
กาวสําหรับงานไม้ 
บทนํา 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย นิยมนํามาผลิต
เ ป็นแผ่ น ไม้ ประกอบ  เ ช่น  ไม้ อั ด  ( plywood) แผ่ น ช้ิน ไม้ อั ด 
(particleboard) แผ่นไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (medium 
density fiberboard; MDF) แผ่นแถบไม้อัดเรียงเสี้ยน (oriented 
strand board; OBS) หรือการผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งเคร่ืองเรือนไม้จาก
ไม้จริง (solid wood) และจากไม้ประกอบ (wood composite)  
ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นต้องใช้กาวมากที่สุด 

ชนิดของกาวที่นิยมใช้ในงานไม้ 

 โดยท่ัวไปแล้วกาวสังเคราะหท่ี์ใช้ในงานไมแ้บง่ออกได้เปน็ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ กาวเรซินท่ีแข็งตัวเมือ่รอ้น 
และกาวเรซินชนิดอ่อนตัวเมื่อร้อน 

1. กาวเรซินชนิดแข็งตัวเม่ือร้อน (thermo-setting resins) คือ กาวเรซินที่แข็งตัวโดยการทําปฏิกิริยาทาง
เคมีเกิดเป็นโมเลกุลที่มีโครงสร้างเช่ือมโยง (network) ในสามมิติกลายสภาพเป็นของแข็งในเวลาเดียวกันกับ
เกิดการยึดติดกับไม้ กาวชนิดน้ีแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม 

 1.1 กาวเรซินชนิดที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหว่างฟอร์มัลดีไฮด์กับยูเรีย เมลามีน ฟีนอลหรือ
สารอ่ืน 
 1.1.1 กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ (urea formaldehyde; UF) 
 กาวชนิดแรกที่ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง สารต้ังต้นที่ใช้ คือ ยูเรียที่มีหมู่ฟังก์ชันอะมิโน 2 หมู่ 
โดยหมู่อะมิโนน้ีจะทําปฏิกิริยากับฟอร์มัลดีไฮด์ ได้ทั้งในสภาวะที่เป็นกรดหรือเบส (โดยทั่วไปแล้วจะไม่นิยมทํา
ปฏิกิริยาในสภาวะที่ pH ตํ่ากว่า 9) กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ มีการจําหน่ายกันทั้งในลักษณะของเหลวและเป็น
ผง การเตรียมกาวโดยนํากาวมาผสมกับสารช่วยให้กาวแข็งตัว (hardener) สารช่วยให้กาวแข็งตัวที่ใช้กับ 
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ควรเป็นชนิดกรดอ่อนมากๆ เน่ืองจากหากใช้กรดแก่จะทําให้ผิวไม้เกิดปฏิกิริยา 
ไฮโดรไลซ์เป็นผลให้แนวกาวเสียหาย  
 กาวชนิดน้ีหากจะนํามาใช้งานในกรณีที่จะลดการปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์จากผลิตภัณฑ์ไม ้
โดยการสังเคราะห์โดยใช้สัดส่วนโมลฟอร์มัลดีไฮด์: ยูเรียตํ่า โดยปกติแล้วจะใช้สัดส่วนโมลฟอร์มัลดีไฮด์: ยูเรีย
จาก 1.8:1 หรือ 2.0:1 ให้ตํ่ากว่า 1.6:1 หรือในบางกรณีลดสัดส่วนลงถึง 1.2:1 (การลดสารฟอร์มัลดีไฮด์ของ
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ในการปฏิบัติงานน้ันสามารถทําได้โดยเติมสารเพ่ิมอ่ืน เช่น ยูเรีย เมลามีน แทนนิน 
โซเดียมไดซัลไฟต์ และกรดอนินทรีย์อ่อน เป็นต้น) ซึ่งการที่ใช้สัดส่วนโมลตํ่าลงจะต้องเพ่ิมระยะเวลา 
ในการสังเคราะห์เรซิน กาวที่ได้จะต้องใช้ระยะเวลาในการทําให้แข็งตัวนานขึ้นด้วย ซึ่งอาจจะส่งผล 
ในด้านการยึดติดยังทําให้ความแข็งแรงของการยึดติดมีแนวโน้มตํ่าลง ความทนต่อความช้ืนลดลง และ
ระยะเวลาการเก็บรักษา (ความเสถียร) ลดลง 



 กาวยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ มีสมบัติทนต่อความช้ืนแต่ไม่ทนนํ้า กาวชนิดน้ีนิยมใช้การผลิตไม้อัด ไม้พาร์ติเกิล 
ไม้ MDF แผ่นไส้ไม้ระแนง และนิยมใช้กันมากในการปิดผิวไม้บางบนช้ินงานเครื่องเรือนไม้  
 1.1.2 กาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ (melamine formaldehyde; MF) 
 กาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ จะเกิดจากการทําปฏิกิริยาของหมู่อะมิโน (amino) กับสารฟอร์มัลดีไฮด์ 
ภายในสภาวะที่ให้ความร้อนกับสารละลายผสม การเกิดปฏิกิริยาฟอร์มัลดีไฮด์จะทําปฏิกิริยารวดเร็วกับเมลามีน  
 กาวชนิดน้ีมีความทนนํ้าและอุณหภูมิสูงได้ดี ข้อเสีย คือ ราคากาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์มีราคาสูงกว่า
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ถึง 4–5 เท่า ดังน้ันจึงมีการนํามาผสมกับกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์เพ่ือลดต้นทุนราคาลง 
เรียกว่า MUF glues ซึ่งคุณสมบัติของกาว MUF ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการผสมระหว่างเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์
และยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์  เช่น ถ้าหากต้องการกาวที่มีสมบัติในด้านความทนต่อสภาวะเร่ง ก็จะใช้สัดส่วน 
การผสมของกาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ต่อยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ (40:60) ก็จะช่วยปรับปรุงสมบัติความทนต่อการ
บ่มเร่ง 
 กาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ มีสมบัติทนนํ้าและอุณหภูมิสูงได้ดี กาวชนิดน้ีนิยมใช้ในการผลิต 
ไม้พาร์ทิเคิล และใช้ในการต่อช้ินงานไม้ที่เหมาะกับการนําไปใช้งานในสภาพที่เปียกช้ืน 
 1.1.3 กาวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ (phenol formaldehyde; PF) 
 กาวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน มี 2 ชนิด คือ รี โซล ( resoles) และ โนโวแลค (novolacs)  
การสังเคราะห์รีโซลจากปฏิกิริยาระหว่างฟอร์มัลดีไฮด์กับฟีนอลในสารละลายเบสโดยมีสัดส่วนฟอร์มัลดีไฮด์สูง
กว่าฟีนอล (สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 1.5-2:1) สําหรับการสังเคราะห์โนโวแลกจากปฏิกิริยาระหว่างฟอร์มัลดีไฮด์
กับฟีนอลในสารละลายกรดโดยมีสัดส่วนฟีนอลสูงกว่าฟอร์มัลดีไฮด์ (สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 1:0.8) หากต้องการ
ผลิตเป็นกาวอัดร้อนจะใช้เฮกซะเมทิลลีนเตตระมีน (hexamethylenetetramine; HMT) มาผสม นอกจากน้ี
กาวชนิดน้ีนิยมนํามาใช้ผลิตช้ินงานพิเศษ เช่น ไม้อัดความหนาแน่นสูง (densified wood) ที่ผลิตจากการนํา
ไม้บางมาแช่กาว (impregnate) แล้วนํามาเรียงประกบกันตามความหนาที่ต้องการแล้วนํามาอัดด้วยแรงดันสูง 
ทําให้ได้ไม้อัดที่มีความหนาแน่นสูง และทนต่อการสึกหรอได้ดี  
 กาวฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ มีสมบัติทนนํ้า ความร้อนและเช้ือรา กาวชนิดน้ีนิยมใช้ในการผลิตไม้อัด  
และไม้ MDF 
 1.1.4 กาวฟีนอล-รีโซซินอล ฟอร์มัลดีไฮด์ (phenol-resorcinol formaldehyde; P-RF)  
 กาวฟีนอล-รีโซซินอล ผลิตโดยการเติมรีโซซินอล ผสมในกาวรีโซลระยะสุดท้ายของการสังเคราะห์  
ใช้พาราฟอร์มัลดีไฮด์ (p-formaldehyde) เป็นสารเร่งปฏิกิริยา (catalyst)  
 กาวฟีนอล-รีโซซินอล ฟอร์มลัดีไฮด์ มีสมบัติทนนํ้าและมีความไวในการทําปฏิกิริยา กาวชนิดน้ีนิยมใช้
ในการผลิตกาวไม้ประสาน (laminated beams) หรือนํามาผสมกับผงไม้เพ่ือใช้อุดช่องว่างไม้  
 

