ใบปั ดนำ้ ฝน ข้ อมูล และ วิธีกำรดูแลรั กษำ

ใบปั ดนำ้ ฝนรถยนต์ กำรดูแลรั กษำและวิธีเปลี่ยน

เคยไหมครับ? ขับรถบยนต์อยู่ดีๆ ฝนก็ตกกระหน่ำลงมำ มองทำงเริ่มไม่ค่อยเห็น แต่อยู่ใต้ รถจะ
กลัวอะไรกับฝน ว่ำแล้ วก็ขบั อย่ำงระมัดระวังพร้ อมเปิ ดที่ปัดน ้ำฝนระดับหนึง่ . . . แต่ทำไม
กระจกยังมัว เพิม่ ควำมเร็ วเป็ นระดับสองและสำมกระจกหน้ ำรถก็ยงั มัวสลัวรำงเท่ำเดิม ใบปั ด
น ้ำฝนเป็ นอะไร คำตอบคือใบปั ดน ้ำฝนคุณได้ เสื่อมสภำพแล้ ว ต้ องถำมตัวเองว่ำเคยดูแลรักษำ
และเปลี่ยนใบปั ดน ้ำฝนของรถยนต์บ้ำงหรื อเปล่ำ?
ใบปั ดน ้ำฝนเป็ นชิ ้นส่วนรถยนต์เล็กๆ ที่ดเู หมือนทำหน้ ำที่ไม่ได้ สำคัญมำกนัก จึงมักไม่ค่อยมี
ใครนึกถึง แต่ควำมจริงแล้ วหน้ ำที่เล็กๆของใบปั ดน ้ำฝนนันส
้ ำคัญมำกเมื่อเวลำฝนตก กำรมอง

ทำงข้ ำงหน้ ำไม่ชดั ขณะขับรถเป็ นอันตรำยได้ ถึงชีวิตทีเดียว ดังนันอย่
้ ำได้ มองข้ ำมใบปั ดน ้ำฝน
เป็ นอันขำด รู้อย่างนีแ้ ล้วเรามาเรี ยนรู้วิธีดูแลรักษาและเปลี ่ยนใบปัดน้าฝนรถยนต์ กนั ดี กว่า

ถ้ ำเป็ นเมื่อหลำยสิบปี ก่อน คนใช้ รถจะมีวิธีดแู ลรักษำใบปั ดน ้ำฝน ด้ วยกำรยกก้ ำนใบปั ดน ้ำฝน
ขึ ้นจำกกระจกหน้ ำรถ เพื่อชะลอควำมเสื่อมของผิวยำงปั ดน ้ำฝน . . . ซึง่ สมัยนันยำงปั
้
ดน ้ำฝนมี
รำคำแพง กำรเปลี่ยนใบปั ดน ้ำฝนด้ วยตัวเองก็ทำได้ ยำกมำก จึงนิยมยกก้ ำนปั ดน ้ำฝนเพื่อยืด
อำยุกำรใช้ งำน แต่สมัยปั จจุบนั ไม่มีใครทำแบบนันอี
้ กแล้ ว วิธีดแู ลรักษำและเปลี่ยนใบปั ด
น ้ำฝนรถยนต์ยคุ นี ้ทำง่ำยดำยมำก วิธีดูแลก็คือเดือนละ 1-2 ครั ง้ เรำควรยกก้ ำนใบปั ด
นำ้ ฝนขึน้ และใช้ ผ้ำชุบนำ้ สะอำดเช็ดทำควำมสะอำดยำง เพื่อชำระเศษฝุ่ นที่ตดิ ค้ ำงอยู่
กับยำงออกให้ หมด ซึง่ หำกลองทำดูจะเห็นครำบสกปรกสีดำติดกับผ้ ำ ขอให้ เช็ดให้ สะอำดจน
หมดครำบฝุ่ นดำ เพียงแค่นี ้ก็ช่วยให้ ใบปั ดน ้ำฝนทำงำนได้ ดีเมื่อเวลำต้ องใช้ งำน
ปั จจุบันใบปั ดนำ้ ฝนมีรำคำถูกมำก ผู้ใช้ รถสำมำรถซือ้ มำเปลี่ยนเองก็ได้ โดยดูจำกขนำด
ใบปั ดน ้ำฝนที่ติดมำกับรถว่ำมีขนำดกี่นิ ้ว หำกรถยนต์ที่ใช้ มีทงใบปั
ั ้ ดน ้ำฝนหน้ ำและใบปั ดน ้ำฝน
หลัง ให้ ดใู ห้ ดีขนำดใบปั ดน ้ำฝนหน้ ำและหลังอำจไม่เท่ำกัน โดยขนำดใบปั ดน ้ำฝนสำมำรถดู
จำกคู่มือกำรใช้ รถ แต่ถ้ำง่ำยกว่ำนันก็
้ คือวัดขนำดใบปั ดน ้ำฝนเองหรื อนำใบปั ดน ้ำฝนขนำดเดิม

ไปเทียบ เพียงแค่นี ้ก็สำมำรถซื ้อมำเปลี่ยนได้ ด้วยตัวเอง วิธีดแู ลรักษำแลเปลี่ยนใบปั ดน ้ำฝน
รถยนต์ที่ง่ำยที่สดุ ก็คือให้ ร้ำนหรื อตำมรถรับบริกำรเปลี่ยนใบปั ดน ้ำฝนให้ ซึง่ ปั จจุบนั ตำม
ปั๊ มน ้ำมันรับเปลี่ยนยำงปั ดน ้ำฝนแทบทุกปั๊ มรำคำประมำณ 100 บำทต้ นๆ

ใบปั ดนำ้ ฝน ของแท้ หรื อของเทียมดีกว่ ำกัน?
ของแท้ มียี่ห้อรำคำจะแพง แต่ใช้ งำนได้ หลำยปี หำกมีเงินพร้ อมจ่ำยก็เลือกซื ้อได้ เลย ส่วนท่ำน
ที่ต้องกำรดูแลรักษำและเปลี่ยนใบปั ดน ้ำฝนรถยนต์แบบประหยัดแนะนำให้ ใช้ ใบปั ดน ้ำฝน
ทัว่ ไป รำคำถูกกว่ำมำก อำยุกำรใช้ งำนสันประมำณ
้
1 ปี แต่ทกุ หน้ ำฝนคุณก็เปลี่ยนใหม่ได้ ทกุ
ปี ประหยัดและคุ้มค่ำสมรำคำ
กำรดูแลรักษำและเปลี่ยนใบปั ดน ้ำฝนรถยนต์เป็ นเรื่ องง่ำย หน้ ำฝนนี ้หำกปั ดน ้ำฝนแล้ วกระจก
มัว อย่ำได้ กงั วลขับรถเลี ้ยวเข้ ำปั๊ มน ้ำมันเปลี่ยนได้ เปลี่ยนเลย

