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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา

ไม้ ยูคาลิปตัสเป็ นแหล่งวัตถุดิบเส้ นใยสัน้ ที่ถกู ใช้ ป้อนเข้ าสู่สายการผลิตหลักใน
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษทัว่ โลกรวมทังประเทศไทย
้
ด้ วยเหตุผลที่สามารถปลูกทดแทนได้ ใน
ระยะเวลาอันสัน้ ทําให้ สามารถส่งเข้ ากระบวนการแปรรู ปได้ อย่างต่อเนื่อง กอปรกับคุณภาพของ
ผลผลิตเยื่ อที่ ได้ ยัง คงอยู่ในระดับสูงตัง้ แต่อดีตจนถึ ง ปั จจุบัน อี ก ทัง้ ยังสามารถนํ า ไปผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์กระดาษได้ หลากหลายชนิด แต่เนื่องจากสถานการณ์ด้านมลภาวะเป็ นพิษจากส่วนการ
ผลิตและกระแสรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้ อม ทําให้ ผ้ ปู ระกอบการอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษทัว่ โลก
ต่างหันมาให้ ความสําคัญกับกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากยิ่งขึ ้น ซึง่ กระบวนการ
ฟอกเป็ นอี กหนึ่ง ขัน้ ตอนที่ มีการปลดปล่อยของเสียเป็ นพิษออกมามากที่ สุด ดังนัน้ การนํ าเอา
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ ในขันตอนการฟอก
้
สามารถลดของเสียที่เป็ น
พิษในระบบเหล่านันลงได้
้
พร้ อมทังยั
้ งย่อยสลายได้ ตามธรรมชาติ [1] โดยไซแลเนสเป็ นหนึ่งใน
เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ และได้ รับความนิยมในการนํามาช่วยฟอกเพื่อเป็ นการลดสารเคมีที่เป็ น
พิษในกระบวนการฟอกเยื่อลง [2] ในขณะที่ได้ ความขาวสว่างเพิ่มมากขึ ้น [3] ทังนี
้ ้นอกจากจะช่วย
เพิ่มด้ านความขาวสว่างแล้ ว ไซแลเนสยังอาจมีส่วนช่วยในการกําจัดกรดเฮกเซนยูโรนิกที่เกิดขึ ้น
เมื่อไซแลนทําปฏิกิริยากับด่างในนํ ้ายาต้ มเยื่อ โดยกรดดังกล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการฟอก
โดยรวม รวมถึงเป็ นต้ นเหตุสําคัญของการสิ ้นเปลืองสารเคมีที่ใช้ ในขันตอนการฟอกและสารเคมี
้
ที่
ใช้ ปรับสภาวะของการฟอกให้ เหมาะสม [4] ตลอดจนความเสถียรของความขาวสว่าง อีกทังความ
้
คงทนของผลผลิตกระดาษในระยะยาว โดยสามารถพิจารณาจากปริ มาณเพนโทซานและสมบัติ
ของกระดาษที่ เปลี่ ยนแปลงไป ในแต่ละปริ มาณไซแลเนสที่ ใช้ ณ เวลาต่างๆ เปรี ยบเที ยบกัน
ระหว่างก่อนและหลังการเร่งอายุของกระดาษ ซึง่ เป็ นการศึกษาหลักของงานวิจยั นี ้
1.2

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั

1.2.1 ศึกษาผลของไซแลเนสในขัน้ ตอนก่อนการฟอกต่อปริ มาณเพนโทซานของเยื่อ
คราฟต์ยคู าลิปตัสฟอกและไม่ฟอก
1.2.2 เปรี ยบเทียบสมบัตเิ ชิงกลและสมบัตเิ ชิงแสงก่อนและหลังการเร่งอายุของกระดาษ
จากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนส กับเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก
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1.3

ขอบเขตของการวิจัย

ศึกษาผลของไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ต่อปริ มาณเพนโทซานของเยื่อ
คราฟต์ยคู าลิปตัส โดยใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ 0.0U/g (ชุดการทดลองควบคุม), 6.2U/g,
18.6U/g และ 31.0U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง เป็ นเวลา 60, 90 และ 120 นาทีที่คา่ ความเป็ นกรด ด่างเท่ากับ 5.5 ± 0.2 ในแต่ละความเข้ มข้ นของไซแลเนส นําเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสไปทําการ
้ า
กลัน่ สกัด แล้ วนําของเหลวที่กลัน่ สกัดได้ ไปวิเคราะห์หาปริ มาณเพนโทซานในเยื่อ หลังจากนันนํ
เยื่อที่เหลือไปขึ ้นเป็ นแผ่นกระดาษ โดยให้ มีนํ ้าหนักมาตรฐานเท่ากับ 75 กรัมต่อตารางเมตร และ
นํากระดาษที่ได้ ส่วนหนึ่งไปวัดสมบัติต่างๆ ได้ แก่ ความขาว ความขาวสว่าง ความทึบแสง ความ
หนาแน่น ความแข็งแรงต่อแรงดึง และความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ แบ่งกระดาษส่วนที่
เหลือออกเป็ นสองชุด เพื่อนําไปทํ าการเร่ งอายุด้วยแสงหรื อด้ วยความร้ อน แล้ วนําไปวัดสมบัติ
ต่างๆ ของกระดาษหลังผ่านการเร่ งอายุเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่ งอายุจากทัง้ สองลักษณะการเร่ ง
พิจารณาเลือกสภาวะของการทดลองที่ให้ ปริ มาณเพนโทซานในเยื่อตํ่าที่สดุ ที่ยงั คงรักษาสมบัติ
ต่างๆ ในระดับที่เหมาะสมไว้ ได้ เพื่อทําการทดลองซํ ้าอีกครัง้ ควบคูก่ บั ชุดการทดลองควบคุม โดยนํา
เยื่อที่ได้ ไปฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) ที่ร้อยละ 5 และ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง เป็ น
เวลา 60 และ 120 นาทีที่ค่าความเป็ นกรด - ด่างเท่ากับ 10.0 ± 0.2 นําเยื่อที่ผ่านการฟอกไปขึ ้น
เป็ นแผ่นกระดาษให้ มีนํ ้าหนักมาตรฐานเท่ากับ 75 กรัมต่อตารางเมตร แบ่งกระดาษออกเป็ นสอง
ส่วน ส่วนที่หนึ่งนําไปวัดสมบัติตา่ งๆ และแบ่งกระดาษส่วนที่เหลือเป็ นสองชุดเพื่อนําไปทําการเร่ ง
อายุด้วยแสงหรื อด้ วยความร้ อน แล้ วนํามาวัดสมบัติต่างๆ ของกระดาษหลังผ่านการเร่ งอายุเพื่อ
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการเร่งอายุจากทังสองลั
้
กษณะการเร่งอีกครัง้
1.4

ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น

การทดลองจะศึกษาและเปรี ยบเทียบปริ มาณเพนโทซาน ในแต่ละความเข้ มข้ น
ของไซแลเนสที่ใช้ ที่เวลาต่างๆ เปรี ยบเทียบสมบัติต่างๆ ของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสที่
ผ่านการใช้ ไซแลเนส และเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วนําไปฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ก่อนและหลังการเร่งอายุด้วยแสงหรื อด้ วยความร้ อน
1.5

ข้ อจํากัดของการวิจัย

การควบคุมอัตราการกลั่นสกัดของเหลวที่ได้ ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ปริ มาณ
เพนโทซานอาจทําได้ ยาก หากการเดือดและปริ มาตรของกรดซัลฟิ วริ กในฟลาสก์ ก้นกลมไม่คงที่
เนื่องจากความร้ อนที่ให้ และการเติมกรดลงในฟลาสก์ก้นกลมไม่สมํ่าเสมอ
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1.6

คําจํากัดความที่ใช้ ในการวิจัย

การใช้ เทคโนโลยีทางชีวภาพมาช่วยฟอกเป็ นการใช้ เอนไซม์ เช่น ไซแลเนส มาใช้
ในการฟอกเยื่อ เพื่อเป็ นการลดใช้ สารเคมีในการฟอกลง และยังช่วยปรับปรุ งสมบัติบางประการ
เช่น ความเสถียรของความขาวสว่างของกระดาษ ให้ เพิ่มสูงขึ ้นได้ นอกจากนี ้ เอนไซม์ยงั สามารถ
ย่อยสลายได้ เองตามธรรมชาติ ทําให้ เป็ นการช่วยลดปั ญหาด้ านสิง่ แวดล้ อมได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
การฟอกเยื่อเป็ นการปรับปรุ งความขาวสว่างของเยื่อให้ สูงขึ ้น เนื่องจากเยื่อไม่
ฟอกที่ได้ จากกระบวนการผลิตวิธีคราฟต์มกั จะมีค่าความขาวสว่างไม่สงู มากนัก แต่สามารถเพิ่ม
ค่าความขาวสว่างสุดท้ ายขึ ้นได้ ด้วยการฟอกเยื่อ
การเร่ งอายุกระดาษเป็ นการนํากระดาษไปผ่านสภาวะที่รุนแรง เช่น สภาวะที่
กระดาษได้ รับแสงหรื อได้ รับความร้ อนจัดเป็ นเวลาต่อเนื่อง เสมือนกระดาษได้ ผ่านสภาวะนัน้ ๆ
อย่างไม่รุนแรงเป็ นเวลานาน
ความเสถี ย รของกระดาษคื อ ความทนต่อ การเปลี่ ย นแปลงสมบัติ ต่ า งๆ ของ
กระดาษ เมื่อถูกเก็บหรื อถูกใช้ เป็ นเวลานาน หรื อเมื่อกระดาษได้ รับการเร่ งอายุ โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงสมบัตติ า่ งๆ ไปในทางลบน้ อยลง แสดงว่ากระดาษมีความเสถียรมากขึ ้น
1.7

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

ทราบผลของไซแลเนสต่อปริ มาณเพนโทซานในเยื่อคราฟต์ยูคาลิปตัส รวมถึง
ทราบผลของไซแลเนสต่อสมบัติเชิงกล และสมบัติเชิงแสงของกระดาษก่อนและหลังการเร่ งอายุ
ด้ วยแสงหรื อด้ วยความร้ อน แล้ วนําผลที่ทราบไปประยุกต์ใช้ งานจริ งในส่วนกระบวนการฟอกใน
โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
1.8

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1.8.1 ค้ นคว้ าเอกสาร ข้ อมูลและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1.8.2 ศึกษาวิธีการทดลอง เตรี ยมตัวอย่างและอุปกรณ์
1.8.3 วางแผนการทดลองและทําการทดลองตามขันตอน
้
1.8.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ และสรุปผลการทดลอง
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1.8.5 เรี ยบเรี ยงเนื ้อหาเพื่อส่งผลงานไปเผยแพร่ และเขียนวิทยานิพนธ์
1.9

ลําดับขัน้ ตอนในการเสนอผลการวิจัย

ในการเสนอผลการวิจยั จะนําเสนอตามลําดับขันตอนของการทดลองที
้
่มีผลต่อ
สมบัตขิ องกระดาษ ดังนี ้
1.9.1 อิทธิ พลของไซแลเนส ที่ มี ผลต่อปริ มาณเพนโทซานในเยื่ อคราฟต์ ไม่ฟอกจาก
ไม้ ยคู าลิปตัส
1.9.2 อิทธิพลของไซแลเนส ที่มีผลต่อสมบัติต่างๆ ของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ไม่ฟอก
จากไม้ ยคู าลิปตัส
1.9.3 อิ ท ธิ พ ลของไซแลเนส ที่ มี ผ ลต่ อ สมบัติ ต่ า งๆ ของกระดาษจากเยื่ อ คราฟต์
ยูคาลิปตัสที่ผา่ นการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
1.9.4 อิ ท ธิ พ ลของไซแลเนส ที่ มี ผ ลต่ อ สมบัติ ต่ า งๆ ของกระดาษจากเยื่ อ คราฟต์
ยูคาลิปตัส หลังผ่านการเร่งอายุด้วยแสงหรื อด้ วยความร้ อน

5

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1

แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

อุต สาหกรรมการผลิ ต เยื่ อ และกระดาษจัด เป็ นอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึง่ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี ้สามารถเป็ นตัวชี ้วัดให้
เห็นถึงความก้ าวหน้ าทางสังคมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ โดยปริ มาณการบริ โภคกระดาษ
ของคนไทยในปี 2548 มีเพียง 50 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในขณะที่ประเทศอื่นในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้
ไต้ หวัน และญี่ปนมี
ุ่ อตั ราการบริโภคกระดาษที่สงู กว่าประเทศไทย กล่าวคือประเทศเกาหลีใต้ มีการ
บริ โภคกระดาษประมาณ 169 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในขณะที่ประเทศไต้ หวันและญี่ปนมี
ุ่ การบริ โภค
กระดาษประมาณ 206 และ 241 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ตามลําดับ [5] ซึง่ จะเห็นได้ ว่าประเทศที่มีการ
พัฒนาแล้ วจะมีการบริ โภคกระดาษต่อคนเป็ นจํานวนที่สงู มาก ดังนันการพั
้
ฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศจึงเป็ นตัวกระตุ้นหนึ่งที่สําคัญต่อการเพิ่มศักยภาพในการผลิต และการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษให้ เพิ่มมากขึ ้น เนื่องจากการพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ
และสังคมจะช่วยส่งผลให้ เกิดความต้ องการใช้ กระดาษและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆจากกระดาษเพิ่มสูงขึ ้น
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษของไทยเริ่ มต้ นขึ ้นในปี พ.ศ. 2466 จากการก่อตัง้
โรงงานผลิตกระดาษแห่งแรก คือ โรงงานกระดาษสามเสน ของกรมแผนที่ทหารบก
กระทรวงกลาโหม โดยใช้ เศษกระดาษเป็ นวัตถุดิบ และสามารถผลิตกระดาษได้ วนั ละ 1 ตัน ต่อมา
รัฐบาลได้ ก่อตังโรงงานกระดาษกาญจนบุ
้
รีในปี พ.ศ. 2478 ซึง่ โรงงานนี ้ใช้ ไม้ ไผ่เป็ นวัตถุดิบ โดยทํา
การผลิตทังเยื
้ ่อและกระดาษพิมพ์เขียน มีกําลังการผลิต 10 ตันตัอวัน ต่อมาได้ โอนกิจการโรงงาน
ทังสองมาขึ
้
้นกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อมีการจัดตังกระทรวงอุ
้
ตสาหกรรมขึ ้นในปี พ.ศ. 2485
หลังจากนันจึ
้ งได้ มีการจัดตังโรงงานกระดาษบางปะอิ
้
นในปี พ.ศ. 2488 โดยใช้ ฟางข้ าวและหญ้ า
ขจรจบเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ มีกําลังการผลิตประมาณปี ละ 9,000 ตัน และผลิต
กระดาษพิมพ์เขียนได้ ประมาณปี ละ 12,000 ตัน สําหรับภาคเอกชนได้ เริ่ มเข้ ามามีบทบาทในช่วงปี
2490 เป็ นต้ นมา โดยที่รัฐบาลได้ เริ่ มให้ มีการส่งเสริ มการลงทุนแก่อตุ สาหกรรมเยื่อและกระดาษ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2505 ทังนี
้ ้โรงงานที่ตงขึ
ั ้ ้นในระยะแรกเป็ นการผลิตกระดาษประเภทต่างๆ ส่วนการ
ผลิตเยื่อกระดาษเพิ่งเริ่ มขึ ้นอย่างจริ งจังในปลายปี พ.ศ. 2525 ซึง่ ผลิตเยื่อใยสันเท่
้ านัน้ ทําให้
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ประเทศไทยสามารถส่งออกเยื่อกระดาษบางส่วนไปจําหน่ายในต่างประเทศได้ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ยงั คงต้ องพึ่งพาการนําเข้ าด้ วยเช่นกัน โดยเฉพาะการนําเข้ าเยื่อใยยาวที่ไม่สามารถผลิตได้ ใน
ประเทศ [6] แหล่งนําเข้ าเยื่อกระดาษที่สําคัญ ได้ แก่ แคนาดา สหรัฐอเมริ กา นิวซีแลนด์ ชิลี ส่วน
เยื่อกระดาษที่สง่ ออกนันจะเป็
้
นเยื่อใยสัน้ แหล่งส่งออกที่สําคัญ คือ เกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ และกลุ่ม
สหภาพยุโรป
2.1.2 วัตถุดบิ เส้ นใย
วัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตเยื่อ เป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญในกระบวนการผลิตเยื่อเพื่อ
ใช้ ผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์กระดาษ นอกจากนี ้ยังเป็ นตัวกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้ อีก
ด้ วย โดยมีแหล่งวัตถุดิบเส้ นใยธรรมชาติจากพืชที่ไม่มีเนื ้อไม้ (Non woody fiber) เช่น ฝ้าย
ชานอ้ อย ข้ าวโพด ฟางข้ าว เป็ นต้ น และพืชที่มีเนื ้อไม้ (Wood fiber) เช่น สน ยูคาลิปตัส กระถิน
เป็ นต้ น ซึง่ เส้ นใยที่ได้ จากพืชที่มีเนื ้อไม้ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภทตามลักษณะของเส้ นใย
คือ เส้ นใยของพืชเมล็ดเปลือย (Softwood) และเส้ นใยจากเนื ้อไม้ ของพืชใบเลี ้ยงคู่ (Hardwood)
2.1.2.1 เนือ้ ไม้ ของพืชเมล็ดเปลือย (Softwood)
พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperm) มีลกั ษณะใบที่เล็กและแคบ ส่วนใหญ่เป็ นพืช
้
ลกั ษณะยาวเรี ยว เรี ยกว่า
ตระกูลสน มีโครงสร้ างในแนวดิ่งประกอบขึ ้นด้ วยเซลล์ที่เกือบทังหมดมี
เทรคีด (Tracheid) มีปริ มาณ 90 - 95% เทรคีดมักจะมีความยาวประมาณ 2 - 4 มิลลิเมตร กว้ าง
ประมาณ 0.02 - 0.04 มิลลิเมตร [7] ทําหน้ าที่ด้านความแข็งแรงและด้ านการลําเลียงนํ ้าไปตาม
เทรคีดผนังบางในไม้ ต้นฤดูผ่านช่องเปิ ดมีขอบ (Bordered pits) เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างไม้ ต้นฤดู
(Earlywood) และไม้ ปลายฤดู (Latewood) พบว่าเทรคีดในไม้ ปลายฤดูมกั จะมีลกั ษณะที่ยาวและ
แคบกว่าในไม้ ต้นฤดู [1] ในพืชเมล็ดเปลือยบางชนิดอาจมีท่อเรซิน (Resin canal) ในแนวดิ่งด้ วย
ส่วนระบบการลําเลียงสารในแนวนอนประกอบขึ ้นจากเรย์เซลล์ (Ray cell) (5 - 10%) โดย
เรย์เซลล์มี 2 ลักษณะคือ เรย์พาเรงคิมา (Ray parenchyma) เป็ นเซลล์ที่มีชีวิตผนังบาง พบได้ ใน
พืชเมล็ดเปลือยหลายชนิด และเรย์เทรคีด (Ray tracheid) มักมีขนาดที่เท่าๆ กัน ทําหน้ าที่ในการ
ลําเลียงนํ ้าทางด้ านข้ าง ซึง่ จะพบเรย์เทรคีดในพืชเมล็ดเปลือยบางชนิดเท่านัน้ [8] เส้ นใยที่ได้ จาก
พืชเมล็ดเปลือยจะมีความยาวประมาณ 3 – 5 มิลลิเมตร มีความเหนียวและความแข็งแรงสูง
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2.1.2.2 เนือ้ ไม้ ของพืชใบเลีย้ งคู่ (Hardwood)
พืชใบเลี ้ยงคูม่ ีเซลล์หลายชนิดเป็ นองค์ประกอบซึง่ ทําหน้ าที่แตกต่างกันออกไปซึง่
เซลล์ชนิดที่สําคัญที่สดุ คือ ลิบริ ฟอร์ มเซลล์ (Libriform cell) ไฟเบอร์ เทรคีด (Fiber tracheid)
เวสเซล (Vessel) และเซลล์พาเรงคิมา (Parenchyma cell) โดยส่วนใหญ่ในโครงสร้ างแนวดิ่งจะ
ประกอบขึ ้นด้ วยเซลล์ 2 ลักษณะคือ เซลล์ที่มีลกั ษณะค่อนข้ างยาวและแคบ ผนังหนา ช่องว่าง
ภายในเซลล์ขนาดเล็ก มีช่องเปิ ดแบบไม่มีขอบ (Simple pit) เรี ยกว่า ลิบริฟอร์ มเซลล์ ส่วนเซลล์ที่มี
ลักษณะที่สนและกว้
ั้
างกว่า ผนังบางกว่า มักเรี ยงต่อกันเป็ นท่อยาวทําให้ มีประสิทธิภาพในการ
ลําเลียงนํ ้าสูงกว่าเซลล์เทรคีดในไม้ ของพืชเมล็ดเปลือย เรี ยกเซลล์ชนิดนี ้ว่า เวสเซล โดยเวสเซลใน
ไม้ จากพืชชนิดนี ้โดยทัว่ ไป จะมีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางใหญ่พอที่จะสามารถมองเห็นได้ ด้วยตา
เปล่าในด้ านตัดขวาง (Cross-section) ของเนื ้อไม้ ซึง่ จะเรี ยกว่าพอร์ (Pore) หรื อมองเห็นร่องยาว
เป็ นชุดๆ ในแนวดิ่ง นอกจากนี ้ยังอาจพบพาเรงคิมาในแนวดิ่งและแนวนอนได้ อีกด้ วย ดังแสดงใน
รู ปที่ 2-1 ขนาดของเวสเซลจะแตกต่างกันออกไปในไม้ ต้นฤดู (Earlywood) และไม้ ปลายฤดู
(Latewood) ภายในวงปี (Annual ring) ของไม้ [8] เส้ นใยที่ได้ จากพืชชนิดนี ้จะมีขนาดเล็กและ
ละเอียด ความแข็งแรงค่อนข้ างน้ อย ความยาวเส้ นใยประมาณ 1 - 2 มิลลิเมตร

รูปที่ 2-1 องค์ประกอบของเนื ้อไม้ ของพืชใบเลี ้ยงคู่ [8]
ไม้ ยูคาลิปตัส
ยูค าลิ ป ตัส เป็ นไม้ ต่ า งประเทศ มี ม ากกว่ า 700 ชนิ ด มี ถิ่ น กํ า เนิ ด อยู่ใ นทวี ป
ออสเตรเลียเป็ นส่วนใหญ่ ประเทศไทยได้ เริ่ มนํายูคาลิปตัสชนิดต่างๆ มาทดลองปลูกประมาณปี
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พ.ศ. 2493 แต่ไ ด้ มี ก ารทดลองกัน จริ ง ๆ เมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2507 ปรากฏว่า ไม้ ยูค าลิ ป ตัส
คามาลดูเลนซีส (Eucalyptus camaldulensis) สามารถเจริญเติบโตได้ ในแทบทุกสภาพพื ้นที่ และ
มีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงจึงนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย สามารถเจริ ญเติบโตได้ ในทุกสภาพของ
ดินแทบทุกประเภทตังแต่
้ ในที่ริมนํ ้า ที่ราบนํ ้าท่วมบางระยะในรอบปี แม้ แต่ในดินที่เป็ นทรายและมี
ความแห้ งแล้ งติดต่อกันเป็ นเวลานาน พื ้นที่ดนิ เลวที่มีปริ มาณนํ ้าฝนน้ อยกว่า 650 มม.ต่อปี รวมทัง้
พื ้นที่ที่มีดินเค็ม ดินเปรี ย้ ว แต่จะไม่ทนทานในดินที่มีหินปูนสูง เนื ้อไม้ สามารถนําไปแปรรู ปทําเยื่อ
ไม้ ยคู าลิปตัส ซึง่ มูลค่าผลผลิตเยื่อไม้ ราคาตันละ 17,000 บาท โดยท่อนไม้ ยคู าลิปตัส 4.5 ตัน ผลิต
เยื่อไม้ ได้ 1 ตัน เยื่อไม้ ให้ สารพวกเซลลูโลส ซึง่ นําไปใช้ ทําเส้ นใยเรยอนและทําผ้ าแทนเส้ นใยฝ้าย
และปุยนุ่นได้ อีกด้ วย โดยมูลค่าเพิ่มขึ ้นเป็ นตันละ 60,000 บาท และเมื่อนําเส้ นใยเรยอนมาปั่ นเป็ น
เส้ นด้ าย และทอเป็ นผ้ า จะมีมลู ค่าสูงถึง ตันละ 75,000 บาท และ 300,000 บาท ตามลําดับ ใน
การปลูกไม้ ยูคาลิปตัสเพื่ออุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ เฟอร์ นิเจอร์ หรื อไม้ ที่ใช้ ในการก่ อสร้ างที่
ต้ องการไม้ ขนาดโต ควรใช้ ระยะปลูก 2x3, 2x4 หรื อ 4x4 เมตร ซึง่ จะปลูกได้ 100 - 270 ต้ น/ไร่
สามารถตัดมาเพื่ออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ เมื่ออายุ 3 ปี ขึ ้นไป ส่วนไม้ เพื่อการก่อสร้ างต้ องมีอายุ
มากกว่า 5 ปี การปลูกระยะห่างนัน้ ในปี ที่ 1 - 2 สามารถปลูกพืชเกษตรควบลงในระหว่างต้ นและ
แถวของไม้ ได้ เป็ นการใช้ พื ้นที่ให้ เป็ นประโยชน์ อย่างเต็มที่ และยังมีรายได้ ระหว่างคอยผลจาก
ต้ นไม้ อีกด้ วย [9] เยื่อไม้ ยคู าลิปตัสมีสมบัติเด่นคือ มีความฟูสงู และมีความทึบแสง ประกอบกับ
ไฟเบอร์ มี ค วามแข็ ง แรงเหมาะต่ อ การใช้ ทํ า กระดาษพิ ม พ์ เ ขี ย นประเภทต่ า งๆ โดยได้ แ สดง
องค์ประกอบทางเคมีของไม้ ยคู าลิปตัสไว้ ในตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของไม้ ยคู าลิปตัสเปรี ยบเทียบกับไม้ สปรูซ (Spruce) [10]
องค์ประกอบทางเคมี
เซลลูโลส (Cellulose)
ลิกนิน (Lignin)
เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)
กลูโคแมนแนน (Glucomannan)
กลูคโู รโนไซแลน (Glucuronoxylan)
พอลิแซกคาไรด์ชนิดอื่น (Other polysaccharides)
สารแทรก (Total extractives)
สารอนินทรี ย์ (Residual inorganic materials)

นอร์ เวย์ สปรูซ (%)
42
27

ยูคาลิปตัส (%)
51
28

16
8.6
3.4
1.7
0.9

2.0
13
*
2.0
*
* ยังไม่มีการวิเคราะห์
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2.1.2.3 การจัดเรี ยงตัวขององค์ ประกอบผนังเซลล์ พืช
ผนังเซลล์พืชมีความหนาบางไม่เท่ากัน ขึ ้นกับบทบาทหน้ าที่ที่มีต่อโครงสร้ างพืช
และอายุของเซลล์ โดยชันของเซลลู
้
โลสจะประกอบกันเป็ นผนังเซลล์ขนแรก
ั้
(Primary wall) โดย
ชันนอกของผนั
้
งเซลล์ขนแรก
ั้
เรี ยกว่าส่วนมิดเดิลลาเมลลา (Middle lamella) ส่วนชันในของผนั
้
ง
เซลล์ขนแรกเป็
ั้
นส่วนผนังเซลล์ขนที
ั ้ ่สอง (Secondary wall) (รูปที่ 2-2)
ชัน้ มิดเดิลลาเมลลา
มิดเดิลลาเมลลาเป็ นส่วนที่อยู่ระหว่างเส้ นใย ทําหน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างเส้ นใย
ประกอบด้ วยสารประเภทเพกติก (Pectic substances) เมื่อพืชเจริ ญขึ ้น มีการสร้ างลิกนินก็จะมี
ั้
และผนังเซลล์ขนที
ั ้ ่สอง ดังนัน้
ลิกนินเกิดขึ ้นบริ เวณนีก้ ่อน แล้ วจึงเกิดต่อไปยังผนังเซลล์ขนแรก
มิดเดิลลาเมลลาจึงเป็ นชันที
้ ่มีความเข้ มข้ นของลิกนินอยูม่ ากที่สดุ
ชัน้ ผนังเซลล์ ขัน้ แรก
ผนังเซลล์ขนแรกเป็
ั้
นส่วนที่มีผนังบาง มีความหนาประมาณ 0.1 - 0.2 ไมโครเมตร
ประกอบด้ วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพกติน เอนไซม์ และไกลโคโปรตีน ผนังเซลล์ขนแรกสามารถ
ั้
มีลิกนินได้ เซลล์ในชันนี
้ ้อยู่ในระยะเจริ ญ และมักจะมีการแบ่งตัวเกิดขึ ้นได้ เซลล์เหล่านี ้ทําหน้ าที่
เช่น สังเคราะห์ด้วยแสง หายใจ และส่งผ่านสารต่างๆ
ชัน้ ผนังเซลล์ ขัน้ ที่สอง
ผนังเซลล์ขนที
ั ้ ่สองเกิดขึ ้นหลังจากที่เซลล์หยุดเจริ ญแล้ ว มีความสําคัญในเซลล์ที่
เปลี่ยนไปทําหน้ าที่เฉพาะ ซึง่ เมื่อมีผนังเซลล์ชนนี
ั ้ ้เกิดขึ ้น โพรโทพลาสมักจะตายลง ในผนังเซลล์ชนั ้
ั้
และไม่พบสาร
นี ้มีองค์ประกอบหลักคือ เซลลูโลส โดยมีเป็ นปริ มาณมากกว่าในผนังเซลล์ขนแรก
จําพวกเพกติก เอนไซม์ และไกลโคโปรตีน แต่ในส่วนของเมทริ กซ์ (Matrix) จะพบเฮมิเซลลูโลส
โดยผนังเซลล์ขนที
ั ้ ่สองเป็ นชันที
้ ่หนาที่สดุ ดังนันจึ
้ งมีปริ มาณรวมของลิกนินสูงที่สดุ และประกอบไป
ด้ วยการเรี ยงตัวของเส้ นใยขนาดย่อยอีก 3 ชัน้ คือ S1, S2 และ S3 ดังแสดงในรูปที่ 2-2
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รูปที่ 2-2 ลักษณะการจัดเรี ยงตัวขององค์ประกอบในชันผนั
้ งเซลล์ [8]
เมื่อพิจารณาโครงสร้ างในภาพรวมจะพบว่า โมเลกุลของเซลลูโลสจะเรี ยงตัวกัน
เป็ นสายเรี ยกว่า ไมเซลล์ (Micelles) ซึง่ มารวมกันเป็ นไมโครไฟบริ ล (Microfibril) กว้ างประมาณ
10 นาโนเมตร โดยไมโครไฟบริ ลจะประกอบกันเป็ นมาโครไฟบริ ล (Macrofibril) (รู ปที่ 2-3 A) ซึง่
เป็ นสายที่สามารถส่องดูได้ ด้วยกล้ องจุลทรรศน์ธรรมดา [11] ซึง่ ลักษณะและองศาการจัดเรี ยงตัว
้
ของไมโครไฟบริ ลจะแตกต่างกันไปในแต่ละชันของผนั
้
งเซลล์ ซึ่งสงผลให้ ผนังเซลล์ในแต่ละชันมี
ความแข็งแรงไม่เท่ากัน ดังแสดงไว้ ในรูป 2-3 (B)
(A)

(B)

รู ปที่ 2-3 (A) การจัดเรี ยงตัวของกลูโคสจนเป็ นเส้ นใยในเซลลูโลสในผนังเซลล์พืช และ (B)
ลักษณะองศาการจัดเรี ยงตัวของไมโครไฟบริลในผนังเซลล์พืชชันต่
้ างๆ [8]
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2.1.2.4 องค์ ประกอบทางเคมีของเนือ้ ไม้
ในทางเคมี สามารถแบ่งองค์ประกอบของเนื ้อไม้ ออกได้ เป็ น 4 ส่วน คือ เซลลูโลส
(Cellulose) เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose) ลิกนิน (Lignin) และสารแทรก (Extractive) โดย
องค์ ประกอบทางเคมีเหล่านี ม้ ีบทบาทสําคัญในกระบวนการผลิตเยื่อ (Pulping process)
วัตถุประสงค์หลักในกระบวนการผลิตเยื่อคือให้ คงไว้ ซงึ่ ปริ มาณของเซลลูโลสให้ ได้ มากที่สดุ [7] ซึง่
โดยปกติแล้ วเฮมิเซลลูโลสจะมีแนวโน้ มปริ มาณที่ได้ ไปในทิศทางเดียวกันกับเซลลูโลส ในขณะที่
ลิ ก นิ น และสารแทรกเป็ นองค์ ป ระกอบที่ ถู ก กํ า จั ด ออกจากเส้ น ใยในระหว่ า งการผลิ ต เยื่ อ
องค์ประกอบทางเคมีของเนื ้อไม้ โดยทัว่ ไปมักมีความแตกต่างกันระหว่างชนิด โดยทัว่ ไปแล้ วเนื ้อไม้
ของพืชใบเลี ้ยงคู่ (Hardwood) มักมีปริ มาณเฮมิเซลลูโลสมากกว่าในเนื ้อไม้ ของพืชเมล็ดเปลือย
เซลลูโลส
เซลลูโลสเป็ นโฮโมพอลิแซกคาไรด์ (Homopolysaccharide)ประกอบด้ วยสาย
พอลิเมอร์ ของกลูโคสที่เชื่อมกันแบบไม่มีกิ่งแขนงสาขา (Unbranched polymer) มีพนั ธะเชื่อม
แบบ -1,4 ในพืช ค่าดีกรี ของการเป็ นพอลิเมอร์ (Degree of polymerization) ของกลูโคสซึง่ เป็ น
จํานวนหน่วยของกลูโคสที่เรี ยงตัวต่อกันเป็ นสาย ประมาณ 14,000 หน่วย กลูโคสแต่ละหน่วยที่
เชื่อมกันหมุน 180 องศารอบแกนของสายพอลิเมอร์ กลูโคสสองหน่วยที่ต่อกันนีท้ ําให้ เกิ ดเป็ น
เซลโลไบโอส (Cellobiose) (รู ปที่ 2-4) ซึ่งจะมีหน่วยเชื่อมกันซํ ้า (Repeating unit) เป็ นสาย
กลูแคน (Glucan) ในเซลลูโลส สายของกลูแคนพอลิเมอร์ จะมีการยึดกันด้ วยแรงแวนเดอร์ วาล์ว
(Vander Waals forces) และพันธะไฮโดรเจน ทําให้ เกิดการเรี ยงตัวแบบผลึก โดยในธรรมชาติ
เซลลูโลสไม่มีการอยู่เป็ นสายเดี่ยว แต่จะอยู่เป็ นผลึกที่เป็ นระเบียบ (Crystalline) เรี ยงตัวกันเป็ น
ไมโครไฟบริ ลและจับกันเป็ นกลุม่ ที่มีความแข็งแรง มีสมบัตไิ ม่ละลายนํ ้าเนื่องจากมีพนั ธะไฮโดรเจน
จํานวนมากที่ยึดระหว่างสายพอลิเมอร์ ทําให้ นํ ้าไม่สามารถเข้ าไปได้ ดังแสดงในรูปที่ 2-5 โดยที่ 1
crystal unit cell มีขนาด 10.5 Å  3.35 Å  7.9 Å [11] โดยเซลลูโลสเป็ นองค์ประกอบหลักของ
เนื ้อไม้ ประมาณ 40 - 45 % ของนํ ้าหนักแห้ งของเนื ้อไม้ เกือบทุกชนิด โดยจะพบเป็ นปริ มาณมาก
ในผนังเซลล์ขนที
ั ้ ่สองเป็ นหลัก [1]

