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คอมแพ็คเบรก จัดพิธี
บวงสรวงต้ังศาลพระพรหม

คอมแพ็ค กรุป สนับสนุนนโยบายดานสุขภาพใหกับพนักงาน
ในชวงทสถานการณแพรระบาดเช้ือไวรัสโควิด 19  
และเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในองคกร

เคล็ดลับดีๆ สำหรับ
การขับรถในฤดูฝน

ทำไมเกิดเสียงเบรกดัง
ในการใชงานชวงเชา



เพียงขวัญ  ชนะบุญ

หทัยรัตน อิทธิชัยวรกุล 

มินทรลดา อัศวกุลบุรานนท

เเรียน     ทานลูกคาผูมีอุปการคุณและทานผูอานทุกทาน

ในชวงวิกฤตโควิค 2019 นี้ บริษัท คอมแพ็คกรุปมิไดหยุด

กจิกการแตอยางใด ยังคงดำเนินการตามปกติ ซ่ึงอาจมีการสลับหยุด

งานในชวงแรกของวิกฤต และยังมีกิจกรรมดีๆ ที่เกิดข้ึนในบริษัทอีก

ดวยคะ

          คอมแพ็คทูเดยฉบับน้ีมีความภูมิใจท่ีจะขอนำเสนอผลิตภัณฑ

แบรกคอมแพ็ค PRIMO มาใหทานผูอานอีกครั้งนะคะ เนื่องจากใช

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงเหมาะกับผูรักรถและ

ตอบโจทยการใชงานในชีวิตประจำวันไดอยางแทจริง (หนา 3 - 4)

         นอกจากน้ี คอมแพ็คกรุปยังไดสนับสนุนนโยบายดานสุขภาพ

ใหกับพนักงานโดยติดตอโรงพยาบาลท่ีมีชื่อเสียงมาฉีดวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ 4 สายพันธุใหกับพนักงานทุกคนในองคกรเพื่อจะไดมีภูมิ

คุมกันไขหวัดท้ัง 4 สายพันธุคะ (หนา 5 - 6)

บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด ไดจัดพิธี

บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ศาลตายายหรือศาลเจาที่แหงใหม เมื่อ

วนัท่ี 8 มิถุนายน ท่ีผานมา เผื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง

ใหแกผูบริหารและพนักงานตลอดจนผูรวมงานทุกคน ณ โรงงาน

คอมแพ็คเบรก อ.เขายอย จ.เพชรบุรี (หนา 7 )

สำหรับ Compact Tips ฉบับนี้มี 2 เรื่องที่นาสนใจ คือ 

เรื่องเคล็ดลับเกี่ยวกับการขับรถในฤดูฝน กับเรื่องทำไมจึงเกิดเสียง

ดังในการใชงานเบรกชวงเชา หวังวาจะเปนประโยชนตอผูใชรถทุกทาน

ไดนะคะ (หนา 8 - 9)

 สุดทายน้ี อยาลืมเปดดู New Model ที่หนา 11 ดวยนะคะ

                                              พบกันใหมฉบับหนาคะ

                                               จรัสศรี  โรจนสกุล
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คอมแพ็ค กรุป สนับสนุนนโยบายดานสุขภาพใหกับพนักงานในชวงทสถานการณแพรระบาด
เช้ือไวรัสโควิด 19  

และเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในองคกร

     คอมแพ็ค กรุป มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใหกับพนักงานในชวงที่ตองเจอกับสถานการณแพรระบาด
เช้ือไวรัสโควิด 19  และเพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานในองคกร บริษัทฯ จึงไดติดตอกับโรงพยาบาลเพื่อมาฉีด
วัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุใหกับพนักงานทุกคนในองคกร เพื่อจะไดมีภูมิคุมกันไขหวัดตอไป โดยวัคซีนประกอบ
ไปดวย
1. ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ A-Brisbane/02/2018 (H1N1)
2. ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ  A-South Australia/34/2019 (H3N2)
3. ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ B-Washington/02/2019
4. ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุ B-Phuke/3073/2013

   สำหรับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุใหกับพนักงานทุกคนในคร้ังน้ี ไดรับความรวมมือจากโรงพยาบาล
เอกชัย , โรงพยาบาลมหาชัยและโรงพยาบาลหัวเฉียว ซึ่งไดอำนวยความสะดวกโดยการเขามาฉีดวัคซีนใหกับ
ผูบริหารและพนักงานทุกคนในองคกร เมื่อเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา 
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     วันจันทรท่ี 8 มิถุนายน 2563 คุณเกษม อิสระพิทักษกุล กรรมการผูจัดการ และคณะผูบริหารตลอดจน
พนักงาน บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด ผูผลิตและจำหนายผาเบรกคอมแพ็ค ไดจัดพิธี
บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย และศาลเจาที่ใหม โดยมีพราหมณใหเกียรติมาเปนผูประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ  ไดทำการประกอบและติดต้ังศาลพระพรหม ศาลพระภูมิและศาลตายาย และอัญเชิญพระพรหม
ประทับบนศาล เพื่อเสริมสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง ใหแกผูมารวมพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระพรหม 
ศาลพระภูมิและศาลตายาย รวมถึงพระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนต และถวายภัตตาหารเพล แด พระภิกษุสงฆ 
ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี

คอมแพ็คเบรก จัดพิธีบวงสรวงต้ังศาลพระพรหม

48 92



48 9248 92

เคล็ดลับดีๆ สำหรับ การขับรถในฤดูฝน

     หนาฝนเทลงมาแลว ทัศนวิสัยในการขับข่ีรถยนตก็ไมคอยจะดีสักเทาไหร สภาพถนนท่ีเปยกและลื่น เส่ียง
ตอการเกิดอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม ความปลอดภัยตองมาเปนอันดับแรก วันน้ีเรามีเคล็ดลับดีๆ มาฝาก สำหรับ
การขับรถบนถนนท่ีลื่นๆ ในฤดูฝนนี้กันครับ

1.ตรวจสภาพยาง
   ตรวจสภาพยางตามกำหนด และเพ่ิมพิเศษในการตรวจตราในชวงหนาฝนสักนิดวายางรถยนตของคุณ
สามารถใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหรือไม เพราะยางสงผลตอสภาพการเบรกเสมอ
2.อยาขับรถเร็ว
   แมวารถรุนใหมๆ  จะมาพรอมระบบชวยควบคุมเสถียรภาพของรถ แตหากคุณใชความเร็วสูงในการขับรถ
ขณะฝนตก น่ันจะทำใหระบบเบรกไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการลดความเร็วลอขางท่ีจำเปน และอาจทำให
รถเสียหลักได
3.ใชที่ปดน้ำฝน
   ใชระดับความเร็วของที่ปดน้ำฝนที่เหมาะสม และตรวจเช็กสภาพยางของที่ปดน้ำฝนเสมอ
4.ไฟหนารถก็เปดได
   การเปดไฟหนารถจะทำใหคุณมองเห็นถนนดานหนาไดชัดเจนข้ึน อีกท้ังยังทำใหรถคันอื่นๆ โดยเฉพาะคันท่ี
อยูดานหนามองเห็นทิศทางรถของคุณไดดีข้ึนอีกดวย
5.อยาเบรกกะทันหัน
   การเบรกกะทันหันเส่ียงตอการเสียหลักของรถ ย่ิงเปนรถกระบะท่ีดานหลังไมมีส่ิงของใดๆบรรทุก ย่ิงเส่ียง
ตออันตราย เนื่องจากเปนรถขับเคลื่อนลอหลัง
6.ระยะหางคือเรื่องสำคัญ
   เมื่อระยะเบรกแปรผันตามความลื่นของถนน ความเปยกจะทำใหคุณตองใชระยะเบรกมากกวาเคย เพราะ
ฉะนั้นระยะหางที่เวนไวกับคันดานหนาจึงเปนเรื่องที่ควรคำนึงถึง



ทำไมเกิดเสียงเบรกดังในการใชงานชวงเชา
 ในชวงเชาจะมีความช้ืนสะสมสูงมากท่ีผิวหนาผาเบรกและจานเบรก อันจะทำใหเกิดความไมสมบูรณของ
การจับกันระหวางผาเบรกและจานเบรกในชวงแรกของการใชงาน

สาเหตุ
 ความช้ืนสะสมประกอบกับการเคลื่อนตัวของชุดเบรกไมสมบูรณเชนมีความฝด, เกิดการเสื่อมในอุปกรณ
บางช้ิน เชน ลูกยางตางๆ ก็จะเปนสาเหตุของการเกิดเสียงในการใชงานชวงเชาได

แนวทางการแกไขปญหา
 เบื้องตนใหทำการทดลองแตะเบรกหลายๆ ครั้ง เพื่อไลความชื้นที่มีอยูที่ผิวหนาผาเบรกและจานเบรก 
จากนั้นสังเกตวาเสียงดังกลาวหายไปหรือไม หากเสียงดังกลาวหายไปก็แสดงวามีความฝดที่อุปกรณเบรก
บางเล็กนอยควรทำการหลอลื่น หากเสียงเบรกดังกลาวยังไมหายไป ควรตรวจสอบอุปกรณที่เกี่ยวของใน
ระบบอยางละเอียด

