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ทำไมเกิดเสียงเบรกดัง 
ในการใชงานเบรกแบบเบาๆ

คอมแพ็ค เบรก เปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ TIME
ลุยเดินหนาพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษารุนท่ี 4

คอมแพ็ค เบรก จัดสัมมนา
ศูนยคอมแพ็คพรีเมี่ยมเซอรวิสเซนเตอร 2020

"ผาเบรก" คูหนาฝน 
รีบเปล่ียนกอนเกิดอันตราย

อมแพ็ค เบรก เปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ TIME
ยเดินหนาพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษารุนท่ี 4

วันออกพรรษา 2563วันออกพรรษา 2563วันออกพรรษา 2563



เพียงขวัญ  ชนะบุญ

หทัยรัตน อิทธิชัยวรกุล 

มินทรลดา อัศวกุลบุรานนท

เเรียน     ทานลูกคาผูมีอุปการคุณและทานผูอานทุกทาน

  ขณะน้ีเรากำลังอยูในชวงปลายฝนตนหนาวกันแลวนะคะ ขอ

ใหผูอานทุกทานดูแลสุขภาพกันใหดีๆดวยคะ แมโควิด 19 บานเราจะไม

รุนแรงก็ตาม แตมีโรคท่ีมากับสายฝนและลมหนาวมากมาย เชนไขหวัด

ตางๆ เปนตน

          คอมแพ็คทูเดยฉบับที่ทานถืออยูนี้มีขาวสารและเรื่องราวดีๆ

มาบอกใหทานทราบดังนี้คะ

         เรื่องแรก คอมแพ็คเบรกเปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ 

TIME ใหกับคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติหรือสวทช. พรอมลุยเดินหนาพัฒนา

ขีดความสามารถใหกับนักศึกษารุนที่ 4 ตอไป(หนา 3-4)

          เรื่องตอมาคือ คอมแพ็คเบรกจัดสัมมนาใหกับลูกคาศูนย

คอมแพ็คพรีเม่ียมเซอรวิสเซ็นเตอรพรอมกับเล้ียงขอบคุณลูกคากลุม

คอมแพ็คพรีเมี่ยมฯจำนวน 24 รานคาจากท่ัวประเทศ (หนา 5-6 )

          สวน Compact Tips มีเรื่องที่นาสนใจมาฝาก 2 เรื่องคือ 

เรื่อง "ผาเบรก" คูหนาฝน รีบเปล่ียนกอนเกิดอันตราย กับ เรื่องทำไม

เกิดเสียงเบรกดัง ในการใชงานเบรกเบาๆ  โปรดติดตามอานไดที่

หนา 7-8 คะ

          และอยาลืมติมตามดู New Model ประจำฉบับนี้ดวยคะ

                                              พบกันใหมฉบับหนาคะ

                                               จรัสศรี  โรจนสกุล
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คอมแพ็ค เบรก เปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ TIME
ลุยเดินหนาพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษารุนท่ี 4

     คุณเกษม อิสระพิทักษกุล กรรมการผูจัดการ และคุณมีชัย ศรีวิบูลย ผูอำนวยการสายงานดานเทคนิค  
บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด ใหการตอนรับคณะผูบริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำ
โดยศาสตราจารยคลินิก เกียรติคุณ นพ.สกลสัตยาทร ปยะสกล นายกสภาวิทยาลัยมหิดล และคณะผูบริหาร
จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ฐิตาภา สมิตินนท รองผูอำนวย
การ สวทช. ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานและความสำเร็จโครงการสรางขีดความสามารถในการทำนวัตกรรม
ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของประเทศไทยโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง 
(Total Innovation Management Enterprise) หรือโครงการ TIME พรอมท้ังหารือแนวทางเปดรับนักศึกษา
เขารวมโครงการในรุนที่ 4 ตลอดจนแสดงความคิดเห็นรวมกันถึงบทบาทหนาท่ีของแตละภาคสวน เมื่อวันที่ 
4 กันยายน ท่ีผานมา ณ บริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล (1994) จำกัด จ.เพชรบุรี
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     สำหรับโครงการสรางขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความ
สามารถการแขงขันของประเทศไทยโดยการพัฒนากำลังคนระดับสูง (Total Innovation Management 
Enterprise) หรือโครงการ TIME น้ัน มีข้ึนเพื่อพัฒนาโครงการท่ีตอบสนองความตองการและยกระดับขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมดวยวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ตลอดจนสรางรูปแบบ
การทำงานอันกอใหเกิดการถายทอด แลกเปล่ียน การสรางและการนำไปใชประโยชนขององคความรูจนนำไป
สูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซ่ึงบริษัท คอมแพ็ค อินเตอรเนช่ันแนล (1994) จำกัด 
ไดเขารวมโครงการดังกลาวมาต้ังแตตน โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาเขามาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท 
พรอมกับเขาทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ พรอมท้ังจัดใหมีการเรียนและการฝกทักษะการทำงานตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรผูมีความรูดานการจัดการนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 
ซ่ึงท่ีผานมามีนักศึกษาสนใจเขารวมโครงการกับบริษัทเปนจำนวนมากและนักศึกษาท่ีจบจากโครงการน้ีไปบาง
สวนจะกลับเขามาทำงานที่บริษัทและพรอมเริ่มงานไดทันที.

