
 
 

การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 
Pulp Production from  Rice Straw  by  Biological  Method                        

Combined  with Soda Process 
 
 
 
 
 
 

            พินิจกานต อารีวงษ 
         วรรณษิา  นาคแกมทอง 

 
 
 

 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พฤษภาคม  2555 



การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 
Pulp Production from  Rice Straw  by  Biological  Method                         

Combined  with Soda Process 
 
 
 
 
 
 
 
พินิจกานต อารีวงษ 
วรรณิษา นาคแกมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงงานดานชีววิทยานี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

พฤษภาคม  2555 



การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 
Pulp Production from  Rice Straw  by  Biological  Method                         

Combined  with Soda Process 
 

 
 

                                                 พินิจกานต อารีวงษ 
วรรณิษา นาคแกมทอง 
 
 
 
 

โครงงานดานชีววิทยานี้ ไดรับการพิจารณาอนุมัติใหนับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 
 

คณะกรรมการโครงงานดานชีววิทยา 
 
 

         ……………………………………………..ประธานกรรมการ 
                (ผูชวยศาสตราจารย สุจยา  ฤทธิศร) 

          …………………………………………….. กรรมการ 
     (ผูชวยศาสตราจารย  ดร. สุกาญจน  รัตนเลิศนุสรณ) 
          ……………………………… ...…………...กรรมการ 
                           (อาจารย ศิริพร ลุนพรม) 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงงานทางดานชีววิทยานี้ประสบความสําเร็จลงไดดวยดี  คณะผูจัดทํางานวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย สุจยา ฤทธิศร ที่ปรึกษาโครงงานที่ใหความสนับสนุนในการทํา

วิจัยเปนอยางดี ไดทําการตรวจแกไขงานวิจัย แนะนํา ใหกําลังใจ ชวยแกไขปญหาตางๆใหสําเร็จ

ลุลวง และกรุณาในการใชอุปกรณเครื่องมือในการทํางานวิจัย  และขอกราบขอบพระคุณ             

ดร. ดลนภา  แกวพา  หัวหนาสาขาวิชาที่ไดใหขอเสนอแนะตางๆ และใหกําลังใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกาญจน  รัตนเลิศนุสรณ ที่ใหความ

สนับสนุน และกรุณาในการใชอุปกรณเครื่องมือในการทํางานวิจัย  ใหขอเสนอแนะตางๆ และให

กําลังใจ 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย สุรชัย ขันแกว ที่กรุณาในการใชเครื่องมือในการทํางานวิจัย 

ใหสําเร็จลุลวงและสมบูรณ 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย และเจาหนาที่สาขาวิชาชีววิทยาทุกทานที่ไดใหความรู 

ความชวยเหลือในการใชอุปกรณเครื่องมือ คําแนะนําตางๆ ในการศึกษาทํางานวิจัยคร้ังนี้ใหสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวนาคแกมทอง ญาติพี่นองทุกๆคน ที่สนับสนุนในเรื่องทุน

ทรัพย และเปนกําลังใจใหตลอดมา และขอบคุณเพื่อนๆ สาขาวิชาชีววิทยาทุกคน ที่คอยชวยเหลือ

และใหกําลังใจ 

 

    พินิจกานต      อารีวงษ 

                      วรรณิษา         นาคแกมทอง 

                                                                                                    

                                                                                                 พฤษภาคม 2555    



 

พินิจกานต อารีวงษ  และวรรณิษา นาคแกมทอง 2555 : การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทาง

ชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา  ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ประธานกรรมการที่ปรึกษา : 

ผศ. สุจยา  ฤทธิศร 

 บทคัดยอ  

 จากการศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและ

การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยกรรมวิธีโซดาทั้ง 2 วิธีใชระยะเวลาในการหมัก 20 30 และ 40 

วัน พบวาฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวย T.viride ที่ผสมขาวฟาง มีคา   Kappa number เหลือนอยกวาฟาง

ขาวที่เพาะเลี้ยงดวย T.viride ที่ไมผสมขาวฟาง ในทุกระยะเวลาของการหมัก เมื่อศึกษาผลของ

โซเดียมไฮดรอกไซดในการตมเยื่อที่ระดับความเขมขน รอยละ 5, 10 และ 15 ของน้ําหนักเยื่อแหง 

ผลการทดลองพบวาการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและ

การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยกรรมวิธีโซดาปริมาณความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดที่

เพิ่มขึ้นสงผลใหคา Kappa number และผลผลิตเยื่อท่ีไดลดลง แตคา Kappa number และผลผลิตเยื่อ

ที่ไดของการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยกรรมวธีิโซดาจะมีคามากกวาการผลิตเยื่อกระดาษจาก

ฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา    เมื่อทดสอบคุณสมบัติความตานทานแรงฉีกขาด

และความขาวสวางพบวาการใชความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดที่เพิ่มขึ้นเยื่อกระดาษที่ผลิต

ดวยวิธีการทั้ง 2  มีความตานทานแรงฉีกขาดนอยลง แตความขาวสวางเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ

คุณสมบัติความตานทานแรงฉีกขาดและความขาวสวางของกระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพ

รวมกับกรรมวิธีโซดา และกระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางโซดา พบวากระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพ

รวมกับกรรมวิธีโซดามีความตานทานแรงฉีกขาดมากกวาแตความขาวสวางนอยกวากระดาษที่ผลิต

ดวยกรรมวิธีทางโซดาในทุกระดับความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 

 

 

คําสําคัญ :  เยื่อกระดาษจากฟางขาว   ผลิตเยื่อดวยวิธีทางชีวภาพ   ฟางขาว 

 

                                                       ……………………………………..             ….../……/…… 

                 ลายมือช่ือประธานกรรมการ 



Pinitkan  Areewong and Wannisa Nakkamtong 2012:Pulp Production from  Rice Straw  by  
Biological  Method  Combined with Soda Process. Bachelor of Science (Biology). Thesis Advisor: 
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ABSTRACT 
Study on pulp production from rice straw by soda process and biological method 

combined with soda process. Those methods had a varying culture time, i.e. 20, 30 and 40 days 
found that the rice straw cultured with T.viride and millet had a rest of kappa number less than the 
rice straw cultured with merely T.viride in any cultured time. Analysis on using varying in 
concentration of sodium hydroxide for boiling pulp such as 5, 10 and 15 percentage of dried pulp 
resulted that both methods decreased the kappa number and production as the concentration rise 
up but the kappa number and production of biological method combined with soda process had 
less than the individual soda process. The physical propertied testing of tear resistance and 
brightness found that both methods trend to decrease the tear resistance but increase the 
brightness as the increment of sodium hydroxide. Biological method combined with soda process 
had improve in the tear resistance but less brightness when comparing with the individual soda 
process. 
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ทางดานความเหนียว แตผลผลิตเยื่อจะต่ํากวา ขึ้นอยูกับปริมาณของเซลลูโลสที่มีอยูในวัตถุดิบ
เยื่อกระดาษที่ไดจากกรรมวิธีดังกลาวมาแลว และถาตองการนําไปใชทํากระดาษที่มีสีขาวก็ตอง
ผานกระบวนการฟอกเยื่อ โดยใชสารเคมีจําพวก ผงฟอกสี เชน ไฮโปรคลอไรต (hypochlorite) 
คลอรีนไดออกไซด (chlorinedioxide)  ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide)  แตในการใช
สารเคมีเพื่อผลิตเยื่อกระดาษ ทําใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เพราะเปนสารสําคัญที่ปนเปอนใน
แหลงน้ําธรรมชาติ เนื่องจากสารดังกลาวมาจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ และเปนพิษ
ตอคน สัตวและพืช อีกทั้งยังยอยสลายยากดวย (ชุรภา, 2008) นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตดวย
วิธีทางเคมีตองใชน้ําจํานวนมากในการตมเยื่อกับดางเพื่อกําจัดลิกนิน และภายหลังการตมตองใชน้ํา
ปริมาณมากเพื่อลางดางออกจากเยื่อซ่ึงเปนการเพิ่มปริมาณน้ําเสียอีกจํานวนมาก (จารุกร, 2547)  
      ดวยเหตุนี้โครงงานทางชีววิทยานี้จึงไดใหความสนใจกับการผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธี
ทางชีวภาพ  โดยใชเชื้อรา Trichoderma viride มายอยสลายลิกนินในฟางขาว เนื่องจากการใช
จุลินทรียในการผลิตเยื่อกระดาษ จะเปนผลดีตอส่ิงแวดลอมมากกวา เพราะปฏิกิริยาไมรุนแรง
เหมือนปฏิกิริยาเคมี สงผลใหส่ิงแวดลอมยั่งยืน และการลงทุนถูกกวาวิธีทางเคมี (ชุรภา, 2008) และ
ยังเปนการชวยลดพลังงานไฟฟาในการทํากระดาษอีกดวย นอกจากนี้ยังไดนําฟางขาวที่เหลือทิ้ง
จากการเกษตรมาทําใหเกิดประโยชนโดยการนํามาผลิตกระดาษและพัฒนาคุณภาพกระดาษจาก
ฟางขาวใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น   
 
1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวโดยใชวิธีทาง  
         ชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา และผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวโดยใชกรรมวิธีโซดา 
1.2.2 เพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อกระดาษทางชีวภาพ 
1.2.3 เพื่อศึกษาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อกระดาษ 
         จากฟางขาวที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและเยื่อกระดาษจาก 
         ฟางขาวที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา 
1.2.4 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางดานกายภาพและความเหนียวของกระดาษที่ผลิตดวย 
         วิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและกระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา 



บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 
 ดวยภูมิประเทศและภูมิอากาศของประเทศไทย อยูในที่ตั้งที่เหมาะสมแกการทําการเกษตร
เขตรอนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาว โดยประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกขาวเปน
อันดับตน  ๆของโลกมาจนถึงวันนี้ นอกจากความเชี่ยวชาญในการปลูกขาวเพื่อการบริโภคและการสงออก
แลว ประเทศไทยยังตองมีความรับผิดชอบในการลดภาวะโลกรอนหรือภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง 
ขาวจํานวนมหาศาลที่ประเทศไทยผลิตออกมาแตละปหลังฤดูเก็บเกี่ยวนั้น สวนที่เหลือจากการเก็บ
เกี่ยวก็คือฟางขาว ฟางขาวที่ไดหลังการปลูกขาวนั้นเกษตรกรสวนใหญยังไมมีการจัดการที่ดีและ
เหมาะสมเทาที่ควร โดยเกษตรกรจะเลือกใชวิธี “เผาทําลาย” ซ่ึงนับวาเปนการสรางมลภาวะทาง
อากาศอยางมาก และเปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดภาวะโลกรอนจากการเกษตรกรรมอีกดวย   
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกขาวประมาณ 65 ลานไร หรือประมาณรอยละ 20 ของพื้นที่ทั้งประเทศได
ผลผลิตขาว 24 ลานตัน มีฟางขาวเฉลี่ยประมาณปละ 25.45 ลานตัน และมีปริมาณตอซังขาวท่ีตกคาง
อยูในนาขาว 16.9 ลานตันตอป ดังนั้นจึงนับไดวาประเทศมีปริมาณฟางขาวและตอซังขาวมากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับตอซังพืชชนิดอ่ืน โดยมีปริมาณฟางขาวและตอซังมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จํานวน 
13.7 และ 9.1 ลานตันตอป รองลงมาคือภาคกลางและภาคตะวันออกมีจํานวนฟางขาวและตอซัง 6.2 
และ 4.1 ลานตันตอป และในพื้นที่ปลูกขาว 1 ไร มีปริมาณฟางขาวและตอซัง โดยเฉลี่ยปละ 650 
กิโลกรัม (สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2010) 
           ฟางขาวเปนวัสดุที่ยอยสลายงาย มีคาอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจนเฉลี่ย 99:1 มีปริมาณธาตุ
อาหารหลักของพชืไดแก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเฉลี่ย 0.51, 0.14 และ 1.55 เปอรเซ็นต มี
ปริมาณธาตุอาหารรองของพืชไดแก แคลเซียม แมกนีเซียม และซัลเฟอรเฉล่ีย 0.47, 0.25 และ 0.17 
เปอรเซ็นต  (สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2010) จากการที่เกษตรกรสวนใหญนิยมกําจัดฟางขาว
โดยวธีิการเผาซึ่งกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ จึงไดมีการริเร่ิมนําฟางขาวมาผลิตเปนผลิตภัณฑกระดาษเพื่อ
เปนการนําฟางขาวมาใชใหเกิดประโยชนและเปนการเพิ่มมูลคาฟางขาว อีกดวยอีกทั้งยังเปนการผลิตเยื่อ
กระดาษเพื่อทดแทนเยื่อไมปอนอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษอีกทางหนึ่ง โดยนอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาของ
เหลือทิ้งทางการเกษตรแลวยังชวยแกไขปญหาการตัดไม และลดปญหาเรื่องพื้นที่ปามีปริมาณลดนอยลงอีก
ดวย ในการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวนั้นตองผานขั้นตอนการกําจัดลิกนิน ออกเพื่อใหไดเยื่อกระดาษ
คุณภาพดี  การผลิตเยื่อกระดาษสวนใหญจะใชวิธีทางเคมี ซ่ึงเปนการผลิตเยื่อโดยใชสารเคมีสกัดลิกนินและ
สวนประกอบทางเคมีอ่ืนๆ ออกจากเนื้อไมที่ใชในการผลิตกระดาษใหมากที่สุดเหลือไวแตเซลลโลส  
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            ดอกขาว เปนสวนที่มีเกสรตัวผู และเกสรตัวเมียสําหรับการผสมพันธุ ดอกขาวประกอบดวย
เปลือกนอกสองแผนประสานกัน หอหุมสวนที่อยูภายใน ดอกขาวเปนดอกสมบูรณเพศ เพราะมีทั้ง
เกสรตัวผูและเกสรตัวเมีย และเกสรตัวผูอยูในดอกเดียวกัน 
            เมล็ดขาว  เปนแปงเรียกวา Endosperm และสวนที่เปนตนออน ถูกหอหุมโดยเปลือกนอก
เรียกวา Lemma และ Palca แปงเปนสวนที่เราบริโภค สวนตนออนเปนสวนที่มีชีวิต และงอกออก
จากเมล็ดมาเปนตนขาวเมื่อนําไปเพาะ และถูกความชื้น (ธนพรรณ และคณะ, 2546) 
            ขาวเปนพืชในวงศเดียวกับไผ  หญา และธัญพืช เชน ขาวโพด ขาวสาลี ขาวบารเลย 
ประชากรโลกกวา 40% กินขาวเปนอาหารหลัก ซ่ึงทําใหขาวเปนพืชอาหารสําคัญที่สุดของโลกเปน
อันดับที่สองรองจากขาวสาลี ขาวมีหลายชนิดพบในทุกทวีป แตขาวชนิดที่กินในปจจุบันมีกําเนิด
แถบเชิงเขาหิมาลัย และพบหลักฐานการปลูกขาวที่เกาแกที่สุดที่บานเชียงในประเทศไทยมีอายุ
ประมาณ 5,500 ป ประเทศไทยเปนผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก (34% ของขาวในตลาดโลก) 
และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใตกินขาวกันคนละ 142 กิโลกรัมตอป (อภิชัย, 2552) 
  
ตารางที่ 1 ปริมาณตอซังและฟางขาวในแตละภาคของประเทศไทย (ลานตันตอป)   
 

ภาค ขาวนาป ขาวนาปรัง รวม รวม รวม 

ตอซัง ฟางขาว ตอซัง ฟางขาว ตอซัง ฟางขาว ท้ังหมด 
เหนือ 2.80 4.24 0.12 0.19 2.92 4.43 7.36 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 9.03 13.61 0.11 0.18 9.14 13.79 22.93 
กลางและตะวันออก 3.32 5.01 0.79 1.20 4.11 6.21 10.32 
ใต 0.63 9.95 0.04 0.07 0.67 1.02 1.69 
ปริมาณรวม 15.80 23.81 1.08 1.64 16.84 25.45 42.33 