ไมมีการทาสารหลอลื่น
บริเวณจุดสัมผัสท่ีมีการ
เคลื่อนที่ของดิสกเบรก

ควรทาสารหลอลื่นบริเวณจุด
สัมผัสท่ีมีการเคลื่อนที่ของ
ดิสกเบรก

xxx
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เบรกอึด ถึกงานลุย ทนความร้อนสูง
เบรกส้ันไม่กินจาน  ใช้งานได้นานกว่าเดิม

มีซิม     ช้ัน เพื่อชวยซับเสียงขณะเบรก

แผนเหล็กคุณภาพสูง
นวัตกรรมเน้ือผาเบรก

เเข็งเเรง ทนทาน ทุกการเบรก

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน
Y GROOVE เทคโนโลยี

ผารองเนื้อผาเบรกรูปตัว Y 
เพื่อชวยในการระบายฝุน, น้ำและความรอน

  คอมแพ็คดูราแม็กซเปนผาดิสกเบรกที่ออกแบบ และ
พัฒนาสำหรับผูใชรถกระบะบรรทุกหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ
และใชสูตรการผลิต Premium Steel ทำใหมีประสิทธิภาพการ
เบรกที่สูงทำใหมีระยะการเบรกท่ีส้ันและมีเทคโนโลยีของแผน
ชิมซับเสียง 3 ชั้น จากประเทศสวีเดน เมื่อใชงานไประยะหน่ึง
จานเบรกยังเรียบเนียนไมกินจานเบรกเปนริ้วเปนรอยและมีอายุ
การใชงานที่ทนทานนานกวาเดิม

 1. Premium Steel Formulation for high stopping 
performance
นวัตกรรมเนื้อผาเบรก แข็งแรง ทนทานประสิทธิภาพการเบรกสูง
2. Thermal Scorched 
ปรับผิวหนาผาเบรกเพื่อใหพรอมใชงานตั้งแตครั้งแรกที่ใชผาน
กระบวนการปรับสภาพผิวหนาผาดิสกเบรก 100% ดวยกระบวน
การ Thermal Scorched สงผลใหหนาผาดิสกเบรกพรอม
ใชงานและมีประสิทธิภาพสูงต้ังแตติดตั้งใชงานคร้ังแรกและคง
ความสม่ำเสมอในทุกชวงของการใชงาน

3. Excellent rotor care 
– ปกปองจานเบรกของคุณหลังจากการใชงานผานการทดสอบที่
กำหนดรูปแบบการจำลองการขับขี่ของกระบะบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
เพื่อเปรียบเทียบอัตราการสึกหรอ,ความเรียบของจานดิสกเบรกและ
การถายเทฟลมจากผาเบรกเคลือบไปยังผิวหนาจานดิสกเบรกไดอยาง
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 ช้ันท่ีออกแบบพิเศษดวยวัสดุเฉพาะท่ีมีความทนทานและความยืดหยุน
ท่ีอุณหภูมิสูงเพื่อปองกันการเกิดเสียงและการส่ันสะเทือนจากการเบรก
โดยเปนเทคโนโลยีที่นำเขามาจากประเทศสวีเดน
7. Recommended for heavy duty usage    
 - เหมาะสำหรับรถกระบะบรรทุกหนัก
8. 100% Copper-Free 
 - 100% สูตรการผลิตที่ไมมีสวนผสมของทองแดงเทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน

จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ จุดเดนของคอมแพ็คดูราแม็กซ The Features and Benefits are
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STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

PJ-837MC F
TOYOTA CAMRY 2.0 G, 2.5 G ปี 2019-2020

TOYOTA CAMRY 2.5 HV (Hybrid) ปี 2019-2020
TOYOTA CAMRY 2.5 HV Premium (Hybrid) ปี 2019-2020

PJ-681MC TOYOTA COMMUTER 2.8 DIESEL 6MT ปี 2019-on 

TOYOTA COMMUTER 2.8 DIESEL 6AT ปี 2019-on 
F

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

STOCK NO. MODEL (F/R)
FRONT-REAR

TOYOTA COMMUTER 2.8 DIESEL 6MT ปี 2019-on 
TOYOTA COMMUTER 2.8 DIESEL 6AT ปี 2019-on 
TOYOTA MAJESTY 2.8 GRANDE ปี 2019-on 
TOYOTA MAJESTY 2.8 PREMIUM ปี 2019-on 
TOYOTA MAJESTY 2.8 STANDARD ปี 2019-on 

RPJ-696C

PJ-837MC

PJ-681MC

SJ-2372C

PJ-696C
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