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ผูขับขี่รถยนตหลายคนอาจเคยประสบปญหาเหตุการณยางลอรถยนตแบนและรั่วซึม เน่ืองจากโดนตะปูหรือ

ของแหลมคมทิ่มตํายาง ซึ่งทําใหตองเสียทั้งเวลาเพราะไมสามารถขับตอไปได และเสียทรัพยสินจากการเปลี่ยนยางใหม  

ทําใหบริษัทผลิตยางลอหลายแหงไดทําการคิดคนและพัฒนายางลอของบริษัทเพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยเนน 

ทั้งประสิทธิภาพ ความทนทาน และพยายามเพ่ิมความปลอดภัยใหมากขึ้น จนเกิดนวัตกรรมใหมของยางลอรถยนตที่มี

ช่ือวา “ยางลอนิรภัย (Run Flat Tires)” ซึ่งบริษัทผูผลิตยางลอแตละแหงไดใชเทคโนโลยีในการผลิตที่แตกตางกันออกไป 

ที่ผานมาเทคโนโลยียางลอนิรภัยที่บริษัทตางๆ ไดพัฒนาแลวมี 3 แบบ คือ  

1. Self-support หรือเทคโนโลยี Pax System ซึ่งเริ่มตนพัฒนาโดย

บริษัท Michelin (ผูผลิตยางลอของฝรั่งเศส) และเปนเทคโนโลยีเริ่มแรกของเทคโนโลยี 

Run Flat Tyre โดยมีการออกแบบยางแบบพิเศษเพ่ือใชคูกับกระทะลอที่ผลิตขึ้นมา

โดยเฉพาะเทาน้ัน ตัวกระทะลอจะตองมีไสในเปนวงแหวนพลาสติกที่มีความแข็ง

และหนารัดอยูรอบวงแทรกอยูในชองวางดานในของยาง ซึ่งถายางรั่วหรือเกิดแบนลง 

วงแหวนพลาสติกที่ใสเขาไปน้ันจะทรุดลงมากดดานหลังของหนายาง แกมยางจะ

ทรุดตัวลงมาเล็กนอยเทาน้ัน ทําใหขอบกระทะลอไมบดทับแกมยาง และยังสามารถ

ขับไดดวยความเร็วระดับ 80 กิโลเมตรตอช่ัวโมง เปนระยะทางหลายสิบกิโลเมตร 

เพียงแตความนุมนวลของลอน้ันจะลดลง เพราะไมมีแรงดันลมชวยซึมซับ

แรงสั่นสะเทือน ซึ่งยางแบบพิเศษน้ีถูกพัฒนาใหสามารถว่ิงตอไปไดหลังจากที่ร่ัวซึม 

ประมาณ 80-200 กิโลเมตร อยางไรก็ตาม ตัวกระทะลอนอกจากจะตองมีวงแหวน

พลาสติกรัดอยูชวงกลางชวงขอบทั้ง 2 ดานแลว ก็จะตองมีการออกแบบใหบีบกับ

แกมยางแนนเปนพิเศษเพ่ือปองกันยางหลุดออกจากกระทะลอ สําหรับขอจํากัดของเทคโนโลยี Pax System คือ นํ้าหนัก

ที่เพ่ิมเขาไปในตัวของชุดวงแหวนพลาสติก ทําใหเพ่ิมภาระกับชวงลางของรถยนต การถอดประกอบตองใชเคร่ืองมือ

พิเศษซึ่งมีความยุงยาก และยางลอมีราคาแพง   
  

 นอกจาก Michelin จะนําเทคโนโลยี Pax System มาใชในการผลิตยางลอของบริษัทแลว ยังไดขายสิทธิบัตร
ใหแก บริษัท Pirelli (ค.ศ. 1999) บริษทั Goodyear (ค.ศ. 2000) และบริษทั Sumitomo Rubber Industries (ค.ศ. 2001)   

 

