
    

 
 

การพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ 
ของชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบรุี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

The Development of paper and paper products from sisal waste  
of Hoob krapong communities Phetchaburi Province to  

promote community enterprise 

 
 

อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
นิภาพร ปัญญา 

 
 
 
  
 

 
งานวิจัยนี้ได้รับทนุสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



 



    

 
 

การพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ 
ของชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบรุี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

The Development of paper and paper products from sisal waste  
of Hoob krapong communities Phetchaburi Province to  

promote community enterprise 

 
 

อุดมเดชา  พลเยี่ยม 
นิภาพร ปัญญา 

 
 
 
  
 

 
งานวิจัยนี้ได้รับทนุสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



I 

  

ชื่อเรื่อง    :     การพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ 
                   ของชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน   
 

ผู้วิจัย        :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม     ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร ปัญญา  
                    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พ.ศ.      :   2563 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตกระดาษจากเศษ               
เหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์                
โดยการนำเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์จากชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี มาทำกระดาษ             
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนได้แก่ การเตรียมเยื่อกระดาษ การต้มเยื่อกระดาษ การฟอกเยื่อกระดาษ           
การทำแผ่นกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติกระดาษ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและ
ของที่ระลึก และทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ประกอบด้วยความเข้มข้น

ของสารน้ำยาต้มเยื่อ อุณหภูมิ และระยะเวลา โดยกำหนดความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดร
อกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 2% และ 4% โดยปริมาตร  ทำการต้มเยื่อที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส      
ใช้ระยะเวลา 2,  4 และ 6 ชั่วโมง  จึงไดก้ระดาษทั้งหมด 6 แบบตามสภาวะที่กำหนดไว้ 
 2. กระดาษจากป่านศรนารายณ์มีคุณสมบัติดังนี้ น้ำหนักมาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 42.15-
65.89 g/m2   ความหนามีค่าอยู่ระหว่าง 159.21-  189.74 ไมครอน ความชื้นมีค่าอยู่ระหว่าง  9.48 
-11.81 % ความขาวสว่างมีค่าอยู่ระหว่าง  75.41 - 90.48 % ความทึบแสงมีค่าอยู่ระหว่าง  75.15 - 
92.71%  ความต้านแรงดันทะลุมีค่าอยู่ระหว่าง 34.22 - 49.56 KP  ความต้านแรงดึง มีค่าอยู่
ระหว่าง 75.32 - 102.25 Kg/m  และความต้านแรงฉีกขาดมีค่าอยู่ระหว่าง 348.91 -  398.77 mN   
 3. ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่
ระลึกด้านความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก และความเหมาะสม
ของวัสดุผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก ความเหมาะสมของขนาดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะ
และของที่ระลึก และโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก ได้รับความ
พึงพอใจในระดับมาก 
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ABSTRACT 
  

This research aimed to study the optimum conditions for producing paper 
from sisal residues and develop paper products from sisal residues using the 
remnants of sisal from the Hub Kraphong community Phetchaburi Province.           
The research process is as follows: Pulp preparation, pulp brewing, pulp bleaching, 
paper plate making, paper properties testing, and product development of 
decorative containers and souvenirs. Moreover, transfer technology to the 
community. Data analysis using statistical packages. The statistics used were mean 
( X ) and standard deviation (SD). The research found that. 

1. The conditions for papermaking from sisal residues consisted of the pulp 
concentration, temperature, and duration, which determine the concentration of 2% 
and 4% by volume sodium hydroxide (NaOH) solution by volume. The pulp at 200 
degrees Celsius took a period of 2, 4, and 6 hours. A total of 6 types of paper were 
obtained according to the specified conditions. 

2. The sisal paper has the following properties, Basis Weight 42.15-65.89 g/m2, 
thickness 159.21- 189.74 microns, moisture Content 9.48 -11.81%, brightness 75.41 - 
90.48%, opacity 75.15 - 92.71%, burst strength 34.22 - 49.56 KP, tensile strength 75.32 
- 102.25 Kg. /m and the tear strength 348.91 - 398.77 mN. 
 3. The participants were satisfied with the utilization of decorative products, 
utensils, and souvenirs. The appropriate statement of the prices of decorative 
products, containers, and souvenirs and the suitability of materials, products, 
decorations, containers, and souvenirs is the highest. Other aspects are the 
appearance of the products, decorations, containers, and souvenirs. Size suitability, 
decorative items, containers, and souvenirs and an opportunity to sell decorative 
products, containers, and souvenirs I have been delighted. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

   
1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย 
 
  ในพ้ืนที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีกลุ่มชุมชนที่ประกอบอาชีพปลูกป่านศรนารายณ์เป็นอาชีพหลัก
และอาชีพเสริมเพ่ือส่งจำหน่ายป่านศรนารายณ์ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ จั งหวัด เพชรบุ รีและจั งหวัด ใกล้ เคี ยง  ได้ แก่  กลุ่ มสหกรณ์ จักสานป่ านศรนารายณ์                  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ กลุ่มผู้ผลิตไม้กวาดป่านศรนารายณ์  กลุ่มสตรีศิลปาชีพป่าน
ศรนารายณ์สหกรณ์หุบกะพง ซ่ึงชุมชนปลูกป่านศรนารายณ์บางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการปลูกป่านศรนารายณ์ อาทิ หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรีมีพ้ืนที่
เพ า ะ ป ลู ก จ ำ น ว น ม า ก  (http://cttc.cpd.go.th/hubkapong/index.php/registar2 / coop)                 
การจำหน่ายป่านศรนารายณ์ให้แก่ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์นั้นจะจำหน่ายในรูป
ของเส้นใยของป่านศรนารายณ์  ขั้นตอนการทำเส้นใยเริ่มจากการนำใบของป่านศรนารายณ์ที่ตัดและ
ทำความสะอาดแล้วมาขูดด้วยเครื่องขูดเส้นใย และนำเส้นใยที่ผ่านการขูดแล้วมาล้างให้สะอาด นำไป
ผึ่งตากแดดให้แห้ง พร้อมนำออกจำหน่ายได้  ซึ่งในขั้นตอนการตัดและการขูดเส้นใยด้วยเครื่องจะมี
ส่วนต่างๆ ของป่านศรนารายณ์ที่เป็นเศษเหลือใช่เอยู่เป็นจำนวนมาก บางส่วนของเศษเหลือใช้ชุมชน
นำมาใช้เป็นวัสดุกันกระแทก ส่วนใหญ่จะปล่อยทิ้งเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซ่ึง
ส่วนของเศษเหลือทิ้งทั้งส่วนที่เหลือใช้ของเปลือกและเส้นใยป่านศรนารายณ์ทั้งสดและแห้งนี้ะทำให้
เกิดปัญหาด้านกลิ่นซึ่งเกิดจากการหมักเน่าโดยธรรมชาติและส่งผลทำให้เกิดน้ำเน่าในบริเวณดังกล่าว  

ในปัจจุบันกระดาษยังจำเป็นในการทำงาน ความต้องการกระดาษจะมากหรือน้อยแตกต่าง
กันไป ทั้งนี้โดยรวมมีความต้องการกระดาษเพ่ิมขึ้นตามประชากรโลก กระดาษมีความสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ ทั้งทางด้าน วัฒนธรรม การศึกษา อุตสาหกรรม การติดต่อข่าวสาร การเผยแพร่
ข่าวสารต่าง ๆ วีรพงษ์ รามางกูร (2562) ได้เขียนความสำคัญและความจำเป็นของเยื่อและกระดาษ
สำหรับประเทศไทยไว้ในคอลัมน์คนเดินตรอกไว้ดังนี้ กระดาษจัดอยู่ในกลุ่มตลาดของประเทศกำลัง
พัฒนาต้องใช้กระดาษเป็นเอกสารอ้างอิง ไม่สามารถใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษได้  
  โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการนำส่วนที่เหลือใช้จากการขูดเส้นใยและการแยกเส้นใยของป่าน
ศรนารายณ์มาพัฒนาเป็นกระดาษ โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง รวมไป
ถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการทำกระดาษและลดการทำลายป่า และสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
 

1.3  ขอบเขตของการวิจยั 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์จากการ

ขูดเส้นใยและการแยกเส้นใยของป่านศรนารายณ์ โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
1.3.1 สภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์  ประกอบด้วย 

อุณหภูมิ  เวลา และ ความเข้มข้นของน้ำยาต้มเยื่อ   
1.3.1 ผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์  โดยการนำกระดาษป่าน

ศรนารายณ์ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก 

 
1.4  กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 
           การวิจัยเรื่องการพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ของ
ชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆและนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดดังนี้ 

 
                  
 
                                                        กระบวนการพัฒนากระดาษ  
 
 
 
                                                           กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ 
 
 

 
                                                           การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

เศษเหลือท้ิงของป่านศรนารายณ์   

ผลิตภัณฑ์กระดาษจากป่านศรนารยณ ์

กระดาษจากป่านศรนารยณ์ 
 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
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1.5  ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1.5.1 การเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากรในท้องถิ่นและนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
1.5.2 ลดปริมาณของวัสดุเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ ด้วยการนำมาผลิตเป็นกระดาษ 
1.5.3 กระดาษสำหรับทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์
ของชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยทำการศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 

2.1 ชุมชนหุบกะพง 
2.2 การผลิตเยื่อและกระดาษ 
2.3 กรรมวิธีผลติกระดาษด้วยมือ 
2.4 คุณสมบัติของกระดาษ 
2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ชุมชนหุบกะพง 
 
โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการพระราชดำริแห่งแรกในจังหวัดเพชรบุรี 

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐาน
และทราบเรื่องความทุกข์ร้อนของราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2507 พื้นที่ของโครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 8 และ 10 
ตำบลเขาใหญ่  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เนื้อที่โครงการ 12,500 ไร่ อยู่ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี 
40 กิโลเมตร และอยู่ห่างเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 34 กิโลเมตร เป็นโครงการในพระ
ราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่ง
ราชวงศ์จักรี จัดตั้งขึ ้นเพื่อจัดการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที ่ดินทำกิน และทดลองด้าน
การเกษตรแผนใหม่บนพื้นที่แห้งแล้ง โดยเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเหล่านี้ ได้รวมตัวกันแล้ว
จัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์สำหรับแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสมาชิก ตั้งแต่
เริ่มการผลิตไปจนถึงการจำหน่ายออกสู่ตลาด ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชและสัตว์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่งให้การศึกษา ส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2507 และทรงเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรจังหวัดใกล้เคียง 
พระองค์ได้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกร กลุ่มชาวสวนผักชะอำ จำนวน 83 ครอบครัว 
ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำไปประกอบอาชีพ พระองค์จึงทรงรับเกษตรกรเหล่านี ้ไว้ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ องคมนตรีหม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ซึ่งขณะนั้น
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้จัดหาที่ดินในเขตจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรดังกล่าว 

รัฐบาลอิสราเอล โดย ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ขอทราบหลักการ
ของโครงการ และอาสาช่วยเหลือในการพัฒนาการเกษตรในรูปของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ทำสัญญา
ร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอิสราเอล มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี เริ่มวันที่ 19 สิงหาคม 2509 
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2514 ใช้ชื่อว่า โครงการไทย-อิสราเอล เพื่อพัฒนาชุมชน (หุบกะพง) โดยเลือก
ที่ดินบริเวณหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ตั้งของศูนย์สาธิตและทดลองการเกษตรของ
โครงการ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดำริให้กันพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ ออกจาก
ป่าคุ้มครองของกรมป่าไม้ ภายหลังพระองค์ทรงจับจองพื้นที่ดังกล่าวเยี่ยงสามัญชน โดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการ เมื่อมีแนวพัฒนาที่ดินดีขึ้นแล้ว ก็จะจัดให้
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในตอนต้น และเกษตรกรที่ขยันหมั่นเพียรแต่ขาดแคลนที่ดินทำกินเข้า
มาอยู่อาศัยและทำประโยชน์ และการอพยพครอบครัวเกษตรกรได้จัดให้อยู่เป็นหมู่บ้านเกษตรกร โดย
มีทางราชการเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำการบริหารงานของหมู่บ้านตัวอย่าง และมีการให้การศึกษา
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อบรมเกี่ยวกับหลักและวิธีการสหกรณ์ จนเห็นว่าสมาชิกของหมู่บ้านเกษตรกรมีความเข้าใจดีพอแล้ว 
จึงเข้าชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตร ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด” 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าพระราชทานทะเบียนให้ผู้แทน
สหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และได้พระราชทานโฉนดที่ดินบริเวณหุบกะพง จำนวน 3 ฉบับ 
รวมเนื้อที่ 12,079 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง 
จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าของโครงการ 

 
ที่มา:  https://sites.google.com/site/hubkrapongroyalproject/prawati-khwam-

pen-ma-khxng-khorngkar และ http://arit.pbru.ac.th/localPhet/index.php/cultural-
place/royal-project/101-hub-ka-phong?showall=1 
 

2.2 การผลิตเยื่อและกระดาษ 
        

2.2.1 วัตถุดิบ  
 
วัตถุดิบสำหรับการผลิตเยื่อและกระดาษในอุตสาหกรรมกระดาษนั้นคือพืชที่เป็นไม้ยืนต้น

และไมด้ังนี้ 
 

2.2.1.1 ไม้ยืนต้น เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท   
คือไม้เนื้ออ่อน  (Soft wood) และ ไม้เนื้อแข็ง  (Hard wood) ดังนี้ 

 
1. ไม้เนื้ออ่อน (Softwood)เป็นไม้จําพวก Coniferous หรือGymnosperm มีใบเป็นรูปเข้ม   

ไม่ผลัดใบ เช่น Spruce, Pine และ Fir ในประเทศไทยมีเพียง 2 ชนิด คือ สนสองใบ และสนสามใบ 
เส้นใยของไม้ประเภทนี้มีความยาวเฉลี่ย ประมาณ 3 มิลลิเมตร  

เยื่อที่ได้จากไม้ประเภทนี้เรียกว่า เยื่อใยยาว และการเรียกชื่อทางการค้ามักมีอักษร “N” 
(Needle)นําหน้าเช่น NBKP มาจากคําว่า Needle Bleached Kraft Pulp เพ่ือระบุว่าเป็นเยื่อใยยาว 

