
ความรู้เรื่องล้อแม็กซ์ 

โดยปกติ ล้อทุกประเภทที่ถูกผลิตจากโรงงานล้อแม็กชั้นน า ล้อแม็กจะต้องผ่านการทดสอบเรื่องของความ
แข็งแรงอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ เราเองก็จ าเป็นที่จะต้องเลือกหาให้เหมาะสมกับการใช้งานกับตัวเราด้วย เช่นไม่ใช้ ล้อ
แม็กซ์ที่ก้านเรียวเล็ก กับรถท่ีเราต้องบรรทุกหรือวิ่งในเส้นทางที่สภาพถนน ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ เพราะอาจจะ
ท าให้ล้อนั้นเกิดการช ารุดเสียหายได้ง่าย 
ค าถามที่คนส่วนใหญ่ มักมีข้อสงสัย และ ซักถามเข้ามาเป็นประจ า ก็คือ … 
1. ล้อแม็ก ควรใช้ขนาดไหนดี? แล้วหากอยากเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้น จะมีผลอะไรหรือไม่? เช่น เดิมขอบ 15 นิ้ว จะ
เปลี่ยนเป็นขอบ 16, 17 นิ้ว จะส่งผลอะไรบ้าง? 
2. จะเลือกแบบล้อ หรือ ลวดลายแบบไหนดี? 
3. สีล้อแม็กควรเลือกแบบไหนถึงจะสวย? 
 
        อันนี้ก็อยากแนะน า โดยภาพรวม เพราะการที่จะเปลี่ยน ล้อแม็ก วงใหม่นั้น มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 
หลายประการ เช่น 
        1. ล้อแม็ก ขนาดเดิมที่ติดมากับรถ โดยมากเจ้าของมักจะมองว่าเล็กไปท าให้ดูไม่สวย อันนี้ก็มีส่วน แต่
ไม่ทัง้หมด เพราะสิ่งที่ต้องค านึงถึงก็คือขนาดล้อและยาง จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเลยทีเดียว 
เช่น ล้อเล็กซีรี่ย์ยางก็จะหนา หากต้องการล้อแม็กท่ีใหญ่ขึ้นซีรี่ย์ยางก็จะบางลงเพ่ือรักษาระดับ
เส้นผ่าศูนย์กลางหรือพูดง่ายๆ ก็คือ ต้องรักษาระดับความสูงให้ใกล้เคียงกับ ค่ามาตรฐานของรถรุ่นนั้นๆ มาก
ที่สุด ดังนั้นผลที่จะต้องได้รับก็คือ ความนุ่มนวลที่อาจลดลง อันนี้ก็เป็นสัจธรรมท านอง “ได้อย่าง อาจต้องเสีย
อีกอย่าง” (ดูการค านวนขนาดยาง ) 
        2. รูปแบบ ลวดลาย อนันี้ก็ตอบยาก เพราะนานาจิตตัง ล้อแบบเดียวกันเราอาจชอบ แต่คนอ่ืนอาจไม่
ชอบ อันนี้เท่าที่ได้มีประสบการณ์มา วัยรุ่น คนวัยท างาน ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง ก็ชอบไม่เหมือนกันเลย เอาเป็น
ว่าให้มองแล้วเราชอบ  ต่อจากนั้นก็มามองเรื่องการน าไปใช้งานให้ถูกต้อง (ดูรายละเอียดด้านล่างเพ่ิมเติม) 
3. สีสรร ก็คล้ายค าตอบข้อ 2 คือ การมองที่ไม่เหมือนกัน เกิดจากความแตกต่างของแต่ละคน แต่ข้อนี้อาจให้ผู้
มีประสบการณ์ช่วยแนะได้ หรือลองเอาล้อแม็กไปทาบที่รถของเราเลยก็จะพอมองออก 
 