 
ที่มา: สํานักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (2553) 
 
2.2  ประโยชนจากฟางขาว 

1) ใชเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ  (Biofuels) ฟางขาวเปนแหลงพลังงานที่ปราศจากคารบอน ได
ถูกนําไปใชมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในพลังงานที่เรียกวา ไบโอบตูานอล (Biobutanol) 
           2) ใชในโรงงานพลังงานมวลชีวภาพ (Biomass) ซ่ึงเปนที่นิยมมากในกลุมประเทศอยีู (EU) 
ทั้งนี้โดยใชฟางอัดฟางกอนโดยตรง ใชฟางอัดเปนเมล็ดสาํหรับเปนอาหารสัตว ใชฟางอัดเปนเมล็ด
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เพื่อเปนเชื้อเพลิงที่ใหพลังงานสูงพอๆ กับถานหิน หรือกาซธรรมชาติ 
           3) ใชยดัเปนทีน่อนของมนุษยและสัตว (Bedding humans or livestock) ซ่ึงที่นอนแบบนี้มี
ใชกันอยูที่ตางๆ 

4) ใชเล้ียงสัตว (Animal feed) เชน แพะ แกะ วัว ควาย อูฐ เพราะใหพลังงานสูง ยอยงาย 
และมีคุณคาทางอาหาร 
           5) ใชทําหมวกและภาชนะสานตางๆ เมื่อคร้ังอดีตในประเทศแถบยุโรป เชนประเทศ
อังกฤษ คนนิยมหมวกที่สานดวยฟางขาวมาก ปจจุบันหมวกที่สานดวยฟางจะนําเขาจากตางประเทศ 
          6) ใชมุงหลังคา เชนเดยีวกับหญาคา จาก เปนตน หลังคาที่ทําดวยฟางมคีุณสมบัติกันฝนได
ดี มีน้ําหนักเบา และเปนฉนวนกนัรอนดกีวาและมีราคาถูกกวาฉนวนกันรอนอื่นๆ 

7)  ใชทําภาชนะบรรจุภัณฑตางๆ (Packaging) เพราะมีความแข็งแรง ทนทานตอการ
กระทบ  

8)  ใชทํากระดาษ (Paper) ใชเปนเยื่อทํากระดาษได 
           9)  ใชทําเปายงิธนู (Archery targets) แตเดมิใชฟางถักดวยมือ แตปจจุบนัใชถักดวย
เครื่องจักร 
          10)  ใชทําปลอกคอมา (Horse collars) เพราะฟางมีความเหนียวแนนกวาวัสดุอยางอื่น 
          11)  ใชเปนวัสดุกอสราง (Construction material) เชนเดียวกับ อิฐ และดนิดิบ ตามสวน
ตางๆของโลกจะใชฟางผสมกับดินเหนยีวและคอนกรีต ใชดินเหนยีวผสมกับฟาง เรียกวัสดุชนดินี้
วา cob เปนวัสดุในการกอสรางอยางหนึ่ง ดวยเหตุที่ฟางมคีุณสมบัติเปนฉนวนกันรอน เขาจึงใชฟาง
สรางบานโดยไมตองมีโครงรางอยางอื่น หรือจะนําฟางมาสรางโดยมีโครงรางเปนไมหรือเปนเหลก็
ก็ได บานที่สรางแบบนี้เขาเรยีกวาบานกอนฟาง (Straw bale houses) 
          12)  ใชทําเอ็นไวโรบอรด (Enviroboard) 
          13) ใชทําเชือก (Rope) 
  14) ใชสานเปนภาชนะตางๆ (Basketry)  
          15) ใชทํารองเทา ในประเทศเกาหลีนยิมใชฟางมาสานเปนรองเทา และในประเทศเยอรมนี
ก็นิยมใชรองเทาเชนเดยีวกนั 
          16) ใชในการปลูกพืช (Horticulture) เชน ในแปลงเพาะเห็ด แปลงปลูกแตง ในประเทศ
ญี่ปุนใชฟางคลุมตนไมในฤดูหนาวเพื่อมใิหพืชตายและใชปองกันแมลงศัตรูพืช และยังใชฟางเพื่อ
ลดจํานวนของสาหรายในสระน้ําหรือในหนองน้ําไดดวย 
          17) ใชประโยชนแทนแผนโฟมในการประดับดอกไมทําพวงมาลาและพวงหรีด 
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ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑจากฟางขาว 
                 ที่มา : http://used-square-baler.blogspot.com/2009/11/blog-post_6395.html 
 
2.3  ประวัติและความเปนมาของกระดาษ (ศิวโรฒ และคณะ, 2546) 

กระดาษ (Paper) แผนวัสดุบางที่ทําจากเสนใยผสมกับสารเติมแตงตางๆ ตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้น
ไป  สารเติมแตงนี้อาจจะเติมกอนการขึ้นแผนหรือหลังจากขึ้นแผนก็ไดขึ้นอยูกับสมบัติที่ตองการ  
กระดาษทั่วไปจะมีน้ําหนักมาตรฐานตั้งแตระดับสูงกวา 35-225 กรัมตอตารางเมตร กระดาษที่ผลิต
ระดับสูงกวา 225 กรัมตอตารางเมตร ขึ้นไปถือวาเปนกระดาษแข็ง  
            กระดาษถูกนํามาใชงานมาเปนเวลานานแลวตั้งแตกอนคริสตกาล ชาวอียิปตไดบันทึก
เร่ืองราวแผนวัสดุทําจากพืชที่เรียกวา Papyrus ลักษณะเนื้อเยื่อท่ีใชเขียนเปนเยื่อบางๆ ของกกชนิด
หนึ่ง ในป ค.ศ. 105 ชาวจีนชื่อ Ts Ailun เปนบุคคลแรกที่คนพบวิธีทํากระดาษ โดยนําเปลือกตน 
Mulberry ทําเปนชิ้นเล็กๆ มาผสมกับเศษผานําไปบดหรือตีในน้ําจนกระจายตัวเปนเสนใย แลวนํา
ตะแกรงซึ่งทําดวยไมไผไปชอนเสนใยที่แขวนลอยนําไปผ่ึงแดดใหแหง ซ่ึงจะไดแผนกระดาษ 
สมัยกอนการใชกระดาษนอย ความตองการกระดาษเพิ่มขึ้นเมื่อ Johann Gutenberg นักประดิษฐชาว
เยอรมันประดิษฐเครื่องพิมพไดสําเร็จ ทําใหการพิมพสะดวก รวดเร็ว ความตองการใชกระดาษ
สูงขึ้น มีการคนควาวิธีการผลิตเยื่อกระดาษทั้งกระบวนการผลิตแบบเชิงกลและแบบเคมีขึ้นมา  
ตอมาความเจริญดานประดิษฐกรรมนี้ไดแพรหลายมาเปนเยื่อกระดาษที่ใชกันอยูทุกวันนี้ 
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2.4  แหลงที่มาของเสนใยพืชในการผลิตเยื่อกระดาษ (ธีระ, 2539) 
            เสนใยที่ใชในการผลิตกระดาษอาจเปนเสนใยสัตว เสนใยพืช เสนใยแร หรือเสนใย
สังเคราะหก็ได อยางไรก็ตามเสนใยพืชจัดเปนวัตถุดิบสําคัญที่สุดในการทําเยื่อกระดาษ พืชเกือบทุก
ชนิดสามารถนํามาทําเปนเยื่อกระดาษได ซ่ึงสามารถจําแนกตามแหลงที่มาออกเปน 2 กลุมใหญ คือ 
พืชยืนตน และพืชลมลุก 

1 ) พืชยืนตน แหลงเสนใยแบงตามขนาดความยาวของเสนใยไดเปน 2 ประเภท 
                  1.1)ไมเนื้อออน (Soft  wood) เปนไมพืชยืนตนพวกไมผลัดใบ โดยทั่วไปมีใบเปน
รูปเข็ม เชน พวกตนสนสปรูซ (Spruce) ไพน (Pine) และ เฟอ (Fir) ในไทยมีเพียง 2 ชนิด คือ สน
สองใบ และสนสามใบ เสนใยที่ไดจากไมเนื้อออนจะมีความยาวเฉลี่ย ประมาณ 3 มิลลิเมตร เยื่อที่
ผลิตจากไมเนื้อออนเปนเยื่อใยยาว 

     1.2) เนื้อแข็ง (Hard wood) เปนไมพืชยืนตนพวกไมผลัดใบ ซ่ึงโดยทั่วไปมีกวาง 
เชน  ยูคาลิปตัส  (Eucalyptus) เบิรช (Birch) และใบไมกวางตางๆในประเทศไทยยกเวนไมบางชนิด
ในเขตอบอุน   เชน สนทะเล เยื่อที่ไดจากไมเนื้อแข็งเปนเยื่อใยสั้น มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 1-2 
มิลลิเมตร 

2 )   ไม Non – wood แหลงเสนใยจากพืชลมลุก สามารถแยกยอยไดเปน 3 ประเภท 
                2.1) สวนที่เหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ฟางขาว ชานออย 
                2.2) พืชที่ปลูกขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง เชน ตนไผ ตนหญาขจรจบ ผักตบชวา 
                       2.3) เสนใยจากพืชผลที่มคีุณสมบัติใกลเคียงกันมีดังนี้  จากเปลือกและตน เชนปอ
สา จากใบ เชน  สับปะรด (ธีระ, 2539) 
 
 2.5 องคประกอบทางเคมีของเสนใย มี 3 สวน คือ (กรกนก และคณะ, 2554) 

2.5.1) เซลลูโลส (Cellulose) เปนสารคารโบไฮเดรตประเภท Polysaccharide น้ําโมเลกุลสูง
ประกอบ ดวยหนวยซํ้าๆ กันของ β-D-Glucopyanose ตอกันเปนพอลิเมอร มีสมบัติไมละลายนํ้า ตัว
ทําละลายอินทรียทั่วไปและสารละลายดาง สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (Hydrolysis) กับกรด
ได และที่สําคัญคือโครงสรางเปนไปไดทั้งเรียงตัวเปนระเบียบ (Crystalline) และแบบไมเปน
ระเบียบ (Amorphous) รวมกันในสัดสวนตางๆ กัน ซ่ึงมีผลทําใหเซลลูโลสมีสมบตัิในดานการดูด
ซึม (Absorption) ยืดหยุน (Strees-strain) และการพองตัว (Swelling) เปนตน  

2.5.2) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) เปนสารคารโบไฮเดรตเชนเดียวกับเซลลูโลสแตมี
โครงสรางสวนใหญไมเปนระเบียบดังนั้นจึงดูดซึมน้ําไดดี ซ่ึงมีผลชวยใหเสนใยพองตัวไดรวดเร็ว 
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งายตอการตีเยื่อและยังชวยใหเสนใยมีคุณสมบัติยืดหยุนตัวเพิ่มขึ้นอีกดวย นอกจากนั้นยังสามารถ
ทําปฏิกิริยาไดในสารละลายดาง 
  2.5.3)  ลิกนิน (Lignin) เปนสารประกอบเชิงซอนที่มีน้ําหนักโมเลกุลสูง มักอยูรวมกับ
เซลลูโลส ลิกนินเปนสารที่ประกอบดวย คารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนรวมกันเปนหนวยยอย
หลายชนิด ซ่ึงเปนสารอะโรมาติก ลิกนินไมละลายน้ํา ไมมีสมบัติทางการยืดหยุน เพราะฉะนั้นจึงทํา
ใหพืชที่มีลิกนินมากมีความแข็งแรงทนทาน เมื่อพืชตายลิกนินจะถูกยอยดวยเอนไซมลิกเนส 
(Lignase)หรือลิกนินเนส (Ligninase) ซ่ึงเปนจุลินทรียที่สําคัญในรากไมแตละชนิด  
 
 2.6 กระบวนการผลิตกระดาษทั่วไปและเชิงหตัถกรรม (มะลิวัลย, 2542) 

 กระบวนการผลิตกระดาษในปจจุบันเปนอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรขนาดใหญมีผลผลิต

มากและมีประสิทธิภาพสูง แตก็ยังมีโรงงานขนาดกลางและยอมที่ผลิตกระดาษเฉพาะอยาง 

กระบวนการผลิตกระดาในเชิงอุตสาหกรรมแบงเปน  4  ขั้นตอนคือ                                 

1) ขั้นตอนการทําเยื่อกระดาษ 

2) ขั้นตอนการเตรียมน้ําเยื่อ 

3) ขั้นตอนการทําแผน 

4)   ขั้นตอนการตกแตงผิว 

2.6.1) ขั้นตอนการทําเยื่อกระดาษ (Pulping) 

การทําเยื่อกระดาษเริ่มจากการนําไมมาตัดเปนทอนๆลอกเปลือกไมออกทําความ 

สะอาดแลวสับเปนชิ้นเล็กๆ สามารถทําเยื่อกระดาษได 3 ประเภท 

 2.6.1.1) เยื่อเชิงกลหรือเยื่อบด (Mechanical pulp) เปนเยื่อที่ผลิตโดยใชพลังงาน 

โดยนําชิ้นไมไปบดดวยหินบดหรือจานบด เยื่อที่ไดจะมีลักษณะไมสมบูรณ ส้ันและขาดเปนทอน

ทําใหกระดาษที่ไดมาไมแข็งแรง อีกทั้งยังมีสารลิกนินคงเหลืออยู ซ่ึงเปนสารทําใหกระดาษ

เปล่ียนเปนสีเหลืองเมื่อไดรับแสง กระดาษที่ไดจากกรรมวิธีนี้มีความทึบสูงดูดความชื้นไดดี มีราคา

ถูกแตไมแข็งแรงและดูเกาเร็ว มักจะนําไปใชทําสิ่งพิมพประเภทหนังสือพิมพ เพื่อพฒันาเยื่อบดใหดี

ขึ้น ไดมีการนําชิ้นไมไปอบดวยความรอนกอนนําไปบด เพื่อใหมีเยื่อไมกับลิกนินแยกออกจากกัน

ไดงาย คุณภาพกระดาษที่ไดก็จะดีขึ้น 
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 2.6.1.2) เยื่อเคมี (Chemical pulp) เปนเยือ่ทีผลิตโดยใชสารเคมีและความรอนใน 

การแยกเยื่อและขจัดลิกนิน เยื่อกระดาษที่ไดจากวิธีนี้มีความสมบูรณกับเยื่อบด แตไดผลผลิตที่ต่ํา

กวา ราคาสูงกวา เยื่อเคมีที่ไดจากการใชสารซัลเฟต ซ่ึงเรียกวาเยื่อซัลเฟต( Sulfate pulp)จะเปนเยื่อที่

เหนียวมีสีคลํ้าอมน้ําตาล มักจะนําไปใชทํากระดาษเหนียว (Kraft paper) สําหรับทําถุงและบรรจุ

ภัณฑตางๆ สวนเยื่อเคมีที่ไดจากการใชซัลไฟตซ่ึงเรียกวาเยื่อซัลไฟต(Sulfite pulp) จะมีความ

แข็งแรงนอยกวาเยื่อซัลเฟต นิยมนําไปฟอกใหขาวเพื่อใชเปนกระดาษสําหรับเขียนและกระดาษเพื่อ

ใชในงานพิมพ 

 2.6.1.3) เยื่อกึง่เคมี (Semi-chemical pulp) เปนเยื่อทีผ่ลิตโดยน้ําไมชิ้นมาตมใน 

สารเคมีเพื่อใหเยื่อแยกออกจากกันงายขึ้นและเพื่อละลายลิกนิน เสร็จแลวจึงนํามาบดดวยจานบด 