รูปที่ 2-4 โครงสร้ างของเซลลูโลส แสดงกลูโคสสองหน่วยที่ตอ่ กันทําให้ เกิดเป็ นเซลโลไบโอส [8]
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รูปที่ 2-5 การเรี ยงตัวโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ เซลลูโลสไมโครไฟบริล [8]
เฮมิเซลลูโลส
เฮมิเซลลูโลสเป็ นเฮเทอโรพอลิแซกคาร์ ไรด์ (Heteropolysaccharide) ที่มี
พอลิเมอร์ ยดึ ติดกับเซลลูโลสในผนังเซลล์ของพืช มีหน้ าที่ช่วยเสริ มโครงสร้ างของผนังเซลล์ให้ หนา
และแข็ ง แรงขึ น้ ในระหว่ า งที่ พื ช มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต ซึ่ ง เฮมิ เ ซลลูโ ลสมี ส มบัติ ที่ ไ ม่ ล ะลายนํ า้
เช่นเดียวกับเซลลูโลส แต่สามารถทําให้ ละลายในด่างแก่ได้ ง่ายกว่าเซลลูโลส ดังนัน้ จึงอาจนํา
สมบัตินี ้มาแยกเฮมิเซลลูโลสออกจากเซลลูโลสเพื่อเพิ่มความบริ สทุ ธิ์ให้ กบั เซลลูโลสเป็ นแอลฟาเซลลูโลส (-cellulose) เฮมิเซลลูโลสมีองค์ประกอบหลักเป็ นนํ ้าตาลสองชนิด คือ นํ ้าตาลเฮกโซส
(Hexose) เช่นคือ ดี-กลูโคส (D-glucose) ดี-กาแลกโตส (D-galactose) ดี-แมนโนส
(D-mannose) กับนํา้ ตาลเพนโทส (Pentose) เช่น ดี-ไซโลส (D-xylose) แอล-อะราบิโนส
(L-arabinose) และกรดกลูคโู รนิก (D-glucuronic acid) เป็ นต้ น (รูปที่ 2-6) เฮมิเซลลูโลสมักจะมี
โครงสร้ างเป็ นแบบกิ่งแขนงปกติ ค่าดีกรี ของการเป็ นพอลิเมอร์ ของเฮมิเซลลูโลสประมาณ
100 - 200 หน่ ว ยของนํ า้ ตาล เฮกโซสเป็ นนํ า้ ตาลที่ มี จํ า นวนคาร์ บ อน 6 อะตอม มัก พบใน
เฮมิเซลลูโลสในรู ปของบีตา-ดี-กาแลกโตไพราโนส (-D-galactopyranose) บีตา-ดี-กลูโค
ไพราโนส (-D-glucopyranose) และบีตา-ดี-แมนโนไพราโนส (-D-mannopyranose) ส่วน
เพนโทส เป็ นนํ ้าตาลที่มีคาร์ บอน 5 อะตอมมักพบในเฮมิเซลลูโลสในรูปของแอลฟา-แอล-อะราบิโน
ไพราโนส (-L-arabinopyranose) แอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิ วราโนส (-L-arabinofuranose)
และบีตา-ดี-ไซโรไพราโนส (-D-xylopyranose) ซึ่งจะเรี ยกเฮมิเซลลูโลสจากนํา้ ตาลเฮกโซส
โดยทั่วไปว่า เฮกโซแซน (Hexosan) และเรี ยกเฮมิเซลลูโลสจากนํา้ ตาลเพนโทสโดยทั่วไปว่า
เพนโทซาน (Pentosan)
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รูปที่ 2-6 โครงสร้ างทางเคมีของนํ ้าตาลมอนอเมอร์ ในเฮมิเซลลูโลส
เพนโทซานที่สําคัญชนิดหนึ่งคือ ไซแลน (Xylan) ซึ่งเป็ นองค์ประกอบหลักของ
เฮมิเซลลูโลสในเนื ้อไม้ ของพืชใบเลี ้ยงคูห่ ลายชนิด ดังนันเมื
้ ่อกล่าวถึงเฮมิเซลลูโลสในเนื ้อไม้ ของพืช
ใบเลี ้ยงคู่จึงมักจะหมายถึงไซแลนเป็ นหลัก โดยไซแลนจะยึดเกาะกับเฮมิเซลลูโลสชนิดอื่นและ
เซลลูโลสด้ วยพันธะไฮโดรเจน พบได้ ตามธรรมชาติทงไม้
ั ้ จากพืชเมล็ดเปลือยและไม้ จากพืชใบเลี ้ยง
คู่รวมถึงพืชล้ มลุก ซึ่งจะมีปริ มาณและโครงสร้ างต่างกันออกไป ในไม้ จากพืชใบเลี ้ยงคู่มีปริ มาณ
กลูคโู รโนไซแลน (Glucuronoxylan) มากถึงร้ อยละ 15 - 30 ของนํ ้าหนักแห้ งของไม้ มีปริ มาณ
กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เพียงแค่ร้อยละ 2 - 5 ของนํ ้าหนักแห้ งของไม้ เท่านัน้ โครงสร้ าง
ของไซแลนเป็ นพอลิเมอร์ ของนํ ้าตาลดี-ไซโลส (D-xylose) ซึง่ เป็ นนํ ้าตาลที่มีคาร์ บอน 5 อะตอม
เชื่อมต่อกันด้ วยพันธะบีตา-1,4-ไซโลซิดิก (-1,4-xylosidic) เป็ นสายหลัก และมีมอนอเมอร์ ของ
นํ ้าตาลชนิดอื่นๆ หรื อโอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharide) สายสันๆ
้ มาเชื่อมเป็ นสายกิ่ง ซึง่ สาย
กิ่งของไซแลนอาจประกอบด้ วยนํ ้าตาลอะราบิโนส กรดกลูคโู รนิก หรื อหมู่อะซิทิล (Acetyl group)
ดังรูปที่ 2-7

รู ปที่ 2-7 โครงสร้ างของไซแลนที่มีมอนอเมอร์ ดี-ไซโลส เชื่อมต่อด้ วยพันธะบีตา 1,4-ไซโลซิดิก
ประกอบขึ ้นเป็ นสายโซ่หลัก โดยมีนํ ้าตาลดี-กลูโคสเป็ นกิ่งแขนง [12]
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โครงสร้ างของไซแลนโดยทั่ว ไปในไม้ ข องพื ช ใบเลี ย้ งคู่คื อ โอ-อะซี ทิ ล -(4-โอเมทธิลกลูคโู รโน)-ไซแลน (4-O-acethylglucurono)-xylan) ซึง่ มีสายหลักเป็ นไซโลสที่เชื่อมต่อกัน
ด้ วยพันธะบีตา-1,4-ไซโลซิดิก และมีกรด 4-โอ-เมทธิ ล-ดี-กลูคโู รนิก (4-O-methyl-D-glucuronic
acid) เชื่อมต่อที่คาร์ บอนตําแหน่งที่ 2 และมีหมู่อะซิทิลต่อที่คาร์ บอนตําแหน่งที่ 3 และตําแหน่งที่
2 ของไซโลสแตกต่างกันไปตามชนิดพืช สําหรับโครงสร้ างไซแลนในไม้ ของพืชเมล็ดเปลือยจะเป็ น
แบบ อะราบิโน-(4-โอ-เมทธิลกลูคโู รโน)-ไซแลน (arabino-(4-O-methylglucurono)-xylan) ซึง่ สาย
หลัก เป็ นไซโลสที่ เ ชื่ อ มต่ อ กัน ด้ ว ยพัน ธะบี ต า-1,4-ไซโลซิ ดิ ก และมี ก รด 4-โอ-เมทธิ ล -ดี -กลูคู
โรนิกเชื่อมต่อที่คาร์ บอนตําแหน่งที่ 2 และมีหมู่แอล-อะราบิโนสเชื่อมต่อที่คาร์ บอนตําแหน่งที่ 3
ของไซโลส [1] อย่างไรก็ตาม นํา้ ตาลไซโลสสามารถเชื่อมต่อกันเป็ นสายหลักของไซแลนโดย
ปราศจากนํ ้าตาลชนิดอื่นเชื่อมต่อเป็ นกิ่งแขนงได้ ซึ่งจะพบในสาหร่ ายทะเล Palmariales และ
Nemaliales [12]
ลิกนิน
ลิก นิ น เป็ นพอลิเมอร์ ที่ประกอบขึน้ ด้ วยหน่ วยย่อยที่ เป็ นฟี นิ วโพรเพน (Phenyl
propane) และอะลิฟาติกโดยเชื่อมต่อกันด้ วยพันธะหลายชนิด สานต่ออย่างไม่มีระเบียบทําให้ มี
โครงสร้ างที่ซบั ซ้ อนแทรกอยู่ในผนังเซลล์ขนที
ั ้ ่สองของพืช ทําให้ ลิกนินถูกย่อยสลายได้ ยาก การ
สลายตัวของลิกนินจึงมักเป็ นไปอย่างช้ าๆ ดังนันลิ
้ กนินจึงเป็ นส่วนประกอบที่สําคัญของฮิวมัส โดย
ในพืชทัว่ ๆ ไปมีลิกนินอยู่ประมาณร้ อยละ 10 - 30 โดยเฉพาะในพืชที่มีท่อลําเลียง ซึง่ ลิกนินจะทํา
หน้ าที่ด้านความแข็งแรง เชื่อมต่อกับเส้ นใยของเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสในผนังเซลล์ไว้ ด้วยกัน
ดังแสดงในรู ปที่ 2-8 โดยปกติลิกนินจะมีความเข้ มข้ นสูงที่สุดในชัน้ มิดเดิลลาเมลลา แต่จะมี
ปริ มาณมากที่สดุ ในชันผนั
้ งเซลล์ขนที
ั ้ ่สองเนื่องจากเป็ นชันที
้ ่มีความหนามากที่สดุ
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รูปที่ 2-8 โครงสร้ างของลิกนินโดยมีหน่วยย่อยเป็ นฟี นิวโพรเพนและอะลิฟาติกในไม้ สปรูซ
ลิกนินจะถูกกําจัดออกในขันตอนการผลิ
้
ตเยื่อ (Pulping process) เนื่องจาก
วัตถุประสงค์หลักในการผลิตเยื่อคือต้ องการแยกเส้ นใยเดี่ยวๆ ออกมา ดังนันจึ
้ งต้ องมีการทําให้
ลิกนินที่ทําหน้ าที่เสมือนตัวเชื่อมเส้ นใยให้ ติดอยู่ด้วยกันละลายออกมา นอกจากนี ้ลิกนินยังจะถูก
กําจัดออกจากเยื่อได้ ในกระบวนการฟอก (Bleaching process) เนื่องจากลิกนินจะส่งผลต่อค่า
ความขาวสว่างของเยื่อและผลผลิตกระดาษที่ได้ จากองค์ประกอบทางเคมีที่เรี ยกว่า โครโมฟอร์
(Chromophore) อีกทังลิ
้ กนินยังทําให้ ผลผลิตเยื่อที่ได้ มีความแข็งแรงตํ่าอีกด้ วย
สารแทรก
สารแทรกจัดได้ ว่าเป็ นส่วนประกอบภายนอกของพืช ที่สามารถแยกออกจากผนัง
เซลล์ของพืชได้ โดยใช้ สมบัติของการถูกละลายในนํ ้าหรื อสารละลายอินทรี ย์ สารแทรกพบทัว่ ไปใน
ปริ มาณร้ อยละ 10 ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่ทําให้ พืชมีสมบัติเฉพาะตัว และมีผลต่อการนําไม้ ไปใช้
ประโยชน์ สารแทรกจัดเป็ นสารทุติยภูมิที่พืชสร้ างขึ ้นมา เพื่อเป็ นส่วนช่วยในการป้องกันอันตรายที่
อาจมี ต่อพื ชจากสิ่งแวดล้ อมหรื อศัตรู ภายนอก เช่น แมลง เชื อ้ โรค โดยอาจจํ าแนกออกเป็ น 5
ประเภทตามคุณสมบัตทิ างเคมี ได้ ดงั นี ้
1. สารประเภทสารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนลัก ษณะแบบโซ่ เ ปิ ดและแบบวง
(Aliphatic และ Aromatic hydrocarbon) เช่น กรดไขมัน (Fatty acid) ไข (Wax) กรดอินทรี ย์ตา่ งๆ
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2. สารประเภทของสารประกอบไนโตรเจน (Nitrogenous compound) เช่ น
แอลคาลอยด์ (Alkaloids)
3. สารประเภทไอโซพรี น (Isoprene) เช่ น เทอร์ ปี น (Terpenes) เทอร์ ปี นอย
(Terpenoids) สเตอรอยด์ (Steroids)
4. สารประเภทคาร์ โบไฮเดรต เช่ น โมโนแซกคาไรด์ (Monosaccharide)
ไดแซกคาไรด์ (Disaccharide) และพอลิแซกคาไรด์อื่นๆ มีนอกเหนือไปจากเซลลูโลส และ
เฮมิเซลลูโลส เช่น กัม (Gum) ไกลโคไซด์ (Glycosides)
5. สารประเภทเบนซีนอยด์ (Benzenoids) และสารประกอบฟิ นอลิก (Phenolic
compounds) เช่น ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) คูมาริน (Coumarins) และแทนนิน (Tannins) [11]
2.1.3 การผลิตเยื่อด้ วยกรรมวิธีคราฟต์ (Kraft pulping process)
2.1.3.1 เคมีของกระบวนการคราฟต์
การผลิตเยื่อด้ วยวิธีคราฟต์ จะใช้ สารเคมี 2 ชนิดคือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
ุ หภูมิ
และโซเดียมซัลไฟด์ (Na2S) ในสภาวะการต้ มที่คา่ ความเป็ นกรด - ด่างเท่ากับ 12 ที่อณ
160 - 180 องศาเซลเซียส ความดันไอนํ ้าประมาณ 800 กิโลปาสคาล ใช้ เวลาประมาณ 0.5 - 3
ชัว่ โมง จากสภาวะนี ้จะทําให้ เส้ นใยในเนื ้อไม้ สามารถแยกออกจากกันได้ โดยการละลายลิกนินที่
อยู่ในชันมิ
้ ดเดิลลาเมลลาออก การผลิตเยื่อด้ วยกรรมวิธีคราฟต์ใช้ ได้ กบั ไม้ หลายชนิด โดยเยื่อที่ได้
ั ้ ่าเนื่องจากเกิดการสูญเสียคาร์ โบไฮเดรต
จะมีความแข็งแรง แต่มีข้อเสียคือผลผลิตเยื่อที่ได้ นนจะตํ
ของเส้ นใย ซึง่ การแตกตัวของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลไฟด์ แสดงดังนี ้
NaOH
Na2S
S2- + H2O

Na+ + OH2 Na+ + S2SH- + OH-

ในการผลิต เยื่ อ ด้ ว ยกรรมวิ ธี ค ราฟต์ ต้ อ งการให้ มี เ พี ย งแต่ลิ ก นิ น เท่ า นัน้ ที่ ถูก
ทําปฏิกิริยาโดยสารเคมีในนํ ้ายาต้ มเยื่อ แต่ในความเป็ นจริ งส่วนที่เป็ นคาร์ โบไฮเดรตทังเซลลู
้
โลส
และเฮมิเซลลูโลสถูกเข้ าทําปฏิกิริยาด้ วย OH- ในระหว่างกระบวนการผลิตเยื่อ ซึง่ เป็ นปฏิกิริยาที่ไม่
ต้ องการให้ เกิดขึ ้น ซึง่ ทําให้ คาร์ โบไฮเดรตมีขนาดโมเลกุลเล็กลง ทําให้ คา่ ผลผลิตเยื่อตํ่าลง ปริ มาณ
ไม้ จะลดลงมากกว่า 20% จากการที่เซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสถูกทําปฏิกิริยาไปในการต้ มเยื่อ
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โดยเฮมิเซลลูโลสจะถูกทําลายเร็ วและมากกว่าเซลลูโลส เนื่องจากเฮมิเซลลูโลสมีโมเลกุลขนาดเล็ก
และมีกิ่งเป็ นจํานวนมาก [7] โดยปั จจัยสําคัญในการผลิตเยื่อด้ วยกรรมวิธีคราฟต์มีดงั นี ้คือ ชนิด
ขนาดและความสมํ่าเสมอของชิ ้นไม้ สบั สัดส่วนของ Effective Alkali ต่อนํ ้าหนักของชิ ้นไม้ สบั และ
ความเข้ มข้ นของ Effective Alkali และสัดส่วนของของเหลวต่อชิ ้นไม้ สบั (Liquor to wood ratio)
ค่าความเป็ นกํามะถัน (Sulfidity) ค่า H-factor เวลาและอุณหภูมิที่ใช้ ในการผลิตเยื่อ
2.1.3.2 ปฏิกิริยาของไซแลนในกระบวนการคราฟต์
ลักษณะดังเดิ
้ มของไซแลนจะถูกเปลี่ยนแปลงไประหว่างการต้ มเยื่อแบบคราฟต์
(Kraft cooking) โดยจะเกิดการย่อยสลายไซแลนจากปฏิกิริยาพีลลิง่ (Peeling reaction) ปฏิกิริยา
ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis reaction) และเกิดปฏิกิริยาพีลลิ่งครัง้ ที่สอง (Secondary peeling)
ส่งผลให้ นํ ้าหนักโมเลกุลโดยรวมของพอลิแซกคาไรด์ลดลง โดยหมู่อะซิเตต (Acetate group) จะ
ถูกไฮโดรไลซ์ทนั ทีในนํ ้ายาต้ มเยื่อคราฟต์ซงึ่ มีสภาวะเป็ นด่าง แล้ วทําให้ กรด 4-โอ-เมทธิลกลูคโู รนิก
(4-O-methylglucuronic acid) ถูกกําจัดออกจากสายหลักของไซแลน ซึง่ ทําให้ เกิดเป็ นเมทานอล
(Methanol) และกรดเฮกเซนยูโรนิก (Hexenuronic acid) ได้ [3] (รูปที่ 2-9)

รูปที่ 2-9 การเปลี่ยนแปลงของ 4-โอ-เมทธิลกลูคโู รโนไซแลน (4-O-methylglucuronoxylan) ไป
เป็ นเฮกเซนยูโรโนไซแลน (Hexenuronoxylan) ในระหว่างการผลิตเยื่อแบบคราฟต์ [4]
กรดเฮกเซนยูโรนิก (Hexenuronic acid)
ในช่วงปี พ.ศ. 2506 มีความเชื่อว่าภายใต้ สภาวะแบบด่าง ปฏิกิริยาบีตาอิลิมิเนชัน (β-elimination) ของเมทานอลจากกรดเมทธิลกลูคโู รนิก ทําให้ เกิดเป็ นพันธะคูใ่ นกรด
ยูโรนิกของไซแลน [13] ซึง่ ทฤษฎีนี ้ได้ รับการสนับสนุนจาก Johansson และคณะ [14] จนกระทัง่
ประมาณปี พ.ศ. 2538 มีการตรวจพบกรด 4-ดีออกซี-บีตา-แอล-เทรโอ-เฮก-4-เอนโนไพราโนซิลู
โรนิก (4-deoxy-β-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid) ในเยื่อที่ได้ จากกระบวนการผลิต
แบบคราฟต์ โดย Teleman และคณะ [15] ซึง่ ก็คือกรดเฮกเซนยูโรนิกนัน่ เอง
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กรดเฮกเซนยูโรนิกประกอบด้ วยหมู่ฟังก์ ชนั ที่เป็ นแบบอีนอล - อีเทอร์ (Enol ether) และกรดคาร์ บอกซิลิกไม่อิ่มตัว (Unsatureated carboxylic acids) ดังแสดงในรู ปที่ 2-10
ซึง่ หมู่ฟังก์ ชนั ดังกล่าวจะมีสภาพค่อนข้ างเฉื่อยในสภาวะกรดอ่อน แต่อย่างไรก็ตามในกรดแก่หมู่
อีนอล - อีเทอร์ จะถูกไฮโดรไลซิสอย่างรวดเร็ วกลายเป็ นแอลดิไฮด์ (Aldehydes) ซีโตน (Cetones)
และแอลกอฮอล์ กรดเฮกเซนยูโรนิ กที่ พ บในเยื่ อไม่ฟอกเป็ นต้ น เหตุสํา คัญของการเพิ่ มการใช้
สารเคมีในการฟอกเยื่อโดยเปล่าประโยชน์ เช่น คลอรี นไดออกไซด์ (Chlorinedioxide) โอโซน
รวมถึงไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (Hydrogenperoxide) โดยสารเคมีที่ใช้ ในการฟอกจะเข้ าทํา
ปฏิกิริยากับกรดดังกล่าวก่อนแล้ วค่อยเข้ าทําปฏิกิริยากับลิกนิน ซึง่ ส่งผลโดยตรงโดยทําให้ ต้นทุน
การผลิตที่สงู ขึ ้น ผลผลิตเยื่อที่ได้ มีคณ
ุ ภาพตํ่าลง อีกทังยั
้ งมีผลเสียต่อสิ่งแวดล้ อมซึ่งมีสาเหตุมา
จากของเสียที่เกิดขึ ้นจากการใช้ สารเคมีในการฟอกเยื่อที่เพิ่มขึ ้นด้ วย [16] นอกจากนี ้ กรดเฮกเซนยู
โรนิกยังทําให้ เกิดการกลับสี (Brightness reversion) ในเยื่อที่ฟอกจนได้ ความขาวสว่างที่ต้องการ
แล้ ว โดยเฉพาะเยื่ อ ที่ ฟ อกด้ ว ยกระบวนการฟอกแบบปราศจากคลอรี น และอนุพัน ธ์ (Totally
Chlorine Free, TCF) และยังพบว่ากรดเฮกเซนยูโรนิกสามารถส่งผลต่อการกลับสีของเยื่อได้
มากกว่าลิกนินและสารอื่นๆ อีกด้ วย [10]

รูปที่ 2-10 หมูฟ่ ั งก์ชนั ของกรดเฮกเซนยูโรนิกที่ตดิ อยูก่ บั ไซแลน [16]
2.1.4 การฟอกเยื่อ (Bleaching)
สีของเยื่อ หรื ออาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นการดูดกลืนแสงของเยื่อ ได้ รับอิทธิพลสืบเนื่อง
โดยตรงจากปริ มาณของลิกนินในเยื่อ ดังนัน้ เพื่อที่จะให้ ได้ ค่าความขาวสว่างในระดับที่ต้องการ
จะต้ องมีการกําจัดลิกนินออกจากเยื่อ หรื ออาจทําให้ เยื่อปราศจากหมู่ฟังก์ชนั ที่มีการดูดกลืนแสง
สูง ที่เรี ยกว่าโครโมฟอร์ (Chromophore) ซึง่ การกําจัดลิกนินและหมู่ฟังก์ชนั ดังกล่าว สามารถทํา
ได้ 2 กรณีคือ การฟอกสีลิกนิน (Lignin-preserving bleaching) เป็ นกระบวนการที่เปลี่ยน
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โครงสร้ างของหมู่โครโมฟอร์ ในลิกนินทําให้ เยื่อไม่ปรากฏลักษณะเป็ นสีเหลือง แต่ยงั ไม่ได้ กําจัด
ลิกนินออกจากเยื่อภายหลังการฟอกแต่อย่างใด ทําให้ เยื่อมีโอกาสกลับมาเหลืองได้ อีกครัง้ เมื่อ
สัมผัสกับความชื ้นหรื อแสงแดด แต่มกั จะนิยมฟอกเยื่อในลักษณะแบบนี ้หากไม่ต้องการให้ ผลผลิต
เยื่อหลังฟอกลดลงมากนัก เช่นเยื่อที่ได้ จากการผลิตด้ วยวิธีเชิงกล ส่วนการฟอกแบบกําจัดลิกนิน
ออก (Delignifying) เป็ นกระบวนการที่มีการใช้ สารเคมีเข้ าไปทําปฏิกิริยากับเยื่อเพื่อกําจัดลิกนินที่
ตกค้ างหลงเหลือในโครงสร้ างออก มักนิยมใช้ กบั เยื่อเคมีโดยเยื่อที่ได้ จากการฟอกในลักษณะนี ้จะ
มีคณ
ุ ภาพและความเสถียรของความขาวสว่างค่อนข้ างสูง แต่อาจส่งผลทําให้ ผลผลิตเยื่อหลังฟอก
ลดลงได้ การฟอกเยื่อในลักษณะนี ้สามารถใช้ สารเคมีได้ หลายชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2.2 หรื อมี
การใช้ เอนไซม์เข้ าทําปฏิกิริยาเพื่อช่วยฟอก หรื ออาจใช้ ทงสารเคมี
ั้
และเอนไซม์ร่วมกันได้ ในการ
ฟอกเยื่อทังสองลั
้
กษณะ

20
ตารางที่ 2.2 สารเคมีชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในการฟอกเยื่อ [17]
ชนิดเยื่อ
สารเคมี
ตัวย่อ
หน้ าที่
Oxidize lignin
เยื่อเคมี
Chlorine (Cl2) C
Chlorinate lignin
D

Oxidize lignin
Brighten pulp

เยื่อเคมี

H

Oxidize lignin
Brighten pulp

เยื่อเคมี

P

Oxidize lignin
Decolorize lignin

เยื่อเคมี
เยื่อกล

Hydrosulfite
(Na2S2O4)

Y

Reduce lignin
Brighten pulp

เยื่อกล

Chelant
(EDTA, DTPA)

Q

Remove metal
ions

เยื่อเคมี

Chlorine
dioxide (ClO2)
Hypochlorite
(NaOCl)
Hydrogen
peroxide
(H2O2)

ข้ อดี
ข้ อจํากัด
ราคาถูก
มีสารก่อมะเร็ง
ใช้ งานง่าย
ประสิทธิภาพสูง
เยื่อขาวและ
ราคาแพง
สะอาด
ความแข็งแรง
ใช้ งานง่าย
ของเยื่อลดลง
ราคาแพง
ใช้ งานง่าย
เยื่อไม่คอ่ ย
สะอาด
ประสิทธิภาพ
ราคาถูก
ในการใช้ งาน
ใช้ งานง่าย
จํากัด
ประสิทธิภาพสูง

ราคาแพง

Oxygen (O2)

O

Oxidize lignin
Solubilize lignin

เยื่อเคมี

ราคาถูก

Reactor
ราคาแพง และ
ความแข็งแรง
เยื่อลดลง

Ozone (O3)

Z

Oxidize lignin
Brighten pulp

เยื่อเคมี

ประสิทธิภาพ
กําจัดลิกนินสูง

ควบคุมยาก

Sodium
hydroxide
(NaOH)

Y

Solubilize lignin

เยื่อเคมี

ราคาถูก
ใช้ งานง่าย

ทําให้ เยื่อเกิดสี
ดํา

X

Catalyze xylan
hydrolysis
Aid delignification

เยื่อเคมี

ใช้ งานง่าย

ราคาแพงมาก

Xylanase
(enzyme)
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2.1.4.1 การฟอกเยื่อโดยใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
การฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในสภาวะด่าง สามารถทําได้ กบั เยื่อทัง้
เยื่อเคมีและเยื่อกล โดยจะใช้ อณ
ุ หภูมิปานกลางประมาณ 60 องศาเซลเซียส ในการฟอกเยื่อแบบ
การฟอกสีลกิ นินในเยื่อกลและเยื่อกึ่งกลกึ่งเคมี (Chemi-mechanical pulp) แต่สําหรับในการฟอก
เยื่อเคมี ต้ องใช้ อณ
ุ หภูมิที่สงู ขึ ้นอีกเล็กน้ อยประมาณ 70 - 80 องศาเซลเซียสเพื่อให้ ได้ ความขาว
สว่างและความเสถียรของความขาวสว่างในระดับสูง และสามารถใช้ อณ
ุ หภูมิมากกว่า 90 - 100
องศาเซลเซียส เพื่อการกําจัดลิกนินในขันตอนก่
้
อนการฟอก (Primary delignification stage) แต่
เยื่อที่ได้ จะมีความแข็งแรงตํ่ากว่าการฟอกด้ วยออกซิเจนหรื อคลอรี นไดออกไซด์ โดยไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์เหมาะกับนําไปใช้ เป็ นการฟอกขันตอนสุ
้
ดท้ าย ซึง่ สามารถดัดแปลงใช้ ได้ กบั ถังฟอก
แบบดังเดิ
้ มในอุตสาหกรรม หรื อในถังถังเก็บเยื่อแบบแรงดันสูง (High-density storage chest) ได้
เป็ นอย่างดี และหากพิจารณาเรื่ องสิ่งแวดล้ อมควบคูไ่ ปด้ วย โรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
สามารถใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็ นหนึ่งในกระบวนการฟอกที่ปราศจากคลอรี นและอนุพนั ธ์ ได้
ถึงแม้ ว่าต้ นทุนที่ใช้ อาจสูงขึ ้น แต่เยื่อฟอกที่ได้ มีความเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากกว่าการฟอก
แบบใช้ อนุพนั ธ์ของคลอรี นบางส่วน (Elementally Chlorine Free, ECF)
ค่าความเป็ นกรด - ด่าง ค่อนข้ างมีผลต่อประสิทธิ ภาพของการฟอกเยื่อโดยใช้
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์มาก ซึง่ ค่าที่เหมาะสมที่สดุ ควรจะปรับให้ อยู่ที่ 10.5 เมื่อไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์อยู่ในสภาวะด่าง จะทําปฏิกิริยากับไฮดรอกซีไอออน (OH-) ได้ เป็ นเปอร์ ไฮดรอกซีแอน
ไอออน (HOO-) ซึง่ ความเข้ มข้ นของเปอร์ ไฮดรอกซีแอนไอออน จะเพิ่มตามค่าความเป็ นกรด - ด่าง
ตามสมการดังนี ้
H2O2 + OH-

HOO- + H2O

เปอร์ ไฮดรอกซีแอนไอออนมีความเป็ นนิวคลีโอฟิ ลิกที่รุนแรง ซึ่งจะทําหน้ าที่เป็ น
สารเคมีหลักในการฟอก โดยจะเกิดปรากฏการณ์ 2 อย่างหลักๆ คือ ค่าความขาวสว่างจะเพิ่มมาก
ขึ ้น โดยจะเกิดขึ ้นพร้ อมๆ กันกับปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ไปเป็ นออกซิเจน
และนํ ้า [18] ที่คา่ ความเป็ นกรด - ด่างที่ระดับสูงกว่า 10.5 จะทําให้ เกิดปฏิกิริยาการสลายตัวของ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ มากขึน้ ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้ เกิ ดปฏิกิริยาดังกล่าวได้ ด้วยการเติม
โซเดียมซิลิเกตและโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยสารเคมีดังกล่าวจะทํ าหน้ าที่เป็ นทัง้ ตัวเพิ่มความ
เสถียรและบัฟเฟอร์ ให้ กบั ระบบ [8]
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2.1.4.2 การฟอกเยื่อแบบชีวภาพ
โดยทั่วไปแล้ ว การฟอกเยื่อแบบชีวภาพเป็ นการใช้ เอนไซม์เพื่อช่วยในการฟอก
เยื่อ ซึง่ การใช้ เอนไซม์ในการช่วยฟอกนี ้บางครัง้ จะเรี ยกว่าการเพิ่มขีดความสามารถของการฟอก
(Bleach boosting) โดยจะใช้ เอนไซม์เข้ าทําปฏิกิริยาก่อนเข้ าสู่ขนตอนการฟอก
ั้
เพื่อให้ เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ างหรื อ ทางเคมี ทํ า ให้ ส ารเคมี ใ นการฟอกในขัน้ ตอนต่อ ๆ ไปเข้ า ทํ า
ปฏิกิริยาได้ ง่ายขึ ้น ส่งผลให้ ความขาวสว่างในเยื่อมีค่าเพิ่มสูงขึ ้น การฟอกเยื่อมีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้นในขณะที่ใช้ ในปริ มาณที่ลดลง ช่วยลดปริ มาณของเสียที่เป็ นพิษจากกระบวนการฟอกเยื่อลง
[19] และเนื่ อ งจากเอนไซม์ ส ามารถย่อ ยสลายได้ เ องตามธรรมชาติจึ ง เป็ นการลดปั ญ หาทาง
สิง่ แวดล้ อมอีกทางหนึง่ ด้ วย [1] ไซแลเนสเป็ นหนึ่งในเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพและได้ รับความนิยม
นํามาใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษทัว่ โลก โดยเฉพาะในอเมริ กาเหนือ ซึ่งมีการนํา
ไซแลเนสมาใช้ ในขันตอนก่
้
อนการฟอกเยื่อคราฟต์มากถึง 2.5 ล้ านตันต่อปี โดยเชื่อว่าไซแลเนสจะ
เข้ าทําปฏิกิริยาในส่วนที่ไซแลนติดอยูก่ บั ลิกนิน ตามปฏิกิริยาการย่อยสลายไซแลนด้ วยเอนไซม์ ทํา
ให้ ภายในเส้ นใยมี โครงสร้ างที่ เปิ ดออก สารเคมี ในการฟอกในขัน้ ตอนต่อๆ ไปสามารถเข้ าทํ า
ปฏิกิริยากับลิกนินได้ ง่ายขึ ้น
การย่ อยสลายไซแลน
ในการย่อยสลายไซแลนให้ ได้ เ ป็ นนํ า้ ตาลไซโลส สามารถย่อยได้ โดยสารเคมี
(Chemical hydrolysis) หรื อการย่อยสลายด้ วยเอนไซม์ (Enzymatic hydrolysis) หรื อการใช้ ทงั ้
สองวิธีร่วมกัน [20]
การย่อยสลายไซแลนด้ วยวิธีทางเคมี
การย่อยสลายไซแลนโดยวิธีทางเคมี สามารถทําได้ ทงในสภาวะที
ั้
่เป็ นกรดและใน
สภาวะที่เป็ นด่าง ซึง่ วิธีการที่ง่ายและรวดเร็ วคือการย่อยสลายไซแลนด้ วยกรดเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์
เป็ นนํ ้าตาลไซโลส แต่จะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงและมีความจําเพาะตํ่า ดังนันผลผลิ
้
ตที่ได้ อาจจะไม่มี
ความสมบูรณ์มากนัก และยังเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสารพิษ เช่น เฟอฟูรอล (Furfural) พร้ อมทังยั
้ ง
ต้ องใช้ อปุ กรณ์ที่ทนต่อกรดและความร้ อนสูงอีกด้ วย ซึง่ Rahman และคณะ [21] ได้ นําเสนอกลไก
การเกิดปฏิกิริยาของการเปลี่ยนแปลงไซแลนไปเป็ นไซโลส โดยไซแลนในเฮมิเซลลูโลสจะเปลี่ยนไป
เป็ นไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ (Xylooligosaccharide) ก่อนแล้ วจึงเปลี่ยนมาเป็ นไซโลส นอกจากนี ้ยัง
ได้ เสนอแบบจําลองทางจลน์ (Kinetic model) ตามสมการดังนี ้
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.
ซึง่ สามารถเขียนให้ อยูใ่ นรูปทัว่ ไปได้ คือ
.
เมื่อ k1 คือ อัตราที่ปล่อยมอนอเมอร์ ออกมา (Rate of monomer release) (min-1)
และ k2 คือ อัตราที่มอนอเมอร์ สลายตัว (Rate of monomer decomposed) (min-1) โดยอาศัย
พื ้นฐานของแบบจําลองนี ้ เมื่อพิจารณาความเข้ มข้ นของมอนอเมอร์ (M) เป็ นฟั งก์ชนั่ ของเวลา (t)
ที่เวลาเข้ าใกล้ ศนู ย์ สามารถเขียนได้ เป็ น
.

