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การเลือกซ้ือยางลอรถยนตนั่ง (ขนาดยางลอ) 

ทัศนัย บญุเกิดรัตนสกุล 

หองปฏิบัติการทดสอบยางลอ 

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

ยางลอรถยนตจัดเปนวัสดุสิ้นเปลืองชนิดหนึ่งที่ติดตั้งในรถยนต หนาที่ของยางลอ คือ รับโหลด (นํ้าหนัก

บรรทุก) รับแรงจากเพลาขับในการเคลื่อนที่ยางลอไปในทิศทางที่ตองการ มีการยึดเกาะถนนที่ดี มีความทนทาน 

ในการใชงานตามสภาวะตาง ๆ ยางลอรถยนตแตละประเภทแตละชนิดจะมีคุณสมบัติในการใชงานที่แตกตางกัน 

เมื่อใชงานยางลอรถยนตตามระยะเวลาหรือระยะทางที่กําหนดจึงมีความจําเปนตองเปลี่ยนยางลอรถยนตเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมในการใชงาน บทความนี้จะขอแนะนําความรูพื้นฐานในการเลือกซื้อยางลอรถยนตโดย

พิจารณาขนาดยางลอรถยนตกอนเปนลําดับแรก  

รูปที่ 1  (ก) ยางลอรถยนตที่ผานการใชงาน  (ข) ยางลอรถยนตใหมที่เปลี่ยนทดแทน 

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขนาดยางลอรถยนตใหมที่ไมเทาของเดิมจะมีผลตอการใชงานในหลายๆ ดาน 

เชน การยึดเกาะถนน อายุการใชงาน การรับนํ้าหนักบรรทุก ความเร็วสูงสุดที่ยางลอรับได การประหยัดพลังงาน 

(อัตราการสิ้นเปลืองเช้ือเพลิง) เปนตน  

1 (ก) 1(ข)
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รูปที่ 2 ตัวอยางสัญลักษณขนาดยางลอรถยนตที่แกมยาง 

รูปที่ 3 ตัวอยางสัญลักษณขนาดยางลอรถยนตที่ฉลากยางลอ 
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รูปที่ 4 จุดวัดขนาดยางลอรถยนต 

ความกวางยางลอระบุ  

ความกวางยางลอระบุหรือที ่ทั ่วไปจะเรียกวาความกวางแกมยางลอ จากรูปที ่ 2 จะเห็นตัวเลข

“185/65R15 88H” ซึ่งตัวเลข 185 น้ีเปนตัวเลขที่แสดงถึงความกวางยางลอระบุในหนวยวัดมิลลิเมตร (แสดงใน

รูปที่ 4) ความกวางยางลอระบุเปนความกวางยางลอจากการออกแบบ ไมใชความกวางจริงที่ยางลอเสนนั้นจะมี

ขนาดเทาตัวเลข และไมใชความกวางของดอกยางที่สัมผัสกับพื้นถนน ที่ถูกตอง คือ ความกวางของแกมยางลอ 

จากดานหนึ่งไปยังแกมยางลออีกดานหนึ่งโดยไมรวมสวนตกแตงหรือตัวอักษร ความกวางยางลอระบุจะวัดขนาด

ไดเม ื ่อม ีการติดต ั ้งยางล อเข าก ับกระทะลอและเติมลอยางลอตามมาตรฐาน ความกวางยางลอระบุ 

จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ 10 หนวย เชน 175, 185, 195, 205 เปนตน  

รูปที่ 5 ตัวเลขบอกขนาดกระทะลอที่ดานหลังกระทะลอ 
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ความกวางยางลอระบุ 

ความกวางยางลอเบ็ดเสร็จ 

ความกวางกระทะลอ 

เส
นผ

าน
ศูน

ยก
ลา

งย
าง

ลอ
เบ

็ดเ
สร็

จ 

คว
าม

สูง
หน

าตั
ดย

าง
ลอ

 



หนา 4 - 12 

v 

ศนูย�วจิยัเทคโนโลยยีาง 

การเลือกขนาดความกวางยางลอ 

การเลือกขนาดความกวางยางลอใหไดตามมาตรฐานสามารถดูไดจากคูมือการใชงานของรถยนตหรือที่

ฉลากแนะนําการใชงานยางลอเสนน้ันที่ติดอยูบริเวณดอกยาง (ดังรูปที่ 6) หรือการดูจากขนาดยางลอเสนเดิมที่ติด

