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มิชลินเปดตัวยางรถยนตชนิดไมตองเติมลม  

 
เนื้อหาสาระขาว หลังจากที่ไดดำเนินโครงการพัฒนาคิดคนยางรถยนตแบบใหมที่ไมจำเปนตอง

เติมลมยางมาเปนเวลานานกวา 10 ป บริษัท Michelin ผูผลิตยางรถยนตรายใหญของโลกไดเปดตัวยางรถยนต
ชนิดไมตองเติมลมรุนแรกโดยใชชื่อรุนวา The Unique Punctureproof Tire System หรือ UPTIS ซึ่งคาดวาจะ
สามารถวางตลาดไดภายในป 2567 ทั้งนี้ บริษัทไดพัฒนายางรถยนตรุนดังกลาวรวมกับบริษัท General Motors 
โดยมีแนวคิดมาจากความตองการผลิตยางรถยนตท่ีสามารถปองกันการถูกเจาะจากสิ่งของมีคม (Puncture - 
Proof) รวมถึงเพ่ิมสมรรถนะและอายุการใชงานใหนานข้ึนเพ่ือลดการสรางขยะจากยางรถยนตและเสริมสรางความ
ยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอมในอนาคต 

ขอมูลจากบริษัทระบุวา ยางรุนดังกลาวเปนสวนผสมระหวางลอที่ผลิตจากวัสดุอะลูมิเนียมและ
สวนรองรับน้ำหนักที่ผลิตมาจากวัสดุพลาสติกเสริมใยแกว (Glass Fiber Reinforced Plastic หรือ GFRP) เพ่ือ
เสริมสรางความแข็งแรงทนทาน คุณภาพของดอกยางมีอายุการใชงานนานกวายางท่ัวไปถึง 3 เทา ผูใชงานสามารถ
ปรับความยืดหยุนของยางไดตามความตองการในการขับขี่และความเหมาะสมดานสภาพพื้นผิวถนน อีกทั้ง ยัง
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สามารถรองรับแรงกระแทกไดมากกวายางรถยนตทั่วไปและไมสงผลกระทบตอการขับข่ี นอกจากนี้ การท่ีไมตอง
เติมลมยางยังชวยลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจากการคุณภาพของยางรถยนต เชน ยางบวม ยางรั่ว ยางระเบิด 
ใหกับผูขับข่ีรถยนตไดดวย  

การบวนการผลิตยางรถยนตดังกลาวยังเปนการตอบสนองตอสถานการณดานการผลิตยาง
ธรรมชาติที่เปนวัสดุหลักสำหรับการผลิตยางรถยนตในปจจุบันซึ่งเริ่มการขาดแคลนในตลาดจากปจจัยดานโรค
ระบาดในอุตสาหกรรมการเพาะปลูกยางพาราที่สงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตยางดิบสำหรับใชแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑ เนื่องจากยาง UPTIS ใชวัสดุพลาสติกรีไซเคิลเปนวัตถุดิบในการผลิตสวนใหญและใชวัตถุดิบจากยาง
ธรรมชาตินอยมากเมื่อเทียบกับยางรถยนตทั่วไป โดยบริษัทมีเปาหมายที่จะเปลี่ยนวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต
จากเดิมที่ใชวัสดุจากยางดิบและจากแหลงฟอสซิลเปนหลักไปเปนวัสดุคงทนถาวร (Durable Materials) ใหได
ท้ังหมด 100 เปอรเซ็นตภายในป 2593   

Mr. Cyrille Roget ตำแหนง Technical and Scientific Communications Director บริษัท 
Michelin Group กลาววา การพัฒนายางรถยนตรุน UPTIS เปนกาวยางสำคัญสำหรับบริษัทในอนาคต ในระหวาง
การจัดงาน International Motor Show ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 7 – 12 กันยายนที่ผานมา 
บริษัทไดนำยางรถยนตรุนดังกลาวไปเปดตัวและใหผูใชงานไดทดลองใช โดยไดรับผลตอบรับจากผูทดลองคอนขาง
ดี ผูทดลองใชสวนใหญตางยอมรับวาการใชงานยางรถยนตรุน UPTIS แทบจะไมรูสึกถึงแตกตางจากการใชงานยาง
รถยนตท่ัวไปเลย 