การย่อยสลายไซแลนด้ วยเอนไซม์
การย่อยสลายไซแลนด้ วยเอนไซม์ เป็ นปฏิกิริยาที่จําเพาะเจาะจงกับสารตังต้
้ น
มากกว่าการใช้ สารเคมีในการย่อยสลาย ดังนันจึ
้ งทําให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริ สทุ ธิ์และสมบูรณ์
สูง มีคา่ ใช้ จ่ายโดยรวมน้ อยและไม่เป็ นพิษต่อสิ่งแวดล้ อม โดยเอนไซม์จะกระตุ้นปฏิกิริยาการย่อย
สลายพันธะบีตา-1,4-ไซโลซิดิกของสายหลักให้ ได้ ไซโลสหรื อไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มเอนไซม์ที่ใช้ ย่อยสลายไซแลนออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก คือ เอนไซม์ย่อยสลายสายหลักของ
ไซแลน และเอนไซม์ยอ่ ยสลายสายกิ่งของไซแลน ดังนี ้
เอนไซม์ยอ่ ยสลายสายหลักของไซแลน ประกอบด้ วย
1. เอนโดไซแลเนส (Endoxylanase) หรื อบีตา-1,4-ดี-ไซแลน-ไซลาโนไฮโดรเลส
(β-1,4-D-xylan-xylanohydrolase, EC 3.2.1.8) โดยเอนไซม์ชนิดนี ้จะทําการสลายพันธะบีตา1,4-ไซโลซิดิกในสายหลักของไซแลนแบบสุ่ม และเรี ยกกระบวนการที่เกิดขึ ้นว่า กลไกแบบเอนโด
(Endo-mechanism) ผลของการย่อยจะได้ ไซโลสและโอลิโกแซกคาไรด์สายสันๆ
้ เป็ นผลิตภัณฑ์
สุดท้ าย [22]
2. บีตา-ไซโลซิเดส (β-xylosidase) หรื อบีตา-1,4-ดี-ไซแลน-ไซโลไฮโดรเลส (β1,4-D-xylan-xylohydrolase, EC 3.2.1.37) โดยเอนไซม์ชนิดนี ้จะทําการสลายพันธะบีตา-1,4-ดีไซโลซิดิกจากปลายสายด้ านนอนรี ดิวส์ (Non-reducing end) และปลดปล่อยนํ ้าตาลไซโลสออก

24
มาทีละ 1 โมเลกุล เรี ยกกระบวนการที่เกิดขึ ้นเช่นนี ้ว่า กลไกแบบเอคโซ (Exo-mechanism) ผลของ
การย่อยจะได้ ไซโลสเป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย [23]
เอนไซม์ยอ่ ยสลายสายกิ่งของไซแลน ประกอบด้ วย
1. แอลฟา-แอล-อะราบิโนซิเดส (α-L-arabinosidase, EC 3.2.1.55) เป็ น
เอนไซม์ที่ย่อยสลายพันธะแอลฟา-1, 2 และแอลฟา-1,3 จากปลายด้ านนอนรี ดิวส์ของสายกิ่ง
แอลฟา-แอล-อะราบิโน-ฟิ วราโนสในไซแลน อะราบิโนไซแลน และอะราบิโนกาแลกแตนแทน [24]
โดยจะได้ อะราบิโนสเป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย
2. แอลฟา-ดี-กลูคโู รนิเดส (α-D-glucuronidase, EC 3.2.1.139) เป็ นเอนไซม์ที่
ย่อยสลายพันธะแอลฟา-1,2 ในกรด 4-โอ-เมทธิล-แอลฟา-ดี-กลูคโู รนิก [25] ได้ กรด 4-โอ-เมทธิลดี-กลูคโู รนิกเป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย
3. อะซีทิล (ไซแลน) เอสเทอเรส (Acetyl (xylan) esterase: EC 3.1.6) เป็ น
เอนไซม์ ที่ย่อยสลายพันธะเอสเทอร์ ที่ เชื่ อมระหว่างสายหลักของไซแลนและหมู่อะซีทิล ทําให้
เอนไซม์ที่ยอ่ ยสลายสายหลักชนิดอื่นๆ สามารถเข้ าย่อยสลายไซแลนได้ ดีขึ ้น
4. เฟอรู โลอิล เอสเทอเรส (Feruloyl esterase: EC 3.1.1.73) เป็ นเอนไซม์ที่ย่อย
สลายพันธะเอสเทอร์ ระหว่างอะราบิโนสในสายกิ่งของไซแลนและกรดเฟอรูลกิ (Ferulic acid) ของ
ลิกนิน ซึง่ พันธะนี ้จะทําหน้ าที่เชื่อมลิกนินเข้ ากับเฮมิเซลลูโลส
จากลักษณะการทํ างานของเอนไซม์ กลุ่มย่อยสลายไซแลน ดังที่ กล่าวมาแล้ ว
สามารถแสดงตัวอย่างการทํางานของเอนไซม์ในกลุม่ นี ้เพื่อย่อยสลายโครงสร้ างของไซแลน ดังรูปที่
2-11

รู ปที่ 2-11 โครงสร้ างของไซแลนและการย่อยสลายไซแลนโดยเอนไซม์ 1. เอนโดไซแลเนส 2.
แอลฟา-ดี-กลูคโู รโนซิเดส 3. แอลฟา-แอล-อะราบิโนฟิ วราโนซิเดส [26]

25
2.1.5 กระบวนการผลิตกระดาษ
การผลิตกระดาษเริ่ มจากการไหลของนํ ้าเยื่อจากส่วนเตรี ยมนํ ้าเยื่อ (Stock preparation)
เข้ าสู่ Headbox จากนัน้ นํ ้าเยื่อจะไหลลงสูต่ ะแกรงในส่วนขึ ้นแผ่น (Fourdrinier table) แล้ วผ่าน
ไปยังส่วนกดรี ดนํ ้า (Press section) โดยใช้ ผ้าสักหลาด (Felt) แล้ วทําให้ แห้ งในส่วนอบแห้ ง (Dryer
้
section) ตามลําดับ โดยความชื ้นสุดท้ ายของกระดาษควรมีคา่ ประมาณร้ อยละ 5 จากนันอาจมี
การปรับปรุ งสมบัติผิวหน้ าของกระดาษที่แห้ งแล้ ว เช่น การขัดผิว (Calendering) หรื อการเคลือบ
ผิว (Coating) แล้ วจะถูกกรอเข้ าม้ วน (Reel) ต่อไป โดยแสดงลักษณะโดยรวมของเครื่ องผลิต
กระดาษแบบ Fourdrinier ไว้ ในรูปที่ 2-12

รูปที่ 2-12 เครื่ องขึ ้นแผ่นกระดาษแบบ Fourdrinier [8]
2.2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง

Nguyen และคณะ [2] ศึกษาการฟอกเยื่อคราฟต์ด้วยไลเปส (Lipase) เกรดทาง
การค้ า พบว่าเอนไซม์ชนิดนี ้สามารถเพิ่มความขาวสว่างสุดท้ ายให้ กับเยื่อได้ พร้ อมทังยั
้ งเข้ าทํา
ปฏิกิริยากําจัดกรดเฮกเซนยูโรนิก และลิกนินที่ติดอยู่กบั กรดชนิดนี ้ออกได้ อีกด้ วย โดยมีเฟอรูโลอิล
เอสเตอเรส (Feruloyl esterase) และอะราบิโนฟิ วราโนซิเดส (Arabinofuranosidase) เป็ น
เอนไซม์ เสริ มทําหน้ าที่ในการเข้ าทําปฏิกิริยาช่วยฟอก และกําจัดกรดเฮกเซนยูโรนิกทําให้ ลดค่า
คัปปาลงได้
Shatalov และ Pereira [27] ศึกษาผลของไซแลเนสต่อความสามารถในการฟอก
เยื่อด้ วยเปอร์ ออกไซด์ในเยื่อยูคาลิปตัส (Eucalyptus globulus) ที่ผลิตจากกระบวนการคราฟต์
พบว่ า ความสามารถในการฟอกและค่า ความขาวสว่า งโดยรวมสูง ขึน้ แต่ควรจะใช้ ไซแลเนส
หลังจากมีการฟอกด้ วยขันตอนที
้
่ใช้ เปอร์ ออกไซด์ครัง้ แรกก่อน จึงจะช่วยเพิ่มค่าความขาวสว่างได้
ดี ที่ สุด พร้ อมทั ง้ ทํ า ให้ ค่ า ความขาวสว่ า งสุด ท้ ายที่ ม ากที่ สุ ด เมื่ อ เสร็ จ สิ น้ กระบวนการฟอก
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นอกจากนีย้ งั พบว่ากรดเฮกเซนยูโรนิกเป็ นตัวแปรสําคัญ ที่จะส่งผลต่อประสิทธิ ภาพของการใช้
ไซแลเนสช่วยฟอกอีกด้ วย
Cadena และคณะ [28] ศึกษาผลกระทบของปริ มาณกรดเฮกเซนยูโรนิก ต่อการ
บดและการเร่งอายุเยื่อยูคาลิปตัสฟอกปราศจากคลอรี นและอนุพนั ธ์ (Total Chlorine Free, TCF)
พบว่ากรดเฮกเซนยูโรนิกในเยื่อ TCF ส่งผลทําให้ เกิดปฏิกิริยาการกลับสีถึง 65% เมื่อทําการเร่ ง
อายุที่สภาวะ 80 องศาเซลเซียส ความชื ้น 65% ค่าคัปปาหลังจากทําการเร่ งอายุที่ 144 ชัว่ โมง
ด้ วยความร้ อนและชื น้ 33% มีค่าน้ อยกว่าในเยื่ อที่ ไม่ได้ เร่ งอายุ นอกจากนี ก้ ารกํ าจัดกรด
เฮกเซนยูโรนิกออกจากเยื่อ สามารถช่วยเพิ่มค่าความขาวสว่างและมีความเสถียรมากขึ ้น พร้ อมทัง้
ช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายนํ ้าออกจากเยื่อได้
Roncero และคณะ [29] ศึกษาผลของไซแลเนสต่อองค์ประกอบลิกโนเซลลูโลซิก
(Lignocellulosic) ในระหว่างการฟอกเยื่อพบว่าการใช้ ไซแลเนสสามารถช่วยทําปฏิกิริยาไฮโดร
ไลซิสในไซแลน โดยหากใช้ เอนไซม์ ไซแลเนสก่ อนขัน้ ตอนการกํ าจัดลิกนินด้ วยออกซิเจน จะมี
าจัดลิกนินด้ วยออกซิเจน เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่าง
ประสิทธิภาพมากกว่าใช้ ภายหลังขันตอนการกํ
้
เยื่อ TCF และเยื่อฟอกแบบใช้ อนุพนั ธ์คลอรี นบางส่วน (Elementally Chlorine Free, ECF) พบว่า
ปริมาณของไซโลสจะลดลงตามระดับการฟอกเยื่อด้ วย นอกจากนี ้เอนไซม์ทําให้ ผิวหน้ าของเส้ นใย
มีความหยาบเพิ่มมากขึ ้นและมีโครงสร้ างเปิ ดมากขึ ้นอีกทังทํ
้ าให้ สดั ส่วนของโครงสร้ างที่เรี ยงตัว
เป็ นระเบียบ (Crystalline) เพิ่มมากขึ ้น
Gellerstedt และ Li [30] ศึกษาผลของกรดเฮกเซนยูโรนิกในเยื่อที่มีตอ่ ค่าคัปปา
พบว่ากรดเฮกเซนยูโรนิกปริ มาณ 10 ไมโครโมลจะเพิ่มค่าคัปปาประมาณ 0.84 - 0.86 หน่วย ซึง่
ทําให้ มีความเป็ นไปได้ ในการวิเคราะห์ปริ มาณกรดเฮกเซน - ยูโรนิก โดยพิจารณาค่าคัปปาก่อน
และหลังการทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสด้ วย เมอร์ ควิ ริก อะซิเตต (Mercuric acetate)
Jiang และคณะ [4] ศึกษากรดเฮกเซนยูโรนิกในระหว่างการต้ มและฟอกเยื่อ
พบว่าในระหว่างการต้ มเยื่อด้ วยกระบวนการคราฟต์ หมู่กรด 4-O-methylglucuronic ที่ติดอยู่กบั
ไซแลนถูกเปลี่ยนไปเป็ นกรดเฮกเซนยูโรนิก บางส่วนก่อตัวเป็ นเฮกเซนยูโรโนไซแลนซึง่ กรดนี ้จะทํา
ปฏิกิริยากับสารเคมีที่ใช้ ฟอกเยื่อบางตัว เช่น ClO2 และ O3 ได้ โดยการกําจัดกรดนี ้ออกจากเยื่อ
โดยใช้ กรด จะเป็ นการลดต้ นทุ น ด้ านสารเคมี ใ นการฟอกเยื่ อ คราฟต์ ไ ม้ จากพื ช ใบเลี ย้ งคู่
(Hardwood)
มากกว่ า เยื่ อ คราฟต์ ไ ม้ จ ากพื ช เมล็ ด เปลื อ ย (Softwood) การกํ า จัด กรด
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เฮกเซนยูโรนิกด้ วยการทําปฏิกิริยาด้ วยกรดนี ้ ยังช่วยเพิ่มความเสถี ยรของค่าความขาวสว่างได้
เนื่องจากเป็ นการกําจัดไอออนโลหะออกจากเยื่ออีกทางหนึง่
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
3.1 วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี
3.1.1 วัตถุดบิ และสารเคมีท่ใี ช้ ในการวิจยั
1. เยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสไม่ฟอก เกรดอุตสาหกรรม จากกลุ่มธุรกิจเยื่อและกระดาษใน
เครื อเอสซีจี
2. เอนไซม์ไซแลเนส (Xylanase) ที่ผลิตจากเชื ้อยีสต์ Aureobasidium pullulans สาย
พันธุ์เขตร้ อน NRM2
3. ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H2O2) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริษัท Poch, Poland
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Merck KGaA,
Germany
5. กรดซัลฟิ วริ ก (H2SO4) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Merck KGaA,
Germany
6. โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Merck KGaA,
Germany
7. กรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) เกรดสําหรั บการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Merck KGaA,
Germany
8. ออซินอลมอนอไฮเดรต (CH3C6H3(OH)2H2O) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จาก

บริ ษัท Sigma-Aldrich, USA
9. เฟอร์ ริกคลอไรด์ (FeCl36H2O) เกรดสําหรั บการวิเคราะห์ จากบริ ษัท SigmaAldrich, USA
10. โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Merck KGaA,
Germany
11. ไซโลส (C5H10O5) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Sigma-Aldrich, United

State
12. เอทานอล (C2H5OH)
Germany

เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Merck

KGaA,
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13. ไซแลน (Birch wood xylan) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Sigma-Aldrich,

USA
14. ผงมอลท์สกัด (Malt extract) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริษัท Difco, USA
15. ผงยีสต์สกัด (Yeast extract) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริษัท Difco, USA
16. โปแตสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท
Carlo Erba Reagent, Italy
17. แอล-แอสพาราจีนมอนอไฮเดรต (C4H8N2O3H2O) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จาก
บริ ษัท Fluka, Switzerland
18. โซเดียมคาร์ บอเนต (Na2CO3) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Carlo Erba
Reagent, Italy
19. โซเดียมโปตัสเซียมทาร์ เทรต (NaK Tartrate) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท
Carlo Erba Reagent, Italy
20. โซเดียมไฮโดรเจนคาร์ บอเนต (NaHCO3) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Carlo
Erba Reagent, Italy
21. โซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Carlo Erba
Reagent, Italy
22. คอปเปอร์ ซลั เฟต (CuSo4) เกรดสําหรับการวิเคราะห์ จากบริ ษัท Carlo Erba
Reagent, Italy
เกรดสําหรั บการวิเคราะห์ จากบริ ษั ท
23. แอมโมเนี ยมโมลิบเดต (H24Mo7N6O24)
Mallinckrodt, USA
24. โซเดียมอาซีเนตไดเบสิกเฮปตะไฮเดรต (Na2HASO47H2O) เกรดสําหรับการวิเคราะห์
จากบริ ษัท Carlo Erba Reagent, Italy
25. วุ้นผงตรานางเงือก เกรดอุตสาหกรรม จากบริษัทพัฒนสินเอนเตอร์ ไพรส์ ประเทศไทย
3.1.2 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
1. ตู้เขี่ยเชื ้อ (Laminar Flow); รุ่น BV-123, ISSOC, Thailand
2. หม้ อนึ่งความดันไอนํ ้า (Autoclave); Ta Chang Medical Instrument Factory,
Taiwan
3. เครื่ องเขย่า (Shaker); รุ่น SPL15, Labcon, The Republic of South Africa
4. เครื่ องปั่ นเหวี่ยง (Centrifuge); รุ่น Rotofix32, Hettich, Germany
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5. อุปกรณ์นบั เม็ดเลือด (Haemacytometer); Brand MMM, Germany
6. เครื่ องวัดค่าดูดกลืนแสง (Microplate reader spectrophotometer), USA
7. เครื่ องตีกระจายเยื่อ (Disintegrator); รุ่ น T-292, Adirondack Machine
Corporation, USA
8. เครื่ องขึ ้นแผ่นกระดาษ (Sheet former); รุ่ น Rapid Köthen Blattbildner, PTI
Laboratory Equipment, Austria
9. เครื่ องชัง่ นํ ้าหนัก 2 ตําแหน่ง (0.1-21 kg); รุ่น GX-20K, Japan
10. เครื่ องชัง่ นํ ้าหนัก 4 ตําแหน่ง (0.005-4,000 g); รุ่น TB-4002, Denver Instrument,
Germany
11. เครื่ องวัดความชื ้น (Moisture Determination Balance); รุ่ น KettFD-600, Kett
Electric Laboratory, USA
12. เครื่ องวัดความเป็ นกรด-ด่าง (pH meter); Denver Instrument, Germany
13. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath); รุ่น WB29, Memmert, Germany
14. ตู้อบ (Hot air oven); รุ่น Venticell, Brand MMM, Germany
15. เครื่ องวัดความหนาของกระดาษ (Thickness tester); Frank, Germany
16. เครื่ องวัดความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile tester); รุ่น Strograph E-S, Toyoseiki
Seisaku-SHO Ltd., Japan
17. เครื่ องตัดกระดาษเพื่อทดสอบความแข็งแรงต่อแรงฉีก (Sheet cutter); รุ่ น
Saltaranpur, Germany
18. เครื่ องวัดความแข็งแรงต่อแรงฉีก (Tear resistance tester); รุ่น Pro-Tear, ThwingAlbert Instrument, USA
19. เครื่ องวัดสมบัติทางแสงของกระดาษ (Brightness tester); รุ่น Color Touch PC,
Technidyne corporation, USA
20. เครื่ องเร่งอายุกระดาษ ; รุ่น Xenon Test Chamber, Q-Sun, USA
21. ชุดอุปกรณ์การกลัน่ สกัดและถุงซิปล็อคใส
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3.2 วิธีดาํ เนินการวิจัย
3.2.1 การทดลองตอนที่ 1: การผลิ ต ไซแลเนสจากเชื อ้ ยี ส ต์ Aureobasidium
pullulans และการตรวจสอบแอคติวิตขี องเอนไซม์
3.2.1.1 การเลี ้ยงเชื ้อยีสต์ Aureobasidium pullulans และการผลิตไซแลเนส
ทําการเลี ้ยงเชื ้อยีสต์ Aureobasidium pullulans สายพันธุ์ NRM2 บนอาหารสูตร
Yeast Malt Xylan Agar (YMXA) [31] (ภาคผนวก ก) บ่มที่อณ
ุ หภูมิห้องเป็ นเวลา 3 วัน หลังจาก
นันเตรี
้ ยมอาหารสูตร Basal Medium [32] (ภาคผนวก ก) ปริ มาตร 10 มิลลิลิตรในฟลาสก์ขนาด
50 มิลลิลิตร เขี่ยเชื ้อยีสต์ Aureobasidium pullulans ลงไป 1 ลูป (Loop) แล้ วบ่มบนเครื่ องเขย่า
ความเร็ วรอบ 200 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน ใช้ Haemacytometer
ในการนับจํานวนเซลล์ (ภาคผนวก ค) คํานวณปริ มาตรให้ ได้ เซลล์เริ่ มต้ นที่ 2.5106 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร แล้ วเติมลงในอาหารสูตร Xylan Production Medium (XPM) [32] (ภาคผนวก ก)
ปริ มาตร 10 มิลลิลิตรใน ฟลาสก์ ขนาด 50 มิลลิลิตร นําไปบ่มบนเครื่ องเขย่าที่ 150 รอบต่อนาที
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน แล้ วนําไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 5,000 รอบต่อนาที
เป็ นเวลา 5 นาที เพื่อแยกเซลล์ของเชื ้อยีสต์ Aureobasidium pullulans ออก โดยเอาเฉพาะส่วน
ของเหลวใสไปทําการตรวจสอบแอคติวิตีของเอนไซม์
3.2.1.2 การสร้ างกราฟนํ ้าตาลมาตรฐาน
เตรี ยมสารละลายไซโลสที่ความเข้ มข้ นต่างๆ คือ 25, 50, 75, 100, 125, 150,
175 และ 200 ไมโครกรั มต่อมิลลิลิตรในหลอดทดลอง 8 หลอด หลอดละ 0.25 มิลลิลิตร เติม
สารละลาย Reagent C ลงไปหลอดละ 0.5 มิลลิลิตร ต้ มในนํ ้าเดือดนาน 20 นาที ตังไว้
้ ให้ เย็นแล้ ว
เติมสารละลาย Reagent D ลงไปหลอดละ 1 มิลลิลิตร เติมนํ ้ากลัน่ หลอดละ 5 มิลลิลิตร นําไปวัด
ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร แล้ วสร้ างกราฟความสัมพันธ์ ระหว่างค่าดูดกลืน
แสง (ร้ อยละ) กับปริ มาณนํ ้าตาลไซโลส (ไมโครโมล)
3.2.1.3 การตรวจสอบแอคติวิตีของไซแลเนส
เตรี ยมสารเคมีสําหรับการตรวจสอบแอคติวิตีของไซแลเนสตามภาคผนวก ข แล้ ว
นําเอนไซม์ (ส่วนของเหลวใสที่ได้ จากข้ อ 3.2.1.1) ปริ มาตร 0.25 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอดทดลอง
เตรี ยมสารละลายไซแลนความเข้ มข้ น 1 เปอร์ เซ็นต์ (w/v) และโซเดียมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ ความ
เข้ มข้ น 50 มิลลิโมลาร์ เติมลงในหลอดทดลองอย่างละ 0.25 มิลลิลิตร นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 60
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องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 10 นาที เติมสารละลาย Reagent C (ภาคผนวก ข) ปริ มาตร 0.5
มิ ล ลิ ลิ ต ร เขย่ า ให้ เ ข้ า กัน แล้ ว ต้ ม ในนํ า้ เดื อ ดนาน 20 นาที ตัง้ ไว้ ใ ห้ เ ย็ น แล้ ว เติ ม สารละลาย
Reagent D (ภาคผนวก ข) ปริ มาตร 1 มิลลิลิตรแล้ วเขย่าให้ เข้ ากัน เติมนํ ้ากลัน่ 5 มิลลิลิตร เขย่า
ให้ เข้ ากัน แล้ วนําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร แล้ วเปรี ยบปริ มาณไซโลส
จากกราฟนํ ้าตาลไซโลสมาตรฐาน แล้ วคํานวณค่าแอคติวิตีตามสูตรการคํานวณ

.
โดยที่ 1.212
10
Df
0.25
O.D.

=
=
=
=
=

ปริ มาณนํ ้าตาลที่เทียบได้ จากกราฟมาตรฐาน (ความชันของกราฟ)
ระยะเวลาในการบ่มที่ 60 องศาเซลเซียส (นาที)
สัดส่วนจํานวนเท่าของการเจือจาง (Dilution factor)
ปริ มาตรของเอนไซม์ที่ใช้
ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร

กําหนดให้ 1 หน่วยของเอนไซม์คือ ปริ มาตรของเอนไซม์ที่สามารถย่อยสลายสาร
ตังต้
้ นให้ เป็ นผลิตภัณฑ์สดุ ท้ าย 1 ไม่โครกรัม ในเวลา 1 นาที ภายใต้ สภาวะที่ใช้ ทดสอบ
ซึง่ 1 หน่วยของเอนไซม์ = 1 ไมโครโมลของสารตังต้
้ นที่ถกู ย่อยใน 1 นาที
= 1 ไมโครโมลของไซโลสที่ถกู ปลดปล่อยออกมาใน 1 นาที หรื อ
= 0.150 มิลลิกรัมของไซโลสที่ถกู ปลดปล่อยออกมาใน 1 นาที
3.2.2 การทดลองตอนที่ 2: การใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อ
3.2.2.1 การเตรี ยมเยื่อ
นําเยื่อไม่ฟอกยูคาลิปตัสที่ผลิตโดยวิธีคราฟต์ มาฉีกให้ มีขนาดเล็กลง ประมาณ
0.5  0.5 เซนติเมตร เพื่อให้ มีพื ้นที่ผิวสัมผัสของเยื่อมากขึ ้น เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
ปฏิกิริยาระหว่างเยื่อกับไซแลเนส แล้ วทําการหาเปอร์ เซ็นต์ความชื ้นของเยื่อ เก็บในถุงที่ปิดสนิท
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณความชื ้น
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3.2.2.2 การเตรี ยมไซซแลเนส
หลังจากกทําการตรวจจสอบค่าแอคติวิตีของไซแลลเนสแล้ ว แบบ่งความเข้ มข้ นที่จะใช้
ออกเป็ น 4 ระดับ ดังแสดงงในรูปที่ 3-1 คือ 0.0U/g (ชุ
( ดการทดลอองควบคุม), 66.2U/g, 18.66U/g และ
ณตามนํ ้าหนักแห้
ก งของเยื่อ เช่น ต้ องการใช้ เอนไซม์ชช่วยฟอกเยื่อ 150 กรัม
31.0U/g [333] โดยคํานวณ
แห้ ง ที่สภาวะความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 6.2U/g จะใใช้ ไซแลเนส 66.2150 เท่ากั
า บ 930
า
ค่คาแอคติวิตีเท่ทากับ 16.2 U/ml
U ดังนันจะต้
น้
องใช้ ไซแลเนส 930  16.2
Units ซึง่ ถ้ าไซแลเนสมี
เท่ากับ 57.4 มิลลิลติ รต่อสภาวะที่ใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 6.2U//g เป็ นต้ น
เยื่อคราฟต์ต์
ยูคาลิปตัสไม่ฟอก
ฟ
คววามเข้ มข้ น
ไซแลลเนส 0.0 U/g

ความเข้ มข้
มน
ไซแลเนส 6.2
6 U/g

ความเข้ มข้ น
ไ
ไซแลเนส
18.6 U//g

ควาามเข้ มข้ น
ไซแลเนนส 31.0 U/g

เวลา 60 นาที

เวลลา 60 นาที

เวลา 60 นาที
น

เวลา 60 นาที

เวลา 90 นาที

เวลลา 90 นาที

เวลา 90 นาที
น

เวลา 90 นาที

เวลา 120 นาทีที

เวลา 120 นาที

เวลา 120 นาที

เวลา 120 นาที

รูปที่ 3-1 แผผนผังแสดงกาารใช้ ไซแลเนสสช่วยฟอกที่ความเข้
ค
มข้ นและเวลาต่
แ
างๆๆ
3.2.2.3 การใช้ ไซแลเเนสช่วยฟอกเเยื่อ
ม จากข้ อ 3.2.3.2 ใส่ลงไไปในนํ ้าที่ต้อองใช้ ในการปปรับความ
นําไซแลลเนสที่เตรี ยมได้
ข้ นของเยื่อ (CConsistencyy) ในการฟอกกให้ ได้ 10 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วเทลงไปในเยื
ว
ยื่อที่บรรจุในถุถุงซิปล็อค
นวดให้ ผสมกกันแล้ วปรับค่คาความเป็ นกรด
น - ด่างใหห้ อยู่ในช่วง 5.5
5 ± 0.2 ด้ ววยกรดซัลฟิ วริ
ว กความ
เข้ มข้ น 5 เปอร์ เซ็นต์ ปิ ดถถุงให้ สนิทแล้ล้ วนําไปใส่ในอ่
น างควบคุมอุอณหภูมิที่ 50 องศาเซลเซีซียส เป็ น
น ละสภาวะการทดลอง โดยทําการนนวดทุกๆ 15 นาที เพื่อ
เวลา 60นาทีที 90 นาทีและะ 120 นาทีในแต่
เพิ่มประสิทธิ ภาพการทํางานของเอน
า
นไซม์ เมื่อครบบตามเวลาทีที่กําหนด ทํากการหยุดปฏิกิกิริยาของ
ไซแลเนสด้ วยการล้
ย างด้ วยนํ
ย ้าร้ อน (>90 องศาเซลเซีซียส) แล้ วล้ างเยื
ง ่อต่อให้ สะะอาดด้ วยนํ ้าอีอีกครัง้
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3.2.3 การทดลองตอนที่ 3: การศึกษาผลการใช้ ไซแลเนสต่ อปริมาณเพนโทซาน
3.2.3.1 การกลัน่ สกัดเพนโทซานจากเยื่อ
เตรี ยมกรดไฮโดรคลอริ กความเข้ มข้ น 3.85 ± 0.05N (ภาคผนวก ง) ชัง่ เยื่อที่ได้
จากข้ อ 3.2.3.3 สภาวะการทดลองละ 0.5 กรัมแห้ งลงในฟลาสก์ก้นกลม เติมโซเดียมคลอไรด์ลงไป
ฟลาสก์ละ 20 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริ กลงไปฟลาสก์ละ 100 มิลลิลิตร และใส่เศษกระเบื ้อง 2-3
ชิ ้นลงในฟลาสก์เพื่อป้องกันการเดือดที่รุนแรงเกินไป พร้ อมกับทําเครื่ องหมายบอกระดับปริ มาตร
ปั จจุบนั ของกรดในฟลาสก์ แล้ วต่อเข้ ากับชุดอุปกรณ์ การกลัน่ สกัด ดังแสดงในรู ปที่ 3-2 ให้ ความ
ร้ อนโดยรักษาอัตราการกลัน่ สกัดให้ ได้ ที่ประมาณ 2.5 มิลลิลติ รต่อนาที และแช่ฟลาสก์เชิงปริ มาตร
ที่ใช้ เก็บสารละลายที่สกัดได้ ให้ อยู่ในภาชะใส่นํ ้าแข็งตลอดเวลาการกลัน่ สกัด พร้ อมทังพยายาม
้
รักษาให้ ปริ มาตรของกรดไฮโดรคลอริ กในฟลาสก์ก้นกลมคงที่ตลอดเวลาที่ 100 มิลลิลิตร โดยทํา
การหยดกรดจากกรวยแยก (Separatory funnel) ให้ คงที่ตลอดเวลา หรื อเติมทุกๆ 10 นาที ครัง้ ละ
25 มิลลิลติ ร ทําการกลัน่ สกัดเป็ นเวลา 85-95 นาที

รูปที่ 3-2 การต่อชุดอุปกรณ์การกลัน่ สกัด (TAPPI T223 cm-01)
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3.2.3.2 การวัดปริมาณเพนโทซานที่สกัดได้ (TAPPI T223 cm-01)
เตรี ยมสารละลายออซินอล (ภาคผนวก ข) แล้ วนําสารละลายที่สกัดได้ ไปไว้ ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เติมกรดไฮโดรคลอริ กจนถึงขีดบอกปริ มาตรที่ 250 มิลลิลิตรและผสม
ให้ เข้ ากัน หลังจากนันปิ
้ เปตสารละลายดังกล่าว 5.0 มิลลิลติ รลงในฟลาสก์ขนาด 50 มิลลิลิตร เติม
สารละลายออซินอลลงไป 25.0 มิลลิลิตร เขย่าให้ เข้ ากัน นํ าไปแช่ไว้ ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่
25 ± 1 องศาเซลเซียส แล้ วเติมเอทานอลให้ ถึงขีดบอกระดับปริมาตรที่ 50 มิลลิลติ ร เขย่าให้ เข้ ากัน
นําไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอีกครัง้ เมื่อครบเวลาที่กําหนด นําไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 630 นาโนเมตร โดยใช้ สารละลายที่สกัดได้ เป็ นสารละลายเปรี ยบเทียบ (Blank) นําไป
เปรี ยบเทียบปริ มาณไซแลนจากกราฟมาตรฐานไซแลน แล้ วคํานวณเป็ นปริมาณเพนโทซาน
3.2.3.3 การสร้ างกราฟไซแลนมาตรฐาน
อบนํา้ ตาลไซโลสที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 2 - 4 ชั่วโมง แล้ วชั่งลงใน
ฟลาสก์ก้นกลม 5 ฟลาสก์ ฟลาสก์ละ 20 40 60 80 และ 100 มิลลิกรัม แล้ วทําการกลัน่ สกัดด้ วย
วิธีการเช่นเดียวกับในข้ อ 3.2.3.2 วัดค่าดูดกลืนแสงที่ 630 นาโนเมตร โดยใช้ กรดไฮโดรคลอริ กเป็ น
สารละลายเปรี ยบเทียบ คํานวณปริ มาณไซแลนโดยใช้ สตู ร xylan (mg) = xylose (mg)  0.88
แล้ วแล้ วสร้ างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าดูดกลืนแสงกับปริ มาณไซแลน
เมื่อทราบปริ มาณไซแลนในเยื่อจากการเทียบจากกราฟไซแลนมาตรฐานแล้ ว
นําไปคํานวณหาปริ มาณร้ อยละของเพนโทซานได้ จากสูตรการคํานวณ

.
โดยที่ A
W

=
=

ปริ มาณไซแลนในเยื่อ (มิลลิกรัม)
นํ ้าหนักแห้ งของเยื่อที่นํามากลัน่ สกัด (กรัม)