กรรมวิธีนี้ทําใหไดเยื่อที่มีคุณภาพดีกวาเยื่อบดและไดผลผลิตมากกวาเยื่อเคมี เยื่อกึ่งเคมีมักนําไปใช

ในการผลิตกระดาษสําหรับบรรจุภัณฑเปนสวนใหญ 

 นอกจากนี้ยังมกีารทําเยื่อกระดาษใชแลว โดยนํามาปนเพือ่ใหเยื่อกระจายออกจาก 

กันและมีการผานขบวนการขจัดสิ่งที่ติดกระดาษมาดวยเชน หมึก กาว ฯลฯ เยื่อท่ีไดนี้จะไมสมบูรณ 

ส้ัน เสนใยขาด จึงไมมีความแข็งแรง การผลิตกระดาษจึงมักนําเยื่อบริสุทธิ์มาผสมเนื่องจากมีสาร

ปนเปอนตกคางไมสามารถกําจัดไดหมด เยื่อกระดาษเกามักนําไปใชทํากระดาษหนา กระดาษกลอง

และมักจะมีสีคลํ้า 

 เยื่อที่ผานขั้นตอนผลิตขางตน หากตองการนําไปผลิตกระดาษที่มีเนื้อสีขาว ก็จะ 

นําไปผานขบวนการฟอกเพื่อกําจัดลิกนินออก เยื่อที่ไดดวยกรรมวิธีตางๆ จะตองผานการเตรียมน้ํา

เยื่อกอนที่จะนําไปทําแผนกระดาษ 

2.6.2) ขั้นตอนการเตรียมน้ําเยื่อ (Stock preparation) 

เปนการทําใหเยื่อกระจายตวัและเติมสวนผสมใหเหมาะกบัการทํากระดาษประเภท 

ที่ตองการ การเตรียมน้ําเยื่ออาจมีการนําเนือ้ไมมากกวา 1 ชนิด มาผสมเขาดวยกันเพื่อควบคุมตนทุน

ใหเหมาะสมและเพิ่มสมบตบิางประการใหกับกระดาษที่จะผลิต การเตรียมน้ําเยื่อเร่ิมจากการตีเยือ่

ใหกระจายอยางสม่ําเสมอในน้ําเยื่อไมจับเปนกอน แลวนําไปบดใหเสนใยแตกเปนขลุยเพื่อชวยการ

เกาะยึดระหวางกันดีขึ้น จากนั้นก็นําสารปรับแตงตางๆ เพื่อเพิ่มสมบัติของกระดาษตามที่ตองการ

พรอมกันจะมกีารปรับความเขมขนของน้ําเยื่อกอนจะเขาสูขั้นตอนการทาํแผน 
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2.6.3) ขั้นตอนการทําแผน (Sheet formation) 

ขั้นตอนนี้เร่ิมดวยการนําเยื่อลงในถังจายน้าํเยื่อซ่ึงจะถูกปลอยลงบนสายพาน 

ตะแกรง น้ําสวนใหญจะรอดผานชองของตะแกรงเหลานี้เยื่อจะเริ่มเปนรูปรางกระดาษ สายพาน

ตะแกรงจะพาเยื่อกระดาษเขาสูสวนที่เปนลูกกลิ้งเพื่อรีดน้ําที่ยังคางอยูออกใหมากที่สุดพรอมกับกด

ทับใหเยื่อประสานติดกัน จากนั้นกระดาษจะถูกพาไปอบโดยผานลูกกลิ้งรอนหลายๆ ลูกจนเหลือ

น้ําอยูนอยมาก(ประมาณ 4-6% โดยน้ําหนัก) 

2.6.4) ขั้นตอนการตกแตงผิว (Finishing) 

กระดาษที่ผานการอบแหงจะถูกนํามาตกแตงผิวตามตองการเชนการขัดผิว 

(calendering) การเคลือบผิวใหเรียบเงาหรอืดาน กระดาษที่แลวเสร็จจะถูกจัดเก็บเปนมวนเขาโกดงั 

เมื่อมีการออกจําหนายก็จะตดัเปนมวนเล็กตามหนากวางที่ตองการ หรือตัดเปนแผนๆตามขนาดที่

ตองการแลวหอเปนรีมๆ ละ 500 แผน 

                                                                                                                      

2.7  สมบัติเชิงโครงสรางของกระดาษ (กานตพิชชา, 2552) 

สมบัติเชิงโครงสรางของกระดาษคือลักษณะทางโครงสรางของกระดาษที่ปรากฏใน
กระดาษแตละชิ้น สมบัติเชิงโครงสรางดังกลาวที่สําคัญมีดังนี้ 
           1) น้ําหนักพื้นฐาน (Basis weight) หมายถึง น้ําหนักของกระดาษตอหนึ่งหนวยพื้นที่ โดย
วัดจากกระดาษที่ถูกเก็บไวในสภาวะที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตามมาตรฐานที่กําหนดไว การ
วัดมี 2 ระบบ คือระบบน้ําหนักพื้นฐานแบบ อิมพีเรียล (Imperila basis weight system) กับ ระบบ
น้ําหนักพื้นฐานแบบเมตริก (Metric basis weight system)  สําหรับประเทศไทย ใชระบบน้ําหนัก
พื้นฐานแบบเมตริก ซ่ึงเปนการกําหนดน้ําหนักพื้นฐานของกระดาษเปนกรัมตอหนึ่งตารางเมตร 
(gm/m²) หรือเรียกวาแกรมเมจ (Grammage) ในการสื่อสารกันในวงการพิมพมักเรียกส้ัน ๆ วา กรัม 
หรือ แกรม 
           2) ความหนา (Caliper) หมายถึง ระยะหางระหวางผิวกระดาษดานหนึ่งไปยังผิวกระดาษอีก
ดานหนึ่งโดยวัดในแนวตั้งฉากกับผิวกระดาษและวัดในสภาวะและวิธีการตามมาตรฐานที่กําหนด
ไว หนวยวัดจะเปนมิลลิเมตร ไมโครเมตร หรือเปนนิ้ว สําหรับเมืองไทยนิยมใชเปนมิลลิเมตร ส่ิงที่
มีผลทําใหเกิดความหนาของกระดาษที่แตกตางกันคือ น้ําหนักพื้นฐานของกระดาษ เยื่อกระดาษที่
นํามาใช กรรมวิธีในการทําและบดเยื่อ แรงกดของลูกกลิ้งในขบวนการทํารีดกระดาษระหวางผลิต 
ดังนั้น น้ําหนักพื้นฐานของกระดาษที่เทากัน ก็อาจมีความหนาที่ไมเทากันได  
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           3) ความสม่ําเสมอของการกระจายตัวของเสนใยกระดาษ (Formation) หมายถึง การ
เปรียบเทียบปริมาณของเสนใยในบริเวณตางๆของกระดาษวามีความเทากันหรือตางกันอยางไร 
กระดาษที่มีความสม่ําเสมอของการกระจายตัวของเสนใยที่ดีจะทําใหกระดาษเรียบเสมอกันทั้งแผน
และมีความหนาเทาเทียมกัน เมื่อนําไปพิมพก็จะไดภาพพิมพที่ดีไมกระดํากระดาง  
           4) แนวเสนใย (Grain direction) หมายถึง แนวการเรียงตัวของเสนใยกระดาษ ถึงแมวาเสน
ใยของกระดาษจะวางตัวไมเปนระเบียบ แตเมื่อดูภาพรวมจะพบวาการเรียงตัวของเสนใยสวนใหญ
จะมีทิศทางไปในแนวเดียวกันและเปนแนวเดียวกับการไหลของน้ําเยื่อและการเคลื่อนของตะแกรง
ในเครื่องผลิต ซ่ึงเรียกแนวนี้วาแนวขนานเครื่อง สวนแนวที่ตั้งฉากกับแนวขนานเครื่องเรียกวาแนว
ขวางเครื่อง จากการศกึษาเรื่องความชื้นกับเสนใย พบวาเมื่อความชื้นสูงขึ้น อัตราการขยายตัวดาน
กวางของเสนใยจะสูงกวาดานยาวของเสนใยดังนั้นการขยายตัวของกระดาษดานแนวขวางเครื่องจะ
สูงกวาดานขนานเครื่องเมื่อกระดาษพบกับความชื้นที่สูงขึ้น ซ่ึงเปนส่ิงที่โรงพิมพตองคํานึงถึงใน
การเลือกใชกระดาษใหถูกแนวเพื่อลดปญหาการพิมพสีเหล่ือม 
           5) ความสามารถในการคงขนาด (Dimensional stability) หมายถึง ความสามารถของ
กระดาษในการรักษาขนาดทั้งดานกวาง ดานยาว และความหนาใหคงเดิมเมื่อไดรับสภาพแวดลอมที่
ตางไป เชนไดรับความชื้นที่เพิ่ม ไดรับแรงกดทับ ความสามารถในการคงขนาดที่ดีชวยลดปญหาใน
การพิมพ เชน ลดปญหาการพิมพสีเหล่ือม 
           6) ความพรุน (Porosity) หมายถึงการเปรียบเทียบปริมาณและขนาด ความลึกของหลุมบน
กระดาษตอหนึ่งหนวยพื้นที่ ความพรุนมากชวยทําใหอากาศและของเหลวซึมผานไดงาย ดังนั้นเมื่อ
กระดาษที่มีความพรุนสูงไดรับหมึกพิมพหมึกก็จะซึมลงในหลุม ทําใหหมึกแหงตัวเร็วแตยังผลให
เนื้อสีที่คงเหลืออยูบนผิวนอย ภาพพิมพจึงดูซีดและไมคมชัด 
           7) ความเรียบ (Smoothness) หมายถึง ระดับความเรียบของผิวกระดาษเทียบกับความเรียบ
ของผิวแกว ความเรียบของผิวกระดาษที่ดี ทําใหการรับเม็ดหมึกไดดีไมกระจายตัวออก ทําใหเม็ด
สกรีนคม ภาพพิมพจึงออกมาคมชัดมีแสงเงาที่ดี 
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2.8  สมบัติทางเชิงกลของกระดาษ (ธนพรรณ และคณะ, 2546) 
สมบัติทางเชิงกลของกระดาษเปนตัวบงชี้ถึงศักยภาพในการใชงานของกระดาษ หมายถึง 

การที่กระดาษมีความทนทานตอการใชงาน (Durability) และความสามารถในการตานทานแรงที่มา
กระทําในลักษณะตางๆ เชน แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด และแรงที่ทําใหกระดาษโคงงอ ซ่ึงสามารถ
วัดออกมาไดในรูปสมบัติเชิงกล สมบัติเชิงกลของกระดาษ แบงเปน 2 ประเภท คือ  
           2.8.1) สมบัติเชิงกลพื้นฐาน เปนสมบัติเชิงกลที่บงบอกถึงพฤติกรรมของกระดาษที่เกิดขึ้น
ในขณะที่รับแรงดึง กระดาษแตละชนิดจะมีพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงสามารถอธิบายไดโดย
ใชความสัมพันธระหวางแรงเคน และความเครียด (Stress-strain plot)  
             2.8.2) สมบัติเชิงกลประยุกต เปนสมบัติเชิงกลของกระดาษ บงชี้ถึงคาความตานทานแรง
ที่มากระทําตอกระดาษในหลายลักษณะจนกระดาษขาด ไดแก แรงดึง แรงฉีก และแรงเฉือน สมบัติ
ทางเชิงกลของกระดาษที่ทดสอบโดยทั่วไป ไดแก  
           2.8.2.1) ความตานทานแรงดึงขาด (Tensile strength) และการยืดตัวกอนขาด 
(Elongation) ความตานทานแรงดึง หมายถึง ความสามารถในการปรับแรงดึงสูงสุดที่กระดาษจะทน
ไดกอนจะขาดออกจากกัน มีหนวยเปน แรงตอความกวางของกระดาษที่ใชทดสอบ เชน กิโลนิวตัน
ตอเมตร (kN/m) หรือปอนดตอนิ้ว (Lb/in) คาที่วัดไดเปนสิ่งที่บงชี้ใหเห็นถึงความทนทาน และ
ศักยภาพในการใชงานของกระดาษซึ่งรับแรงในขณะใชงาน หลักการในการตรวจสอบความ
ตานทานแรงดึงขาด คือ นํากระดาษที่ไดรับการตัดแลวตามมาตรฐานทดสอบ โดยยึดไวระหวางปาก
จับชิ้นทั้งสอง เปนการดึงใหกระดาษขาดดวยอัตราการยืดตัวคงที่ (Constant straining) ที่วัดคาแรง
ดวย Load cell ปากจับขางหนึ่งจนตึงนิ่งอยูกับ Load cell อีกขางหนึ่งเคลื่อนที่ไปดวยอัตราเร็วคงที่ 
เครื่องทดสอบแบบนี้ เรียกวา เครื่องทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส  
                 2.8.2.2) ความตานทานแรงดันทะลุ (Burst strenght) หมายถึง ความสามารถของ
กระดาษที่ทนแรงดันไดสูงสุด เมื่อไดรับการกระทําในทิศตั้งฉากตอผิวหนากระดาษ มีหนวยเปน
กิโลปาสคาล (k.Pa) หรือกิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือปอนดตอตารางนิ้ว กระดาษจําเปนตอง
มีความตานแรงดันทะลุ โดยเฉพาะกระดาษที่เกี่ยวของกับการบรรจุภัณฑตางๆ หลักการในการ
ตรวจสอบความตานทานแรงดันทะลุ คือ วางชิ้นทดสอบระหวางปากจับบนและลาง ซ่ึงมีลักษณะ
เปนแผนกลมมชีองตรงกลางแลวเดินเครื่องทํางาน กลีเซอลินที่อยูภายในเครื่องจะดันแผนยางไดอะ
เฟรมจนโปงขึ้น ดันกระดาษจนแตกทะลุ  
                  2.8.2.3) ความตานทานแรงฉีกขาด (Tear resistance) หมายถึง ความสามารถของ
กระดาษที่จะตานแรงกระทําซ่ึงจะทําใหช้ินทดสอบหนึ่งชิ้นขาดออกจากรอยฉีกเดิม หนวยที่ใชวัด
เปนมิลลินิวตัน(mN) หรือกรัม กระดาษที่จําเปนจะตองตรวจสอบความตานทานแรงฉีกขาด ไดแก 
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กระดาษทําถุง กระดาษพิมพและเขียน เปนตน หลักการในการตรวจสอบความตานทานแรงฉีกขาด 
คือใชชิ้นทดสอบที่มีขนาดตามมาตรฐานกําหนด ในระหวางปากจับบนแทนเครื่อง และบน 
Pendulum เคลื่อนที่ช้ินทดสอบจะฉีกขาด  
                 2.8.2.4) ความทนทานตอการพับขาด (Folding endurance) หมายถึง การพับไปพับ
มา (Double folds) ของชิ้นทดสอบ จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกันภายใตแรงดึงที่กําหนด 
หนวยที่ใชเปนจํานวนครั้งหรือ log 10 ในระบบ SI ความทนทานตอการพับขาด จะเปนการวัดที่
รวมความตานทานแรงดึงขาด การยืดตัว (Stretch) การแยกชั้นของกระดาษ และความตานทานแรง
กดซึ่งจะชี้ใหเห็นถึงอายุการใชงานของกระดาษ เชน กระดาษปก เปนตน หลักการในการตรวจสอบ
ความทนทานตอการพับขาด จะทําไดโดยยึดปลายขางหนึ่งของชิ้นทดสอบดวยแรงคงที่ สวนปลาย
อีกขางหนึ่งถูกจับดวยปลายจับแลวพับไปมาดวยความเร็วคงที่ และองศาตามมาตรฐานกําหนด 
จนกระทั่งชิ้นทดสอบขาด 
                2.8.2.5) ความทรงรูป (Stiffiness) หมายถึง ความสามารถของกระดาษที่จะ
ตานทานแรงที่มากระทําใหกระดาษโคงงอดวยน้ําหนักกระดาษจากภายนอก หนวยที่ใชเปนนิวตัน
เมตรหรือนิวตัน หรือหนวยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ หลักการในการตรวจสอบความทรงรูปคือใสชิ้น
ทดสอบลงไปในปากจับ ทําการทดสอบโดยแรงกระทําจะทําใหกระดาษโคงงอ (Bended) ไปเปน
มุม 7.5 องศา หรือ 15 องศา แลวแตชนิดกระดาษ 
 
