การพัฒนาระบบความปลอดภัยในยางรถยนต์
เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์มีการแข่งขันกันในการประหยัดพลังงานกันมากขึ้น เพราะราคาน้้ามันเชื้อเพลิงมี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่น้ามันเชื้อเพลิงเป็นทรัพยากรที่นับวันมีแต่จะหมดไป การพัฒนายางล้อที่
มุ่งเน้นประหยัดพลังงานจึงเป็นทางเลือกที่จ้าเป็นในอนาคต ในปัจจุบัน มีการออกข้อก้าหนดและกฎหมายใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับยางล้อที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ให้มีคุณภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยก้าหนดสมรรถนะหลักของยางล้อ ได้แก่ การยึดเกาะถนนพื้นถนนเปียก (Wet grip) ความ
ต้ า นทานการหมุ น ของล้ อ (Rolling resistance) และความต้ า นทานต่ อ การสึ ก ของดอกยาง (Tread wear
resistance)
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ ในสหภาพยุโรปตาม EU Regulation No. 1222/2009 ได้มี
การริเริ่มน้าระบบฉลากยางล้อ (Tire labeling) มาใช้ โดยแบ่งเกรดยางล้อตามระดับการประหยัดพลังงานหรือค่า
ความต้านทานต่อการหมุนของล้อ ความสามารถในการยึดเกาะถนนหรือประสิทธิภาพการเบรกบนถนนเปียก และ
ระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากยางล้อในขณะขับขี่ ก่อให้เกิดการพัฒนาระบบฉลากยางล้อขึ้นในประเทศ
อื่นๆ ตามมา เช่น ในประเทศญี่ ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างฉลากส้าหรับยางล้อแสดงดังรูปที่ 1
ส้าหรับกลุ่มสหภาพยุโรปจัดเกรดตามระดั บการประหยัดพลังงานซึ่งขึ้นกับความต้านทานการหมุนของล้อ การยึด
เกาะถนนเปียก และระดับเสียง ในสหรัฐอเมริกาพิจารณาระดับการประหยัดพลังงาน การเกาะถนนเปียก และการ
สึกหรอของดอกยางที่บ่งบอกถึงระยะเวลาการใช้งาน (Durability) และในญี่ปุ่นให้ความส้าคัญกับการประหยัด
พลังงานควบคู่กับความสามารถในการยึดเกาะถนนเปียก

รูปที่ 1 ฉลากยางล้อใน a) กลุ่มสหภาพยุโรป b) สหรัฐอเมริกา c) ญี่ปุ่น [1]