 1.2 กาวชนิดที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาแทนนนิกับฟนีอลหรือฟอร์มัลดีไฮด์ 
 กาวแทนนิน (tannin resins ) เป็นสารฟีนอลประเภทหนึ่งตามธรรมชาติเกิดอยู่ในเน้ือไม้และเปลือกไม้
ในปริมาณมาก การผลิตกาวชนิดน้ีเตรียมโดยใช้แทนนินทําปฏิกิริยากับฟีนอลฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน 
 กาวแทนนิน มสีมบัติทนความช้ืนได้ดี นิยมใช้สําหรับผลิตไม้พาร์ทิเคิลและไม้ MDF 
 
 



 

 1.3 กาวเรซินชนิดไอโซไซยาเนต 
 กาวไอโซไซยาเนต (isocyanate resins ) เช่น กาวพอลิยูรีเทน เกิดจากปฏิกิริยาควบแน่นของสารต้ังต้น 
2 ชนิด คือ ไดไอโซไซยาเนต (เช่น methylene diphenyl diisocyanate (MDI) toluene diisocyanate 
(TDI) และไดออล (เช่น เอทิลลีนไกลคอล) ซึ่งในการทําปฏิกิริยาจะมีการใช้สารประเภทเอมีน เป็นสารตัวเร่ง
ปฏิกิริยาได้เป็นยูรีเทนไดเมอร์ ซึ่งยูรีเทนไดเมอร์ที่เกิดขึ้นก็จะทําปฏิกิริยาต่อกับไดออล/ไดไอโซไซยาเนต/ 
ยูรีเทนไดเมอร์ได้เป็นพอลิยูรีเทน  
  กาวไอโซไซยาเนต นิยมใช้ในการผลิต ไม้พาร์ทิเคิล  ไม้อัด MDF และไม้อัดเรียงเสี้ยน ที่ต้องการ
ช้ินงานที่มีความทนทานสูง 
  

 1.4 กาวเรซินอิพ๊อกซี 
 กาวอิพ๊อกซี (epoxy resin) เกิดจากการทําปฏิกิริยาระหว่างบิสฟีนอล-เอ (bisphenol-A)  
กับอิพิคลอโรไฮดริน (epichlorhydrin) ได้เป็นเรซินที่มี นํ้าหนักโมเลกุลต่างๆกัน ที่มีสมบัติต่างกันไป 
เรซินอิพ๊อกซี หากใช้ในงานไม้จะใช้อิพ๊อกซีที่มีนํ้าหนักโมเลกุลตํ่าและจะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้อง การใช้งาน 
อาจต้องใช้แรงดันอัดข้อต่อไม้เล็กน้อย  
 กาวอิพ๊อกซีมีสมบัติในการอุดช่องว่างได้ดี นิยมใช้ในการติดข้อต่อไม้ และใช้อุดช่องว่างของไม้ 
 

