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ขณะนีเ้ รากำลังอยูในชวงปลายฝนตนหนาวกันแลวนะคะ ขอ
ใหผอู า นทุกทานดูแลสุขภาพกันใหดๆี ดวยคะ แมโควิด 19 บานเราจะไม
รุนแรงก็ตาม แตมโี รคทีม่ ากับสายฝนและลมหนาวมากมาย เชนไขหวัด
ตางๆ เปนตน
คอมแพ็คทูเดยฉบับที่ทานถืออยูนี้มีขาวสารและเรื่องราวดีๆ
มาบอกใหทานทราบดังนี้คะ
เรื่องแรก คอมแพ็คเบรกเปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ
TIME ใหกบั คณะผูบ ริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติหรือสวทช. พรอมลุยเดินหนาพัฒนา
ขีดความสามารถใหกับนักศึกษารุนที่ 4 ตอไป(หนา 3-4)
เรื่องตอมาคือ คอมแพ็คเบรกจัดสัมมนาใหกับลูกคาศูนย
คอมแพ็คพรีเมีย่ มเซอรวสิ เซ็นเตอรพรอมกับเลีย้ งขอบคุณลูกคากลุม
คอมแพ็คพรีเมี่ยมฯจำนวน 24 รานคาจากทั่วประเทศ (หนา 5-6 )
สวน Compact Tips มีเรื่องที่นาสนใจมาฝาก 2 เรื่องคือ
เรื่อง "ผาเบรก" คูห นาฝน รีบเปลีย่ นกอนเกิดอันตราย กับ เรื่องทำไม
เกิดเสียงเบรกดัง ในการใชงานเบรกเบาๆ โปรดติดตามอานไดที่
หนา 7-8 คะ
และอยาลืมติมตามดู New Model ประจำฉบับนี้ดวยคะ

พบกันใหมฉบับหนาคะ
จรัสศรี โรจนสกุล

คอมแพ็ค เบรก เปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ TIME
ลุยเดินหนาพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษารุน ที่ 4

คุณเกษม อิสระพิทกั ษกลุ กรรมการผูจ ดั การ และคุณมีชยั ศรีวบิ ลู ย ผูอ ำนวยการสายงานดานเทคนิค
บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด ใหการตอนรับคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำ
โดยศาสตราจารยคลินกิ เกียรติคณ
ุ นพ.สกลสัตยาทร ปยะสกล นายกสภาวิทยาลัยมหิดล และคณะผูบ ริหาร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตนิ นท รองผูอ ำนวย
การ สวทช. ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานและความสำเร็จโครงการสรางขีดความสามารถในการทำนวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของประเทศไทยโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง
(Total Innovation Management Enterprise) หรือโครงการ TIME พรอมทัง้ หารือแนวทางเปดรับนักศึกษา
เขารวมโครงการในรุนที่ 4 ตลอดจนแสดงความคิดเห็นรวมกันถึงบทบาทหนาที่ของแตละภาคสวน เมื่อวันที่
4 กันยายน ที่ผานมา ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี
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คอมแพ็ค เบรก เปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ TIME
ลุยเดินหนาพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษารุน ที่ 4

สำหรับโครงการสรางขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความ
สามารถการแขงขันของประเทศไทยโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง (Total Innovation Management
Enterprise) หรือโครงการ TIME นัน้ มีขน้ึ เพื่อพัฒนาโครงการทีต่ อบสนองความตองการและยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมดวยวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ตลอดจนสรางรูปแบบ
การทำงานอันกอใหเกิดการถายทอด แลกเปลีย่ น การสรางและการนำไปใชประโยชนขององคความรูจ นนำไป
สูก ารเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึง่ บริษทั คอมแพ็ค อินเตอรเนชัน่ แนล (1994) จำกัด
ไดเขารวมโครงการดังกลาวมาตัง้ แตตน โดยเปดโอกาสใหนกั ศึกษาเขามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท
พรอมกับเขาทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ พรอมทัง้ จัดใหมกี ารเรียนและการฝกทักษะการทำงานตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรผูม คี วามรูด า นการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
ซึง่ ทีผ
่ า นมามีนกั ศึกษาสนใจเขารวมโครงการกับบริษทั เปนจำนวนมากและนักศึกษาทีจ่ บจากโครงการนี้ ไปบาง
สวนจะกลับเขามาทำงานที่บริษัทและพรอมเริ่มงานไดทันที.
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นายเกษม อิสระพิทกั ษกลุ กรรมการผูจ ดั การ และคณะผูบ ริหาร บริษทั เอเซียคอมแพ็ค จำกัด จัดงานสัมมนาศูนยบริการระบบเบรก
ประจำปและงานเลีย้ งขอบคุณลูกคา Compact Premium Service Center ภายใตชอื่ งาน “การสัมมนาศูนยคอมแพ็คพรีเมีย่ มเซอรวสิ
เซนเตอร” เพื่อพัฒนาศักยาภาพของศูนยบริการและเนนย้ำถึงนโยบายของบริษทั เกีย่ วกับศูนยบริการระบบเบรก อัพเดทขอมูลและแผน
การดำเนินงานตางๆ ตลอดจนขอมูลผลิตภัณฑคอมแพ็คเบรกใหแกผเู ขารวมการสัมมนารับทราบ รวมถึงแนวทางการยกระดับการบริการ
ของศูนยคอมแพ็คพรีเมีย่ มทัว่ ประเทศ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส กรุงเทพฯ
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"ผาเบรก" คูห นาฝน รีบเปลีย่ นกอนเกิดอันตราย

"ผาเบรก" อีกหนึ่งอุปกรณคูบุญรถยนต ควรเช็กให
ใชงานไดเปนปกติและสามารถทำการหยุดรถไดอยางแนนอน
กอนเกิดอุบัติเหตุในหนาฝน

วิธีสังเกต "ผาเบรกหมด"

เมื่อเขาสูช ว งหนาฝน หนึง่ ในระบบรถยนตทม่ี กั จะไดรบั
ผลกระทบ และเปนอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนอาจจะหลงลืม นั่น
คือ "ผาเบรก" ทีย่ อ มไดรบั ผลกระทบจากน้ำฝน ทีม่ ปี ริมาณ
มาก และหากรถที่คุณใชนั้นมีผาเบรกที่เสื่อมสภาพ ก็ยอม
สงผลถึงอันตรายในระหวางขับขี่ ไดเชนกัน ฉะนัน้ การตรวจ
เช็คระบบเบรก จึงเปนสิ่งจำเปนเพื่อใหมีความมั่นใจวาจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี

"สัญญาณเตือน" บางครั้งไฟหนาปดติดแบบไมรูสาเหตุ โดยเฉพาะไฟ ABS ใหสันนิษฐานวามีโอกาสที่
ผาเบรกใกลจะหมด โดยไฟอาจจะติดชวงเวลาหนึ่งแลวดับลงไป หรือติดๆดับๆ

"ระยะเหยียบแปนเบรกเปลี่ยนไป" เมื่อเริ่มรูสึกวาตองกดคันเบรกลึกกวาเดิม และยังรูสึกวาหยุดชากวาปกติ
เปนอีกสัญญาณวาเบรกใกลหมดแลว
"ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก" โดยมากระดับน้ำมันเบรกทีเ่ ต็มอยูในระดับ Full ตรงกระปุกน้ำมัน ณ หมอลม
เบรกจะมีการพรองหายไปเล็กนอย ซึ่งการพรองลงไปเล็กนอยเชนนี้ อาจจะไม ไดหมายความวาเกิดอาการ
รัว่ ซึมเพียงเทานัน้ แตอาจจะมีอกี หนึง่ ความหมายคือ "ผาเบรกเริม่ มีการสึกไปบาง" ซึง่ อาจจะยังไมอยูในระดับ
ที่สุด แตสึกไปมาก
"มีเสียงขณะเบรก" เปนสิง่ ทีย่ นื ยันไดอยางชัดเจนเลยวาเบรกใกลจะหมดของจริง โดยมากจากผูผ
 ลิตทุกราย
เมื่อผาเบรกใกลจะหมด จะมีความหนาของผาเหลือราวๆ 3 มม. ซึง่ ในผาเบรกจะมีแถบเหล็กทีข่ ดู ขอบจานเบรก
เพื่อเตือนควรเปลี่ยนใหม ไดแลว

