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หากคณุเป็นหนึ่งที่ช่ืนชอบความเร็ว…. “อิมแพ็ค สปีด พาร์ค” สนามโกคาร์ทแหง่ใหมร่ะดบัเวิลด์คลาสแหง่แรกและแหง่เดียวในประเทศไทย 

ภายใต้การบริหารโดย อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน่ แมเนจเม้นท์ จ ากดั ในเครือบริษัท บางกอกแลนด์ จ ากดั (มหาชน) ที่พร้อมจะพาคณุเปิดประสบการณ์

ใหมอ่ยา่งไมรู้่จบ เอาใจนกัขบัคาร์ทหรือผู้ที่ชื่นชอบกีฬาที่ท้าทายความเร็ว-แรงแล้ว ยงัถือเป็นสว่นหนึ่งในความมุง่มัน่ที่ อิมแพ็ค ต้องการจะตอ่ยอด

ธุรกิจด้วยการสร้างแหลง่ทอ่งเที่ยวพกัผ่อนแหง่ใหม ่พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้น าและผู้ยกระดบัมาตรฐานธุรกิจตลาดไมซ์ในประเทศ

ไทย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับลกูค้าทีต้่องการจดังานเปิดตวัสินค้า กิจกรรมการสร้างทีม และงานอีเว้นท์ส าหรับหมูค่ณะใหญ่ๆ อีกด้วย และ

อีกหนึ่งจดุมุง่หมายของ “อิมแพ็ค สปีดพาร์ค” คือการเป็น 1 ใน 20 สถานที่ทอ่งเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพ และเป็นสถานที่ที่ดงึดดูความสนใจใน

ระดบันานาชาต ิ

 

“อิมแพ็ค สปีด พาร์ค” ที่ใช้งบลงทนุกวา่ 60 ล้านบาท ความยาวสงูสดุส าหรับเดือนเมษายน 600 เมตร เป็นสนามทีมี่พืน้แทร็กคอ่นข้างเรียบ รวมถึง

บริเวณ รัน-ออฟ  – Run-off area (พืน้ที่ข้างสนามทีส่ร้างจากพืน้ยางมะตอยไมใ่ชก่รวดหรือหญ้า) ในแตล่ะโค้งถือวา่มีการด าเนินการก่อสร้างเป็นไป

ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ มีพืน้ที่กวา่ 17,900 ตร.ม.  สนามมาตรฐานแบบเดยีวกบัที่ใช้ในการแข่งรถฟอร์มลูา่วนั ออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน โดย 

TECPRO International แทร็กในแตล่ะเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนไมซ่ า้แบบกนัเพ่ือให้ลกูค้ารู้สกึท้าทายอยูเ่สมอ 
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นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ (คนกลาง)  

ทกุคนที่เข้ามาสมัผสัส าหรับทัง้นกัขบัโกคาร์ทที่มีประสบการณ์มาแล้วอยา่งโชกโชน และมือใหมห่ดัขบัได้มาสนกุสนานและตื่นเต้นเร้าใจไปกบัการ

ขบัรถโกคาร์ทที่ “อิมแพ็ค สปีด พาร์ค” กนัได้ทกุวนั ตามสโลแกนที่วา่ “Now Everyone Can Enjoy Speed”  ในขณะเดียวกนันกัขบัข่ีก็ไมต้่องกงัวล

เร่ืองความปลอดภยัอีกตอ่ไปเพราะเรามีระบบความปลอดภยัที่ได้มาตรฐานสงูสดุ โครงการนีจ้ะไมส่ าเร็จเลย หากไมมี่ทีมงานที่เชี่ยวชาญ  ทุม่เท 

ร่วมแรงร่วมใจ และมีวิสยัทศัน์ตรงกนั มัน่ใจวา่ผู้ที่มาใช้บริการ อิมแพ็ค สปีด พาร์ค ทกุคนจะได้รับความสนกุสนานเพลิดเพลินและความประทบัใจ

กลบัไปอยา่งแน่นอน 

 

การออกแบบสนามค านึงถึงความปลอดภยัของนกัขบัโกคาร์ทเป็นอนัดบัแรก แตห่ากในกรณีที่เกิดอบุตัิเหตกุารพุง่ชนข้างทาง สนามมีก าแพงกัน้ขอบ

แทร็ก (barrier) จากบริษัท TECPRO วสัดทุ าจากพลาสติกที่มีความยืดหยุน่ ภายในก าแพงกัน้แตล่ะตวัยดึด้วยเชือกไนลอ่นที่สามารถรับแรง

กระแทกได้ถึง 5 ตนั ส าหรับสนามเดือนนีจ้ะเป็นสนามที่คอ่นข้างยากที่ต้องใช้เทคนิคในการขบั มีโค้ง ตวั U และ ตวั V ติดตอ่กนั แตล่ะโค้งต้องใช้

ความช้า-เร็วแตกตา่งกนัในการขบัข่ีถือเป็นความท้าทายของนกัแข่ง 



 

 

ส าหรับโกคาร์ทที่น ามาใช้นัน้เป็นระบบไฟฟ้ารุ่น RTX จากคา่ย SODI kart คา่ยผู้ผลติรถโกคาร์ทระบบไฟฟ้าอนัดบั 1 ของโลกจากประเทศ

ฝร่ังเศส  ที่อิมแพ็ค สปีด พาร์ค น ามาเปิดตวัเป็นครัง้แรกในประเทศไทยจ านวน 30 คนั ด้วยเคร่ืองยนต์ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์อตุสาหกรรม ประจุ