3.2.3.4 การวิเคราะห์ผลของไซแลเนสต่อปริ มาณเพนโทซาน
นําผลการคํานวณปริ มาณเพนโทซานในเยื่อที่ได้ มาทําการวิเคราะห์เพื่อพิจารณา
สภาวะของการทดลองที่ความเข้ มข้ นของไซแลเนส และเวลาในการทําปฏิกิริยา ที่สง่ ผลกระทบต่อ
้
าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดย
ปริ มาณเพนโทซานมากที่สดุ โดยนําผลจากการทดลองทังหมดมาทํ
การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึง่ แต่ละตัวอย่างจากแต่ละ
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สภาวะการทดลองจะทําการกลัน่ สกัดตามขันตอนในข้
้
อ 3.2.3.2 ซํ ้า 2 ครัง้ และในแต่ละครัง้ จะทํา
การวัดปริมาณเพนโทซานตามขันตอนในข้
้
อ 3.2.3.3 ซํ ้า 2 รอบ
3.2.4 การทดลองตอนที่ 4: การศึกษาผลของไซแลเนสต่ อสมบัตขิ องกระดาษ
3.2.4.1 การขึ ้นแผ่นกระดาษ
นําเยื่อที่ได้ จากข้ อ 3.2.2.3 มาทําการขึน้ เป็ นแผ่นกระดาษตามมาตรฐาน ISO
5269-2 ด้ วยเครื่ องขึ ้นแผ่นกระดาษแบบ Rapid Köthen ดังรูปที่ 3-3 โดยการนําเยื่อไปกระจาย
ด้ วยเครื่ องกระจายเยื่อ แล้ วปรับความข้ นให้ ได้ 0.3 เปอร์ เซ็นต์ ลงในภาชนะที่มีเครื่ องช่วยกวนเยื่อ
เพื่อให้ เยื่อแขวนลอยในนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ และเนื่องจากขนาดของตะแกรงขึ ้นแผ่นของเครื่ องขึ ้น
แผ่นกระดาษแบบ Rapid Köthen มีเส้ นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 20 เซนติเมตร นัน่ คือมีพื ้นที่
314.16 ตารางเซนติเมตร หรื อเท่ากับ 3.141610-2 ตารางเมตร ถ้ าต้ องการขึ ้นแผ่นกระดาษที่มี
นํ ้าหนักมาตรฐานเท่ากับ 75 กรัมต่อตารางเมตร จะต้ องมีเยื่อแห้ งเท่ากับ (3.141610-2)  75 =
2.356 กรัม และนํ ้าเยื่อที่ความเข้ มข้ น 0.3 เปอร์ เซ็นต์ หมายถึงในนํ ้าเยื่อ 100 มิลลิลิตร จะมีเยื่อ
แห้ งประมาณ 0.3 กรัม ดังนัน้ ต้ องการเยื่อแห้ ง 2.356 กรัม จึงต้ องตวงนํา้ เยื่อออกมาประมาณ
785 มิลลิลิตรต่อการขึ ้นแผ่นกระดาษ 1 แผ่น แล้ วแบ่งจํานวนกระดาษที่ได้ ออกเป็ น 2 ส่วน เพื่อ
นําไปทดสอบสมบัตกิ ระดาษและนําไปเร่งอายุกระดาษ ตามลําดับ

รูปที่ 3-3 เครื่ องขึ ้นแผ่นกระดาษแบบ Rapid Köthen
3.2.4.2 การทดสอบสมบัตกิ ระดาษ
นํากระดาษที่ ได้ หลังจากขึน้ แผ่นจากข้ อ 3.2.4.1 ไปปรับสภาพในห้ องทดสอบ
แล้ วทําการทดสอบสมบัตติ ามมาตรฐาน โดยแบ่งสมบัตขิ องกระดาษออกเป็ น 3 ส่วนหลัก ซึง่ จะทํา
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การทดสอบสมบัติพื ้นฐานทางโครงสร้ างและสมบัติทางแสงซึ่งเป็ นสมบัติเชิงปรากฏก่อนที่จะทํา
การทดสอบสมบัตทิ างด้ านความแข็งแรงซึง่ เป็ นการทดสอบเชิงทําลาย เรี ยงตามลําดับดังนี ้
สมบัตพิ ื ้นฐานทางโครงสร้ าง (Basic structural properties)
ทดสอบนํ ้าหนักมาตรฐาน (Basis weight) โดยการนํากระดาษไปชัง่ นํ ้าหนัก แล้ ว
นํานํา้ หนักที่ได้ หารด้ วยพื ้นที่ของกระดาษ จะได้ เป็ นค่านํา้ หนักมาตรฐาน (หน่วยกรัมต่อตาราง
เมตร) และความหนาของกระดาษ (Thickness) ทดสอบโดยใช้ เครื่ องวัดความหนา (Thickness
tester) (หน่วยมิลลิเมตร) ซึ่งเมื่อนําค่านํ ้าหนักมาตรฐานมาหารด้ วยค่าความหนาจะได้ เป็ นค่า
ความหนาแน่นของกระดาษ (Apparent density) (หน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และหากนํา 1 มา
หารด้ วยค่าความหนาแน่นของกระดาษจะได้ เป็ นค่าความฟ่ าม (Bulkiness) (หน่วยลูกบาศก์เมตร
ต่อกรัม)
สมบัตทิ างแสง (Optical properties)
ทดสอบโดยใช้ เครื่ องวัดสมบัติทางแสง (Color Touch PC, USA) จะได้ คา่ ความ
ทึบแสง (Opacity) ตามมาตรฐาน ISO 2471 ค่าความขาวสว่าง (Brightness) ตามมาตรฐาน ISO
2470 โดยเครื่ องจะทําการวัดค่าการสะท้ อนแสงที่ความยาวคลื่น 457 นาโนเมตร และค่าความขาว
(Whiteness) ตามมาตรฐาน ISO 11476 โดยเครื่ องจะทําการวัดค่าการสะท้ อนแสงจากทุกช่วง
ความยาวคลื่น
สมบัตกิ ายภาพหรื อสมบัตทิ างด้ านความแข็งแรง (Physical properties)
ตัดกระดาษให้ ได้ ขนาดตามมาตรฐาน TAPPI T220 sp-01 เพื่อนําไปทดสอบ
สมบัติตา่ งๆ ดังนี ้ ความแข็งแรงต่อแรงดึง (Tensile strength) ตามมาตรฐาน TAPPI T494 om-01
ด้ วยเครื่ อง Strograph E-S (Toyoseiki Seisaku-SHO Ltd., Japan) และความแข็งแรงต่อแรงฉีก
(Tear strength) ตามมาตรฐาน TAPPI T414 om-98 ด้ วยเครื่ อง Pro-Tear (Thwing-Albert
Instrument, USA) โดยทุกสมบัติทางด้ านความแข็งแรงสามารถรายงานเป็ นค่าดัชนี (Index) ได้
โดนการหารโดยนํ ้าหนักมาตรฐาน เพื่อเป็ นการลดปั จจัยด้ านความแปรปรวนของนํ ้าหนักมาตรฐาน
กระดาษลง
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3.2.4.3 การวิเคราะห์ห์ผลของไซแลลเนสต่อสมบัติตขิ องกระดาษษ
นําผลกาารทดลองที่ได้ดจากข้ อ 3.2.4.2 มาทําการวิเคราะห์หหาสภาวะที่ส่งผลดีต่อ
สมบัตเิ ชิงแสงมากที่สดุ นัน่ คือสภาวะกการทดลองที่ให้ คา่ ความขขาวหรื อความมขาวสว่างมาากที่สดุ ใน
ผ
งทังหมดที
้
่ได้ จากการ
ขณะที่ส่งผลเสียต่อสมบัติติด้านความแแข็งแรงน้ อยทีที่สดุ โดยนําผลการทดลอ
เ ่ยงเบนมาตตรฐาน และวิวิเคราะห์
ทดสอบมาทํทําการวิเคราะห์ ทางสถิติ โดยการหาคค่าเฉลี่ย ค่าเบี
ความแปรปรรวน ซึ่งในแต่ต่ละการทดสออบสมบัติของงกระดาษ จะะทําการทดสอบโดยใช้ กระดาษมา
ร
ทดสอบจํานวน
น 7 แผ่น หรื
ห อ 5 แผ่นต่อ 1 สภาวะกการทดลอง พร้
พ อมทังวิ
้ เครราะห์หาความมสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณเพนโทซา
า
านต่อค่าความมขาวสว่างในนเยื่อด้ วย
3.2.5 การทดลลองตอนที่ 5:
5 การฟอกเเยื่อด้ วยไฮโดดรเจนเปอร์รออกไซด์
พิจ ารณ
ณาเลือ กเยื่ อ จากสภาวะก
จ
การทดลองในข้ อ 3.2.2. 2 ที่ ส่ง ผลต่อปริ
อ ม าณ
น อเยื่อจากสสภาวะการททดลองที่ มีปริ มาณเพนโททซานในเยื่อตํต่าที่ สุดที่
เพนโทซานมมากที่สุด นั่นคื
สูญเสียสมบัตั ทิ างด้ านคววามแข็งแรงน้ อยที่สดุ ที่ใช้ ความเข้
ค
มข้ นไซแลเนสและ
ไ
ะเวลาทําปฏิกิกิริยาน้ อย
ที่สดุ (โดยทําการวิ
า เคราะหห์เปรี ยบเทียบผลจากข้
บ
อ 3.2.3.4
3
และะข้ อ 3.2.4.33) และชุดกาารทดลอง
ควบคุม มาททําการทดลองในข้ อ 3.2.22.3 ซํ ้าที่สภาาวะเดิมแล้ วฟอกด้
ฟ วยไฮโดดรเจนเปอร์ ออกไซด์
อ
ที่
ความเข้ มข้ น 2 ระดับ เป็ นเวลา
น 60 และ 120 นาที ตามแผนผั
ต
งในนรูป 3-4
เยื่อคราฟต์ต์
ยูคาลิปตัสไม่ฟอก
ฟ
ความเข้ มข้ นไซแลเนส
น
0.0 U/g
U

5 % H2O2

ควาามเข้ มข้ นไซแลเนส
18.6 U/g

10 % H2O2

5 % H2O2

1 % H2O2
10

เวลา 60 นาที

เวลาา 60 นาที

เวลา 600 นาที

เวลา 60 นาทีที

เวลา 120 นาที

เวลาา 120 นาที

เวลา 1200 นาที

เวลา 120 นาาที

รูปที่ 3-4 แผผนผังแสดงการใช้ ไซแลเนนสร่วมกับไฮโดดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในการรฟอกเยื่อ
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3.2.5.1 การเตรี ยมสารเคมี
เตรี ยมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ความเข้ มข้ น 2 ระดับ คือร้ อยละ 5 และร้ อยละ
10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง เตรี ยมโซเดียมซิลิเกตปริ มาตรเท่ากับร้ อยละ 2 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง และ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้ มข้ นร้ อยละ 5 ปริ มาตร 100 มิลลิลติ ร
3.2.5.2 การฟอกเยื่อ
ผสมไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และโซเดียมซิลิเกตที่เตรี ยมไว้ จากข้ อ 3.2.5.1 ในแต่
ละสภาวะการทดลองให้ เข้ ากันกับนํา้ ที่คํานวณไว้ เพื่อใช้ ปรับความข้ นของเยื่อให้ ได้ ร้อยละ 10
จากนันเทลงในเยื
้
่อที่บรรจุในถุงซิปล็อค นวดให้ เข้ ากันแล้ วปรับความเป็ นกรด - ด่างให้ อยู่ในช่วง
10.0 ± 0.2 ปิ ดถุงให้ สนิทแล้ วนําไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 80 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 60
และ 120 นาที โดยทําการนวดทุกๆ 15 นาทีเพื่อให้ ประสิทธิภาพของการฟอกเยื่อดีขึ ้น เมื่อครบ
เวลาที่กําหนดแล้ ว ล้ างเยื่อด้ วยนํ ้าร้ อนจัดแล้ วล้ างต่อให้ สะอาดด้ วยนํ ้าอีกครัง้
3.2.5.3 การทดสอบสมบัตขิ องกระดาษ
แบ่ ง เยื่ อ ที่ ไ ด้ หลั ง จากการฟอกเป็ น 2 ส่ ว น โดยส่ ว นแรกทํ า การขึ น้ เป็ น
แผ่นกระดาษตามขันตอนในข้
้
อ 3.2.4.1 แล้ วทดสอบสมบัติต่างๆ ตามขันตอนในข้
้
อ 3.2.4.2 และ
กระดาษส่วนที่ 2 ทําการขึ ้นเป็ นแผ่นกระดาษตามขันตอนในข้
้
อ 3.2.4.1 เช่นเดียวกับกระดาษส่วน
แรกเพื่อนําไปทําการเร่งอายุกระดาษต่อไป
3.2.5.4 การวิเ คราะห์ ผ ลของไซแลเนสในขัน้ ตอนก่ อ นการฟอกต่อ สมบัติข อง
กระดาษ
นําผลการทดลองที่ได้ จากข้ อ 3.2.5.3 มาทําการวิเคราะห์หาสภาวะการทดลองที่
ส่งผลดีตอ่ ค่าความขาวหรื อความขาวสว่างสุดท้ ายมากที่สดุ นัน่ คือสภาวะการทดลองที่ให้ คา่ ความ
ขาวสว่างที่เพิ่มขึ ้นจากการวัดสมบัติทางแสงในข้ อ 3.2.4.2 มากที่สดุ โดยส่งผลเสียต่อสมบัติด้าน
ความแข็งแรงน้ อยที่สดุ โดยนําผลการทดลองทังหมดที
้
่ได้ จากการทดสอบมาทําการวิเคราะห์ทาง
สถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ ความแปรปรวน ซึ่งในแต่ละการ
ทดสอบสมบัติของกระดาษ จะทําการทดสอบโดยใช้ กระดาษทดสอบจํานวน 7 แผ่น หรื อ 5 แผ่น
ต่อ 1 สภาวะการทดลอง
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3.2.6 การทดลองตอนที่ 6: การศึกษาผลของไซแลเนสในขัน้ ตอนก่ อนการฟอก
ต่ อความคงทนของกระดาษ
3.2.6.1 การเร่งอายุกระดาษ
นํากระดาษส่วนที่ 2 ในข้ อ 3.2.4.1 และข้ อ 3.2.5.3 มาแบ่งเป็ นสภาวะการทดลอง
ละ 2 ชุด สําหรับนําไปเร่ งอายุด้วยความร้ อนที่ 105 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน TAPPI T453
sp-97 และสําหรับนําไปเร่ งอายุด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร ตามมาตรฐาน ASTM
D3424-09 ตามลําดับ
3.2.6.2 การทดสอบสมบัตกิ ระดาษ
นํากระดาษที่ผ่านการเร่ งอายุแล้ ว ไปทําการทดสอบสมบัติต่างๆ ตามขันตอนใน
้
ข้ อ 3.2.4.2
3.2.6.3 การวิเคราะห์ผลของไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกต่อความคงทนของ
กระดาษ
นําผลการทดลองที่ได้ จากข้ อ 3.2.6.2 มาทําการวิเคราะห์ค่าความขาวหรื อความ
ขาวสว่ า งตลอดจนสมบัติ ด้ า นความแข็ ง แรงที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ที่ ก่ อ นและหลัง การเร่ ง อายุ
้
อ 3.2.6.2 มาทํา
เปรี ยบเทียบกับผลจากชุดการทดลองควบคุม โดยนําผลการทดลองทังหมดจากข้
การวิเคราะห์ทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึง่
ในแต่ละการทดสอบสมบัติของกระดาษ จะทําการทดสอบโดยใช้ กระดาษทดสอบจํานวน 7 แผ่น
หรื อ 5 แผ่น หรื อ 1 แผ่นต่อ 1 สภาวะการทดลอง
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
เคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้
นําผลการทดลองที่ได้ จากทุกขันตอนการทดลองมาวิ
้
การวิเคราะห์แบบ Two-factor analysis of variance (ANOVA: Two-factor With Replication)
เพื่อวิเคราะห์หาค่า P-value และคํานวณค่า F ทางสถิติ ซึง่ จะยอมรับว่าตัวแปรในการศึกษานันๆ
้
มีผลต่อปริ มาณเพนโทซานและสมบัติกระดาษก็ต่อเมื่อค่า P-value มีค่าน้ อยกว่า 0.05 (ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ 95%) และค่า F จากการคํานวณมีค่ามากกว่าค่า F จากตาราง เมื่อพิจารณาที่ค่า
 เท่ากับ 0.05
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บทที่ 4
ผลการทดลองและการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1

ผลการตรวจวัดแอคติวิตขี องไซแลเนสจากเชือ้ ยีสต์ Aureobasidium pullulans

ผลการทดลองที่แสดงในหัวข้ อ 4.1 นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของผลการทดลองในตอนที่ 1
ซึง่ ทําการผลิตไซแลเนสจากเชื ้อยีสต์ Aureobasidium pululans
จากตารางที่ 4.1 แสดงค่าดูดกลืนแสงของสารละลายนํา้ ตาลไซโลสที่ความ
เข้ มข้ นต่างๆ จากการเตรี ยมขึ ้นมาเพื่อเป็ นค่ามาตรฐาน และค่าดูดกลืนแสงของสารละลายนํ ้าตาล
ไซโลสที่ได้ จากการย่อยสลายไซแลนโดยไซแลเนส แล้ วทําการสร้ างกราฟสารละลายนํ ้าตาลไซโลส
มาตรฐานเพื่อใช้ ในการคํานวณแอคติวิตีของไซแลเนสตามการคํานวณในข้ อ 3.2.1.3 พบว่า
ไซแลเนสมีคา่ แอคติวิตีเท่ากับ 17.92 ยูนิตต่อมิลลิลติ ร
4.2

ผลของไซแลเนสต่ อปริมาณเพนโทซานในเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสไม่ ฟอก

ผลการทดลองที่แสดงในหัวข้ อ 4.2 นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของผลการทดลองในตอนที่ 2
และตอนที่ 3 ซึง่ เป็ นการนําไซแลเนสที่ผลิตได้ มาทําปฏิกิริยากับเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสไม่ฟอกแล้ ว
นําเยื่อไปวิเคราะห์ปริมาณเพนโทซาน
4.2.1 ปริมาณเพนโทซานในเยื่อหลังจากใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยา
จากการวิเคราะห์ปริ มาณเพนโทซานในเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสในแต่ละความ
เข้ มข้ นที่เวลาต่างๆ ได้ ผลดังแสดงไว้ ในตารางที่ 4.1
จากผลการทดลองที่ได้ พบว่าเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่เพิ่มขึ ้น เข้ าทํา
ปฏิ กิ ริ ย ากับ เยื่ อ คราฟต์ ยูค าลิ ป ตัส ไม่ ฟ อก ปริ ม าณเพนโทซานในเยื่ อ มี แ นวโน้ ม ลดตํ่ า ลง ซึ่ง
สอดคล้ องกับผลการทดลองที่ใช้ ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อจากฟางข้ าวสาลี [34] โดยเยื่อที่ผ่าน
การใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาที่ความเข้ มข้ น 31.0 U/g O.D. เป็ นเวลานาน 120 นาทีจะมีปริ มาณ
เพนโทซานตํ่าที่สดุ คือเท่ากับร้ อยละ 14.19 ของปริ มาณเยื่อที่ใช้ วิเคราะห์ แต่หากเปรี ยบเทียบที่
ระยะเวลาการทํ า ปฏิ กิ ริย าเท่ ากัน พบว่า เมื่ อใช้ ความเข้ ม ข้ น ของไซแลเนสเพิ่ม สูง ขึน้ ปริ ม าณ
เพนโทซานในเยื่อมีแนวโน้ มลดตํ่าลงจนถึงที่ความเข้ มข้ นเท่ากับ 18.6 U/g O.D. แล้ วจะเริ่ มมี
ปริ มาณค่อนข้ างคงที่ โดยเยื่อที่ผ่านการทําปฏิกิริยาด้ วยไซแลเนสเป็ นเวลานาน 120 นาที มีการ
ลดลงของปริ มาณเพนโทซานอย่างต่อเนื่อง และลดลงมากที่สดุ เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
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เท่ากับ 31.0 U/g O.D. ดังแสดงในรูปที่ 4-1 ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากไซแลเนสมีความจําเพาะสูง
เมื่อเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายพันธะบีตา-1,4-ไซโลซิดิกในสายหลักของไซแลนด้ วยกลไกแบบ
เอนโด (Endo-mechanism) แล้ วเกิดเป็ นโอลิโกแซคาไรด์สายสันๆ
้ [22] ที่อาจมีนํ ้าตาลมอนอเมอร์
ชนิ ดอื่ นของไซแลน เช่น อะราบิโนส ที่ ยัง เกาะติดอยู่กับเซลลูโลสหรื อลิก นิ น ทํ าให้ ไม่สามารถ
เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าย่ อ ยสลายนํ า้ ตาลโมเลกุล เดี่ ย วเหล่า นัน้ ต่อ ไปได้ ปริ ม าณของเพนโทซานจึง ไม่
เปลี่ยนแปลงมากนักหลังจากใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่สงู กว่า 18.6 U/g O.D.
ตารางที่ 4.1 ปริ มาณเพนโทซานในเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
(U/g O.D.)
0.0
(ชุดการทดลองควบคุม)
6.2

18.6

31.0

เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา
(นาที)
60
90
120
60
90
120
60
90
120
60
90
120

ปริ มาณเพนโทซาน
(%)
17.00±0.66
16.64±1.37
17.57±1.20
15.71±0.26
14.53±0.03
14.92±0.00
14.60±0.26
14.68±0.15
14.69±0.39
14.80±0.73
14.77±0.02
14.19±0.48
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนส ในแต่ละความเข้ มข้ นที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อปริมาณเพนโทซาน
Source of
Variation
A1
B2*
Interaction
Within
Total

SS
0.553665
24.6975
2.263711
4.835333
32.35021

df

MS
2
3
6
12
23

F

P-value

0.276833 0.687024
8.232501 20.43086
0.377285 0.936321
0.402944

F crit

0.521807 3.885294
5.24E-05 3.490295
0.504112 2.99612

1

14.80
14.77
14.19

14.60
14.68
14.69

15.00

15.71
14.53
14.92

ปริมาณเพนโทซาน (%)

20.00

17.00
16.64
17.57

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อปริ มาณเพนโทซาน
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อปริ มาณเพนโทซาน
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อปริ มาณเพนโทซาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

60 นาที

10.00

90 นาที
5.00

120 นาที

0.00
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)

รูปที่ 4-1 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ นต่อปริมาณเพนโทซานที่เวลาการทําปฏิกิริยาต่างๆ
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตามตารางที่ 4.2 พบว่า เวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อ
ั้
จารณาจากค่า
การลดลงของปริ มาณเพนโทซานแต่อย่างใด โดยในการวิเคราะห์ทางสถิตินนจะพิ
P-value และจากค่า F ที่ได้ จากการคํานวณทางสถิติเป็ นสําคัญ ซึง่ ในการพิจารณาว่าตัวแปรใดมี
ผลปริ มาณเพนโทซานนัน้ จะดูคา่ P-value เป็ นหลัก คือ หากค่า P-value ของตัวแปรใดมีคา่ น้ อย

44
กว่า 0.05 นั่นคือตัวแปรนัน้ มี อิทธิ พลต่อปริ มาณเพนโทซานในเยื่ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 นอกจากนี ้ยังสามารถพิจารณาได้ จากค่า F ที่ได้ จากการคํานวณ
เปรี ยบเทียบกับค่า F ที่ได้ ในตาราง โดยใช้ คา่  เท่ากับ 0.05
4.2.2 ความสัมพันธ์ ระหว่ างเพนโทซานในเยื่อ ต่ อสมบัติด้านความแข็งแรงและ
สมบัตทิ างแสงของกระดาษ

ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง (N.m/g)

เพนโทซานเป็ นหนึ่งในพอลิเมอร์ ของคาร์ โบไฮเดรตของเส้ นใยเยื่อ ดังนันจึ
้ งส่งผล
โดยตรงกับค่า ดัชนี ค วามแข็ ง แรงต่อแรงดึง ซึ่ง เป็ นตัว บ่ง ชี ถ้ ึ ง ระดับ การเชื่ อมต่อกัน ของพัน ธะ
ไฮโดรเจนระหว่างเส้ นใย [8] จากรู ปที่ 4.2 เมื่อมีปริ มาณเพนโทซานในเยื่อตํ่า ดัชนีความแข็งแรง
ต่อแรงดึงจึงมีค่าน้ อยเช่นเดียวกัน ซึง่ เป็ นไปในทิศทางเดียวกันในทุกช่วงเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทํา
ปฏิกิริยากับเยื่อ โดยกระดาษจากเยื่อที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาเป็ นเวลา 60 นาที มีอตั ราการ
ลดของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษมากที่สดุ เมื่อมีปริ มาณเพนโทซานในเยื่อตํ่าลง
และกระดาษจากเยื่อที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาเป็ นเวลา 120 มีอตั ราการลดของค่าดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงดึงน้ อยที่สดุ เมื่อมีปริ มาณเพนโทซานในเยื่อตํ่าลง แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
ความสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s correlation) ร่ วมด้ วยจะพบว่ากระดาษจากเยื่อที่ใช้
ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาเป็ นเวลา 120 มีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ (Pearson’s correlation
coefficient) น้ อยที่สดุ จึงมีความเป็ นไปได้ ว่า ลักษณะอัตราการลดของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงดึงของกระดาษในแต่ละชุดการทดลองจะมีแนวโน้ มที่คล้ ายคลึงและใกล้ เคียงกัน
33.00
32.00

r = 0.75

31.00
30.00

r = 0.33

r = 0.94

29.00
28.00
14.00

14.50
60 นาที
60 นาที

15.00

15.50

16.00

เพนโทซาน (%)

16.50

90 นาที
90 นาที

รูปที่ 4-2 ความสัมพันธ์ระหว่างเพนโทซานและความแข็งแรงต่อแรงดึง

17.00

17.50

120 นาที
120 นาที

18.00

ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
(mN.m2/g)

45
3.25
r = - 0.70

3.20
3.15

r = - 0.56

3.10
r = 0.52

3.05
3.00
14.00

14.50
60 นาที
60 นาที

15.00

15.50

16.00

16.50

เพนโทซาน (%)
90 นาที
90 นาที

17.00

17.50

18.00

120 นาที
120 นาที

รูปที่ 4-3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพนโทซานและความแข็งแรงต่อแรงฉีก
ในทางตรงกันข้ าม หากวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างเพนโทซานและค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงฉีก พบว่าเมื่อปริมาณเพนโทซานในเยื่อมีคา่ น้ อย ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรง
ฉีกมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น มีเพียงกระดาษจากเยื่อที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาเป็ นเวลา 90 นาทีเท่านัน้
ที่มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกลดลงเมื่อมีปริ มาณเพนโทซานในเยื่อตํ่า โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สันที่แสดงเป็ นค่าบวกเพียงค่าเดียว ซึ่งกระดาษจากเยื่ อที่ ใช้
ไซแลเนสเข้ าทํ าปฏิกิริยาเป็ นเวลา 60 นาที มีความสัมพันธ์ ที่ดีที่สุด ดังแสดงในรู ปที่ 4-3 การ
เพิ่มขึ ้นของค่าดัชนี ความแข็งแรงต่อแรงฉี กเมื่อมีเพนโทซานในเยื่อน้ อย ในลักษณะเช่นนีอ้ าจมี
สาเหตุเนื่องมาจาก เมื่อมีปริ มาณเพนโทซานในเยื่อตํ่าหมายถึงการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาที่
เพิ่มขึน้ จึงเกิ ดปฏิกิริยาย่อยสลายพันธะระหว่างลิกนินและไซแลนมากขึ ้น ทําให้ เส้ นใยแยกตัว
เดี่ยวๆ ออกได้ สมบูรณ์ ซึง่ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกเป็ นดัชนีที่สามารถชี ้วัดความแข็งแรงของ
เส้ นใยเดี่ยวๆ ในเยื่อ ดังนัน้ จึงทําให้ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กมากขึ ้น แต่เนื่ องจากอาจมี
อิทธิพลเสริมด้ านความแข็งแรงจากพันธะระหว่างเส้ นใยร่ วมด้ วย จึงทําให้ คา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงฉีกไม่เพิ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั เท่าใดนัก
จากรู ปที่ 4.4 แสดงให้ เห็นว่า เมื่อเพนโทซานในเยื่อมีปริ มาณตํ่า ค่าความขาว
สว่า งของกระดาษมี แ นวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ อาจเป็ นผลมาจากเมื่ อ มี ปริ ม าณเพนโทซานในเยื่ อน้ อ ย
หมายถึงมี ปริ มาณของไซแลนในเยื่อที่ น้อยเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อปริ มาณไซแลนน้ อยลง ทํ าให้ มี
โอกาสน้ อยที่จะเกิดกรดเฮกเซนยูโรนิกที่มีสมบัติคล้ ายกับหมู่โครโมฟอร์ ที่ทําให้ เกิดสีในลิกนิน ซึ่ง
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กรดดังกล่าวยังสามารถเปลี่ยนไปเป็ นหมู่โครโมฟอร์ ได้ [35] เมื่อมีกรดดังกล่าวน้ อยลงจึงทําให้
ความขาวสว่างของกระดาษมีคา่ เพิ่มขึ ้น
ความขาวสว่ าง (%ISO)

47.50
47.00

r = - 0.89

46.50

r = - 0.87

46.00

r = - 0.58

45.50
14.00

15.00

16.00

เพนโทซาน (%)

17.00

60 นาที

90 นาที

120 นาที

60 นาที

90 นาที

120 นาที

18.00

รูปที่ 4-4 ความสัมพันธ์ระหว่างเพนโทซานและความขาวสว่าง
4.3

ผลของไซแลเนสต่ อสมบัตกิ ระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสไม่ ฟอก

ผลการทดลองที่แสดงในหัวข้ อ 4.3 นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของผลการทดลองในตอนที่ 4
ซึง่ เป็ นการศึกษาทังสมบั
้
ติด้านความแข็งแรงต่างๆ และสมบัติทางแสงของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อ
คราฟต์ยคู าลิปตัสไม่ฟอกที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ
4.3.1 ความหนาแน่ นและความฟ่ าม
จากตารางที่ 4.3 และรู ปที่ 4.5 พบว่าเมื่อใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อที่
ความเข้ มข้ นสูงขึ ้น กระดาษมีความหนาแน่นเพิ่มขึ ้นจนถึงที่ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 6.2
U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง แล้ วความหนาแน่นมีแนวโน้ มที่จะคงที่ เนื่องจากไซแลเนสอาจเข้ าทํา
ปฏิกิริยากับส่วนคาร์ โบไฮเดรตที่ติดอยู่กบั ลิกนิน (Lignin-Carbohydrate Complex) โดยเฉพาะใน
ส่วนของไซแลนในเฮมิเซลลูโลส มีผลทําให้ ลิกนิน เกิดการแยกตัวออกจากเส้ นใยแล้ วถูกกําจัดออก
้
างเยื่อ เมื่อนําเยื่อไปขึ ้นเป็ นกระดาษ จึงทําให้ เส้ นใยเกิดการยุบตัวและ
บางส่วนในขันตอนการล้
แนบตัวได้ ดีขึ ้น ความหนาแน่นของกระดาษจึงเพิ่มมากขึ ้น จนถึงที่ความเข้ มข้ นไซแลเนสมากกว่า
18.6 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง ความหนาแน่นของกระดาษมีแนวโน้ มลดตํ่าลงสอดคล้ องกับผลการ
ทดลองของ Robert และคณะ [36] อาจมีสาเหตุมาจากไซแลนถูกย่อยสลายด้ วยไซแลเนสมากขึ ้น
ทําให้ มีปริ มาณเฮมิเซลลูโลสโดยรวมน้ อยลง ซึง่ อาจส่งผลต่อความสามารถในการรับนํ ้าของเส้ นใย
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โดยลักษณะทางโครงสร้ างของเฮมิเซลลูโลสที่มีลกั ษณะการเรี ยงตัวไม่เป็ นระเบียบ (Amorphous
region) มีผลโดยตรงต่อการรับนํ ้า [37] ดังนันเมื
้ ่อปริมาณเฮมิเซลลูโลสลดลง จึงทําให้ เส้ นใยรับนํ ้า
ได้ น้อยลง การยุบตัวและการแนบตัวของเส้ นใยจึงไม่เกิดขึ ้นมากนัก โดยความหนาแน่นคือปริ มาณ
ของนํ ้าหนักของเส้ นใยเยื่อที่สานตัวอยู่ในกระดาษต่อหน่วยปริ มาตรกระดาษ และความฟ่ ามเป็ น
ส่วนกลับของความหนาแน่น
ตารางที่ 4.3 ความหนาแน่นและความฟ่ ามของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสใน
แต่ละความเข้ มข้ นที่เวลาต่างๆ
ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนส
(U/g O.D.)
0.0
(ชุดการทดลอง
ควบคุม)
6.2

18.6

31.0

เวลาที่ใช้ ทํา
ปฏิกิริยา
(นาที)
60
90
120
60
90
120
60
90
120
60
90
120

ความหนาแน่น
(g/cm3)

ความฟ่ าม
(cm3/g)

0.61 ± 0.003
0.59 ± 0.006
0.60 ± 0.005
0.60 ± 0.009
0.61 ± 0.010
0.61 ± 0.004
0.60 ± 0.005
0.61 ± 0.008
0.59 ± 0.004
0.60 ± 0.004
0.59 ± 0.005
0.59 ± 0.003

1.65 ± 0.009
1.69 ± 0.017
1.68 ± 0.013
1.67 ± 0.024
1.64 ± 0.027
1.64 ± 0.010
1.66 ± 0.013
1.64 ± 0.021
1.68 ± 0.013
1.68 ± 0.012
1.70 ± 0.014
1.70 ± 0.009

0.60
0.59
0.59

0.61
0.59

0.60

0.60

0.61

0.61

0.62

0.59
0.60

ความหนาแน่ น (g/cm3)

0.63

0.60
0.61
0.61
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0.59

60 นาที

0.58

90 นาที

0.57

120 นาที

0.56
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รูปที่ 4-5 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ทําปฏิกิริยากับเยื่อที่เวลาต่างๆ ต่อความหนาแน่น
ของกระดาษ
ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนส ในแต่ละความเข้ มข้ นที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อความหนาแน่นของกระดาษ
Source of
Variation
A1
B2*
Interaction*
Within
Total

SS
0.000176
0.001899
0.001656
0.001671
0.005401

df

MS
2
3
6
48
59

F

P-value

F crit

8.78E-05 2.521272 0.090951 3.190727
0.000633 18.18393 5.09E-08 2.798061
0.000276 7.930049 5.78E-06 2.294601
3.48E-05

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อความหนาแน่นของกระดาษ
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อความหนาแน่นของกระดาษ
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อความหนาแน่นของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

เมื่ อทํ าการวิเคราะห์ ผลการทดลองทางสถิ ติตามตารางที่ 4.4 พบว่าเวลาที่ ใช้
ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยา และปฏิสมั พันธ์ ระหว่างความเข้ มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ส่งผล
อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ต่อ ความหนาแน่ น ของกระดาษ ในขณะเดี ย วกัน ความเข้ ม ข้ น ของ
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ไซแลเนสไม่ได้ ส่งผลต่อความหนาแน่นของกระดาษอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ
95 แต่อย่างใด
4.3.2 ความขาวและความขาวสว่ าง
จากผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 4.5 พบว่า ความขาวของกระดาษมีค่า
เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับชุดการทดลองควบคุม และมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นจนถึงที่ ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนสเท่ากับ 18.6 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง จากนันค่
้ าความขาวของกระดาษมีแนวโน้ มที่จะ
คงที่หรื อเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อย (รูปที่ 4-6) ทังนี
้ ้เนื่องจากกระดาษที่ได้ ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการ
ใช้ ไซแลเนสแต่ยงั ไม่ได้ ผ่านกระบวนการฟอกเยื่อ ค่าความขาวที่ได้ จากการทดลองจึงแสดงเป็ น
ค่าที่น้อยกว่าศูนย์
ตารางที่ 4.5 ความขาวและความขาวสว่างของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสในแต่
ละความเข้ มข้ นที่เวลาต่างๆ
ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนส
(U/g O.D.)
0.0
(ชุดการทดลองควบคุม)
6.2