2. กาวเรซินชนิดอ่อนตัวเม่ือร้อน (thermo-plastic resins)  
 กาวที่มีลักษณะเป็นของแข็ง เมื่อต้องการใช้งานจะต้องให้ความร้อนให้เป็นของเหลวก่อนการใช้งาน 
การใช้งานในงานไม้ ได้แก่  
 2.1 กาวพอลิไวนิลอะซิเทต (polyvinyl acetate resin) 
 กาวพอลิไวนิลอะซิเทต จะอยู่ในรูปอิมัลชัน การใช้งานในงานไม้มี 2 แบบ คือ  
 2.1.1 แบบโฮโมพอลิเมอร์ กาวชนิดน้ีจะอ่อนตัวทันทีเมื่อได้รับความร้อน 
 2.1.2 แบบโคพอลิเมอร์ มีการใช้คะตะลสิต์ (catalyst) กาวทีไ่ด้จะมคีวามต้านทานน้ําและความร้อนได้ดี 
         กาวชนิดน้ีนิยมใช้ในการติดไม้บาง ไม้พาร์ทิเคิล ไมอั้ด และไม้ MDF  
 2.2 กาวร้อนเหลว EVA (EVA-hot melt) 
 กาวร้อนเหลว EVA ผลิตจากเรซิน EVA  
 กาวชนิดน้ี นิยมใช้ในการติดแถบของแผ่นไม้ หรือใช้ยึดขอ้ต่อหรือส่วนที่ต้องการเช่ือมติด 
 2.3 กาวพอลิเอไมด์ (polyamide resin) 
 กาวสังเคราะห์จากปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมัน (fatty acid polymer) กับไดเอมีน (diamine) 
 กาวชนิดน้ี นิยมใช้สําหรับการติดขอบไม้ที่ต้องการความทนต่ออุณหภูมิสูง 
 2.4 กาวพอลิโอลิฟนิส์ (polyolefine) 
 กาวชนิดน้ียังไม่ค่อยแพร่หลายในอุตสาหกรรมไม ้
 กาวชนิดน้ีมีสมบัติทนความร้อนระดับปานกลาง มีความแข็งแรงในการยึดเหน่ียวที่ดี ใช้ในการติดแถบ
ขอบไม้ 
  
 



 
ตารางที่ 1 ชนิดของกาวทีเ่หมาะสาํหรบัการติดไม้ประสาน 

งานโครงสร้าง ไม่ใช่งานโครงสร้าง* 
กาวรีโซซินอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ กาวพอลิไวนิลอะซิเทต 
กาวรีโซซินอล-ฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์ กาวร้อนเหลว (hot melt) 
กาวพอลิยูรีเทน กาวอิมัลชัน-พอลิเมอริก-ไอโซไซยาเนต 
กาวอีพ๊อกซี กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ 
กาวเมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ กาวยูเรีย-เมลามีน-ฟอร์มัลดีไฮด์ 

* กาวสําหรับการผลิตไม้ประสานท่ีไม่ใช่งานโครงสร้างใช้สําหรับผลิตเป็นเคร่ืองเรือนของตกแต่ง  
 

การผลิตกาว 
 กาวสังเคราะห์ที่ใช้เป็นตัวประสานในการผลิตแผ่นไม้ประกอบหรืองานไม้เฟอร์นิเจอร์ เช่น ไม้อัด 
ไม้พาร์ทิเคิล ไม้อัด MDF จะใช้กาวสังเคราะห์ที่ได้จากปฏิกิริยาคอนเดนเซชันของฟอร์มัลดีไฮด์กับฟีนอล ยูเรีย  
รีโซซินอล หรือเมลามีน ซึ่งกาวสังเคราะห์เหล่าน้ีจะมีการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์ที่เหลือจากการทําปฏิกิริยา
มักถูกปลดปล่อยออกมาในระหว่างการผลิตทําให้มีผลต่อสุขภาพของคนงาน และมักใช้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งใน
การกีดกันทางการค้า ดังน้ันนักวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการลดปริมาณการระเหยด้วยวิธีต่างๆ เช่น  
การปรับเปลี่ยนสูตรกาว การเปลี่ยนชนิดของกาว การเลือกใช้กาวที่ไม่มีฟอร์มัลดีไฮด์ หรือการเลือกใช้กาวจาก
วัสดุธรรมชาติ  
 การใช้กาวในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กาวสังเคราะห์ประเภทกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ 
เน่ืองจากกาวชนิดน้ีมีสมบัติการยึดติดไม้ได้ดี และราคาถูก แต่ข้อเสียของกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ คือ สารฟอร์มัลดีไฮด์ 
ที่ระเหยออกมาจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ โดยสารฟอร์มัลดีไฮด์จะก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
ซึ่งประเทศผู้นําเข้าเฟอร์นิเจอร์ เช่น ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มีการควบคุมกําหนด
มาตรฐานการปลดปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์ หากผู้ผลิตหรือผู้ใช้ได้รับฟอร์มัลดีไฮด์มากกว่า 0.1 ppm จะทําให้
เกิดการระคายเคืองตา ระคายเคืองต่อเน้ือเย่ือทางเดินหายใจ ผิวหนัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้และ 
หอบหืด ปัจจุบันในต่างประเทศจะมีข้อกําหนดการใช้สารฟอร์มัลดีไฮด์สําหรับผลิตกาวเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเข้มงวด ซึ่งข้อกําหนดระดับสารฟอร์มัลดีไฮด์ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบข้อกําหนดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ 

