โรงงานผลิิตแหนบรถยนต์์ แห่่งแรกในประเทศไทย มาตรฐานอุุตสาหกรรม (มอก.)
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“คุุณภาพ” คืือหััวใจสำำ�คััญในผลิิตภััณฑ์์ของเรา
แหนบรถยนต
คืออะไร
• แนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์
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> คุุยกัับ บก.
สวััสดีีค่ะ่ จากสถานะการณ์์โรคระบาดโควิิค-19 อาจ
ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้าที่่� ไม่่สามารถเข้้าไปปฏิิบััติิงานในพื้้�นที่่�บาง
จัังหวััดได้้ เพื่่�อความสะดวกและรวดเร็็ว ทางบริิษััทฯ จึึง
ได้้จััดทำำ� Line official เพื่่�อให้้คุุณลููกค้้าสามารถดููข้้อมููล
การซื้้�อส่่วนตััว ได้้แก่่ ราคาขาย, รายการ CN, รายการ
สิินค้้าค้้างส่่ง, สถานะการจััดส่่ง และใบวางบิิล เพื่่�อตรวจ
สอบข้้อมููลได้้ก่อ่ นที่่�ผู้้�แทนขายจะเข้้าไปพบ หรืือตรวจสอบ
สถานะการจััดส่่งได้้ด้้วยตนเอง ใช้้งานง่่าย เพีียงแค่่เพิ่่�ม
เพื่่�อน หรืือสแกน QR CODE เลืือกเมนูู ข้้อมููลการซื้้อส่
� ว่ น
ตััว ใส่่รหััสลููกค้้า และ Password ที่่�ได้้รับั จากทางบริิษัทั ฯ
เพีียงเท่่านี้้� ท่่านก็็สามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้ด้ว้ ยตนเอง
สะดวกและรวดเร็็ว “แม้้ตััวเราจะไกลกััน แต่่ความใกล้้ชิิด
นั้้�น ยัังคงเหมืือนเดิิม”
LINE OFFICIAL
บจก. สามมิิตรโอโตพาร์์ท
พิิมพ์์ค้้นหา Line ID :
@sammitrautopart
หรืือสแกน QR Code

Youtube Chanel
บจก. สามมิิตรโอโตพาร์์ท
ค้้นหาคำำ�ว่่า
sammitrautopart
หรืือสแกน QR Code นี้้�

วารสารกระทิงคู่

3

> แวดวงสามมิิตร
“คุุณภาพ” คืือหััวใจสำำ�คััญในผลิิตภััณฑ์์ของเรา
บริิษัทั สามมิิตรโอโตพาร์์ท จำำ�กัดั เป็็นโรงงานผู้้�ผลิิตจานไถ
ตราจิิงโจ้้ ที่่� ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อุุตสาหกรรม
(มอก.) รายแรกของประเทศไทย
บริิษััทฯ ไม่่เคยหยุุดนิ่่�งเรื่่�องการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ เรามีีทีีม
งาน R&D วิิจัยั และพััฒนา ได้้ทำำ�การศึึกษาและพััฒนาร่่วมกัับสถาบััน
อีีกทั้้�งยัังลงพื้้น� ที่่�นำำ�สินิ ค้้าไปให้้เกษตรกรได้้ทดลองใช้้ แล้้วนำำ�ผลลััพธ์์
ที่่�ได้้ ไปพััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้� ทั้้�งทางทฤษฎีี และปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้
ได้้สินิ ค้้าที่่�ดีมีี คุี ณ
ุ ภาพตรงกัับการใช้้งานทุุกพื้้น� ที่่� เพราะเราใส่่ใจทุุก
รายละเอีียด ตั้้�งแต่่แหล่่งวััตถุุดิิบ กระบวนการผลิิต ตลอดจนระบบ
การควบคุุมคุุณภาพให้้ ได้้ตามมาตรฐาน
บริิษััทฯ ได้้นำำ�จานไถมาทำำ�การทดสอบคุุณถาพ ดัังนี้้�
• ผานบุุกเบิิก สามมิิตร เปรีียบเทีียบคู่่�แข่่ง
• ผานพรวน สามมิิตร เปรีียบเทีียบคู่่�แข่่ง
สถานที่่�ทดสอบ
• หน่่วยงานวิิจััยและพััฒนา สามมิิตรโอโตพาร์์ท (ทดสอบภายใน)
• สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย (ทดสอบภายนอก)
ผลการทดสอบคุุณภาพเทีียบคู่่�แข่่ง
• ผลการทดสอบความล้้า ทั้้�งจานไถผานบุุกเบิิก และจานไถพรวนของสามมิิตร มีีอายุุการใช้้งานที่่�นานกว่่าคู่่�แข่่งอย่่างชััดเจน
จานไถผานบุุก
จานไถผานพรวน