2. ไม้เนื้อแข็ง (Hardwood) เป็นไม้จําพวก Angiosper โดยทั่วไปมีใบกว้าง (Broad leaved) 
ยกเว้นไม้บางชนิด เช่น สนทะเล และสนปดิพัทธ์ ในเขตอบอุ่นไม้จําพวกนี้จะผลัดใบ (Deciduous) 
เส้นใยของไม้ประเภทนี้มีความยาวเฉลี่ยประมาณ 1-2มิลลิเมตร เช่น Eucalyptus, Birch, Aspen 
และไม้ใบกว้างต่างๆ ในประเทศไทย 

เยื่อที่ได้จากไม้ประเภทนี้เรียกว่า เยื่อใยสั้น และการเรียกชื่อทางการค้ามักมีอักษร   “L”  
(Leaved)นําหน้า เช่น LBKP มาจากคําว่า Leaved Bleached Kraft Pulp เพ่ือระบุว่าเป็นเยื่อใยสั้น 
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2.2.1.2 ไม้ (Non-wood) สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. ส่วนท่ีเหลือท้ิงทางการเกษตร (Agriculture residue) เช่น ฟางข้าว ชายอ้อย เป็นต้น 
2. พืชตระกูลหญ้า (Natural growing plants) เช่น ไม้ไผ่ หญ้าขจรจบ เป็นต้น 
3. พืชเส้นใยต่างๆ (Crop fibers) 

(1) เส้นใยท่ีได้จากส่วนเปลือกและต้น (Bark or Stem) เช่นHemp, Ramie,  
Flax, ปอกระเจา (Jute) ปอแก้ว (Kenaf) และปอสา เป็นต้น 

(2) เส้นใยท่ีได้จากส่วนใบ (Leaf fiber) เช่น Abaca, สัปปะรด และป่าน 
ศรนารายณ์ (Sisal) เป็นต้น  รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ (2539: 4-6) 

 
 2.2.2 องค์ประกอบทางเคมีของไม้    
 

1. เซลลูโลส (Cellulose) ประกอบด้วยโมเลกุลของ  Cellobiose Unit  ต่อเรียงกันยาวเป็น
สารโพลีเมอร ์

2. เฮมิเซลลูโลส (Hemicellulose)  ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำตาลประเภท Hexose, 
Pentose แบบอ่ืนๆที ่ไม่ใช่ Glucose  เช่น   Galactose  Manose , Arabinose ต่อกันเป็นสายยาว 

3. ลิกนิน (Lignin)  เป็นพวกสาร  High Polymer  มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากในเนื้อไม้ บาง
ประเภทมีลิกนินแทรกอยู่ระหว่าง Polymer ทำหน้าที่เป็นสารยึดเส้นใยให้ติดกัน 

4. สารสกัด (Extractives) พบในเนื้อไม้ประกอบด้วยสารจำพวก  Resin Acid,  Fatty  Acid  
เป็นต้น การวิเคราะห์เคมีของไม้เนื้ออ่อน และเนื้อแข็งมีดังนี้ 

 
Wood Cellulose 

(%) 
Hemicellulose 

(%) 
Lignin 
(%) 

Extractives 
(%) 

Soft Wood 42 23 29 4 
Hard Wood 45 34 21 - 
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 2.2.3 กระบวนการผลิตเยื่อ 
 
     2.2.3.1 การเตรียมวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักได้แก่  เนื้อไม้ทีม่ีลักษณะแข็งหรือเป็นก้อนอย่างไร เช่น  ไม้สน หรือเป็น 
เส้น  เช่น  ฟางข้าว  จะต้องทำการตัดให้วัตถุดิบมีขนาดพอสมควรที่จะนำไปใช้ในการผลิตเยื่อ หาก
เป็นไม้ที่เป็นท่อนหรือซุงต้องลอกเปลือกออกก่อนจึงนำเข้าเครื่องสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ชิ้นไม้เล็ก ๆ 
เรียก Chip  (ณรงค์ วุทธเสถียร. 2526 : 520-521) 
 
  2.2.3.2  การเตรียมเยื่อ 

หลักจากการเตรียมวัตถุดิบที่แตกต่างกันตามลักษณะของวัตถุดิบผลสุดท้ายของ 
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ  คือ  ทำให้วัตถุดิบมีลักษณะเป็น Chip  เพื่อจะนำมาเตรียมเยื่อกระดาษ
นั่นเอง  (ธีรพร  วงศ์รัตน์.  2507 : 287)  มี 3 วิธีได้แก่ วิธีเมนิเกิล  (Mechanical) วิธีเคมิเกิล  
(Chemical) วิธีเซมิเคมิเกิล  (Semichemical) วิธีการเตรียมเยื่อทั้งสามมีกรรมวิธีได้เยื่อ ที่แตกต่าง
กันดังนี ้

 
1. วิธีเตรียมเยื่อ  
 
1.1 วิธีเมแคนิเกิล  เป็นวิธีที่เยื่อถูกบดให้เส้นเยื่อละเอียดด้วยลูกโม่หินหรือเหล็กมีน้ำฉีดอยู่

ตลอดเวลาเพ่ือป้องกันลูกโม่ติด เยื่อกระดาษชนิดนี้จะมีความละเอียด และสม่ำเสมอมากเยื่อชนิดนี้ยัง
มีสิ่งเจือปนได้แก่ พวกคาร์โบไฮเดรท ลิกนิน เกลือแร่ และยาง เช่นเดียวกับเนื้อไม้จึงมีคุณสมบัติไม่ดี
นัก เพราะไม่ใช่เยื่อเซลลูโลสที่บริสุทธิ์ เหมาะสำหรับใช้ทำกระดาษที่ไม่ต้องการความเหนียว ควา ม
สะอาด  หรือถาวรมากนัก  เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษปิดผนัง   กระดาษเช็ดมือ กระดาษ
ห่อของชนิดเลว เป็นต้น  ในส่วนดีคือ ราคาถูก และได้ปริมาณเยื่อสูง 

 
1.2 วิธีเคมิเกิล เป็นวิธีที่ทำให้เยื่อที่ได้มีความสะอาดมาก เพราะถูกต้มด้วยน้ำยาเคมีในหม้อ

ต้ม ภายใต้ความดันจนกระทั่งเส้นใยของไม้แยกจากกัน เยื่อจะมีความนุ่ม และเหนียวฟอกให้ขาวได้
ง่าย จึงใช้ทำกระดาษได้หลาย ๆ ชนิด ที่ใช้กันแพร่หลายสำหรับทำกระดาษพิมพ์และเขียน เช่น 
กระดาษสมุด กระดาษอนามัย กระดาษห่อของ  กระดาษทำถุงซีเมนต์  กระดาษลูกฟูกสำหรับทำ
กล่อง เป็นต้น แต่ได้ปริมาณเยื่อที่ใช้ทำกระดาษน้อย 

 
1.3 วิธีเซมิเคมิเกิล วิธีทำเยื่อกึ่งๆ ระหว่างเมแคนิคเกิลกับเคมิเกิล โดยการนำวัตถุดิบไปต้ม

น้ำยาเคมีอย่างอ่อน เพื่อให้เนื้อไม้อ่อนตัว แล้วนำไปบดด้วยเครื่องบดทำด้วยเหล็ก คุณสมบัติต่าง ๆ 
ของเยื่อจะอยู่กึ่งกลางระหว่างชนิด 1 กับชนิด 2 เยื่อชนิดนี้นับว่ามีความสำคัญมากขึ้น เพราะสามารถ
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นำวัตถุดิบมาใช้ได้หลายชนิด รวมถึงพืชเส้นใยอ่ืน ๆ เช่น หญ้าต่าง ๆ ชานอ้อย  และฟางข้าว เป็นต้น  
ให้ปริมาณการผลิตสู ราคาถูก  และทำกระดาษได้หลายชนิดตั้งแต่กระดาษหนังสือพิมพ์ไปถึงกระดาษ
ปอนด์อย่างดี  กระดาษสาที่ชาวบ้านผลิตด้วยมือในภาคเหนือก็ใช้วิธีเซมิเคมิกัลในการเตรียมเยื่อ 
 
 2. การล้างร่อนเยื่อ  

หลังจากผ่านการเตรียมเยื่อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเรียบร้อยแล้วจะส่งเยื่อไปล้างเอาน้ำยาต้ มหรือ
สารเคมี สิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ออกให้หมดหลังจากนั้น ก็ไปผ่านตะแกรงร่อนเยื่อแบบต่าง ๆ เพื่อเอา
สิ่งแปลกปลอมออกให้หมด เยื่อในขั้นตอนนี้จะมีสีน้ำตาล 

 
 3. การฟอกเยื่อ  

ถ้าหากต้องการเยื่อที่มีสีขาวก็ต้องนำเยื่อไปฟอกให้ขาว ขบวนการฟอกเยื่อที่นิยมใช้กันได้แก่ 
ขบวนการ  CEHD  มีรายละเอียดดังนี้  (เจษฎา  สุวรรณ , 2542 : 24-25) 
 
   C   =   Chlorination    ฟอกคลอรีน 
   E   =   Alkali Extraction   ล้างโซดาไฟ 
   H   =   Hypochloride     ฟอกไฮโปคลอไรด์ 
   D   =   Chlorine Dioxide ฟอกคลอรีนไดออกไซด์ 
   

ในข้อแรกเป็นการฟอกด้วยสารคลอรีน หลังจากนั้นนำไปฟอก หรือต้มด้วยโซดาไฟ การฟอก
สองข้ันแรกนี้เป็นการดึงเอาลิกนินที่คงเหลือหลังการต้มเยื่อออก หลักจากนั้นก็เป็นการฟอกเส้นใยให้มี
สีขาวด้วยน้ำยาฟอกขาวไฮโป แต่เนื่องจากความขาวของเส้นใยยังไม่มากพอ และเพื่อให้ได้เยื่อซึ่งมี
ความขาวสูง โดยที่ตัวเส้นใยไม่เกิดปัญหาด้านคุณภาพ (Degradation)  จึงต้องใช้ก๊าชคลอรีนไดอ๊อก
ไซด์  (CIO2)   ฟอกก๊าชนี้มีคุณสมบัติดีกว่าน้ำยาไฮโป เพราะไม่ทำให้คุณภาพของเส้นใยด้านความ
เหนียวลดลง 
 
 2.2.4 ขั้นตอนการผลิตกระดาษ     
 
 1.  การเตรียมเยื่อ  นำเยื่อมาตีให้กระจายตัวในน้ำ  จากนั้นส่งไปบดเยื่อในเครื่องนวดเยื่อ 
เพื่อให้เยื่อมีความเหนียวเป็นการปรุงแต่งเยื่อให้มีสภาพเหมาะสมในการทำแผ่นกระดาษในขั้นตอนนี้
จะมีการเติมสารเคมีหลายประเภทเพื่อปรุงแต่งเยื่อตามชนิดของกระดาษใช้งาน เช่น ชันสน และ
สารส้ม  เพื่อป้องกันการดูดซึมของเหลว (Sizing)  จะต้องทำให้กระดาษพิมพ์ และกระดาษเขียนทุก
ชนิดมีอัตราการดูดซึมของเหลวพอสมควรนอกจากนี้จะเติมสีเพื่อย้อมกระดาษให้มีสีหรือใส่แต่น้อย
เพ่ือใด้ดูสวยงาม เช่น ใส่สีน้ำเงิน และม่วงเพ่ือข่มสีเหลืองในเนื้อกระดาษทำให้ดูขาวขึ้น  (Grey)  ทั้ง ๆ 
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ความจริงจะออกไปทางสีเทา หากต้องการให้กระดาษมีความเหนียวเพ่ิมขึ้นก็จะต้องเติมสารเพ่ิมความ
เหนียวลงไป เช่น Modified Starch Gum Arabic ถ้าผลิตเป็นกระดาษเพ่ืองานพิมพ์ หรืองานเขียน ก็
นิยมเติมสารจำพวกดินขาว (Kaolin) แคลเซี่ยมคาบอเนต (CaCO3)  และ  Titanium Dioxide (TiO2)  
ใช้เป็น  Filler  ใส่ลงไปให้กระดาษมีผิวเรียบ ดูดซึมหมึกพิมพ์ได้ดี เพิ่มความทึบแสงในการพิมพ์ 
(Opacity)  ของเนื้อกระดาษ 
 2.  การผลิตเป็นแผ่นกระดาษ เมื่อเตรียมเยื่อจนได้ที่ดีแล้ว ก็ส่งเข้าเครื่องผลิตแผ่นกระดาษ
เพื่อทำให้เป็นแผ่นโดยส่งน้ำเยื่อเข้าหัวฉีด (Headbox)  เพื่อโปรยออกเป็นแผ่นบาง ๆ บนตะแกรง  
(Wire)  ซึ่งจะวิ่งวนตลอดเวลา การเกิดเป็นแผ่นกระดาษบนตะแกรงคล้ายกับการทำกระดาษสาด้วย
มือ คือ ใช้ตะแกรงมุ้งลวดตาถี่ตักน้ำ และเยื่อให้ติดตะแกรงซึ่งลอกเป็นแผ่นออกมาได้ เมื่อน้ำเยื่ออยู่
บนตะแกรงจะดึงน้ำออกจากทางด้านล่าง ซึ่งจะทำให้กระดาษเริ่มแห้ง เมื่อออกจากตะแกรงแล้วจะ
เข้าสู่ชุดลูกกลิ้ง  (Press Section)  ลักษณะเป็นลูกกลิ้งขนาดใหญ่สองลูกกดกันอยู่โดยมีผ้าสักหลาด 
(Felt)  หนา ๆ รองรับอยู ่เพื ่อไม่ให้กระดาษขาด การกดนี้จะบีบน้ำในกระดาษออกมาอีก ตาม
มาตราฐานแล้ว ต้องมีชุดลูกกลิ้งอยู่ 3 ชุด  กระดาษเมื่อออกจากชุดลูกกลิ้ง จะมีความแห้ง (Dry 
contentent)  ในช่วงร้อยละ 40-45 หลังจากนี้นำไปอบในลูกอบ (Dryer)  เป็นลูกทรงกระบอก ทรง
กลมภายในลูกอบจะมีไอน้ำแรงดันปานกลางถึงแรงดันสูงในการอบให้กระดาษแห้งในเครื่องผลิต
กระดาษจะมีลูกอบจำนวนมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับความหนาของกระดาษ กระดาษท่ีรีดออกมาจากชุด
ลูกอบจะมีความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 5-10 ขึ้นกับประเภทของกระดาษ 
 3. การแปรรูปกระดาษหลังจากมีการผลิตกระดาษออกเป็นแผ่นใหญ่แล้วนำกระดาษไปแปร
รูปหลายอย่าง เช่น การนำไปตัดซอยเป็นม้วนเล็ก ๆ หรือนำไปตัดเป็นขนาดที่ต้องใช้งาน หากต้องใช้
เป็นกระดาษอาร์ตใช้ทำหนังสือก็จะมีการเคลือบผิวกระดาษ (Coating)  ทำให้ผิวเรียบและมัน 
 

