
 
 
 

  
ปจจุบันอุตสาหกรรมยางลอรถยนตมีการเติบโตอยางมากเน่ืองจาก 

ความตองการใชในอุตสาหกรรมยานยนตที่ขยายตัวสูงโดยเฉพาะในชวง 10 ป 
ที่ผานมา สงผลใหยางลอเกามีปริมาณเพ่ิมขึ้นมาก สวนใหญจะถูกนําไปเผา 
เปนเช้ือเพลิงและใชในโรงงานปูนซีเมนต แตยังมีขยะยางลออีกเปนจํานวนมากที่
กําจัดยาก และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตามมา ดวยสาเหตุดังกลาวประกอบกับ
อุตสาหกรรมยางลอรถยนตที่ขยายตัวอยางรวดเร็ว และตนทุนยางแปรรูปขั้นตน 
ที่ใชเปนวัตถุดิบหลักมีราคาแกวงตัวและผันผวน จึงเกิดแนวความคิดในการนํา 
ยางลอเกามาแปรสภาพเพ่ือผลิตยางรีเคลม โดยผานกระบวนการดีวัลคาไนซ คือ
ใชสารเคมีและความรอนเขาไปทําลายพันธะเช่ือมโยงระหวางสายโซโพลิเมอรซึ่ง
สามารถนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือลดตนทุนการผลิต 

 
กระบวนการรีเคลม 

 

กระบวนการรีเคลมเร่ิมจากการแยกเอาช้ินสวนตางๆ ของยางลอที่ไมสามารถนําไปรีไซเคิลได เชน ขอบลวดออกไปกอน 
แลวนําสวนของดอกยางและแกมยางที่ไดไปบดละเอียดและนําไปผานกระบวนการดีวัลคาไนซ (devulcanization process) 

  

ในชวงเริ่มแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีการดีวัลคาไนซ จะใชสารดีวัลคาไนซ (devulcanising agents) ทําปฏิกิริยา
ภายในหมอน่ึงอัดไอ (autoclave) ซึ่งวิธีการน้ีตองใชเวลานานและอันตราย ตอมาไดมีการปรับปรุงเทคโนโลยีโดยใชวิธีการ
ตางๆ เชน กระบวนการทางฟสิกส (อัลตราโซนิกและไมโครเวฟ) การใชความรอนรวมกับแรงเชิงกล (thermo-mechanical 
stress) และการใชแรงเชิงกลรวมกับสารเคมี (ใชสารดีลิงค; De-Link) ซึ่งกระบวนการเหลาน้ีจะชวยใหยางรีเคลมที่ไดมีคุณภาพ 
ดีขึ้น การทํายางรีเคลมหรือการดีวัลคาไนซยางสามารถทําไดหลายวิธีโดยมีกระบวนการหลักๆ ดังน้ี 

 

1. กระบวนการยอย (digester process) 
 

กระบวนการยอยเปนการดีวัลคาไนซยางที่อุณหภูมิสูง (150 -250OC) รวมกับการกวนเปนเวลานาน 5-12 ช่ัวโมง ซึ่ง
จะทําใหเกิดการแตกของพันธะโพลิซัลฟดิก แตก็อาจทําใหเกิดการแตกของสายโซหลักของโพลิเมอรอีกดวย สงผลทําให 
คาความตานทานตอแรงดึงของยางรีเคลมตํ่าลง (4-5 MPa) ซึ่งถือวาเปนขอจํากัดของกระบวนการน้ี 

 

สวนในกรณีที่ผลิตยางรีเคลมภายใตสภาวะความรอนที่ ตํ่าลงและใชเคร่ืองจักรที่ออกแบบมาเปนพิเศษ เชน  
เครื่องเอกซทรูดชนิดเกลียวคูที่มีแรงเฉือนสูง (high sheer mix (HSM) twin screw extruder) หรือในหมอน่ึงอัดไอ และใช 
สารรีเคลมและสภาวะการผลิตที่เหมาะสม จะทําใหไดยางรีเคลมที่ไดมีความแข็งแรงปานกลาง (6-9 MPa) 

 

2. กระบวนการดีลิงค (De-Link process) 
 