มากับรถยนต  ในการเลือกขนาดความกวางยางลอรถยนตที่เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานตองคํานึงถึงความสัมพันธ

กับความกวางกระทะลอ โดยปกติความกวางกระทะลอของรถยนตแตละคันจะมีขนาดไมเทากัน (ความกวาง

กระทะลอดูไดจากคูมือการใชงานรถยนตหรือดานหลังกระทะลอ ดังรูปที่ 5) และในหนึ่งความกวางกระทะลอ

สามารถจะปรับเปลี่ยนขนาดความกวางยางลอที่จะเลือกใชไดประมาณ 3 ขนาดหรือตามมาตรฐานกําหนด เชน 

กระทะลอระบุความกวางที่ 5.5 นิ้ว จะสามารถเลือกใชความกวางยางลอระบุที่ 175, 185 (ความกวางแนะนํา) 

และ 195 เปนตน การเลือกใชขนาดความกวางยางลอตามที่มาตรฐานกําหนดจะทําใหยางลอมีประสิทธิภาพการ

ใชงานที่ดีและมีอายุการใชงานตามปกติ  

รูปที่ 6 ตัวอยางรายละเอียดฉลากยางลอที่แนะนําการใชงานยางลอ 

ตารางที่ 1 ขอเสียของการเลอืกขนาดความกวางยางลอไมตรงตามมาตรฐานกําหนด 

การเลือกขนาดความกวางยางลอ ขอเสีย 

นอยกวามาตรฐานกําหนด 1. ยางลอมีพื้นที่สัมผัสถนนนอยลงทําใหการยึดเกาะ

ถนนนอยลง

2. แกมยางลอมีการขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้นจากการ

ติดตั้งกับกระทะลอที่หนากวางมากกวามาตรฐาน

กําหนด ทําใหโครงสรางยางลอถูกขยายออกมากมี

ผลทําใหความนุมนวลในการขับขี่ลดนอยลง

3. แกมยางลอมีการขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้นจากการ

ติดตั้งกับกระทะลอที่หนากวางมากกวามาตรฐาน
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การเลือกขนาดความกวางยางลอ ขอเสีย 

กําหนด ทําใหโครงสรางยางลอถูกขยายออกมาก 

มีผลทําใหอายุการใชยางลอสั้นลงกวาปกติ 

4. แกมยางลอมีการขยายตัวเพิ ่มมากขึ ้นจากการ

ติดตั้งกับกระทะลอที่หนากวางมากกวามาตรฐาน

กําหนด ทําใหโครงสรางยางลอถูกขยายออกมากมี

ผลทําใหยางลอเกิดการระเบิดไดหากเกิดแรง

กระทําที่หนายางหรือแกมยาง

5. ความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของยางลอ

ลดนอยลง

มากกวามาตรฐานกําหนด 1. ยางลอมีพื้นที่สัมผัสถนนเพิ่มมากขึ้นทําใหมีอัตรา

การสิ้นเปลืองเช้ือเพลิงเพ่ิมมากขึ้น

2. ยางลอมีพื้นที่สัมผัสถนนเพิ่มมากขึ้นทําใหเกิดแรง

เสียดทานในการออกตัวมากขึ้น (รถยนตออกตัวชา)

3. แกมยางลอมีการขยายตัวนอยเนื่องจากการติดต้ัง

ก ับกระทะลอที ่หนากวางนอยกวามาตรฐาน

กําหนด (แกมยางลอปองมากกวาปกติ) ทําใหเกิด

การขยับตัวไดมากขึ้นสงผลใหยางลอเกิดอาการน่ิม

เกินไป (อาการยางลอยุบตัวมากเกิน) ในขณะเลี้ยว

กลับรถหรือการเปลี่ยนชองทางที่ความเร็วสูง

4. แกมยางลอมีการขยายตัวนอยเนื่องจากการติดต้ัง

ก ับกระทะลอที ่หนากวางนอยกวามาตรฐาน

กําหนด (แกมยางลอปองมากกวาปกติ) ทําใหเกิด

การขยับตัวไดมากขึ้นสงผลใหอายุการใชยางสั้นลง

กวาปกติ
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ความสูงหนาตัดยางลอ 

ความสูงหนาตัดยางลอหรือที ่ท ั ่วไปจะเรียกวาความสูงแกมยางลอ จากรูปที ่ 2 จะเห็นตัวเลข 

