเอเชีย และ

ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย 

(หน้าที่ 3-6) 

      นอกจากนี้ คอมแพ็ค เบรก ร่วมกับคุณกฤษณะ บุญสวัสดิ์ 

รองนายกเมืองพัทยา จัดงาน “Pattaya car on the Beach 

2022 ครั้งที่ 2” มหกรรมโชว์รถ Super car, รถ Sport และรถ

คลาสสิกยุค 90’S ริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (หน้าที่ 7-12)

      สุดท้ายนี้พบกับ Tiktok “ช่างแชร์” โดยคุณเติ้ล จากศูนย์

บริการสินคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส จังหวัดสระบุรี มาบอกเกร�ด

ความรู้ในการ “เลือกผ้าเบรกอย่างไรให้เข้ากับสไตล์การขับขี่” 

อย่าลืมกดติดตามได้ที่ : https://www.tiktok.com/@com-

pactbrakes

พบกันใหม่ฉบับหน้า

หทัยรัตน์ อิทธิชัยวรกุล
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ศึกดวลอึด!!

2022Endurance2022Endurance2022
     ร ะ เ บิ ด ค ว า ม มั น ส์ ส่ ง ท้ า ย ปี กั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ถ ย น ต์ ท า ง เ รี ย บ

แบบต่อเนื่อง 25 ชั่วโมง กับรายการ “Idemitsu 1500 Super Endurance 2022” ศึกดวลความอึดและความแกร่งของ

นักแข่ง ทีมแข่ง และรถยนต์ โดยนับเป็นการแข่งขันครั้งแรกของเมืองไทยและครั้งแรกของเอเชียที่มีเกมการแข่งขันระยะ

ทางยาวนาน และถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย รวมถึงยังเป็นการแข่งขันครั้งที่ 3 ของโลก

คุณมีชัย ศรีวิบูลย์ ผู้อำานวยการสายงานด้านเทคนิค พร้อมด้วย คุณรุ่งโรจน์ สมานเกียรติสกุล ผู้จัดการฝาย

สนับสนุนเชิงเทคนิค และคุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ รองผู้จัดการฝายพัฒนาธุรกิจและภาพลักษณ์ บริษัท คอมแพ็ค 

อินเตอร์เนชั่นแนล(1994) จำากัด ได้เข้าร่วมชมการแข่งขัน พร้อมให้กำาลังใจนักแข่งทีม Superclub Racing ที่ลงทำาการ

แข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 - 18 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

รวมบันทึกประวัติศาสตร	

คอมแพ็ค	เบรก
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ทั้งน้ี

25	Hrs.

       บร�ษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั�นแนล (1994) จํากัด 

ผูผลิตและจําหนายผาเบรก “คอมแพ็ค” ไดใหการสนับสนุนทีม 

Supeclub Racing ลงทําการแขงขันในรุน D3 เบอร 386 โดยมี

นักแขงทั�งหมด 6 คน ไดแก เจมส-ภูร�พรรธน เวชวงศาเดชาวัชร, 

เด-ดาว�เด โดร�โก, ปอย-กีณัชชา เย็นมาโนช, เพชร-จักรพันธ 

ภัทรดาพงษ�, เอ็กซ-ธัณยศรุต เปรมสินธนะวัตร และหน่ึง-ชานนท 

รจนา โดยเกมการแขงขันเร�ม่ตนข�น้ในเวลา 16.00 น. ของวันเสาร

ท่ี 17 ธ.ค. และสิ�นสุดในเวลา 17.00 น. ของวันอาทิตยท่ี 18 ธ.ค.

      ซึ่งตลอดระยะเวลาของการแข่งขันกว่า 25 ชั่วโมง นักแข่ง

และทีมงานต่างประสบปญหาความขัดข้องต่างๆ มากมาย ไม่

ว่าจะเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนส่งผลต่ออุณหภูมิแทร�ก

และอุณหภูมิยาง รวมถึงแสงสว่างในสนามแข่งขันที่นักแข่ง

ต้องอาศัยความชำานาญในการบังคับรถ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค

ต่อบททดสอบความอึดในครั้งนี้ ด้วยการเตรียมความพร้อม

ผนวกกับความชำานาญ ตลอดจน ความมุ่งมั่นของทีมช่าง 

ทำาให้สามารถฝาฝนปญหาและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และจากความทุ่มเทเหล่านั้นส่งผลให้

ทีม Superclub Racing ทำาการแข่งขันจนจบ สามารถนำา

รถเข้าเส้นชัยรับธงตราหมากรุกได้ในอันดับที่ 9 ของรุ่น D3 

โดยวิ่งไปทั้งหมด 514 รอบ ท่ามกลางกองเชียร์ที่ลุ้นกันชนิด

ติดขอบสนาม ลืมความเหนื่อยและความง่วงเป็นปลิดทิ้ง ซึ่ง

บรรยากาศต่างเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข เป็นการส่ง

ท้ายปีด้วยความมันส์ที่เข้มข้นและดุเดือดเป็นอย่างมาก

COMPACT TODAY VOL.64 NO.108 04



Endu
rance

COMPACT TODAY VOL.64 NO.10805



COMPACT TODAY VOL.64 NO.108 06



Onthe	beachOnthe	beachOnจับมือ
คอมแพ็ค	เบรก

เมืองพัทยา
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เมื่อเร็วๆ	นี้

จัดโชวรถสวยกระหึ่มแหลมบาลีฮายในงาน

PATTAYA Car
On	the	Beach	2022
     คุณมินทร์ลดา อัศวกุลบุรานนท์ รองผู้จัดการฝายพัฒนาธุรกิจและภาพ