         แต่ทั้งนี้ เราก็อยากให้ท่านได้ลองดูองค์ประกอบด้านล่างนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการเลือก ล้อแม็กซ์ 
มาใช้ ได้อย่าง คุ้มค่าเงินของท่าน มีอย่างไรบ้าง เชิญดูด้านล่างนี้ … 
1) ความเหมาะสม ทางด้านเทคนิค ประการแรก เราจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องทราบว่า ล้อรถเดิมของเรานั้น 
มีสเปค ( Specification ) อะไร ? เช่น 
* ขนาดล้อ … กี่นิ้ว ? เช่น 13 นิ้ว , 14 นิ้ว , 15 นิ้ว …. 17 นิ้ว เป็นต้น 
* ขอบล้อกว้าง … กี่นิ้ว ? เช่น 5 นิ้ว , 5.5 นิว้ , 6 นิว้ , 6.5 นิ้ว … 9 นิ้ว เป็นต้น 
* จ านวน รู PCD 4 , 5 หรือ 6 รู ขนาด PCD เป็น เท่าไร ? เช่น 100 , 114.3, 139.7 มม. เป็นต้น 
* ค่า ออฟเซ็ต Offset เป็นเท่าไร ? -10, 0, +15, +35 หรือ +45 เป็นต้น 
* และสิ่งที่ส าคัญที่เราต้องน ามาพิจารณาในการเลือก ล้อแม็กซ์ ต้องดูสิ่งเหล่านี้  



รูปโครงสร้าง ล้อแม็ก และ ดุม ของรถยนต์ รู PCD 
    - ล้อใหม่ที่เราจะเลือกใช้ ต้องตรงกับสเปคของรถนั้นๆ ไม่ควรดัดแปลง ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงเพ่ือชอบความ
สวยงามของ ล้อแม็ก เท่านั้น 
รูกลางของดุมล้อ (Hub Diameter ) 
    - รูกลางของ ล้อแม็กซ์ ที่เราจะน ามาใช้ต้องพอดีกันไม่คับหรือหลวมจนเกินไป 
การรับน ้าหนัก 
    - เราต้องเลือก ล้อแม็กซ์ ซึ่งมีความสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานหรือการบรรทุกน้ าหนัก 
การยึดล้อกับดุมล้อ 
    - ล้อที่เราจะเลือกใช้ รูที่ใช้ยึดเข้ากับตัวหน้าแปลนดุมล้อ ต้องมีสเปคตรงกัน ในแต่ละประเภทที่ได้ถูก
ออกแบบไว้ 
ความสัมพันธ์ต่อชิ นส่วนอ่ืน 
    - การเลือกล้อแม็กซ์ ก็ต้องไม่ไปกระทบหรือมีระยะห่าง ที่จะไม่ไปกระทบหรือเกะกะ กับชิ้นส่วนในช่วงล่าง
อ่ืนๆ เช่น โช๊ค , ขอบซุ้มล้อ , ปีกนก เป็นต้น 
 