ในสวนของการวางตลาดนั้นบริษัทท้ังสองจะรวมมือกันทำตลาดผานการจำหนายรถยนตใหมของ
บริษัท GM โดยจะเพิ่มยางดังกลาวเปนตัวเลือกสำหรับรถยนตใหมที่จะออกสูตลาดในป 2567 ทั้งนี้ ยังไมมีการ
เปดเผยราคาจำหนายปลีกยางรถยนตดังกลาวในตลาดสหรัฐฯ อยางเปนทางการ แตคาดวานาจะมีราคาจำหนาย
ปลีกในตลาด ประมาณ 750 ดอลลารสหรัฐตอเสน โดยขณะนี้บริษัทกำลังอยูในขั ้นตอนระหวางการยื ่นขอ
ใบอนุญาตสำหรับการใชงานบนทองถนนในสหรัฐฯ จากกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (U.S. Department of 
Transportation หรือ DOT)  
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“ตัวอยางยางรถยนต Michelin รุน UPTIS” 

บทวิเคราะห: ในชวง 10 ปท่ีผานมารถยนตในสหรัฐฯ มีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตามแนวโนม
การขยายตัวของประชากรในประเทศจากเดิม 248.7 ลานคันในป 2555 เปน 289.5 ลานคันในป 2564 หรือคิด
เปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1.7 ตอป อีกทั้ง ยังคาดวาจำนวนรถยนตในสหรัฐฯ จะเพิ่มจำนวนเปน 290.8 
ลานคันในป 2565 ดวย โดยเปนที่สังเกตวา ในชวงการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานับตั้งแตตนป 2563 เกิด
ปจจัยกระทบตลาดหลายปจจัยท้ังในดานของความเชื่อม่ันผูบริโภค การขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร รวมถึง
ปญหาในระบบหวงโซอุปทานนตลาดโลกก็ตาม แตจำนวนรถยนตในตลาดสหรัฐฯ กลับยังมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 
โดยเมื่อมีจำนวนรถยนตเพิ่มมากขึ้นในตลาดก็ยอมสงผลใหมีความตองบริโภคสินคาที่เกี่ยวของรวมถึงยางรถยนต
เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ในชวงระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคารถยนตเปนมูลคา
ท้ังสิ้น 8.82 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 31.16 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันกับปท่ีผานมา โดย
แหลงนำเขาหลัก ไดแก ไทย (รอยละ 19.21) แคนาดา (รอยละ 10.96) เม็กซิโก (รอยละ 9.41) ญี่ปุน (รอยละ 
7.74) และจีน (รอยละ 7.54) ตามลำดับ  

ปจจุบันนอกจากผูบริโภคชาวอเมริกันจะมีแนวโนมใหความสำคัญกับคุณภาพสินคาและราคาแลว 
ผูบริโภคในตลาดยังคำนึงถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาดวย เชน ปจจัยดานความโปรงใสในการทำธุรกิจ 
ปจจัยดานความเปนธรรมในการดูแลแรงงาน รวมถึงปจจัยดานความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน ซึ่งรวมถึง
สินคายางรถยนตเชนเดียวกันที่ผูบริโภคเริ่มใหความสำคัญคำนึงถึงปจจัยดังกลาวทำใหผูประกอบการในตลาดตาง
เรงปรับตัวเพื่อรองรับกับตลาดความตองการของผูบริโภคในปจจุบันโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยหาวัสดุทดแทนยาง
ธรรมชาติ เชน ยางรถยนตจากน้ำมันพืช และยางรถยนตจากวัสดุนำกลับมาใช รวมถึงการออกแบบสินคาใหมี
เหมาะกับการประหยัดพลังงาน เชน การลดแรงเสียดทานและการเพิ่มการยึดเกาะถนนเพื่อประหยัดพลังงาน     
เปนตน  