2.3 กรรมวิธีผลติกระดาษด้วยมือ 
 
 2.3.1  การเตรียมเยื่อ  
 
 1. การแช่และทำความสะอาดวัตถุดิบ 

แช่วัตถุดิบในน้ำสะอาดเป็นเวลา  1 วัน ให้วัตถุดิบอ่อนตัวลง และให้สิ่งสกปรกต่างๆ  เช่น  
เศษผง  เศษฝุ่น  หลุดออกทำให้วัตถุดิบสะอาด 

2. การต้มและการล้างเยื่อ   
2.1 การต้มด้วยขี้เถ้า ใช้ถังน้ำมันขนาด 200 ลิตรมาผ่าครึ่ง หรือใช้ปิ๊บน้ำมันก๊าดใส่น้ำตั้งบน

ไฟจนเดือดจึงใส่วัตถุดิบใส่ขี้เถ้าลงไปตามความเหมาะสม ใช้เวลาต้ม 3 –5 ชั่วโมง  เยื่อที่ได้จากการต้ม
ด้วยขี้เถ้ามักจะมีคุณภาพไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากอัตราส่วนของขี้เถ้าไม่แน่นอน และยังทำให้เยื่อที่ต้ม
เสร็จแล้วสกปรก 
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2.2 การต้มโดยใช้โซดาไฟ การใช้โซดาไฟจะใช้เวลาในการต้มเพียง 1-2 ชั่วโมง  
2.3 การล้างเยื่อ  โดยการล้างสารเคมีหลังจากต้มด้วยขี้เถ้าหรือโซดาไฟแล้ว จะต้องนำไปล้าง

เพ่ือกำจัดเศษผง เมือก ขี้เถ้าและโซดาไฟออกจนหมดยิ่งล้างมากเท่าไรจะได้เยื่อที่มีคุณภาพมากข้ึน 
 

 2.3.2 การทำแผ่นกระดาษ   
   
 1. การตักช้อน  นำเยื่อที่ผ่านการเตรียมมาแล้วละลายลงในบ่อช้อนลึก 80 เซนติเมตร ใช้ไม้
กวนเยื่อให้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ในขั้นตอนนี้เพื่อให้เยื่อได้มีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ 
ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้แนะนำให้ใช้ ยางกระเจี๊ยบสดมาค้ันเอาเมือกเหนียว ๆ ผสมกับน้ำให้มี
ความเข้มข้น 1:1  นำน้ำยางกระเจี๊ยบสดที่ความเข้มข้น 1:1  ใส่ลงในบ่อ    ตักเยื่อ ในอัตราส่วน 1:30  
ของน้ำเยื่อโดยปริมาตร จะทำให้เยื่อกระจายตัวโดยสมบูรณ์ เกิดความสม่ำเสมอกันบนแผ่นกระดาษ 
(อารยา ดำรงค์ศักดิ์.2531:6) การตักช้อนโดยทั่วไปจะใช้ตะแกรงไนล่อน และตะแกรงมุ้งลวดขึงอยู่บน
เฟรมไม้ทำการตักช้อนเยื่อขึ้นมาการตักต้องอาศัยความชำนาญมากเพราะ ความหนาบางที่ต่างกันอยู่
ที่การตักช้อนนั่นเอง 
 2. การแตะ โดยการนำเยื่อท่ีเตรียมมาแล้วทำเป็นก้อน ๆ ให้เท่า ๆ กัน นำมาใส่ลงในกระบอก
ไม้ไผ่ โดยจะผสมกับน้ำเล็กน้อยกวนให้เยื่อแตกตัวฟูขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอเทลงบนตะแกรงชนิดกรุด้วย
ผ้ามุ้ง หรือผ้าใยบัว ขึงตึงกับเฟรมที่ทำด้วยไม้ ให้ลอยตัวในน้ำใช้หลังมือแตะ ๆ ให้เยื่อได้กระจายตัว
ออกไปทั่วตะแกรงอย่างสม่ำเสมอ แล้วยกตะแกรงขึ้นวิธีแตะจะได้ความหนามากกว่า และเรียบ
สม่ำเสมอ หากผู้แตะมีความชำนาญ อีกประการหนึ่งวิธีแตะสามารถนำเยื่อไปชั่งน้ำหนักก่อนได้ ดังนั้น
จึงทำให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐานของกระดาษสม่ำเสมอกันทุกแผ่น แต่วิธีการแตะจะใช้เวลาในการผลิต
มากกว่าการช้อนตัก 
 
 2.3.3 การทำให้แห้ง   โดยการนำตะแกรงไปตากแดด หรืออบแห้งซึ่งชาวบ้านไม่นิยมจึงยัง
นิยมใช้วิธีดั้งเดิมคือ ใช้ความร้อนจากแสงแดดเมื่อแห้งดีแล้วจึงแกะกระดาษออก ปัญหาที่พบชาวบ้าน
มักนิยมนำตะแกรงไปตากแดดตามริมถนนหน้าบ้าน ทำให้ฝุ ่นจากการสัญจรปลิวไปเกาะติดกับ
กระดาษซึ่งยังไม่แห้งดี เป็นสาเหตุหนึ่งของความสกปรกที่มักพบบนกระดาษที่ใช้วิธีตากแดดให้แห้ง  
กระบวนการผลิตกระดาษด้วยมือแสดงไว้ในภาพประกอบ 
 

ที่มา: การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเยื่อสา กับเยื่อชนิดเส้นใยสั้นที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพ่ือลดปริมาณการใช้เยื่อสาในการผลิตกระดาษสา ในภาคเหนือ 
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2.4 คุณสมบัติของกระดาษ 
 

2.4.1 สมบัติทางลักษณะทางโครงสร้าง  
กระดาษเป็นแผ่นวัสดุซึ่งมิได้มีเนื้อเดียวกันและมีความสม่ำเสมอของเนื้อกระดาษไม่เท่ากัน

ตลอดทั้งแผ่น ทั้งนี้เพราะโครงสร้างของกระดาษประกอบขึ้นจากการสานตัวของเส้นใยและมีสารเติม
แต่งอุดช่องว่างระหว่างเส้นใยลักษณะทางโครงสร้างของกระดาษ จึงเป็นตัวบ่งชี้การจัดเรียงตัวของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเนื้อกระดาษ เช่น การกระจายตัวของเส้นใย ทิศทางการเรียงตัวใน
แนวขนานเครื่องของเส้นใย ซึ่งจะมีผลต่อสมบัติอื่น ๆ ของกระดาษ 

1. นํ้าหนักมาตรฐาน (Basis weight or Grammage) หมายถึงนํ้าหนักของกระดาษต่อหนึ่ง
หน่วยพื้นที่ ที่เก็บในสภาวะอุณหภูมิและความชื้นที่ได้มีการควบคุมตามมาตรฐานกําหนด นํ้าหนัก
มาตรฐานของกระดาษจะเป็นประโยชน์ในด้านการควบคุมการผลิตกระดาษ โดยจะควบคุมปริมาณ
เนื้อกระดาษที่ใช้ หน่วยที่ใช้วัดนํ้าหนักมาตรฐานของกระดาษจะเป็น กรัมต่อตารางเมตร ตามระบบ
สากลทั่วไป แต่บางประเทศจะมีการใช้เป็นหน่วยปอนด์ต่อตารางฟุต หรือ ปอนด์ต่อ 3000 ตารางฟุต 
ในปัจจุบัน มาตรฐาน ISO และ TAPPI ซึ่งเป็นมาตรฐานในการทดสอบกระดาษให้ใช้คําว่าGrammage 
แทน Basis weight 

2. ความหนา (Thickness) หมายถึง ระยะห่างที่ตั้งฉากระหว่างผิวด้านบนและผิวด้านล่าง
ของกระดาษ ภายใต้สภาวะการทดสอบที่กําหนด หน่วยที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาจะระบุเป็น นิ้ว ( inchs) 
หรือ มิล (mil) ในระบบ SI จะวัดเป็นหน่วยไมโครเมตร (micrometer) แต่ส่วนใหญ่จะวัดเป็น 
มิลลิเมตร (millimeter) ความหน้าของกระดาษจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนํ้าหนักมาตรฐาน แรงกด
ของลูกกดขณะเดินแผ่น การบดเยื่อ และชนิดของเยื่อที่ใช้ เป็นต้น 

3. ความสมํ่าเสมอของเนื้อกระดาษ (Formation) เป็นคุณสมบัติที่สําคัญอย่างหนึ่ง สําหรับ
กระดาษ โดยความสมํ่าเสมอของเนื้อกระดาษเกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษ เช่น เส้นใย 
สารเติมแต่งต่างๆ ที่นํามาผสมกันมีความแตกต่างกันใน ขนาด รูปร่าง ความหนาแน่น ดัชนีหักเหของ
แสง และองค์ประกอบทางเคมี นอกจากนี้ยังขึ้นกับขั้นตอนการผสมและการเดินแผ่น ซึ่งล้วนแต่มีผล
ต่อการกระจายตัวและจับตัวกันของสารผสมเหล่านี้ทั้งสิ้น ปัจจุบันยังไม่มีวิธีวัดที่กําหนดเป็นมาตรฐาน 
หน่วยที่ใช้จะคิดเป็นสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของนํ้าหนักมาตรฐานของกระดาษพ้ืนที่ขนาดเล็ก คือ 
100 SD/X โดยที่ X เป็นนํ้าหนักมาตรฐานเฉลี่ย และ SD เป็นความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ทิศทางของเส้นใย (Directionality) ในการผลิตผลิตกระดาษเส้นใยจะเรียงตัวในแนว x – 
y plane เป็นส่วนใหญ่ ถ้าแบ่งตามทิศทางของเครื่องจักรผลิตกระดาษ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 แนว คือ 
แนวขนานเครื่อง (Machine direction: MD) และแนวขวางเครื่อง (Cross direction: CD) หรือแนว
ขวางเกรน (Cross graindirection) โดยเส้นใยจะเรียงตัวตามแนวขวางเครื่อง (MD) มากกว่าแนว
ขวางเครื่อง (CD) 
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5. ความพรุน (Porosity) ลักษณะเป็นรุพรุนเล็กๆ อยู่ภายในแผ่นกระดาษ ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่เป็นเส้นใย และส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย โดยทั่วไปจะมีอากาศอยู่ประมาณร้อยละ 50 โดยปริมาตร 
อัตราส่วนของปริมาตรรูพรุนต่อปริมาตรทั้งหมดของแผ่นกระดาษนั้น เรียกว่า ความพรุนของกระดาษ 

6. ความเรียบของผิวกระดาษ (Smoothness) เป็นลักษณะผิวกระดาษที่สัมพันธ์กับความ   
สม่ำเสมอของเนื้อกระดาษและความเรียบหยาบของผิวกระดาษทั้งสองด้าน รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ (2539: 
37-46) 
 

2.4.2  สมบัติทางเชิงกล  
สมบัติเชิงกลของกระดาษเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพในการใช้งานของกระดาษ ซึ่งหมายถึง การ

ที่กระดาษมีความทนทานต่อการใช้งาน (durability)  และความสามารถในการต้านทานแรงที่ทำให้
กระดาษโค้งงอ  ซึ่งแรงเหล่านี้ในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การผลิตกระดาษ การแปรรูปจนถึงการใช้งาน 
กระดาษจะตอบสนองแรงที่มากระทำเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของกระดาษ 
ซึ่งสามารถวัดออกมาได้ในรูปสมบัติเชิงกลได้ 
 สมบัติทางเชิงกลของกระดาษ ได้แก่ ความต้านแรงดึง และการยืดตัว ความต้านแรงดันทะลุ 
ความต้านแรงฉีกขาด ความทนต่อการพับขาด ความทรงรูป 
 

(1) คุณสมบัติทางเชิงกลพื้นฐาน (Fundamental mechanical properties) 
รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ (2539: 47-51) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติทางเชิงกลไว้ว่าเป็นคุณสมบัติทาง

เชิงกลที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมของกระดาษ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้รับแรงดึง ซึ่งกระดาษแต่ละชนิดจะมี
พฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน สามารถอธิบายได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแรงเค้นและความเครียด 
(Stress-Strain plot) เพ่ือให้เข้าใจมากข้ึนจึงควรรู้ความหมายของคําว่า แรงเค้น และความเครียด 

 
แรงเค้น (Stress) หมายถึง แรงที่กระทําให้วัตถุเกิดการยืดตัว ยกตัวอย่างเช่น แขวนตุ้มนํ้า

หนักไว้ที่ปลายลวด ลวดจะได้รับแรงดึง ทําให้เกิดการยืดตัวขึ้น เรียกแรงที่กระทําว่า เทนไซล์สเตรส 
(Tensile stress) มีหน่วยเป็น แรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ นิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) 

 
ความเครียด (Strain) หมายถึง การยึดตัวของวัตถุเมื่อถูกแรงดึง หน่วยที่ใช้เป็นร้อยละ โดย

คิดจากความยาวที่เพ่ิมข้ึนต่อความยาวเดิมของวัตถุนอกจากแรงเค้น และความเครียดแล้ว  
 
Tensile Energy Absorption หรือ TEA เป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าแรงดึง และความ

ยืด วัดจากพื้นที่ใต้เส้นโค้งของกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงและความยืดของกระดาษ มีหน่วย
เป็น พลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ จูลต่อตารางเมตร (J/m2) 
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(2) คุณสมบัติทางเชิงกลประยุกต์ (Applied mechanical properties) 
รุ่งอรุณ วัฒนวงศ์ (2539: 51-56) กล่าวถึงคุณสมบัติทางเชิงกลประยุกต์ว่าเป็นคุณสมบัติ

เชิงกลของกระดาษที่บ่งชี้ค่าความต้านทางแรงที่มากระทําต่อกระดาษในหลายลักษณะจนกระดาษ
ขาด คุณสมบัตินี้จะขึ้นกับทิศทางการเรียงตัวของเส้นใยว่า จะเป็นแนวขนานเครื่อง (MD) หรือแนว
ขวางเครื่อง (CD) โดยทิศทางของเส้นใยจะทําให้ค่าคุณสมบัติทางเชิงกลของกระดาษตามแนวขนาน
เครื่องและขวางเครื่องแตกต่างกัน นอกจากนี้ความชื้นก็มีผลต่อคุณสมบัติดังกล่าวเช่นเดียวกัน การ
ทดสอบคุฯสมบัติเหล่านี้ มีความสําคัญต่อการนํากระดาษไปใช้งาน การตรวจสอบ และการควบคุม
คุณภาพ คุณสมบัติดังกล่าวที่ทดสอบโดยทั่วไป ได้แก่ 