        ตอมา บริษัท Pirelli (ผูผลิตยางลอของอิตาลี) ไดพัฒนายางลอ 

เทคโนโลยี Pax System ในรุน Eufori โดยมีการออกแบบแกมยางใหมี

ความแข็งแรง เมื่อยางร่ัวสามารถว่ิงตอไปไดดวยความเร็ว 80 กิโลเมตรตอ

ช่ัวโมง เปนระยะทางกวา 80 กิโลเมตร และใน ค.ศ. 2001 ทางบริษัทได

ประกาศวาจะนํายางลอรุนดังกลาวใชเปนอุปกรณมาตรฐานสําหรับ 

รถ BMW และ Mini Cooper ในขณะเดียวกันบริษัท Sumitomo Rubber Industries (ผูผลิตยางลอของญี่ปุน) ไดพัฒนา

ยางลอเทคโนโลยี Pax System เปนของบริษัทเอง โดยใชช่ือวา “CCT Runflat”  

 ปจจุบันผูผลิตยางลอทั้ง 4 ราย ไดทําการผลิตยางลอบางรุนของบริษัทเปน Pax System ซึ่งคาดวาจะขยายตัว

ไดชามากเน่ืองจากมีความยุงยากและราคาสูง รวมทั้งมีการพัฒนาเทคโนโลยีอ่ืนขึ้นมาเรื่อยๆ   
 

เทคโนโลยียางลอนริภยั  
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จากขอจํากัดที่เทคโนโลยี Pax System มีความยุงยากที่ตองเปลี่ยนโครงสรางใหมทั้งหมดของกระทะลอและยาง 

รวมทั้งอุปกรณสําหรับถอด ใส และมีราคาแพง ผูผลิตยางลอจึงมีความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกวา  

“ยางแกมแข็ง” โดยไมตองมีไสวงแหวนรัดอยูกับดานในของกระทะลอ และยังสามารถใชกระทะลอแบบมาตรฐานได 

โดยคิดคนใหแกมยางหนา มีโครงสรางแข็งแรงแมไมมีลมภายในเลย แกมยางก็ยังรับนํ้าหนักและการกดลงของขอบ

กระทะลอได การถอดใสสามารถดัดแปลงใชเครื่องมือทั่วไปไดหลังจากยางแบน ซึ่งจะใชแกมยางทั้ง 2 ขาง เปนตัวรับ

นํ้าหนักแทนวงแหวนพลาสติก แมจะไมดีเทา Pax System แตก็ไมทําใหเสียการทรงตัว สามารถขับตอไปไดอีกเปน

ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรได  
  

บริษัทผลิตยางลอรายสําคัญที่ไดทําการพัฒนา

และผลิตยางลอแบบน้ีออกมาจําหนายทั่วไป เชน บริษัท 

Goodyear (ผูผลิตยางลอของสหรัฐอเมริกา) ไดพัฒนา

เทคโนโลยีที่เรียกวา “Extended Mobility Technology 

(EMT)” มีต้ังแตขอบยาง 15-19 น้ิว แกมยาง 35-60 ซีรี่ส 

รวมประมาณ 20 ขนาด นอกจากน้ี บริษัท Bridgestone 

(ผูผลิตยางลอของญี่ปุน) ไดทําการพัฒนาเทคโนโลย ี

“RFT-Run Flat Tyre” เมื่อ ค.ศ. 2002 แตผลิตออกมาไมกี่ขนาด และนําไปติดต้ังเปนอุปกรณมาตรฐานในรถยนต 4 รุน 

จําหนายในหลายประเทศ อยางไรก็ตาม ยางลอพิเศษน้ีมีจุดดอยเร่ืองการขาดความนุมนวลในการยืดหยุนของแกมยาง

