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ยางปดน้ําฝน (windshield wipers or windscreen)  
ชินรัตน ลาภพูนธนะอนันต 

หนวยสารสนเทศและการสื่อสาร  

ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

  

ยางปดนํ้าฝน เปนผลิตภัณฑที่ทําจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห

หรือยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห มีลักษณะเปนเสนยาวติดกับโครงปด

นํ้าฝน (ดังรูปที่ 1) ใชสําหรับขจัดนํ้าบนกระจกรถยนต [1] ยางปดนํ้าฝนเปน

นวัตกรรมที่ประดิษฐขึ้นในชวง ค.ศ. 1890 โดยไดมีการจดสิทธิบัตรในหลาย

ประเทศ เชน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เปนตน ซึ่งมีนักประดิษฐหลาย

ทานที ่ม ีชื ่อเสียง เชน Mary Anderson ไดจดสิทธิบัตร US743801A “Window-cleaning device” เมื ่อป ค.ศ.1903  

ตอมา Robert A Douglass ไดจดสิทธิบัตร US762889A “Locomotive-cab-window cleaner” ในป ค.ศ. 1923 

Raymond Anderson ไ ด  ท ํ า ก า ร จดส ิ ท ธ ิ บ ั ต ร  US1588399A “Motor-operated windshield cleaner”  

ซึ่งเปนการออกแบบที่ปดนํ้าฝนแบบเคลื่อนไหวไดดวยระบบไฟฟา และนักประดิษฐที่มีชื ่อเสียงที่สุดคือ Robert 

Kearns เปนนักประดิษฐ Serial Inventor ที่เปนคนคิดคนที่ปดนํ้าฝนแบบ Intermittent windshield wiper เปนที่

ปดนํ้าฝนที่ปดแลวเวน จังหวะ แลวจึงปดอีกครั้ง เหมาะสําหรับเวลาฝนตกปรอยๆ ซึ่งในสมัยนั้นยังไมมีระบบปดนํ้าฝน

จังหวะน้ีและผลงานเหลาน้ีไดถูกนําไปใชติดกับรถยนตที่จําหนายของบริษัทใหญหลายแหง 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอยางยางปดนํา้ฝนที่ประกอบกับโครงปดนํ้าฝน 
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 1. การออกสูตรยาง  

ตารางที่ 1 ตัวอยางสูตรและสมบัติเชิงกลของยางปดนํ้าฝน [2] 
 

สูตรผสมเคมียาง phr 

ยางพอลิไอโซพรีน 70 

ยางอีพีดีเอ็ม 30 

ซิงกออกไซด 7.5 

กรดสเตียริก 2 

วิงสเตย 29 1.25 

เขมาดํา (เกรด N-550) 50 

น้ํามันแนฟทานิก 10 

สารตัวเรง CBS 1.2 

สารตัวเรง TMTD 0.25 

กํามะถัน 1.5 

สมบัติเชิงกล 

ความแข็ง (Shore A) 64 

ความทนตอแรงดึง (MPa) 13.1 

การยืดตัว ณ จุดขาด (%) 450 

200% โมดุลสั (MPa) 4.14 

300% โมดุลสั (MPa) 7.58 

ความทนตอแรงฉีกขาด (kN/m) 32.45 

การเสียรูปถาวรหลังกด (B), 22 ชม. 70°C (%) 20.5 

 

 2. ขั้นตอนการผลิต 

 การผลิตยางปดน้ําฝนเริ่มตนดวยการนํายางและสารเคมีมาผสมดวยเครื่องบดผสมสองลูกกลิ้ง เพ่ือรีดเปนแผน

และนํามาตัดเปนช้ินยาว จากน้ันนํายางคอมพาวดที่เปนช้ินยาวมาอัดผานเครื่องเอ็กซทรูด (extruder) ใหเปนแทงยาว 

เพื ่อใหแทงยางคอมพาวดมีขนาดเสนผานศูนยกลางใกลเคียงกับมาตรฐาน โดยที่หัวดายที่ใชจะมีรูปแบบตางๆ  

กระบวนการผลิต 
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เมื่อยางคอมพาวดผานการเอ็กซทรูดจะถูกแชผานอางเกลือหลอม (salt bath) เพื่อวัลคาไนซ จากนั้นยางที่ผาน 

การวัลคาไนซแลว นํามาตัดตกแตงใหไดตามขนาดที่ตองการกอนบรรจุลงในกลองบรรจุภัณฑเพ่ือจัดจําหนาย ดังรูปที่ 3-4  