2.9 สมบัติดานทัศนศาสตรของกระดาษ (ธนพรรณ และคณะ, 2546) 

2.9.1) ความขาวสวาง (Brightnees) หมายถึง คาการสะทอนของแสงสีน้ําเงินที่ชวงคลื่น 
457 นาโนเมตรเทานั้น จุดประสงคเดิมของการวัดความขาวสวาง เพื่อดูผลการฟอกเย่ือเปนสําคัญ 
เยื่อกระดาษที่ยังไมไดฟอกจะมีสีน้ําตาลเขมจนถึงสีเหลืองออน เนื่องจากลิกนินจะดูดซับแสงสีน้ํา
เงินไว ทําใหคาการสะทอนแสงที่ไดในชวงแสงสีน้ําเงินมีคาต่ํา แตเมื่อนําเยื่อไปฟอกโดยการขจัด
ลิกนินเยื่อฟอกขาวที่ไดจะใหคาการสะทอนแสงที่ชวงแสงสีน้ําเงินสูงขึ้นมาก  
          2.9.2) ความทึบแสง (Opacity) ความทึบแสงของกระดาษเปนคุณสมบัติที่จําเปนสําหรับ
กระดาษพิมพและเขียน กระดาษจะตองทึบแสงพอที่จะบังภาพ หรืออักษรที่อยูดานหลังไมให
ปรากฏ และความชัดเจนของสิ่งพิมพ ความทึบแสงสามารถวัดไดโดยเปรียบเทียบคาการสะทอน
แสงสีเขียวที่ชวงคลื่น 557 นาโนเมตร ความทึบแสงและความขาวสวางขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการ 
คือ การกระเจิงแสงและการดูดซับแสง กระดาษที่ใชเยื่อท่ีมีความขาวสวางสูงมากอาจมีปญหาดาน
ความทึบแสง เพราะเยื่อจะมีความทึบแสงนอยลง การใชตัวเติมเพื่อเพิ่มการกระเจิงแสงในเนื้อ
กระดาษจะชวยปรับปรุงความทึบแสงใหดียิ่งขึ้นได  
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          2.9.3) ความมันวาว (Gloss) เปนสมบัติดานทัศนศาสตรอยางหนึ่งของกระดาษเคลือบผิว 
หรือกระดาษอารต โดยหลักการความมันวาว หมายถึง ลักษณะของผิวกระดาษที่สะทอนแสง ณ มุม
ที่กําหนด โดยมุมสะทอนเทากับมุมตกกระทบ สําหรับกระดาษนิยมใชมุม 75 องศากับเสนปกติ ถา
แสงที่สะทอนในเชิงมุม (Speculaer) ดังกลาว มีมากกวาแสงที่สะทอนแบบทั่วไปผิวกระดาษจะดูมัน
วาวมาก  
         2.9.4) ความขาว (Whiteness) เปนสมบัติที่แตกตางจากความขาวสวาง การใชสารฟอกนวล
ในกระดาษ เปนการชวยใหกระดาษมีการสะทอนแสงในชวงคลื่นสีมวง และสีน้ําเงินมากขึ้น 
กระดาษจึงดูขาวขึ้นเมื่อดูดวยแสงแดด หรือแสงที่มีปริมาณรังสีอุลตราไวโอเลตใกลเคียงกับแสง
ธรรมชาติในเวลากลางวนั (รุงอรุณ, 2547) 
 
2.10 ประโยชนของกระดาษที่ทําดวยมือ  
กระดาษที่ทําดวยมือสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง ไดแก  

1) ทําเปนกระดาษปดรม  
2) ทําเปนกระดาษเช็ดมือตามรานอาหาร  
3) ทําเปนกระดาษหอของ  

        4) ทําเปนกระดาษหอผงเคมีภัณฑบรรจุในกอนถานไฟฉาย  
        5) ทําพัดกระดาษแบบตางๆ  
       6) ทํากระดาษลอกลายตามฝาผนัง  
       7) ทํากระดาษพิมพนามบัตร บัตรเชิญตางๆ  
        8) ทําเปน ส.ค.ส.  
        9) ทําเปนกระดาษปดวาว  
 
2.11  ลิกนิน (Lignin) (กัลยวัต ,2546) 

ลิกนินเปนชื่อที่ใชคร้ังแรกในป 1865 โดย Schulze ใชเรียกสารที่มีคารบอนเปนจํานวนมาก
และอยูใกลชิดกันในเนื้อไม (Adler,1977) ลิกนินเปนสารประกอบที่มีอยูมากในพืชรองลงมาจาก
เซลลูโลส (Cellulose) และเฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) มีอยูในผนังชั้นที่สอง (Secondary layer) 
ของผนังเซลล และใน Middle lamella หอหุมเซลลูโลส และเฮมิเซลโูลสของพืช (ภาพที่ 2 และ 3) มี
หนาที่ชวยใหผนังเซลลของพืชแข็งแรง เซลลของพืชเกาะอยูรวมกัน ลดการระเหยของนํ้าที่อยู
ระหวางเนื้อเยื่อไซเลม และผนังเซลล และปองกันการทําลายเนื้อเยื่อของพืชโดยจุลินทรีย ในพืชที่
ยังออนอยูมีลิกนินนอยและจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อพืชแกมากขึ้น ลิกนินที่มีอยูในพืชนั้นไมไดอยูอยาง
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อิสระแตจะรวมอยูกับโพลีแซคคาไรด (Polysaccharide) ชนิดอื่นๆ สามารถพบลิกนินไดในเฟรน 
และมอส (Club mosses) แตไมพบใน Bryophyta (True mosses) รวมทั้งพืชช้ันตํ่า   สําหรับพืช
ชั้นสูงที่มีลิกนินเปนองคประกอบไดแก ไมเนื้อแข็ง (Angiosperms หรือ Hard wood) ไมเนื้อออน 
(Gymnosperms หรือ Soft wood) และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวซ่ึงเปนกลุมพืชที่สําคัญและมีจํานวนมากที่สุด
บนพื้นโลก ไมเนื้อแข็งประกอบดวยลิกนิน โฮโลเซลลูโลสและอัลฟาเซลลูโลส18-25%,              
41-50.3%m และ 62.6-78.5%  ของเนื้อเยื่อแหงตามลําดับ สวนไมเนื้อออนมีลิกนิน โฮโลเซลลูโลส 
และอัลฟาเซลลูโลส 25-35%, 48.7-73.8% และ 38-52.6% ของเนื้อเยื่อแหง และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมี
ลิกนิน 10-30% ของเนื้อเยื่อแหง(Cowling and Kirk, 1976; Biremann, 1993) 
           ลิกนินเปนสารโพลิเมอรขนาดนํ้าหนักโมเลกุลตั้งแต 10 ถึง 1,000 ดาลตัน หรือมากกวาที่
สังเคราะหขึ้นจากหนวย Phenylpropanoid 3 ชนิดคือ Coniferyl alcohol, Sinapyl alcohol และ                   

-Coumatyl alcoholหนวยยอยทั้งสามชนิดมีปริมาณแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของพืชดังใน 
Gymnosperm (Soft wood) จะพบ Coniferyl alcohol เปนสวนใหญ และพบบางสวนเปน P-Coumatyl 
alcohol สวน Angiosperm      (Hard wood) พบวามี Coniferyl alcohol และ Sinapyl alcohol ในปริมาณ
ใกลเคียงกัน พบ -Coumatyl alcohol เพียงเล็กนอยหนวยยอยเหลานี้จะจับตัวกันเปนโครงสรางสามมิติ 
โดยสรางพันธะอีเทอร(Ether) ระหวางตําแหนงที่ส่ีของวงแหวนฟนอล (Phenol) กับคารบอนตําแหนง 

 ของ Side chain ซ่ึง Side chain ของลิกนินประกอบดวย Cinnamyl alcohol, Aldehyde และ 
Hydroxylated side chain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         (ก)                              (ข)                                     (ค) 
 ภาพที่ 2 โครงสรางของเนื้อไม ก) เนื้อเยื่อทอลําเลียง(ซาย) ข)ตัดขวางของผนังเซลล(กลาง)ค)                   
                   ภาพความสัมพันธของลิกนิน เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลสใน Secondary wall (ขวา) 

   ที่มา: Kirk and Cullen (1988) 
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ภาพที่ 3 โครงสรางของลิกนินซึ่งทําหนาที่หอหุมเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส 
            ที่มา: Kirk and Cullen (1988) 

 

2.12  แหลงที่เกิดลิกนิน (Occurrence) (จิตรัตน, 2539) 
ลิกนินพบอยูบริเวณผนังเซลลของพืช ซ่ึงผนังเซลลดังกลาวมีองคประกอบสําคัญดังนี้  คือ

เซลลูโลสทําหนาที่เปนโครงสรางพวกโพลีแซคคาไรดที่ไมใชเซลลูโลสและอนุพันธ ไดแกพวก 
Hemicelluloses, Pectin (Polymer ของ Methyl-D-Galactulonate) และ Extensin (Glycoprotein) ซ่ึง 

ทําหนาที่เปนเนื้อ (Matrix) และสวนที่หอหุมสวนใหญเปนพวกลิกนิน  ลิกนินพบกระจาย  
อยูทั่วไปทั้งผนังเซลลโดยจับอยูกับโพลีแซคคาไรด 
          Freudenbenberg ไดศึกษาเกี่ยวกับบอนดระหวางลิกนินกับโพลีแซคคาร พบวาเปน Ether 
inkage ระหวางโพลีแซคคาไรดกับ Benzyl alcohol group  
ผนังเซลลพืชที่เจริญเติบโตเต็มที่แลวจะประกอบดวย 2 โครงสราง 

2.12.1) Primary  wall เปนโครงสรางอันแรกของผนังเซลลที่สรางขึ้นหอหุม Protoplasm    
มีเซลลูโลส 20-25% 
  2.12.2) Secondary  wall  เปนโครงสรางที่เกิดขึ้นภายหลังจะสรางขึ้นมาหนากวาจัดเรียง 
ตัวเปน 3 ชั้น มีเซลลูโลส 45-55% 
ลิกนินพบอยูทั่วไปทั้ง Primary wall, Secondary  wall และ Middle lamella และพบมากตามมุมของ
เซลลพืช 
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2.13 การจําแนกลิกนิน (Janshekar and Fiechter, 1983) 

ไดมีการแบงลิกนินออกอยางกวางๆ เปน 3 พวก คือ 
1) Gymnosperm wood หรือ Softwood lignin เมื่อถูกออกซิไดซดวย  Alkaline  nitrobenzene  จะ

ให Vanillin  และ P-Hydroxybenzaldehyde  เล็กนอย 
2) Angiosperm wood หรือ  Hardwood lignin  เมื่อถูกออกซิไดซดวย Alkaline nitrobenzene จะ

ให Vanillin และ Syringal  dehyde 
          3) Grass lignin เมื่อถูกออกซิไดซดวย Alkaline nitrobenzene จะใหVanillin  P- Hydroxybenzaldehyde, 
Syringaldehyde 
          ตอมา Higuchi และ Kawamura ไดจดัแบงลิกนินใหละเอียดลงไปโดยอาศัย IR spectra ของ
ลิกนินที่แยกออกมา และ Product ที่ได จากการออกซิไดซดวย Alkaline  nitrobenzene ดังนี้ 
 
Type  N lignins (Guaiacyl lignins)  
Guaiacyl lignins หมายถึงลิกนินที่มีองคประกอบสวนใหญเปน Guaiacylpropane unit มี   
 p-Hydroxyphenylproane  unit เล็กนอยแตกตางกันไป และบางชนิดอาจมี Syringylpropane unit 
และ อ่ืนๆ ปนอยูบางในปริมาณนอยมาก Type N lignins  แบงออกเปน 3 ชนิด  
           1)“Standard” Guaiacyl lingnins  (Type Ns)  หมายถึง Guaiacyl  lignins  lingnins ที่มี IR  Absorption  
bande เมื่อออกซิไดซดวย Alkaline nitrobenzene จะใหปริมาณของ Vanillin มากกวา 90 % ของ Aldehyde 
ทั้งหมด  ปริมาณของ  P- hydroxybenzaldehyde 0.5-3.5% และ Syringaldehyde  0-1 %เปนลิกนินที่พบในพืช
พวกสน (Coniferous  wood) ไดแกพวก Pine, Spruce, Fir,  Ceder, hemlock เปน มีลิกนินเปนองคประกอบ 
24-33% 
            2) ลิกนินใน Cycadales (Type Nc) 
เปน  Guaiacyl lignins  ที่พบในพืชพวก Cycads  ลิกนินที่แยกออกมามี Strong  absorption ที่ 1740 cm-1  
สวน Guaiacyl  lignins อ่ืนๆ จะเปนเพียง Shoulder เล็กๆ ที่ Wavelength  ดังกลาว เมื่อออกซิไดซดวย 
Alkaline nitrobenzene จะให Vanillin, P- hydroxybenzaldehyde และ Syringaldehyde ในปริมาณใกลเคียง
กับ Type Ns พืชพวกนี้ไดแก Sago  palm (Cycasrevoluta ) 
            3) ลิกนิน “Type Np” 
เปน Guaiacyl lignins ที่พบในพวก Lower  vascular  plant ไดแก Clubmoss , Ferm, Tree- fern พืช
ดังกลาวมีลิกนินเปนองคประกอบประมาณ 22-30% และมี Strong  absorption ที่ 1740 cm-1 เชนเดียวกับ 



18 
 

“Type Nc”  เมื่อออกซิไดซดวย Alkaline nitrobenzene  จะให Vanillin 29-33%,  P- hydroxybenzaldehyde 
เล็กนอย, สวน Syringaldehyde เกือบไมมีเลย 
         *เปนพืชพวก Gymnosperms, Order pinales (Conifer  order) 
         *เปนชื่อของ Order อยูใน Class Cycadosida ซ่ึงมีเพียง Order เดียว 
 