ไฟฟ้าด้วยเคร่ืองชาร์จกระแสไฟ 400 โวลต์ และด้วยระบบขบัเคลื่อนไฟฟ้าท าให้เคร่ืองยนต์ท างานมีเสียงดงัเพียง 40-50 เดซิเบล ซึง่เงียบกวา่โกคาร์

ทปกติมาก เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  แบตเตอร์ร่ี Lead acid และ Lithium ซึง่เป็นแบตเตอร์ร่ีแห้งและปลอดภยัในกรณีที่เกิดอบุตัิเหตอุยา่งร้ายแรงก็

จะไมมี่น า้กรดจากแบตเตอร์ร่ีมาท าให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ขบัข่ีได้  ขนาดความยาวของรถ 1,850 มม. ความกว้าง 1,350 มม. ความสงูถึง roll-over bar 

1,040 มม. น า้หนกัรวม 218 กก. ความเร็วในการเร่งสงูสดุ 70 กม./ชัว่โมง ด้วยก าลงัไฟของตวัรถและความยาวของตวัสนามผู้ขบัข่ีสามารถใช้

ความเร็วได้อยา่งตอ่เน่ืองสงูสดุ 8 นาที 



 

ส าหรับโครงสร้างของรถโกคาร์ทได้ถกูออกแบบมาเพื่อรองรับการขบัข่ีได้อยา่งปลอดภยั ประกอบด้วย โครงรถหรือเฟรม ที่มีความแข็งแรงและ

ยืดหยุน่กวา่เหล็กปกต ิ ระบบกนักระแทกเพ่ือความปลอดภยั Head systems และกนัชนของรถที่เป็นพลาสติก(PROSLIDE) ออกแบบพิเศษ 360 

องศา รอบตวัรถที่จะชว่ยรองรับแรงกระแทกจากการชนด้วยการยบุตวัเข้ามาถึง 15 ซม. โดยไมก่ระเทือนตอ่ตวัรถ พวงมาลยัและเบาะที่นัง่ทีส่ามารถ

ปรับระดบัได้ตามสรีระของผู้ขบัข่ีที่มีความสงูตัง้แต ่120 – 200 ซม. เข็มขดันิรภยั 4 จดุแบบเดียวกบัรถแข่งฟอร์มลูา่วนั มีปุ่ มหยดุรถที่ตวัรถและรีโมท

ซึง่เจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ในกรณีที่นักแข่งมีความเสี่ยงอาจจะเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรง พิเศษสดุคืออปุกรณ์เสริมที่ทางอิมแพ็คใสใ่จติดตัง้เพิ่มเติมคือ

เบาะรองคอที่จะชว่ยให้นกัแข่งรุ่นเยาว์หรือนกัแข่งมือใหมส่ามารถขบัข่ีได้อยา่งสะดวกสบายมากขึน้ 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทางสนามมีบริการไว้ให้อยา่งครบครัน เชน่ หมวกกนัน็อค ผ้าคลมุศีรษะ ห้องอบรมด้านระบบความปลอดภยัก่อน

การแข่งขนั ห้องชมการแข่งขนั อาหารเคร่ืองดื่มในตวัอาคาร และร้านบรีซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ ที่เปิดบริการข้างสนาม ลานจอดรถที่รองรับได้ถึง 80 คนั 

และที่จอดรถส าหรับจกัรยานยนต์อีกด้วย (สามารถจอดที่ Lakeside 1 ได้อีก 170 คนั) 



 

 “อิมแพ็ค สปีด พาร์ค” สนามโกคาร์ทไฟฟ้าแหง่แรกในไทย  รอให้คณุมาร่วมระเบิดความมนัส์ ประชนัความเร็วและแรงที่ ริมทะเลสาบเมืองทอง

ธานีได้แล้วทกุวนั โดยจนัทร์ – ศกุร์ เปิดให้บริการตัง้แตเ่วลา 16.00 – 00.00 น. และวนัเสาร์ –อาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ เปิดให้บริการตัง้แต่

เวลา 12.00 – 00.00 น.  ติดตอ่สอบถามได้ที่โทร.02 055 8900  หรือ www.IMPACTSpeedPark.com 

ค่าบริการ 

บตัรสมาชิก                                     100 บาท (บตัรใหมแ่รกเข้าและการออกบตัรใหมก่รณีหายหรือช ารุด) 

บตัรขบัโกคาร์ทส าหรับผู้ใหญ่        600 บาท (อายไุมต่ ่ากวา่ 14 ปี) 

บตัรขบัโกคาร์ทส าหรับเด็ก            480 บาท  (อาย ุ7-14 ปี  ความสงูไมต่ ่ากวา่ 120 ซม.) 

ติดตามความเคล่ือนไหวได้ที่ 

เฟซบุ๊ก:      www.facebook.com/IMPACTSpeedPark  

ทวิตเตอร์:  www.twitter.com/IMPACTSpeedPark   

อินสตาแกรม: www.instagram.com/IMPACTSpeedPark  

กเูกิล้แมพ: https://goo.gl/maps/FFKEJLhoLGt  

เวปไซต์ : http://www.impactspeedpark.com 

 

 

Translation 

Ladydrivethailand review IMPACT Speed Park. 

http://www.impactspeedpark.com/
https://www.facebook.com/impactspeedpark/?fref=ts
https://twitter.com/IMPACTSpeedPark
https://www.instagram.com/IMPACTSpeedPark/
https://www.google.co.th/maps/place/IMPACT+Speed+Park/@13.9143658,100.5523018,18z/data=!4m5!3m4!1s0x30e2837523c1fd0d:0xbae0ce3c2b855c03!8m2!3d13.9140967!4d100.5529452?hl=th
http://www.impactspeedpark.com/