คอมแพ็ค เบรก เปดบานโชวผลสำเร็จโครงการ TIME
ลุยเดินหนาพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษารุนท่ี 4
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คอมแพ็ค เบรก จัดสัมมนา
ศูนยคอมแพ็คพรีเมี่ยมเซอรวิสเซนเตอร 2020

     นายเกษม อิสระพิทักษกุล กรรมการผูจัดการ และคณะผูบริหาร บริษัท เอเซียคอมแพ็ค จำกัด จัดงานสัมมนาศูนยบริการระบบเบรก

ประจำปและงานเล้ียงขอบคุณลูกคา Compact Premium Service Center ภายใตชื่องาน “การสัมมนาศูนยคอมแพ็คพรีเม่ียมเซอรวิส

เซนเตอร”  เพื่อพัฒนาศักยาภาพของศูนยบริการและเนนย้ำถึงนโยบายของบริษัทเก่ียวกับศูนยบริการระบบเบรก อัพเดทขอมูลและแผน

การดำเนินงานตางๆ ตลอดจนขอมูลผลิตภัณฑคอมแพ็คเบรกใหแกผูเขารวมการสัมมนารับทราบ รวมถึงแนวทางการยกระดับการบริการ

ของศูนยคอมแพ็คพรีเม่ียมท่ัวประเทศ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด ทาวเวอรส  กรุงเทพฯ
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คอมแพ็ค เบรก จัดสัมมนา
ศูนยคอมแพ็คพรีเมี่ยมเซอรวิสเซนเตอร 2020
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     "ผาเบรก" อีกหน่ึงอุปกรณคูบุญรถยนต ควรเช็กให
ใชงานไดเปนปกติและสามารถทำการหยุดรถไดอยางแนนอน 
กอนเกิดอุบัติเหตุในหนาฝน

     เมื่อเขาสูชวงหนาฝน หน่ึงในระบบรถยนตท่ีมักจะไดรับ
ผลกระทบ และเปนอีกหน่ึงส่ิงที่หลายคนอาจจะหลงลืม นั่น
คือ "ผาเบรก" ท่ียอมไดรับผลกระทบจากน้ำฝน ท่ีมีปริมาณ
มาก และหากรถท่ีคุณใชนั้นมีผาเบรกท่ีเสื่อมสภาพ ก็ยอม
สงผลถึงอันตรายในระหวางขับข่ีไดเชนกัน ฉะน้ันการตรวจ
เช็คระบบเบรก จึงเปนสิ่งจำเปนเพื่อใหมีความมั่นใจวาจะ
สามารถใชงานไดเปนอยางดี

  "สัญญาณเตือน" บางคร้ังไฟหนาปดติดแบบไมรูสาเหตุ โดยเฉพาะไฟ ABS ใหสันนิษฐานวามีโอกาสที่
ผาเบรกใกลจะหมด โดยไฟอาจจะติดชวงเวลาหน่ึงแลวดับลงไป หรือติดๆดับๆ

   "ระยะเหยียบแปนเบรกเปลี่ยนไป" เมื่อเริ่มรูสึกวาตองกดคันเบรกลึกกวาเดิม และยังรูสึกวาหยุดชากวาปกติ 
เปนอีกสัญญาณวาเบรกใกลหมดแลว

   "ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก" โดยมากระดับน้ำมันเบรกท่ีเต็มอยูในระดับ Full ตรงกระปุกน้ำมัน ณ หมอลม
เบรกจะมีการพรองหายไปเล็กนอย ซึ่งการพรองลงไปเล็กนอยเชนนี้ อาจจะไมไดหมายความวาเกิดอาการ
ร่ัวซึมเพียงเทาน้ัน แตอาจจะมีอีกหน่ึงความหมายคือ "ผาเบรกเร่ิมมีการสึกไปบาง" ซ่ึงอาจจะยังไมอยูในระดับ
ที่สุด แตสึกไปมาก

   "มีเสียงขณะเบรก" เปนส่ิงท่ียืนยันไดอยางชัดเจนเลยวาเบรกใกลจะหมดของจริง โดยมากจากผูผลิตทุกราย 
เมื่อผาเบรกใกลจะหมด จะมีความหนาของผาเหลือราวๆ 3 มม. ซ่ึงในผาเบรกจะมีแถบเหล็กท่ีขูดขอบจานเบรก
เพื่อเตือนควรเปล่ียนใหมไดแลว