ข้อกําหนด ประเทศ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ ขีดจํากัด 
USA-CARB 
phase 1 
(Effective 
1/1/09) 

สหรัฐอเมริกา HWPW ASTM E 1333 0.08 ppm 
PB ASTM E 1333 0.18 ppm 
MDF ASTM E 1333 0.21 ppm 

USA-CARB 
phase 2 

สหรัฐอเมริกา HWPW ASTM E 1333 0.05 ppm 
PB ASTM E 1333 0.09 ppm 
MDF ASTM E 1333 0.11 ppm 



ข้อกําหนด ประเทศ ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการทดสอบ ขีดจํากัด 
(Effective 
1/1/11) 
USA-FSA 
phase 1 

สหรัฐอเมริกา HWPW ASTM E 1333 0.08 ppm 
PB ASTM E 1333 0.18 ppm 
MDF ASTM E 1333 0.21 ppm 

USA-FSA 
phase 2 

สหรัฐอเมริกา HWPW ASTM E 1333 0.05 ppm 

EU-E1 สหภาพยุโรป HWPW EN 717-1 0.12 mg/m3 
PB EN 717-1 0.12 mg/m3 
MDF EN 120 8 mg/100g 

E0 และ E1 ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ 

ทุกชนิด 10 L test chamber, 
zero airflow 
24 hr test cycle 

1.0 ml/L 
ทุกชนิด 0.5 mg/L 

F*** ญี่ปุ่น ทุกชนิด JIS A1460 0.5 mg/L 
F**** ญี่ปุ่น ทุกชนิด JIS A1460 0.3 mg/L 

หมายเหตุ:  HWPE = hardwood plywood (แผ่นไม้อัดเนื้อแข็ง) , PB =  particleboard (ไม้พาร์ทิเคิล), MDF = medium density 
fiberboard (ไม้อัดเอ็มดีเอฟ) 
ที่มา: โครงการเพ่ิมขีดความสามารถอุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือน ภายใต้กฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อมโลก 
  

 ดังน้ันการศึกษาและพัฒนากาวที่ใช้สําหรับงานไม้ ได้มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีมุ่งพัฒนาสูตรกาว  
โดยการนําสารธรรมชาติมาใช้ หรือการใช้สารอ่ืนมาทดแทนการใช้ฟีนอลและฟอร์มัลดีไฮด์ ฯลฯ  
 