18.6

31.0

เวลาที่ใช้ ทํา
ปฏิกิริยา
(นาที)
60
90
120
60
90
120
60
90
120
60
90
120

ความขาว
(%ISO)

ความขาวสว่าง
(%ISO)

-17.30 ± 0.08
-16.93 ± 0.46
-17.27 ± 0.65
-16.96 ± 0.11
-16.54 ± 0.42
-16.23 ± 0.44
-13.97 ± 0.16
-15.27 ± 0.37
-14.53 ± 0.34
-14.33 ± 0.75
-15.05 ± 0.35
-14.78 ± 0.56

45.79 ± 0.03
45.94 ± 0.16
45.82 ± 0.39
45.87 ± 0.04
46.03 ± 0.18
46.24 ± 0.25
46.96 ± 0.57
46.51 ± 0.09
46.82 ± 0.12
47.00 ± 0.26
46.64 ± 0.10
46.63 ± 0.14

50
0.0

6.2

18.6

31.0

-5.00
60 นาที
-10.00

90 นาที

‐14.33
‐15.05
‐14.78

‐16.96
‐16.54
‐16.23

-20.00

‐13.97
‐15.27
‐14.53

120 นาที

-15.00
‐17.30
‐16.93
‐17.27

ความขาว (%ISO)

0.00

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รูปที่ 4-6 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ทําปฏิกิริยากับเยื่อที่เวลาต่างๆ ต่อความขาวของ
กระดาษ
เมื่อเปรี ยบเทียบที่เวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาที่เท่ากัน พบว่าที่ความเข้ มข้ น
ของไซแลเนสเท่ากับ 18.6 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง มีคา่ ความขาวมากที่สดุ ในทุกๆ ชุดการทดลอง
และนอกจากนี ้ ยังพบว่าเมื่อใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อนาน 60 นาที ที่ความเข้ มข้ นเท่ากับ
18.6 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง จะให้ คา่ ความขาวของกระดาษมากที่สดุ ซึง่ ถ้ าใช้ ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนสเท่ากับ 6.2 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง จะให้ คา่ ความขาวน้ อยที่สดุ หรื อแทบจะไม่มีความ
แตกต่างกับชุดการทดลองควบคุม (ไม่มีการใช้ ไซแลเนส) เมื่อใช้ เวลาทําปฏิกิริยาเท่ากัน
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนส ในแต่ละความเข้ มข้ นที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อค่าความขาวของกระดาษ
Source of
Variation
A1*
B2*
Interaction*
Within
Total
1

SS
1.47897
106.8186
8.822308
13.88918
131.009

df

MS
2
3
6
72
83

F

P-value

F crit

0.739485 3.833411 0.026181 3.123907
35.60619 184.5786 1.01E-33 2.731807
1.470385 7.622316 2.37E-06 2.227404
0.192905

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าความขาว
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าความขาว
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าความขาว อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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45.87
46.03
46.24

47.00

45.79
45.94
45.82

ความขาวสว่ าง (%ISO)

47.50
46.50
46.00

47.00
46.61
46.63

48.00

46.96
46.51
46.82

เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ ผ ลการทดลองที่ ไ ด้ ท างสถิ ติ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ค่า ความ
แปรปรวนที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 (ตารางที่ 4.6) พบว่าทังเวลาในการใช้
้
ไซแลเนสเข้ าทํา
ปฏิกิริยากับเยื่อ ความเข้ มข้ นของไซแลเนส และปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาและความเข้ มข้ นที่ใช้ ต่าง
ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตติ อ่ ค่าความขาวของกระดาษที่ได้ ทังสามปั
้
จจัย

60 นาที

45.50

90 นาที

45.00

120 นาที

44.50
44.00
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รูปที่ 4-7 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ทําปฏิกิริยากับเยื่อที่เวลาต่างๆ ต่อความขาวสว่าง
ของกระดาษ
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษ
Source of
Variation

SS

A1
B2*
Interaction*
Within
Total

0.280181
14.0716
1.690657
4.319314
20.36176

1

df

MS

F

P-value

F crit

2 0.14009 2.335212 0.10408 3.123907
3 4.690535 78.18799 1.34E-22 2.731807
6 0.281776 4.697015 0.000437 2.227404
72 0.05999
83

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าความขาวสว่าง
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าความขาวสว่าง
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าความขาวสว่าง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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เช่นเดียวกันกับค่าความขาวของกระดาษ เมื่อใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อที่
ความเข้ มข้ นเพิ่มมากขึ ้น ค่าความขาวสว่างของกระดาษมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น (สอดคล้ องกับผลการใช้
ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อโซดาจากฟางข้ าวสาลี [38, 34] และเยื่อคราฟต์จากไม้ ใบเลี ้ยงคู่ [39]
แต่ให้ ผลตรงข้ ามกับการใช้ ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อคราฟต์จากพืชเมล็ดเปลือย [40]) จนถึงที่
ความเข้ มข้ นเท่ากับ 18.6 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง ถึงแม้ ว่าค่าความขาวสว่างที่มากที่สดุ ที่แสดง
ในรู ปที่ 4-7 คือกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาที่ความเข้ มข้ น 31.0
U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง แต่สว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดงให้ เห็นว่าค่าความขาวสว่างในกระดาษ
้ งอาจกล่าวได้ ว่า ค่าความขาว
จากทังสองความเข้
้
มข้ นดังกล่าวมีคา่ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน ดังนันจึ
สว่างที่เพิ่มขึ ้นของกระดาษจะเริ่ มมีแนวโน้ มคงที่ ที่ระดับความเข้ มข้ นตังแต่
้ 18.6 U/g ของนํ ้าหนัก
เยื่อแห้ งเมื่อพิจารณาที่เวลาในการใช้ ไซแลเนสเท่ากัน ในขณะที่เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
เท่ากับ 6.2 U/g ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง จะให้ คา่ ความขาวสว่างของกระดาษในระดับเดียวกันกับชุด
การทดลองควบคุมซึง่ ไม่ได้ มีการใช้ ไซแลเนสแต่อย่างใด
จากแนวโน้ มของความขาวและความขาวสว่างของกระดาษดังที่กล่าวมา อาจมี
สาเหตุมาจาก ไซแลเนสทํ าการย่อยสลายไซแลนในเฮมิเซลลูโลสส่วนที่ ติดอยู่กับลิกนิน ทํ าให้
ลิกนินบางส่วนถูกกําจัดแยกออกจากเส้ นใย ค่าความขาวสว่างจึงเพิ่มมากขึ ้น แต่เป็ นการเพิ่มขึ ้น
เพียงเล็กน้ อยเท่านัน้ ซึง่ เป็ นไปได้ ว่าลิกนินที่ถกู แยกออกจากเส้ นใยได้ ถกู กําจัดออกจากเยื่อไปแค่
บางส่ ว นเท่ า นัน้ โดยไซแลเนสทํ า หน้ า ที่ เ พี ย งช่ ว ยทํ า ให้ โ ครงสร้ างของสารเชิ ง ซ้ อ นระหว่ า ง
คาร์ โบไฮเดรตและลิกนินเปลี่ยนไป เสมือนเป็ นการเปิ ดโครงสร้ างเส้ นใยเพื่อให้ ง่ายต่อการเข้ าทํา
ปฏิกิริยาโดยสารเคมีในการฟอกเยื่อในขันตอนต่
้
อไป ไม่ได้ เป็ นการกําจัดลิกนินโดยตรง ซึง่ ผลของ
้ รายงานไว้ ในหัวข้ อที่ 4.4 ทังนี
้ ้หาก
การใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อในขันตอนต่
้
อจากนันได้
วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษที่ได้ ด้ วยวิธีการทางสถิติตามตารางที่
4.7 พบว่าเวลาในการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญกับความขาว
สว่างของกระดาษ หากแต่ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ และปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเวลาและความ
เข้ มข้ น เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษอย่างมีนยั สําคัญจากผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
4.3.3 ความทึบแสงของกระดาษ
ตารางที่ 4.8 และรู ป ที่ 4-8 แสดงผลของไซแลเนสที่ มี ต่ อ ความทึ บ แสงของ
กระดาษจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยา จากผลการทดลองดังกล่าว พบว่าเมื่อมีการ
ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อ ทําให้ กระดาษมีค่าความทึบแสงที่ลดลงเมื่อเทียบกับชุดการ
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ทดลองควบคุม ซึ่งมีสาเหตุมาจากที่กระดาษมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ ้น ดังได้ แสดงไว้ แล้ วใน
ตารางที่ 4.3 โดยเมื่อกระดาษมีความหนาแน่นเพิ่มขึ ้น ทําให้ พื ้นที่ช่องว่าง (Voids) ภายในกระดาษ
ลดลง เกิดการกระเจิงแสงในโครงสร้ างของกระดาษลดลง ส่งผลให้ ความทึบแสงโดยรวมของ
กระดาษลดลงในที่สดุ [8] ทังนี
้ ้ความทึบแสงไม่ได้ มีแนวโน้ มในการเปลี่ยนแปลงมากนักในแต่ละ
ความเข้ มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ โดยสังเกตจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในรู ปที่ 4-8 แต่
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการทดลองทางสถิติโดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนที่ได้ จากการ
ทดลอง (ตารางที่ 4.10) แสดงให้ เห็นว่ามีเพียงความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ เท่านัน้ ที่สง่ ผลอย่าง
มีนยั สําคัญต่อค่าความทึบแสงของกระดาษ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตารางที่ 4.8 ความทึบแสงของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น
ที่เวลาต่างๆ
ความทึบแสง
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา
(นาที)
(%)
(U/g O.D.)
98.90 ± 0.07
60
0.0
90
99.07 ± 0.36
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
99.07 ± 0.52
60
98.89 ± 0.09
6.2
90
98.61 ± 0.33
120
98.81 ± 0.55
60
98.54 ± 0.11
18.6
90
98.04 ± 1.14
120
98.65 ± 0.18
60
98.57 ± 0.48
31.0
90
98.52 ± 0.25
120
98.67 ± 0.11

98.57
98.52
98.67

98.54
98.04
98.65

98.89
98.61
98.81

100.00
99.50
99.00
98.50
98.00
97.50
97.00
96.50
96.00
95.50

98.90
99.07
99.07

ความทึบแสง (%ISO)
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60 นาที
90 นาที
120 นาที

0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-8 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ทําปฏิกิริยากับเยื่อที่เวลาต่างๆ ต่อความทึบแสง
ของกระดาษ
ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนส ในแต่ละความเข้ มข้ นที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อค่าความทึบแสงของกระดาษ
Source of
SS
df
MS
F
P-value
F crit
Variation
A1
0.735543
2 0.367771 1.779102 0.176129 3.123907
B2*
3.810023
3 1.270008 6.143688 0.000886 2.731807
Interaction 1.252552
6 0.208759 1.009875 0.425793 2.227404
Within
14.88366
72 0.206717
Total
20.68178
83
1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าความทึบแสง
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าความทึบแสง
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าความทึบแสง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

4.3.4 ความแข็งแรงต่ อแรงดึง
จากตารางที่ 4.10 และรู ปที่ 4-9 ซึ่งแสดงค่าดัชนี ความแข็งแรงต่อแรงดึงของ
กระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยา จากผลการทดลองดังกล่าวพบว่าค่า
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษมีแนวโน้ มลดตํ่าลง เมื่อความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้
เพิ่มสูงขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นเพราะนอกจากไซแลเนสจะย่อยสลายไซแลนในส่วนของสารประกอบเชิงซ้ อน
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ระหว่างลิกนินและคาร์ โบไฮเดรต ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของไซแลนและลิกนินในส่วน
นัน้ ทํ า ให้ เ ส้ น ใยมี โ ครงสร้ างเปิ ดมากขึน้ และง่ า ยต่อ การถูก เข้ า ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าแล้ ว ไซแลเนสยัง
เกิดปฏิกิริยาย่อยสลายสายหลักของไซแลนตามกลไกแบบเอนโด (Endo-mechanism) โดยทําการ
สลายพันธะบีตา-1,4-ไซโลซิดกิ ในสายหลักของไซแลนแบบสุม่ [22] ด้ วย ทําให้ เฮมิเซลลูโลสในเส้ น
ใยถูกทําลายเช่นเดียวกัน ซึง่ เฮมิเซลลูโลสทําหน้ าที่เหมือนเป็ นกาวเชื่อมระหว่างเส้ นใย [37] เมื่อ
เฮมิเซลลูโลสถูกทํ าลาย จึงทํ าให้ การสร้ างพันธะระหว่างเส้ นใยได้ น้อยลง จึงส่งผลทํ าให้ ความ
แข็งแรงต่อแรงดึงลดลงเช่นกัน [8] โดยผลการทดลองที่ได้ ขดั แย้ งกับผลการทดลองที่ใช้ เซลลูเลสทํา
ปฏิกิริยากับเยื่อ ซึง่ ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจะเพิ่มมากขึ ้น เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของ
เซลลูเลสสูงขึ ้น [41] แต่สอดคล้ องกับผลการทดลองที่ใช้ ไซแลเนสจากเชื ้อ Saccharomonospora
viridis [36] และเชื ้อ Streptomyces thermoviolaceus [42] เข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อของไม้ เบิร์ช
(Birchwood) และผลการทดลองที่ใช้ ไซแลเนสจากเชื ้อ Aspergillus niger ทําปฏิกิริยากับเยื่อฟาง
ข้ าวสาลี (Wheat straw) [34] ซึ่งความแข็งแรงต่อแรงดึงมีค่าลดลงเมื่อเทียบกับการทดลอง
ควบคุม (ไม่มีการใช้ ไซแลเนส)
ตารางที่ 4.10 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสในแต่
ละความเข้ มข้ น ที่เวลาต่างๆ
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
(U/g O.D.)
0.0
(ชุดการทดลองควบคุม)
6.2

18.6

31.0

เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา
(นาที)
60
90
120
60
90
120
60
90
120
60
90
120

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
(Nm/g)
31.93 ± 0.40
31.67 ± 1.05
30.50 ± 0.67
30.79 ± 0.97
31.00 ± 0.67
31.10 ± 0.58
29.45 ± 0.97
29.77 ± 0.68
29.53 ± 0.71
28.67 ± 0.31
30.10 ± 0.42
29.95 ± 0.53

30.10
29.95

32.0

29.45
29.77
29.53

33.0

30.79
31.00
31.10

31.0
30.0

28.67

ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง
(Nm/g)

34.0

31.93
31.67
30.50
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29.0
28.0

60 นาที
90 นาที
120 นาที

27.0
26.0
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-9 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ทําปฏิกิริยากับเยื่อที่เวลาต่างๆ ต่อความแข็งแรง
ต่อแรงดึงของกระดาษ
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบที่เวลาที่ ใช้ ไซแลเนสเข้ าทํ าปฏิกิริยากับเยื่อที่เท่ากัน
พบว่า เมื่อใช้ ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อนาน 60 นาที มีอตั ราลดลงของค่าความแข็งแรงต่อแรง
ดึง มากที่ สุด แต่อ ย่ า งไรก็ ต ามผลจากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เวลาของการใช้
ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อ ไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของ
จจัย ที่ส่งผลอย่าง
กระดาษ โดยมีเพียงความเข้ มข้ นของไซแลเนสและปฏิสมั พันธ์ ระหว่างทังสองปั
้
มีนยั สําคัญต่อค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ดังแสดงไว้
ในตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนส ในแต่ละความเข้ มข้ นที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ
Source of
Variation
A1
B2*
Interaction*
Within
Total

SS
2.107803
38.83498
10.35681
23.59325
74.89284

df
2
3
6
48
59

MS
F
P-value
F crit
1.053901 2.144142 0.128258 3.190727
12.94499 26.33634 3.23E-10 2.798061
1.726136 3.511789 0.005833 2.294601
0.491526

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

4.3.5 ความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
จากตารางที่ 4.12 และรู ป ที่ 4-10 แสดงค่ า ดัช นี ค วามต้ า นทานแรงฉี ก ของ
กระดาษจากที่ผลิตจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนส จากผลการทดลองพบว่าค่าความแข็งแรงต่อแรง
ฉี ก มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึน้ เล็ก น้ อ ยเมื่ อ มี ก ารใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ของไซแลเนสเพิ่ ม ขึน้ ซึ่ง แตกต่า งจาก
แนวโน้ มของค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง โดยลักษณะเช่นนี ้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากไซแลเนสย่อย
สลายไซแลนในเฮมิเซลลูโลสที่ทําหน้ าที่เสมือนตัวเชื่อมระหว่างเส้ นใย ทําให้ สดั ส่วนของเส้ นใยที่
แยกตัวออกสมบูรณ์เพิ่มขึ ้น โดยสามารถพิจารณาจากค่าแอลฟาเซลลูโลส (-cellulose) ที่เพิ่ม
มากขึ ้นภายหลังการใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อ [33] ได้ อีกทางหนึ่ง ค่าความแข็งแรงต่อ
แรงฉีกซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความแข็งแรงของเส้ นใยเดี่ยวๆ เป็ นสําคัญ จึงมีค่าเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้พบว่า
ผลการทดลองที่ได้ สอดคล้ องกับผลการทดลองของ Zhao และคณะ [34] แต่ขดั แย้ งกับผลการ
ทดลองของ Roberts และคณะ [36, 42] ซึง่ ได้ รายงานเกี่ยวกับค่า Zero span breaking length
ของกระดาษจากเยื่อเบิร์ชที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสไว้ วา่ มีคา่ ลดลงเมื่อเทียบกับชุดการทดลองควบคุม
โดยค่าดังกล่าวสามารถบ่งชี ้ถึงความแข็งแรงของเส้ นใยเดี่ยว เป็ นการวิเคราะห์คา่ ความแข็งแรงต่อ
แรงฉีกอีกวิธีหนึง่ นัน่ เอง
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ตารางที่ 4.12 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสในแต่
ละความเข้ มข้ น ที่เวลาต่างๆ
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
(U/g O.D.)
0.0
(ชุดการทดลองควบคุม)
6.2

18.6

3.21
3.11
3.09

3.15
3.14
3.16

3.15
3.07
3.20

3.05

3.11
3.13

ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
(mNm2/g)

31.0

3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
2.60

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
(mNm2/g)
3.11 ± 0.16
3.13 ± 0.15
3.05 ± 0.08
3.15 ± 0.10
3.07 ± 0.14
3.20 ± 0.09
3.15 ± 0.07
3.14 ± 0.07
3.16 ± 0.14
3.21 ± 0.19
3.11 ± 0.11
3.09 ± 0.18

เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา
(นาที)
60
90
120
60
90
120
60
90
120
60
90
120

60 นาที
90 นาที
120 นาที

0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รูปที่ 4-10 ผลของไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ น ทําปฏิกิริยากับเยื่อที่เวลาต่างๆ ต่อความแข็งแรง
ต่อแรงฉีกของกระดาษ
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เมื่อเปรี ยบเทียบที่ความเข้ มข้ นของไซแลเนสต่างๆ เมื่อใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยา
เท่ากันพบว่า ที่เวลาการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 60 นาที มีแนวโน้ มของการเพิ่มขึ ้นของค่าความแข็งแรง
ต่อแรงฉีกชัดเจนที่สดุ แต่ถ้าใช้ เวลานานถึง 120 นาที พบว่าค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงมีแนวโน้ มที่
จะลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อความเข้ มข้ นของไซแลเนสเพิ่มขึ ้น จากรูปที่ 4-10 แสดงถึงว่ายิ่งใช้ ความ
เข้ มข้ นของไซแลเนสน้ อย ที่เวลา 120 นาที กระดาษยิ่งมีคา่ ความแข็งแรงต่อแรงฉีกมากเมื่อเทียบ
กับชุดการทดลองควบคุม (ไม่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยา)
ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิพลของไซแลเนส ในแต่ละความเข้ มข้ น ที่
เวลาในการทําปฏิกิริยาต่างๆ ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ
Source of
Variation
A1
B2
Interaction
Within
Total

SS
0.018403
0.019842
0.089083
0.815579
0.942908

MS

df
2
3
6
48
59

F

P-value

F crit

0.009202 0.541558 0.585354 3.190727
0.006614 0.389269 0.761237 2.798061
0.014847 0.873814 0.521119 2.294601
0.016991

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก

อย่างไรก็ตาม ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้ างน้ อย อีกทัง้
ยังเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับเดียวกันหากพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเมื่อ
นําผลการทดลองที่ได้ มาวิเคราะห์คา่ ความแปรปรวน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ตามตารางที่
4.13 พบว่า ความเข้ มข้ นของไซแลเนส เวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยา และปฏิสมั พันธ์ ของทัง้
สองตัวแปร ไม่ได้ สง่ ผลต่อค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษแต่อย่างใด
4.4 ผลของไซแลเนสต่ อสมบัติกระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสที่ผ่านการฟอกด้ วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ผลการทดลองที่แสดงในหัวข้ อ 4.4 นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของการทดลองในตอนที่ 5
โดยทําการเลือกเยื่อของสภาวะที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วให้ ปริ มาณเพนโทซานในเยื่อน้ อยที่สดุ
มาเข้ าสูก่ ระบวนการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ นําไปขึ ้นเป็ นกระดาษเพื่อนําไปทดสอบแล้ ว
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พิจารณาเปรี ยบเทียบสมบัตสิ ดุ ท้ ายของกระดาษ ระหว่างก่อนกับหลังการฟอกและเปรี ยบเทียบกับ
ชุดการทดลองควบคุม
4.4.1 ความหนาแน่ นของกระดาษ
ความหนาแน่นของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนสใน
ขันตอนก่
้
อนการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ถูกแสดงไว้ ในตารางที่ 4.14 ซึง่ พบว่า การใช้
ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อในขันตอนก่
้
อนการฟอก มีผลทําให้ ความหนาแน่นของกระดาษ
โดยรวมลดลง (รู ปที่ 4-11) ซึง่ ได้ ผลตรงข้ ามกับผลการทดลองของ Atik และคณะ [43] ลักษณะ
เช่ น นี อ้ าจมี ส าเหตุเ นื่ อ งมาจากไซแลเนสย่ อ ยสลายไซแลน ทํ า ให้ โ ครงสร้ างเส้ น ใยเปิ ดออก
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จงึ มีโอกาสเข้ าทําปฏิกิริยากับเซลลูโลสมากยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ ผนังเซลล์บางลง
จึงเกิ ดการยุบตัว ของเส้ น ใยได้ มากขึน้ ทํ าให้ กระดาษแน่นขึน้ เมื่ อเพิ่มปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ใช้ ฟอก อย่างไรก็ตามอิทธิพลของการใช้ ไซแลเนสและปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่
เวลาต่างๆ ส่งผลต่อความหนาแน่นของกระดาษในทิศทางที่ไม่แน่นอน โดยมีเพียงกระดาษที่ผลิต
จากเยื่ อที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วนํ าไปฟอกที่ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ร้อยละ 5 ของ
นํ ้าหนักเยื่อแห้ ง เป็ นเวลา 60 นาทีเท่านันที
้ ่มีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ ้นอย่างชัดเจนตามรูปที่ 4-11
และยัง พบว่า มี ค่า สูง กว่า ค่า ความหนาแน่ นของกระดาษก่ อ นทํ า การฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์อีกด้ วย
ตารางที่ 4.14 ความหนาแน่นของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนส
ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ปริมาณ H2O2
(%)
5
10

เวลาฟอก (นาที)
60
120
60
120

ความหนาแน่น (g/cm3)
0.0 U/g O.D.
18.6 U/g O.D.
0.60 ± 0.01
0.61 ± 0.01
0.50 ± 0.01
0.58 ± 0.00
0.62 ± 0.01
0.59 ± 0.01
0.58 ± 0.01
0.59 ± 0.01
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0.576
0.589

0.616
0.586

0.577

0.58

0.567

0.60

0.593

0.607

0.62

0.608
0.602

ความหนาแน่ น(g/cm3)

0.64

0.56

0.0 U/g

0.54

18.6 U/g

0.52

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-11 ผลของการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 5 % และ 10 % เป็ นเวลา 60 และ 120
นาที ต่อความหนาแน่นของกระดาษ เปรี ยบเทียบระหว่างสภาวะที่ใช้ ไซแลเนสและการทดลอง
ควบคุม (ไม่ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก)
ทัง้ นี ้ เมื่ อพิจารณาผลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และเวลาที่ ใช้ ฟอก
ร่ วมกับการใช้ ไซแลเนสต่อความหนาแน่นของกระดาษ โดยการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
ตามตารางที่ 4.15 พบว่า มี เ พี ย งปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เ ท่ า นัน้ ที่ ส่ง ผลต่อ ความ
หนาแน่นของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกอย่างมีนยั สําคัญ
แต่เมื่อมีการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก พบว่าทัง้ ปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาที่ใช้ ในการฟอก ต่างไม่ได้ ส่งผลต่อความหนาแน่นของกระดาษแต่อย่างใด ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอก ต่อค่าความหนาแน่นของกระดาษ
18.6 U/g O.D.
0.0 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
F
P-Value
F crit
A1
4.207952 0.056979 4.493998 0.640096 0.431524 4.259677
B2
31.35388 3.99E-05* 4.493998 3.219538 0.085372 4.259677
A B 3
0.196093 0.663822 4.493998 4.038819 0.055893 4.259677
1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อต่อค่าความหนาแน่นของกระดาษ
B คือ ผลของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อค่าความหนาแน่นของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาฟอกและปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความหนาแน่นของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2

4.4.2 ความขาวและความขาวสว่ าง
จากตารางที่ 4.16 และรู ปที่ 4-12 ซึ่งแสดงค่าความขาวและความขาวสว่างของ
กระดาษที่ ผลิตจากเยื่ อที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขัน้ ตอนก่อนการฟอกเยื่ อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ พบว่าการใช้ ไซแลเนสส่งผลให้ ความขาวและความสว่างของกระดาษเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบ
กับ ชุด การทดลองควบคุม (ไม่ ใ ช้ ไ ซแลเนสในขัน้ ตอนก่ อ นการฟอก) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ การใช้
้ ่อจากพืชเมล็ดเปลือย [44] เยื่อจากไม้ ใบ
ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อในขันตอนก่
้
อนการฟอกทังเยื
เลี ้ยงคู่ [45, 43] และเยื่อจากฟางข้ าวสาลี [34] จากการทดลองครัง้ นี ้พบว่า เมื่อใช้ เวลาในการฟอก
เยื่อนาน 60 นาที และใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง จะได้ ความ
ขาวสุดท้ ายของกระดาษมากกว่าเยื่อที่ไม่ใช้ ไซแลเนส ถึงร้ อยละ 30 ถ้ าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งที่เวลาเท่ากัน จะได้ ความขาวสุดท้ ายของกระดาษมากกว่า
เยื่อที่ไม่ใช้ ไซแลเนส ถึงร้ อยละ 69 แต่หากทําการฟอกเยื่อเป็ นเวลา 120 นาที ความขาวสุดท้ าย
ของกระดาษจะน้ อยกว่าเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ร้ อยละ 12 และร้ อยละ 11 เมื่อใช้ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ปริ มาณร้ อยละ 5 และร้ อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16 ความขาวและความขาวสว่างของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนส ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ความขาว (%ISO)
ปริมาณ H2O2 เวลาฟอก
(%)
(นาที)
0.0 U/g
18.6 U/g
60
12.25 ±0.17 24.52 ± 0.18
5
31.56 ± 0.35 29.23 ± 0.56
120
60
8.82 ± 0.64 30.04 ± 0.30
10
31.24 ± 0.59 29.04 ± 0.31
120

ความขาวสว่าง (%ISO)
0.0 U/g
18.6 U/g
59.61 ± 0.07 65.17 ± 0.09
68.40 ± 0.14 67.34 ± 0.31
58.14 ± 0.22 67.69 ± 0.12
68.37 ± 0.26 67.27 ± .012

10.00
0.00

12.25

20.00
-17.30
-13.97

ความขาว (%ISO)

31.24
29.04

30.04

30.00

8.82

24.52

40.00

31.56
29.23

นอกจากนี ้ยังพบว่ากระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสจะให้ ความขาวที่
ได้ มีค่าเพิ่มขึน้ เล็กน้ อย เมื่อเพิ่มปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และเวลาที่ใช้ ในการฟอกเยื่อ
เช่นเดียวกันกับค่าความขาวสว่างของกระดาษที่ได้ หลังฟอก ดังแสดงในรูปที่ 4-12 และรูปที่ 4-13

0.0 U/g
18.6 U/g

-10.00
-20.00

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-12 ผลของการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 5 % และ 10 % เป็ นเวลา 60 และ 120
นาที ต่อความขาวของกระดาษ เปรี ยบเทียบระหว่างสภาวะที่ใช้ ไซแลเนสและการทดลองควบคุม

60.00
50.00

68.37
67.27

45.79
46.96

ความขาวสว่ าง (%ISO)

70.00

58.14
67.69

59.61
65.17

80.00

68.40
67.34
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40.00
30.00

0.0 U/g

20.00

18.6 U/g

10.00
0.00

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-13 ผลของการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 5 % และ 10 % เป็ นเวลา 60 และ 120
นาที ต่อความขาวสว่างของกระดาษ เปรี ยบเทียบระหว่างสภาวะที่ใช้ ไซแลเนสและการทดลอง
ควบคุม
ความขาวสว่างของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วนําไปฟอก
ด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันกับความขาวของกระดาษ เยื่อ
ที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เป็ นเวลา 60 นาที จะให้ กระดาษที่มี
ความขาวสว่างสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสก่อนการฟอก ซึ่งเมื่อใช้ เวลาในการฟอก
เยื่อนาน 60 นาที และใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง จะได้ ความ
ขาวสว่างสุดท้ ายของกระดาษมากกว่าเยื่อที่ไม่ใช้ ไซแลเนส ถึงร้ อยละ 9 ถ้ าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง ฟอกที่เวลาเท่ากัน จะได้ ความขาวสว่างสุดท้ ายของ
กระดาษมากกว่าเยื่อที่ไม่ใช้ ไซแลเนส ถึงร้ อยละ 16 ทังนี
้ ้เนื่องจากไซแลเนสเข้ าย่อยสลายไซแลน
ในส่วนที่เป็ นสารเชิงซ้ อนระหว่างคาร์ โบไฮเดรตและลิกนิน ทําให้ ลิกนินเกิดการแยกตัวบางส่วน
ออกจากโครงสร้ างของเส้ น ใย แต่ยัง ไม่ได้ กํ า จัดลิก นิ นออกโดยตรง ดัง นัน้ จึง ยังไม่เ ห็ น ความ
เปลี่ยนแปลงของค่าความขาวสว่างก่อนฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์อย่างชัดเจน และการ
ย่อยสลายไซแลนยังเสมือนเป็ นการช่วยเปิ ดโครงสร้ างของเส้ นใยทําให้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เข้ า
ทําปฏิกิริยากับลิกนินได้ ง่ายยิ่งขึ ้น จึงทําให้ ความขาวสว่างสุดท้ ายเพิ่มมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั ซึ่ง
สอดคล้ องกับเหตุผลในหัวข้ อ 4.3.2
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แต่เป็ นที่ น่าสังเกตว่า หากทําการฟอกเยื่อเป็ นเวลา 120 นาที ความขาวสว่าง
สุดท้ ายของกระดาษจะน้ อยกว่าเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ร้ อยละ 10 เมื่อใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ทังที
้ ่ปริ มาณร้ อยละ 5 และร้ อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง และหากพิจารณาผลการวิเคราะห์ทาง
สถิติตามตารางที่ 4.17 และตารางที่ 4.18 แล้ ว พบว่าเวลาที่ใช้ ในการฟอกและปริ มาณไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ ล้ วนแล้ วแต่มีผลต่อความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ ทัง้ จากเยื่อที่ ใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกและไม่ใช้ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอก ต่อค่าความขาวของกระดาษ

A1
B2
A B 3

0.0 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
9580.244 1.17E-23* 4.493998
77.68016 1.54E-07* 4.493998
53.33764 1.77E-06* 4.493998

18.6 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
40.05493 1.53E-06* 4.259677
126941.5 3.35E-46* 4.259677
35.52816 3.75E-06* 4.259677

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อต่อค่าความขาวของกระดาษ
2
B คือ ผลของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อค่าความขาวของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาฟอกและปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความขาวของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอก ต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษ

A1
B2
A B 3
1

0.0 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
12883.34 1.1E-24* 4.493998
80.82232 1.18E-07* 4.493998
73.27903 2.28E-07* 4.493998

18.6 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
156.1095 5.39E-12* 4.259677
308.1281 3.38E-15* 4.259677
347.4181 8.81E-16* 4.259677

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษ
2
B คือ ผลของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาฟอกและปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความขาวสว่างของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

66
4.4.3 ความทึบแสงของกระดาษ
จากตารางที่ 4.19 และภาพที่ 4-14 แสดงค่าความทึบแสงของกระดาษที่ผลิตจาก
เยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสก่อนฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ เทียบกับเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลนก่อน
ฟอก โดยในเชิงทฤษฎีแล้ วเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสจะมีคา่ ความทึบแสงที่ลดลงเมื่อเทียบกับก่อน
การฟอก และมีแนวโน้ มที่จะลดลงเมื่อเพิ่มปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ในการฟอกขึ ้น ซึง่ อาจมี
สาเหตุมาจากปริ มาณไฟน์ (Fines) หรื อเส้ นใยขนาดเล็กที่มีพื ้นที่ผิวมาก ซึง่ ส่วนใหญ่มกั จะเป็ น
้ ถูกย่อยสลายบางส่วนโดยไซแลเนส แล้ วถูก
กลุ่มของเฮมิเซลลูโลสหรื อโอลิโกแซกคาไรด์สายสันๆ
ทําปฏิกิริยาโดยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์อีกครัง้ ทําให้ ปริ มาณไฟน์ในโครงสร้ างกระดาษน้ อยลง
มีพื ้นที่ผิวในการกระเจิงแสงน้ อยลง ส่งผลให้ ความทึบแสงน้ อยลงในที่สดุ แต่ผลที่ได้ จากการ
ทดลองนี ้ให้ ผลที่ไม่ชดั เจน
ตารางที่ 4.19 ความทึบแสงของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนส ภายหลัง
การฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ปริมาณ H2O2
(%)
5
10

เวลาฟอก (นาที)
60
120
60
120

ความทึบแสง (%ISO)
0.0 U/g O.D.
18.6 U/g O.D.
93.46 ± 1.21
94.41 ± 0.20
92.71 ± 1.18
92.83 ± 0.31
96.36 ± 0.13
92.98 ± 0.09
92.64 ± 0.13
93.35 ± 0.13

เมื่อทําการพิจารณาอิทธิพลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่ใช้ ใน
การฟอกเยื่อ โดยการวิเคราะห์ ผลทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ตามตารางที่ 4.20
พบว่า ทังปริ
้ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่ใช้ ในการฟอก ล้ วนมีผลต่อความทึบแสงทัง้
จากกระดาษที่ ผลิตจากเยื่อที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนสและไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสก่อนการฟอกเยื่ อด้ วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์