“185/65R15 88H” ซึ่งตัวเลข 65 นี้เปนตัวเลขที่แสดงอัตราสวนของความสูงหนาตัดตอความกวางยางลอระบุ 

(nominal aspect ratio (H/S)) กลาวคือ ยางลอจะมีความสูงหนาตัดเทากับรอยละ 65 ของความกวายางลอระบุ 

(แสดงในรูปที่ 4) จากตัวอยางขนาดยางลอในรูปที่ 2 ความสูงหนาตัดยางลอจะมีคาเทากับ 185x0.65=120 mm 

ความสูงหนาตัดยางลอจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขเพ่ิมขึ้นหรือลดลงทีละ รอยละ 5 เชน 55, 60, 65, 70 เปนตน  

รูปที่ 7 ความสัมพันธของความสูงหนาตัดยางลอกับเสนผานศูนยกลางยางลอที่เปลี่ยนแปลง 

การเลือกขนาดความสงูหนาตัดยางลอ 

การเลือกขนาดความสูงหนาตัดยางลอใหไดตามมาตรฐานสามารถดูไดจากคูมือการใชงานของรถยนตหรือ

การดูจากขนาดยางลอเสนเดิมที่ติดมากับรถยนต  ในการเลือกขนาดความสูงหนาตัดยางลอที่เปลี่ยนแปลงจาก

มาตรฐานตองคํานึงถึงความสัมพันธกับความกวางยางลอ โดยคาความสูงหนาตัดยางลอจะมีคาเปลี่ยนแปลงไป

หากมีการเพิ่มหรือลดขนาดความกวางยางลอ ตัวอยางเชน ยางลอมีขนาดความกวางเทากับ 185 ถาความสูงหนา

ตัดมีคาเทากับ 60 จะมีความสูงจริงที่ 185x0.60=111 mm ถาความสูงหนาตัดมีคาเทากับ 65 จะมีความสูงจริง 

ที่ 185x0.65=120 mm และถาความสูงหนาตัดมีคาเทากับ 70 จะมีความสูงจริงที่ 185x0.70=130 mm เปนตน 

ความสูงหนาตัดที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลตอขนาดเสนผานศูนยกลางยางลอ (ดังรูปที่ 7) การเลือกใชความสูงหนา

ตัดที่ไมเหมาะสมจะทําใหลดประสิทธิภาพการใชงานและอาจทําใหการใชงานเกิดความผิดปกติ  

 
 

ยางลอขนาด 

185/60R15 

ยางลอขนาด 

185/65R15

ยางลอขนาด 

185/70R15 

เสนผานศูนยกลาง 

641 mm 
เสนผานศูนยกลาง 

621 mm 

เสนผานศูนยกลาง 

603 mm 
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ตารางที่ 2 ขอเสียของการเลอืกขนาดความสูงหนาตัดยางลอไมตรงตามมาตรฐานกําหนด 

การเลือกขนาดความสงูหนาตัดยางลอ ขอเสีย 

นอยเกินไป 1. ยางล อม ี เส นผ านศ ูนย กลางลดลงส งผลให

ระยะทางในการหมุน 1 รอบสั้นลง ทําใหมิเตอร

แสดงความเร็วรถยนตมีความเร็วมากขึ้นกวาปกติ

(ไมลความเร็วเพ้ียน)

2. ยางล อม ี เส นผ านศ ูนย กลางลดลงส งผลให

ระยะทางในการหมุน 1 รอบสั้นลง ทําใหยางลอ

เกิดการสึกกรอนเร็วขึ้นและเปนผลใหอายุการใช

งานสั้นลง

3. การขยับตัวของแกมยางนอยลงสงผลใหความ

นุมนวลในการขับขี่ลดลง

4. ทําใหเมื่อเกิดแรงกระแทกรุนแรงที่ดอกยางอาจ

สงผลใหโครงสรางยางลอหรือกระทะลอเกิดความ

เสียหายไดงาย

5. ความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกของยางลอ

ลดลง

มากเกินไป 1. ยางลอมีเส นผ านศูนยกลางเพิ ่มข ึ ้นส งผลให

ระยะทางในการหมุน 1 รอบเพิ่มมากขึ้น ทําให

มิเตอรแสดงความเร็วรถยนตมีความเร็วนอยกวา

ปกติ (ไมลความเร็วเพ้ียน)