งานวิจัยกาวสาํหรับงานไม้ 
 พ.ศ. 2548 อาจารย์เบญจ ทองนวลจันทร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษาการเตรียมไม้อัดแข็ง
จากข้ีเลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้กาวนํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซด์เป็นตัวประสาน และใช้สารวัลคาไนซ์ คือ เฮกซะ
เมทอกซีเมทิลเมทาคริเลต พบว่า แผ่นไม้อัดที่ใช้กาวน้ํายางอิพอกซิไดซ์ที่วัลคาไนซ์ด้วยเฮกซะเมทิลเมทาคริเลต
มีค่าความต้านทานต่อแรงดึงสูงกว่ากาวนํ้ายางอิพอกซิไดซ์ที่วัลคาไนซ์ด้วยระบบกํามะถัน และแผ่นไม้อัดมี
ความทนต่อแรงดึงเพ่ิมขึ้นตามปริมาณเอมีนที่ใช้ นอกจากน้ีแผ่นไม้อัดที่ใช้นํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซด์ 
ที่ลดนํ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 400,000-150,000 มีค่าความทนต่อแรงดึงสูงกว่าการใช้นํ้ายางธรรมชาติ 
อิพอกซิไดซ์ที่ไม่ลดขนาดโมเลกุล 
 นอกจากน้ีทางอาจารย์เบญจ ทองนวลจันทร์ ยังได้มีการศึกษาการเตรียมกาวยางธรรมชาติอิพอกไซด์
สําหรับติดประสานงานไม้ โดยได้ศึกษาการเตรียมกาวสําหรับติดประสานงานไม้ในระบบสององค์ประกอบจาก
ยางธรรมชาติอิพอกไซด์ (โมลอิพอกไซด์ร้อยละ 40; ENR-40) ทางนักวิจัยได้ศึกษาการลดนํ้าหนักโมเลกุลโดย
การใช้คิวมาโรนอินดีนเรซินร่วมกับ Dabco T-9 และใช้ไอโซไซยาเนตเป็นสารวัลคาไนซ์ กาวยางที่เตรียมได้มี
ค่าความต้านทานต่อแรงเฉือน การทนนํ้าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์กาวยางตาม มอก. 521-2527  
 พ.ศ. 2548 ดร. ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์และคณะ ได้ศึกษาการเตรียมกาวติดไม้จากยางธรรมชาติมาลิเอต
โดยการเตรียมจากปฎิกิริยาโคพอลิเมอไรเซซันของยางธรรมชาติกับมาลิอิกแอนไฮไดรด์ โดยใช้เบนโซอิล 