ลักษณ์ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำากัด ผู้ผลิตและจำาหน่ายผ้าเบรกภายใต้แบรนด์ “คอมแพ็ค” ร่วม

กับคุณกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “Pattaya car on the Beach 2022 

ครั้งที่ 2” มหกรรมโชว์รถ Super Car, รถ Sport และรถคลาสสิกยุค 90’S ริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื�อส่งเสริม

การท่องเที่ยวให้กับเมืองพัทยาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดย

ภายในงานนอกเหนือจากกิจกรรมถ่ายภาพคู่กับรถยนต์ที่นำามาจัดแสดงกว่า 200 คันแล้ว ยังมีกิจกรรมความสนุกบนเวที

จากยูทูปเบอร์และเน็ตไอดอลชื่อดังมากมาย รวมถึงขบวนคาราวานรถสุดหรูและหาดูได้ยากวิ่งโชว์ภายในบริเวณงาน ซึ่งได้

รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
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       ถือเป็นครั้งแรกของคอมแพ็ค เบรก ที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมโชว์รถริมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอย่าง Pattaya car on the Beach 

ในปีนี้ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองพัทยาผ่านกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตให้แพร่

หลายไปในบุคคลหลายๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนผู้ใช้รถยนต์ทั่วไป ขณะเดียวกันยังถือเป็น

โอกาสดีที่เหล่าคาร์คลับจากพื้นที่ต่างๆ ในภาคตะวันออกได้พบเจอพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่าง

กัน โดยภายในงานคอมแพ็ค เบรก ได้นำาสินค้าเกรดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็น Compact Nano X, Compact Primo, Compact Duramax 

และ Compact Crown มาแนะนำาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบถึงคุณสมบัติเด่น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ

วิจัยและพัฒนาโดย Brake Development and Testing Center ของคอมแพ็ค เบรก ที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเพียบพร้อมมากที่สุด

ในอาเซียน รวมถึงยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลก และที่สำาคัญยังเป็นผ้า

เบรกไร้ใยหินอีกด้วย

คุณมินทร์ลดากล่าว

“

	 	

“
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     Pattaya car on the Beach 2022 ครั้งที่ 2 มีขึ้นเพื�อส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและความสนใจในวงการมอเตอร์สปอร์ตให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ขณะเดียวกันยังเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยให้มีชื่อเสียงไปในต่างประเทศควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

เมืองพัทยา ซึ่งกิจกรรมภายในงานนอกเหนือจากการโชว์รถ Super Car, รถ Sport และรถคลาสสิกยุค 90’S กว่า 200 คันแล้ว 

ผู้เข้าร่วมงานยังได้พบกับกิจกรรมความบันเทิงจากยูทูปเบอร์และเน็ตไอดอลชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นจุบจิ๊บ เชิญยิ้ม, เบนซ์ อา

ปาเช่, นอย ไดโว่, โอม ดีคาร์, และโก้ เลวยันเงา รวมถึงเหล่าดีเจที่มาช่วยสร้างสีสันภายในงาน ตลอดจนขบวนคาราวานรถยนต์

สุดหรูและหาดูได้ยากมาวิ่งโชว์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สําหรับงาน

ShowC				ShowC				
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แชรประสบการณความรูเกี่ยวกับระบบเบรก
กับชางใหญ	แหงศูนยบริการ

     จากศูนย์บริการสินคาร์แคร์ 

ออโต้ เซอร์วิส จังหวัดสระบุรี จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกผ้าเบรกที่

เหมาะกับการใช้งานของรถยนต์แต่ละประเภทดังนี้

 1. รถที่เน้นใช้งานในเมืองเป็นหลัก และเจอการจราจรติดขัด

บ่อยๆ หรือมีออกต่างจังหวัดบ้างในบางครั้ง แนะนำาให้ใช้ผ้าเบรกประเภท 

Ceramic ซึ่งจะให้ความรู้สึกเบรกที่นุ่นนวล

 2. รถซิ่งที่วิ่งด้วยความเร�วสูงหรือออกต่างจังหวัดบ่อย แนะนำา

ให้ใช้ผ้าเบรกประเภท LOW-METALLIC เพราะมีค่าสัมประสิทธิ์แรง

เสียดทานสูง ซึ่งจะช่วยในการเบรกระยะสั้นและยังช่วยระบายความร้อน

ได้ดี

 3. รถกระบะบรรทุกหนัก รถตู้โดยสาร แนะนำาให้ SEMI -

METALLIC ผ้าเบรกประเภทนี้จะมีความแข็งแรง ทนทาน และระบาย

ความร้อนได้ดี ร่วมถึงยังลดปญหาการเฟดหรืออาการเบรกไม่อยู่

สายชิว สายซิ่ง สายบรรทุก เลือกผ้าเบรกอย่างไรให้เข้ากับสไตล์การขับขี่

ลองมาฟ�ง “ช่างเติ้ล จากสินคาร์แคร์ ออโต้ เซอร์วิส สระบุรี” กันครับ

ติดตามเคล็ดลับในการดูแลเบรกและรถยนต์ของคุณกับช่างแชร์บน TikTok ได้แล้ววันนี้

TikTok : @compactbrakes หรือ https://www.tiktok.com/@compactbrakes

LOW-METALLIC CERAMIC SEMI-METALLIC

วันนี้ชางเติ้ล

viceServiceSer

@compactbrakes
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