2. การขยับตัวของแกมยางลอมากขึ้นสงผลใหยางลอ

เกิดอาการนิ่มเกินไป (อาการยางลอยุบตัวมาก

เกิน) ในขณะเลี้ยวกลับรถหรือการเปลี่ยนชองทาง

ที่ความเร็วสูง

3. ยางลอมีเสนผานศูนยกลางเพิ ่มขึ ้นอาจทําให

ยางลอเกิดการเสียดสีกับตัวถังรถยนตไดในขณะ

บังคับเลี้ยวยางลอหรือในขณะว่ิงบนถนนที่ไมเรียบ

หรือในขณะมีน้ําหนักบรรทุก

4. แกมยางลอเกิดการขยับตัวไดมากขึ้นสงผลใหอายุ

การใชยางลอสั้นลงกวาปกติ
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ตัวเลขดัชนรีับโหลดและสัญลักษณความเร็ว 

น้ําหนักบรรทุกและความเร็วสูงสุดของยางลอเปนสวนที่ตองคํานึงถึงถัดมาหลังจากเลือกขนาดยางลอแลว 

การปรับเปลี่ยนนํ้าหนักบรรทุกและความเร็วสูงสุดของยางลอใหมที่ไมเทาของเดิมจะมีผลตอการใชงานในหลายๆ 

ดาน เชน อายุการใชงาน การรับโหลด ความเร็วสูงสุดที่ยางลอรับได การประหยัดพลังงาน (อัตราการสิ้นเปลือง

เช้ือเพลิง) เปนตน น้ําหนักบรรทุกและความเร็วสูงสุดของยางลอจะมีสวนที่ตองพิจารณาดังน้ี 

ตัวเลขดัชนรีับโหลด (การรับนํ้าหนักบรรทกุ) 

การรับนํ้าหนักบรรทุกของยางลอจะแสดงในรูปแบบของตัวเลขดัชนีรับโหลด โดยจากรูปที่ 2 จะเห็น

ตัวเลข “185/65R15 88H” ซึ ่งตัวเลข 88 นี้เปนตัวเลขที ่แสดงถึงดัชนีการรับโหลดสูงสุดที ่ยางลอรับได 

ตัวเลขดัชนีรับโหลดไมไดบอกนํ้าหนักบรรทุกในหนวยกิโลกรัมโดยตรงแตตองนําไปเทียบกับการรับนํ้าหนักบรรทุก

สูงสุดตามตารางที่ 3 จากตัวเลขดัชนีรับโหลดที่ยางลอระบุ 88 จะไดคาการรับนํ้าหนักสูงสุดของยางลอที่ 560 kg 

การปรับเปลี่ยนตัวเลขดัชนีรับโหลดจะมีการเปลี่ยนแปลง ตัวเลขเพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละ 1 หนวย เชน 87, 88, 89 

เปนตน และตัวเลขดัชนีรับโหลดจะมีความสัมพันธกับความสูงหนาตัดยางลอ กลาวคือ ที่ความสูงหนาตัดยางลอ

เพิ่มขึ้นตัวเลขดัชนีรับโหลดจะเพิ่มขึ้นตาม ในทางกลับกันถาความสูงหนาตัดยางลอลดลงตัวเลขดัชนีรับโหลดจะ

ลดลงตาม การปรับเปลี่ยนตัวเลขดัชนีรับโหลดจะมีผลตอการรับนํ้าหนักบรรทุกของรถยนตคันนั้น ตัวอยางแสดง

ในรูปที่ 8 

ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางความสัมพนัธของตัวเลขดัชนีรบัโหลดกับนํ้าหนักบรรทุกสงูสุด 

ดัชนีการรับโหลด (LI) นํ้าหนักบรรทกุสูงสุด 

(kg) 

ดัชนีการรับโหลด (LI) นํ้าหนักบรรทกุสูงสุด 

(kg) 