92.64
93.35

92.98

94.00

92.71
92.83

96.00

96.36

98.00
93.46
94.41

ความทึบแสง (%ISO)

100.00

98.90
98.54
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92.00

0.0 U/g

90.00

18.6 U/g

88.00

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-14 ผลของการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 5 % และ 10 % เป็ นเวลา 60 และ 120
นาที ต่อความทึบแสงของกระดาษ เปรี ยบเทียบระหว่างสภาวะที่ใช้ ไซแลเนสและการทดลอง
ควบคุม
ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอก ต่อค่าความทึบแสงของกระดาษ

A1
B2
A B 3
1

0.0 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
65.53863 4.75E-07* 4.493998
26.29693 0.000101* 4.493998
29.11526 5.94E-05* 4.493998

18.6 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
64.45507 2.96E-08* 4.259677
36.28445 3.21E-06* 4.259677
166.1244 2.81E-12* 4.259677

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อต่อค่าความทึบแสงของกระดาษ
B คือ ผลของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อค่าความทึบแสงของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาฟอกและปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความทึบแสงของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2

68
4.4.4 ความแข็งแรงต่ อแรงดึง
จากตารางที่ 4.21 และรู ป ที่ 4-15 แสดงค่า ดัช นี ค วามแข็ ง แรงต่อ แรงดึง ของ
กระดาษที่ ผลิตจากเยื่อที่ ผ่านการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนส ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ที่ปริ มาณและเวลาต่างๆ ซึ่งจากผลการทดลองพบว่า กระดาษที่ผลิตจากเยื่อฟอกที่ผ่าน
การใช้ ไซแลเนส มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มขึ ้นในทุกสภาวะการทดลอง เมื่อเทียบกับ
กระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส (ขัดแย้ งกับผลจากการใช้ ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อจาก
ฟางข้ าวสาลี [34] และเยื่อจากไม้ เบิร์ช [42]) ผลการทดลองดังกล่าวตรงข้ ามกับกระดาษจากเยื่อที่
ไม่ได้ ผา่ นการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ซึง่ มีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลงเมื่อมีการ
ใช้ ไซแลเนสเข้ าทํ าปฏิกิริยากับเยื่อ ทัง้ นี อ้ าจมีสาเหตุเนื่ องมาจาก เมื่ อไซแลเนสเข้ าย่อยสลาย
ไซแลนในเยื่อไม่ฟอก ทําให้ ปริ มาณของเฮมิเซลลูโลสโดยรวมของเยื่อลดลง เส้ นใยจึงรั บนํา้ ได้
น้ อยลง ส่งผลให้ มีการสร้ างพันธะระหว่างเส้ นใยน้ อยลง ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงในเยื่อไม่
ฟอกจึ ง มี ค่ า น้ อ ยลง แต่จ ากปฏิ กิ ริ ย าระหว่ า งไซแลเนสกับ ไซแลนที่ เ กิ ด ขึน้ ดัง กล่ า ว จะทํ า ให้
โครงสร้ างของผนังเซลล์ เปิ ดออก เมื่อทํ าการฟอกเยื่อต่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ จึงทํ าให้
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ง่ายต่อการเข้ าทําปฏิกิริยากับลิกนิน ทําให้ ปริ มาณลิกนินโดยรวมในเยื่อลด
น้ อยลง สัดส่วนของคาร์ โบไฮเดรตในเยื่อเพิ่มมากขึ ้น โอกาสในการสร้ างพันธะระหว่างเส้ นใยเพิ่ม
มากขึ ้น ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงจึงเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเสร็จสิ ้นกระบวนการฟอกนัน่ เอง
ตารางที่ 4.21 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนส ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ปริ มาณ H2O2
(%)
5
10

เวลาฟอก (นาที)
60
120
60
120

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (Nm/g)
0.0 U/g O.D.
18.6 U/g O.D.
28.86 ± 1.04
32.30 ± 0.99
29.12 ± 1.74
32.14 ± 1.20
28.84 ± 0.82
30.42 ± 1.13
28.78 ± 0.72
29.84 ± 0.58

28.78
29.84

28.84
30.42

30.00

29.12
32.14

35.00

28.86
32.30

40.00
31.93
29.45

ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง (Nm/g)
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25.00
20.00
15.00

0.0 U/g

10.00

18.6 U/g

5.00
0.00

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-15 ผลของการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 5 % และ 10 % เป็ นเวลา 60 และ 120
นาที ต่อความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ เปรี ยบเทียบระหว่างสภาวะที่ใช้ ไซแลเนสและการ
ทดลองควบคุม
ตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอก ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ

A1
B2
A B 3

0.0 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
0.038527 0.846859 4.493998
0.131249 0.721881 4.493998
0.096601 0.75996 4.493998

18.6 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
0.964373 0.335884 4.259677
30.12091 1.21E-05* 4.259677
0.300876 0.588401 4.259677

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
2
B คือ ผลของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาฟอกและปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

นอกจากนี ้ เมื่อทําการวิเคราะห์ผลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และเวลา
ที่ใช้ ในการฟอก ดังที่แสดงไว้ ในตารางที่ 4.22 พบว่าทังปริ
้ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่
ใช้ ไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงในกระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ผ่าน
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การใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ทว่าปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์จะส่งผลต่อค่าดัชนี
ความแข็งแรงของกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่
ร้ อยละ 95
4.4.5 ความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
จากตารางที่ 4.23 และรู ป ที่ 4-16 ซึ่ง แสดงดัช นี ค วามแข็ ง แรงต่อ แรงฉี ก ของ
กระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนส ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
จากผลการทดลองพบว่า กระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนส มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อ
้
่
แรงฉีกเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งทังในเวลาที
ใช้ ทําการฟอกนาน 60 นาทีและ 120 นาที แต่หากทําการฟอกเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนส ที่ปริ มาณ
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 พบว่า กระดาษที่ได้ มีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกเพิ่มขึ ้นเมื่อ
ทําการฟอกเป็ นเวลา 60 นาที แต่ถ้าทําการฟอกนาน 120 นาที กระดาษที่ได้ จะมีค่าดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงฉีกในระดับเดียวกันกับเยื่อที่ไม่ได้ ผา่ นการใช้ ไซแลเนสก่อนฟอก
ตารางที่ 4.23 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษที่ผลิตจากเยื่อที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนส ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ปริมาณ H2O2
(%)
5
10

เวลาฟอก (นาที)
60
120
60
120

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (mNm2/g)
0.0 U/g O.D.
18.6 U/g O.D.
2.46 ± 0.09
2.69 ± 0.13
2.60 ± 0.07
2.80 ± 0.14
2.52 ± 0.03
2.69 ± 0.15
2.60 ± 0.08
2.66 ± 0.11

ทังนี
้ ้ การเพิ่มขึ ้นของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก ค่า
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กจะขึ ้นอยู่กับความแข็งแรงและความสมบูรณ์ ของเส้ นใยเดี่ยวๆ เป็ น
หลัก เมื่อใช้ ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อไม่ฟอก เกิดการย่อยสลายไซแลนบางส่วนที่ติดอยู่กบั สาร
เชิงซ้ อนระหว่างลิกนินกับคาร์ โบไฮเดรต ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างของสารเชิงซ้ อน
ดังกล่าวแต่ยงั ไม่มีการกําจัดลิกนินออกจากเยื่อแต่อย่างใด เส้ นใยจึงยังไม่มีการแยกตัวออกอย่าง
สมบูรณ์ ค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกในเยื่อไม่ฟอกจึงอยู่ในระดับเดียวกันระหว่างเยื่อที่ผ่านการใช้
และไม่ใช้ ไซแลเนส และเมื่อมีการนําเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วไปเข้ าสู่กระบวนการฟอกด้ วย
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2.60
2.66

2.52
2.69

2.50

2.60
2.80

3.00

2.46
2.69

3.50

3.11
3.15

ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก (mNm2/g)

ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ทําให้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เข้ าทําปฏิกิริยากับลิกนิน เส้ นใยจึงแยกตัวได้
อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น สัดส่วนของคาร์ โบไฮเดรตที่ถกู ทําลายด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์น้อยลง
เส้ นใยมีความแข็งแรงเพิ่มสูงขึ ้น ทําให้ กระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสมีคา่ ดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงฉีกมากกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส

2.00
1.50

0.0 U/g

1.00

18.6 U/g

0.50
0.00

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-16 ผลของการฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ 5 % และ 10 % เป็ นเวลา 60 และ 120
เปรี ย บเที ย บระหว่า งสภาวะที่ ใ ช้
นาที ต่อ ค่า ดัชนี ค วามแข็ ง แรงต่อ แรงฉี ก ของกระดาษ
ไซแลเนสและการทดลองควบคุม
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อศึกษาอิทธิ พลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอก ต่อค่าความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ

A1
B2
A B 3
1

0.0 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
11.44337 0.003795* 4.493998
0.940222 0.346652 4.493998
0.549846 0.469126 4.493998

18.6 U/g O.D.
F
P-Value
F crit
0.639911 0.43159 4.259677
2.075643 0.162587 4.259677
1.94699 0.17569 4.259677

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ฟอกเยื่อต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
B คือ ผลของปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาฟอกและปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2
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นอกจากนี ้ ยัง พบว่า ผลการทดลองที่ ไ ด้ ส อดคล้ อ งกับ การใช้ ไ ซแลเนสเข้ า ทํ า
ปฏิกิริยากับเยื่อจากฟางข้ าวสาลี [34] แต่ให้ ผลตรงข้ ามกับเยื่อจากไม้ เบิร์ช [42] และเมื่อทําการ
วิเคราะห์ผลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และเวลาที่ใช้ ในการฟอก ดังที่แสดงไว้ ในตารางที่
4.24 พบว่าปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่ใช้ ในการฟอกไม่ได้ ส่งผลต่อค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสอย่างมีนยั สําคัญ โดยมี
เพียงเวลาที่ใช้ ในการฟอกเพียงปั จจัยเดียวเท่านันที
้ ่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าดัชนีความแข็งแรง
ต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
4.5

ผลของไซแลเนสต่ อความคงทนของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสไม่ ฟอก

ผลการทดลองที่แสดงในหัวข้ อ 4.5 นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของผลการทดลองในตอนที่ 6
โดยจะทําการวิเคราะห์ สมบัติต่างๆ ของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสที่ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ ที่ เปลี่ยนแปลงไปหลังจากผ่านการเร่ งอายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง
เปรี ยบเทียบกับสมบัตติ า่ งๆ ก่อนทําการเร่งอายุ โดยพิจารณาแยกตามลักษณะของการเร่งอายุ
4.5.1 ความขาวและความขาวสว่ าง
การวัดความขาวเป็ นการวัดค่าการสะท้ อนแสงของกระดาษที่ทุกช่วงความยาว
คลื่น ส่วนการวัดความขาวสว่างเป็ นการวัดค่าการสะท้ อนแสงที่ความยาวคลื่นช่วงสีนํ ้าเงิน (457
นาโนเมตร) โดยตารางที่ 4.25 แสดงข้ อมูลของความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อ
ไม่ฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสภายหลังการเร่ งอายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง และจากรู ปที่ 4-17
แสดงข้ อมูลการเปลี่ยนแปลงความขาวของกระดาษหลังจากการเร่ งอายุด้วยความร้ อนเทียบกับ
ก่อนทําการเร่ งอายุ (ตารางที่ 4.5) จากผลการทดลองพบว่าความขาวของกระดาษโดยรวมมีค่า
ลดลงหลังจากทําการเร่ งอายุด้วยความร้ อน และมีแนวโน้ มในการลดลงมากยิ่งขึ ้นเมื่อใช้ ความ
เข้ มข้ นของไซแลเนสเพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเมื่อใช้ ไซแลเนสเพิ่มสูงขึ ้น เกิดการ
ย่อยสลายไซแลนมากขึน้ ทํ าให้ หมู่กรดเฮกเซนยูโรนิ กที่มีผลต่อความขาวของกระดาษ ถูกทํ า
ปฏิกิริยามากขึ ้นแยกตัวเป็ นอิสระจากโครงสร้ างเส้ นใยมากขึ ้นแต่ยงั ไม่ได้ ถกู กําจัดออกจากเยื่อ จึง
มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้ างและถูกออกซิไดซ์ด้วยอากาศมากยิ่งขึ ้นหลังทําการ
เร่งอายุด้วยความร้ อน ค่าความขาวหลังทําการเร่ งอายุด้วยความร้ อนจึงมีอตั ราการลดลงที่มากขึ ้น
เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของไซแลเนส เปรี ยบเทียบกับค่าความขาวของกระดาษก่อนทําการเร่ งอายุ
ด้ วยความร้ อน
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ตารางที่ 4.25 ความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุ
ไซแลเนส
(U/g O.D.)

เวลาที่ใช้
(นาที)

ความขาว
(%ISO)

ความขาวสว่าง
(%ISO)

ผ่านการเร่งอายุด้วยความร้ อนที่ 105C เป็ นเวลา 5 วัน
-19.18 ± 0.25
46.26 ± 0.04
60
0.0
90
-19.90 ± 0.50
45.99 ± 0.28
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
-19.96 ± 0.38
46.09 ± 0.13
60
-18.92 ± 0.32
46.30 ± 0.09
6.2
90
-19.95 ± 0.29
46.32 ± 0.07
120
-19.46 ± 0.40
46.29 ± 0.09
60
-17.74 ± 0.17
47.01 ± 0.07
18.6
90
-18.13 ± 0.18
46.73 ± 0.05
120
-18.69 ± 0.22
46.88 ± 0.06
60
-18.99 ± 0.35
46.92 ± 0.10
31.0
90
-18.22 ± 0.28
46.78 ± 0.06
120
-18.10 ± 1.25
46.85 ± 0.27
ผ่านการเร่งอายุด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
-10.36
48.21
60
0.0
90
-10.86
47.96
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
-10.51
48.27
60
-11.31
47.92
6.2
90
-12.27
47.55
120
-11.62
47.86
60
-8.43
48.94
18.6
90
-9.52
48.54
120
-9.33
48.67
60
-8.26
49.14
31.0
90
-8.90
48.77
120
-8.70
48.73
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0.0

6.2

18.6

31.0

-1.00
-1.96

-3.77
-3.32

120 นาที

-4.66

-2.86
-4.16

-5.00

-3.77

-4.00

90 นาที

-2.81
-3.23

-3.00

60 นาที
-1.88

-2.00

-2.97
-2.69

 ความขาว (%ISO)

0.00

5.00
4.00

6.07
6.15
6.08

5.54
5.75
5.20

6.00

5.65

 ความขาว (%ISO)

7.00

4.27
4.61

8.00

6.94
6.07
6.76

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-17 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้ ไซแลเนสที่ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยความร้ อน

60 นาที

3.00

90 นาที

2.00

120 นาที

1.00
0.00
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)

รู ปที่ 4-18 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้ ไซแลเนสที่ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยแสง
แต่เมื่อพิจารณาค่าความขาวหลังจากทําการเร่ งอายุกระดาษด้ วยแสง ดังแสดงไว้
ในรูปที่ 4-18 พบว่ากระดาษมีความขาวเพิ่มมากขึ ้น เมื่อเทียบกับค่าความขาวของกระดาษก่อนทํา
การเร่ งอายุด้วยแสง และมีแนวโน้ มของอัตราการเพิ่มที่มากขึ ้นเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
เพิ่มสูงขึ ้น ทังจากที
้
่ใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยานาน 60 นาที 90 นาที และ 120 นาที แต่อย่างไรก็

75
ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับชุดการทดลองควบคุม (ไม่มีการใช้ ไซแลเนส) พบว่ากระดาษจากเยื่อที่
ผ่านการใช้ ไซเลเนส มีค่าความขาวเพิ่มขึ ้นหลังจากเร่ งอายุด้วยแสง ที่น้อยกว่า โดยลักษณะการ
เพิ่มขึ ้นของค่าความขาวของกระดาษหลังทําการเร่ งอายุด้วยแสงนัน้ อาจมีสาเหตุเนื่ องมาจาก
ลักษณะของการฟอกด้ วยแสง (Photo bleaching) จึงทําให้ คา่ ความขาวเพิ่มสูงขึ ้น และอัตราการ
เพิ่มจะมีแนวโน้ มสูงขึ ้นเมื่อใช้ ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นมากขึ ้น อาจเป็ นเพราะการฟอกด้ วยแสงเป็ น
การทําลายหมู่ฟลูออโรฟอร์ (Fluorophore) ในเชิงโฟโตเคมี [46] ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของโมเลกุล
ที่จะทําให้ เกิดการเรื องแสงในหมู่โครโมฟอร์ [47] ของลิกนิน มากขึ ้น ดังนันเมื
้ ่อใช้ ไซแลเนสที่ความ
เข้ มข้ นสูงขึ ้น ไซแลนถูกทําลายมากขึ ้นจึงมีจํานวนน้ อยลงทําให้ สดั ส่วนของลิกนินเพิ่มมากขึ ้น จึง
ทําให้ เกิดการฟอกด้ วยแสงมากขึ ้นเมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของไซแลเนส แต่อย่างไรก็ตามปริ มาณ
ลิกนินโดยรวมยังน้ อยกว่าในเยื่อที่ไม่ผ่านการใช้ ไซแลเนส การฟอกด้ วยแสงในกระดาษจากเยื่อที่
ผ่านการใช้ ไซแลเนสจึงเกิดขึ ้นน้ อยกว่า
นอกจากนี เ้ มื่ อ พิ จ ารณาผลของความเข้ ม ข้ น ของไซแลเนส และเวลาที่ ใ ช้ ทํ า
ปฏิกิริยาต่อความขาวของกระดาษหลังทําการเร่ งอายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง ด้ วยวิธีการทาง
สถิติตามตารางที่ 4.26 และตารางที่ 4.27 พบว่าทังความเข้
้
มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ในการ
ทําปฏิกิริยา ต่างส่งผลต่อค่าความขาวของกระดาษหลังเร่ งอายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง โดยที่
การเร่ งอายุด้วยความร้ อน เป็ นการทดลองที่มีจํานวนซํ ้าจึงมีการพิจารณาปฏิสมั พันธ์ ระหว่างทัง้
สองปั จจัยร่ วมด้ วย โดยเป็ นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อค่าความขาวของ
กระดาษหลังทําการเร่งอายุด้วยความร้ อน

0.43

0.17
0.22

0.06

0.10

0.05

0.20

0.05

0.22

0.29

0.30

0.27

0.40

0.05

60 นาที
90 นาที

0.00

120 นาที

-0.10
-0.08

 ความขาวสว่ าง (%ISO)

0.50

0.47
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-0.20
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-19 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้ ไซแลเนสที่
ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่ งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยความ
ร้ อน
สําหรับค่าความขาวสว่างของกระดาษที่เปลี่ยนไปหลังทําการเร่ งอายุด้วยความ
ร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนทําการเร่ งอายุ ได้ แสดงไว้ ในรู ปที่ 4-19 ซึง่ จากรู ปพบว่าความขาวสว่าง
ของกระดาษมีค่าเพิ่มขึ ้นในเกือบทุกสภาวะการทดลอง เมื่อเทียบกับก่อนการเร่ งอายุด้วยความ
ร้ อน มีเพียงกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสความเข้ มข้ น 31.0 U/g เป็ นเวลา 60 นาที
เท่านันที
้ ่มีคา่ ลดลง โดยกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสเป็ นเวลา 60 นาทีและ 90 นาทีจะมี
อัตราการเพิ่มขึ ้นของค่าความขาวสว่างในแนวโน้ มที่น้อยลง แต่ถ้าใช้ เวลาทําปฏิกิริยานาน 120
นาที ค่าความขาวสว่างจะมีอตั ราการเพิ่มในแนวโน้ มที่มากขึ ้นเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่
เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับกระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส พบว่าถ้ าใช้ เวลาในการทํา
ปฏิกิริยาที่ 60 นาทีและ 120 นาที ความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสจะมี
มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่า แต่ถ้าใช้ เวลาทําปฏิกิริยานาน 90 นาทีพบว่าความขาวสว่างมีอตั รา
เพิ่มขึน้ มากกว่ากระดาษจากเยื่อที่ ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนสเมื่อเที ยบกับความขาวสว่างของ
กระดาษก่อนทําการเร่งอายุด้วยความร้ อน
โดยทั่วไปแล้ วกระดาษจากเยื่ อที่ ยังไม่ผ่านการฟอก จะยังคงมีปริ มาณลิกนิ น
ค่อนข้ างสูง เมื่อโดนความร้ อนเป็ นเวลานานควรจะมีค่าความขาวสว่างที่ลดลงเล็กน้ อยหรื อไม่มี
การเปลี่ยนแปลง และเมื่อนํากระดาษดังกล่าวไปทําการเร่ งอายุด้วยแสง ลิกนินในเยื่อจะทํา
ปฏิกิริยากับแสงและความร้ อน จึงควรจะทําให้ ค่าความขาวสว่างมีค่าลดตํ่าลง และน่าจะลดลง
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มากกว่ากระดาษที่ผ่านการเร่ งอายุด้วยความร้ อน ซึง่ การทดลองนี ้ได้ ผลตรงกันข้ ามกับทฤษฎีที่ว่า
ไว้ ดงั กล่าว ส่วนการเพิ่มขึ ้นของค่าความขาวสว่างของกระดาษหลังจากการเร่งอายุด้วยแสงแสดง
ไว้ ในรูปที่ 4-20 อย่างไรก็ตามความขาวสว่างที่เพิ่มขึ ้นมีคา่ น้ อยมาก คือไม่ถึง 0.5 %ISO ซึง่ คิดเป็ น
เพียงร้ อยละ 0.25 ของความขาวสว่างเริ่มต้ นเท่านัน้

1.50

2.14
2.16
2.10

1.98
2.03
1.85

2.05

2.45
1.52
1.62

2.00

2.42

2.50

2.02

 ความขาวสว่ าง (%ISO)

3.00

60 นาที
90 นาที

1.00

120 นาที

0.50
0.00
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)

รู ปที่ 4-20 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้ ไซแลเนสที่
ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยแสง
จากรูปที่ 4-20 พบว่าค่าความขาวสว่างของกระดาษจะเพิ่มสูงขึ ้นหลังจากทําการ
เร่งอายุด้วยแสงเมื่อเทียบกับกระดาษที่ไม่ได้ ผ่านการเร่งอายุ ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากเกิดการฟอกสี
ด้ วยแสงเช่นเดียวกับค่าความขาวของกระดาษ และอัตราการเพิ่มของความขาวสว่างจะมีแนวโน้ ม
มากขึน้ เมื่ อ ใช้ ไ ซแลเนสที่ ค วามเข้ ม ข้ น มากขึน้ โดยมี เ พี ย งกระดาษจากเยื่ อ ที่ ใ ช้ ไ ซแลเนสทํ า
ปฏิกิริยานาน 60 นาทีเท่านันที
้ ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เมื่อพิจารณาเทียบกับกระดาษจาก
เยื่อที่ ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส พบว่ากระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของค่า
ความขาวสว่างน้ อยกว่าที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ซึง่ สอดคล้ องกับค่าความขาวที่วดั ได้ จึงแสดงให้ เห็นว่า
ไซแลเนสน่าจะมีสว่ นช่วยในการลดการเกิดการฟอกด้ วยแสง
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ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของไซแลเนส และเวลา
ที่ใช้ ต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุด้วยความร้ อน

A1
B2
A B 3

ความขาวของกระดาษ
F
P-Value
F crit
5.905906 0.004217* 3.123907
48.67133 2.69E-17* 2.731807
7.1267 5.5E-06* 2.227404

ความขาวสว่างของกระดาษ
F
P-Value
F crit
11.19152 5.86E-05* 3.123907
174.9283 5.53E-33* 2.731807
2.023913 0.073403 2.227404

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ตอ่ ค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ และความเข้ มข้ นของไซแลเนส
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

ตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของไซแลเนส และเวลา
ที่ใช้ ต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุด้วยแสง

A1
B2

ความขาวของกระดาษ
F
P-Value
F crit
5.905906 0.004217* 3.123907
48.67133 2.69E-17* 2.731807

ความขาวสว่างของกระดาษ
F
P-Value
F crit
11.19152 5.86E-05* 3.123907
174.9283 5.53E-33* 2.731807

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ตอ่ ค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
2
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติถึงอิทธิพลของความเข้ มข้ นไซแลเนส และ
เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา พบว่าทังความเข้
้
มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา ต่างมีผลต่อค่า
ความขาวสว่างของกระดาษหลังการเร่ งอายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วยแสงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
้ สมั พันธ์ ระหว่างความเข้ มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยาก็เป็ น
ทังสองปั
้
จจัย อีกทังปฏิ
อีกปั จจัยที่สง่ ผลต่อค่าความขาวสว่างของกระดาษหลังเร่ งอายุด้วยความร้ อนอย่างมีนยั สําคัญ ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 ส่วนการเร่งอายุด้วยแสงเป็ นการทดลองที่ไม่มีจํานวนซํ ้า จึงไม่มีการ
วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ของทังสองปั
้
จจัยร่วมกัน
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4.5.2 ความแข็งแรงต่ อแรงดึง
จากตารางที่ 4.28 แสดงค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อที่
ผ่านการใช้ ไซแลเนสในแต่ละความเข้ มข้ นเป็ นเวลาต่างๆ ภายหลังจากการเร่ งอายุด้วยความร้ อน
หรื อด้ วยแสง และจากรู ปที่ 4-21 แสดงการเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงเทียบ
กับกระดาษที่ไม่ได้ ผ่านการเร่ งอายุด้วยความร้ อน จากผลการทดลองพบว่าหลังทําการเร่ งอายุ
กระดาษด้ วยความร้ อนแล้ ว ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ ้นในเกื อบทุกสภาวะการ
ทดลองเมื่อเที ยบกับกระดาษที่ ไม่ได้ เร่ ง อายุ โดยมี เพี ยงกระดาษจากเยื่อไม่ฟ อกที่ ผ่านการใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ น 18.6 U/g เป็ นเวลา 90 และ 120 นาทีเท่านันที
้ ่มีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงดึงลดลง ซึ่งค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงที่เพิ่มขึ ้น อาจมีสาเหตุมาจากเมื่อกระดาษอยู่ใน
สภาวะที่มีอณ
ุ หภูมิสงู ทําให้ นํ ้าในโครงสร้ างของกระดาษระเหยตัวออกไปจึงเสมือนเป็ นตัวกลางใน
การดึงเส้ นใยเข้ ามาใกล้ ชิดกันมากขึ ้น จึงทําให้ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มมากขึ ้นตามไป
ด้ วย อย่างไรก็ตามผลของไซแลเนสต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษหลังจากเร่ งอายุ
ด้ วยความร้ อนไม่ได้ มีแนวโน้ มในทิศทางที่แน่นอนดังรูปที่ 4-21
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ตารางที่ 4.28 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุ
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
(U/g O.D.)

เวลาที่ใช้
(นาที)

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
(Nm/g)

ผ่านการเร่งอายุด้วยความร้ อนที่ 105C เป็ นเวลา 5 วัน
34.60 ± 1.36
60
0.0
90
33.46 ± 1.59
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
32.31 ± 0.81
60
32.33 ± 1.27
6.2
90
32.99 ± 1.12
120
33.36 ± 0.85
60
32.07 ± 0.67
18.6
90
29.37 ± 0.42
120
28.99 ± 0.81
60
31.96 ± 1.05
31.0
90
32.31 ± 0.66
120
31.25 ± 0.65
ผ่านการเร่งอายุด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
33.16
60
0.0
90
33.88
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
33.34
60
32.94
6.2
90
31.17
120
32.18
60
31.69
18.6
90
31.19
120
31.93
60
32.11
31.0
90
33.12
120
31.75

1.29

2.21

2.61

1.54
1.99
2.25

2.67
1.79
1.81

60 นาที
90 นาที
120 นาที

-0.40
-0.54

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง
(Nm/g)

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
-0.50
-1.00

3.29
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0.0

6.2

18.6

31.0

3.44

4.00

1.08

1.50
1.00

2.40

60 นาที
90 นาที
120 นาที

0.17

0.50

1.79

2.00

1.42

2.15

2.24

2.84
2.21

3.00
2.50

3.02

3.50

1.24

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง
(Nm/g)

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-21 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุ
ด้ วยความร้ อน

0.00
0.0

6.2

18.6

31.0

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)

รู ปที่ 4-22 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่ งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่ งอายุด้วย
แสง
เมื่อทําการเร่ งอายุกระดาษด้ วยแสง พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมีค่า
เพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับกระดาษที่ไม่ได้ ผ่านการเร่ งอายุดงั รูปที่ 4-22 เช่นเดียวกับหลังการเร่ งอายุ
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ด้ วยความร้ อน แต่ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงจะมีแนวโน้ มของอัตราการเพิ่มที่มากขึ ้นเมื่อใช้
ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่สงู ขึ ้น โดยมีเพียงกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสเป็ นเวลา 120
นาที เท่า นัน้ ที่ มีอัตราการเพิ่มของค่าดัชนี ความแข็งแรงต่อแรงดึงที่ น้ อยลงเมื่ อใช้ ความเข้ มข้ น
มากกว่า 18.6 U/g อย่างไรก็ตามโดยทัว่ ไปแล้ ว การเร่งอายุกระดาษด้ วยแสงไม่ได้ มีผลต่อพันธะ
ระหว่ า งเส้ น ใย จึ ง ไม่ น่ า จะส่ง ผลทํ า ให้ ค่า ดัช นี ค วามแข็ ง แรงต่อ แรงดึง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป
ภายหลังการเร่งอายุ
ตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของไซแลเนส และเวลา
ที่ใช้ ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุด้วยความร้ อนหรื อ
ด้ วยแสง

A1
B2
A B 3

เร่งอายุด้วยความร้ อน
F
P-Value
F crit
11.72062 3.92E-05* 3.123907
46.45564 8.13E-17* 2.731807
7.512026 2.85E-06* 2.227404

เร่งอายุด้วยแสง
F
P-Value
F crit
0.066352 0.936478 5.143253
3.587721 0.085701 4.757063
-

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ตอ่ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ และความเข้ มข้ นของไซแลเนส
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2

เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ ผ ลของไซแลเนสต่อ ค่า ดัช นี ค วามแข็ ง แรงต่ อ แรงดึง ของ
กระดาษหลังจากการเร่งอายุตามตารางที่ 4.29 พบว่าความเข้ มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ทํา
ปฏิกิริยา อีกทัง้ ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสองปั จจัย ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติต่อค่าดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษหลังจากการเร่ งอายุด้วยความร้ อน แต่ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
และเวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยาไม่ได้ ส่งผลต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษหลังจากการ
เร่งอายุด้วยแสงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
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4.5.3 ความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกภายหลังการเร่ งอายุ
ด้ วยแสงหรื อด้ วยความร้ อนแสดงไว้ ในตารางที่ 4.30 เมื่อทําการเปรี ยบเทียบระหว่างค่าดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงฉี กของกระดาษหลังเร่ งอายุด้วยความร้ อน กับกระดาษที่ ไม่ได้ ผ่านการเร่ งอายุ
พบว่า ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กของกระดาษมีค่าลดน้ อยลงดังแสดงในรู ปที่ 4-23 และมี
อัตราการลดที่เพิ่มมากขึ ้นเมื่อใช้ ไซแลเนสในความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้นที่เวลาการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 60
นาทีและ 90 นาที ในขณะที่เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่สงู ขึ ้นเป็ นเวลานาน 120 นาทีพบว่า
ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมีอตั ราการลดลงที่ไม่ตา่ งกันมากนัก แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณา
เปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้
ไซแลเนส กับกระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสแล้ ว พบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมีอตั รา
การลดลงที่สงู ขึ ้นในทุกกรณี ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกขึ ้นอยู่
กับความแข็งแรงและความสมบูรณ์ของเส้ นใยเดี่ยวๆ เป็ นหลัก ดังนันภายหลั
้
งการเร่งอายุกระดาษ
ด้ วยความร้ อนทําให้ คาร์ โบไฮเดรตในเส้ นใยเปราะมากขึ ้นจากเหตุผลที่วา่ พันธะ1-4 ไกลโคซิดิกถูก
ย่อยสลายด้ วยความร้ อน [48] ทําให้ พอลิเมอร์ ในเส้ นใยน่าจะสันลง
้ เมื่อใช้ ไซแลเนสเข้ าย่อยสลาย
ไซแลนในความเข้ มข้ นที่สูงขึ ้นทําให้ โครงสร้ างของเส้ นใยเปิ ดออก อาจทําให้ เกิดการย่อยสลาย
พันธะดังกล่าวง่ายยิ่งขึ ้น อัตราการลดลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกจึงเพิ่มขึ ้นตาม
เมื่อทํ าการเร่ งอายุกระดาษด้ วยแสง แล้ วเปรี ยบเที ยบการเปลี่ยนแปลงของค่า
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกระหว่างก่อนและหลังเร่ งอายุ พบว่าเมื่อใช้ ไซแลเนสในความเข้ มข้ นที่
สูงขึ ้น ค่าดัชนี ความแข็งแรงต่อแรงฉี กมีอัตราการลดในแนวโน้ มที่น้อยลงเมื่อใช้ เวลาในการทํา
ปฏิกิริยาเท่ากับ 90 นาทีและ 120 นาที มีเพียงที่เวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยานาน 60 นาที
เท่านัน้ ที่ อตั ราการลดลงของค่าดัชนี ความแข็งแรงต่อแรงฉี กมีแนวโน้ มที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม
กระดาษที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ ว นํ าไปเร่ งอายุด้วยแสง มีอัตราการลดลงของค่าดัชนี ความ
้ ้อาจมี
แข็งแรงต่อแรงฉีกมากกว่ากระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนส ดังรู ปที่ 4-24 ทังนี
สาเหตุเนื่องมาจาก เมื่อความยาวคลื่นตังแต่
้ 340 นาโนเมตรขึ ้นไปจะทําให้ เกิดการย่อยสลาย
เซลลูโลส [49] ซึง่ อาจส่งผลทําให้ คา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกลดลงได้
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ตารางที่ 4.30 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุ
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
(U/g O.D.)

เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา
(นาที)

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
(mNm2/g)

ผ่านการเร่งอายุด้วยความร้ อนที่ 105C เป็ นเวลา 5 วัน
2.79 ± .011
60
0.0
90
2.78 ± 0.14
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
2.70 ± 0.13
60
2.73 ± 0.09
6.2
90
2.71 ± 0.11
120
2.71 ± 0.09
60
2.62 ± 0.05
18.6
90
2.66 ± 0.08
120
2.66 ± 0.12
60
2.60 ± 0.11
31.0
90
2.60 ± 0.11
120
2.63 ± 0.14
ผ่านการเร่งอายุด้วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
2.78
60
0.0
90
2.64
(ชุดการทดลองควบคุม)
120
2.68
60
2.61
6.2
90
2.42
120
2.47
60
2.48
18.6
90
2.58
120
2.54
60
2.53
31.0
90
2.63
120
2.52

85

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
(mNm2/g)

0.0

6.2

18.6

31.0

0.00

-0.10
-0.20

60 นาที

-0.51
-0.46

120 นาที

-0.61

-0.60

-0.52
-0.48
-0.50

-0.50

90 นาที
-0.42
-0.36
-0.49

-0.40

-0.32
-0.35
-0.36

-0.30

-0.70

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-23 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุ
ด้ วยความร้ อน

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
(mNm2/g)

0.0

6.2

18.6

31.0

0.00

-0.10
-0.20
90 นาที
-0.57

120 นาที

-0.68

-0.56
-0.62

-0.67

-0.80

-0.54

-0.70

-0.65
-0.73

-0.60

-0.49

-0.50

-0.48

-0.40

-0.37

60 นาที
-0.34

-0.30

ความเข้ มข้ นของไซแลเนส (U/g)
รู ปที่ 4-24 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่ งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่ งอายุด้วย
แสง
เมื่อทําการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติเพื่อพิจารณาผลของความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงหลังการเร่ งอายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วย
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แสงตามตารางที่ 4.31 พบว่ามีเพียงความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่านันที
้ ่ส่งผลต่อค่าดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงฉีก ส่วนเวลาที่ใช้ และปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเวลาและความเข้ มข้ นของไซแลเนสไม่ได้
ส่งผลต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษหลังเร่งอายุด้วยความร้ อน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ นอกจากนี ้ยังพบว่า ทังความเข้
้
มข้ นของไซแลเนส เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยา และปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเวลาและความเข้ มข้ นของไซแลเนสไม่ได้ ส่งผลต่อค่าดัชนี ความแข็งแรงต่อแรงฉี กของ
กระดาษหลังเร่งอายุด้วยแสงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95 แต่อย่างใด
ตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของความเข้ มข้ นของไซแลเนส และเวลา
ที่ใช้ ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกหลังเร่งอายุด้วยความร้ อนหรื อ
ด้ วยแสง

A1
B2
A B 3

เร่งอายุด้วยความร้ อน
F
P-Value
F crit
0.108934 0.896937 3.123907
7.758268 0.000147* 2.731807
0.695735 0.653811 2.227404

เร่งอายุด้วยแสง
F
P-Value
F crit
0.320092 0.737757 5.143253
3.776987 0.078023 4.757063
-

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ตอ่ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ
B คือ ผลของความเข้ มข้ นของไซแลเนสต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ และความเข้ มข้ นของไซแลเนส
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2

4.6 ผลของไซแลเนสต่ อความคงทนของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสที่
ผ่ านการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ผลการทดลองที่แสดงในหัวข้ อ 4.5 นี ้ เป็ นส่วนหนึ่งของผลการทดลองในตอนที่ 6
โดยจะทําการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสมบัติต่างๆ ของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้
และไม่ใช้ ไ ซแลเนสในขัน้ ตอนก่ อนการฟอก ภายหลัง การเร่ ง อายุด้ว ยความร้ อนหรื อด้ ว ยแสง
เปรี ยบเทียบกับสมบัตติ า่ งๆ ก่อนทําการเร่งอายุ โดยพิจารณาแยกตามลักษณะของการเร่งอายุ
4.6.1 ความขาวและความขาวสว่ าง
ผลของความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกภายหลังการเร่ ง
อายุด้วยความร้ อนหรื อด้ วยแสงแสดงไว้ ในตารางที่ 4.32 ซึง่ จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นถึง เมื่อ
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ทําการเร่ งอายุกระดาษจากเยื่อฟอกด้ วยความร้ อนจะพบว่า ค่าความขาวของกระดาษจะค่าลดลง
เมื่ อ เที ย บกับ กระดาษจากเยื่ อ ฟอกที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ร่ ง อายุ ซึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ป ริ ม าณของไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ที่ใช้ ฟอกเท่ากัน พบว่าถ้ าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนัก
เยื่ อแห้ ง กระดาษจากเยื่ อที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนสจะมีอัตราการลดลงของความขาวที่ มากกว่า
กระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส และมีอตั ราการลดที่มากขึ ้นเมื่อใช้ เวลาในการฟอกนาน
ขึ ้น แต่ถ้าใช้ ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง กระดาษจากเยื่อที่ผา่ น
การใช้ ไซแลเนสกลับมีอตั ราการลดลงของความขาวที่น้อยลงเมื่อใช้ เวลาในการฟอกนานขึ ้น แต่
อัตราการลดลงของความขาวของกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วทําการฟอกเป็ นเวลา
120 นาที จะมีอตั ราการลดลงน้ อยกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนสหลังจาก
การเร่ งอายุด้วยความร้ อน ดังรู ปที่ 4-25 ซึ่งผลการทดลองที่ได้ มีลกั ษณะเช่นเดียวกันกับค่าความ
ขาวสว่างของกระดาษที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อนําไปเร่ งอายุด้วยความร้ อน ในทุกสภาวะการทดลอง
ดังรูปที่ 4-27
ตารางที่ 4.32 ความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์แล้ วนําไปเร่ งอายุ
ด้ วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง
ปริมาณ เวลาฟอก
H2O2
(นาที)
5%
10%

5%
10%

ความขาว (%ISO)
0.0 U/g O.D. 18.6 U/g O.D.

ความขาวสว่าง (%ISO)
0.0 U/g O.D. 18.6 U/g O.D.

เร่งอายุกระดาษด้ วยความร้ อนที่ 105C เป็ นเวลา 5 วัน
60
2.37 ± 0.18
11.15 ± 0.07 57.16 ± 0.03 61.50 ± 0.15
120
19.06 ± 0.91 15.11 ± 0.70 64.80 ± 0.30 63.30 ± 0.35
0.25 ± 0.14
16.38 ± 0.81 56.12 ± 0.05 63.81 ± 0.21
60
120
18.94 ± 0.37 17.83 ± 0.67 64.79 ± 0.08 64.26 ± 0.16
เร่งอายุกระดาษด้ วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
10.67
27.97
58.96
65.67
60
120
29.92
29.41
66.28
66.67
60
8.21
31.41
57.83
67.55
120
29.21
29.68
62.62
66.60
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0.0 U/g
18.6 U/g

-13.66

-12.30
-11.22

-8.57
-12.50
-14.12

-13.37

0.00
-2.00
-4.00
-6.00
-8.00
-10.00
-12.00
-14.00
-16.00

-9.88

 ความขาว (%ISO)

5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รู ปที่ 4-25 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวของกระดาษจากเยื่ อฟอก ที่ ใช้ ไซแลเนสที่ ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยความร้ อน
5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)
3.27

3.00

0.18

1.00

0.64

1.37

2.00

-2.03

-3.00

-1.64

-2.00

-0.61

-1.00

0.0 U/g
18.6 U/g

0.00

-1.58

 ความขาว (%ISO)

4.00

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รู ปที่ 4-26 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวของกระดาษจากเยื่ อฟอก ที่ ใช้ ไซแลเนสที่ ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยแสง
แต่เมื่อนํากระดาษไปเร่งอายุด้วยแสงกลับพบว่า กระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการ
ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก มีคา่ ความขาวเพิ่มสูงขึ ้นในทุกสภาวะการฟอก โดยที่กระดาษ
จากเยื่อฟอกที่ ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขัน้ ตอนก่อนการฟอก จะมีความขาวที่ ลดลงในทุก
สภาวะการฟอก เมื่อเทียบกับกระดาษที่ไม่ได้ เร่ งอายุ ดังรู ปที่ 4-26 ส่วนค่าความขาวสว่างของ
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กระดาษหลังเร่งอายุด้วยแสงพบว่า กระดาษจากเยื่อฟอกที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการ
ฟอกจะมีคา่ ความขาวสว่างที่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ดัง
รู ปที่ 4-28 ทังนี
้ ้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเพนโทซานในไซแลนที่มีแนวโน้ มจะเกิดเป็ นหมู่เฮกเซน
ยูโรนิกถูกย่อยสลายบางส่วนโดยไซแลเนสแต่ยงั ไม่ได้ ถกู กําจัดออกจากเยื่อ แต่เมื่อนําเยื่อดังกล่าว
ไปฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ หมู่เฮกเซนยูโรนิกดังกล่าวจึงถูกทําปฏิกิริยาด้ วยไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์และถูกกําจัดออกไปจากเยื่อในกระบวนการล้ าง จึงทําให้ กระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่าน
การใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกมีอตั ราการลดลงของค่าความขาวสว่างน้ อยกว่ากระดาษ
้
อนการฟอก ซึง่ ผลการทดลองสอดคล้ องกับทฤษฎีของ
จากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
Jiang และคณะ [4] อีกทังยั
้ งพบว่าที่สภาวะการฟอกที่ใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5
ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 60 นาที ยังมีคา่ ความขาวสว่างหลังเร่งอายุด้วยแสงเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย

-2.03

0.0 U/g

-3.58
-3.00

18.6 U/g

-3.83

-3.61
-4.05

-3.67

0.00
-0.50
-1.00
-1.50
-2.00
-2.50
-3.00
-3.50
-4.00
-4.50

-2.46

 ความขาวสว่ าง (%ISO)

5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-27 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอก ที่ใช้ ไซแลเนสที่ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยความร้ อน

90

-2.12

-0.67

-0.31
-0.14

-0.58

0.50

0.0 U/g
18.6 U/g

-5.75

1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
-5.00
-6.00
-7.00

-0.65

 ความขาวสว่ าง (%ISO)

5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รูปที่ 4-28 การเปลี่ยนแปลงของค่าความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอก ที่ใช้ ไซแลเนสที่ความ
เข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุด้วยแสง
ตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาที่ใช้ ฟอก ต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกหลังเร่ งอายุด้วย
ความร้ อน
0.0 U/g
A1
B2
AB3
18.6 U/g
A1
B2
AB3
1

ความขาวของกระดาษ
F
P-Value
F crit
112.7762 1.5E-10* 4.259677
243.9654 4.48E-14* 4.259677
24.41206 4.83E-05* 4.259677
F
P-Value
F crit
12.70681 0.00157* 4.259677
6912.484 4.75E-31* 4.259677
13.80401 0.001078* 4.259677

ความขาวสว่างของกระดาษ
F
P-Value
F crit
13593.34 7.17E-25* 4.493998
56.36503 1.25E-06* 4.493998
54.23824 1.59E-06* 4.493998
F
P-Value
F crit
157.7547 4.83E-12* 4.259677
362.2019 5.51E-16* 4.259677
63.6711 3.3E-08* 4.259677

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ฟอกต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
B คือ ผลของปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตอ่ ค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ และปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2
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และเมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ ผ ลทางสถิ ติ ต ามตารางที่ 4.33 พบว่ า ทุก ปั จ จัย ทัง้
ปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่ใช้ ในการฟอก รวมถึงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างปริ มาณ
ของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่ใช้ ฟอกล้ วนส่งผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตอ่ ค่าความขาว
และความสว่างหลังทําการเร่ งอายุกระดาษด้ วยความร้ อนของทังกระดาษจากเยื
้
่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้
้
อนการฟอก ที่ระดับความ
ไซแลเนสและกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
เชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
แต่จากตารางที่ 4.34 ซึ่งแสดงผลการวิเคราะห์ ท างสถิ ติเ พื่อพิ จารณาผลของ
ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาที่ใช้ ฟอกต่อความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
หลังเร่งอายุด้วยแสง พบว่ามีเพียงเวลาที่ใช้ ในการฟอกเท่านันที
้ ่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติตอ่
้
อนการฟอก ส่วนเวลาที่ใช้ ใน
ค่าความขาวของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
การฟอกและปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ รวมถึงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างสองปั จจัยดังกล่าว
ไม่ได้ ส่งผลอย่างต่อความขาวของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ ใช้ ไซแลเนสในขัน้ ตอนก่อนการฟอก
ความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก และความขาว
้
อนการฟอก หลังทําการเร่ งอายุด้วยแสง
สว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้ อยละ 95
ตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาที่ใช้ ฟอก ต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกหลังเร่ งอายุด้วย
แสง
0.0 U/g
A1
B2
18.6 U/g
A1
B2
1

ความขาวของกระดาษ
F
P-Value
F crit
529 0.027662* 161.4476
3.281273 0.321121 161.4476
F
P-Value
F crit
0.001078 0.979104 161.4476
1.348372 0.452605 161.4476

ความขาวสว่างของกระดาษ
F
P-Value
F crit
22.91117 0.131116 161.4476
3.584512 0.309359 161.4476
F
P-Value
F crit
0.00471 0.956379 161.4476
0.71088 0.55405 161.4476

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ฟอกต่อค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
2
B คือ ผลของปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตอ่ ค่าความขาวและความขาวสว่างของกระดาษ
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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4.6.2 ความแข็งแรงต่ อแรงดึง
เมื่อนํากระดาษจากเยื่อฟอกที่มีการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนสไปเร่ งอายุด้วยความ
ร้ อน แล้ วนํามาวัดค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงได้ ผลการทดลองตามตารางที่ 4.35 จากผลการ
ทดลองพบว่าเมื่อเทียบกับก่อนเร่ งอายุ กระดาษมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มสูงขึ ้น และ
กระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสมีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
มากกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ในเกือบทุกสภาวะการ
ทดลอง มีเพียงกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วนําไปฟอกที่ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 120 นาที เท่านัน้ ที่มีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรง
ดึงเพิ่มขึ ้นน้ อยกว่ากระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ดังรูปที่ 4-29 ทังนี
้ ้
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจาก ความร้ อนทําให้ นํ ้าในโครงสร้ างของกระดาษระเหยตัวออกไป เส้ นใยมี
แนวโน้ มที่เข้ าใกล้ ชิดกันมากยิ่งขึ ้น และเมื่อผ่านไปเป็ นเวลานานความร้ อนจะทําให้ คาร์ โบไฮเดรตมี
การแข็งตัวมากขึ ้น ความแกร่งหรื อความคงรูป (Stiffness) ของเส้ นใยจึงเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลทําให้ คา่
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษภายหลังการเร่ งอายุด้วยความร้ อนมีค่าเพิ่มมากขึ ้นเมื่อ
เที ยบกับกระดาษที่ ไม่ได้ ผ่านการเร่ งอายุ และเมื่อมีการฟอกเยื่ อที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนส ทํ าให้
สัดส่วนของเฮมิเซลลูโลสลดลงมากกว่าเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ดังนันกระดาษจากเยื
้
่อฟอกที่มีการ
ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกจึงเกิดปฏิกิริยาการต้ านการรับนํ ้า (Hornification) น้ อยกว่า
โดยเป็ นไปตามทฤษฎี ข อง Kocurek และคณะ [37] จึ ง ทํ า ให้ กระดาษจากเยื่ อ ที่ ผ่ า นการใช้
ไซแลเนสมี อัต ราการรั บ ความชื น้ จากบรรยากาศหลัง ผ่า นการอบแห้ ง ในขัน้ ตอนของการขัน้
แผ่นกระดาษและหลังจากการเร่ งอายุด้วยความร้ อนได้ มากขึ ้น ซึ่งความชื ้นมีส่วนทําให้ ระยะยืด
ของกระดาษเพิ่ม สามารถรับแรงดึงได้ มากขึ ้น ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงจึงมากกว่ากระดาษ
จากเยื่ อที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขัน้ ตอนก่อนการฟอกภายหลังการเร่ งอายุกระดาษด้ วย
ความร้ อน
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ตารางที่ 4.35 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์แล้ วนําไปเร่ งอายุ
ด้ วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง (Nm/g)
0.0 U/g O.D.
18.6 U/g O.D.

ปริ มาณ H2O2 เวลาฟอก (นาที)

2.42
2.69

3.34
2.43

3.12
2.38

3.58

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00

1.80

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง
(Nm/g)

เร่งอายุกระดาษด้ วยความร้ อนที่ 105C เป็ นเวลา 5 วัน
35.88 ± 0.69
60
30.67 ± 1.64
5%
32.24 ± 1.11
34.51 ± 0.76
120
33.76 ± 0.83
60
31.26 ± 0.37
10%
31.20 ± 0.81
32.53 ± 1.32
120
เร่งอายุกระดาษด้ วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
60
31.41
34.74
5%
120
33.70
34.95
31.51
60
31.67
10%
30.31
32.66
120

0.0 U/g
18.6 U/g
5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รู ปที่ 4-29 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อฟอก ที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่ งอายุ
ด้ วยความร้ อน

4.58

5.00

2.83
1.53

1.12

2.00

2.83

3.00

2.81

4.00
2.55
2.44

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงดึง
(Nm/g)
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1.00

0.0 U/g
18.6 U/g

0.00
5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
รู ปที่ 4-30 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อฟอก ที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่ งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่ งอายุด้วย
แสง
เป็ นที่ น่ า สัง เกตว่ า เมื่ อ นํ า กระดาษจากเยื่ อ ฟอกไปทํ า การเร่ ง อายุด้ ว ยแสง
กระดาษมีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับก่อนทําการเร่งอายุ และกระดาษจาก
เยื่อฟอกที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกมีอตั ราการเพิ่มของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงดึงที่น้อยกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนส โดยมีเพียงกระดาษจากเยื่อที่
ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วทําการฟอกที่ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อ
แห้ งเป็ นเวลา 120 นาทีเท่านัน้ ที่มีอตั ราการเพิ่มของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงมากกว่า
กระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ดังรูปที่ 4-30 ทังนี
้ ้โดยทัว่ ทัว่ ไปแล้ ว แสงไม่น่าจะมีผลต่อ
ความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ ดังนันค่
้ าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษหลังทําการ
เร่งอายุด้วยแสงจึงไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงหรื อมีคา่ คงที่
และเมื่อทําการพิจารณาผลการวิเคราะห์ ทางสถิติตามตารางที่ 4.36 พบว่า
ปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาของการฟอก รวมถึงปฏิสมั พันธ์ ของทังสองปั
้
จจัย
ร่ วมกัน ไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงหลังการเร่ งอายุ
ด้ ว ยความร้ อนในกระดาษจากเยื่ อ ฟอกที่ ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า นการใช้ ไ ซแลเนส และไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษหลังเร่งอายุด้วยแสงในทุกกรณี
โดยปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงหลัง
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เร่ งอายุด้วยความร้ อนในเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกเพียงปั จจัยเดียว
เท่านัน้
ตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาที่ใช้ ฟอก ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษจากเยื่อฟอกหลังเร่ งอายุด้วย
ความร้ อนหรื อด้ วยแสง
0.0 U/g
A1
B2
AB3
18.6 U/g
A1
B2
AB3

เร่งอายุด้วยความร้ อน
F
P-Value
F crit
2.409228 0.140176 4.493998
0.215427 0.648799 4.493998
2.843777 0.111126 4.493998
F
P-Value
F crit
13.61659 0.001148 4.259677
33.8283 5.36E-06* 4.259677
0.033084 0.857196 4.259677

เร่งอายุด้วยแสง
F
P-Value
0.06531 0.840716
0.741066 0.547516
F
P-Value
2.121432 0.383026
35.92574 0.105244
-

F crit
161.4476
161.4476
F crit
161.4476
161.4476
-

1

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ฟอกต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ
B คือ ผลของปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตอ่ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ และปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2

4.6.3 ความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
หลังจากนําเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนสไปทําการเร่ งอายุด้วยความ
ร้ อนหรื อด้ วยแสง ได้ ผลของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกดังแสดงไว้ ในตารางที่ 4.37 ซึง่ จากผล
การทดลองพบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระดาษที่ไม่ได้ ผา่ นการเร่งอายุ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรง
ฉีกในกระดาษมีค่าลดลงเกือบทุกสถาวะการฟอกทังจากเยื
้
่อที่ใช้ และไม่ใช้ ไซแลเนส มีเพียงเยื่อ
จากสภาวะการฟอกที่ใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 60
นาทีเท่านันที
้ ่มีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกเพิ่มสูงขึ ้นหลังทําการเร่ งอายุด้วยความร้ อน และยัง
พบว่าเยื่อฟอกที่มีการใช้ ไซแลเนสให้ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษลดลงมากกว่า
เยื่อที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนส ทัง้ นีล้ กั ษณะดังกล่าวอาจมีสาเหตุเนื่ องมาจากไซแลเนสจะทํา
หน้ าที่ในการเปิ ดโครงสร้ างของเส้ นใยโดยการย่อยสลายไซแลน เมื่อทําการฟอกเยื่อ คาร์ โบไฮเดรต
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มีโอกาสถูกไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ทําลายได้ มากขึ ้น และในการเร่ งอายุกระดาษ พันธะ1,4ไกลโคซิดกิ จะถูกย่อยสลายด้ วยความร้ อน [48] ทําให้ พอลิเมอร์ ในเส้ นใยน่าจะสันลง
้ ความแข็งแรง
ของเส้ นใยเดี่ยวจึงน้ อยลง ส่งผลให้ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กลดลงเช่นกัน ดังนัน้ ค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงฉี กของกระดาษจากเยื่ อที่ ผ่านการใช้ ไซแลเนสจึงมีค่าน้ อยกว่าที่ ไม่ได้ ใช้
ไซแลเนสในทุกกรณี ดังรู ปที่ 4-31แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าเมื่อใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์เข้ า
ทําปฏิกิริยานาน 60 นาทีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษกลับมีคา่ เพิ่มขึ ้น
ตารางที่ 4.37 ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ภายหลังการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์แล้ วนําไปเร่ งอายุ
ด้ วยความร้ อนหรื อด้ วยแสง
ปริ มาณ H2O2 เวลาฟอก (นาที)

ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก (mNm2/g)
0.0 U/g O.D.
18.6 U/g O.D.

เร่งอายุกระดาษด้ วยความร้ อนที่ 105C เป็ นเวลา 5 วัน
2.71 ± 0.13
60
2.61 ± 0.09
5%
2.54 ± 0.06
2.70 ± 0.11
120
2.66 ± 0.06
60
2.50 ± 0.04
10%
2.58 ± 0.10
2.55 ± 0.10
120
เร่งอายุกระดาษด้ วยแสงที่ความยาวคลื่น 340 นาโนเมตร เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง
60
2.28
2.58
5%
120
2.54
2.62
2.72
60
2.52
10%
2.77
2.55
120
อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ นํ า กระดาษจากเยื่ อ ฟอกไปทํ า การเร่ ง อายุด้ ว ยแสง พบว่า
กระดาษมีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเร่งอายุ โดยกระดาษจากเยื่อที่ใช้
ไซแลเนสแล้ วนําไปฟอกที่ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งจะมี
แนวโน้ มลดลงในอัตราที่มากขึ ้นเมื่อใช้ เวลาในการฟอกเพิ่มมากขึ ้น โดยถ้ าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจน
เปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
มีแนวโน้ มในทิศทางที่ไม่แน่นอน โดยหากทําการฟอกเป็ นเวลา 60 นาที ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อ

97
แรงฉีกมีค่าเพิ่มขึ ้น แต่ถ้าใช้ เวลาฟอกนาน 120 นาที กระดาษกลับมีค่าดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงฉีกลดลง ดังรูปที่ 4-32

0.15
0.10
0.05

0.0 U/g

0.02

18.6 U/g
-0.02
-0.03

-0.05
-0.15

-0.11

-0.10

-0.10

-0.02

0.00
-0.05

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
(mNm2/g)

0.20

0.15

5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์

รู ปที่ 4-31 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กของกระดาษจากเยื่อฟอก ที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่งอายุด้วยความร้ อนเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่งอายุ
ด้ วยความร้ อน

0.17
0.03
0.00

0.0 U/g
18.6 U/g
-0.11

-0.05
-0.19

-0.11

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25

-0.18

 ดัชนีความแข็งแรงต่ อแรงฉีก
(mNm2/g)

5% (60นาที) 5% (120นาที) 10% (60นาที) 10% (120นาที)

ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์

รู ปที่ 4-32 การเปลี่ยนแปลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กของกระดาษจากเยื่อฟอก ที่ใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นและเวลาต่างๆ หลังจากเร่ งอายุด้วยแสงเปรี ยบเทียบกับก่อนเร่ งอายุด้วย
แสง
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เมื่อทําการพิจารณาผลการวิเคราะห์อิทธิพลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาฟอกต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษโดยใช้ วิธีการทางสถิติตามตารางที่
4.38 พบว่า มีเพียงปฏิสมั พันธ์ ระหว่างปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์และเวลาฟอกเท่านันที
้ ่
ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกหลังเร่ งอายุด้วยความร้ อน ในกระดาษ
จากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส แต่ปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ใช้ จะส่งผลอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกหลังเร่ งอายุด้วยความร้ อนในกระดาษจากเยื่อฟอกที่
ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก
เมื่อพิจารณาผลของปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ และเวลาฟอกต่อค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงฉีกหลังเร่ งอายุด้วยแสงพบว่าทังสองปั
้
จจัยส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงฉีกในเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนส แต่ถ้ามีการใช้ ไซแลเนสในขันตอน
้
ก่อนการฟอก พบว่าทังสองปั
้
จจัยไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนยั สําคัญต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก
ของกระดาษหลังเร่งอายุด้วยแสงแต่อย่างใด
ตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ทางสถิตเิ พื่อศึกษาอิทธิพลของปริ มาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
และเวลาที่ใช้ ฟอก ต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี กของกระดาษจากเยื่อฟอกหลังเร่ งอายุด้วย
ความร้ อนหรื อด้ วยแสง
0.0 U/g
A1
B2
AB3
18.6 U/g
A1
B2
AB3
1

เร่งอายุด้วยความร้ อน
F
P-Value
F crit
0.019051 0.891941 4.493998
1.136215 0.302275 4.493998
5.055302 0.038995* 4.493998
F
P-Value
F crit
2.282203 0.143921 4.259677
7.097255 0.013578* 4.259677
1.721856 0.201867 4.259677

เร่งอายุด้วยแสง
F
P-Value
8776.59 0.006795*
7167.977 0.007519*
F
P-Value
0.407494 0.638309
0.134849 0.775954
-

A คือ ผลของเวลาที่ใช้ ฟอกต่อค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ
2
B คือ ผลของปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตอ่ ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษ
3
AB คือ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ และปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
* สําหรับตัวแปรที่มีผลต่อสมบัติของกระดาษ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ

F crit
161.4476
161.4476
F crit
161.4476
161.4476
-
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย และข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลการวิจัย
5.1.1 ผลของไซแลเนสต่ อปริมาณเพนโทซานในเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสไม่ ฟอก

เมื่ อมี การใช้ ความเข้ ม ข้ นของไซแลเนสมากขึน้ เข้ าทํ า ปฏิกิ ริย ากับเยื่ อคราฟต์
ยูค าลิ ปตัส ไม่ฟ อก พบว่า ปริ ม าณเพนโทซานในเยื่ อมี แนวโน้ ม ลดตํ่ า ลง โดยเยื่ อที่ ผ่า นการใช้
ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาที่ความเข้ มข้ น 31.0 U/g O.D. เป็ นเวลานาน 120 นาทีจะมีปริ มาณ
เพนโทซานตํ่าที่สดุ เมื่อเปรี ยบเทียบที่เวลาที่ใช้ ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยาเท่ากัน พบว่าเมื่อใช้ ความ
เข้ มข้ นของไซแลเนสเพิ่มสูงขึ ้น ปริ มาณเพนโทซานในเยื่อมีแนวโน้ มลดตํ่าลงจนเริ่ มมีปริ มาณคงที่
ตังแต่
้ ที่ระดับความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 18.6 U/g O.D. โดยเยื่อที่ผ่านการทําปฏิกิริยาด้ วย
ไซแลเนสเป็ นเวลานาน 120 นาที มีการลดลงของปริ มาณเพนโทซานอย่างต่อเนื่อง และลดลงมาก
ที่สดุ เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 31.0 U/g O.D. แต่อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ทาง
สถิตบิ ง่ ชี ้ว่ามีเพียงความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่านันที
้ ่สง่ ผลอย่างมีนยั สําคัญต่อปริมาณเพนโทซาน
แต่เวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยาและปฏิสมั พันธ์ ร่วมระหว่างสองปั จจัยไม่ได้ ส่งผลอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตติ อ่ ปริมาณเพนโทซานในเยื่อ
จากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณเพนโทซานต่อค่าดัชนีความ
แข็งแรงต่อแรงดึง ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉี ก และค่าความขาวสว่าง พบว่าเมื่อมีปริ มาณ
เพนโทซานในเยื่อตํ่า ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงจะมีค่าน้ อย แต่ค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรง
ฉีกและความขาวสว่างโดยรวมจะมีคา่ มาก
5.1.2 ผลของไซแลเนสต่ อสมบัตขิ องกระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสไม่ ฟอก
เมื่อใช้ ไซแลเนสในความเข้ มข้ นที่สงู ขึ ้นเข้ าทําปฏิกิริยาในเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสไม่
ฟอก พบว่าค่าความหนาแน่นมีแนวโน้ มลดลง แต่เมื่อเทียบกับกระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ผ่านการใช้
ไซแลเนสแล้ ว กระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ น 6.2 U/g และความเข้ มข้ น
18.6 U/g มีค่าความหนาแน่นสูงกว่ากระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ผ่านการใช้ ไซแลเนส ซึง่ เวลาที่ใช้
ไซแลเนสเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อไม่ได้ สง่ ผลต่อความหนาแน่นของกระดาษ
สําหรับค่าความขาวและความขาวสว่าง เมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่สงู ขึ ้น
พบว่ากระดาษมีความขาวและความขาวสว่างเพิ่มมากขึ ้นแต่จะเริ่ มคงที่ตงแต่
ั ้ ที่ความเข้ มข้ นของ
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ไซแลเนสที่ 18.6 U/g และพบว่ามีเพียงความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่านันที
้ ่สง่ ผลต่อค่าความขาว
สว่างอย่างมีนยั สําคัญ แต่ทงความเข้
ั้
มข้ นของไซแลเนสและเวลาที่ใช้ ทําปฏิกิริยากับเยื่อจะส่งผล
ต่อค่าความขาวทัง้ สองปั จจัย โดยถ้ าใช้ เวลาในการทํ าปฏิกิริยาเพิ่มขึน้ ค่าความขาวโดยรวมมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 6.2 U/g แต่คา่ ความขาวจะมีคา่ สูงที่สดุ
เมื่อใช้ เวลาทําปฏิกิริยานาน 60 นาทีที่ความเข้ มข้ นไซแลเนสเท่ากับ 18.6 U/g แต่สําหรับค่าความ
ทึ บ แสง เมื่ อ ใช้ ค วามเข้ ม ข้ น ของไซแลเนสเพิ่ ม มากขึ น้ ค่า ความทึ บ แสงมี แ นวโน้ ม ที่ ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
เมื่อเพิ่มความเข้ มข้ นของไซแลเนส พบว่ากระดาษที่ได้ มีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงดึงมีแนวโน้ มลดลง แต่จะมีแนวโน้ มที่จะมีคา่ คงที่ตงแต่
ั ้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 18.6
U/g ส่วนค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีก มีแนวโน้ มที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนสเพิ่มสูงขึ ้นและเวลามากขึ ้น
5.1.3 ผลของไซแลเนสต่ อสมบัติกระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัสที่ผ่านการ
ฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ความหนาแน่นของกระดาษที่ได้ จากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนส มีค่าเพิ่มขึ ้น
เมื่อทําการฟอกเยื่อที่ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 60
นาที หรื อเมื่อใช้ ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 120 นาที
แต่ถ้าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 120 นาที หรื อ
ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 60 นาที ความหนาแน่น
ของกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสจะมีความหนาแน่นน้ อยกว่ากระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก
้
อนการฟอก พบว่าความขาวของกระดาษที่ได้ มีค่า
เมื่อใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
มากกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ถ้ าทําการฟอกเยื่อเป็ นเวลา 60 นาที ทังจากการ
้
ใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 และร้ อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ ง แต่เมื่อใช้ เวลาใน
การฟอกเยื่อนาน 120 นาที ค่าความขาวของกระดาษที่ได้ จะลดลงเล็กน้ อย ซึ่งมีแนวโน้ มไปใน
ทิศทางเดียวกันกับค่าความขาวสว่าง ทังนี
้ ้ความทึบแสงของกระดาษที่ได้ มีแนวโน้ มในทิศทางไม่
ชัดเจนระหว่างกระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสแล้ วนําไปฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ส่วนค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงและค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกของกระดาษจากเยื่อที่ผ่าน
การใช้ ไซแลเนสมีคา่ เพิ่มมากขึ ้นจากที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก
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5.1.4 ผลของไซแลเนสต่ อความคงทนของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ ยูคาลิปตัส
กระดาษจากเยื่ อไม่ฟอกที่ ผ่านการเร่ งอายุด้วยความร้ อน พบว่ากระดาษมีค่า
ความขาวลดลงเมื่อเทียบกับก่อนเร่ งอายุโดยมีแนวโน้ มลดลงมากยิ่งขึ ้นเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนสเพิ่มมากขึ ้น แต่เมื่อนําไปเร่ งอายุด้วยแสง กระดาษมีค่าความขาวที่เพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับ
ก่อนเร่งอายุ โดยกระดาษจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสจะมีแนวโน้ มที่คา่ ความขาวจะเพิ่มในอัตรา
ที่ ม ากขึ น้ เมื่ อ ใช้ ไซแลเนสความเข้ มข้ นที่ สู ง ขึ น้ และพบว่ า กระดาษจากเยื่ อ ที่ ผ่ า นการใช้
ไซแลเนสจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ในเยื่อฟอกที่ผ่านการเร่ งอายุด้วย
ความร้ อน พบว่าค่าความขาวของกระดาษมีค่าลดลง โดยกระดาษจากเยื่อฟอกที่ ผ่านการใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกมีอตั ราการลดลงของค่าความขาวมากกว่าที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ซึง่
ถ้ าใช้ เวลาในการฟอกมากขึน้ จะลดความแตกต่างระหว่างกระดาษจากเยื่อฟอกที่ใช้ และไม่ใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก เมื่อทําการเร่ งอายุกระดาษจากเยื่อฟอกด้ วยแสงพบว่ากระดาษ
้
อนการฟอกจะให้ ค่าความขาวที่มากขึ ้นเมื่อเทียบ
จากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
กับก่อนเร่ งอายุ แต่กระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสจะมีคา่ ความขาวที่ลดลงเมื่อเทียบกับ
ก่อนเร่ งอายุ กล่าวโดยสรุ ปคือการใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกทําให้ ความเสถียรของค่า
ความขาวของกระดาษต่อความร้ อนน้ อยลง แต่ความขาวจะมีความเสถียรต่อแสงเพิ่มมากขึ ้น
ค่าความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อไม่ฟอกมีค่าเพิ่มขึ ้นหลังมีค่าเพิ่มขึ ้นหลัง
ทําการเร่ งอายุด้วยความร้ อน โดยค่าความขาวสว่างจะลดลงเมื่อมีการใช้ ไซแลเนสในความเข้ มข้ น
ที่มากขึ ้น เมื่อใช้ เวลาทําปฏิกิริยาเท่ากับ 60 นาทีและ 90 นาที แต่ถ้าใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยา
เท่ากับ 120 นาทีอตั ราการเพิ่มจะลดลงแต่เมื่อ ทําการเร่งอายุกระดาษด้ วยแสง ความขาวสว่างมี
ความเพิ่มขึ ้นจากที่ไม่ได้ เร่ งอายุ และมีแนวโน้ มที่มีอตั ราการเพิ่มที่มากขึ ้นเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของ
ไซแลเนสที่สงู ขึ ้น แต่เมื่อเทียบกับกระดาษจากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ความขาวสว่างของเยื่อจาก
กระดาษที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส เมื่อนํากระดาษ
จากเยื่อฟอกไปเร่งอายุด้วยความร้ อนพบว่ากระดาษจากเยื่อที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสให้ คา่ ความขาว
สว่างที่ลดลงจากที่ไม่ได้ เร่ งอายุมากกว่ากระดาษจากเยื่อฟอกที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อน
การฟอก เว้ นแต่ถ้าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 120
นาที แต่ถ้านําไปเร่ งอายุด้วยแสงพบว่าค่าความขาวสว่างของกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้
ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก ลดลงน้ อยกว่าที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอก กล่าว
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โดยสรุ ปคือ การใช้ ไซแลเนสในขันตอนก่
้
อนการฟอกจะช่วยทําให้ ความขาวสว่างของกระดาษมี
ความเสถียรต่อแสงมากยิ่งขึ ้นแต่ความเสถียรของความขาวสว่างต่อความร้ อนลดลง
กระดาษจากเยื่อไม่ฟอกมีแนวโน้ มของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงที่ไม่แน่ชดั
หลังการเร่ งอายุกระดาษด้ วยความร้ อน แต่เมื่อเร่ งอายุด้วยแสง พบว่ากระดาษมีแนวโน้ มของค่า
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับก่อนเร่งอายุและมีอตั ราการเพิ่มที่สงู ขึ ้นเมื่อใช้
ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเพิ่มมากขึ ้น เว้ นแต่ถ้าใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยาเท่ากับ 120 นาที ค่า
ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึงจะมีคา่ ลดลงเมื่อความเข้ มข้ นของไซแลเนสมากกว่า 18.6 U/g สําหรับ
ในเยื่อฟอก เมื่อทําการเร่ งอายุด้วยความร้ อนพบว่า เมื่อใช้ ไซแลเนสจะทําให้ กระดาษมีค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงดึงเพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับก่อนเร่ งอายุ และมีอตั ราการเพิ่มมากกว่ากระดาษ
จากเยื่อที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส ยกเว้ นเมื่อใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนักเยื่อ
แห้ งเป็ นเวลา 120 นาที และเมื่อเร่ งอายุด้วยแสงพบว่ากระดาษมีคา่ ดัชนีความแข็งแรงต่อแรงดึง
เพิ่มขึ ้น โดยกระดาษจากเยื่อที่ผา่ นการใช้ ไซแลเนสจะมีอตั ราการเพิ่มที่น้อยกว่าที่ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส
ยกเว้ นเมื่อไช้ ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 10 ของนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเป็ นเวลา 120 นาที
เมื่อนํากระดาษไม่ฟอกไปเร่ งอายุด้วยความร้ อนพบว่าค่าดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงฉีกลดลงเมื่อเทียบกับไม่ได้ เร่งอายุ โดยมีอตั ราของการลดของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกที่
ลดลงเมื่อใช้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสที่เพิ่มขึ ้น ซึ่งมีแนวโน้ มในทิศทางเดียวกันกับหลังเร่ งอายุ
ด้ วยแสง สําหรับกระดาษที่ผ่านการฟอกพบว่า หลังเร่ งอายุด้วยความร้ อน ดัชนีความแข็งแรงต่อ
แรงฉีกมีคา่ ลดน้ อยลงเมื่อเทียบกับก่อนเร่งอายุ โดยกระดาษจากเยื่อฟอกที่ผ่านการใช้ ไซแลเนสใน
ขันตอนก่
้
อนการฟอกมีแนวโน้ มของการลดลงของค่าดัชนีความแข็งแรงต่อแรงฉีกมากกว่าที่ไม่ได้ ใช้
้
อนการฟอก แต่ถ้าใช้ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 5 ของนํ ้าหนัก
ไซแลเนสในขันตอนก่
เยื่ อ แห้ ง จะพบว่ า กระดาษจะมี ค่า ดัชนี ค วามแข็ ง แรงต่อ แรงฉี ก เพิ่ ม ขึน้ โดยเยื่ อ ที่ ผ่า นการใช้
ไซแลเนสจะมีอตั ราการเพิ่มที่น้อยกว่าที่ไม่ได้ ใช้ และหากทําการเร่ งอายุกระดาษด้ วยแสงค่าดัชนี
ความแข็งแรงต่อแรงฉีกจะมีคา่ การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่แน่นอน
จากผลการทดลองโดยรวมทังหมด
้
สามารถกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่าการใช้ ไซแลเนส
จะส่งผลต่อสมบัตทิ างความแข็งแรงของผลผลิตกระดาษที่ได้ ซึง่ หากผลิตภัณฑ์กระดาษที่ต้องการ
นันเน้
้ นวัตถุประสงค์การใช้ งานทางด้ านความแข็งแรงเป็ นหลัก ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ไซแลเนสเข้ า
ทําปฏิกิริยากับเยื่อก่อนนําไปขึ ้นเป็ นผลิตภัณฑ์กระดาษ แต่หากต้ องมีการฟอกเยื่อก่อนนําไปผลิต
เป็ นกระดาษ หรื อมีการคํานึงถึงสมบัติเชิงแสงและความคงทนของกระดาษร่ วมด้ วย ควรเลือกใช้
ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ นตํ่าเข้ าทําปฏิกิริยากับเยื่อในขันตอนก่
้
อนการฟอก และฟอกเยื่อที่ปริ มาณ
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ของไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ตํ่า โดยใช้ เวลาในการทําปฏิกิริยาของไซแลเนสและเวลาในการฟอก
น้ อย จะให้ ก ระดาษที่ มี ค วามแข็ง แรงที่ เ หมาะสมโดยที่ มี ค วามคงทนของทัง้ สมบัติด้า นความ
แข็งแรงและสมบัตเิ ชิงแสงในระยะยาวที่สงู กว่า
5.2