Type  L lignins” ( Guaiacyl- Syringyl  lignins ) 
            Guaiacyl- syringyl  lignins  หมายถึงลิกนินที่มีองคประกอบสวนใหญเปน Guaiacylpropane  unit กับ 
Syringulpropane  unit และอาจมี P- hydroxyphenylpropane unit  ปนอยูบางเล็กนอย “Type L lignins”   แบง
ออกเปน 5 ชนิด 
             1) “Standard” Gualacyl-syringyl lignins (type  Ls) หมายถึง   Gualacyl-syringyl lignins ที่
มี IR absorption band เปนลิกนินที่มี Methoxy contant  ประมาณ 17.1-21.9% และอัตราสวนของ 
Methoxy group/C9 unit เทากับ 1.20-1.52 เมื่อออกซิไดซดวย Alkaline nitrobenzene จะให Mole 
ratio ของ  Syringaldehyde:Vanillin เทากับ 2.3:1-3.3:1 ลิกนินชนิดนี้พบในพืชพวกไมเนื้อแข็งใน
เขตอบอุนเชนAlder, Ash, Birch, Beech, Elm, Maple, Oak และยังพบใน Herbaceousangiosperm 
เชน Pea, Potato, Asparagus, Orchid 
           2) ลิกนินใน Gnetales (Type Lg) เปน Guaiacyl- syringyl lignins ที่มี Mole ratio ของ
Syringaldehyde: Vanillin เทากับ 1.2 :1-3:1 เมื่อ ออกซิไดซดวย Alkaline nitrobenzene พืชใน 
Order ดังกลาวไดแก Mexican tea  นอกจากนี้ยังพบในสนบางชนิดซ่ึงจะให Mole ratio ของ 
Syringaldehyde: Vanillin เทากับ 0.13:1 – 1:1  
           3) ลิกนินในพืชพวกไมเนื้อแข็งในเขตรอน (Tropical hardwood lignins) (Type Lt) เปน  
Guaiacyl-Syringyl  lignins ที่มี Syringyl-propane  unit ต่ํา เมื่อลิกนินดังกลาวถูกออกซิไดซดวย 
Alkaline nitrobenzene จะให Mole ratio ของ Syringaldehyde : Vanillin < 1:1 
           4) Grass lignin (Type Lm) เปน Guaiacyl-syringyl lignins ที่พบในพืชพวก Grass ไดแก 
Corn, Bamboo, Reed, Rye  เมื่อออกซิไดซลิกนินดังกลาวจะใหทั้ง Vanillin, Syringaldehyde และ  
P-hydroxybenzaldehydeในปริมาณสูง Mole ratio ของ Syringaldehyde : Vanillin เทากับ        
0.34:1-1.05:1,Mole ratio ของ P-hydroxybenzaldehyde : Vanillin เทากับ 0.49:1-0.99:1 
          5) Lignin  ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ืนๆ จะให Mole ratio ของ Syringaldeldehyde: Vanill 
เทากับ 0.61:1-2.05:1 สวน  P- hydroxybenzalde-hyde นั้นมีเพียงเล็กนอย 
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2.14  ปริมาณลิกนินในฟางขาว  

เนื่องจากในฟางขาวมีปริมาณลิกนินสูงดังนั้นจึงตองใชปริมาณดางที่สูงดวย ฟางขาวมี
ปริมาณ Cellulose และ Lignin ต่ํากวาเนื้อไม แตมีปริมาณ Hemicelluloses สูงกวา ดังนั้นเมื่อนํามา
ผลิตเปนเยื่อกระดาษแลวจะทําใหมีคา Tensile strength และ Compressive strcngth ต่ํากวาเนื้อไม 
ลักษณะโครงสรางของฟางขาวคือ  มีผนังเซลล  80-90% ภายในมีชองวางเรียกวา  Lumen 
องคประกอบทางเคมีประกอบดวย Siliga 5-10% และ Extractives   5-15% ซ่ึงสวนมากเปนสารที่
ละลายน้ํา ลิกนินที่อยูในฟางขาวจะทําหนาที่เปนตัวเชื่อมแตละเซลล ทําใหเกิดเนื้อเยื่อ และเชื่อม
ระหวางเสนใย (Fibrils) ทําใหเกิดผนังเซลล ลิกนินมีลักษณะการเชื่อมไขวสูง โมเลกุลซับซอน และ
รูปรางไมแนนอน ขั้นแรกลิกนินทําหนาที่เชื่อมระหวางเซลลขางเคียงในเนื้อเยื่อช้ัน Middlelamella 
โดยสรางพันธะที่แข็งแรงเกิดเปนเนื้อเยื่อ  จากนั้นจะกระจายตัวเขาสูผนังเซลลทะลุผาน 
Hemicelluloses และสรางพันธะยึดกับเสนใย ทําใหเกิดความแข็งแรง ถาไมมีลิกนินเสนใย 
Cellulose ก็จะเปรียบเสมือนเข็มเล็กๆ ที่เปยกน้ํา (จารุกร, 2547) 
 

 
 

ภาพที่ 4 โครงสรางของฟางขาว 
                 ที่มา: http:// www.Goldboard.com/straw/botany.html (2010) 
 
 
 
 



20 
 

 
 

ตารางที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบองคประกอบในฟางขาว  ไมเนื้อออน และไมเนื้อแข็ง 
 
  ฟางขาว  ไมเนื้อออน ไมเนื้อแข็ง 
 ลําตน ขอ ใบ   
องคประกอบพืช(%db)      
ผนังเซลล 90 79 76 95 93 
ซิลิกา 3 8 11 <0.5 <0.5 
Extractives 7 13 13 4.5 6.5 
องคประกอบผนังเซลล(%db)      
เซลลูโลส 40 40 35 45 42 
เฮมิเซลลูโลส 45 40 55 25 38 
ลิกนิน 15 20 10 30 20 

 
ที่มา : http:// www.Goldboard.com/straw/botany.html(2010) 
 
2.15  การยอยสลายลิกนินโดยเชื้อรา 
Kerem and Harder (1998) จัดแบงเชื้อราที่สามารถยอยเนื้อไมได คือ 
 1) White-rot fungi เปนเชื้อราที่พบในไมเนื้อแข็ง (Hard wood) ขึ้นทั้งบนพื้นผิวและในเนื้อ
ไม เชื้อรานี้เมื่อแหงมีนํ้าหนักเบา ถาไดรับความชื้นสามารถลอกหลุดออกจากเนื้อไมได White-rot 
fungi มีผนังเซลลที่บางมาก เขาแทรกเนื้อไมไดจนถึง Middle lamella สามารถสรางเอนไซมออกมา
นอกเซลลได สามารถยอยไดทั้งเซลลูโลส และลิกนิน บางครั้งสามารถยอยลิกนินไดดีกวาเซลลูโลส 
การยอยสลายลิกนินในเนื้อไมของ White-rot fungi ประกอบดวยกระบวนการออกซิเดชั่นรีดักชั่น
โดยเอนไซม Lignin peroxidase (LiP), Manganese peroxidase (MnP) และ Laccase เกิดพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงองคประกอบของลิกนิน คือการลดจํานวนของหมู Methyl ลดปริมาณ -O-4 
Linkage เพ่ิมปริมาณออกซิเจน เพิ่มกลุม Aliphatic ompound และ Aromatic carboxylic compound 
ทําใหไดโครงสรางลิกนินที่เปน Monomeric และ Dimeric นอกจากนี้ White-rot fungi ยังสามารถ
ออกซิไดซสารประกอบ Phenolic ได White-rot fungi สวนใหญเปนเห็ดในกลุม Basidiomycetes 
ไดแก Family Agaricaceae, Hydnaceae, Telephoraceae, Corticiaceae และ Polyporaceae 
นอกจากนี้ยังมีราในกลุม Ascomycetes ใน Order Spherialeswhite-rot fungi ที่มีการศึกษากันมาก 
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ไดแก Phanerochaete chrysosporium, Tremates sp. , Cerporiopsis subvermispora, Phebia 
radiata, Pycnoporous sp. , Coriolopsis rigida, Pleurotus sp. , Garnoderma lucidum, Nematoloma 
frowardii และ Bjerkandera spp เปนตน 

Kirk et al. (1992) ไดศึกษากลไกการยอยสลายลิกนินของเชื้อรา Phanerochaete chrysosporium 
พบวาเสนใยเชื้อราสรางเอนไซมยอยลิกนิน คือ Lignin peroxidase (LiP), Manganese peroxidase 
(MnP) และ Glyoxal oxidase (GLOX) ซ่ึงเปนตัวสราง H2O2 ขณะเกิดการยอยสลายลิกนิน LiP จะ
ยอยสลายโครงสรางลิกนินที่เปนนอนฟนอลิก (Non-phenolic) ในขณะที่มีการยอยลิกนินเชื้อราจะ
สราง Veratryl alcohol ทําหนาที่เปนตัวชักนํา การสราง LiP และเปนสารตัวกลางแลกเปลี่ยนประจุ
ใหกับ LiP สวน MnP จะยอยสลายโครงสรางลิกนินที่เปนฟนอลิก (Phenolic) และสรางMn3+สาร
ตัวกลางในรูป Aromatic และ Aliphatic ที่เกิดขึ้นจะถูกเชื้อราใช สารตัวสุดทายที่ไดจากการยอย
สลายลิกนิน คือ คารบอนไดออกไซด (CO2) และนํ้า  
 2) Brown-rot fungi เปนจุลินทรียที่ยอยสลาย Wood polysaccharides ไดแก  เซลลูโลส และ
เฮมิเซลลูโลส สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสรางของลิกนินโดยแทรกตัวเขาไปที่ Lumen ของเนื้อไม
ทําใหเกิดรู และการสึกกรอนในผนังเซลลของเนื้อไมไดอยางรวดเร็ว เนื้อไมที่พบวามีการยอยสลาย
ของ Brow-rot fungi จะมีสีนํ้าตาลแดง และกรอบ สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาสามารถแบง 
Brown-rot fungi ไดเปน 2 กลุมคือ พวกที่สามารถยอยสลายสวนประกอบของผนังเซลลไมได
ทั้งหมดรวมถึงลิกนินดวย และพวกที่สามารถยอยสลายลิกนินไดเล็กนอย แตสวนใหญยอย Wood 
polysaccharide เชื้อราที่จัดเปน Brown-rot fungi คือ Postia placenta 
           3) Soft-rot fungi พบภายใตสภาวะที่มีความชื้นมากๆ การยอยสลายจะใชเสนใยที่มีลักษณะ
บางแทรกเขาไปที่ผนังเซลลช้ันที่สอง (Seconary wall) ของเซลลเนื้อไมสามารถยอยสลายโพลีแซค
คาไรดไดดีแตยอยสลายลิกนินไดอยางชาๆ (Blanchette, 1991) ไดแก ราในกลุม Ascomycotina และ 
Deuteromycotina 
           White-rot  fungi  มีประสิทธิภาพมากที่สุดในธรรมชาติในการยอยลิกนิน สวน Brown-rot  
fung และ Soft-rot fungi  สามารถยอยลิกนินไดอยางชาๆ 
 
2.16 การใชประโยชนจาก White-rot  fungi ( กัลยวัต, 2546 ) 
             1) การผลิตเยื่อโดยวิธีชีวภาพ (Biopulping) 
          การทํา Biopulping มีจุดประสงคเพื่อชวยลดสารเคมีที่ใชในการกําจัดลิกนินในกระบวนการ
แยกเยื่อจากชิ้นไม มีการศึกษาการใช Ligninnolytic  fungi สําหรับการทํากระดาษทางชีวภาพ โดยมี
การทดลองใชจุลินทรียหมักชิ้นไม Aspen (Kirk, 1998; Sachs et al., 1989) ไมเนื้อแข็ง (Hard wood) 
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และไมเนื้อออน (Soft wood) (Akhtar et al., 1992) ไม Birch (Messenner et al., 1992) ไม Aspen 
หรือ Loblolly  pine (Blanchette and Burnes 1995) และฟางจากขาวสาลี (Kuhn et al., 1992) ซ่ึง
พบวา การทํา Biopulping ใน Aspen wood chip สามารถประหยัดพลังงานไดถึง 40 % หลังจากที่
หมักดวยเชื้อราเปนเวลา 4 สัปดาห (Kirk, 1998) ในเนื้อไมแข็ง และไมเนื้อออนเมื่อหมักดวยเชื้อรา
กอนกระบวนการทํากระดาษทางกลวิธี (Mechanical  pulping) และทางชีวกลวิธี (Biomechanical 
pulping) สามารถประหยัดพลังงานไฟฟาในการทํากระดาษ ทําใหความเหนียวของกระดาษดีขึ้น 
และชวยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากการผลิตกระดาษ(Akhtar et al., 1992) 
ในไม Birch พบวาคา Kappa number ลดลง 0-4% เมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นไมที่ไมมีการหมัก ความ
สวาง (Brightness) เพิ่มขึ้น 0-4% ความเหนียวของกระดาษลดลงประมาณ 10% (Messenner et al., 
1992) ใน Aspen หรือ Loblolly pine wood ภายใตสภาวะการทดลองที่แตกตางกันใน Static-bad 
bioreactor เปนเวลา 2-4 สัปดาห พบวาชวยลดพลังงานไฟฟาระหวางกระบวนการทางกลวิธี 
(Blanchette and Burnes 1995) ในฟางจากขาวสาลี โดยใช Pleurotu eryngii ซ่ึงเปนเชื้อราที่คัดเลือก
มาจาก Basidiomycetes 27 ชนิด พบวา 50% ของลิกนินถูกกําจัดออกเมื่อหมักเชื้อราใน 2 กรัมของ
ฟางขาวสาล ีโดยเติม NH4NO3 30 mM ปริมาตร 6 ml (Kuhn et al., 1992) ในชิ้นเนื้อไม Aspen 
พบวาเชื้อราเจริญไดดีทั้งในเนื้อไม และมีการสรางเอนไซมเพื่อทําลายผนังเซลลของเนื้อไมทําให
เนื้อไมเกิดการสึกกรอน (Sachs et al., 1989 ) 
          2) การใช White-rot  fungi ในการเพิ่มมูลคาของของเสีย (Wastes upgrading) 
          ของเหลือทางการเกษตรและทางอุตสาหกรรมบางชนิดมี Lignocelluloses อยูเปนจํานวนมาก 
และมีราคาถูก Lignocellulose เหลานี้สามารถนํากลับมาใชไดโดยหมักกับเชื้อราใน Solid  state 
fermentation แลวนํากลับมาทําเปนอาหารสัตว Kerem and  Harder (1998) ศึกษาการยอยสลาย
ลิกนินในฝายดวยเชื้อ Pleurotus ostreatus โดยใช Solid state fermentation และ Mn2+ ปริมาณตางๆ 
(30-620 μg/g ของวัตถุดิบ) พบวาเชื้อรายอยฝายแลวใหโปรตีน และสารที่เปนประโยชนสําหรับใช
เปนอาหารสัตว 
           3) การใช White-rot   fungi ในการเปลี่ยนรูปสารพิษ (Bioremediator) 
             ระบบนิเวศบนบกและในน้ําตองการเทคโนโลยีทางชีวภาพเพื่อมายอยสลายสารที่ปนเปอน
ในสิ่งแวดลอม และอาจกอใหเกิดมลพิษ ไดแกสารจําพวก Aromatic organohalide และ Pertachlorophenol  
(PCP) ที่เปนองคประกอบใน LS(Lignosulphonate) ซ่ึงเปนของเสียในอุตสาหกรรมกระดาษ เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตเยื่อ และฟอกเยื่อ มีสีดํา ประกอบดวยลิกนินเปนสวนใหญกําจัดโดยการเผา 
(Boyle,1995;Aiken,1996) สารจําพวก Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) เชน Phenanthrene, 
anthracene ที่เปนองคประกอบในน้ํามันดิบ เปนตน (Kerem and Harder, 1992) เชื้อราสามารถยอยสลาย
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สารเหลานี้ได ซ่ึงมีการศึกษาใน Phanerochaete chrysosporium, C. versicolar , Bjerkandera sp. 
Pleurotus  ostreatus. (Paszczynski et al., 1992) 
 
        4) การใช White-rot  fungi เปนอาหาร 
             White- rot fungi  หลายชนิดที่รับประทานได สามารถยอยสลายสารประกอบลิกโนเซลลูโลส
(Lignocellulose)  ได เชน เห็ดชนิดตางๆ ไดแก Agaricus bisporus (Button  mushroom ), Lentinus  
edodes (Shitake mushroom) และ Pleurotus  ostreatus (Oyster mushroom) (Jim et al., 1998) 
             5) การใช White-rot  fungi  เพื่อผลิตเอนไซม 
             เอนไซมจาก White- rot fungi สามารถใชเปน Biocatalyst ในการผลิตสารใหกล่ินและ
น้ํามันหอม  ระเหยจากธรรมชาติ Ten Have et al. (1998) ศึกษาการผลิต Vanillin โดยใชเอนไซม
กลุมที่ยอยลิกนินนจาก Bjerkadera sp. และใช Eugenol coniferol และ Furulic acid เปนวัตถุดิบ 
Huge et al.(1998) ใชเอนไซมจาก White-rot fungi  ในการเปลี่ยน Benzylic acid ไปเปน Aldehyde 
และ Alcohol และการเปลี่ยน Ketone ไปเปน Alcohol ( กัลยวัต 2546 ) 
 