 
ความต้านแรงดึงขาด (Tensile strength)และการยืดตัวก่อนขาดElongation) หมายถึง 

ความสามารถในการรับแรงดึงสูงสุดที่กระดาษจะทนได้ก่อนจะขาดออกจากกัน มีหน่วยเป็นแรงต่อ
ความกว้างของกระดาษที่ใช้ทดสอบ เช่น กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m) หรือปอนด์ต่อนิ้ว (Ib/in) 

 
ความต้านแรงดันทะลุ (Burst strength) หมายถึง ความสามารถของกระดาษที่จะทน

แรงดันได้สูงสุด เมื่อได้รับแรงกระทําในทิศทางตั้งฉากต่อผิวหน้ากระดาษ มีหน่วยเป็น กิโลปาสคาล 
(kPa) หรือ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร หรือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

 
 ความต้านแรงฉีกขาด (Tearing resistance)หมายถึง ความสามารถของกระดาษท่ีจะต้าน
แรงกกระทํา ซึ่งจะทําให้ชิ้นทดสอบหนึ่งชิ้นขาดออกจากรอยฉีกเดิมหน่วยที่วัดได้เป็น มิลลินิวตัน 
(mN) หรือ กรัม (Gram) 
 

ความทนต่อการพับขาด (Folding endurance) หมายถึง จ ํานวนการพับไปพับมา 
(Double folds) ของชิ้นทดสอบจนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดออกจากกันภายใต้แรงดึงที่กําหนด หน่วยที่
ใช้วัดเป็น จํานวนครั้ง หรือ log10 ในระบบ SI ค่าความทนทานต่อการพับขาดในแนวขนานเครื่องสูง
กว่าแนวขวางเครื่อง 

 
ความทรงรูป (Stiffness) หมายถึง ความสามารถของกระดาษท่ีจะต้านทานแรงที่มากระทํา

ให้กระดาษโค้งงอด้วยนํ้าหนักกระดาษจากภายนอก หน่วยที่ใช้วัดเป็น นิวตัน-เมตร หรือ นิวตัน หรือ
หน่วยอื่นที่เก่ียวข้อง 
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2.4.3  สมบัติด้านทัศนศาสตร์  
สมบัติด้านทัศนศาสตร์ หมายถึง สมบัติทางแสงของกระดาษท่ีปรากฎแก่สายตา ได้แก่ ความ

ขาวสว่าง  (brightness)  ความทึบแสง  (opacity) ความขาว ความมันวาว (gloss)  สมบัติเหล่านี้ของ
กระดาษไม่สามารถวัดค่าออกมาโดยอาศัยหลักการทางฟิสิกส์เพียงอย่างเดียวได้ แต่จะต้อง
ประกอบด้วยหลักการทางจิตวิทยาร่วมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการมองเห็นของสายตา
มนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยดวงตาในการสังเกตและสมองตัดสินการรับรู้ในการมองเห็นอีกครั้ง ดังนั้นในการ
วัดค่าเกี่ยวกับสมบัติทางด้านทัศนศาสตร์จึงต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ  3 ส่วนในการพิจารณา คือ 
แหล่งกำเนิดแสง กระดาษที่ถูกส่องสว่าง และดวงตามนุษย์หรือเครื่องวัดแสงที่ทำหน้าที่สังเกตการณ์
และแปลผลของการสะท้อนแสงหรือการส่องผ่านของแสงที่กระทำต่อกระดาษ 

 
ความขาวสว่าง (Brightness) ในวงการอุตสาหกรรมกระดาษ จะหมายถึง ค่าการสะท้อน

แสงของแสงสีนํ้าเงินที่ช่วงคลื่น 457 นาโนเมตร (nm) เท่านั้นจุดประสงค์เดิมของการวัดความขาว
สว่าง เพื่อต้องการดูผลของการฟอกเยื่อเป็นสําคัญเยื่อกระดาษที่ยังไม่ได้ฟอกส่วนมากจะมีสีนํ้าตาล
เข้มจนถึงเหลืองอ่อน อันเนื่องจากลิกนินจะดูดซับแสงสีนํ้าเงินไว้ ทําให้ค่าการสะท้อนแสงที่ได้ในชว่ง
แสงสีนํ้าเงินมีค่าตํ่าแต่เมื่อนําเยื่อไปฟอกโดยการขจัดลิกนิน หรือเปลี่ยนโครงสร้างแล้ว เยื่อฟอกขาวที่
ได้จะให้ค่าการสะท้อนแสงที่ช่วงแสงสีนํ้าเงินสูงขึ้นมาก ความขาวสว่างเป็นเกณฑ์การวัดทางฟิสิกส์ ซึ่ง
ไม่สามารถที่จะใช้บ่งชี้คุณสมบัติด้านสีของกระดาษ เพราะกระดาษที่มีความขาวสว่างเท่ากัน อาจมี
เฉดสีขาวต่างกัน ขึ้นอยู่กับการแต่งสี อย่างไรก็ตามเมื่อระดับความขาวสว่างสูงมากขึ้น ปัญหานี้จะลด
น้อยลง 

 
ความขาว (Whiteness) เป็นคุณสมบัติที่แตกต่างจากความขาวสว่างคนจะรู้สึกว่า กระดาษ

หรือวัสดุใดมีสีขาวกว่าอีกสีหนึ่ง ถ้ากระดาษนั้นสะท้อนแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นออกมาสมํ่าเสมอ
กว่าการย้อม (Tinting) กระดาษขาวด้วยสีม่วงหรือสีนํ้าเงินทําให้ดูขาวขึ้นก็เพราะแสงสีเหลืองและแสง
สีแดงถูกดูดซับไว้มากขึ้น จึงสะท้อนออกมาย้อยลง หากเราวัดค่าความขาวสว่าง จะพบว่า ลดลง
เล็กน้อย เนื่องจากมีทุกสีที่ใส่ลงไปในกระดาษจะถูกดูดกลืนแสงไว้ แต่สีนํ้าเงินจะมีผลกระทบต่อค่า
ความขาวสว่างน้อยกว่าสีอื่น การใช้สารฟอกนวลในกระดาษ เป็นการช่วยกระดาษให้มีการสะท้อน
แสงในช่วงคลื่นสีม่วงและสีนํ้าเงินมากข้ึน กระดาษจึงดูขาวขึ้นเมื่อดูด้วยแสงแดด หรือแสงที่ 
มีปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลตใกล้เคียงกับแสงธรรมชาติในเวลากลางวัน ความขาวที่ผู้ใช้พอใจอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ หรือแตกต่างกันในที่ต่างๆ การวัดความขาวจึงยุ่งยากและซับซ้อนกว่าความขาวสว่าง 
โดยเฉพาะเมื่อกระดาษมีสารฟอกนวล โดยหลักการจะประเมินค่าความขาวจากการวัดค่าไตรสตมิูลัส 
(Tristimulus values) ของกระดาษ แล้วคํานวณค่าดัชนีความขาว (Whitness index)  
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     2.4.4  สมบัติด้านการกีดกั้นและด้านการต้านทานของกระดาษ   
สมบัติด้านการกีดกั ้น (barrier property)  หมายถึง  ความสามารถของกระดาษในการ

ป้องกันการซึมทะลุผ่านของสารใด ๆ เข้าไปในเนื้อกระดาษ สมบัติด้านการต้านทาน ( resistance 
property)  หมายถึง ความสามารถของกระดาษในการต้านทานการซึมทะลุผ่านของสารใด ๆ เข้าไป
ในเนื้อกระดาษ 
 กระดาษหลายชนิดที่ใช้เพื่อการสื่อสารและการบรรจุภัณฑ์ ต้องมีสมบัติด้านการต้านทาน 
เช่นกระดาษออฟเซต กระดาษทำถุง ต้องมีความต้านทานการดูดซึมน้ำสูง และกระดาษกันไขมัน 
(greaseproof paper)  ต้องมีความต้านทานการดูดซึมไขมันสูง สำหรับกระดาษเพื่อการบรรจุภัณฑ์
ต้องมีสมบัติด้านการกีดกั้นสูงต่อของเหลว ไอน้ำอากาศ ไขมัน และออกซิเจน เพื่อปกป้องสินค้าที่
บรรจุอยู่ภายใน 
 กระดาษจะมีการดูดซึมสารเมื่อสารซึมทะลุผ่านเข้าไปในเนื้อกระดาษ ซึ่งภายในประกอบด้วย
รูพรุน และรูปิดจำนวนมากมาย ซึ่งรูเหล่านี้มีผลต่ออัตราการไหลผ่านกระดาษของสารซึมทะลุสมบัติ
ด้านการกีดกั้นและด้านการต้านทานของกระดาษ ได้แก่ การไหลผ่านกระดาษ การทำให้กระดาษมี
สมบัติด้านการต้านทาน การทำให้กระดาษมีสมบัติด้านการกีดกั้น การทดสอบสมบัติด้านการต้านทาน
การดูดซึมน้ำ  (อิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ, 2542 : 19-20) 
 

2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
  
 วันทนี  สาตราคม, นิโลบล  เดชาติวงศ์ และรุ่งอรุณ  ศิริรพันธุ์ (2526) ศึกษาวิธีผลิตกระดาษ
จากเยื่อสาที่มีอายุ 1, 2 และ 3 ปี เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของเยื่อกระดาษที่ผลิตด้วยวิธีเซมิเคมิคัลโดยใช้
ส่วนที่เป็นเปลือกสา ส่วนที่เป็นเนื้อไม้สา และใช้ทั้งต้นกับเปลือกปนกัน ผลการศึกษาพบว่า สาที่มีอายุ 
3 ปี ให้ปริมาณของเยื่อสูงสุด เยื่อสาที่มีอายุได้ 2 ปี มีคุณภาพดีที่สุด ปริมาณ และคุณภาพของเยื่ อที่
ผลิตจากสาทั้งต้น และส่วนที่เป็นเนื้อไม้ล้วน ๆ แตกต่างกันเล็กน้อย เยื่อที่ผลิตจากเปลือกสามีความ
เนียวมากโดยเฉพาะการต้านทางแรงฉีกขาดสูงมาก อาจเหมาะสมสำหรับการทำกระดาษบางชนิด
พิเศษได้ และจาการทดลองยังพบว่าเยื่อสาที่มีอายุน้อยเมื่อฟอกเยื่อแล้ว จะมีความขาวสูงกว่าเยื่อสาที่
มีอายุมาก 
 

สุพจน์  ใช้เทียมวงศ์   (2528)  ศึกษาการทำเยื่อโดยวิธีหมักฟางข้าวพบว่าเชื้อจุลลินทรีย์ใน
กระบวนการหมักให้เกิดแกสชีวภาพ ภายใต้สภาวะที่ปราศจากแกสอ๊อกซิเจนและอยู่ในสภาพนิ่งทำให้
เกิดการย่อยสลายส่วนต่างๆ ที่ไม่ใช่เส้นใยเซลลูโลสของฟางข้าวและสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ ใน
การผลิตกระดาษได้ ถึงร้อยละ 90.5  ด้วยระยะเวลาการหมัก   20  วัน     
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ฉลอง  เอี่ยมอาทร  (2528)  ศึกษาการนำกกกระจูดมาทำกระดาษ โดยใช้วิธีและเครื่องมือ
เดียวกับการผลิตกระดาษสาพบว่าเนื้อกระดาษจากกกกระจูดค่อนข้างยุ่ยง่าย ควรผสมเส้นใยของเยื่อ
อื่นที่มีความเหนียวผสมเข้าไปจะช่วยให้เนื้อกระดาษมีความเหนียวมากขึ้นนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ใช้ประโยชน์ในการห่อของ  
 

บุญทอง  ภู่เจริญ , ชยันต์  หิรัญพันธ์ และถาวร  รัตนา  (2530)  ศึกษาความขาวและการ
กระจายตัวของเยื่อ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือจะนำกระดาษสาที่ใช้สารเคมีน้อยที่สุดสำหรับซ่อมแซมสมุด
หนังสือ และเอกสารโบราณ พบว่าด้านความขาวใช้ความเข้มข้นของด่างที่ต่างกัน  เริ่มจาก 75 , 84, 
100, 112 และ 150 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร มาทำการต้มเยื่อในเวลา 6 ชั่วโมงเท่ากัน ไม่ทำให้สีของ
กระดาษสาที่ได้แตกต่างกันมากนักจากการเปรียบเทียบความขาวจะมีคะแนนอยู่ในระดับ 3.5 ถึง 4 
โดยส่วนใหญ่จะมีระดับ 4  ส่วน  ด้านการกระจายตัวของเยื่อกระดาษพบว่าความเข้มข้นของด่างที่ใช้
อยู่ระหว่าง 84  - 100 กรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร เวลาต้ม  6 ชั่วโมง  จะได้เยื่อที่มีการกระจายตัวได้ดีที่สุด  
วิธีการทำให้กระดาษขาวขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมีฟอกขาวเพียงแต่นำเยื่อที่ผ่านการบดให้เยื่อละเอียด 
นำมาต้มในน้ำเดือดใช้เวลา 14 นาที ทำให้เยื่อขาวขึ้นโดยไม่ต้องใช้คลอรีนผงในการฟอกขาว  

 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนา 3 (2530) ศึกษาเรื่องการนำผักตบชวามาใช้เป็นเยื่อกระดาษในเชิง
หัตถกรรมพบว่าเมื่อนำผักตบชวาต้มโดยใช้สารละลายโซดาไฟ ความเข้มข้น 40 กรัม/ลิตร ต้มนาน  2 
ชั่วโมง จะได้ผลผลิตเยื่อร้อยละ 53 ของน้ำหนักอบแห้ง เมื่อนำไปฟอกโดยใช้สารละลายแคลเซียมไฮ
โปคลอไรท์ เวลา 4 ชั่วโมง ได้กระดาษที่มีความขาวสว่าง ร้อยละ 53 เยื่อผักตบชวาที่ได้มีค่าความ
ต้านทานแรงฉีกขาดต่ำมาก กระดาษจะเกิดการฉีกขาดในขณะลอกออกจากตะแกรง ทำให้แผ่นที่ได้ไม่
สมบูรณ์ กระดาษจะมีเนื้อกระด้าง สากมือ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการนำเยื่อผักตบชวาไปทำกระดาษ
หัตถกรรม ทำให้กระดาษผักตบชวามีข้อจำกัดในการนำไปใช้งานทั้งทางเชิงศิลปะและการใช้งานอ่ืน ๆ 
ที่ต้องรับแรง ต้นทุนในการผลิตกระดาษผักตบชวา 1.20 บาท/แผ่น ซึ่งมีราคาต่ำ แต่มีปัญหาคือ
คุณภาพต่ำจึงไม่มีตลาดรองรับ 

