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กาวเปนวัสดุสําหรับการเช่ือมติดที่สําคัญในอุตสาหกรรม

ประเภทตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอร

ที่ตองใชกาวเปนจํานวนมาก สวนใหญกาวที่ใชผลิตจากพอลิเมอร

สังเคราะห ซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศดวยมูลคาที่สูงมาก และ

ยังมีสวนประกอบของสารที่เปนพิษสูง เชน ฟอรมัลดีไฮด ซึ่งจะสง

กลิ่นเหม็นรบกวน และเปนอันตรายตอสุขภาพของผูใช ซึ่งหากสูดดม

เปนเวลานาน อาจกอใหเกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ

ตามมาได 
 

ที่ผานมาไดมีการวิจัยเพ่ือพัฒนากาวจากยางธรรมชาติเพ่ือใชทดแทนกาวจากยางสังเคราะห ลดการนําเขา 

และแกปญหาจากสารเปนพิษ ผลงานช้ินสําคัญพัฒนาโดยนักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี นําโดย รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค 

(หัวหนาโครงการ) โดยม ีรศ.อาซีซัน แกสมาน และ ผศ.ดร.กรรณิการ สหกะโร เปนนักวิจัยรวมในโครงการ ทําการศึกษา

ภายใตช่ือโครงการ “การเตรียมกาวยางจากการกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท (NR-g-PMMA)” 

โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในป พ.ศ. 2550 
 

วิธีการศึกษาเร่ิมจากการพัฒนากาวจากยางธรรมชาติซึ่งมีนํ้าเปนตัวกลาง (water base adhesives) และ

ปรับปรุงสมบัติของกาวยางธรรมชาติใหดีขึ้นจากเดิมที่มีขอดอยเร่ืองของ wet stability บนวัสดุที่นํามาติดกันโดยเฉพาะ

กับวัสดุที่มีขั้วดวยการกราฟตยางธรรมชาติกับพอลิเมทิลเมทาคริเลท (NR-g-PMMA) โดยใชนํ้ายางขนชนิดแอมโมเนียสูง

และเมทิลเมทาคริเลทเปนสารต้ังตน ใชสารคิวมีนไฮโดรเปอรออกไซด (CHP)/สารเตตระเอทิลีนเพนตามีน (TEPA) 

เปนตัวริเริ่มปฏิกิริยา และใชสบูโพแทสเซียมลอเรทหรือโพแทสเซียมโอลิเอตเปนสารรักษาความเสถียรของนํ้ายาง 

จากน้ันไดพัฒนาขยายสวนการผลิตกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลทในระดับ 100-200 ลิตร  

โดยใชเครื่องปฏิกรณขนาด 250 ลิตร พบวา สมบัติของนํ้ายางที่ไดไมเปลี่ยนแปลง และสามารถเก็บนํ้ายางน้ีไดนานถึง  

8 สัปดาห ซึ่งตนทุนการผลิตสวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาของ CHP และ TEPA 
 

ยางธรรมชาติดัดแปรที่ไดน้ีสามารถประยุกตใชกับอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนักวิจัยไดทําการพัฒนา

กาวดัดแปรโมเลกุลน้ีใหเหมาะสมกับการใชงานประเภทตางๆ ย่ิงขึ้น โดยไดทําการศึกษาพัฒนากาวสําหรับติดหนัง ติดไม 

ซึ่งมีมูลคาทางการตลาดสูง กาวยางชนิดน้ีจะเพ่ิมสมบัติดานความเปนขั้ว ความแข็ง ความตานทานตอตัวทําละลายที่ไมมีขั้ว 

ความตานทานตอความรอนและปฏิกิริยาออกซิเดชัน และเพ่ิมการยึดติดกับวัสดุตางๆที่มีสมบัติเปนขั้ว สามารถ

ประยุกตใชกับอุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน ใชเปนวัสดุหลักในการทํากาวสําหรับรองเทาหนังแท ใชทํากาวใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษ ใชเปนสารเช่ือมติด (binder) ระหวางวัสดุที่มีสมบัติเปนขั้ว เชน ไมกับหนัง เปนตน  
 

กาวยางที่พัฒนาขึ้นน้ีมีจุดเดนคือ เปนกาวที่ไดจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ไมมีองคประกอบของสารพิษเจือปน 