นอกจากนี้ การขยายตัวของตลาดรถยนตไฟฟาในสหรัฐฯ ยังผลักดันใหผูประกอบการรถยนต
พลังงานไฟฟาตองการยางรถยนตที่มีคุณสมบัติพิเศษแตกตางจากยางรถยนตทั่วไปเนื่องจากแบตเตอรีที่ใชใน
รถยนตพลังงานไฟฟาในปจจุบันยังมีน้ำหนักมากทำใหยางรถยนตตองรับน้ำหนักสูงกวารถยนตทั่วไปโดยเฉลี่ย     
อีกทั้ง ระบบขับเคลื่อนของรถยนตพลังงานไฟฟายังแตกตางกับรถยนตทั่วไปและตองอาศัยแรงบิดและและแรง
เกาะถนนของยางชวยสำหรับการออกตัวขับเคลื่อนดวย โดยแนวนโยบายการสนับสนุนพลังงานไฟฟาของรัฐบาล
สหรัฐฯ นาจะสงผลทำใหสหรัฐฯ ตองการสินคายางรถยนตที่มีคุณสมบัติเหมาะสำหรับใชในรถยนตพลังงานไฟฟา
เพ่ิมมากข้ึนดวย    

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: โดยภาพรวมประเทศไทยยังถือเปนผูสงออกหลักในตลาดสหรัฐฯ แมวา
จะไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการผลิตสินคาในประเทศ และ
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ปญหาดานการขนสงสินคา รวมถึงการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดสินคายางรถยนตนำเขาจากไทย โดยในระหวาง
เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2564 สหรัฐฯ ยังคงนำเขาสินคายางรถยนตจากไทยสูงสุดเปนอันดับหนึ่งเปนมูลคา
ท้ังสิ้น 1.70 พันลานดอลลารสหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 17.69 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมา  

ท้ังนี้ ประเทศไทยมีความไดเปรียบในดานทรัพยากรยางธรรมชาติท่ีมีจำนวนมากและมีคุณภาพสูง      
อีกทั้ง ยังมีราคาที่สามารถแขงขันไดในตลาด อยางไรก็ตาม การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตใน
ตลาดปจจุบันเริ่มมีทิศทางไปสูการใชวัสดุทดแทนยางธรรมชาติซ่ึงเปนจุดแข็งท่ีสามารถสรางความไดเปรียบท่ีสำคัญ
ของอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตของไทยมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการไทยจึงควรพิจารณาปรับตัวทางธุรกิจ
โดยเฉพาะการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีการผลิตและวัสดุการผลิตทดแทนคุณภาพสูงชนิดใหม ๆ เพ่ือรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเมื่อวัสดุยางธรรมชาติมีบทบาทในตลาดลดลง อีกทั้ง การใหการ
สนับสนุนจากภาครัฐทางดานการออกแบบวิจัยดานท้ังในแงของวัสดุศาสตร และวิศวกรรมศาสตรอยางจริงจังนาจะ
สามารถชวยเพิ่มทักษะและความเปนเลิศของอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนตในประเทศไดและยังนาจะชวยให
ไทยสามารถรักษาตลาดสงออกสินคายางรถยนตไดอยางยั่งยืนดวย 

นอกจากนี้ ผูประกอบการผลิตยางรถยนตของไทยยังควรที่จะใหความสำคัญกับปจจัยดานการ
รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อสรางความยั่งยืน เชน การผลิตสินคาจากวัสดุนำกลับมาใช การลดการใช
ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงการดูแลแรงงานในอุตสาหกรรมอยางเปนธรรม
เพื่อลดโอกาสที่สหรัฐฯ จะใชเปนเครื่องมือในการกีดกันสินคายางรถยนตสงออกจากไทย ดังเชนที่เกิดขึ้นกับสินคา
สงออกจากผูผลิตในมณฑลซินเจียงของจีนท่ีถูกสหรัฐฯ หามนำเขาเนื่องจากสหรัฐฯ เชื่อวาเปนสินคาท่ีมีความเก่ียว
พันธกับการใชแรงงานเด็ก แรงงานทาส และแรงงานบังคับ 
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ท่ีมา: Bulk Solids Handling และ Interesting Engineering 
เรื่อง: “Michelin Airless Tires for Passenger Vehicles to be Available from 2024” และ “Michelin’s New 

Airless Tires Just Hit Public Streets for the First Time”  
โดย: bsadmin และ Ameya Paleja 
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