สามมิตร

การทดสอบความล้า
Fatigue Test (cycles)
1,569 ครั้ง

สามมิตร

การทดสอบความล้า
Fatigue Test (cycles)
34,894 ครั้ง

ยี่ห้อ A

1,170 ครั้ง

ยี่ห้อ A

5,514 ครั้ง

ยี่ห้อ B

1,000 ครั้ง

ยี่ห้อ B

13,270 ครั้ง

ยี่ห้อ

ยี่ห้อ

หมายเหตุุ : การทดสอบความการล้้า (Fatigue Test) หมายถึึง การนำำ�จานไถไปทดสอบรัับแรง ซ้ำำ��ไป-ซ้ำำ��มา หรืือ Cyclic Load ทำำ�การ กด
ปล่่อย-กดปล่่อย ที่่�ตััวชิ้้�นงานจุุดเดีียวกัันซ้ำำ��ๆ จนจานไถเกิิดการฉีีกหรืือแตก
• การทดสอบแรงกระแทกจานไถสามมิิตรทนต่่อแรงกระแทกของตุ้้�ม
		น้ำำ��หนััก 100 กก. ที่่�ระดัับความสููง 1.5 เมตร โดยไม่่แตกร้้าว
• การทดสอบแรงดึึง จานไถสามมิิตรทนต่่อแรงดึึงได้้มากกว่่าคู่่�แข่่ง
•	วััตถุุดิิบที่่�ใช้้ผลิิตจานไถสามมิิตร มีีองค์์ประกอบทางเคมีีตรงตาม
		 ค่่ามาตรฐาน
• สรุุปการจััดลำำ�ดับั จากผลทดสอบเปรีียบเทีียบ ทั้้�งจานไถผานบุุกเบิิก
		 และจานไถพรวนของสามมิิตรอยู่่�ใน
		 “อัันดัับ 1 จากการทดสอบและวิิเคราะห์์”
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> นานาสาระ

ความรู้้�ทั่่�วไปเกี่่�ยวกัับ “แหนบรถยนต์์”

แหนบรถยนต คืออะไร

สวนประกอบของแหนบ

แหนบรถยนต

คือ สปร�งประเภทหนึ่งเปนสวนประกอบของระบบชวงลางรถยนต รับ
ภาระบรรทุกจากโครงรถแลวถายทอดลงสูเพลาลอ และพ�้นถนน มีหนา
ที่ในการลดการสั่นสะเทือนใหกับโครงรถ โดยการรับและเก็บพลังงานที่
เกิดข�้นจากการสั่นสะเทือนเมื่อรถว��งแลวคายออกในเวลาตอมาจ�ง
เปนการหนวงแรงสั่นสะเทือน ทำใหโครงรถเคลื่อนที่ไดนุมนวลข�้น ซึ่งมัก
ใชรวมกับโชคอัพ ผูใชรถจ�งรูสึกสบาย ไมเกิดอาการสั่นไหวตามไปกับ
ความขรุขระของผ�วถนน