เทคนิคการใชเบรกหลังลุยฝน

สำหรับรถที่ตองลุยน้ำ หรือผานถนนที่มีน้ำทวมขังเปนประจำ "สิ่งที่
ควรกระทำเมื่อขับมาถึงบริเวณทีเ่ ปนทางแหง" คือควรทำการเหยียบเบรก
แบบ "เลียเบรก" หรือกลาวงายๆคือการย้ำเบรกติดๆกันหลายๆครัง้ เพื่อ
เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรค และไลความชื้นออกจากระบบ
เบรก โดยในระหวางขับขี่อาจมีเสียงดังรบกวนที่จานเบรกบาง ซึ่งอาการ
ดังกลาวถือเปนอาการปกติ จะหายไป เมื่อถูกใชงานไปสักระยะ เพราะหนา
ที่ของ "ระบบเบรก" คือการทำใหรถหยุดการเคลื่อนที่ หรือทำใหการ
เคลื่อนที่ของรถชาลง ระบบเบรกจึงตองใชงานไดเปนปกติและสามารถทำ
การหยุดรถไดอยางแนนอนและพรอมทีจ่ ะทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเ สมอ
คอลัมน : รูกอนเหยียบ
แหลงที่มาเดลินิวส / โดย "ชางเอก"
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ทำไมเกิดเสียงเบรกดัง ในการใชงานเบรกแบบเบาๆ
ในกรณีทมี กี ารแตะเบรกเบาๆ แรงกระทำทีเ่ กิดจากการเบรกก็จะนอยลงไปดวย ทำใหเกิดการสัน่ สะเทือน
ของชิน้ สวนตางๆ ในระบบเบรกไดงา ย
สาเหตุ
1. หากมีชน้ิ สวนในระบบเบรกทีห่ ลวมมากกวาปกติกจ็ ะเปนแหลงทีท่ ำใหเกิดเสียงเบรกได
2. ในทางกลับกันหากมีการเคลื่อนทีข่ องแกนสไลดหรือลูกสูบเบรกที่ไมดี หรือมีการติดขัดจะทำใหผวิ สัมผัส
ระหวางเบรกกับจานเบรกไมสมบูรณ ก็จะทำใหเกิดเสียงเบรกไดเชนกัน
แนวทางการแกปญ
 หา
ใหทำการตรวจสอบและแกไขความสมบูรณของอุปกรณทม่ี กี ารเคลื่อนที่ เชน แกนสไลด ชุดสปริงเบรก
ลูกสูบเบรกการเคลื่อนทีข่ องผาเบรก สภาพผิวหนาผาเบรกและจานเบรก เปนตน
ความไมสมบูรณของชุดอุปกรณเบรกสวนตางๆ

คราบสนิมทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
แกนสไลดของคาลิปเปอรเบรก
กอใหเกิดการติดขัดในการเคลื่อนที่
รอยฉีกขาดของยางลูกสูบบริเวณ
ลูกสูบเบรก ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได ในกรณี
ที่ไมชำนาญในการติดตัง้ ผาเบรกหรือ
อาจเกิดจากอายุการใชงานของอุปกรณ

xxx

รอยฉีกขาดของยางลูกสูบบริเวณลูกสูบเบรก
ซึง่ อาจเกิดขึน้ ได ในกรณีท่ีไมชำนาญในการติดตัง้
ผาเบรกหรืออาจเกิดจากอายุการใชงานของอุปกรณ
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เบรกอึด ถึกงานลุย ทนความร้อนสูง
เบรกสั้นไม่กินจาน ใช้งานได้นานกว่าเดิม