 

 
 

รูปที่ 3 กระบวนการผลิตยางปดนํ้าฝน 

 

   
    ยางคอมพาวดผานเขาเครื่องเอ็กซทรูด    ยางคอมพาวดที่ขึ้นรูปแลว 

   
    ยางคอมพาวดผานอางเกลือหลอมเพ่ือวัลคาไนซ  การตัดผลิตภัณฑใหไดตามขนาด 

รูปที่ 4 ตัวอยางกระบวนการผลิตยางปดนํ้าฝน 
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ตารางที่ 2 สมบัติเชิงกลของยางปดนํ้าฝนตามมาตรฐาน มอก. 2727 

สมบัติเชิงกล เกณฑกําหนด วิธีทดสอบ 

ความแข็ง (Shore A) 55-65 ISO 7619-1 

ความตานแรงดีง ไมนอยกวา (MPa) 10 ISO 37 

ความยืดเมื่อขาด ไมนอยกวา (%) 300 ISO 37 

การเรงการเสื่อมอายุ เปรียบเทียบจากคากอนการบมเรง   

ISO 188 

Method B 

 - ความแข็ง เปลี่ยนแปลงไมเกิน (Shore A) ±5 

 - ความตานแรงดึง เปลี่ยนแปลงไมเกิน (%) ±20 

 - ความยืดเมือ่ขาด ลดลงไมเกิน (%) 25 

ความคงทนตอสภาพลมฟาอากาศโดยวิธีเรงภาวะ   

ASTM G154 
 - ความแข็ง เปลี่ยนแปลงไมเกิน (Shore A) ±5 

 - ความตานแรงดึง เปลี่ยนแปลงไมเกิน (%) ±20 

 - ความยืดเมือ่ขาด ลดลงไมเกิน (%) 25 

ความทนตอโอโซน ไมมีรอยแตก ISO 1431-1 

 

 

 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เรื่อง ยางปดน้ําฝน (มอก. 2727-2559) 

 

 

การใชงานที่ปดนํ้าฝนในชวงแรก ยางปดนํ้าฝนจะมีความนุม ปดกระจกหนารถสะอาด ปราศจากเสียง แตเมื่อ

ใชงานไดซระยะหนึ่งถึงสองป ยางปดนํ้าฝนจะเสื่อมสภาพ ทําใหการรีดนํ้าออกจากกระจกไดไมเต็มที่ สังเกตไดจาก

กระจกหนารถเมื่อมีการปดนํ้าฝนจะเกิดคราบนํ้า รอยนํ้า รอยฝุนดูไมสะอาดตา และมีเสียงดังระหวางการปดนํ้าฝน  

ซึ่งเมื่อลองจับยางปดน้ําฝนจะพบวาตัวยางแข็ง ซึ่งแสดงใหเห็นวาถึงเวลาตองเปลี่ยนยางปดน้ําฝนแลว 

 

 

 

มาตรฐานทีใ่ชทดสอบ 

การใชงานและการเลือกซ้ือ 

 



 

หนา 5 - 5 
 

v 

ศนูย�วจิยัเทคโนโลยยีาง 

วิธีการเลือกซื้อ 

1. เลือกยางปดน้ําฝนที่มีขนาดมาตรฐานใหตรงกับรุนรถที่กําหนด 

2. เลือกยางปดนํ้าฝนที่มีทําจากวัสดุมีคุณภาพเพื่อความทนทานและตองสามารถยืดหยุนไปกับตัวโครง 

   ของที่ปดนํ้าฝนไดดีจะตองแนบสนิทไปกับกระจกรถเพื่อใหสามารถปดนํ้าไดงายและรวดเร็ว เพื่อการ 

   มองเห็นที่ดีขึ้นในชวงที่ฝนตก 

3. เลือกยางปดน้ําฝนแบบที่มีคุณภาพเช่ือถือไดตามมาตรฐาน มอก. หรือ ISO   

เมื่อเปลี่ยนยางปดนํ้าฝนใหมและลองเปดใชงานดู จะพบความแตกตางเห็นไดจากตัวยางปดนํ้าฝนสามารถรีด

นํ้าไดสะอาดและรวดเร็วตั้งแตครั้งแรกที่ปด ดังนั้นการเปลี่ยนยางปดนํ้าฝนจะสามารถชวยใหผูขับขี่รถมีทัศนวิสัย 

ในการขับขี่เมื่อฝนตกไดดีขึ้น 
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