เน่ืองจากไมมีตัวทําละลายและมีความแข็งแรงสูงกวากาวชนิดอ่ืน ไมเหมือนกาวที่ใชกันทั่วไปซึ่งมักจะมี "ฟอรมาลีน" 

เปนองคประกอบซึ่งจะเปนอันตรายตอสุขภาพ แตนักวิจัยระบุวา ยังตองมีการปรับปรุงสารบางอยางเพ่ิมเติมเพ่ือจะทํา

ใหความสามารถในการติดประสานของกาวชนิดน้ีตอยางและโลหะดีขึ้น 

 
 

การพฒันากาวจากน้าํยางยางธรรมชาต ิ
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องคการสวนยาง (อสย.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดนําผลงานวิจัยขยายการผลิตสูเชิงพาณิชย โดยใช

งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณสําหรับจัดสรางโรงงานผลิตกาวชนิดน้ีในระดับอุตสาหกรรม โดยไดสราง

โรงงานผลิตที่ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช และมีการจัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีน้ีใหกับบุคลากรขององคการสวนยาง

ที่จะเปนผูรับเทคโนโลยีน้ี นอกจากน้ี บริษัท Krusell จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตซองโทรศัพทมือถือสัญชาติสวีเดน ไดนํา

กาวยางธรรมชาติดัดแปรน้ีมาใชทดแทนการใชกาวสังเคราะหที่บริษัทใชในปจจุบัน เพ่ือผลิตเปนสินคา green product

โดยใหนักวิจัยพัฒนาตอยอดจากฐานความรูเดิมเพ่ือพัฒนากาวยางใหสามารถติดกับซองหนังโทรศัพทมือถือได 
 

ตอมา รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค และคณะไดทําการศึกษาตอยอดงานวิจัยเพ่ือใหสามารถขยายขอบเขตสู

อุตสาหกรรมและเปนหลักประกันในคุณภาพของกราฟตโคพอลิเมอรที่เตรียมขึ้น ภายใตช่ือโครงการ “การเตรียมกาวติดไม

และกาวทําไมอัดจากขี้เลื่อยไมยางพาราจากกราฟตโคพอลิเมอรของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลท” โดยไดรับทุน

สนับสนุนทุนจาก สกว.  
 

วิธีการศึกษาเปนการเตรียมกาวจากยางธรรมชาติกราฟตดวยพอลิเมทิลเมทาคริเลท ผสมกับขี้เลื่อยและ 

สารยึดติด ซึ่งพบวาอัตราสวนผสมกาว: ขี้เลื่อยที่เหมาะสม คือ 40:60 โดยนํ้าหนัก แลวนําไปอัดเปนแผนไมอัดตาม

อุณหภูมิ เวลา และความดันที่กําหนด และนําไปวัลคาไนซ จากน้ันทําการทดสอบสมบัติของไมอัดพบวา การแปรปริมาณ 

NR/MMA ในการเตรียม NR-g-PMMA มีผลตอคาความแข็งและความหนาแนนของแผนไมอัด และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

ตามการเพ่ิมสัดสวน MMA นอกจากน้ีพบวาปริมาณความช้ืนและคาการดูดซึมน้ําของแผนไมอัดมีแนวโนมลดลง 

ตามการเพ่ิมสัดสวน MMA แตไมอัดกลับมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิม MMA เน่ืองจากกาวเขากับขี้เลื่อยไดดีขึ้น 

และมีอันตรกิริยาระหวาง PMMA ที่หมูที่มีขั้วในขี้เลื่อยมากขึ้น สงผลใหคาโมดูลัสแตกราวและความตานทานตอแรงดึง

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ MMA และยังพบวาการลดนํ้าหนักโมเลกุล NR-g-PMMA มีผลทําใหสมบัติของไมอัดดีขึ้น 

กลาวคือ คาความหนาแนนความแข็งของไมอัดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมเวลาของปฏิกิริยา เน่ืองจากการลด

นํ้าหนักโมเลกุล NR-g-PMMA ทําใหกาวที่เตรียมไดมีสมบัติการติดประสานที่ดีข้ึน และกาวสามารถแทรกเขาไปในรูพรุน