จากปกติไปมากพอสมควร 
 

ตอมา Bridgestone ได พัฒนาเทคโนโลยีที่
คลายกับเทคโนโลยี Pax System เพ่ือลดจุดดอยใน
เรื่องนํ้าหนักและเพ่ิมความยืดหยุนของแกมยางที่ให
ความนุมนวลมากขึ้น  นอกเหนือจากเทคโนโล ยี  
RFT-Run Flat Tire ซึ่งเรียกเทคโนโลยีน้ีวา “International 
Support Runflat System” โดยมีการออกแบบให
แกมยางมีความแข็งแรงรับนํ้าหนักแทนลมเมื่อยางแบน
เหมือนเดิม แตเปลี่ยนไสจากวงแหวนพลาสติกมาใช
โลหะแบบบางทรงโปรงและมีขอบเปนยาง ใสเขาไปลอมรัดอยูกับกระทะลอซอนอยูในยางดานนอกอีกทีหน่ึง เมื่อลมรั่ว 
วงแหวนโลหะดานในจะทรุดกดลงบนดานหลังของหนายาง ซึ่งแกมยางจะทรุดตัวลงมาเพียงเล็กนอย ทําใหขอบกระทะ
ลอไมบดลงบนแกมยาง แตเทคโนโลยีน้ีมีจุดดอยคลายเทคโนโลยี Pax System คือ มีความยุงยากและมีราคาแพง  
แตจุดเดนกวาคือ ตัวแหวนโลหะมีนํ้าหนักเบา ไมเปนภาระแกชวงลางของรถมากนัก เมื่อยางแตก การรับนํ้าหนักทําได
ดีกวายางแกมแข็ง สามารถขับไดเร็วและไกลกวา โดยไมทําใหตัวยางเสียหายเพ่ิมเติมหลังจากยางแบน  

 
 

2. Self-sealing Standard เปนเทคโนโลยีที่มีการติดต้ังวัสดุพิเศษที่เรียกวา Reinforced Sidewall ที่จะ

ชวยเสริมความแข็งแรงของแกมยาง ปกปองจากวัสดุที่จะทําใหยางเสียหาย สามารถซอมแซมความเสียหายเล็กๆ นอยๆ ที่

เกิดกับตัวยาง มีความแข็งแรงแตก็มีความยืดหยุนในตัวสูง เมื่อมีของแหลมคมทิ่มเขามาในยาง วัสดุน้ีก็จะยืดออกมารับ

แรงกดจากของแหลมน้ันเพ่ือไมใหตัวยางเกิดรอยรั่วและสามารถที่จะว่ิงตอไปได ซึ่งเทคโนโลยีน้ีไดรับการพัฒนาและ

เปนลิขสิทธ์ิจากบริษัท Continental (ผูผลิตยางลอของเยอรมนี) และเมื่อ ค.ศ.2015 ที่ผานมา Continental  
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ประสบความสําเร็จในการพัฒนายางลอที่ใชเทคโนโลยีน้ี และทําการผลิตเพ่ือ

จําหนายโดยใชช่ือวา ContiSealTM ซึ่งทางบริษัท Volkswagen ไดนําไปเปนอุปกรณ

มาตรฐานติดต้ังกับรถ Volkswagen รุน CC ดวย 

 
3. Self Seal Leakage Tyre หรือที่เรียกวา “ยางลอที่สามารถซอมแซม

รอยรั่วดวยตัวเอง” เปนเทคโนโลยีที่อาศัยเทคนิคการเคลือบใตดอกยางดวยสารเคลือบ 

(Sealant) หรือพอลิเมอร สารดังกลาวจะสามารถซอมแซมหรืออุดรอยรั่วของยาง

ไดดวยตัวเองหลังจากถูกเจาะจากวัตถุแปลกปลอม เชน ตะปู และสามารถใชตอได

ตามปกติโดยไมตองเปลี่ยนยาง ทําใหผูขับขี่รูสึกปลอดภัยมากขึ้น อีกทั้งไมตองกังวล

เรื่องยางลออะไหลหรืออุปกรณสําหรับเปลี่ยนยางลอ 
  

หรับในประเทศไทยมีการพัฒนายางลอสามารถอุดรอยร่ัวดวย

ตัวเองโดยบริษัท Finixx New Technology เปนยางเรเดียลช่ือ “ฟนิกซ” 