แหนบสามมิตร

โดยทั่วไปแหนบจะประกอบดวย แผนแหนบหลายแผนที่มีความยาวแตละแผนแตกตาง ลดหลั่นกันตาม
ลำดับ วางซอนกัน โดยมีสลักเกลียวสอดผานรูกลางแหนบที่เร�ยกวา “รูสะดือ” (CENTER HOLE)
เพ�่อยึดแผนแหนบแตละแผนใหรวมกันเปนแหนบตับสลักเกลียวนี้ เร�ยกวา “สะดือ”(CENTER BOLT)
แผนแหนบแตละแผนจะมีความโคงกอนประกอบแตกตางกันเล็กนอย เพ�่อใหเกิดคา NIP ตามที่กำหนด
ไว เมื่อประกอบกันเขาเปนตับแลว จ�งมีความโคงเดียวกัน แหนบสวนใหญจะมีความโคงแบบกึ่งวงร�
(SEMI-ELLIPTIC SPRING)

การวัดขนาดของ แหนบรถยนต
(กรณีแหนบแบบมีหูแหนบ)

(กรณีแหนบแบบไมมีหูแหนบ)

Size เหล็ก

(หนากวาง , ความหนา)

ขนาดหูแหนบ
(ความโตของหูแหนบ)

Size เหล็ก

Camber

Camber
(ขนาดความโคง)

(หนากวาง , ความหนา)

(ขนาดความโคง)

Span B

Span B

(ความยาวดาน B
วัดตามสันแหนบ)

Span A

(ความยาวดาน A
วัดตามสันแหนบ)

รูสะดือ

(ขนาดรูสะดือ)

(ความยาวดาน B วัดตามสันแหนบ)

Span A

(ความยาวดาน A วัดตามสันแหนบ)

รูสะดือ

(ขนาดรูสะดือ)

เลือกใชแหนบคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)
เลือกแหนบสามมิตร ตรากระทิงคู

วารสารกระทิงคู่
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> นานาสาระ

การแสดง QR CODE ร่่วมกัับเครื่่�องหมาย มอก. บนตััวผลิิตภััณฑ์์แหนบ

เพื่่�อแสดงรายละเอีียดข้้อมููลในใบอนุุญาต และข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิินค้้า
ที่่� ไ ด้้ รัั บ ใบอนุุ ญ าตในรููปแบบอิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ ก ส์์ คู่่�กัั บ เครื่่� อ งหมาย
มาตรฐาน (มอก.) ที่่�ตััวผลิิตภััณฑ์์

100 mm

32 mm

100 mm

เครื่่�องหมาย มอก. ใหม่่ ต้้องมาพร้้อม QR CODE เห็็นได้้ง่่ายและ
ชััดเจน ซึ่่�งจะมีีผลบัังคัับใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 20 กรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป
ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้้ว่า่ สิินค้้าดีี มีีคุณ
ุ ภาพ และ
พ
น
สี
แ
ดง
ได้้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบรายละเอีียดของสิินค้้าได้้ง่า่ ยๆ เพีียง
สแกนซึ่่�งการแสดง QR code คู่่�กัับเครื่่�องหมายมาตรฐาน จะช่่วย
คุ้้�มครองผู้้�บริิโภคให้้ปลอดภััย และมีีความมั่่�นใจในการตััดสิินใจเลืือก
ซื้้�อสิินค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น

32 mm
ตััวอย่่างการติิด QR code ของ แหนบสามมิิตร ที่่� ได้้รัับเครื่่�องหมาย มอก.

พนสีขาว

MODEL
MODEL
PART NUMBER
PART NUMBER

F/R (-)
F/R (-)

BARCODE
BARCODE

ตำแหนงบารโคดดานหนา

MODEL
PART NUMBER F / R LEAF No.