ของขี้เลื่อยไดดีขึ้น จึงทําใหไมอัดมีความแข็งแรงข้ึน กลาวคือ มีคาความตานทานตอแรงดึงและมีคาโมดูลัสแตกราวที่มี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมเวลาการลดนํ้าหนักโมเลกุล และจากการทดสอบสมบัติทุกชนิดพบวาผานมาตรฐาน  

มอก.180-2519 ยกเวนคาโมดูลัสแตกราวที่มีคาไมผานเกณฑแตมีคาใกลเคียงคือ 30 N/mm2 นอกจากน้ี นักวิจัยไดใช

กราฟตโคพอลิเมอรเปนกาวในการประสานไมโดยการใช NR-g-PMMA ที่ใช NR/MMA ในระดับตางๆ พบวาการเพ่ิม

ปริมาณ MMA ทําใหการติดประสานไมที่แข็งแรงข้ึนโดยที่อัตราสวน NR/MMA = 60/40 จะใหการติดประสานที่

แข็งแรงที่สุด นอกจากน้ีพบวาการลดนํ้าหนักโมเลกุลของ NR-g-PMMA จะทําใหการติดประสานไมมีความแข็งแรงขึ้น

ตามเวลาที่ใชในการลดนํ้าหนักโมเลกุล 
  

 ผลงานวิจัยอีกหน่ึงช้ินที่ไดทําการพัฒนากาวยางใชในอุตสาหกรรมทําไมอัดหรือไมอัดจากข้ีเลื่อยไมยางพารา 

ศึกษาโดย ดร.เบญจ ทองนวลจันทร และคณะ จากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี เชนเดียวกัน โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สกว. ในป พ.ศ.2548 

ศึกษาภายใตช่ือโครงการ “การเตรียมแผนไมอัดแข็งจากข้ีเลื่อยไมยางพาราโดยใชกาวนํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซดเปน 

ตัวประสาน” 

 การศึกษาเริ่มจากการเตรียมแผนไมอัดแข็งจากข้ีเลื่อยไมยางพาราโดยใชกาวนํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซดเปน

ตัวประสานที่อัตราสวนผสมกาวตอขี้เลื่อย 40:60 โดยนํ้าหนักแหง พบวา การใชสารวัลคาไนซประเภทเอมีนทําใหได
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แผนไมอัดที่มีคาความตานทานแรงดึงสูงกวาการวัลคาไนซดวยระบบกํามะถัน และคาความตานทานตอแรงดึงของ

แผนไมอัดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมปริมาณเอมีน การลดนํ้าหนักโมเลกุลของยางธรรมชาติอิพอกไซดสามารถปรับปรุง

สมบัติการยึดติดเมื่อใชเปนตัวประสาน โดยพบวาการใชนํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซดที่มีนํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยูในชวง 

150,000-400,000 เปนตัวประสาน แผนไมอัดที่ไดมีคาความตานทานตอแรงดึงสูงกวาการใชยางธรรมชาติอิพอกไซด

ที่ไมลดนํ้าหนักโมเลกุล และพบวาการใชนํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซดที่มีนํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยูในชวง 150,000-

200,000 เปนตัวประสาน ทําใหไดแผนไมอัดที่มีคาความตานทานตอแรงดึงสูงสุด คือ มีคาประมาณ 11.6 MPa และ

พบวาสมบัติทุกชนิดผานมาตรฐาน มอก.180-2519 ยกเวนคาความตานทานตอการดัดโคงและการดูดซึมนํ้าตํ่ากวา

มาตรฐาน 

 จากตัวอยางงานวิจัยและพัฒนากาวจากยางธรรมชาติเพ่ือนํามาใชในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุตสาหกรรมไมและเฟอรนิเจอรซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่สรางรายไดใหแกประเทศ พบวามีความเปนไปไดสูงมาก เพราะ

นอกจากมีสมบัติเดนในเรื่องการใชผลิตภัณฑธรรมชาติและมีความปลอดภัยจากสารพิษแลว หากมีการผลิตออกมา

จําหนายก็จะชวยลดการนําเขาได รวมทั้งมีโอกาสสรางรายไดจากการสงออกไปขายยังตางประเทศไดอีกดวย  
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