ภายใตแนวคิด “FINIXX Never Goes Flat” หรือ “ฟนิกซไมมีแบน”  

ซึ่งไดเปดตัวไปเมื่อ ค.ศ. 2008 การพัฒนาดังกลาวเปนการนําเทคโนโลยี

เพ่ือความปลอดภัยทางดานการทหารมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม

ที่เรียกวา Mix SIS (Mix Thermoplastic Elastomer Styrene Isoprene 

Styrene Block Polymer) เทคโนโลยี Mix SIS ของ Finixx น้ีจะมีสาร

เคลือบใตช้ันดอกยางน้ันเปนสารกึ่งแข็ง มีแรงยึดเหน่ียวสูง สามารถคืนตัวได

รวดเร็วและมีความยืดหยุน ไมเกิดการกัดกรอนและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในเวลาใชงานตามปกติ ยางมีความนุมนวล 

เงียบ มีการรีดนํ้าที่ดี ทนตอการสึกหรอ แตเมื่อยางถูกสิ่งของแหลมคมทิ่มตํา เมื่อดึงของแหลมออก ยางจะมีคุณสมบัติ

นิรภัยที่พิเศษตรงที่สารเคลือบใตช้ันดอกยางสามารถเคลื่อนมาปดรอยรั่วเพ่ือปองกันการรั่วซึมของลมยางที่เปนสาเหตุที่

อาจทําใหเกิดการระเบิดของลมยางได  
 

ทาง Finixx ระบุวา ยางฟนิกซที่ผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพปองกันการรั่วซึม ดังน้ี 

- พ้ืนที่ปองกันการทิ่มตําและรั่วซึมบริเวณหนายาง ไหลยาง และแกมยางทั้งสองขาง  

- ขนาดของแหลมทิ่มตํามีขนาดเสนผานศูนยกลาง < 8 มิลลิเมตร และความยาว < 100 มิลลิเมตร 

- ความหนาของช้ัน Mix SIS ที่หนายาง > 4 มิลลิเมตร ไหลยางและแกมยาง > 2 มิลลิเมตร 

- อัตราการทรงตัวไมสม่ําเสมอ < 1% ของนํ้าหนักยาง 

- อุณหภูมิที่ใชงาน -30 ถึง 120 องศาเซลเซียส 

- หลังถูกยิงดวยกระสุน สามารถขับขี่ตอไปได > 10,000 กิโลเมตร 

นอกจากน้ี ยางฟนิกซยังมีประสิทธิภาพในการปองกันการรั่วซึมไดมากกวารอยละ 97 มีคามาตรฐานการทรงตัว