2.17 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของ Trichoderma viride       
Kingdom  Fungi 
        Phylum  Ascomycota 
               Class  Sordariomycetes 
                     Order  Hypoereales 
                           Family  Hypocreaceae 
                                 Genus  Trichodema  
 
            Tricroderma  viride สรางสปอรแบบ asexuallyโดยแบงตัวแบบ mitosis เปนAnamorph จาก 
Hypocrea rufa ของ teleomorph ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเชื้อราและการผลิตดอกเห็ดโดยทั่วไป
ของเชื้อรา เสนใยของ Tricroderma  viride สามารถผลิตความหลากหลายของเอนไซมรวมทั้ง   
เซลลูเลส และไคติเนส ซ่ึงสามารถยอยสลายเซลลูโลสและไคตินได สามารถเจริญเติบโตไดที่pH 
5.5-6.5 ที่ความชื้น 25-30 % ที่อุณหภูมิ 28-35 องศาเซลเซียส และราสามารถเจริญเติบโตไดโดยตรง
บนเนื้อไม ซ่ึงประกอบดวยของเซลลูโลสเปนสวนใหญและในเชื้อราที่ผนังเซลลซ่ึงจะประกอบดวย
ไคตินและไขมัน สวนเสนใยและดอกเห็ดของเชื้อราอื่นๆ จะเปน Parasitizes เรียกวา  "โรคราสีเขียว
ของเห็ด"  ทําใหเห็ดบดิเบี้ยว ไดรับผลกระทบตอการปลูกพืชทําใหผลผลิตลดลง (สุกาญจน, 2550) 
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ภาพที่ 5  ลักษณะของเชื้อรา Tricroderma  viride 
                 ที่มา: http:// www. doctorfungus.org (2011) 
 
2.18  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

กัลยวัต (2546) ศึกษาการคัดเลือกรายอยลิกนินที่แยกจากแหลงตางๆ ได 16 ไอโซเลทโดยดู
การเกิดสีใน Wood meal และ ABTS agar และศึกษากิจกรรมของเอนไซนยอยลิกนินในอาหาร
เหลว การทดลองนําราทั้ง 16 ไอโซเลทที่แยกไดไปเลี้ยงบนชานออย ใบสับปะรด และปอสา เปน
เวลา 4 สัปดาห พบวาเชื้อรา YK179 NP3 และ NP4 ใหอัตราสวนการยอยลิกนินตอการยอย
เซลลูโลส (Selection factor) สูงกวาไอโซเลทอื่นๆ คือ 0.019 0.026 และ 0.028 ตามลําดับ  
           จารุกร (2547) ทดสอบความสามารถในการยอยลิกนินจากฟางขาวของเชื้อราชนิดไวทร็อท 4 
ชนิด ไดแก เห็ดขอนขาว (Lentinus squarrosulus Mont.) จํานวน 5 ไอโซเลท เห็ดบด(L. polychrous) 
จํานวน 3 ไอโซเลต เหด็นางฟา(Pleurotus sajor – caju) และเห็ดนางรม (P. ostreatus) เปรียบเทียบกับ
วิธีการยอยลิกนินจากฟางขาว  โดยวิธีเคมีและเอ็นไซม พบวาเชื้อราทั้ง 4 ชนิด มีความสามารถในการ
ผลิตเอ็นไซมแมงกานีสเปอรออกซิเดสไมแตกตางกัน  โดยเห็ดบดไอโซเลทที่ 3 มีความสามารถในการ
ยอยลิกนินไดสูงสุด เมื่อวิเคราะหปริมาณลิกนินที่เหลือหลังผานการยอยพบวาเห็ดนางรม เห็ดขอนขาว 
ไอโซเลทที่ 5 และ เห็ดขอนขาว ไอโซเลทที่ 4 มีความสามารถในการยอยลิกนินไดสูงสุด จากปริมาณ
ลิกนินเริ่มตนในฟางขาว 22.5% ซ่ึงแตกตางจากเชื้อราชนิดอื่นๆ และมีศักยภาพในการยอยลิกนินจาก
ฟางขาวไดดีกวาวิธีเคมี 
           ชัยพร และคณะ (2550) ศึกษาผลของโซเดียมไฮดรอกไซดที่ระดับความเขมขนรอยละ 10, 
15 และ 20 ในการพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษฟางขาวแบบพื้นบาน เมื่อทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางกลของกระดาษ พบวาที่ระดับความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 20 ได
กระดาษฟางขาวที่มีคุณสมบัติทางกายภาพดีที่สุด ไดแก คาดัชนีความตานทานแรงดึง 22.63 นิวตัน
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เมตรตอกรัม ความยืดรอยละ 1.24 ความตานทานการหักพับ 3.26 คร้ัง คาดัชนีความตานทานแรงดัน
ทะลุ 1.18 กิโลปาสคาลตารางเมตรตอกรัม และคาความขาวสวางรอยละ 32.45 กระดาษที่ไดมี
คุณภาพดีกวาวิธีการผลิตกระดาษฟางขาวพื้นบานแบบเดิม  
              วุฒินันท และคณะ (2552) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับตมฟางขาวดวยสารโซเดียมไฮดรอก
ไซดในการพัฒนากระดาษฟางขาวที่ทําดวยมือเพื่อการพิมพสกรีน และไดสภาวะที่เหมาะสมสําหรับตมฟาง
ขาวดวยสารโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 15% ของน้ําหนักฟางขาวแหง ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 3 ชั่วโมง ไดเยื่อ 44.12%  และสภาวะที่เหมาะสมสําหรับฟอกเยื่อฟางขาว คือ ใชความเขมขนของ
สารไฮโดรเจนเปอรออกไซด 18% โซเดียมซิลิเกต2% แมกนีเซียมซัลเฟต 0.05% และโซเดียมไฮดรอกไซด 
1.5% ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2 ชั่วโมง วัดความขาวสวางของเยื่อได 70.97%  กระดาษที่ไดจะ
มีคุณสมบัติทางเชิงกลตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI ประกอบดวย น้ําหนักมาตรฐาน 104.12 g/m2

 
ความขาว

สวาง 70.29% ความตานการหักพับ 41.44  คร้ัง ความตานแรงดึง 15.80 N.m/g ความเรียบ 14.02 วินาที ความ
หนา 0.29 มิลลิเมตร ความตานแรงฉีกขาด 26.58 mN.m2/g ความตานแรงดันทะลุ 2.18 kPa.m2/g 
และความตานการซึมน้ํา 63.48 % 
              สุกาญจน (2550) ไดทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพเชื้อราดินเลนบริเวณนากุง
ราง จังหวัดสมุทรสาคร พบเชื้อราดินเลนทั้งหมด 56 ไอโซเลต 2 สกุล 12 ชนิด ไดแก Aspergillus 
carbonarius   A. ficuum A. flavus A. foetidus A. fumigates A. japonicas   A. niger A. tubingensis 
Trichoderma atroviride T. hamatum T. harzianum และ T. viride เมื่อนํา T. hamatum T. harzianum 
และ T. viride มาทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี เกี่ยวกับการผลิตเอนไซม peroxidase laccase และ 
xylanase พบวา T. viride สามารถผลิตเอนไซมทั้ง 3 ชนิดไดดีที่สุดจากเชื้อราดินเลนทั้งหมด 
รองลงมาไดแก T. hamatum T. harzianum ตามลําดับ 
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บทท่ี2 

ทบทวนเอกสาร 

 

2.1  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับขาว ( ธนพรรณ และคณะ , 2546 ) 
          ตนขาว จัดแบงออกไดตามชนิดของแปงในเมล็ดขาว ไดแก ขาวเจา กับขาวเหนียว มีลักษณะ
เหมือนกันทุกประการตางกันที่ เมล็ดขาวเจาประกอบดวยแปง Amylose รอยละ 15-30 สวน เมล็ด
ขาวเหนียวประกอบดวยแปง Amylopectin เปนสวนใหญ และแปง Amylose เปนสวนนอยเพียงรอยละ 5-7 
เทานั้น 
        ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
         ช่ือไทย   ขาว 
         ช่ือสามัญ   Rice 

         ช่ือพฤกษศาสตร    Oryza sativa L. 

         ชื่อวงศ    POACEAE 

         แหลงกําเนิดและการกระจายพันธุ   เอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต   

         ลักษณะของเสนใย เสนใยมีลักษณะเปนเสนใยชนิดสั้น ความยาวเฉลี่ยประมาณ 0.54-0.92 

มิลลิเมตร 

        ลักษณะทั่วไป 

               ตนขาว เปนพืชชนิดหนึ่งอยูในตระกูลหญา เพราะตนมีลักษณะคลายกับตนหญา เชน ใบ 

กาบ  ลําตน และราก ประเทศไทยชาวนาในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมปลูกขาว

เหนียว สวนภาคกลางและภาคใตชาวนานิยมปลูกขาวเจา 

               ราก อยูใตผิวดิน ยึดลําตนกับดินเพื่อไมใหขาวลม ตนขาวไมมีรากแกวมีแตรากฝอย 

               ลําตน มีลักษณะเปนโพรงตรงกลางแบงออกเปนปลองๆ มีขอกั้นระหวางปลอง ตนขาว

เปนพืช  เสนใยชนิดสั้น ลําตนใชทํากระดาษได  

               ใบ ตนขาวมีใบไวสังเคราะหแสงเพื่อเปลี่ยนแปลงแรธาตุ น้ํา อาหาร สําหรับการ

เจริญเติบโต และสรางเมล็ดขาว ใบประกอบดวยกาบใบ และแผนใบ กาบใบ คือสวนที่ติดอยูกับ 

           ขอของลําตน และหอหุมตนขาวไว แตละขอมีเพียงหนึ่งกาบใบ แผนใบคือ สวนที่อยู
เหนือขอตอของใบ มีลักษณะเปนแผนแบนบาง พันธุขาวแตละพันธุจะมีใบแตกตางกัน 
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สารเคมี 
1.  Potassium iodide (KI) 
2.  Sodium thiosulphate (Na2S2O3.5H2O) 
3.  Potassium permanganate (KMnO4) 
4.  Sodium hydroxide (NaOH) 
5.  Sulfuric acid (H2SO4) 

             6.   น้ําแปง 

 
วิธีการทดลอง 

3.1 การเตรียมฟางขาวเพื่อใชเปนวตัถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ 
ตัดฟางขาวใหมีขนาดกวาง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนตเิมตร และไมเอาสวนทีเ่ปนขอของฟางขาว 
 

3.2  การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพโดยใช เชื้อรา T. viride   
               3.2.1 ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อรา T. viride  ลงบนอาหาร PDA (Potato dextose agar) ที่
ใสยาปฏิชีวนะ Streptomycin แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วนั  
              3.2.2 เตรียมฟางขาว 10 กรัม (น้ําหนักแหง) บรรจุลงในขวดแกว แลวเทน้ํากลั่น 
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร  ทิ้งไวเปนเวลา 3 ชั่วโมง หรือจนกวาจะอิ่มตัว โดยสังเกตจากฟางขาวจะมี
ลักษณะพองตัวขึ้น แลวจึงเทน้ํากล่ันออกแลวนําฟางขาวไปนึ่งฆาเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว  เปนเวลา 15 นาที  ตัดชิ้นวุนอาหาร PDA ที่มีเชื้อรา T. viride  ดวย 
Cork borer เสนผานศูนยกลาง  1 เซนติเมตร ใสลงไปในขวดแกวที่บรรจุฟางขาวขวดละ 3 ช้ินวุน  
แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20, 30 และ 40 วัน 
              3.2.3 นําฟางขาวออกมานึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 
ปอนดตอตารางนิ้ว  เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนํามาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นํามา
วิเคราะหคา Kappa number  การยอยลิกนิน  ยอยเซลลูโลส และคา   Selection factor   
 

3.3  การเตรียมหัวเชื้อราสดผสมกับขาวฟาง  
3.3.1 ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อรา T. viride  ลงบนอาหาร PDA  ที่ใสยาปฏิชีวนะ 

Streptomycin แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7 วัน นําหัวเชื้อรา T. viride  ไป
ผสมกับน้ําที่ทําการฆาเชื้อแลว และนําไปผสมกับขาวฟาง โดยขาวฟาง 1 กรัม จะมีจํานวนเชื้อรา 
0.5x103 CFU/g  
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         3.3.2 เตรียมฟางขาว 10 กรัม (น้ําหนักแหง) บรรจุลงในขวดแกว แลวเทน้ํากลั่น 
จํานวน 200 มิลลิลิตร ทิ้งไวเปนเวลา 3 ชั่วโมง หรือจนกวาจะอิ่มตัว โดยสังเกตจากฟางขาวลักษณะ
พองตัวข้ึน แลวจึงเทน้ํากลั่นออกแลวนําฟางขาวไปนึ่งฆาเชื้อที่อุณหภมูิ 121 องศาเซลเซียส ความ
ดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว  เปนเวลา 15 นาที ช่ังเชื้อรา T. viride ที่ผสมขาวฟาง ใสลงไปในขวดแกว
ที่บรรจุฟางขาวขวดละ 1 กรัม แลวนําไปบมที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เปนเวลา 20, 30 และ 40 
วัน 
        3.3.3 นําฟางขาวออกมานึ่งฆาเชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 
ปอนดตอตารางนิ้ว  เปนเวลา 15 นาที จากนั้นนํามาอบใหแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นํามา
วิเคราะหคา Kappa number  การยอยลิกนิน  ยอยเซลลูโลส และคา   Selection factor   
         

3.4 การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 
3.4.1 นําฟางขาวที่ไดจาก ขอ 3.3.3 นํามาตีกระจายเยื่อใหแตกเปนเสนใย และนํามา 

ตมในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ที่มีความเขมขนรอยละ  5, 10 และ 15  ตอน้ําหนักเยื่อแหง
ของฟางขาว 100 กรัม ในอัตราสวนฟางขาวตอน้ํากลั่นเทากับ 1 ตอ 10 โดยใชอุณหภูมิประมาณ 100 
องศาเซลเซียส ที่เวลา  2  ชั่วโมง และคนกวนเยื่อกลับขึ้นลงทุกๆ 30 นาที เมื่อครบเวลายกลง   
          3.4.2 ลางทําความสะอาดเยื่อดวยน้ําใหสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดออกหมด
หรือเยื่อหายล่ืน บีบน้ําออกใหหมาด  

3.4.4 นําไปอบใหแหงที่อุณหภูม ิ105 องศาเซลเซียส อยางนอย 6 ชั่วโมง ช่ัง 

น้ําหนักเยื่อแหงที่ไดดวยเครื่องชั่งละเอียด  

3.4.5 นําเยื่อฟางขาวไปหาคา Kappa number และหาน้ําหนักเยื่อที่เหลือ 

3.4.6 นํามาชั่งน้ําหนกัและจํานวนรอยละของความเขมขนเยื่อ (% Pulp consistency) 

 

3.5 การผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยกรรมวิธีโซดา 
3.5.1 นําฟางขาว มาตีกระจายเยื่อใหแตกเปนเสนใย และแชในน้ํากล่ันเปนเวลา 24 

ช่ัวโมง  นํามาตมในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่มีความเขมขนรอยละ 5, 10 และ 15 ตอน้ําหนัก
เยื่อแหงของฟางขาว 100 กรัม ในอัตราสวนฟางขาวตอน้ํากล่ันเทากับ 1 ตอ 10 โดยใชอุณหภูมิ
ประมาณ 100 องศาเซลเซียส ที่เวลา  2  ช่ัวโมง และคนกวนเยื่อกลับขึ้นลงทุกๆ 30 นาที เมื่อครบ
เวลายกลง   
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          3.5.2 ลางทําความสะอาดเยื่อดวยน้ําใหสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดออกหมด
หรือเยื่อหายล่ืน บีบน้ําออกใหหมาด  

