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ทานผูมีอุปการคุณและทานผูอานทุกทาน

คอมแพ็คทูเดยฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม ป 2561 ที่ทาน
กำลังอานอยูนี้มีขาวคราวความเคลื่อนไหวของคอมแพ็คเบรกมาเรียนใหทาน
ทราบอีกเชนเคยนะคะ
เรื่องแรกเปนเรื่องที่นายินดีมากนั้น คือ “คอมแพ็คเบรกได
ผานเกณฑธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอมพรอมเดินหนาพัฒนาโรงงานสีเขียวอยาง
ยั่งยืน” โดยมีผูแทนจากบริษัท คอมแพ็คอินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด
ไปเขารับประกาศนียบัตรสถานประกอบการทีผ่ า นเกณฑธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอม
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผานมา (หนา 3)
เรื่องตอไป “คอมแพ็คเบรกหนุน Superclub Racing Team
โชวฟอรม Super Turbo Thailand 2018” โดยบริษัทไดใหการสนับสนุนและ
ใหกำลังใจนักแขงทีม Superclub Racing
(หนา 4 – 5)
เรื่องถัดมา “คอมแพ็คเบรกปดฉาก Superclub Supercompact
2018 สนามสุดทายของป” ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ สนามพีระ
อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.ชลบุรี (หนา 6 – 7)
สวน Compact Tips ฉบับนีม้ เี รื่องทีน่ า สนใจมาฝากคือเรื่อง
“สัญญาณเตือนเมื่อผาเบรกมีปญหา” ติดตามอานไดที่หนา 8 – 9 ไดนะคะ
สุดทาย New Model มี แนะนำ PJ – 373 MC กับ PJ – 803
MC อยูที่หนา 11 คะ

พบกันใหมฉบับหนา
จรัสศรี โรจนสกุล

จิตติมา ศุภมัง
เพียงขวัญ ชนะบุญ
หทัยรัตน อิทธิชัยวรกุล
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คอมแพ็คเบรก ผานเกณฑธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
พรอมเดินหนาพัฒนาโรงงานสีเขียวอยางยั่งยืน
นาย
นายณัฐวุฒิ สวนาการณ ผูจัดการฝายผลิต
และนางลำพึง มะลิทอง หัวหนาแผนกระบบคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994)
จำกั ด เข า รรั บ ประกาศนี ย บั ต รสถานประกอบการที ่ ผ  า น
รรม บาลสิ่งแวดลอม ประจำป พ.ศ.2560-2561
เกณฑธรรมาภิ
นโรงงานเลขที่ 3-77(2)-1/38พบ และทะเบียนโรงงาน
ทะเบียนโรงง
เลขที่ 3-77
3-77(2)-51/47พบ โดยมี นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
ตสาหกรรม เปนประธานในพิธีรับมอบ
รองปลัดกระทรวงอุ
กร
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผานมา ณ อาคารชาเลนเจอร 3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พิธมี อบประกาศนียบัตรสถานประกอบการทีผ่ า นเกณฑธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอม ประจำป พ.ศ.2560-2561
จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติใหกับสถานประกอบการที่ผานเกณฑการประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี และเพื่อ
สงเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ซึง่ เปน 1 ในพันธกิจสำคัญของแผนพัฒนา
ประเทศดวยการมุง สงเสริมพัฒนาวิสาหกิจใหมขี ดี ความสามารถในการแขงขันไดอยางยัง่ ยืน โดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน ที่ผานมา บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด ผูผลิตและ
จำหนาย ผาเบรกคอมแพ็ค ไดดำเนินธุรกิจทีเ่ ปนมิตรตอสังคมและสิง่ แวดลอม เริม่ จากการกำหนดนโยบายองคกร
ทีเ่ นนการพัฒนาอยางยัง่ ยืน การยึดถือหลักการธรรมาภิบาลสิง่ แวดลอม ไปจนถึงการรวมแรงรวมใจปฏิบตั ติ าม
นโยบายของบุคลากรในทุกระดับ สงผลใหบริษัทเปน 1 ใน 420 องคกรทั่วประเทศที่ไดรับคัดเลือกจากกระทรวง
อุตสาหกรรมใหไดรับรางวัลดังกลาว.
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คอมแพ็ค เบรก หนุน Superclub Racing Team
โชวฟอรม Super Turbo Thailand 2018