ของลอยางรอยละ 7 ในสภาวะการใชงานปกติ ทําใหชวยประหยัดอัตราการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิงไดอีกดวย   
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สําหรับในตางประเทศ มีบริษัทหลายรายที่สามารถผลิตยางลอที่สามารถ 
อุดรอยรั่วดวยตัวเอง เชน ใน ค.ศ. 2014 บริษัท Michelin ประสบความสําเร็จใน
การพัฒนายางลอดังกลาวภายใตช่ือ Selfseal® ซึ่งมีการใชยางผสมแบบพิเศษเปน
ช้ันเลเยอรขนาดบางมากที่ทําจากยางธรรมชาติ มีคุณสมบัติออนนุมและเหนียวหนืดขึ้น
เมื่อถูกความรอน ดังน้ัน เมื่อยางถูกของแหลมหรือตะปูตํา วัสดุแบบพิเศษในช้ันยางจะ
ทําปฏิกิริยาทันทีในบริเวณที่รั่ว และจะทําหนาที่อุดรูรั่วเพ่ือปองกันไมใหยาง
สูญเสียแรงดันลม และยังใชงานไดอยางปลอดภัยถึงแมของแหลมหรือตะปูจะยังฝง
อยูในตัวยาง ซึ่งเมื่อถอนของแหลมหรือตะปูออกวัสดุพิเศษน้ีจะทําหนาที่อุดรอยรั่ว
บริเวณดอกยางไดทันที ทาง Michelin รายงานวา ยางลอ Selfseal® เมื่อเปรียบเทียบกับ
ยาง Run Flat ของ Michelin เองจะชวยใหรถประหยัดนํ้ามันได 0.4 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร และ Michelin ไดนํายางลอ 
Selfseal® มาแสดงที่งาน Michelin's Challenge Bibendum ณ เมืองเฉิงตู (Chengdu) สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะ
นําไปติดต้ังเปนอุปกรณมาตรฐานในรถ Volkswagen บางรุนที่จําหนายในยุโรปต้ังแตค.ศ. 2015 เปนตนไป  

         ใน ค.ศ 2014 บริษัท Kumho Tires (ผูผลิตยางลอของ
เกาหลีใต) ประสบความสําเร็จในพัฒนายางลอที่สามารถอุดรอย
ร่ัวดวยตัวเอง ซึ่งนํ้าหนักของยางจะหนักกวายางลอทั่วไปเพียง 10% 
แตมีคุณสมบัติตางๆ เชน การเบรค การควบคุมรถ และเสียง
รบกวน เหมือนกับยางลอปกติทั่วไป ซึ่ง Kumho นับเปนบริษัท
ยางลอรายแรกที่นํายางอุดรอยรั่วดวยตัวเองเขาสูตลาดเกาหลีใต 

 ในขณะที่ บริษัท Hankook Tire (ผูผลิตยางลอของ

เกาหลีใต) ก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนายางลอที่สามารถ

อุดรอยรั่วดวยตัวเอง โดยใชช่ือวา “Ventus Prime Sealguard” 

ซึ่งมีจุดเดนที่มีวัสดุเคลือบที่หนืดและสามารถอุดรูร่ัวไดเองแมวา

รอยเจาะจะลึกถึง 5 มิลลิเมตร และมีการออกแบบเพ่ือใหมี

ความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น โดยทาง Hankook ไดเปดตัว

ยางลอน้ีในงาน 66th International Motor Show (IAA) 2015 

ณ เมืองแฟรงกเฟรต ประเทศเยอรมนี ในระหวางวันที่ 15-27 กันยายน 2015 ที่

ผานมา และ Hankook ประกาศวายางลอรุนน้ีถูกเลือกใหเปนอุปกรณมาตรฐาน

สําหรับรถ Volkswagen รุน Touran  

ในชวงเวลาเดียวกันน้ี Sumitomo ก็ประสบความสําเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี

ยางลอ 2 ประเภท คือ ยางลอไรลม (Airless Tyre Technology) โดยใชช่ือ “GYROBLADE” 

และยางลออุดรอยร่ัวดวยตัวเอง โดยใชช่ือ “CORESEAL” ซึ่ง CORESEAL มีช้ันของ

สารเคลือบที่เปนวัสดุที่มีการยึดเกาะและมีความหนืดสูงอยูบริเวณช้ันในของดอกยาง 

(Lining of Tire Tread) เมื่อดอกยางถูกของแหลมทิ่ม ช้ันที่มีวัสดุยึดเกาะจะเขาไปอุด

บริเวณรอยรั่วที่เกิดขึ้น ซึ่งทาง Sumitomo ไดนํายางลอตนแบบ (Prototyre Tires) 

มาจัดแสดงในงาน 44 th Tokyo Motor Show 2015 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

ในระหวางวันที่ 30 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2015 ที่ผานมา  
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