 
 อนุชาติ  มาธนะสารวุฒิ (2532) ศึกษาคุณภาพของชุดผ่าตัดที่ทำด้วยกระดาษสาที่คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์ที ่จะสร้างชุดผ่าตัดชนิดใช้ครั ้งเดียวทิ้ง 
(Disposable) มีประโยชน์มากเพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซักรีดทำความสะอาด และที่สำคัญไม่
มีการเสี่ยงในการติดเชื้อในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดซักรีดทำให้ควบคุมโรคติดเชื้อได้ง่าย สะดวก
และปลอดภัย ผลการวิจัยพบว่า มีความเหมาะสมสำหรับการผ่าตัดเล็ก ๆ ได้ดีมาก เพราะใส่สบาย ไม่
ร้อนเบา ป้องกันการติดเชื้อได้เด็ดขาด แต่ไม่ควรใช้ทำการผ่าตัดใหญ่ เช่น การผ่าตัดช่องท้องเพราะจะ
เปื่อยเม่ือถูกน้ำเลือดนาน ๆ ควรปรับปรุงการตัดเย็บตามตะเข็บให้แข็งแรงมากกว่านี้ ใช้ทำที่คาดจมูก 
(Mash) ยังไม่ได้เพราะมีกลิ่น และควรย้อมสีเขียวสำหรับใช้กับห้องผ่าตัด 
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ฉลอง  เอี่ยมอาทร  (2533 )  ศึกษาการทำกระดาษจากผักตบชวาโดยใช้วิธีและเครื่องมือ
เดียวกับท่ีใช้ทำกระดาษสาพบว่าเยื่อของผักตบชวาเป็นเยื่อชนิดเส้นใยสั้นเล็กและละเอียด  กระดาษที่
ได้ มีลักษณะเนื้อแน่นกว่ากระดาษสาเล็กน้อย   มีความเหนียวน้อยกว่ากระดาษสา สามารถนำไปใช้
งานได้กว้างขวางพอ ๆกับกระดาษสา  

 
เจษฎา   สุวรรณ   (2535) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างเยื่อสากับเยื่อชนิดเส้นใยสั้นที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือลดปริมาณการใช้เยื่อสาในการผลิตกระดาษในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง เยื่อสากับเยื่อจากพืชชนิดเส้นใยสั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การผลิตกระดาษ การวิจัยแบ่งออกได้เป็นสองตอนได้แก่  ตอนที่หนึ่ง การคัดเลือกเยื่อจากพืชชนิดเส้น
ใยสั้นรวม  4 ชนิด  คือ  กกยูนนาน  ใบสับปะรด  ผักตบชวา  และฟางข้าว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
กระดาษท่ีผลิตจากพืชชนิดเส้นใยสั้นรวม 4 ชนิดวิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการนำวัตถุดิบจากเยื่อชนิด
เส้นใยสั้นมาทำให้เป็นแผ่นกระดาษผลการคัดเลือกเยื่อจากพืชชนิดเส้นใยสั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่สุด  คือ เยื่อฟางข้าว  สำหรับตอนที่สอง การผลิตกระดาษสาชนิดผสมจาก เยื่อสา กับเยื่อจากพืช
ชนิดเส้นใยสั้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การวิจัยแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง การสร้างเกณฑ์
มาตรฐานกระดาษสาที่ผลิตด้วยมือในภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กระดาษสาที่ผลิตด้วยมือจากการ
สุ่มตัวอย่างใน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และจังหวัด
พะเยาวิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการนำตัวอย่างกระดาษสามาทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เพ่ือ
กำหนดเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ  ส่วนที่สองการผลิตกระดาษสาชนิดผสมระหว่างเยื่อสา กับเยื่อ
ฟางข้าว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กระดาษสาชนิดผสมระหว่างเยื่อสา กับเยื่อฟางข้าวจำนวน 16 ส่วนผสม 
วิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการนำวัตถุดิบได้แก่ เยื่อสา และเยื่อฟางข้าว มาผสมกันตามอัตราส่วนที่
กำหนด นำส่วนผสมของเยื่อทั้งสองชนิดมาทำให้เป็นแผ่นกระดาษ จากนั้นทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของกระดาษ  ผลการวิจัยพบว่า กระดาษสาชนิดผสมทั้ง 16 อัตราส่วน มีคุณสมบัติทางภาย
ภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกระดาษสา และอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดของการใช้เยื่อสา ผสมกับ
เยื่อฟางข้าว โดยใช้เยื่อสาระหว่างร้อยละ 40-70 ของเยื่อฟางข้าว 
 

หรรษา  ปุณณะพยัคฆ์  (2539)  ศึกษาการฟอกเยื่อกระดาษ ด้วยวิธีชีวภาพโดยใช้เชื้อ white 
rots ซึ่งมีผลให้ความขาวสว่างของเยื่อมีค่าสูงขึ้น ค่า Kappa number  ของลิกนิน ลดลงและช่วยให้
น้ำทิ้งจากโรงงานมีคุณภาพดีขึ้น   

 
พิสมัย  เจนวนิชปัญจกุล และคณะ  (2539)  ศึกษาการผลิตเยื ่อกระดาษด้วยวิธีโซดา

ออกซิเจน พบว่าสภาวะที่เหมาะของเยื่อกระดาษจากปอแก้วพันธุ์โนนสูง 2 และพันธุ์คิวบา เอ ด้วยวิธี
โซดาออกซิเจน 2 ขั้นตอน คือ ต้มด้วยโซดาก่อนโดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 18% ที่อุณหภูมิ 170  
องศาเซลเซียส เป็นเวลา  4 ชั่วโมง แล้วนำเยื่อกระดาษที่ได้มาต้มต่อด้วยโซดาออกซิเจน โดยใช้
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โซเดียมไฮดรอกไซด์ 4% และแมกนีเซียมออกไซด์ 0.6%  ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส  ความดัน
ออกซิเจน 7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เป็นเวลา 1.30  ชั่วโมง  สามารถผลิตได้เยื่อกระดาษที่มีค่า 
Kappa  อยู่ระหว่าง 30-40 และปริมาณเยื่อร้อยละ 40-50 และมีความขาวสว่างมากกว่าเยื่อคราฟท์
และเยื่อโซดา 
 
 อรุณรุ่ง ใจกลม (2539) ศึกษาการผลิตเยื่อกระดาษจากจันทบูรณ์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ของส่วนต่าง ๆ ของลำต้นกกจันทบูรณ์ หาปริมาณโซดาไฟที่จะใช้ในขั้นตอนการต้มเยื่อ และปริมาณ
คลอรีนที่จะใช้ในขั้นตอนการฟอกเยื่อ จาการศึกษาพบว่า ส่วนของทั้งลำต้นกกจันทบูรณ์เหมาะสมที่
จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ โดยใช้โซดาไฟร้อยละ 10  ของน้ำหนักวัตถุดิบแห้ง และ
คลอรีนร้อยละ 12 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง การทดลองการผลิตในระดับหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
เพื ่อเปรียบเทียบการผลิตเยื ่อกระดาษจากกกจันทบูรณ์ และเยื ่อกระดาษจากปอกระสา โดย
เปรียบเทียบปัจจัยที่ใช้ในการผลิต ค่าใช้จ่ายทีใช้ในการผลิต สมบัติทางกายภาพของเยื่อ และคุณภาพ
น้ำทิ้งหลังกระบวนการผลิต ผลพบว่า การผลิตเยื่อกระดาษจากกกจันทบูรณ์ ใช้ปัจจัยการผลิตส่วน
ใหญ่น้อย     การผลิตเยื่อกระดาษจากปอกระสา (ใช้เวลาน้อยกว่า 25.22 ชั่วโมง/แรงงาน 2 คน 
ปริมาณน้ำน้อยกว่า 441 ลิตร และปริมาณเชื้อเพลิงน้อยกว่า 41.26 กิโลกรัม) แต่ใช้สารเคมีมากกว่า
การผลิตเยื่อกระดาษจากปอกระสา 0.6 กิโลกรัม จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของเยื่อกกจันท
บูรณ์ คือ ความต้านแรงฉีกขาดสูงสุดของแผ่นเยื่อ ความต้านแรงดันทะลุของแผ่นเยื่อ และความต้าน
แรงดึงของแผ่นเยื่อ พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อม่ัน 0.01 เมื่อเปรียบเทียบ
กับเยื่อปอกระสาโดยเยื่อกกจันทบูรณ์มีสมบัติทางกายภาพต่ำกว่า ดังนั้นในการช้อนเยื่อกกจันทบรูณ์
เพ่ือขึ้นแผ่นแต่ละครั้งจึงใช้ปริมาณเยื่อมากกว่าเยื่อปอกระสาเพ่ือเพ่ิมสมบัติทางกายภาพดังกล่าว และ
ลดปัญหาการฉีกขาดระหว่างขั้นตอนการลอกแผ่น ดังนั้นที่น้ำหนักวัตถุดิบเท่ากัน (10 กิโลกรัมแห้ง)
สามารถผลิตเยื่อกระดาษจากกกจันทบูรณ์ได้ 200 แผ่น ในขณะที่สามารถผลิตเยื่อปอกระสาได้ 336 
แผ่น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเยื่อกกจันทบูรณ์ต่อแผ่นสูงกว่าการผลิตเยื่อปอกระสา 11.76 %  
ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมจะต่ำกว่าก็ตาม 
ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต พบว่าน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษจาก
กกจันทบูรณ์มีค่า  BOD   และ  COD   น้อยกว่าน้ำทิ้ง  จากการผลิตเยื่อกระดาษจากปอกระสา
เท่ากับ 3,208 และ 1}059 มิลลิกรัมต่อลิตรตามลำดับ 
 

ชุมพร  ถาวร   (2541)  ศึกษาการทำกระดาษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทำกระดาษความขาวต่ำ
จากฟางข้าวโดยวิธีกึ่งเคมี โดยมีตัวแปรต้น คือน้ำหนักลูกบิดชนิดโลหะแปรค่า 1,500 , 2,000 และ 
2,500 กรัม เพื่อบดฟางข้าวแห้ง สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  ที่นำมาย่อยสลายฟางข้าว
หลังบด มีความเข้มข้น  ร้อยละ  0.2, 0.5 และ  0.8  ตามลำดับ   และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์  (H2O2)   ร้อยละ 35   ผลการทดลอง ปรากฎว่าน้ำหนักลูกบดและความเข้มข้นของ
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สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่มีผลต่อคุณภาพของกระดาษในด้านที่ทำการทดสอบ มีความขาว
สว่าง ความหนา การต้านแรงดึงและการดูดซึมน้ำของกระดาษ   คุณภาพของกระดาษที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานอุตสาหกรรม   ได้แก่  ด้านความหนาและต้านแรงดึงขนานเครื่อง  ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
ได้แก่ ค่าความขาวสว่าง และการดูดซึมน้ำของกระดาษ  ส่วนคุณภาพน้ำทิ้งจากกระบวนการทำ
กระดาษในด้านกายภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คือ สีและกลิ่นของน้ำ ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์  คือ ค่า
ความขุ่น  และการนำไฟฟ้า ส่วนด้านเคมีผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  คือ  ค่าพีเอช  ค่าบีโอดี  ค่าซี
เอดี  และค่าดีโอ 
  
 สิทธิศานติ์  วชิรานุภาพ (2542) ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเยื่อจากต้นธูปฤาษี
ด้วยกระบวนการซัลเฟต โดยกำหนดปริมาณสารเคมีทีใช้ระยะเวลาในการต้มที่เหมาะสม และทดลอง
การฟอกเยื่อธูปฤาษีแบบปราศจากธาตุคลอรีนในแบ D1-E1-D2 สภาวะที่เหมาะสมในการต้มเยื่อ จาก
ธูปฤาษีในกระบวนการต้มเยื่อซัลเฟตที่ระดับefective alkali ร้อยละ 25 และ sulfidity ร้อยละ 20 ที่
ระยะเวลาในการต้ม 2 ชั่วโมง โดยให้ผลผลิตเยื่อร้อยละ36.4ขงน้ำหนักธูปฤาษีอบแห้ง ดัชนีความต้าน
แรงดึง 68.2 กิโลนิวตัน.เมตร/กิโลกรัม ดัชนีความต้นแรงฉีกขาด 6.60 นิวตัน.ตารางเมตร/กิโลกรัม 
และดัชนีความต้านแรงดันทะลุ 4.41 กิโลปาสคาล.ตารางเมตร/กรัม เพราะมีคาดัชนีความต้านแรงดึง 
ค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดและดัชนีความต้านแรงดันทะลุสูงสุด ซึ่งสามารถนำไปทำกระดาษที่ไม่
ฟอกขาวได้ดี สภาวะที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อ สภาวะที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อธูปฤาษีให้ขาวใช้เยื่อ
ทีไ่ด้จากกระบวนการต้มเยื่อซัลเฟตที่ระดับ effective alkali ร้อยละ 25 และ sulfidity ร้อยละ 30 ที่
ระยะเวลาในการต้ม 2ชั่วโมงเพราะมีค่า kappa number ต่ำเท่ากับ 22.6 เวลาที่ใช้เหมาะสมในการ
ฟอกเยื่อแบบปราศจากธาตุคลอรีนโดยทำการฟอก 3 ขั้นตอนแบบ D1-Ep-D2 ความขาวสว่างของเยื่อ
ฟอกที่ได้เท่ากับร้อยละ 75.0 ซึ่งสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์
และเขียน มอก 287-2533 
 