ข้ อเสนอแนะ

ในการกลัน่ สกัดเยื่อเพื่อวิเคราะห์ปริ มาณเพนโทซาน ควรควบคุมความร้ อนของ
อุปกรณ์ ที่ให้ ความร้ อนกับฟลาสก์ ก้นกลมให้ คงที่และเหมาะสมเพื่อให้ ได้ ปริ มาณของของเหลวที่
กลัน่ สกัดได้ อย่างสมํ่าเสมอตามที่มาตรฐานกําหนด และหากมีปริ มาณของไซแลเนสเกินพอ ควร
จะใช้ ไซแลเนสทําปฏิกิริยากับเยื่อให้ ครบหมดทุกสภาวะการทดลองที่ทําการคํานวณเยื่อเผื่อไว้ ใช้
หลังการฟอกด้ วยแล้ ว เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากการใช้ ไซแลเนสเข้ า
ทําปฏิกิริยากับเยื่อใหม่อีกครัง้ เพื่อนําเยื่อไปฟอกต่อไป
ควรทําการทดสอบค่าความแข็งแรงต่อแรงดันทะลุเพิ่มเติมในส่วนของการทําการ
ทดลอง เพื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบสมบัติทางด้ านความแข็งแรงของกระดาษในแต่ละสภาวะการ
ทดลองให้ ได้ ผลที่ ชัดเจนมากขึน้ อีกทัง้ ควรทดสอบค่าความคงรู ปหรื อความแกร่ งของกระดาษ
หลังจากผ่านการเร่ งอายุกระดาษ เพื่อพิจารณาอิทธิพลของการเร่ งอายุต่อการเปลี่ยนแปลงของ
คาร์ โบไฮเดรตที่ส่งผลต่อความคงรู ปและค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงของกระดาษ นอกจากนี ้การ
พิจารณาลักษณะโครงสร้ างของกระดาษที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการเร่ งอายุ โดยการใช้ กล้ อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนกําลังขยายสูงแบบ SEM (Scanning Electron Microscope) ร่วมด้ วย จะทํา
ให้ การวิเคราะห์ผลจากการเร่งอายุตอ่ สมบัตกิ ระดาษมีความง่ายและชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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ภาคผนวก ก
สูตรอาหารเลีย้ งเชือ้ และวิธีเตรี ยม
1. Yeast Malt Xylan Agar (YMXA), [31]
Yeast extract
5
กรัม
Malt extract
5
กรัม
Bacto peptone
5
กรัม
Xylan
20
กรัม
Agar
15
กรัม
ละลายส่วนผสมแต่ละชนิดด้ วยนํ ้ากลัน่ โดยทําการละลายแยกกัน แล้ วนํามาผสมกัน ปรับ
ปริมาตรให้ ได้ 1 ลิตร แล้ วนําจึงนําไปนึง่ ฆ่าเชื ้อ
2. Basal Medium [32]
Xylan
10
กรัม
Yeast-nitrogenous base
6.7 กรัม
Asperagine
2
กรัม
5
กรัม
KH2PO4
ละลายส่วนผสมแต่ละชนิดด้ วยนํ ้ากลัน่ โดยทําการละลายแยกกัน แล้ วนํามาผสมกัน ปรับ
ปริมาตรให้ ได้ 1 ลิตร แล้ วนําจึงนําไปนึง่ ฆ่าเชื ้อ
3. Xylanase Production Medium (XPM), [32]
Xylan
10
กรัม
Yeast-nitrogenous base
6.7 กรัม
Asperagine
2
กรัม
5
กรัม
KH2PO4
ละลายส่วนผสมแต่ละชนิดด้ วยนํ ้ากลัน่ โดยทําการละลายแยกกัน แล้ วนํามาผสมกัน ปรับ
ปริมาตรให้ ได้ 1 ลิตร แล้ วนําจึงนําไปนึง่ ฆ่าเชื ้อ
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ภาคผนวก ข
การเตรี ยมสารเคมี
การเตรียมสารเคมีสาํ หรับตรวจหาค่ าแอคติวิตขี องเอนไซม์
1. Reagent A
25
กรัม
Na2CO3
NaK Tartrate (Rochelle salt)
25
กรัม
20
กรัม
NaHCO3
Na2SO4
200 กรัม
ละลายสารข้ า งต้ น ทัง้ หมดให้ เข้ า กั น ปรั บ ปริ ม าตรโดยใช้ ฟลาสก์ เ ชิ ง
ปริ มาตร ให้ มีปริมาตรสุดท้ ายเท่ากับ 100 มิลลิลติ ร
2. Reagent B (Copper alkaline reagent)
15
กรัม
CuSO4
ละลายสารแล้ ว ปรั บ ปริ ม าตรโดยใช้ ฟ ลาสก์ เ ชิ ง ปริ ม าตร ให้ มี ป ริ ม าตร
สุดท้ ายเท่ากับ 100 มิลลิลติ ร แล้ วเติมกรดซัลฟิ วริกเข้ มข้ น 2 หยด
3. Reagent C
ปิ เปต Reagent A 25 มิลลิลติ ร ผสมกับ Reagent B 1 มิลลิลติ ร (เตรี ยม
ใหม่ทกุ ครัง้ ที่ใช้ )
4. Reagent D (arsenomolybdate reagent)
ละลาย ammonium molypdate 25 กรัม ในนํ ้า 450 มิลลิลิตร กวนให้ เข้ า
กันแล้ วเติมกรดซัลฟิ วริ กเข้ มข้ น 21 มิลลิลิตร แล้ วเติม Na2HASO47H2O ที่ละลายใน
นํ ้า 25 มิลลิลติ รลงไป เก็บสารละลายที่ได้ ในขวดสีชา นําไปบ่มที่ 37 องศาเซลเซียสเป็ น
เวลา 2 วัน
การเตรียมสารเคมีสาํ หรับการวิเคราะห์ ปริมาณเพนโทซาน
1. กรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้ มข้ น 3.85 N
เจือจางกรดไฮโดรคลอริกเข้ มข้ น ปริมาตร 315 มิลลิลติ ร ในนํ ้า 1,000
มิลลิลติ ร แล้ วไทเทรตตรวจสอบความเข้ มข้ นให้ อยูใ่ นช่วง 3.850.05 N
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2. สารละลายออซินอล
0.400 กรัม
CH3C6H3(OH)2
FeCl36H20
0.500 กรัม
กรดไฮโดรคลอริ กความเข้ มข้ น 11N 1,000 มิลลิลติ ร
เตรี ยมกรดไฮโดรคลอริ กความเข้ มข้ น 11N โดยการเจือจางไฮโดรคลอริ ก
เข้ มข้ นปริ มาตร 915 มิลลิลิตรในนํ ้า 1,000 มิลลิลิตร ไทเทรตตรวจสอบความเข้ มข้ น
อีกครัง้ แล้ วผสมสารเคมีทุกตัวให้ เข้ ากัน เก็บในตู้เย็นไม่ให้ โดนแสงและเตรี ยมใหม่
เมื่อสารละลายมีอายุเกินสองสัปดาห์

114

ภาคผนวก ค
การนับเซลล์ ด้วยวิธี Direct microscopic count โดยใช้ Haemacytometer
Haemacytometer มีลกั ษณะเป็ นสไลด์มีช่อแบ่งไว้ เป็ นตาราง โดยปกติเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้
สําหรับนับเม็ดเลือด แต่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ นบั เซลล์ราหรื อยีสต์ได้ เมื่อปิ ดด้ วย cover slip
แล้ ว จะมีความลึกระหว่างตัวสไลด์กบั cover slip ทําให้ ของเหลวที่มีตวั อย่างที่ต้องการนับจํานวน
สามารถบรรจุไว้ ได้ โดยขีดแบ่งจะแบ่งออกเป็ นช่องสี่เหลี่ยมจตุรัส จํานวน 25 ช่อง ช่องละ 0.2 
0.2 ตารางมิลลิเมตร ตามรูปที่ ค-1 ภายในแต่ละช่องจะแบ่งออกเป็ น 16 ช่องขนาดเล็ก แต่ละช่อง
มีขนาด 0.05  0.05 ตารางมิลลิเมตร ดังนันเมื
้ ่อปิ ดทับด้ วย cover slip ของเหลวที่บรรจุอยู่ใน
ช่องว่างระหว่างสไลด์กบั cover slip จะมีปริมาตร 0.00025 ลูกบาศก์มิลลิเมตร

www.marine.csiro.au

รูปที่ ค-1 ลักษณะแนวเส้ นของ Haemacytometer
เพื่อให้ เป็ นการสะดวกและแม่นยําในการนับ ควรทําการเจือจางเซลล์ก่อนไม่ให้ เจือจาง
หรื อหนาแน่นจนเกินไป วิธีการนับเซลล์สามารถทําได้ โดยหยดตัวอย่างที่ต้องการนับที่ผ่านการเจือ
จางให้ เหมาะสมแล้ ว ลงบน Haemacytometer แล้ วปิ ดทับด้ วย cover slip แล้ วใช้ กล้ องจุลทรรศน์
ในการตรวจนับ โดยหากนับจากช่องขนาดใหญ่ ควรนับอย่างน้ อย 5 ช่อง

115

วิธีการคํานวณ
ปริ มาตรใน 25 ช่องขนาดใหญ่ (400 ช่องเล็ก)
= 0.1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร
สมมติคา่ เฉลีย่ จํานวนเซลล์ใน 1 ช่องขนาดใหญ่ = x เซลล์
สมมติคา่ เฉลีย่ จํานวนเซลล์ใน 1 ช่องขนาดเล็ก = y เซลล์
จะได้
x = 16y เซลล์
ใน 0.1 ลบ.มม. มีเซลล์ทงหมด
ั้
(x)(25)
หรื อ (y)(16)(25)
เซลล์
เซลล์
ใน 1 ลบ.มม. มีเซลล์ทงหมด
ั้
(x)(25)(10) หรื อ (y)(16)(25)(10)
หรื อเท่ากับ (x)(25)(104) หรื อ (4)(y)(106) เซลล์ตอ่ มิลลิลติ ร
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การเตรี ยมเยื่อ และการคํานวณ
การคํานวณหานํา้ หนักเยื่อยูคาลิปตัส
ตัวอย่าง
ถ้ าเยื่อสดมีความชื ้นร้ อยละ 74.1 แสดงว่ามีปริ มาณนํ ้าอยู่ร้อยละ 74.1 และมีปริ มาณเยื่อ
แห้ งอยูร่ ้ อยละ 25.9 (จาก 100.0 - 74.1)
ดังนัน้ ถ้ าต้ องการนํ ้าหนักเยื่อแห้ งของยูคาลิปตัสเท่ากับ 200 กรัม สามารถคํานวณได้ ตาม
การเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์จากข้ อมูลที่มี ดังนี ้
มีเยื่อแห้ งปริมาณ 25.9 กรัม ในเยื่อสด 100 กรัม
ถ้ าต้ องการเยื่อแห้ งปริมาณ 200 กรัม จะต้ องชัง่ เยื่อสดมา (100 × 200) ÷ 25.9
หรื อเท่ากับ 772.20 กรัม
ดังนัน้ จะต้ องชัง่ เยื่อสดมา 772.20 กรัม เพื่อให้ ได้ เยื่อแห้ งปริมาณ 200 กรัมแห้ ง
การคํานวณปริมาณไซแลนเนสจากค่ าแอคติวิตเี พื่อใช้ ทาํ ปฏิกิริยากับเยื่อ
ตัวอย่าง
ถ้ าไซแลเนสมีค่าแอคติวิตีเท่ากับ 17.92 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และต้ องใช้ ไซแลเนสความ
เข้ มข้ น 6.2 U/g ทําปฏิกิริยากับเยื่อแห้ งปริ มาณ 350 กรัม สามารถคํานวณปริ มาณไซแลเนสที่
จะต้ องใช้ ดังนี ้
(6.2 × 350) ÷ 17.92 = 121.09 มิลลิลติ ร
นัน่ คือ จะต้ องใช้ ไซแลเนสเท่ากับ 121.09 มิลลิลติ ร ทําปฏิกิริยากับเยื่อแห้ งปริมาณ 350
กรัมเพื่อที่จะให้ ได้ ความเข้ มข้ นของไซแลเนสเท่ากับ 6.2 U/g
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การคํานวณปริมาณนํา้ เยื่อ (Stock) สําหรับการขึน้ แผ่ นกระดาษ
ตัวอย่าง
ถ้ าต้ องการขึ ้นแผ่นกระดาษให้ มีนํ ้าหนักมาตรฐานเ ท่ากับ 75 กรัมต่อตารางเมตร และ
ตะแกรงขึ ้นแผ่นมีเส้ นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร โดยกําหนดความข้ นของนํ ้าเยื่อในการขึ ้นแผ่น
เท่ากับร้ อยละ 0.3 และความข้ นของนํ ้าเยื่อหลังการกระจายเยื่อเท่ากับร้ อยละ 30 ปริ มาตร 500
มิลลิลติ ร
ปริ มาณเยื่อแห้ งต่อกระดาษ 1 แผ่น สามารถคํานวณได้ ดงั นี ้
พื ้นที่ของตะแกรงขึ ้นแผ่น

= (3.14) × (0.2 ÷2)
= 0.0314 ตารางเมตร
ในพื ้นที่ 1 ตารางเมตร มีนํ ้าหนักเยื่อแห้ งเท่ากับ 75 กรัม
ถ้ าพื ้นที่ 0.0314 ตารางเมตร จะมีนํ ้าหนัก 0.0314 × 75 = 2.355 กรัม

ดังนันในกระดาษ
้
1 แผ่น จะมีเยื่อแห้ งอยู่ 2.355 กรัม
จากความข้ นของนํ ้าเยื่อหลังการกระจายเยื่อเท่ากับร้ อยละ 30 แต่ต้องการขึ ้นแผ่นที่ความ
ข้ นของเยื่อร้ อยละ 0.3 ต้ องทําการปรับความข้ นโดยใช้ สตู ร
= C2V2
C1V1
(30)(500) = (0.3)V2
= 50,000 มิลลิลติ ร
V2
ดังนันต้
้ องทําการเติมนํ ้าเพิม่ เท่ากับ 50,000 - 500 = 45,500 มิลลิลติ ร
เมื่อต้ องการขึ ้นแผ่นกระดาษ 1 แผ่น จะต้ องตวงนํ ้าเยื่อมาตามการคํานวณดังนี ้
มีเยื่อแห้ ง 0.3 กรัม ในนํ ้าเยื่อ 100 มิลลิลติ ร
ถ้ าต้ องการเยื่อแห้ ง 2.355 กรัม ต้ องตวงนํ ้าเยื่อมา (2.355 × 100) ÷ 0.3 = 785 มิลลิลติ ร
ดังนัน้ ต้ องทําการตวงนํ ้าเยื่อมา 785 มิลลิลติ ร ต่อการขึ ้นแผ่นกระดาษจํานวน 1 แผ่น
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ข้ อมูลทางสถิติ
ส่วนการวิเคราะห์ผลของไซแลเนสต่อปริมาณเพนโทซานในเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสไม่ฟอก
Anova: Two-Factor With Replication
Sample:
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
หมายเหตุ
Column:
เวลาที่ใช้ ในการทําปฏิกิริยา
Pentosan
Source of
SS
df
MS
F
P-value F crit
Variation
Sample
0.553665
2 0.276833 0.687024 0.521807 3.885294
Columns
24.6975
3 8.232501 20.43086 5.24E-05 3.490295
Interaction
2.263711
6 0.377285 0.936321 0.504112 2.99612
Within
4.835333
12 0.402944
Total
32.35021
23
ส่วนการวิเคราะห์ผลของไซแลเนสต่อสมบัตกิ ระดาษจากเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสไม่ฟอก
Anova: Two-Factor With Replication
Sample:
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
หมายเหตุ
Column:
เวลาที่ใช้ ในการทําปฏิกิริยา
Density
Source of
SS
df
MS
F
P-value F crit
Variation
Sample
0.000176 2
8.78E-05 2.521272 0.090951 3.190727
Columns
0.001899 3
0.000633 18.18393 5.09E-08 2.798061
Interaction
0.001656 6
0.000276 7.930049 5.78E-06 2.294601
Within
0.001671 48
3.48E-05
Total
0.005401 59
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Whiteness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Brightness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Opacity
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

1.47897
106.8186
8.822308
13.88918
131.009

MS
2
3
6
72
83

F

P-value

F crit

0.739485 3.833411 0.026181 3.123907
35.60619 184.5786 1.01E-33 2.731807
1.470385 7.622316 2.37E-06 2.227404
0.192905

SS

df

MS

F

0.280181
14.0716
1.690657
4.319314
20.36176

2
3
6
72
83

0.14009 2.335212 0.10408 3.123907
4.690535 78.18799 1.34E-22 2.731807
0.281776 4.697015 0.000437 2.227404
0.05999

SS

df

MS

0.735543
3.810023
1.252552
14.88366
20.68178

2
3
6
72
83

0.367771 1.779102 0.176129 3.123907
1.270008 6.143688 0.000886 2.731807
0.208759 1.009875 0.425793 2.227404
0.206717

F

P-value

P-value

F crit

F crit
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Tensile index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tear index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

F

2.107803
38.83498
10.35681
23.59325
74.89284

2
3
6
48
59

1.053901 2.144142 0.128258 3.190727
12.94499 26.33634 3.23E-10 2.798061
1.726136 3.511789 0.005833 2.294601
0.491526

SS

df

MS

0.018403
0.019842
0.089083
0.815579
0.942908

2
3
6
48
59

0.009202 0.541558 0.585354 3.190727
0.006614 0.389269 0.761237 2.798061
0.014847 0.873814 0.521119 2.294601
0.016991

F

P-value

P-value

F crit

F crit
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ส่วนการวิเคราะห์ผลของไซแลเนสต่อสมบัติกระดาษจากเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสที่ผ่านการ
ฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
Anova: Two-Factor With Replication
Sample:
ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
หมายเหตุ
Column:
เวลาที่ใช้ ในการฟอกเยื่อ
ชุดการทดลองควบคุม (ไม่มีการใช้ ไซแลเนส)
Density
Source of
SS
df
MS
Variation
Sample
0.000564 1
0.000564
Columns
0.004199 1
0.004199
Interaction
2.63E-05 1
2.63E-05
Within
0.002143 16
0.000134
Total
0.006932 19
Whiteness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

F

F

P-value

F crit

4.207952 0.056979 4.493998
31.35388 3.99E-05 4.493998
0.196093 0.663822 4.493998

SS

df

MS

P-value

24.12429
49.929
57.05718
3.217943
134.3284

1
1
1
24
27

24.12429 179.9233 1.21E-12
49.929 372.3795 4.03E-16
57.05718 425.5427 8.86E-17
0.134081

F crit
4.259677
4.259677
4.259677
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Brightness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Opacity
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tensile index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

F

P-value

451.9152
2.835045
2.570445
0.56124
457.882

1
1
1
16
19

451.9152 12883.34 1.1E-24
2.835045 80.82232 1.18E-07
2.570445 73.27903 2.28E-07
0.035078

SS

df

MS

25.02085
10.03945
11.11541
6.10836
52.28406

1
1
1
16
19

25.02085 65.53863 4.75E-07 4.493998
10.03945 26.29693 0.000101 4.493998
11.11541 29.11526 5.94E-05 4.493998
0.381773

SS

df

MS

0.051189
0.174382
0.128347
21.25817
21.61209

1
1
1
16
19

0.051189 0.038527 0.846859 4.493998
0.174382 0.131249 0.721881 4.493998
0.128347 0.096601 0.75996 4.493998
1.328636

F

F

P-value

P-value

F crit
4.493998
4.493998
4.493998

F crit

F crit
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Tear index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

0.058458
0.004803
0.002809
0.081735
0.147804

1
1
1
16
19

0.058458 11.44337 0.003795 4.493998
0.004803 0.940222 0.346652 4.493998
0.002809 0.549846 0.469126 4.493998
0.005108

ใช้ ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ น 18.6 U/g
Density
Source of
SS
df
Variation
Sample
6.83E-05 1
Columns
0.000343 1
Interaction
0.000431 1
Within
0.00256 24
Total
0.003402 27
Whiteness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

F

MS

F

P-value

P-value

F crit

F crit

6.83E-05 0.640096 0.431524 4.259677
0.000343 3.219538 0.085372 4.259677
0.000431 4.036819 0.055893 4.259677
0.000107

SS

df

MS

F

P-value

1.851176
5866.72
1.641967
1.109182
5871.322

1
1
1
24
27

1.851176 40.05493 1.53E-06
5866.72 126941.5 3.35E-46
1.641967 35.52816 3.75E-06
0.046216

F crit
4.259677
4.259677
4.259677
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Brightness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Opacity
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tensile index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

F

P-value

5.315714
10.49213
11.83
0.817229
28.45507

1
1
1
24
27

5.315714 156.1095 5.39E-12
10.49213 308.1281 3.38E-15
11.83
347.4181 8.81E-16
0.034051

4.259677
4.259677
4.259677

SS

df

MS

F crit

2.574289
1.449175
6.634889
0.958543
11.6169

1
1
1
24
27

2.574289 64.45507 2.96E-08
1.449175 36.28445 3.21E-06
6.634889 166.1244 2.81E-12
0.039939

SS

df

MS

0.980441
30.62278
0.305889
24.39988
56.30899

1
1
1
24
27

0.980441 0.964373 0.335884 4.259677
30.62278 30.12091 1.21E-05 4.259677
0.305889 0.300876 0.588401 4.259677
1.016662

F

P-value

F

P-value

F crit

4.259677
4.259677
4.259677

F crit
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Tear index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

F

P-value

F crit

0.011074
0.035919
0.033693
0.415325
0.496011

1
1
1
24
27

0.011074 0.639911 0.43159 4.259677
0.035919 2.075643 0.162587 4.259677
0.033693 1.94699 0.17569 4.259677
0.017305

ส่วนการวิเคราะห์ผลของไซแลเนสต่อความคงทนของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัส
ไม่ฟอก
Anova: Two-Factor With Replication
Sample:
ความเข้ มข้ นของไซแลเนส
หมายเหตุ
Column:
เวลาที่ใช้ ในการทําปฏิกิริยา
เร่งอายุด้วยความร้ อน
Whiteness
Source of
SS
Variation
Sample
2.20115
Columns
27.20994
Interaction
7.968431
Within
13.41731
Total
50.79683

df

MS

F

P-value

F crit

2
3
6
72
83

1.100575 5.905906 0.004217 3.123907
9.069979 48.67133 2.69E-17 2.731807
1.328072 7.1267 5.5E-06 2.227404
0.186352
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Brightness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tensile index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tear index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

F

0.396331
9.292232
0.215021
1.274886
11.17847

2
3
6
72
83

0.198165 11.19152 5.86E-05 3.123907
3.097411 174.9283 5.53E-33 2.731807
0.035837 2.023913 0.073403 2.227404
0.017707

SS

df

MS

22.43136
133.3628
43.1304
68.89816
267.8228

2
3
6
72
83

11.21568 11.72062 3.92E-05
44.45428 46.45564 8.13E-17
7.1884 7.512026 2.85E-06
0.956919

SS

df

MS

0.002561
0.273611
0.049073
0.846408
1.171653

2
3
6
72
83

0.001281 0.108934 0.896937 3.123907
0.091204 7.758268 0.000147 2.731807
0.008179 0.695735 0.653811 2.227404
0.011756

F

P-value

P-value

F

P-value

F crit

F crit
3.123907
2.731807
2.227404

F crit
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เร่งอายุด้วยแสง
Anova: Two-Factor Without Replication
Whiteness
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total
Brightness
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total
Tensile index
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total

SS

df

MS

F

P-value

1.289204
22.42794
0.516779
24.23392

2
3
6
11

0.644602 7.484072 0.02343
7.47598 86.79893 2.48E-05
0.08613

SS

df

MS

0.193129
3.046606
0.073987
3.313723

2
3
6
11

0.096565 7.830884 0.021251 5.143253
1.015535 82.35462 2.89E-05 4.757063
0.012331

SS

df

MS

0.068503
5.555985
3.097223
8.721711

2
3
6
11

0.034251 0.066352 0.936478 5.143253
1.851995 3.587721 0.085701 4.757063
0.516204

F

F

P-value

P-value

F crit
5.143253
4.757063

F crit

F crit
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Tear index
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total

SS

df

MS

F

P-value

F crit

0.003914
0.069282
0.036686
0.109882

2
3
6
11

0.001957 0.320092 0.737757 5.143253
0.023094 3.776987 0.078023 4.757063
0.006114

ส่วนการวิเคราะห์ผลของไซแลเนสต่อความคงทนของกระดาษจากเยื่อคราฟต์ยคู าลิปตัสที่
ผ่านการฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
Anova: Two-Factor With Replication
Sample:
ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
หมายเหตุ
Column:
เวลาที่ใช้ ในการฟอก
เร่งอายุด้วยความร้ อน
ชุดการทดลองควบคุม (ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส)
Whiteness
Source of
SS
df MS
Variation
Sample
51.16509 1
51.16509
Columns
110.6839 1
110.6839
Interaction
11.07543 1
11.07543
Within
10.88849 24 0.453687
Total
183.8129 27

F

P-value

112.7762 1.5E-10
243.9654 4.48E-14
24.41206 4.83E-05

F crit
4.259677
4.259677
4.259677

129
Brightness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tensile index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tear index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

F

P-value

332.357
1.378125
1.326125
0.3912
335.4525

1
1
1
16
19

332.357 13593.34 7.17E-25 4.493998
1.378125 56.36503 1.25E-06 4.493998
1.326125 54.23824 1.59E-06 4.493998
0.02445

SS

df

MS

2.843347
0.254245
3.356197
18.88304
25.33683

1
1
1
16
19

2.843347 2.409228 0.140176 4.493998
0.254245 0.215427 0.648799 4.493998
3.356197 2.843777 0.111126 4.493998
1.18019

SS

df

MS

0.000112
0.00666
0.029634
0.09379
0.130196

1
1
1
16
19

0.000112 0.019051 0.891941 4.493998
0.00666 1.136215 0.302275 4.493998
0.029634 5.055302 0.038995 4.493998
0.005862

F

F

P-value

P-value

F crit

F crit

F crit
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ใช้ ไซแลเนสความเข้ มข้ น 18.6 U/g
Whiteness
Source of
SS
df
Variation
Sample
3.50778 1
Columns
1908.227 1
Interaction
3.810669 1
Within
6.625325 24
Total
1922.171 27
Brightness
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total
Tensile index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

MS

F

P-value

F crit

3.50778 12.70681 0.00157 4.259677
1908.227 6912.484 4.75E-31 4.259677
3.810669 13.80401 0.001078 4.259677
0.276055

SS

df

MS

F

P-value

8.481004
19.47223
3.423004
1.290257
32.6665

1
1
1
24
27

8.481004 157.7547 4.83E-12
19.47223 362.2019 5.51E-16
3.423004 63.6711 3.3E-08
0.053761

SS

df

MS

11.84064
29.41623
0.028769
20.86979
62.15542

1
1
1
24
27

11.84064 13.61659 0.001148 4.259677
29.41623 33.8283 5.36E-06 4.259677
0.028769 0.033084 0.857196 4.259677
0.869574

F

P-value

F crit
4.259677
4.259677
4.259677

F crit
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Tear index
Source of
Variation
Sample
Columns
Interaction
Within
Total

SS

df

MS

0.023625
0.073469
0.017824
0.248443
0.363362

1
1
1
24
27

0.023625 2.282203 0.143921 4.259677
0.073469 7.097255 0.013578 4.259677
0.017824 1.721856 0.201867 4.259677
0.010352

เร่งอายุด้วยแสง
Anova: Two-Factor Without Replication
ชุดการทดลองควบคุม (ไม่ได้ ใช้ ไซแลเนส)
Whiteness
Source of
SS
df
Variation
Rows
405.0156 1
Columns
2.512225 1
Error
0.765625 1
Total
408.2935 3
Brightness
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total

MS

F

F

P-value

P-value

F crit

F crit

405.0156 529
0.027662 161.4476
2.512225 3.281273 0.321121 161.4476
0.765625

SS

df

MS

F

P-value

F crit

36.66303
5.736025
1.600225
43.99928

1
1
1
3

36.66303 22.91117 0.131116 161.4476
5.736025 3.584512 0.309359 161.4476
1.600225
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Tensile index
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total
Tear index
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total

SS

df

MS

0.21784
2.471801
3.335467
6.025107

1
1
1
3

0.21784 0.06531 0.840716 161.4476
2.471801 0.741066 0.547516 161.4476
3.335467

SS

df

MS

0.065904
0.053825
7.51E-06
0.119736

1
1
1
3

0.065904 8776.59 0.006795 161.4476
0.053825 7167.977 0.007519 161.4476
7.51E-06

ใช้ ไซแลเนสที่ความเข้ มข้ น 18.6 U/g
Whiteness
Source of
SS
df
Variation
Rows
0.003025 1
Columns
3.783025 1
2.805625 1
Error
Total
6.591675 3

MS

F

F

F

P-value

P-value

P-value

F crit

F crit

F crit

0.003025 0.001078 0.979104 161.4476
3.783025 1.348372 0.452605 161.4476
2.805625
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Brightness
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total
Tensile index
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total
Tear index
Source of
Variation
Rows
Columns
Error
Total

SS

df

MS

F

P-value

0.0049
0.7396
1.0404
1.7849

1
1
1
3

0.0049 0.00471
0.7396 0.71088
1.0404

F

F crit

0.956379 161.4476
0.55405 161.4476

SS

df

MS

0.443404
7.5089
0.209012
8.161316

1
1
1
3

0.443404 2.121432 0.383026 161.4476
7.5089 35.92574 0.105244 161.4476
0.209012

SS

df

MS

0.004111
0.00136
0.010088
0.015559

1
1
1
3

0.004111 0.407494 0.638309 161.4476
0.00136 0.134849 0.775954 161.4476
0.010088

F

P-value

P-value

F crit

F crit
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