คุณจิตติมา ศุภมัง หัวหนาแผนกกิจกรรมและภาพลักษณ บริษทั คอมแพ็ค อินเตอรเนชัน่ แนล (1994)
จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรกคอมแพ็ค ใหการสนับสนุนและใหกำลังใจนักแขงทีม Superclub Racing
ในรายการ Super Turbo Thailand 2018 สนามที่ 5 - 6 ประกอบไปดวย No.386 เด - ดาวิเด โดริโก และ
No.387 มัท - นิวัฒน กลิ่นจำปา ในรุน Super Turbo Division 3 พรอมดวย No.428 เทอรโบ - ไชโย
นอยหา และ No.477 เจมส-ภูวดล เวชวงศา ในรุน Super Turbo Division 4 เมื่อวันที่ 21 - 22 ก.ค.ที่
ผานมา ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.บุรีรัมย

38

82

คอมแพ็ค เบรก หนุน Superclub Racing Team
โชวฟอรม Super Turbo Thailand 2018

38

82

คอมแพ็คเบรก ปดฉาก “Superclub Supercompact 2018” สนามสุดทายของป

16 คลับรวมระเบิดความมันส รถยนตเขารวม 350 คัน

คุณพีระ อิสระพิทกั ษกลุ ผูจ ดั การฝายขายในประเทศอาวุโส บริษทั คอมแพ็ค อินเตอรเนชัน่ แนล (1994) จำกัด
ผูผ ลิตและจำหนายผาเบรกคอมแพ็ค ใหการสนับสนุนกิจกรรมมิตติง้ คารคลับและใหเกียรติมอบรางวัลแกผทู ช่ี นะการ
แขงขัน ภายในงาน “Superclub Supercompact 2018 มิตรภาพที่ไมหยุดนิง่ ” สนามที่ 3 ซึง่ ถือเปนสนามสุดทาย
ของป 2018 พรอมทัง้ รวมขบวน Pit Tour ทักทายและใหกำลังใจสมาชิกคารคลับตางๆ ทีเ่ ขารวมการแขงขัน เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2561 ณ สนามพีระ อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต จ.ชลบุรี
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สำหรับงาน Superclub Supercompact 2018 สนามสุดทายของปนี้ ยังคงเนนการขับขี่แบบ Super Lap
โดยใชระบบจับเวลาเปนตัวตัดสิน ซึ่งจะชวยลดอุบัติเหตุและลดการกระทบกระทั่งระหวางกันขณะขับขี่ในสนาม กอให
เกิดบรรยากาศที่ดีและมิตรภาพระหวางสมาชิกในคลับรถยนตตางๆ เพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีรถยนตเขา
รวมกวา 350 คัน แบงการแขงขันออกเปน 16 คลับ ไดแก 90 Racing Club, TOTA ORQUE, Mirage & Attrage
One Make Race, EX Racing Club, 100R Racing Club, Make Me Racing, Millers Oils Challenge, Sport
Racing Club, EVO X QT And Kong EVO Club, KPM Trackplay BRZ86 All Subaru, AE Rayong, The
Perfect Lap Time Attack, Crazy SKYACTIV Race BY NKY Service, BMW Club Race, Injection Club
และ Accord & Prelude & MG เปนการปดฉากการแขงขันสนามสุดทายของปนี้ ไปดวยความสนุกและมิตรภาพที่ดี
ระหวางสมาชิกคารคลับดวยกันเอง สำหรับผูที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆ ดังกลาวไดที่
https://www.facebook.com/superclubracing
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ตัวกิ๊บที่จะมีเสียงเตือน
เมื่อผาดิสกเบรกใกลหมด

เสียง : ไดยินเสียงดังเมื่อมี
การเหยียบเบรกหรือกดเบรก
(เสียงมาจากการเสียดสีของ
ตั ว กิ ๊ บ เตื อ นกั บ จานเบรกที ่
จะมีเสียงเตือนเมื่อผาดิสก
เบรกใกลหมด)

ความรูส กึ : รูส กึ ลื่นเมื่อเหยียบ
เบรก เบรกแลวเบรกไมคอ ยอยู

ไฟเตือนหนาจอ : สัญญาณเตือน
ไฟเบรก หรือ ไฟ ABS แจงเตือน
(สำหรับรถยุโรปเปนสวนใหญ)
เชน Benz, BMW, Volvo
เปนตน

เช็คระยะ 12 เดือน : ควรเช็ค
ผาเบรกอยางนอยปละครั้ง
หรื อ ทุ ก ระยะ 20,000 กม.