นุชศรา นงนุช (2552) ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เยื่อจากกระดาษคราฟท์และกระดาษ
กล่องมาผลิตกระดาษเช็ดมือ  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้เยื่อจากกระดาษคราฟท์และกระดาษกล่องมาผลิตกระดาษเช็ดมือ ศึกษา
ต้นทุนการดําเนินการ ผลกระทบด้านการผลิต และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทําการทดลองแบบ 
factorialมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยศึกษาประเภทของและอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิต
กระดาษเช็ดมือ พบว่า เยื่อเวียนใช้ใหม่จากกระดาษคราฟท์และเยื่อเวียนใช้ใหม่จากกระดาษกล่องใน
อัตราส่วนร้อยละ 100 90 80 70 60 และ 50 มีคุณสมบัติทางด้านกายภาพสามารถนํามาใช้ทดแทน
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตกระดาษเช็ดมือในปัจจุบันได้ แต่พบความแตกต่างคุณสมบัติ ด้านทัศนศาตร์ 
นอกจากนั้น เมื่อศึกษาต้นทุนในการผลิตกระดาษเช็ดมือจากกระดาษคราฟท์ เท่ากับ4.27 บาทต่อ
กิโลกรัม กระดาษเช็ดมือจากกระดาษกล่อง เท่ากับ 3.78 บาทต่อกิโลกรัมเปรียบเทียบกับต้นทุนใน
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การผลิตกระดาษเช็ดมือจากกระดาษขาวดํา เท่ากับ 11.54 บาทต่อกิโลกรัม ถ้าสามารถนําเยื่อเวียนใช้
ใหม่จากกระดาษคราฟท์และเยื่อเวียนใช้ใหม่จากกระดาษกล่องนํามาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตกระดาษเช็ดมือในปัจจุบัน จะสามารถลดต้นทุนด้านราคาของวัตถุดิบลงได้ประมาณ 82,227,400 
บาทต่อปี และยังสามารถลดขยะประเภทกระดาษลงได้อย่างน้อย 418,000 ตันต่อปี  โดยที่ไม่ทําให้
เกิดผลกระทบอื่นๆ ในด้านการผลิต ประสิทธิภาพของเครื่องจักร และต้นทุนด้านอื่นๆ ได้แก่ ค่า
กระแสไฟฟ้า ค่านํ้า และค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆสรุปได้ว่า ประเภทของเยื่อและอัตราส่วนที่เหมาะสม
ในการผลิตกระดาษเช็ดมือ ได้แก่เยื ่อเวียนใช้ใหม่จากกระดาษคราฟท์และเยื ่อเวียนใช้ใหม่จาก
กระดาษกล่องในอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 50 จนถึงร้อยละ 100 

 
ปราณี ชุมสําโรง และ นิธินาถ ศุภกาญจน์ (2556) ศึกษาถึงการเพ่ิมความเหนียวให้กับอีพอก

ซีเรซินโดยใช้ยางธรรมชาติที่ลดน้ำหนักโมเลกุลและยางธรรมชาติที่ลดน้ำหนักโมเลกุลซึ่งผ่านการ
กราฟท์เป็นสารเพ่ิมความเหนียวยางธรรมชาติต้องผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุลเพราะยางจําเป็นต้อง
กระจายตัวระดับโมเลกุลในอีพอกซีเรซิน จากการตรวจสอบน้ำหนักโมเลกุลด้วยเครื่องเจลเพอร์มี    
เอเบิลโครมาโตกราฟฟี (GPC) พบว่าน้ำหนักโมเลกุลและการกระจายน้ำหนักโมเลกุลของยาง
ธรรมชาติที่ลดน้ำหนักโมเลกุล มีค่า เป็น 55,984 กรัม/โมลและ2.420 ตามลําดับ ในกระบวนการ
กราฟต์ใช้มอนอเมอร์ผสมระหวางเมทิลเมทาคริเลต(MMA) และไกลซิดิลเมทาคริเลต (GMA) ที่
อัตราส่วนผสมเท่ากับ 90/10 เปอร์เซ็นต์โดยนําหนัก ปัจจัยที่ศึกษาในกระบวนการกราฟท์คือชนิดของ
ตัวริเริ่มปฎิกิริยา ปริมาณของตัวริเริ่มปฏิกิริยาและปริมาณของมอนอเมอร์ผสมที่มีต่อองศาการกราฟท์
จากการตรวจสอบด้วยเครื่องนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปีพบว่าเบนโซอิลเปอร์
ออกไซด์ (BPO) ให้องศาการกราฟท์สูงกวาเอโซบิสไอโซบิวทิโรไนไตร์ด (AIBN) แต่ยางธรรมชาติที่ลด
น้ำหนักโมเลกุลและผ่านการกราฟท์ด้วย BPO ไม่ละลายในอีพอกซีเรซิน AIBN ให้องศาการกราฟท์
สูงสุดเมื่อใช้ในปริมาณเท่ากับ 2 ส่วนใน 100 ส่วน (phr) ของยางธรรมชาติที่ลดน้ำหนักโมเลกุล และ
องศาการกราฟท์เพ่ิมขึ้นตามปริมาณ มอนอเมอร์ที่เพ่ิมขึ้น จากการตรวจสอบน้ำหนักโมเลกุลของยาง
ธรรมชาติที่ลดน้ำหนักโมเลกุลซึ่งผ่านการกราฟท์พบว่าน้ำหนักโมเลกุลลดลงตามปริมาณมอนอเมอร์ที่
เพ่ิมขึ้น การตรวจสอบสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสมระหว่างอีพอกซีเรซินกับยางธรรมชาติที่ลด
น้ำหนักโมเลกุลซึ่งผ่านและไม่ผ่านการกราฟท์ทําโดยทดสอบค่าความทนแรงกระแทกและสมบัติการ
ดัดโค้ง จากผลการทดสอบพบว่าพอลิเมอร์ผสมที่มีปริมาณยางเท่ากับ 1 phr แสดงค่าความทนแรง
กระแทกสูงที่สุด ค่ามอดุลัสและค่าความต้านแรงดัดโค้งลดลงตามปริมาณยางที่ เพ่ิมขึ้น และค่าความ
ทนแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมทีใช้ยางธรรมชาติที่ลดน้ำหนักโมเลกุลซึ่งผ่านการกราฟท์มีค่าสูง
กว่าค่าความทนแรงกระแทกของพอลิเมอร์ผสมที่ใช้ยางซึ่งไม่ผ่านการกราฟท์ และโดยทั่วไป ค่าความ
ทนแรงกระแทกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมองศาการกราฟท์ การศึกษาเส้นใยป่านศรนารายณ์
เสริมแรงสําหรับพอลิเมอร์ผสมระหว่างอีพอกซีและยางธรรมชาติลดน้ำหนักโมเลกุลซึ่งผ่านการกราฟท์
ที่เพ่ิมความทนแรงกระแทกสูงสุดแก่อีพอกซีนั้น ทําโดยปรับเปลี่ยนปริมาณเส้นใยระหวาง 3-7 
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เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของอีพอกซีเรซิน ใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการทําแอลคาไลเซชันและที่
ผ่านทั้งการทําแอลคาไลเซชันและปรับสภาพพ้ืนผิว ด้วยสารประสานไซเลน ผลการทดลองแสดงให้
เห็นว่าพอลิเมอร์คอมโพสิทซึ่งประกอบด้วยเส้นใย ที่ผ่านการทําแอลคาไลเซชันนั้น มีเพียงพอลิเมอร์
คอมโพสิทที่ปริมาณเส้นใยเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีความทนแรงกระแทกสูงกว่าพอลิเมอร์
ผสม สําหรับการใช้เส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านทั้งการทําแอลคาไลเซชันและการปรับสภาพพ้ืนผิว
ด้วยสารประสานไซเลนพบว่าความทนแรงกระแทกของพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ทุกอัตราส่วนของเส้นใย
สูงกว่าพอลิเมอร์ผสมค่ามอดุลัส ดัดโค้งของพอลิเมอร์คอมโพสิทสูงกว่าพอลิเมอร์ผสม และมีค่าสูง
ยิ่งขึ้นสําหรับพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ เตรียมจากเส้นใยที่ผ่านทั้งการทําแอลคาไลเซชันและการปรับ
สภาพพ้ืนผิวด้วยสานประสานไซเลน ความต้านแรงดัดโค้งและความเครียดดัดโค้ง ณ จุดขาดของพอลิ
เมอร์คอมโพสิท ต่ำกว่าของพอลิเมอร์ผสมแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิทจากเส้น
ใยทีผ่่านการทําแอลคาไลเซชันและการปรับสภาพพ้ืนผิวด้วยสารประสานไซเลน 
 

วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ กษมา จารุกาจร  และยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์  (2558) รายงานการวิจัย 
การศึกษาผลการดัดแปรด้วยความร้อนต่อลักษณะจำเพาะของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ปลูกใน
นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การศึกษานี้เป็นการศึกษาผลของการดัดแปรด้วยความ
ร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที ่ปลูกในพื้นที่อ ำเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา อุณหภูมิที่ใช้ดัดแปรเส้นใยคือ 150 180 และ 200 องศาเซลเซียส ระยะเวลาการดัดแปร 
30 60 และ 120 นาที สำหรับการดัดแปรที่ 150 และ 180 องศาเซลเซียส และ 10–60 นาที สำหรับ
การดัดแปรที่ 200 องศาเซลเซียส สมบัติทางกายภาพที่ศึกษาคือ องค์ประกอบเคมี โครงสร้างเคมีที่
พื้นผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สมบัติทางความร้อน สมบัติทางกล และ  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
จากการศึกษาสามารถสรุปผลของการดัดแปรด้วยความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของเส้นใยป่าน
ศรนารายณ์ได้ดังนี้ เส้นใยป่านศรนารายณ์ท่ีไม่ผ่านการดัดแปรประกอบด้วย ความชื้นประมาณร้อยละ 
7 เมื่อวิเคราะห์ องค์ประกอบเคมีของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่อบแห้งแล้วพบว่าประกอบด้วยลิกนิน
ร้อยละ 8 เฮมิเซลลูโลส ร้อยละ 19 และเซลลูโลสร้อยละ 66 และ มีค่ามอดุลัสของยังก์เท่ากับ 52 
GPa ความทนต่อแรงดึงเท่ากับ 1.1 GPa และ ความเหนียวเท่ากับ 18.6 J/m3 ลักษณะสัณฐานวิทยา
ของเส้นใยมีชั้นเยื่อบาง ๆ ปกคลุม ผิวหน้าสันนิษฐานว่าเป็นสารประกอบจำพวกไขและแวกซ์ การดัด
แปรด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณความชื้นของเส้นใยป่านศรนารายณ์
เหลือประมาณร้อยละ 5-6 เมื่อระยะเวลาดัดแปรไม่น้อยกว่า 30 นาที ปริมาณความชื้นของเส้นใยที่
ผ่านการดัดแปรลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเส้นใยที่ไม่ผ่านการดัดแปร และการดัดแปรเส้นใยที่ 150 
องศาเซลเซียส มีผลทำให้ไขและแวกซ์ถูกกำจัดและทำให้ลิกนินเสื่อมสลายเล็กน้อย แต่ไม่มีผลต่อการ
ยึด ติดกันของโครงสร้างแม็คโครไฟบริล การดัดแปรเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ 150 องศาเซลเซียส ไม่
มีผลอย่าง มีนัยสำคัญต่อมอดุลัสของยังก์และความทนต่อแรงดึง (tensile strength) แต่มีผลทำให้
ความเหนียวของเส้นใยลดลง และมีแนวโน้มลดลงเมื่อระยะเวลาการดัดแปรเพิ่มขึ้น  การดัดแปรด้วย
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ความร้อนที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณความชื้นของเส้นใยร้อยละ 6-7 มีผลทำให้ไข
และแวกซ์ถูกก าจัด และทำให้ลิกนินเสื่อมสลายมากขึ้นเมื่อเทียบกับการดัดแปรเส้นใยที่ 150 องศา
เซลเซียส การดัดแปรเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ 180 องศาเซลเซียส มีผลต่อมอดุลัสของยังก์และมีผล
ต่อการลดลงเล็กน้อยของความทนต่อแรงดึง (tensile strength) แต่มีผลทำให้ความเหนียวของเส้นใย 
ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อระยะเวลาการดัดแปรเพิ่มขึ้น มอดุลัสของยังก์เพิ่มขึ้นใน 30 นาทีของการ
ดัดแปร แต่เมื่อเวลาการดัดแปรเพิ่มขึ้นมอดุลัสของยังก์จะลดลง อย่างไรก็ตามการดัดแปรเส้นใยที่ 
180 องศา เซลเซียสทำให้สมบัติความทนต่อแรงดึงต่ำกว่าสมบัติของเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ผ่านการ
ดัดแปรที่ 150 องศาเซลเซียส การดัดแปรด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณ
ความชื้นของเส้นใยร้อยละ 6-7 มีผลทำให้ไขและแวกซ์ถูกกำจัด และทำให้ลิกนินเสื่อมสลายมากขึ้น
เมื่อเทียบกับการดัดแปรเส้นใยที่ 150 และ 180 องศาเซลเซียส การดัดแปรเส้นใยป่านศรนารายณ์ที่ 
200 องศาเซลเซียส มีผลต่อการลดลง ของมอดุลัสของยังก์ความทนต่อแรงดึง และความเหนียวของ
เส้นใย อย่างมีนัยสำคัญ และเม่ือระยะเวลา การดัดแปรเพ่ิมข้ึนสมบัติความทนต่อแรงดึงจะลดลง และ
สมบัติความทนต่อแรงดึงของเส้นใยที่ผ่านการดัด แปรที่ 200 องศาเซลเซียสจะต่ำกว่าของเส้นใยที่
ผ่านการดัดแปรเส้นใยที่ 150 และ 180 องศาเซลเซียส การดัดแปรเส้นใยป่านศรนารายณ์ด้วยความ
ร้อนที่ 150 180 และ 200 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงของขนาดเส้นใยในระดับ
ไมโครเมตร 
 

ชญานิน วังตาล และรักชนก อินจันทร์ (2560) ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชาน
อ้อย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา 
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และเพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อย ซึ่งมีเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการ
ทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามความ คิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษจาก
ชานอ้อย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการผลิตน้ำอ้อยคั้นสดจำนวน 2 คน เลือกแบบ
เจาะจง และตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 20 คน เลือกแบบบังเอิญ การวิเคราะห์ ข้อมูล
และสถติ ที่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
ส่วนเชิงคุณภาพ นำมาเรียบเรียงและนำเสนอเชิงพรรณนา การวิจัยนี้พบว่าชานอ้อยที่เหลือจากการ
คั้นน้ำออกแล้วสามารถนา มาพัฒนาเป็นกระดาษโดยวิธีการทำกระดาษด้วยมือ โดยใช้อัตราส่วน
น้ำหนักแห้งของชานอ้อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 % นำมาต้ม ใช้น้ำ 6 ลิตร เป็นระยะเวลา 2 
ชั่วโมง และปั่นหรือตีเยื่อ จากนั้นนำตะแกรงไนลอนขนาด 57× 47 ซม.มาร่อนโดยแต่ละ แผ่นจะใช้
เยื่อประมาณ 150 กรัม อัตราส่วนนี้จะได้กระดาษชานอ้อย 6-7 แผ่น คุณสมบัติกระดาษชานอ้อยและ 
ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้อยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  1255/2549 กระดาษชาน
อ้อยและ1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้อย ส่วนผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อ
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ผิวสัมผัส สี กล่ิน ความหนา ความสวยงาม ลักษณะโดยรวม  ของกระดาษและสามารถนๆไปทำ
ผลิตภัณฑ์ได้และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ต่อผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษจากชาน อ้อย มีความ
สนใจหากมีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยและผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อย
สามารถเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน 
 