2.) รูปแบบ ความสวย กับ ความแข็งแรง 
     การเลือกรูปแบบ ให้สอดคล้องต่อการใช้งานและความปลอดภัย โดยปกติ ล้อทุกประเภท ที่ถูกผลิตจาก
โรงงานล้อแม็กชั้นน า ล้อแม็กจะต้องผ่านการทดสอบเรื่องของความแข็งแรงอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ เราเองก็จ าเป็นที่
จะต้อง เลือกหาให้เหมาะสมกับการใช้งานกับตัวเราด้วย เช่นไม่ใช้ ล้อแม็กซ์ ที่ก้านเรียวเล็ก กับรถที่เราต้อง
บรรทุกหรือวิ่งในเส้นทางท่ีสภาพถนน ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ เพราะอาจจะท าให้ล้อนั้นเกิดการช ารุดเสียหายได้
ง่าย ซึ่งเราได้ยกตัวอย่างรูปแบบของ ล้อแม็กซ์ ตามสไตล์ต่างๆ มาให้เลือกเพ่ือเป็นแนวทางต่อการใช้งาน
ดังต่อไปนี้ 
      ล้อแม็ก ประเภท จาน (Disc Type) ลักษณะแบบนี้ ถูกออกแบบเพ่ือการแบกรับน้ าหนักโดยเฉพาะ มัก
พบมากกับรถที่ต้องการบรรทุก หรือ รับน้ าหนักจากสิ่งของ สัมภาระ เป็นต้น 
      ล้อแม็ก ประเภท ก้านใหญ่ (Spoke Type) ลักษณะแบบนี้ ก็ท าให้สวยขึ้นกว่าแบบจาน Disc แต่ยังคง
ความสามารถในการรับน้ าหนักได้ดีพอควร จึงใช้ได้ทุกสภาพถนนปกติ และอาจเป็นรถนั่งขนาดใหญ่หรือซีดาน 
      ล้อแม็ก ประเภท ก้านถี่ล้อแม็ก ประเภท ก้านถี่ ประเภทก้านเล็ก ( Fin Type )ออก แบบให้ดูสวย ก้าน
เรียวเล็ก โปร่ง จึงดูสวยน่าใส่ แต่ก็เช่นเดียวกัน การแบกรับน้ าหนักย่อมน้อยไปด้วย เหมาะกับการใช้ตามถนน
ที่เรียบและควรหลีกเลี่ยงสภาพถนนที่เป็นหลุมหรือข้ัน ขวางถนน 
      ล้อแม็ก ประเภท ลายตาข่ายประเภท ตาข่าย (Mesh type) ลักษณะเป็นการผสมผสานกัน ที่ยังคงใช้
ก้านท่ีเล็ก แต่ก็ออกแบบให้มีก้านเพ่ิมมากข้ึน เกาะเกี่ยวกันเป็นตาข่าย เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงขึ้น แต่มักมี
ปัญหาในการท าความสะอาด 
 



 
3.) องค์ประกอบอ่ืนๆ 
* ราคา ที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป 
* รูปแบบต้องสวยเหมาะสม สีสรรต้องเข้ากันกับรถ มิใช่ซื้อตามกัน เพราะรถแต่ละรุ่นแต่ละสีความสวยงามก็
อาจไม่เหมือนกัน 
* ลวดลายของล้อต้องไม่ยากเกินไปที่จะท าความสะอาด เช่น ก้านถ่ีเกนิไป ก้านลายตาข่ายเล็กมาก ท าให้มือ
หรือแปรง เข้าไปไม่ถึง 
* หากเป็นล้อแม็กซ์มือสองต้องเลือกที่ซ่อม หรือท าสีมาแล้วอย่างถูกวิธี หรือ ควรเลือกสภาพเดิมๆ แล้วน ามา
ท าเองจะดีกว่า เพราะอย่างน้อย เราก็ได้เห็นสภาพที่แท้จริงของล้อนั้น อย่ามองเพียงสวยภายนอกเท่านั้น 
* ควรเลือก Brand, ยี่ห้อ หรือ ล้อแม็กซ์ จาก โรงงานผลิตล้อแม็ก ที่ได้รับการยอมรับ เช่น ผ่านการรับรองจาก
สถาบันเกี่ยวกับยานยนต์ หรือ สถาบันของล้อแม็กโดยเฉพาะก็ยิ่งดี 
* ดูว่าล้อนั้นมีตราหรือสัญญลักษณ์รับรองมาตรฐาน เช่น JWL, JWL-T, VIA อยู่ในล้อนั้นด้วยก็จะดี (แต่
ปัจจุบันมีการลอกเลียนแบบและใส่อักษรนั้นไป โดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีจึงควรดูประกอบกันไป) ในมาตรฐาน
ของรถยนต์ ล้อแม็กถือเป็นชิ้นส่วนความปลอดภัย (Safety Parts) ดังนั้น หากจะซ่อมจึงควรหาผู้ที่รู้จริงในด้าน
นี้เท่านั้น 
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