* ควรเปลี่ยนผาดิสกเบรกเมื่อมีความหนาต่ำกวา 5 มม. *
ผาเบรก อุปกรณสำคัญสำหรับรถ ที่มีความสำคัญตอความปลอดภัยในชีวิตขณะขับรถอยูบนถนน ดังนั้น
ควรรูและใสใจอยูเสมอวามีอาการผิดปกติหรือเปลา ถึงเวลาที่ควรเปลี่ยนแลวหรือยัง ซึ่งมีวิธีสังเกตมาบอกใหทราบ
เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นไวกอน
• มีเสียงดังเวลาเบรก เกิดไดจากหลายๆ สาเหตุ คือ มีฝุนเขาติดทำใหการเสียดสีระหวางผาเบรกกับ
จานเบรก ผาเบรกมีรอยราว ผาเบรกกับจานเบรกไมแนบติดกันเพราะไมไดเจียรจานเบรก ใชผาเบรกที่ไมไดมาตรฐาน
หรือผาเบรกที่หมดอายุ อาการเวลาเบรกก็จะมีเสียงดังเหมือนกัน หรือเวลาเหยียบเบรกลงไปตองเหยียบลึกกวาปกติ
รถถึงจะหยุด ตามคำแนะนำบอกวา ผาเบรกมีอายุของการใชงานอยูที่ 20,000 – 25,000 กิโลเมตร แตในความเปน
จริงขึ้นอยูกับพฤติกรรมการขับรถ และสภาวะของถนนที่ใชขับขี่รถดวย ใหรีบหาวาเสียงดังมาจากจุดไหนเพื่อจะได
แกไขทันที
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• มีไฟโชวเตือนเปนสีแดงที่หนาปด แลวเวลาที่ดึงเบรกมือขึ้นจะตองดึงสูงกวาปกติ เปนสัญญาณเ
ตือนวาน้ำมันเบรกในกระปุกลดลงมาอยูที่ระดับ MIN ความเปนจริงควรใหอยูที่ระดับ MAX เสมอ แตก็ตองดูดวย
วาที่ลดลงเปนเพราะมีการรั่วของน้ำมันเบรก หรือผาเบรกสึกหรอหรือเปลา เพื่อจะไดทำการแกไขตอไป
• เบรกสั่น เปนเพราะจานเบรกสึกหรอ ไมก็ ใชจานเบรกที่ไมไดคุณภาพ ทำใหเกิดรอยไมสม่ำเสมอ จานเบรก
เลยเกิดการบิดตัว เพราะเบรกรุนแรงมากเกินไป วิธีแกคือ ใหเอาจานเบรกไปเจียรใหเรียบ
• เบรกมีอาการเวลาที่เหยียบจะไมคอยลง รูสึกแข็งๆเบรกไมคอยอยู เปนอาการของเบรกทื่อ ซึง
สาเหตุมาจากหมอลมเบรกรั่ว ก็ตองรีบสงซอมโดยดวน
• เบรกแตก เปนเรื่องที่อันตรายมากสำหรับผูขับขี่รถยนต อาการของเบรกแตกก็คือ พอเหยียบเบรกลง
ไปแลวจะจมลงไปจนติดพื้น แตความเร็วของรถก็ไมลดลงตาม วิธีสังเกตที่มาของอาการเบรกแตก คือ ใหดูที่ระบบ
น้ำมันเบรกทั้งภายในและภายนอกมีการรั่วซึมไหม? ชิ้นสวนของระบบเบรกหลวมจนหลุดออกมาหรือเปลา? เชน
น็อตยึดขาเบรก สายแปนเบรก คาลิปเปอร ควรเช็คใหเรียบรอยกอนขับรถไปไหนมาไหน
• เบรกคาง อาการคือ เบรกทำงานอยูตลอดเวลา ทั้งที่ไมไดเหยียบ หรือแมกระทั้งปลอยเบรกแลวก็ตาม
จะมีกลิ่นไหม รถรูสึกเข็นยาก สาเหตุเกิดจาก ลูกยางกันฝุนของแมปม ทำใหมีน้ำซึมเขาไปในระบบเบรกจนเปนสนิมขึ้นมา
ขอเตือนวา ถารูวาผาเบรกมีอาการผิดปกติ ควรรีบซอมโดยดวน อยารอใหถึงเวลารถเขาอูตามกำหนด
หรือระบบเบรกมีปญหามากแลวถึงคอยแกไข ก็เพื่อยืดอายุการใชงานของรถ และความปลอดภัยของตัวเราเอง
ที่มา :: https://www.directasia.co.th/blog/tips/สัญญานเตือนเมื่อผาเบรคมีปญหา/
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PJ-373MC

PJ-803MC

DISC BRAKE
HONDA CR-V 1.6 i-DTEC DIESEL TURBO ป 2017 - ON

PJ-373MC

T/A ALL NEW SIENTA 1.5 V, G ป 2016 - ON

PJ-803MC
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