จิตรลดา ชูมีและคณะ (2560) ศึกษาการพัฒนาการผลิตกระดาษจากเปลือกมะพร้าวสู่ระบบ
ธุรกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระดาษจากเปลือกมะพร้าวและพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของ
กระดาษเปลือกมะพร้าว พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษเปลือกมะพร้าวตามความต้องการของตลาด 
และหาแนวทางในการบริหาร จัดการกลุ่มผู้ผลิตกระดาษเปลือกมะพร้าวที่สามารถดำรงอยู่ได้ การ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ดำเนินการที่กลุ่มเกษตรหลักสองพัฒนาเกษตรพอเพียงยั่งยืน ตำบลหลักสอง อำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ชุมชนจะมีเปลือกมะพร้าวเหลือทิ้งเดือนละประมาณ 5000 กิโลกรัมต่อ
พื้นที่ปลูกมะพร้าวขนาด 5ไร่ การพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษเปลือกมะพร้าว โดยการผสม
เยื่อเปลือกมะพร้าวกับเยื ่อสาใน อัตราส่วน 95:5 และ 70:30 และใช้สารละลายคาร์บอกซีเมทิล
เซลลูโลส เป็นสารช่วยกระจายเยื่อ นอกจากนี้ได้ศึกษา ความหนา ค่าความสว่าง ค่าดัชนีต้านแรงฉีก
ขาด และการดูดซึมน้ำของกระดาษที่ผลิตได้ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการผสมเยื่อสาลงในกระดาษ
มะพร้าวสามารถเพิ่มความสามารถใน การต้านแรงฉีกขาดของกระดาษได้ดี อัตราส่วนระหว่างเยื่อ
มะพร้าวกับสาที่เหมาะสมคือ 70 : 30 โดย น้ำหนัก โดยกระดาษท่ีผลิตได้มี ความหนา 0.28 มิลลิเมตร 
ค่าความสว่าง 65.00 เปอร์เซ็นต์ ค่าดัชนี ต้านแรงฉีกขาด 24.5 นิวตัน–ตารางเมตร ต่อกิโลกรัม การ
ดูดซึมน้ำ 293 วินาที/0.05 มิลลิลิตร จาก การสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการพบว่ากระดาษ
เยื่อผสมแบบบางไม่ผ่านการฟอกสีได้รับ ความพึงพอใจมากท่ีสุด และสามารถพับงอได้ มีความเป็นได้
ที่จะนำไปประยุกต์ในงานหัตถกรรมและ บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ จากการพัฒนาคุณสมบัติเชิงกลของ
กระดาษที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จากกระดาษเปลือกมะพร้าว ได้ขยายอัตราส่วนการ
ผลิตสู่การผลิตในเชิงธุรกิจชุมชน ได้กระดาษ จำนวน 100 แผ่นต่อการผลิต 1 รอบ ระยะเวลา 5 วัน 
ต้นทุนกระดาษ 9 บาทต่อแผ่น และนำกระดาษมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าของกลุ่มผลิต
กระดาษเปลือกมะพร้าว ซึ่งมีสมาชิก 25 คน มีหัวหน้าเป็นหลักในการดำเนินการและจะกระจายงาน
ให้กับสมาชิกอ่ืนๆซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จะเข้ามาดำเนินการร่วมผลิตโดยได้รับค่าตอบแทนตามสัดส่วน
การทำงาน อัตราการผลิตกระดาษจะทำการผลิตอย่างน้อย 6 รอบต่อเดือนเพื ่อนำมาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าคือถุงสำหรับบรรจุผลิตภัฑณ์สมุนไพรให้กับลูกค้าหลักของกลุ่มคือร้าน
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตสินค้าอื่นๆได้แก่ โคม ไฟ นาฬิกา ตะกร้าสานกระดาษเปลือกมะพร้าว
สำหรับชุดปลูกผัก 
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วัชระ ยี่สุ่นเทศ และ อิงอร ตั้นพันธ์ (2562) ศึกษาการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูป
ป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกะพง อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง  ด้านผลิตภัณฑ์ ให้มีความ
นุ่ม และสามารถกันน้ำได้และทดสอบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของ
หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง ด้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ ขั้นตอนการวิจัยเริ่มจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความนุ่มโดยใช้กระบวนการแช่เส้นใยป่านกับสารเคมีโพแทสเซี่ยมไฮดรอกไซด์ 1 ชั่วโมง 
แล้วทำการย้อมสีตามต้องการจากนั้นแช่ด้วยกรดอะซิติก ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ 3 ชั่วโมง แล้วจึงน้า
เส้นใยป่านไปขึ้นรูปตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ จากนั้นสร้างความสามารถกันน้้าโดยการฉีดพ่นด้วยสาร
ฟลูออโรเคมิคัล แล้วจึงน้าไปทดสอบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ของ
หมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร หุบกะพง ด้านผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาใหม่ วิเคราะห์ผลโดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์และ Pearson Chi-Square 
(P) เพื ่ออธิบายความสัมพันธ์และ Paired Simples T-Test เพื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยและหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร (2563) ศึกษานวัตกรรมการใช้กระดาษสาเพื่อพัฒนา

งานด้านการอนุรักษ์เอกสาร และหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ค้นคว้า วิธีการแก้ปัญหาการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติให้มีคุณภาพดีขึ้นโดยคง
สภาพเดิมของต้นฉบับ และเพื่อผลิตกระดาษสาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานโดยสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และสงวนรักษาทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลการทดลอง 4 ด้าน คือ ด้านคุณภาพ
ของกระดาษสา ด้านการกระจายตัวของเนื้อเยื่อกระดาษสา ด้านคุณสมบัติของกระดาษสาที่เหมาะสม
กับการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ และด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษสา ผลการวิจัย สรุป
ได้ดังนี้ 1. ด้านคุณภาพของกระดาษสาที่ใช้ในการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ
พบว่าสีของกระดาษสาที่ได้จากการผลิตขึ้นเองมีสีขาวใกล้เคียงกับกระดาษสาสุโขทัย ขนาด 8 แกรม 
แตกต่างกับกระดาษสาญี่ปุ่น ขนาด 3 แกรม ที่มีสีขาวเป็นธรรมชาติ ความเหนียว คงทน กระดาษสาที่
ผลิตขึ้นเองมีความเหนียวคงทนน้อยกว่ากระดาษสาสุโขทัย ขนาด 8 แกรม ส่วนกระดาษสาญี่ปุ่น 
ขนาด 3 แกรม มีความเหนียวคงทนสูงมีเส้นใยที่ละเอียด มีความอ่อนนุ่ม และมีความหนืด ความบาง
ของกระดาษสาที่ได้จากการผลิตขึ้นมีเนื้อกระดาษที่บางใกล้เคียงกับกระดาษสาญี่ปุ่น ขนาด 3 แกรม 
เหมาะกับการนำมาใช้ในการอนุรักษ์เอกสารและหนังสือของหอสมุดแห่งชาติ แต่มีความบางน้อยกว่า
กระดาษสาสุโขทัย ขนาด 8 แกรม  2. ด้านการกระจายตัวของเนื้อเยื่อกระดาษสา พบว่ากระดาษสาที่
ผลิตขึ้นเองกระจายตัวได้ดีแต่ยังคงมีเนื้อเยื่อปอสาจับตัวเป็นก้อน แตกต่างอย่างชัดเจนกับ กระดาษสา
ญี่ปุ่น ขนาด 3 แกรม ที่เนื้อเยื่อมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ เรียบเนียน เช่นเดียวกับกระดาษสา



26 

สุโขทัย ขนาด 8 แกรม ที่มีการกระจายตัวได้ดี 3. ด้านคุณสมบัติของกระดาษสาที่เหมาะสมสำหรับ
การอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ พบว่ากระดาษสาที่ผลิตขึ้นเองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการนำมาใช้ใน
การอนุรักษ์เอกสารและหนังสือ แต่กระดาษสาญี่ปุ่นขนาด 3 แกรม มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสูงกว่า ส่วนกระดาษสาสุโขทัย ขนาด 8 แกรม สามารถนำมาใช้ในการอนุรักษ์เอกสาร
และหนังสือได้ แต่ประสิทธิภาพจะน้อยกว่ากระดาษทั้ง 2 ชนิด ด้วยมีเนื้อกระดาษที่มีความหนา              
4. ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตกระดาษสา พบว่า สามารลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์เอกสาร
และหนังสือได้มาก เมื่อเปรียบเทียบกับกระดาษสาในขนาดเดียวกัน คือ ขนาด 19×26 ซม. กระดาษ
สาที่ผลิตขึ้นเองต้นทุนค่าใช้จ่ายราคาแผ่นละ 0.22 บาท กระดาษสาญี่ปุ่นขนาด 3 แกรม ราคาแผ่นละ 
36.75 บาท และกระดาษสาสุโขทัย ขนาด 8 แกรม ราคาแผ่นละ 7.50 บาท 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนนิการวิจัย 

 
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ของ
ชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  ดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 

3.1 การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่ าน
ศรนารายณ์ 

 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 

ดำเนินการวิจัยเชิงทดลอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  

3.1.1 วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ ์

1)  วัสดุ 
1.  เศษของป่านศรนารายณ์  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 เศษของป่านศรนารายณ์ 
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 2)  เครื่องมือ 

1. เครื่องชั่งไฟฟ้า  (electrical  balance) 

2. เครื่องชั่งกิโลกรัม (Kilogram scales) 

3. อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ  (Water bath) 

 

3) เครื่องแก้ว 

1. บิกเกอร์  (beaker) 

2. กระบอกตวง  (Cylender)   

3. ปิเปต  (Pipete) 

4. ขวดวัดปริมาตร  (Velumetric flask) 

5. ช้อนตักสาร  (Spatular) 

6. กรวยกรอง  (Funnel) 

 

       4)  วัสดุอุปกรณ์ 
1. ถังพลาสติกขนาดใหญ่ 

2. หม้อสแตนเลส 

3. ตะแกรงสแตนเลส 

4. ถังเก็บเยื่อ 

5. ผ้าขาวบาง 

6. ไม้พาย 

7. เตาแก๊ส 

8. กรรไกร 

               9.   ถุงพลาสติก 
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ภาพที่ 3.2 หม้อต้มเยื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 
ภาพที่ 3.3 อ่างตักเยื่อ 

 

 

 
ภาพที่ 3.4 ตะแกรงช้อนเยื่อ 
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5)  สารเคมี 

1. สารต้มเยื่อ:  โซเดียมไฮดรอกไซด์  (NaOH) 

2. สารฟอกเยื่อ: ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  (H2O2) 

 

3.1.2 วิธีการทดลอง 
 

1) การเตรียมเยื่อกระดาษ 
 

1. นำเศษของป่านศรนารายณ์ มาคัดแยกเอาเศษวัสดุอ่ืนๆที่ปนมาออก แล้วนำมาตัดให้มี

ขนาดเล็กลง มีความยาวประมาณ 1 นิ้ว 

2. ทำการชั่งเศษของป่านศรนารายณ์ โดยชั่งให้ได้น้ำหนัก  0.5 กิโลกรัม    

3. นำเศษของป่านศรนารายณ์ที่ชั่งแล้ว ใส่ถุงพลาสติก  เติมน้ำสะอาดจำนวน  4 ลิตร                 
มัดถุงให้แน่น แช่ไว้ 1 คืน  (24 ชม.) 

 

 
 

ภาพที่ 3.5 การเตรียมเยื่อกระดาษ 
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   2)  การต้มเยื่อกระดาษ 
 
 1.  การเตรียมน้ำยาต้มเยื่อ โดยการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความ
เข้มข้น 4% โดยปริมาตร และ 8% โดยปริมาตร 
 2. สภาวะที่ 1 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมที่แช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
2% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  
 3. สภาวะที่ 2 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมที่แช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
2% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
 4. สภาวะที่ 3 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมที่แช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
2% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง  
 5. สภาวะที่ 4 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมที่แช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
4% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  
 6. สภาวะที่ 5 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมที่แช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
4% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
 7. สภาวะที่ 6 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมที่แช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มคีวามเข้มข้น 
4% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง  

8. การล้างเยื่อ ทำการปล่อยให้เยื่อท่ีต้มเยน็ลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นนำเยื่อจากเศษของป่าน
ศรนารายณ์จากสภาวะต่างๆ มาล้างด้วยน้ำสะอาด  

9. การปั่นเยื่อ นำเยื่อกระดาษที่ล้างแล้วมาปั่นด้วยเครื่องปั่นไฟฟ้าให้ละเอียด ซึ่งขั้นตอน            
การปั่นนี้จะทำให้ได้เยื่อกระดาษที่มีขนาดเล็กลงและละเอียดมากขึ้น 
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ภาพที่ 3.6 การต้มเยื่อกระดาษ 

 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 เยื่อกระดาษก่อนฟอก 
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ภาพที่ 3.8 เครื่องปัน่เยื่อกระดาษ 
 
 

3) การฟอกเยื่อกระดาษ 
 

1. นำเยื่อจากเศษของป่านศรนารายณ์ที่ได้ทั้ง 6 สภาวะมาเข้ากระบวนการฟอกเยื่อ 

2. การเตรียมน้ำยาฟอกเยื่อ โดยการเตรียมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2)  ให้มี

ความเข้มข้น  4% โดยปริมาตร  

3. การชั่งเยื่อจากเศษของป่านศรนารายณ์ จำนวน 100 กรัม  ใส่ในถุงพลาสติก แล้วเติม

น้ำยาฟอกเยื่อ จำนวน 1 ลิตร เขย่า และปดิปากถุงให้เรียบร้อย 

4. การฟอกเยื่อ นำถุงใส่เยื่อจากเศษของป่านศรนารายณ์ที่เตรียมไว้ ไปต้มในอ่างน้ำควบคุม

อุณหภูมิ  ทีอุ่ณหภูมิที่  60 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 1 ชม. 

5. ปล่อยให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นให้การล้างเยื่อจากเศษของป่านศรนารายณ์เพ่ือ

นำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 3.9 เยื่อกระดาษหลังฟอก 
 

4) การทำแผ่นกระดาษ 
1. เตรียมตะแกรงตกัช้อนเยื่อกระดาษขนาด กว้างxยาว เท่ากับ 40X60 ซม. 