3.5.3 นําไปอบใหแหงที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส อยางนอย 6 ช่ัวโมง ช่ัง 

น้ําหนักเยื่อแหงที่ไดดวยเครื่องชั่งละเอียด  

3.5.4  นําเยื่อฟางขาวไปหาคา Kappa number และหาน้ําหนักเยื่อที่เหลือ 

3.5.5  นํามาชั่งน้ําหนักและจํานวนรอยละของความเขมขนเยื่อ (% Pulp consistency ) 

 

วิธีการคํานาณหารอยละของความเขมขนเยื่อ (%Pulp consistency) 

 
วธีิการหาคา Kappa number 

1) ชั่งเยื่อฟางขาว  1.5 กรัม (น้ําหนักแหง) ใสลงในเครื่องปนชนิดใบพาย เทน้ํากล่ันลงไป 
250 มิลลิลิตร ปนเปนเวลา 30 วินาที เพื่อใหเยื่อกระจายออกจากกัน แลวจึงเทลงในขวดรูปชมพู 
ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 
           2) ทําการชะลางเยื่อที่ยังติดอยูในเครื่องปนดวยน้ํากล่ันปริมาตร 245 มิลลิลิตรแลวเทลงใน
ขวดรูปชมพู   
           3) นําขวดรูปชมพูมาวางบนเครื่องกวนสารละลายระบบแมเหล็ก กวนอยางตอเนื่องดวย
ความเร็วรอบที่ไมสูงมากนัก  
           4) ผสมสารละลายกรดซัลฟวริก 4.0 N ปริมาตร 100 มิลลิลิตร และสารละลายโพแทสเซียม 
เปอรแมงกาเนต ความเขมขน  0.1 N ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ลงในบีกเกอรขนาด 250 มิลลิลิตร แลว
เทลงในขวดรูปชมพูขนาด 1,000 มิลลิลิตร ทําการชะลางบีกเกอรดวยน้ํากล่ัน 5 มิลลิลิตร ปฏิกิริยา
กําหนดดําเนินไปเปนเวลา 10 นาที  
           5) เมื่อครบ 10 นาที ใหทําการหยุดปฏิกิริยาดวยสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด 1.0 N 
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร 
           6) ทําการไทเทรตดวยโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเขมขน 0.1 N เมื่อเขาใกลจุดยุติ (สารละลาย
มีสีเหลืองออน) เติมอินดิเคเตอร (น้ําแปง รอยละ 0.2) ปริมาณเล็กนอย จะไดสารละลายสีน้ําเงิน ใหทํา
การไทเทรตตอจนสารละลายใส และบันทึกคาสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ที่ใชไปทั้งหมด 
           7) หาคา Blank test ดวยวิธีการดังกลาว แตใชน้ํากลั่น จํานวน 500 ml 

รอยละของความเขมขนเยื่อ (%Pulp consistency) = ( น้ําหนักเยื่อแหง x 100 ) 

น้ําหนกัเยื่อเปยก 
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ซ่ึงคํานวณ คา Kappa number ไดจากสมการดังตอไปนี้ 

สมการคํานวณ   K  =   p x f 
                                                          w 

          p  =   (B-A) N 
                                                          0.1 

เมื่อ K   คือ คาปริมาณลิกนินที่เหลืออยู 
p    คือ ปริมาตรของ 0.1 Nโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  ที่ใชโดยตัวอยาง 
f   คือ แฟคเตอรสําหรับการปรับคา 50 เปอรเซ็นต ของการใชเปอรแมงกาเนต  
w  คือ น้ําหนักเยื่อแหงของตัวอยางเยื่อที่ใช 
N  คือ คาความเขมขนของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 
B  คือ ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ที่ถูกใชในการทํา  
          Blank Test 
A  คือ ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ถูกใชในการทดลอง 
 

ตารางที่ 3 คาแฟกเตอร f สําหรับปรับคาเปอรเซ็นตความแตกตางของการใชเปอรแมงกาเนตทีใ่ช     
                  
% consumed 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0.911 0.913 0.915 0.918 0.920 0.923 0.925 0.927 0.929 0.931 
20 0.934 0.935 0.938 0.941 0.943 0.945 0.947 0.949 0.952 0.954 
30 0.958 0.960 0.962 0.964 0.966 0.968 0.970 0.973 0.975 0.977 
40 0.979 0.981 0.983 0.985 0.987 0.989 0.991 0.994 0.996 0.998 
50 1.000 1.002 1.004 1.006 1.009 1.011 1.013 1.015 1.017 1.019 
60 1.022 1.024 1.026 1.028 1.030 1.033 1.035 1.037 1.039 1.042 
70 1.044          

 
ที่มา : ดัดแปลงจากกนิษฐ (2548) 
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การนําคา  Kappa  number มาคํานวณหาคาการยอยลิกนิน การยอยเซลลูโลส และคา   selection 
factor  ดังนี้ 
 
การยอยลิกนิน(% น้ําหนกัแหง)   =    % ลิกนินในตัวอยางที่ไมหมกั - % ลิกนินในตัวอยางทีห่มัก

     %ลิกนินในตวัอยางที่ไมหมกั 
 

การยอยเซลลูโลส (% น้ําหนักแหง)   =  % น้ําหนักแหง -% การยอยลิกนิน 
 
selection  factor        =             การยอยลิกนนิ (% น้ําหนักแหง) 

   การยอยเซลลูโลส (% น้ําหนักแหง) 
 

3.6 การขึ้นแผนกระดาษดวยตะแกรง 

   3.6.1 นําเยื่อกระดาษที่ไดจากขอ 3.4 และ 3.5 มาชั่ง 27 กรัม น้ําหนักแหง (น้ําหนัก

เปยก 200 กรัม) ตะแกรงขึ้นแผนขนาด 61.5 x 44.5 เซนติเมตร 

  3.6.2 เปดน้ําสะอาดใหทวมอางที่จะใชในการขึ้นแผน จากนั้นนําเยื่อใสลงไปใน
อาง แลวทําการชอนเยื่อดวยตะแกรง ใหเยื่อกระจายอยูทั่วตะแกรงในปริมาณที่เทากัน ยกตะแกรง
ขึ้นจากอางแลวผ่ึงใหแหง ลอกแผนกระดาษออกจากตะแกรงดวยความระมัดระวัง 

 
3.7 การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และความเหนียวของกระดาษจากฟางขาวท่ีผลิต

ดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและกระดาษจากฟางขาวท่ีผลิตดวยกรรมวิธีโซดา 
นํากระดาษที่ได จากขอที่ 3.6.2 มาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพไดแก  ความสวาง  

และคณุสมบัติทางดานความเหนียว  ไดแก  ความตานแรงฉีกขาด (Tearing strength) 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
                                                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่  6  ขั้นตอนการทํากระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 

ผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพ
รวมกับกรรมวธีิโซดา 

ใสเชื้อรา T. viride   ดวยหวัเชื้อราสดและหัวเชื้อราสด
ผสมกับขาวฟาง หมักระยะเวลา 20, 30, 40 วัน 

ขึ้นแผนกระดาษและศกึษาคณุสมบัติทางดานกายภาพ
และความเหนยีว 

วิเคราะหคา Kappa number  การยอยลิกนิน   
การยอยเซลลูโลส และคา   selection factor 

เตรียมฟางขาว 

วิเคราะหคา   Kappa number 

ผลิตเยื่อโดยใชกรรมวิธีโซดา NaOH  5%, 10%  
และ 15%  

วิเคราะหคา   Kappa number และหาน้ําหนักเยื่อทีเ่หลือ 

ผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยกรรมวิธีโซดา 

แชฟางขาว 3 ชั่วโมง แชฟางขาว 24 ช่ัวโมง 

ผลิตเยื่อโดยใชกรรมวิธีโซดา NaOH  5%, 10%  
และ 15% 



บทท่ี 3 
อุปกรณ  
             1.   ฟางขาว 

2.   กรวยกรอง 
3.   บิวเลท (Bullet) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
4.   ปเปต (Pipet)  ขนาด 100 มิลลิลิตร 
5.   ขวดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ขนาด 250 มิลลิลิตร 
6.    เชื้อรา Trichoderma viride   
7.    ตะแกรงขึน้แผน ขนาด 20.6 × 29.2 เซนติเมตร 
8.    บีกเกอร (Beaker) 

             9.     กระบอกตวง (Cylinder) 
            10.    น้ํากลั่น 
            11.    เครื่องกวนสารละลายระบบแมเหล็ก (Magnetic stirrers),Yellow line OST 20   

                      didital,Germany. 

            12.    เครื่องวดัคาสีบนสิ่งพิมพ และคาความดาํ  (Spectro densitometer),500 Series. X- 

                      rite , Incorporated3100,U.S.A. 

            13.    เครื่องวดัคาความเปนกรดดาง (pH meter), Water proof pH tester 10 (35634-10),   

                      Eutech Instruments, U.S.A. 

            14.    เครื่องชั่งละเอยีด 4 ตําแหนง (Mettler), PM1200, Metter-toledo AG , Switzerland. 

            15.    เครื่องทดสอบหาความหนา (Thickness gate),US-22B,Tecklock,IDM 

                      Instruments,Japan 

            16.    เครื่องทดสอบความตานทานแรงดันทะลุ (Bursting strength), PAP2056, PAP,  

                      TECH   Engineer & associates, India. 

            17.    เครื่องทดสอบความตานทานแรงฉีกขาด (Tering strength), 53983. F000, Frang 

                      Test , FRANK  Prufgerates GmbH ,Germany. 

            18.    เครื่องอบลมรอน  (Hot air oven) Contherm  thremotec 2000 oven 
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ทดลองที่เพาะเลี้ยงนาน 40 วัน และ 20 วัน มีคา Selection factor เทากับ 0.031, 0.028   ตามลําดับ 
เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติพบวาทุกชุดการทดลองมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
จากการเพาะเลี้ยงดวยหัวเชื้อราสดผสมขาวฟางที่ระยะเวลาที่แตกตางกัน พบวา ชุดการทดลองที่
เพาะเลี้ยงนาน 40 วัน มีคา Selection factor มากที่สุด มีคาเทากับ  0.095 รองลงมาคือ ชุดการทดลอง
ที่เพาะเลี้ยงนาน 30 วัน และ 20 วัน มีคา เทากับ 0.069, 0.036 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ
พบวา ชุดการทดลองเพาะเลี้ยงนาน 30 วัน มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กับชุดการ
ทดลองที่เพาะเลี้ยงนาน 20 วัน และ 40  วัน แตชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงนาน 20 วัน มีคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงนาน 40 วัน จากการศึกษาพบวา 
คา Selection factor ของชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ผสมขาวฟาง มีคา Selection factor 
มากกวา ชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride เพียงอยางเดียว ในทุกระยะเวลาของการทดลอง 
เนื่องจากในขาวฟางมีสารอาหารที่สําคัญคือ คารโบไฮเดรต 77.4%, โปรตีน 11%  ซ่ึงเปนทั้งแหลง
คารบอน และแหลงไนโตรเจนที่สําคัญในการเจริญของ เชื้อรา ทําใหเชื้อสามารถผลิตเอนไซม  
เซลลูเลส (ยุพดี, 2527) และเอนไซมที่สามารถยอยสลายลิกนินไดดีขึ้น (ประเวทย, 2523) และโดย
ปกติแลวการผลิตกระดาษดวยวิธีทางชีวภาพจะเลือกใชเชื้อราที่มีคา Selection factor มาก เนื่องจาก
คา Selection factor จะบงบอกถึงความสามารถในการยอยสลายลิกนินและการยอยเซลลูโลสของ
เชื้อรา T. viride วาสามารถยอยลิกนินไดมากและยอยเซลลูโลสไดนอย (กัลยวัต, 2546) ดังนั้นจึง
เลือกชุดการทดลองหัวเชื้อราสดผสมขาวฟางที่เพาะเลี้ยงนาน 30 วัน มาทําการทดลองตอไป เพราะ
มีคา Selection factor ที่ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับที่เพาะเลี้ยงนาน 40 วัน 
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เทากับ 11.436รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 10% และ 15% 
มีคาเทากับ 10.290 และ 9.502 ตามลําดับ เมื่อวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา ชุดการทดลองที่ความ
เขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 10% มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับชุดการ
ทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 5% และ15% แตชุดการทดลองที่ความเขมขนของ
โซเดียมไฮดรอกไซด 5% มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่
ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 15% โดยการผลิตเยื่อที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด       
ที่ 15% จะมีปริมาณลิกนินเหลืออยูนอยที่สุด ทั้งนี้อันเนื่องมาจากการเพิ่มความเขมขนของ
โซเดียมไฮดรอกไซด ทําใหลิกนินละลายออกไดมากขึ้น ดังนั้นเสนใยจึงสามารถแยกออกจากกัน
เปนอิสระมากขึ้น ทําใหเสนใยแยกตัวออกจากกันไดงายขึ้นสงผลทําใหปริมาณแอลฟาเซลลูโลส
เพิ่มมากขึ้นแตในขณะเดียวกันเฮมิเซลลูโลสกลับมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกับลิกนินซึ่งอาจ
เนื่องมาจากเฮมิเซลลูโลสมีน้ําหนักโมเลกุลต่ํากวาเซลลูโลสและเกิดการสลายตัวไดงายกวา
เซลลูโลสอีกดวย (สุธิดา, 2551) เมื่อเปรียบเทียบคา Kappa number จากการผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธี
ทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา พบวาการผลิตเยื่อ
กระดาษดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา มีคา Kappa number เหลือนอยกวาการผลิตเยื่อ
กระดาษดวยกรรมวิธีโซดา ทั้งนี้เนื่องมาจากผลของการผลิตเอนไซมยอยลิกนินของเชื้อราและการ
ใชโซเดียมไฮดรอกไซด   ในกระบวนการผลิต ทําใหสามารถลดปริมาณลิกนินในฟางขาวได
มากกวาการใชโซเดียมไฮดรอกไซดในกระบวนการผลิตเพียงอยางเดียว 
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กรรมวิธีโซดามีปริมาณความเขมขนเยื่อเหลือนอยกวาการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา ทั้งนี้
เนื่องมาจากผลของการผลิตเอนไซมยอยลิกนินและเอนไซมยอยเซลลูโลสของเชื้อราสงผลให
ปริมาณลิกนินและเซลลูโลสในฟางขาวลดนอยลง  อีกทั้งการใชโซเดียมไฮดรอกไซดใน
กระบวนการผลิตทําใหลิกนินถูกกําจัดออกจากเยื่อมากขึ้น สวนเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสจะถูก
ทําลายดวย ทําใหลดปริมาณลิกนินและเซลลูโลสในฟางขาวมากกวาการใชโซเดียมไฮดรอกไซดใน
การผลิตเพียงอยางเดียว ดังนั้นจึงมีผลทําใหปริมาณความเขมขนเยื่อเหลืดนอยกวา 
 