80 450 101 825 

81 462 102 850 

82 475 103 875 

83 487 104 900 

84 500 105 925 

85 515 106 950 

86 530 107 975 

87 545 108 1,000 

88 560 109 1,030 

89 580 110 1,060 

90 600 111 1,090 

91 615 112 1,120 

92 630 113 1,150 

93 650 114 1,180 
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ดัชนีการรับโหลด (LI) นํ้าหนักบรรทกุสูงสุด 

(kg) 

ดัชนีการรับโหลด (LI) นํ้าหนักบรรทกุสูงสุด 

(kg) 

94 670 115 1,215 

95 690 116 1,250 

96 710 117 1,285 

97 730 118 1,320 

98 750 119 1,360 

99 775 120 1,400 

100 800 121 1,450 

รูปที่ 8 ตัวอยางยางลอที่มีดัชนีรับโหลดแตกตางกัน 

การเลือกตัวเลขดัชนีรับโหลด (การรับนํา้หนักบรรทุก) 

การเลือกตัวเลขดัชนีรับโหลดใหไดตามมาตรฐานสามารถดูไดจากคูมือการใชงานของรถยนตหรือการดู

จากขนาดยางลอเสนเดิมที่ติดมากับรถยนต การเลือกตัวเลขดัชนีรับโหลดที่เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานตองคํานึงถึง

ความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุกโดยรวมของรถยนต ตัวอยางจากรูปที่ 8 ยางลอขนาด 185/65R15 88H 

จะสามารถรับนํ้าหนักไดรวม 4 ลอ (สําหรับรถยนตนั่งสวนบุคคลที่มีลอจํานวน 4 เสน) ที่ 2,240 kg แตในการใช

งานจริงยางลอจะไมไดรับนํ้าหนักสูงสุดตามที่ดัชนีรับโหลดระบุไว เนื่องจากคาการรับนํ้าหนักสูงสุดจะสามารถรับ

ไดเมื่อยางลอมีความดันลมยางสูงสุดตามที่ยางลอเสนน้ันกําหนด (สามารถดูความดันลมยางลอสูงสุดที่ยางลอรับได

ที่บริเวณแกมยางลอเสนนั้น) การใชงานจริงจะมีการเติมลมยางลอที่ประมาณ 60 – 80% (ประมาณ 210 – 280 kPa 

หรือ 30 – 42 psi) ของคาความดันลมยางสูงสุด ทําใหยางลอสามารถรับนํ้าหนักบรรทุกไดที่ประมาณ 60 – 80% 

185/65R15 87H 185/65R15 88H 185/65R15 89H 

รับนํ้าหนัก 545 kg ตอ 1 เสน 

หรือ 2,180 kg ตอ 4 เสน 

รับนํ้าหนัก 560 kg ตอ 1 เสน 

หรือ 2,240 kg ตอ 4 เสน 

รับนํ้าหนัก 580 kg ตอ 1 เสน 

หรือ 2,320 kg ตอ 4 เสน 
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ของการรับนํ้าหนักสูงสุดของยางลอ เชน ยางลอที่รับนํ้าหนักไดสูงสุดที่ 560 kg ถามีการเติมลมยางที่ 60 – 80% 

จะสามารถรับน้ําหนักไดที่ 336 – 448 kg ตอยางลอ 1 เสน และเทากับ 1,344 – 1,792 kg เมื่อรวมยางลอรถทั้งคัน  

ตารางที่ 4 ขอเสียของการเลอืกตัวเลขดัชนีรับโหลดทีเ่พิม่ขึ้นหรือลดลง 

การเลือกตัวเลขดัชนีรับโหลด ขอเสีย 

ตัวเลขดัชนีรับโหลดลดลง 1. ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของ

รถยนตลดลงสงผลใหอายุการใชงานยางลอ

สั้นลง

2. ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของ

รถยนตลดลงสงผลใหอาจเกิดอัตรายในการใช

งาน เชนยางลอเกิดการระเบิด โครงสรางยางลอ

เกิดความเสยีหายจากการกระแทก เปนตน

ตัวเลขดัชนีรับโหลดเพ่ิมขึ้น โครงสร างยางล อม ีความแข ็งแรงมากข ึ ้นท ําให  

ความนุมนวลในการขับขี่ลดลง 

รูปที่ 9 ตัวอยางยางลอที่มีสัญลักษณความเรว็แตกตางกัน 
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สัญลักษณความเร็ว (ความเร็วสงูสุดของยางลอ) 

