เมื่ อ ทราบถึ ง ประเภทของยางรถยนต ,
โครงสร างยางรถยนต รวมถึงการสึ ก หรอ
ของดอกยางสามารถบอกสิ่งผิดปกติตาง ๆ
ไดดวย ยางรถยนต ที่ดีมีคุณสมบัติอยางไร
เรามาติดตามกันตอเลยนะคะ
ยางรถยนต คือ สวนแรกและสวนเดียวของ
รถที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส พื้ น ผิ ว ถนน ดั ง นั้ น
จึงเปนสวนที่สงผลโดยตรงตอผูขับขี่ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาผูขับขี่จะเลือกใชยางที่มีคุณสมบัติอยางไร ยางที่
ทรงประสิทธิภาพจะชวยเสริมสรางสมรรถนะของรถยนตใหสูงขึ้น ยางที่ดอยคุณภาพจะ
สงผลในทางตรงกันขาม และเกิดผลขางเคียงตามมาอยางตอเนื่อง การเลือกใชยางจึงเปน
สวนที่มีความสําคัญยิ่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ดีของยางไดดังนี้
Â ตองมีความทนทานตอแรงกระแทกและของมีคม
Â หนายางตองสัมผัสพื้นผิวถนนไดอยางเต็มที่ ดอกยางบิดตัวนอยรีดน้ําไดดี
เพื่อประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนน
Â สามารถควบคุมการทรงตัวของยางไดทุกสภาวะเบรกหยุดไดทันทีที่ตองการ
มีการลื่นไหลนอยที่สุด
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Â รูปแบบยางตองไดรับการออกแบบใหกินกําลังเครื่องยนตนอยเพื่อประหยัด
น้ํามัน
Â ตองมีความแข็งแรงยากตอการสึกหรอ ยางที่ใชกันทั่วไปมี 2 ประเภท คือ ยาง
ธรรมดาและยางเรเดียล
โครงสรางของยางธรรมดาประกอบขึ้นดวยชั้นผาใบไขวไปมาโดยเอียง
ทํามุมประมาณ 35 องศากับเสนขอบวงของยาง จํานวนชั้นผาใบที่ใชขึ้นอยูกับความ
แข็งแรงของยางที่ตองการ ยางธรรมดาที่ใชมีการขับขี่ที่สบายบังคับเลี้ยวไดงายในขณะ
ที่วิ่งดวยอัตราเร็วต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะเลี้ยวเขาจอดรถยนต นอกจากนี้ยังมีราคา
ถูกอีกดวย
สําหรับยางเรเดียลนั้นใตดอกยางมักมีชั้นผาใบหรือแถบเหล็กกลาเสริม
หนายาง ยางเรเดียลมีความยืดหยุนสูงกวา ดอกยางไดรับการออกแบบใหสามารถรีดน้ํา
ไดดีกวา มีความแข็งแรงกวา ยึดเกาะถนนไดดีกวา และมีอายุการใชงานยาวนานกวา
ยางธรรมดา จึงใหความปลอดภัยในขณะขับขี่ไดมากกวา แตเนื่องจากหนายางมีความ
แข็งแรงกวาดังกลาว จึงอาจทําใหเกิดความรูสึกสะเทือนบางในขณะขับขี่
ในบรรดายางตระกูลเรเดียลนั้น ผูข ับขี่นิยมใชยางเรเดียลเสริมใยเหล็ก
มากกวายางเรเดียลชนิดอืน่ โดยเฉพาะในยุโรปและในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะเมื่อ
พิจารณาอยางถวนถี่แลว ยางชนิดนี้มีคุณลักษณะที่สอดคลองกับคุณสมบัติที่ดีของยาง
อยางสมบูรณครบถวนทุกประการ โดยเฉพาะคุณภาพของใยเหล็ก ไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางจากทั่วโลกวาเปนวัสดุที่ดีที่สุดในการทําเข็มขัดรัดหนายาง

การเลือกใชยาง ยางรถยนตมีอยูดวยกันหลายชนิด หลายตระกูล
ทั้ ง ยั ง แยกออกเป น ขนาดต า ง ๆ ผิ ด แผกกั น ออกไปอี ก มากมาย ดั ง นั้ น การเลื อ กใช
จําเปนตองพิจารณาถึงความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความสัมพันธกับรถยนตมากที่สุด เริ่ม
ตั้งแตการเลือกขนาดยางรถยนตที่จะตองสัมพันธกับขนาดกระทะลอและรถยนตที่ใช
จนถึงการเลือกดอกยางใหมีความเหมาะสมกับการใชงานเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ใหกับรถและชวยใหผูขับขี่ไดรับความปลอดภัยมากที่สุด
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การเลือกพิจารณาใชยาง
 ควรใชยางที่ผลิตในประเทศไทย เพราะจะไดยางที่สด ใหม และมี
เนื้อยางที่เหมาะกับภูมิอากาศรอนชื้นของประเทศไทย
 ใชขนาดยางกับขนาดกระทะลอใหสัมพันธกันตามที่บริษัทผลิต
ยางรถยนตกําหนด
 ขัดสนิมที่ขอบกระทะลอใหเรียบรอย ถามีรอยชํารุดบิดเบี้ยวตอง
ซอมใหอยูในสภาพสมบูรณ
 ยางในหรือหัวจุบ ควรเปลี่ยนใหมทุกครั้งที่เปลี่ยนยางนอก และ
ถาเปนยางชนิดไมตองใชยางในควรจะเปลี่ยนจุบวาลวยางใหมเมื่อเปลี่ยนยางนอก
 ไมควรใชยางธรรมดากับยางเรเดียลในรถยนตคันเดียวกัน หาก
จําเปนตองใชรวมกันใหเอายางเรเดียลไวลอคูหลัง ยางธรรมดาไวลอคูหนา และถาเปน
ยางเรเดียลเสริมใยเหล็กกับยางเรเดียลผาใบควรใสยางเรเดียลเสริมใยเหล็กไวที่ลอหลัง
 ถารถยนตของทานสามารถใชไดกับยางธรรมดาและยางเรเดียล
ควรพิจารณาเลือกใชยางเรเดียล เพราะจะชวยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง โดยสามารถเพิ่ม
ระยะทางได 3 – 5% เมื่อขับขี่ในเมืองและเพิ่ม 5 – 7% เมื่อขับขี่นอกเมือง
-----------------------------------------------------------ขอมูลจาก หนังสือคูมือ ขับขี่ปลอดภัย
เรียบเรียงโดย เกียรติสุดา ถาวรศักดิ์
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