4.3 ลักษณะของกระดาษจากฟางขาว 
 กระดาษที่ผลิตจากฟางขาวดวยกรรมวิธีโซดา การตีกระจายเยื่อทําคอนขางยาก เมื่อนํามา
ขึ้นกระดาษบนตะแกรง เยื่อที่ตมโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขนแตกตางกันจะมีการกระจาย
เยื่อบนตะแกรงที่แตกตางกันโดยเยื่อที่ตมโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 15% เยื่อจะมีการกระจายตัวได
ดีกวาเยื่อที่ตมโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 10% และ 5% ตามลําดับ และลักษณะกระดาษที่ไดจากการ
ผลิตดวยกรรมวิธีโซดาจะมีลักษณะเสนใยที่ไมคอยแตกกระจายตัว กระดาษที่ไดจะมีความหยาบ
และแข็งกระดางตามความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดที่เพิ่มขึ้น สวนกระดาษที่ผลิตจากฟาง
ขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา การตีกระจายเยื่อจะทําคอนขางงาย เมื่อนํามาขึ้น
กระดาษบนตะแกรง เยื่อที่ตมโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขนแตกตางกันจะมีการกระจายเยื่อ
บนตะแกรงที่แตกตางกันโดยเยื่อที่ตมโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 15% เยื่อจะมีการกระจายตัวไดดีกวา
เยื่อที่ตมโซเดียมไฮดรอกไซดที่ 10% และ 5% ตามลําดับ เมื่อนํากระดาษที่ผลิตดวยกระบวนการทั้ง 
2 วิธีมาเปรียบเทียบกันพบวา กระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาจะมีความนุม
มือมากกวากระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา  สวนสีของกระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับ
กรรมวิธีโซดาจะมีสีที่เขมกวากระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา 
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จากการศึกษาคาความขาวสวางของกระดาษ พบวา กระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพ

รวมกับกรรมวิธีโซดา ชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 15% มีคาความขาว

สวางมากที่สุด มีคาเทากับรอยละ 78.34  รองลงมาคือ ชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 

10% และ 5% มีคาเทากับรอยละ 77.01 และ 65.10 ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา 

ชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 5% มีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ(P<0.05) กับชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 10% และ 15% สวนชุด

การทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 10% และ 15% มีคาไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ และกระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา พบวา ชุดการทดลองที่ความเขมขนของ

โซเดียมไฮดรอกไซด 15% มีคาความขาวสวางมากที่สุด มีคาเทากับรอยละ 80.526 รองลงมาคือ ชุด

การทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 10% และ 5% มีคาเทากับรอยละ 77.330 และ 

70.800 ตามลําดับ เมื่อนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ พบวา ชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 

10% มีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 

5% และ 15% แตชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด  5%  มีคาแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด 15% จากการ

ทดลอง พบวาคาความขาวสวางจะมากขึ้นตามความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้

เนื่องมาจากการใชโซเดียมไฮดรอกไซด เปนการกําจัดลิกนินโดยตรง ซ่ึงจะเขาไปทําลายองคประกอบ

ของเฮมิเซลลูโลสและสงผลตอลิกนินที่อยูเชื่อมติดกับเฮมิเซลลูโลส ดวยเหตุนี้ลิกนินจึงถูกกําจัด

ออกมาดวย (สุธิดา, 2551) จาการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคาความขาวสวางของกระดาษที่ผลิตดวย

วิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและกระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา พบวากระดาษที่ผลิตดวย

กรรมวิธีโซดา มีคาความขาวสวางมากกวากระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 

โดยจาการสังเกตพบวาเมื่อนําฟางขาวไปเพาะเลี้ยงดวย T.viride เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเพาะเลี้ยง

ฟางขาวมีสีเขมกวาสีฟางขาวธรรมชาติ ทั้งนี้เนื่องจากแทนนินที่มีอยูในขาวฟาง มีสวนในปฏิกิริยา

การเกิดสีน้ําตาลที่เกี่ยวของกับเอนไซม (enzymetic browning reaction) จึงทําใหฟางขาวที่เพาะเลี้ยง

ดวย T.viride มีสีเขมกวาฟางขาวธรรมชาติ (วรพจน, 2010) 
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5.5 จากการศึกษาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชในการตมเยื่อ พบวา คา Kappa number 

ของกระดาษจากฟางขาวที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา และกระดาษที่ผลิตดวย

กรรมวิธีโซดา จะแปรผันตามความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด เมื่อใชปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด

ในการตมเยื่อที่เพิ่มขึ้น คา Kappa number ในเยื่อกระดาษจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบคา Kappa 

number ที่เหลือของทั้งสองชุดการทดลอง พบวา การผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับ

กรรมวิธีโซดา มีคา Kappa number เหลือนอยกวาการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดาในทุกชุดการทดลอง  

5.6 จากการศึกษาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดที่ใชในการตมเยื่อ พบวารอยละความเขมขน

เยื่อของกระดาษจากฟางขาวที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา และกระดาษที่ผลิตดวย

กรรมวิธีโซดา จะแปรผกผันกับความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด โดยเมื่อใชปริมาณ

โซเดียมไฮดรอกไซดในการตมเยื่อที่ เพิ่มขึ้น คาความเขมขนของเยื่อกระดาษจะลดลง เมื่อ

เปรียบเทียบคารอยละความเขมขนเยื่อที่เหลือของทั้งสองชุดการทดลอง พบวา การผลิตเยื่อกระดาษ

ดวยกรรมวิธีโซดา มีคารอยละความเขมขนเยื่อเหลือมากกวาการผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธีทางชีวภาพ

รวมกับกรรมวิธีโซดา โดยทั้ง 2 ชุดการทดลองที่มีคารอยละความเขมขนเยื่อเหลือมากที่สุด คือ ชุด

การทดลองที่ระดับความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 5 รองลงมา คือ ชุดการทดลองที่ระดับ

ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 10 และ 15  ตามลําดับ 

5.7 เมื่อวิเคราะหลักษณะทางกายภาพและความเหนียวของกระดาษจากฟางขาวที่ผลิตดวย

วิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา และที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา พบวา ความตานทานแรงฉีกขาด

ของกระดาษจะนอยลง เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซดเพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบคาความตานทาน

แรงฉีกขาดของกระดาษ พบวากระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีทางโซดามีความ

ตานทานแรงฉีกขาดมากกวา กระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดาในทุกระดับความเขมขนของ

โซเดียมไฮดรอกไซด  

5.6 เมื่อเปรียบเทียบคาความขาวสวางของกระดาษ พบวา กระดาษที่ผลิตดวยกรรมวิธีโซดา

มีความขาวสวางมากกวา กระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา โดยทั้ง 2 ชดุการ

ทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 15 มีคาความขาวสวางมากที่สุด รองลงมา

คือ ชุดการทดลองที่ความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดรอยละ 10 และ 5 ตามลําดับ 
 



 
 

บทที่ 5  

สรุปผลการทดลอง 

  

 การศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและการ

ผลิตเยื่อดวยกรรมวิธีโซดาสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

5.1 คา Kappa number ของชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ผสมกับขาวฟาง เหลือ

นอยกวา ชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ที่ไมมีขาวฟาง และคา Kappa number ของทั้ง 2 

ชุดการทดลอง จะมีคานอยลงตามระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงมากขึ้น 

5.2 คาการยอยลิกนิน ของชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ผสมกับขาวฟาง สูงกวา 

ชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ที่ไมมีขาวฟาง และคาการยอยของทั้ง 2 ชุดการทดลอง จะมี

คามากขึ้นตามระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงมากขึ้น 

5.3 คาการยอยเซลลูโลสของชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ที่ไมมีขาวฟาง 

มากกวา ชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ที่ผสมขาวฟาง และการยอยเซลลูโลส ของท้ัง 2 

ชุดการทดลอง จะมีคานอยลงตามระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงมากขึ้น 

5.4 คา Selection factor ของชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ผสมกับขาวฟาง สูง

กวา ชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงดวย T. viride ที่ไมมีขาวฟาง และคา Selection factor ของทั้ง 2 ชุด

การทดลอง จะมีคามากขึ้นตามระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงมากขึ้น แตระยะเวลาที่ใชในการเพาะเลี้ยงที่

เหมาะสมคือ ระยะเวลาที่เพาะเลี้ยงนาน 30 วัน เพราะมีคา Selection factor มีคาไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติ กับชุดการทดลองที่เพาะเลี้ยงนาน 40 วัน  
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ภาคผนวก  ก 
ลักษณะของเสนใยฟางขาว 
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1.ลักษณะเสนใยของฟางขาว 
1.1 ลักษณะเสนใยของฟางขาวที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพ 

 
ตารางที่ 5 ลักษณะเสนใยของฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวยเชื้อรา   T. viride 
 

จํานวนวนัที่เพาะเลี้ยง ภาพเสนใย 
 
 

ชุดควบคุม 

 

  

 
 

                            
                                       20 วัน 

 

  

 
 
 

30 วัน 

 
 

 
 

40 วัน 
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ตารางที่ 6 ลักษณะเสนใยของฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวยเชื้อรา   T. viride  ผสมกับขาวฟาง 
 

จํานวนวนัที่เพาะเลี้ยง ภาพเสนใย 
 
 

ชุดควบคุม 

 

 
 

20 วัน 

 
 
 

30 วัน 

 
 
 

40 วัน 
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1.2 ลักษณะเสนใยของฟางขาวที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและผลิตดวยกรรมวิธีโซดา 
 
ตารางที่ 7 ลักษณะเสนใยของฟางขาวที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกบักรรมวิธีโซดา 
 

ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด (รอยละ) ภาพเสนใย 
 
 

ชุดควบคุม 

 
 
 
5 

 
 
 

10 

 
 
 

15 
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ตารางที่ 8 ลักษณะเสนใยของฟางขาวที่ผลิตดวยกรรมวธีิโซดา 
 

ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด (รอยละ) ภาพเสนใย 
 
 

ชุดควบคุม 

 
 
 
5 

 
 
 

10 

 
 
 

15 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของกระดาษจากฟางขาว 
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2. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของกระดาษจากฟางขาว 
       2.1 การผลิตกระดาษจากฟางขาวดวยวิธีทางชีวภาพ 
 
ตารางที่ 9 คา Kappa number ของฟางขาวที่ไมหมัก 
 

ชุดการทดลอง คา Kappa number 
ฟางขาวที่ไมหมัก 14.74 

 
ตารางที่ 10 คา Kappa number ของฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวยเชื้อรา T. viride และ T. viride  ผสม 
                ขาวฟาง 
 

ชุดการทดลอง ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 
20 วัน 30 วัน 40 วัน 

หัวเชื้อสด 13.576a          13.393a 13.493a 
หัวเชื้อสดผสมขาวฟาง 13.323a          12.160ab 11.346b 
 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  
                  (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบในชดุการทดลองเดียวกัน แตระยะเวลาตางกนั 
 
ตารางที่ 11   คาการยอยลิกนนิ(% น้ําหนกัแหง) ของฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวยเชื้อรา  T. viride  และ 
                  T. viride  ผสมขาวฟาง 
 

ชุดการทดลอง ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 
20 วัน 30 วัน 40 วัน 

หัวเชื้อสด           0.073a          0.080a            0.083a 
หัวเชื้อสดผสมขาวฟาง   0.093b 0.170ab           0.226a 
 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  
                  (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบในชดุการทดลองเดียวกัน แตระยะเวลาตางกนั 
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ตารางที่ 12 คาการยอยเซลลูโลส (% น้ําหนักแหง) ของฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวยเชื้อรา  T. viride และ 
               T. viride  ผสมขาวฟาง      
 

ชุดการทดลอง ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 
20 วัน 30 วัน 40 วัน 

หัวเชื้อสด 2.536a 2.526a            2.530a 
หัวเชื้อสดผสมขาวฟาง 2.530a           2.440ab 2.383b 
 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ 
                  (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบในชดุการทดลองเดียวกัน แตระยะเวลาตางกนั 
 
ตารางที่ 13 คา Selection facter  ของฟางขาวที่เพาะเลี้ยงดวยเชื้อรา T. viride  และ  T. viride  ผสม 
                 ขาวฟาง 
 

ชุดการทดลอง ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 
20 วัน 30 วัน 40 วัน 

หัวเชื้อสด 0.028a 0.032a 0.031a 
หัวเชื้อสดผสมขาวฟาง 0.036b           0.069ab 0.095a 
 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกัน หมายถึง มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  
                  (P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบในชดุการทดลองเดียวกัน แตระยะเวลาตางกนั 
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3. เปรียบเทียบคา Kappa number  และ น้ําหนักเยื่อท่ีเหลือจากการผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธีทาง 
    ชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดาและการผลติเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา 
 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบคา Kappa number จากการผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับ 
                 กรรมวิธีโซดาและการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา 
 

 
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 

(%) 

Kappa  number 
วิธีทางชีวภาพรวมกับ

กรรมวิธีโซดา 
กรรมวิธีโซดา 

5 11.176a 11.436a 

10 9.604ab 10.290ab 

15 9.461b 9.502b 

 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกนั หมายถึง มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   (P<0.05)     
                          เมือ่เปรยีบเทยีบในชุดการทดลองเดียวกัน แตความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดตางกัน 
 
ตารางที่ 15 เปรียบเทียบ รอยละความเขมขนเยื่อจากการผลิตเยื่อกระดาษดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับ 
                 กรรมวิธีโซดาและการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา 
 

 
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 

(%) 

รอยละความเขมขนเยื่อ 
วิธีทางชีวภาพรวมกับ

กรรมวิธีโซดา 
กรรมวิธีโซดา 

5 12.372 16.260 
10 12.131 16.258 
15 11.487 15.494 

 
 
 
 
 



62 
 

 

4  คุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียวของกระดาษ 
 
ตารางที่ 16 เปรียบเทียบคาความตานทานแรงฉีกขาดของกระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับ 
                กรรมวิธีโซดาและการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา 
 

 
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 

(%) 

ความตานทานแรงฉีกขาด (mN) 
วิธีทางชีวภาพรวมกับ 

กรรมวิธีโซดา 
กรรมวิธีโซดา 

5 886.66a 825.00b 

10 755.00a 675.00a 

15 738.33a 565.00a 

 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกนั หมายถึง มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   (P<0.05)     
                          เมือ่เปรยีบเทยีบในชุดการทดลองเดียวกัน แตความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดตางกัน 
 
ตารางที่ 17 เปรียบเทียบคาความขาวสวางของกระดาษที่ผลิตดวยวิธีทางชีวภาพรวมกับกรรมวิธีโซดา 
                และการผลิตเยื่อกระดาษดวยกรรมวิธีโซดา 
 
ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด ความขาวสวาง (รอยละ) 

(%) วิธีทางชีวภาพรวมกับ 
กรรมวิธีโซดา 

กรรมวิธีโซดา 

5 65.10a 70.80a 

10 77.01b 77.33ab 

15 78.34b 80.52b 

 
หมายเหตุ  ตัวอักษรพิมพเล็กที่ไมเหมือนกนั หมายถึง มีความแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ   (P<0.05)     
                          เมือ่เปรยีบเทยีบในชุดการทดลองเดียวกัน แตความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซดตางกัน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
องคประกอบของสารอาหารในฟางขาวและขาวฟาง 
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ตารางที่ 18 สารอาหารในขาวฟาง 

สารอาหาร เปอรเซ็นต ตอ 100  กรัม 
1. คารโบไฮเดรต 77.4 
2. โปรตีน 11 
3. แมกนีเซยีม 0.42 
4. โพแทสเซียม 0.78 
5. ฟอสฟอรัส 0.32 
6. เหล็ก 0.4 
7. แคลเซียม 0.24 

 

ตารางที่ 19 สารอาหารในฟางขาว 

สารอาหาร เปอรเซ็นต ตอ 100  กรัม 
1. ไนโตรเจน 0.51 
2. ฟอสฟอรัส 0.14 
3. โพแทสเซียม 1.55 
4. แคลเซียม 0.47 
5. แมกนีเซยีม 0.25 
6. ซัลเฟอร 0.17 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบกระดาษ 
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ภาพที่ 15  เครื่องทดสอบความขาวสวาง (Brightneesing Strength) 
 
 

 

 
 

ภาพที่ 16   เครื่องทดสอบความตานทานแรงฉีกขาด (Tering  Strength) 
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