
ยางปัดนํ้าฝน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์
หรือยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ มีลักษณะเป็นเส้นยาวติดกับโครงปัด
นํ้าฝน (ดังรูปที่ 1) ใช้สําหรับขจัดนํ้าบนกระจกรถยนต์ [1] ยางปัดนํ้าฝนเป็น
นวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นในช่วง ค.ศ. 1890 โดยได้มีการจดสิทธิบัตรในหลาย
ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งมีนักประดิษฐ์หลาย
ท่ าน ท่ีมี ชื่ อ เสี ยง เช่ น  Mary Anderson ได้ จดสิท ธิ บัตร  US743801A 
“Window-cleaning device” เ มื่ อ ปี  ค .ศ . 1 9 0 3  ต่ อ ม า  Robert A Douglass ไ ด้ จ ด สิ ท ธิ บั ต ร 
US762889A “Locomotive-cab-window cleaner” ในปี ค.ศ. 1923 Raymond Anderson ได้ทําการจด
สิทธิบัตร US1588399A “Motor-operated windshield cleaner” ซึ่งเป็นการออกแบบท่ีปัดนํ้าฝนแบบ
เคลื่อนไหวได้ด้วยระบบไฟฟ้า และนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Robert Kearns เป็นนักประดิษฐ์ Serial 
Inventor ที่เป็นคนคิดค้นที่ปัดนํ้าฝนแบบ Intermittent windshield wiper เป็นที่ปัดนํ้าฝนท่ีปัดแล้วเว้นจังหวะ 
แล้วจึงปัดอีกครั้ง เหมาะสําหรับเวลาฝนตกปรอยๆ ซึ่งในสมัยน้ันยังไม่มีระบบปัดนํ้าฝนจังหวะน้ีและผลงานเหล่าน้ี
ได้ถูกนําไปใช้ติดกับรถยนต์ที่จําหน่ายของบริษัทใหญ่หลายแห่ง 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ตัวอย่างยางปัดน้ําฝนที่ประกอบกบัโครงปดัน้ําฝน 

 

 

 

 

 

 

ยางปัดนํ้าฝน (windshield wipers or windscreen) 



 
 

 1. การออกสูตรยาง  
ตารางท่ี 1 ตัวอย่างสูตรและสมบัติเชิงกลของยางปัดน้ําฝน [2] 

 

สูตรผสมเคมียาง phr 
ยาง Polyisoprene 70 
ยาง EPDM 30 
ซิงก์ออกไซด ์ 7.5 
กรดสเตียริก 2 
วิงสเตย์ 29 1.25 
เขม่าดํา (เกรด N-550) 50 
นํ้ามันแนฟทานิก 10 
สารตัวเร่ง CBS 1.2 
สารตัวเร่ง TMTD 0.25 
กํามะถัน 1.5 

สมบัติเชิงกล 
ความแข็ง (Shore A) 64 
ความทนตอ่แรงดึง (MPa) 13.1 
การยืดตัว ณ จุดขาด (%) 450 
200% โมดุลัส (MPa) 4.14 
300% โมดุลัส (MPa) 7.58 
ความทนตอ่แรงฉีกขาด (kN/m) 32.45 

การเสียรูปถาวรหลังกด (B), 22 ชม. 70°C (%) 20.5 
 
 2. ขั้นตอนการผลิต 
 การผลิตยางปัดนํ้าฝนเริ่มต้นด้วยการนํายางและสารเคมีมาผสมด้วยเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง เพ่ือรีดเป็น
แผ่นและนํามาตัดเป็นชิ้นยาว จากน้ันนํายางคอมพาวด์ที่เป็นชิ้นยาวมาอัดผ่านเคร่ืองเอ็กซ์ทรูด (extruder) ให้เป็น
แท่งยาว เพ่ือให้แท่งยางคอมพาวด์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับมาตรฐาน โดยที่หัวดายท่ีใช้จะมีรูปแบบ
ต่างๆ เมื่อยางคอมพาวด์ผ่านการเอ็กซ์ทรูดจะถูกแช่ผ่านอ่างเกลือหลอม (salt bath) เพ่ือวัลคาไนซ์ จากน้ันยางที่

กระบวนการผลิต 



ผ่านการวัลคาไนซ์แล้ว นํามาตัดตกแต่งให้ได้ตามขนาดที่ต้องการก่อนบรรจุลงในกล่องบรรจุภัณฑ์เพ่ือจัดจําหน่าย 
ดังรูปที่ 3-4  

 

 
 

รูปที ่3 กระบวนการผลิตยางปัดน้ําฝน 
 

   
    ยางคอมพาวด์ผ่านเข้าเคร่ืองเอ็กซ์ทรดู    ยางคอมพาวดท์ี่ข้ึนรูปแล้ว 

   
    ยางคอมพาวด์ผ่านอ่างเกลอืหลอมเพ่ือวัลคาไนซ์   การตัดผลติภัณฑ์ให้ได้ตามขนาด 

รูปที ่4 ตัวอยา่งกระบวนการผลิตยางปัดน้ําฝน 
 



ตารางท่ี 2 สมบัติเชิงกลของยางปัดน้ําฝนตามมาตรฐาน มอก. 2727 

สมบัติเชิงกล เกณฑก์ําหนด 
วิธทีดสอบ

ตาม 
ความแข็ง (Shore A) 55-65 ISO 7619-1 
ความต้านแรงดีง ไม่น้อยกว่า (MPa) 10 ISO 37 
ความยืดเมือ่ขาด ไม่น้อยกว่า (%) 300 ISO 37 
การเร่งการเส่ือมอายุ เปรียบเทียบจากค่าก่อนการบ่มเร่ง   

ISO 188 
Method B 

 - ความแข็ง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน (Shore A) ±5 
 - ความต้านแรงดึง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน (%) ±20 
 - ความยืดเมือ่ขาด ลดลงไมเ่กิน (%) 25 
ความคงทนตอ่สภาพลมฟ้าอากาศโดยวิธีเร่งภาวะ   

ASTM 
G154 

 - ความแข็ง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน (Shore A) ±5 
 - ความต้านแรงดึง เปลี่ยนแปลงไม่เกิน (%) ±20 
 - ความยืดเมือ่ขาด ลดลงไมเ่กิน (%) 25 
ความทนตอ่โอโซน ไม่มีรอยแตก ISO 1431-1 
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