กระบวนการดีลิงคเปนการใชสารตัวเรงปฏิกิริยา สารกระตุนปฏิกิริยา และสารรีเคลมใสลงในยางมาสเตอรแบตช ซึ่ง
จะผสมในเครื่องบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้งหรือเคร่ือง banbury ที่อุณหภูมิตํ่า (80-90OC) ทําใหเกิดการแตกออกของพันธะเช่ือมโยง
กํามะถันของยางวัลคาไนซ 

 
 
 
 

ยางรีเคลมกับการใชงานที่เพิ่มมากขึ้น 



 
 
 

3. การใชคลื่นไมโครเวฟและคลื่นอัลตราโซนิก 
 

เทคโนโลยีการดีวัลคาไนซยางดวยคลื่นไมโครเวฟ (ที่ความถ่ี 915-2450 เมกะเฮิรตซ ปริมาณคลื่นที่ใชอยูในชวง 41-177 
วัตต-ช่ัวโมงตอปอนด) และคลื่นอัลตราโซนิก (20-50 กิโลเฮิรตซ) สามารถใชไดกับขยะยางทั่วไปขนาด 30-40 เมช (mesh) 
และใหยางรีเคลมที่มีความทนตอแรงดึงสูง วิธีน้ีแมวาจะผลิตดวยอุปกรณที่ทันสมัย แตก็ยังไมสามารถใหผลผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพได   

 

4. กระบวนการอ่ืนๆ 
  

กระบวนการอ่ืนๆ สําหรับทํายางรีเคลม เชน เทคนิคการดีวัลคาไนซยางดวยคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต 
(supercritical CO2) ทําโดยใชเครื่องเอกซทรูดแบบเกลียวคู (ที่ความเร็วรอบ 100-200 rpm อุณหภูมิ 200OC) และให 
กาซคารบอนไดออกไซดที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเขาไปในระบบ ซึ่งจะทําใหโครงสรางรางแห (rubber network) ของยางเกิด
การบวมตัวและพันธะกํามะถัน-กํามะถันเกิดการแตกออก ปริมาณยางรีเคลมที่ไดจากกระบวนการน้ีอยูที่ 100-200 ปอนดตอ
ช่ัวโมง 

 

การทํายางรีเคลม 3 กระบวนการหลังน้ี จะทําใหยางรีเคลมมีคาความทนตอแรงดึงสูง (10-16 MPa) เมื่อเทียบกับ 
ยางธรรมชาติที่มีคาความทนตอแรงดึงอยูที่ประมาณ 20 MPa วิธีการเหลาน้ีมีผลอยางมากตอพันธะกํามะถัน-กํามะถัน และ
พันธะคารบอน-กํามะถัน แตจะไมสงผลตอพันธะคารบอน-คารบอนที่เปนสายโซหลักของโพลิเมอร ทั้งน้ี เน่ืองจาก 
ความแข็งแรงของพันธะเช่ือมโยงกํามะถัน-กํามะถัน (54 kcal/mole) ตํ่ากวาพันธะคารบอน-คารบอนที่เปนสายโซหลัก  
(83 kcal/mole) พลังงานที่ทําใหพันธะคารบอน-กํามะถันแตกออกไดจึงอยูระหวาง 2 คาน้ี และพันธะเช่ือมโยงกํามะถัน-
กํามะถันจะแตกกอนพันธะคารบอน-กํามะถันและพันธะคารบอน-คารบอน ที่เช่ือมติดอยูกับสายโซหลักของโพลิเมอร  
 
การประยุกตใชงานยางรเีคลม  
 

 ยางรีเคลมสามารถนําไปใชผสมยางใหมเพ่ือลดตนทุนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ ลดเวลาในการผสมยางทําให
ประหยัดพลังงานมากขึ้น และลดปริมาณการใชสารเคมี นอกจากน้ี ยังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต เชน  
ในกระบวนการเอ็กซทรูดและคาเลนเดอร ยางรีเคลมสามารถชวยลดการบวมพองและการหดตัวระหวางการเอกซทรูดลงทําให
ผลิตภัณฑที่เอ็กซทรูดมีขนาดและรูปทรงสม่ําเสมอ หรือการวัลคาไนซสามารถทําไดเร็วขึ้น ความตานทานตอการบมเรง  
(age resistance) ดีขึ้น และชวยลดปริมาณของเสีย  
 