เพอร์ออกไซด์เป็นสารริเริ่มปฎิกิริยาที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะไนโตรเจน สูตรกาวติดไม้ที่
เหมาะสม คือ ยางธรรมชาติมาลิเอต (กราฟต์ 2.54%) โพแตสเซียมโอลิเอต 5% ไดฟีนิลามีน 1% และ วู๊ดโรซิน 
20% จะทําให้ได้ค่าความทนต่อแรงเฉือน (shear strength) สูงสุดที่ 98.48 lbf/in2  
 พ.ศ. 2549 รศ. อาซีซัน แกสมาน ได้ศึกษาการเตรียมกาวยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอะคริลิก 
มอนอเมอร์สําหรับยึดติดไม้ โดยศึกษาการเตรียมกาวนํ้ายางจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและ
อะคริลิกมอนอเมอร์เพ่ือใช้ในการติดประสานแผ่นไม้อัด วิธีการกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับ
อะคริลิกมอนอเมอร์ในสภาวะนํ้ายางใช้คิวมีนไฮโดรเพอร์ออกไซด์และเตตระเอทิลีนเพนตามีนเป็นตัวเริ่มต้น
ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง นํ้ายางกราฟต์โคพอลิเมอร์ที่ให้ค่าการยึดติดที่ดีที่สุด 
วัดจากค่าแรงที่ใช้ลอก (peel strength) และความทนต่อแรงเฉือน (shear strength) ที่ดีที่สุด มีสัดส่วนของ
เมทิลเมทาคริเลต: บิวทิลเมทาคริเลต: กรดอะคริลิก (10: 5: 1 phr) แต่สมบัติยังด้อยกว่ากาวเกรดการค้า
เล็กน้อย 
 พ.ศ. 2550 ผศ.ดร. สุกฤทธิรา รัตนวิไล และคณะ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ศึกษา 
การพัฒนากาวสําหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราจากนํ้ายางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่เตรียมได้จากน้ํายางมาทํา
ปฏิกิริยาอิพอกซิเดชันที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วนํายางธรรมชาติอิพอกไซด์ไปผสมกับสารยึดติด  
สารยึดติดที่ใช้ศึกษามี 3 ชนิด คือ 1) คิวมาโรนเรซิน 2) แป้งข้าวเหนียวเจลาติไนซ์ และ 3) แป้งข้าวเหนียว 
เจลาติไนซ์ร่วมกับคิวมาโรนเรซิน ผลการวิจัยพบว่า กาวยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์ที่ผสมคิวมาโรนเรซินจะ
สามารถยึดติดไม้ได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับสารยึดติดชนิดอ่ืน ซึ่งกาวสูตรที่ดีที่สุดในงานวิจัยน้ีใช้ปริมาณคิวมาโรน 
เรซินปริมาณ 8 phr กาวจะมีค่าความหนืด และความหนาแน่นเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อนํากาวดังกล่าวมาทํา
การทดสอบสมบัติความต้านทานแรงลอก (cleavage peel strength) แรงดึงขนานเสี้ยนสูงสุด (tension 
parallel to gain) ค่ามอดุลัสแตกร้าว มีค่าตํ่ากว่ากาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ที่ใช้ทางการค้าเล็กน้อย ดังน้ัน 
กาวยางที่ได้จากงานวิจัยดังกล่าวสามารถที่จะพัฒนาต่อเพ่ือให้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราต่อไปได้  
 พ.ศ. 2551 รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค์และคณะ ได้ศึกษาการเตรียมกาวติดไม้และกาวทําไม้อัดจาก 
ขี้เลื่อยไม้ยางพาราจากกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกับเมทิลเมทาคริเลต ทางคณะวิจัยเตรียมกาวจาก
ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยพอลิเมทิลเมทาคริเลต นํามาผสมขี้เลื่อยแล้วใช้คิวมาโรนอินดีนเรซินเป็นสารเพิ่ม 
การยึดติดจากน้ันนํามาขึ้นรูปเป็นแผ่นไม้อัด โดยการนํามาอัดร้อนที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส ความดัน 
2,000-2,500 psi เวลา 15 นาที หลังจากน้ันนําไปอบที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  
แล้วนําแผ่นไม้อัดมาทดสอบสมบัติต่างๆ คือ ความหนาแน่น ปริมาณความช้ืน การดูดซึมนํ้า การพองตัว 
เมื่อแช่นํ้า ความทนต่อแรงดึง และมอดุลัสแตกร้าวมีค่าเพ่ิมขึ้นตามสัดส่วนเมทิลเมทาคริเลตที่ใช้ในการเตรียม 
ยางธรรมชาติกราฟต์เมทิลเมทาคริเลต จากงานวิจัยน้ีกาวติดไม้ที่ใช้กาวน้ํายางกราฟต์โคพอลิเมอร์ที่อัตราส่วน 
NR/MMA (60/40) และใช้ปริมาณคิวมาโรนอินดีนเรซิน 50 phr จะให้สมบัติของกาวติดไม้ที่ ดีที่สุด  
นอกจากน้ีทางผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่องการลดนํ้าหนักโมเลกุลของ NR-g-PMMA ลง ผลจากการลดขนาดน้ําหนัก
โมเลกุลที่ลดลงจะทําให้การติดประสานไม้มีความแข็งแรงขึ้น 
 พ.ศ. 2554 ภาวดี เมธะคานนท์ และวรธรรม อุ่นจิตติชัย จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 
ได้ศึกษาเรื่อง กาวลิกนิน-ไคโตซาน: กาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์หรือ 
ไม้ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาการใช้ลิกนินและไคโตซานที่เป็นพอลิเมอร์จากธรรมชาติ ซึ่งลิกนินเป็นสารจําพวก



พอลิฟีนอลซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของพืช และในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษลิกนินเป็นของเหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิต ส่วนไคโตซานเป็นพอลิเอมีนที่พบมากในเปลือกกุ้ง กระดองปู งานวิจัยน้ีใช้ลิกนินทดแทน 
ฟีนอลในฟีนอล-ฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ส่วนไคโตซานก็มีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิลและอะมิโนที่สามารถดัดแปรทาง
เคมีได้อย่างหลากหลาย ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงเป็นการศึกษาและพัฒนากาวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 พ.ศ. 2555 ผศ.ดร. ภัทธาวุธ มนต์วิเศษและคณะ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ได้ศึกษาการปรับปรุงสมบัติการต้านทานนํ้าของแผ่นพาร์ทิเคิลที่ใช้กาวไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์ด้วย 
นํ้ายางพารา งานวิจัยน้ีได้ใช้พอลิไวนิลอัลกอฮอล์ นํ้ามันทัง นํ้ายางพารา ซิลิกา เป็นองค์ประกอบที่ใช้ 
ในการเตรียมกาวไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์ หลังจากน้ันทําการข้ึนรูปแผ่นพาร์ทิเคิล และทําการทดสอบแผ่นไม้ 
พาร์ทิเคิลตามมาตรฐาน JIS A5908 และ มอก. 876 เปรียบเทียบผลการทดสอบกับแผ่นไม้พาร์ทิเคิลที่ใช้ 
กาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์เกรดทางการค้า พบว่า กาวไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์ที่เตรียมจากอัตราส่วนสารละลาย 
พอลิไวนิลอัลกอฮอล์: นํ้ายางธรรมชาติ: นํ้ามันทัง ในอัตราส่วน 85:10:5  และ 85:5:10  พบว่า สมบัติของ 
แผ่นไม้พาร์ทิเคิลที่ใช้กาวที่พัฒนาขึ้นมีค่าความแข็งแรงดึงเฉือน ค่าการบวมตัวที่ดีกว่ากาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์
เกรดการค้า 
 นอกจากการใช้สารต้ังต้นในการผลิตกาวที่ไร้สารฟอร์มัลดีไฮด์แล้ว การศึกษาวิธีการลดปริมาณ       
สารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์อีกวิธีที่สามารถทําได้ คือ การเติมตัวดักจับชีวภาพ (bio-scavenger) เพ่ือช่วยดูดซับ
หรือย่อยสลายฟอร์มัลดีไฮด์ เพราะสารเหล่าน้ีมีรูพรุนมาก จึงเหมาะที่จะเป็นตัวดูดซับหรือตัวดักจับฟอร์มัลดีไฮด์ 
ซึ่งเมื่อ พ.ศ. 2558 ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณและคณะ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาการลด 
การปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์ในแผ่นช้ินไม้อัดด้วยการเติมผงถ่านไม้ไผ่ โดยทําการศึกษาขนาดรูพรุนของถ่านไม้ไผ่ 
ซึ่งรูพรุนของถ่านไม้ไผ่ที่ทําการศึกษามีขนาด 4-10 นาโนเมตร การเติมผงถ่านไม้ไผ่เป็นการเติมก่อนทําการอัด
ร้อน ปริมาณผงถ่านไม้ไผ่ที่ทําการศึกษาร้อยละ 5 10 15 และ 20 เพ่ือใช้เป็นสารดูดซับสารระเหยในระหว่าง
การอัดร้อน  วิธีการเตรียมโดยการนําช้ินไม้มาผสมกาวยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ พาราฟินแวกซ์ สารเร่งแข็ง และ 
ผงถ่านไม้ไผ่แล้วนํามาอัดร้อนที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส แรงอัด 250 MPa การเติมสารพวกถ่านที่มีพ้ืนที่
ผิวมาก ทําให้มีการยึดเหน่ียวกับสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ สามารถที่จะลดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ที่อยู่ในแผ่น
ช้ินไม้อัดได้ งานวิจัยน้ีพบว่าการเติมผงถ่านไม้ไผ่ในแผ่นช้ินไม้อัดในปริมาณ 15% จะลดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ลงได้
ร้อยละ 10-60 ซึ่งขึ้นกับวิธีทดสอบ นอกจากน้ีการเติมผงถ่านไม้ไผ่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกายภาพของแผ่นช้ิน 
ไม้อัดที่ดีขึ้น เช่น ค่าการต้านแรงดัด (strength) และความแข็งตึง (stiffness) จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 และ 0.5 
ตามลําดับ  
 ดังน้ันการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตกาวเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้  
ที่สามารถช่วยลดปริมาณสารฟอร์มัลดีไฮด์ลง ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไม้ และยังเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ใช้และผู้ผลิตสินค้าจากไม้ของไทยที่จะสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ 
คู่ค้าของไทย เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มีมาตรฐานตรงตามข้อกําหนดและกฎระเบียบระหว่าง
ประเทศของประเทศคู่ค้า 
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