คอลัมน : รูกอนเหยียบ 

แหลงที่มาเดลินิวส / โดย "ชางเอก"

เทคนิคการใชเบรกหลังลุยฝน
     สำหรับรถท่ีตองลุยน้ำ หรือผานถนนที่มีน้ำทวมขังเปนประจำ "ส่ิงที่
ควรกระทำเมื่อขับมาถึงบริเวณท่ีเปนทางแหง" คือควรทำการเหยียบเบรก
แบบ "เลียเบรก" หรือกลาวงายๆคือการย้ำเบรกติดๆกันหลายๆคร้ัง เพื่อ
เปนการตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรค และไลความชื้นออกจากระบบ
เบรก โดยในระหวางขับขี่อาจมีเสียงดังรบกวนท่ีจานเบรกบาง ซึ่งอาการ
ดงักลาวถือเปนอาการปกติ จะหายไป เมื่อถูกใชงานไปสักระยะ เพราะหนา
ที่ของ "ระบบเบรก" คือการทำใหรถหยุดการเคลื่อนที่ หรือทำใหการ
เคลื่อนที่ของรถชาลง ระบบเบรกจึงตองใชงานไดเปนปกติและสามารถทำ
การหยุดรถไดอยางแนนอนและพรอมท่ีจะทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพอยูเสมอ

วิธีสังเกต "ผาเบรกหมด"

"ผาเบรก" คูหนาฝน รีบเปล่ียนกอนเกิดอันตราย



ทำไมเกิดเสียงเบรกดัง ในการใชงานเบรกแบบเบาๆ

ในกรณีทีมีการแตะเบรกเบาๆ แรงกระทำท่ีเกิดจากการเบรกก็จะนอยลงไปดวย ทำใหเกิดการส่ันสะเทือน
ของช้ินสวนตางๆ ในระบบเบรกไดงาย

สาเหตุ
1. หากมีช้ินสวนในระบบเบรกท่ีหลวมมากกวาปกติก็จะเปนแหลงท่ีทำใหเกิดเสียงเบรกได
2. ในทางกลับกันหากมีการเคลื่อนท่ีของแกนสไลดหรือลูกสูบเบรกท่ีไมดี หรือมีการติดขัดจะทำใหผิวสัมผัส
ระหวางเบรกกับจานเบรกไมสมบูรณ ก็จะทำใหเกิดเสียงเบรกไดเชนกัน

แนวทางการแกปญหา
ใหทำการตรวจสอบและแกไขความสมบูรณของอุปกรณท่ีมีการเคลื่อนท่ี เชน แกนสไลด ชุดสปริงเบรก

ลูกสูบเบรกการเคลื่อนท่ีของผาเบรก สภาพผิวหนาผาเบรกและจานเบรก เปนตน
ความไมสมบูรณของชุดอุปกรณเบรกสวนตางๆ

xxx

รอยฉีกขาดของยางลูกสูบบริเวณ
ลูกสูบเบรก ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ในกรณี
ท่ีไมชำนาญในการติดต้ังผาเบรกหรือ

อาจเกิดจากอายุการใชงานของอุปกรณ

คราบสนิมท่ีเกิดข้ึนภายใน
แกนสไลดของคาลิปเปอรเบรก 

กอใหเกิดการติดขัดในการเคลื่อนท่ี

รอยฉีกขาดของยางลูกสูบบริเวณลูกสูบเบรก 
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ในกรณีท่ีไมชำนาญในการติดต้ัง

ผาเบรกหรืออาจเกิดจากอายุการใชงานของอุปกรณ
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เบรกอึด ถึกงานลุย ทนความร้อนสูง
เบรกส้ันไม่กินจาน  ใช้งานได้นานกว่าเดิม

มีซิม     ช้ัน เพื่อชวยซับเสียง
ขณะเบรก

แผนเหล็กคุณภาพสูง
นวัตกรรมเน้ือผาเบรก

เเข็งเเรง ทนทาน ทุกการเบรก

เทคโนโลยีเตรียมผิวผาเบรกดวยความรอน
Y GROOVE เทคโนโลยี

ผารองเนื้อผาเบรกรูปตัว Y 
เพื่อชวยในการระบายฝุน, น้ำและความรอน

  คอมแพ็คดูราแม็กซเปนผาดิสกเบรกที่ออกแบบ และ
พัฒนาสำหรับผูใชรถกระบะบรรทุกหนักในประเทศไทยโดยเฉพาะ
และใชสูตรการผลิต Premium Steel ทำใหมีประสิทธิภาพการ
เบรกที่สูงทำใหมีระยะการเบรกท่ีส้ันและมีเทคโนโลยีของแผน
ชิมซับเสียง 3 ช้ัน 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
ใชงานและมีประสิทธิภาพสูงต้ังแตติดตั้งใชงานครั้งแรกและคง
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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PJ-948M

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

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

FPJ-948M

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

RPE-1197MC

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

PE-1197MC
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