มีซิม
นวัตกรรมเนื้อผาเบรก
เเข็งเเรง ทนทาน ทุกการเบรก

Y GROOVE
เทคโนโลยี
ผารองเนื้อผาเบรกรูปตัว Y

เพื่อชวยในการระบายฝุน, น้ำและความรอน

คอมแพ็คดูราแม็กซเปนผาดิสกเบรกที่ออกแบบ และ
พัฒนาสำหรับผูใชรถกระบะบรรทุกหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ
และใชสูตรการผลิต Premium Steel ทำใหมีประสิทธิภาพการ
เบรกที่สูงทำใหมีระยะการเบรกที่สั้นและมีเทคโนโลยีของแผน
ชิมซับเสียง 3 ชั้น จากประเทศสวีเดน เมื่อใชงานไประยะหนึ่ง
จานเบรกยังเรียบเนียนไมกินจานเบรกเปนริ้วเปนรอยและมีอายุ
การใชงานที่ทนทานนานกวาเดิม

จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ The Features and Benefits are
1. Premium Steel Formulation for high stopping
performance
นวัตกรรมเนื้อผาเบรก แข็งแรง ทนทานประสิทธิภาพการเบรกสูง
2. Thermal Scorched
ปรับผิวหนาผาเบรกเพื่อใหพรอมใชงานตั้งแตครั้งแรกที่ใชผาน
กระบวนการปรับสภาพผิวหนาผาดิสกเบรก 100% ดวยกระบวน
การ Thermal Scorched สงผลใหหนาผาดิสกเบรกพรอม
ใชงานและมีประสิทธิภาพสูงตั้งแตติดตั้งใชงานครั้งแรกและคง
ความสม่ำเสมอในทุกชวงของการใชงาน

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน

ชัขณะเบรก
้น เพื่อชวยซับเสียง

แผนเหล็กคุณภาพสูง

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน
3. Excellent rotor care

– ปกปองจานเบรกของคุณหลังจากการใชงานผานการทดสอบที่
กำหนดรูปแบบการจำลองการขับขี่ของกระบะบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ,ความเรียบของจานดิสกเบรกและ
การถายเทฟลม จากผาเบรกเคลือบไปยังผิวหนาจานดิสกเบรกไดอยาง
มีประสิทธิภาพทำใหจานดิสกเบรกมีความเรียบที่ดีหลังจากการใชงาน
หนัก
4. Y Groove Technology –ผารองรูปตัว Y เพื่อใหการระบายมี
ประสิทธิภาพสูง
4.1 Improving Dust Circulation –เพื่อเพิ่มการระบายฝุน
4.2 Dispersing the Water While Driving on Wet Condition
–เพื่อเพิ่มการระบายน้ำ ในกรณีที่ลุยผานน้ำหรือฝนตก
4.3 Decreasing Brake Pads Temperature
–เพื่อเพิ่มการระบายความรอนที่อุณหภูมิสูง ทำใหผาเบรกระบาย
ความรอนไดรวดเร็ว

5. Backing Plate
แผนเหล็กคุณภาพสูง
6. Multilayer Anti-Squeal Shim Technology

– ผาดิสกเบรกดูราแม็กซทุกรุนมีการติดตั้งประกอบแผนชิมซับเสียง
3 ชัน้ ทีอ่ อกแบบพิเศษดวยวัสดุเฉพาะทีม่ คี วามทนทานและความยืดหยุน
ทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู เพื่อปองกันการเกิดเสียงและการสัน่ สะเทือนจากการเบรก
โดยเปนเทคโนโลยีที่นำเขามาจากประเทศสวีเดน

7. Recommended for heavy duty usage
- เหมาะสำหรับรถกระบะบรรทุกหนัก
8. 100% Copper-Free

- 100% สูตรการผลิตที่ไมมีสวนผสมของทองแดง
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PJ-948M

STOCK NO.
PJ-948M

MODEL
HONDA CIVIC 1.8 E,E (NAVI) ปี2012 - 2015
HONDA CIVIC 2.0 EL NAVI ปี2012
HONDA CIVIC 2.0 ES NAVI ปี2013 - 2015
HONDA CIVIC 2.0 EL ปี2014 - 2015

FRONT-REAR
(F/R)

F

PE-1197MC

STOCK NO.
PE-1197MC

MODEL
MORRIS GARAGES ZS EV ปี2020
MORRIS GARAGES HS 1.5 C, D ,X ปี2019-On
MORRIS GARAGES ZS 1.5 C Plus,D Plus,
X Plus ปี2020 - On

FRONT-REAR
(F/R)

R
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คอมเเพ็ครุน

อึ ด ทุ ก งานถึ ก ทนนาน