BARCODE
BARCODE
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> คอลััมน์์ ไปมา-หาสู่่�
ทีีมลููกค้้าสััมพัันธ์์เข้้าเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า เขต ภาคเหนืือ

ร้้านยิ่่�งเจริิ
ญปยนต์์
ยนต์์
ระดิิกษารเกษตร
ฐ์์
จัั
ง
หวัั
ด
อุุ
ทััยธานีี
อ.ไพศาลีี จ.นครสวรรค์์

ต.อะไหล่่ยนต์์
อ.หนองบััว จ.นครสวรรค์์

สหยนต์์พิิจิิตร
อ.เมืือง จ.พิิจิิตร

ศรีีทองอะไหล่่ยนต์์
อ.สากเหล็็ก จ.พิิจิิตร

เจ้้าสััวออโตพาร์์ท
อ.วัังทอง จ. พิิษณุุโลก

ยนต์์ศิิลป์์
อ.เมืือง จ.สุุโขทััย

ใหญ่่อะไหล่่ยนต์์
อ.สวรรคโลก จ.สุุโขทััย

ไทยแสงอะไหล่่
อ.ศรีีนคร จ.สุุโขทััย

เจริิญกิิจ
อ.ตรอน จ.อุุตรดิิตถ์์

ฉััตรโยธิิน
อ.เมืือง จ.ลำำ�ปาง

เกษตรกลการ
อ.เมืือง จ.ลำำ�ปาง

ส.รุ่่�งเรืืองอะไหล่่
อ.เมืือง จ.ลำำ�พููน

เจริิญยนต์์
อ.เมืือง จ.ลำำ�พููน

เชีียงใหม่่เชีียงกง
อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่

พ.ศููนย์์แหนบ
อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่

วารสารกระทิงคู่

ร้้านยิ่่�งเชีีเจริิ
ญยนต์์
ยงใหม่่
บริิกการเกษตร
าร
จัั
ง
หวัั
ด
อุุ
ทั
อ.เมืือง จ.เชีีัยยธานีี
งใหม่่

วิิศิิษฐ์์การยาง
อ.เมืือง จ.ลำำ�พููน

อู่่�เกีียรติิบริิการ
อ.เมืือง จ.เชีียงใหม่่

ก้้อยยางยนต์์
อ.แม่่แจ่่ม จ.เชีียงใหม่่

“ทางบริิษััทฯ จะรัักษา
มาตรฐานคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการ ให้้สมกัับที่่�
ทุุกท่่านไว้้วางใจ”
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> กระทิิงคู่่�ขอบอก
เกษตรกรทดลองใช้้จานไถสามมิิตร
ข้้อมููลเกษตรกรที่่�ทดลองใช้้จานไถสามมิิตร
ชื่่�อเกษตรกร : คุุณสุุรพล กุุลเทีียม
ที่่�อยู่่� : บ.ก้้างย่่าง ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุุรีี
ติิดตั้้�งทดลองใช้้ : จานไถผานบุุก 26 นิ้้�ว หนา 5 มิิล
สภาพดิิน : ดิินแดงร่่วน มีีหิินและหิินกรวดบ้้างในบางแปลงเชิิงเขา
อาชีีพ : ทำำ�ไร่่มััน ไร่่อ้้อย ไร่่ข้้าวโพด
สภาพพื้้�นที่่�ก่่อนพรวนดิิน

สภาพพื้้�นที่่�หลัังพรวนดิิน

ผลการใช้้งานของการทดลองครั้้�งนี้้�
เกษตรกรพึึงพอใจกัับการทำำ�งานของจานไถ โดยแจ้้งว่่า
* ไถเข้้าดีีเนื่่�องจากพื้้�นที่่�ทดสอบเป็็นแปลงที่่�เคยปลููกอ้้อยมาแล้้ว
กว่่า 3 ปีี ดิินจะแน่่นแต่่ “จานไถสามมิิตร” ก็็ยัังไถเข้้าสบาย
* “จานไถสามมิิตร” สู้้�หิินดีีี� ระหว่่างไถมีีการชนโดนหิินก็็ ไม่่เป็็นไร
* เพื่่�อนบ้้านที่่�ใช้้ “จานไถสามมิิตร” บอกว่่าดีีมากใช้้ทน และ		
ราคาถููกกว่่ายี่่�ห้้ออื่่�นที่่�เคยใช้้ในอดีีต