สัญลักษณความเร็วจะแสดงเปนตัวอักษรที่ชี ้บงถึงความเร็วสูงสุดที่ยางลอเสนนั้นสามารถใชงานได 

ตัวอยางการแสดงสัญลักษณความเร็วจากรูปที่ 9 จะเห็นตัวอักษร “185/65R15 88H และ 185/65R15 88S” 

ซึ่งตัวอักษร H หรือ S นี้เปนตัวอักษรที่แสดงถึงความเร็วสูงสุดที่ยางลอรับได ตัวอักษรชี้บงสัญลักษณความเร็ว

ไมไดบอกความเร็วสูงสุดในหนวยกิโลเมตรตอช่ัวโมงโดยตรง แตตองนําไปเทียบกับความเร็วสูงสุดที่ยางลอสามารถ

ใชงานไดตามตารางที่ 5 ตัวอยางเชน สัญลักษณความเร็วที่ยางลอระบุ H จะไดคาความเร็วสูงสุดของยางลอที่ 

210 km/h หรือตัวอักษร S มีคาความเร็วสูงสุดที่ 180 km/h เปนตน การปรับเปลี่ยนตัวอักษรชี้บงสัญลักษณ

ความเร็วจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวอักษรภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือลดลงที่ละ 1 ลําดับ เชน S, T, U เปนตน 

แตจะมีตัวอักษร H เพียงตัวเดียวที่ไมเรียงลําดับตัวอักษร (แสดงดังตารางที่ 5)  

ตารางที่ 5 แสดงตัวอยางความสัมพนัธของสัญลักษณความเร็วกับความเร็วสูงสุดทีร่ับได 

สัญลักษณความเร็ว 

(Speed symbol ) 

ความเร็วสูงสดุที่รับได (km/h) 

L 120 

M 130 

N 140 

P 150 

Q 160 

R 170 

S 180 

T 190 

U 200 

H 210 

V 240 

W 270 

Y 300

รูปที่ 10 ตัวอยางยางลอที่มีสัญลักษณความเร็วและความเร็วสูงสุดแตกตางกัน 

185/65R15 88S 

185/65R15 88T 

185/65R15 88H 

ความเร็วสูงสุด 180 km/h 

ความเร็วสูงสุด 190 km/h 

ความเร็วสูงสุด 210 km/h 
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การเลือกสัญลกัษณความเรว็ (ความเร็วสงูสุดของยางลอ) 

การเลือกสัญลักษณความเร็วใหไดตามมาตรฐานสามารถดูไดจากคูมือการใชงานของรถยนตหรือการดู

จากขนาดยางลอเสนเดิมที่ติดมากับรถยนต การเลือกสัญลักษณความเร็วที่เปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานตองคํานึงถึง

ความสามารถในทําความเร็วสูงสุดของรถยนตประกอบดวย เชน รถยนตสามารถทําความเร็วไดสูงสุดที่ 180 km/h 

ควรเลือกยางลอที่มีสัญลักษณความเร็วที ่สูงกวาตัวอักษร T (ความเร็วสูงสุดมากกวา 190 km/h) เปนตน 

และในการใชงานการขับขี ่รถยนตที ่ความเร็วสูงควรเพิ่มแรงดันลมภายในยางลอใหสูงขึ ้นกวาคามาตรฐาน 

(คามาตรฐานตามที่คูมือรถยนตกําหนด) อีกเล็กนอย (ประมาณ 20 – 30 kPa หรือ 2 – 5 psi) เพื่อใหโครงสราง

ยางลอขยายตัวเพิ ่มมากขึ้นเล็กนอยซึ่งจะสงผลใหโครงสรางยางลอไมเกิดอาการบิดตัวมากเกินไปเมื ่อเกิด 

การหักเลี้ยวหรือเบรกรถยนตกระทันหันในขณะที่ใชงานที่ความเร็วสูง 

ดังนั้นการเลือกซื้อยางลอควรพิจารณาในดานขนาดของยางลอใหถูกตอง เพื่อใหมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมตอการใชงาน 

 ความรูเก่ียวกับยางลอ 

ติดตอขอรับบริการทดสอบยางลอ 

หองปฏิบัติการทดสอบยางลอ ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

โทรศัพท: 0 2 441 0511, 0 2889 2970 

อีเมล: info@mahidolrubber.org 