เนื่ อ งจากการประหยั ด พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ของรถยนต์ ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ า นทานการหมุ น (rolling
resistance) ของยางล้อ ซึ่งก็คือ ปริมาณของพลังงานที่สูญเสียไป (hysteresis) เนื่องจากการหมุนของล้อยางต่อ
ระยะทางการวิ่งของรถยนต์ ซี่งพลังงานที่สูญเสียไปนี้โดยทั่วไปแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้
1. ชนิดและส่วนผสมของยาง
2. ลายดอกยาง
3. อุณหภูมิของยางรถยนต์ขณะวิ่ง
4. ลมยาง
ในบรรดาปัจจัยทั้งสี่ข้อนี้ การวัดลมยางจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการควบคุม ความต้านทานการหมุนของยาง
ล้ อ ดั งนั้ น จึ งมี งานวิ จั ย และพั ฒ นาของบริ ษั ท ยางล้ อ ในหลายรู ป แบบ เช่ น ยางล้ อ ไร้ ล ม Tweel ของ บริ ษั ท
Michelin (ดังรูปที่ 2) หรือยางล้อไร้ลม ของ บริษัท Hankook เป็นต้น และบริษัทยางล้อบางแห่งได้มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบลมยางล้อควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน
โครงการยางล้อไร้ลม (airless tire) เกิดขึ้นจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ได้มีการพัฒนายาง
แบบไร้ลม เพื่อใช้ในด้านการทหาร และได้ใช้ซี่ล้อที่ท้าจากยางที่มีลักษณะเป็นรังผึ้งคล้ายตาข่ายรูปหกเหลี่ยม เพื่อ
ช่วยป้องกันโครงสร้างของยางพัง ในการค้้าตัวยาง ซึ่งยางจะมีลักษณะคล้ายยางรถจักรยานที่มีซี่ล้อและตะเกียบ
เอาไว้หนีบยาง [2] ในช่วงปี พ.ศ. 2548 บริษัท Michelin จากประเทศฝรั่งเศสได้เปิดตัวเทคโนโลยียางล้อรถไร้ลม
ครั้งแรกในชื่อ Tweel ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 บริษัท Bridgestone จากญี่ปุ่นก็ได้เปิดตัวเทคโนโลยีเดียวกันนี้ ในชื่อ
ยางล้อ Runflat-tyre นอกจากนี้ยังมีบริษัท Polaris จากอเมริกา ที่เป็นผู้จ้าหน่ายยางล้อรถไร้ลมตามตลาดได้จริง
[3]
เนื่องจากยางล้อไร้ลมยังมีมูลค่าสูงและยังใช้งานได้ไม่แพร่หลาย ทางบริษัท Continental จึงได้พัฒนา
ระบบการตรวจสอบลมยางที่ มี ชื่ อ ว่ า TPMS (Tire Pressure Monitoring System) ซึ่ ง เป็ น การใช้ เซ็ น เซอร์
ตรวจวัดแรงกดที่กระท้าต่อยางล้อตลอดเวลา แล้วแปลค่าออกมาเพื่อประเมินหาความผิดปกติของยางรถยนต์ เมื่อ
ยางรถยนต์ผ่านการใช้งานนานเข้าจนท้าให้ดอกยางสึก แรงกดที่กระท้าต่อเซ็นเซอร์ในขณะที่รถวิ่งจะเพิ่มมากขึ้น
ยิ่งดอกยางสึกหายไปมากเท่าไหร่ ค่าแรงกดโดยเฉลี่ยขณะรถวิ่งก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จนถึงค่าหนึ่งที่ถูก
ก้าหนดไว้ก็จะท้าให้ระบบเข้าใจได้ว่ าดอกยางสึกหายไปถึงเวลาที่ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนยางใหม่ นอกเหนือจากการ
ประเมินสภาพดอกยางแล้ว เซ็นเซอร์วัดแรงกดนี้ก็ยังใช้เพื่อตรวจสอบแรงดันลมในยางได้ด้วยเช่นกัน ท้าให้ผู้ใช้รับรู้
ได้หากแรงดันลมยางน้อยผิดปกติ (ซึ่งอาจเป็นเพราะรูรั่วที่เกิดขึ้นจากวิ่งทับวัตถุ หรือ อาจเป็นเพราะการลืมเติมลม
ยาง) ท้าให้ผู้ใช้สามารถอ่านค่าแรงกดที่กระท้าต่อเซ็นเซอร์ และรับการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ผ่านทางแอพพลิเคชัน
ส้าหรับมือถือที่บริษัท Continental ได้พัฒนามาพร้อมกับ TPMS ดังรูปที่ 3
นอกจากนี้ บริษัท Sumitomo Rubber Industries, Ltd. (SRI) ได้มีการพัฒนาระบบ DWS (Deflation
Warning System) ที่ใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ เรียกว่า Sensing Core [4] เพื่อวัดสภาพถนน การรับน้้าหนักของ
ยางล้อและวิเคราะห์ความเร็วที่เกี่ยวเนื่องกับการหมุนของยางล้อ ที่ตรวจจับได้และท้าการเตือนผู้ขับขี่ปรับลดความ
ดันลมยางล้อ เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ดังกล่าวจะติดอยู่กับยางล้อท้าให้สามารถวัดสภาพถนนโดยตรงด้วยการใช้หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนการลื่นของยางล้อกับแรงกดของยางล้อ ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยและสมรรถนะ

ของรถยนต์ เมื่อยางล้อเกิดการเคลื่อนที่ท้าให้ยางล้อเกิดการเสียรูปขณะหมุน ซึ่งเป็นผลให้ลักษณะการสั่นสะเทือน
ของยางเปลี่ ย นไป (เช่ น การเพิ่ ม ขึ้ น ของความกว้ า งหรื อ ความดั น ลมยางลดลง) ดั ง นั้ น การเปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะการสั่นสะเทือนของยางล้อทั้งสี่เส้นจึงท้าให้เทคโนโลยี "Sensing Core" สามารถประมาณ
การกระจายน้้าหนักระหว่างยางล้อ ตรวจสอบน้้าหนักของยางล้อ รวมถึงการบอกระดับความดันลมยางแต่ละเส้น
ได้ ระบบ DWS ของบริ ษั ท Sumitomo Rubber Industries ได้ รั บ การยอมรับ จากผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ ทั่ ว โลกเป็ น
จ้านวนหลายรายในขณะนี้

รูปที่ 2 ยางล้อ Tweel ของบริษัท Michelin

รูปที่ 3 การทางานระหว่างเซ็นเซอร์กับยางล้อของบริษัท Continental [5]

รูปที่ 4 ระบบการทางาน DWS ของบริษัท Sumitomo Rubber Industries
ปัจจุบันนอกจากบริษัท Continental และบริษัท Sumitomo ที่ก้าลังพัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพื่อความ
ปลอดภัยในยางรถยนต์ ทั้งเพื่อ การประหยัดพลังงาน การยึดเกาะถนนเปียก และการสึกหรอของดอกยางแล้ว
บริ ษั ท อี ก หลายแห่ ง เช่ น บริ ษั ท Perodua ประเทศมาเลเซี ย และ บริ ษั ท US firm Tire Rack Inc ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่างก้าลังพัฒนาอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่มือถือได้แบบทันที
(real-time) ซึ่งจะช่วยรักษาอายุการใช้งานยางล้อ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย
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