 อุตสาหกรรมที่ใชยางรีเคลมมากไดแกอุตสาหกรรมรถยนต  อุตสาหกรรมรองเทา ทอยางและสายพานลําเลียง  
 
ความตองการและแนวโนมการใชงานยางรเีคลม  

 

Ram Murthy Krishnan อดีตวิศวกรที่เช่ียวชาญในการผลิตยางลอและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัท 
Goodyear Tire & Rubber Company และมีสิทธิบัตรเปนจํานวนมาก ไดใหสัมภาษณในวารสาร Polymer & Tyre Asia วา 
เขาสนับสนุนใหมีการใชยางรีเคลมและยางรีเคลมบิวไทลในการผลิตยางลอ และดวยเทคโนโลยีใหมที่ไดพัฒนาขึ้นน้ีจะชวย 
ทําใหคุณภาพของยางรีเคลมดีขึ้น จึงทําใหมีการคาดการณวาจะมีการใชยางรีเคลมในการผลิตยางลอเพ่ิมขึ้นรอยละ 10-20 
หรืออาจจะสูงกวาน้ีก็ได 

 



 
 
 

ที่ผานมามีความตองการใชยางรีเคลมเพ่ิมขึ้นทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ เมื่อพิจารณาการใชจากการเติบโต
ของการนําเขาของประเทศผูใชรายสําคัญของโลกในชวงระหวางป พ.ศ. 2551-2556 พบวา การนําเขายางรีเคลมของประเทศตางๆ 
เกือบทั้งหมดขยายตัว (CAGR) เพ่ิมขึ้น โดยเนเธอรแลนด บราซิล และเยอรมนี มีการเติบโตสูงถึงรอยละ 31.92, 23.76 
และ 29.55 ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวาความตองการใชยางรีเคลมของประเทศตางๆ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในชวง 6 ป 
ที่ผานมา และสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่มีการใชปริมาณมากและมีการนําเขาสูงสุด รองลงมาคือ จีน อินโดนีเซีย เยอรมนี 
ตุรกี ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1)  

 

ตารางที่ 1 ปรมิาณการนําเขายางรีเคลมของประเทศตางๆ ในชวงระหวางป พ.ศ. 2551 – 2556 
 

ลําดับ ประเทศ 
ปริมาณการนําเขายางรีเคลมของแตละประเทศ (ตัน)  การเติบโต 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 (CAGR) 

1 สหรัฐอเมริกา 61,173 36,279 52,377 57,954 66,263 57,714 -1.16 

2 จีน 20,532 13,725 19,035 22,300 23,993 35,659 11.67 

3 อินโดนีเซีย 13,867 14,663 15,923 15,198 12,914 16,946 4.09 

4 เยอรมน ี 3,291 4,908 12,561 13,109 12,564 12,011 29.55 

5 ตุรก ี 5,536 3,876 7,174 10,800 10,176 10,528 13.72 

6 สาธารณรฐัเช็ก 8,256 7,129 9,054 10,436 9,499 10,414 4.75 

7 เกาหลีใต 5,038 4,943 4,998 6,843 9,363 11,819 18.59 

8 บราซิล 4,082 3,793 4,858 5,777 8,273 11,851 23.76 

9 เนเธอรแลนด 2,602 1,400 1,918 2,105 8,076 10,395 31.92 

10 ญี่ปุน 5,791 4,881 5,737 5,911 7,955 6,389 1.98 

13 ไทย 7,972 5,003 5,822 7,276 7,121 7,742 -0.58 
 

ท่ีมา: Global Trade Atlas 
 

 แนวโนมความตองการใชยางรีเคลมในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนตที่มีการใชปริมาณมาก คาดวา
จะเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองและกวางขวางมากขึ้น ดวยเหตุผลดานการลดตนทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น 
รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดีข้ึน นอกจากน้ี ยังชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมอีกดวย และความตองการ
ที่เพ่ิมขึ้นดังกลาวจะสนับสนุนใหมีการผลิตยางรีเคลมเพ่ิมข้ึน และจะเปนโอกาสและความทาทายในการพัฒนายางรีเคลมใหมี
คุณภาพดีขึ้นไดอีกในอนาคต  
 
เอกสารอางอิง  
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