2. นำเยื่อจากเศษของป่านศรนารายณ์ที่ได้แต่ละสภาวะ ใส่ลงในถังพลาสติกขนาดใหญ่ที่ 

เตรียมไว้เป็นอ่างตักเยื่อ  

3. เติมน้ำสะอาดลงไปในอ่างตักช้อนเยื่อ และทำการตีเยื่อด้วยไม้พายเพ่ือให้เยื่อกระจายตัว

อยู่ในน้ำอย่างสม่ำเสมอ 

4. ใช้ตะแกรงที่เตรียมไว้ตักช้อนเยื่อตามความลึกท่ีกำหนดไว้ ด้วยการช้อนเยื่อเข้าหาตัว 

พร้อมยกตะแกรงให้สูงพ้นน้ำ ให้ตะแกรงขนานกับพ้ืนเพ่ือให้กระดาษท่ีได้มีความหนาสม่ำเสมอ  

5. นำตะแกรงที่ตักเยื่อจากเศษของป่านศรนารายณ์ไปตากแดดให้แห้ง 

6. เมื่อเยื่อแห้งแล้ว ให้ใช้นิ้วมือกรีดขอบด้านในของตะแกรง ให้เยื่อทีต่ิดใต้ขอบตะแกรงขาด

แล้วเคาะบริเวณตะแกรงจากด้านล่างเบาๆ จะทำให้แผ่นกระดาษหลุดออกจากตะแกรงได้ง่ายขึ้น

จากนั้นจึงค่อย ๆ ดึงออกจนหมดทั้งแผ่น 

7. เมื่อทำเสร็จทุกสภาวะจะได้กระดาษจากป่านศรนารายณ ์จำนวน 6 ชนิด 
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ภาพที่ 3.10 เยื่อกระดาษ 

 
 

 
ภาพที่ 3.11 อ่างตักเยื่อกระดาษ 
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ภาพที่ 3.12 การตักเยื่อกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.13 การตักเยื่อกระดาษ 
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ภาพที่ 3.14 การตากเยื่อกระดาษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 การตากเยือ่กระดาษ 
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ภาพที่ 3.16 กระดาษจากป่านศรนารายณ์ 

 

   5) การทดสอบคุณสมบัติกระดาษ 
       จากการทำกระดาษจากป่านศรนารายณ์ จำนวน 6 ชนิด ทำการสุ่มกระดาษ แบบละ  5 แผ่น  
นำมาทดสอบสมบัติทางกายภาพ (physical  properties)  และคุณสมบัติความแข็งแรง  (Strength 
properties)  ดังนี้ 
      คุณสมบัติทางกายภาพ 

1. น้ำหนักมาตรฐาน  (Basis Weight)  ตามมาตรฐาน  TAPPI-T410-om-93 

2. ความหนา  (Thickness)  ตามมาตรฐาน  TAPPI-T411-om-89 

3. ความชื้น  (Moisture Content)  ตามมาตรฐาน TAPPI-T412-om-94 

4. ความขาวสว่าง  (Brightness) ตามมาตรฐาน  ISO 2469 

5. ความทึบแสง  (Opacity) ตามมาตรฐาน ISO 2469 

    คุณสมบัติความแข็งแรง 
1. ความต้านแรงดันทะลุ  (Burst strength)  ตามมาตรฐาน TAPPI-T403-om-91 

2. ความต้านแรงดึง  (Tensile strength)  ตามมาตรฐาน TAPPI-T404-om-88 

3. ความต้านแรงฉีกขาด  (Tear strength) ตามมาตรฐาน  TAPPI-T414-om-88 
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3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 วิเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติของกระดาษทั้ง 6 ชนิด ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ 5 
ข้อ และคุณสมบัติความแข็งแรง  3 ข้อ  โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานของคุณสมบัติกระดาษ 
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3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ด้วยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์จากระดาษ 

 

 
ภาพที่ 3.18 ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
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ภาพที่ 3.19 กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.20 กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของท่ีระลึก 
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ภาพที่ 3.21 ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของท่ีระลึก 
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3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชนที่เป็นผู้ปลูกป่านศรนารายณ์ ผู้ผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากป่านศรนารายณ์ จำนวน 30 คน  

 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกระดาษจากเศษเหลือทิ้ง
ของป่านศรนารายณ์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับสถานะ เพศ อายุ  
ตอนที่ 2 ถามความพึงพอใจต่อคุณสมบัติของกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 

จำนวน 4 ด้าน ด้านความหนาของกระดาษ การพับงอของกระดาษ การฉีกขาดของกระดาษ และการ
ยืดติดของกระดาษ    

ตอนที่ 3 ถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะ และของที่ระลึก 

ตอนที่ 4 เป็นข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
 

3.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ระหว่างเดือนกันยายน 2563   
 

3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1) วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
นำแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์  

จำนวน 30 ฉบับ มาตรวจหาความสมบูรณ์และตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แล้วนำข้อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาความถี่และค่าร้อยละ  
2.วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายป่านศรนารายณ์ต่อคุณสมบัติ

ของกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation)  

3.วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ปลูกผู้ผลิตและผู้จำหน่ายป่านศรนารายณ์ต่อผลิตภัณฑ์
กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะ และของที่ระลึกโดยการ
หาคา่เฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

4. รวบรวมความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด นำเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย 
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2) การแปลความหมายข้อมูล 
 

 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของเข้าอบรมโดยประกอบด้วยผู้ปลูกป่าน
ศรนารายณ์ ผู้ผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ ์และผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ ์ดังนี้ 
 

ช่วงค่าเฉลี่ย ระดบั 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49 
1.00 – 1.49 

มากที่สุด 
มาก 

ปานกลาง 
น้อย 

น้อยที่สุด 
 
 
3) สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 
สถิติพรรณา ได้แก่ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   
 

3.3 ระยะเวลาการวิจัย 
 
 2 มีนาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
 

3.4 สถานที่ทำการวิจัย 
 
 ห้องปฏิบัติการเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                 
พระนคร   
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ของ

ชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  นำเสนอผลการวิจัยดังนี้ 
 

4.1 สภาวะการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
 

4.1.1 การทดสอบคุณสมบัติของกระดาษกระดาษจากป่านศรนารายณ์ 

 

1) น้ำหนักมาตรฐาน   

 

ตารางท่ี 4.1  น้ำหนักมาตรฐานของกระดาษจากป่านศรนารายณ์ 

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ น้ำหนักมาตรฐาน  (g/m2) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 65.89 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 58.99 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 48.27 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 50.01 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 47.89 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 42.15 

 

 ตารางที่ 4.1  พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีน้ำหนัก

มาตรฐานมากที่สุดเป็น 65.89 กรัม/ตารางเมตร  รองลงมา คือ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่าน

ศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 

และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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2) ความหนา  

 

ตารางท่ี 4.2  ความหนาของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความหนา  (Micron) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 189.74 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 174.13 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 165.78 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 169.97 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 162.58 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 159.21 

 

 ตารางที่ 4.2 พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความหนา

มากที่สุดคือ 189.74 ไมครอน รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 

4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจาก

ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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3) ความชื้น  

 

ตารางท่ี 4.3 ความชื้นของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความชื้น  (%) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 11.81 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 11.35 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 10.15 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 10.18 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 9.97 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 9.48 

 

 ตารางที่ 4.3 พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความชื้น

มากที่สุดคือ 11.81 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 

4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจาก

ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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4) ความขาวสว่าง  

    

 ตารางท่ี 4.4 ความขาวสว่างของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความขาวสว่าง (%) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 75.41 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 78.63 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 80.57 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 82.55 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 87.19 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 90.48 

 

 ตารางที่ 4.4  พบว่า กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr มีความขาว

สว่าง มากที่สุด 90.48 %  รองลงมาคือ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr, 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr และ กระดาษจาก

ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr ตามลำดับ 
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5) ความทึบแสง  

  

ตารางท่ี 4.5 ความทึบแสงของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความทึบแสง   (%) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 92.71 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 85.99 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 80.14 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 85.28 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 79.55 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 75.15 

 

 ตารางที่ 4.5 พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความทึบ

แสงมากที่สุดคือ 92.71 %  รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr, 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจาก

ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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6) ความต้านแรงดันทะลุ    

 

ตารางท่ี 4.6  ความต้านแรงดันทะลุของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความต้านแรงดันทะลุ (KP) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 49.56 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 45.38 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 41.97 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 42.55 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 39.41 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 34.22 

 

 ตารางที่ 4.6   พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความต้าน

แรงดันทะลุมากที่สุดคือ 49.56 KP รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 

เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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 7) ความต้านแรงดึง    

 

ตารางท่ี 4.7  ความต้านแรงดึงของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความต้านแรงดึง (Kg/m) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 102.25 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 99.87 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 95.43 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 85.43 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 80.14 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 75.32 

 

 ตารางที่ 4.7  พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความต้าน

แรงดึงมากที่สุดคือ 102.25 Kg/m  รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 

เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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7) ความต้านแรงฉีกขาด   

 

  ตารางท่ี 4.8  ความต้านแรงฉีกขาดของกระดาษจากป่านศรนารายณ์     

  

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ ความต้านแรงฉีกขาด (mN) 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 398.77 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 385.42 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 378.96 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 369.11 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 357.63 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 348.91 

 

ตารางที่ 4.8  พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความต้าน

แรงฉีกขาดมากที่สุดคือ 398.77 mN รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 

เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ด้วยการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีผลการศึกษาดังนี้ 

 

 4.2.1 ข้อมูลทั่วไป 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม 
 

 
ข้อมูลทั่วไป 

 
ความถี่ 

 
ร้อยละ 

 
1. เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
18 
12 

 
60.00 
40.00 

2. อายุ 
ต่ำกว่า 30 ปี 
30-39 ปี 
40-49 ปี 
50-59 ปี 
60 ปี ขึ้นไป 

 
1 
5 
9 
10 
5 

 
3.33 
16.66 
30.00 
33.33 
16.66 

3. ระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
 

 
16 
2 
12 

 
53.33 
6.66 
40.00 

 
  

จากตารางที่ 4.9 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.00  ส่วนใหญม่ี
อายุระหว่าง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าร้อยละ 53.33 
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 4.2.2 ความพึงพอใจต่อคุณสมบัติกระดาษจากป่านศรนารายณ์ 
 

ความพึงพอใจต่อคุณสมบัติกระดาษจากป่านศรนารายณ์ในการนำไปใช้ประโยชน์เป็น
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก 

 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านความหนา             

ของกระดาษ 

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ x  S.D. ระดับ 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 3.61 0.81 มาก 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 3.48 0.79 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 3.23 0.75 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 2.90 0.82 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 2.78 0.69 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 2.65 0.89 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.10  พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr ได้รับความ

พึงพอใจด้านความหนามากท่ีสุดซ่ึงอยู่ในระดับมาก( x =3.61)  สว่นกระดาษในสภาวะอ่ืนๆได้รับความ

พึงพอใจในระดับปานกลางได้แก่ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr, กระดาษ

จากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% 

เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจากป่าน

ศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านการพับงอ             

ของกระดาษ 

 

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ x  S.D. ระดับ 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 2.75 0.91 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 2.89 0.80 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 3.02 0.70 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 3.34 0.89 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 3.51 0.78 มาก 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 3.60 0.88 มาก 

 

ตารางที่ 4.11  พบว่า กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ได้รับความ

พึงพอใจด้านการพับงอของกระดาษมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x =3.60) รองลงมาคือ กระดาษจาก

ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 

2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 4hr และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านการฉีกขาดของ

กระดาษ 

  

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ x  S.D. ระดับ 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 3.68 0.76 มาก 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 3.51 0.69 มาก 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 3.42 0.88 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 3.30 0.95 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 2.68 0.78 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 2.52 0.80 ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.12  พบว่ากระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr และกระดาษ

จากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr ได้รับความพึงพอใจด้านการฉีกขาดของกระดาษ

มาก ซึ่งอยู่ในระดับมาก ( x =3.68, 3.51 ตามลำดับ)  ส่วนกระดาษในสภาวะอ่ืนๆได้รับความพึงพอใจ

ในระดับปานกลางได้แก่ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่าน

ศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 

และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจด้านการยึดติดของ

กระดาษ  

   

กระดาษจากป่านศรนารายณ์ x  S.D. ระดับ 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 2.74 0.81 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr 2.89 0.87 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr 3.11 0.79 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr 3.35 0.91 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 3.49 0.88 ปานกลาง 

สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 3.58 0.87 มาก 

 

ตารางที่ 4.13  พบว่า กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ได้รับความ

พึงพอใจด้านการยึดติดของกระดาษมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x =3.58) รองลงมาคือ กระดาษจาก

ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 

2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 

NaOH 2% เวลา 4hr และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม
ต่อการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก 
 

 
ข้อคำถาม 

 

x  

 
SD. 

 
ระดับ 

 
1. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและ 
ของที่ระลึก 

4.21 0.82 มาก 

2. ความเหมาะสมของขนาดผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
ภาชนะและของที่ระลึก 

4.35 0.79 มาก 

3. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะ
และของที่ระลึก 

4.52 0.76 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของวัสดุผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะ
และของที่ระลึก 

4.50 0.75 มากที่สุด 

5. โอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะ
และของที่ระลึก 

4.37 0.80 มาก 

 
ตารางที่ 4.14  พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมต่อการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑข์องตกแต่งภาชนะ

และของที่ระลึกข้อ 3. ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก และ ข้อ

4. ความเหมาะสมของวัสดุผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก อยู่ในระดับมาก ( x =3.52, 
3.50 ตามลำดับ)  ส่วน ข้อ 1. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก  2. ความ
เหมาะสมของขนาดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก และ 5. โอกาสในการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก  
 



   

 

บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ของชุมชนหุบกระพง 

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สรุปผลการทดลอง  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการทดลอง 
 

5.1.1  สภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
 
1. สภาวะที่ 1 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมทีแ่ช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง

ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
2% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  
 2. สภาวะที่ 2 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมทีแ่ช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
2% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
 3. สภาวะที่ 3 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมทีแ่ช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
2% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง  
 4. สภาวะที่ 4 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมทีแ่ช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
4% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง  
 5. สภาวะที่ 5 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมทีแ่ช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
4% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง  
 6. สภาวะที่ 6 นำเศษของป่านศรนารายณ์จำนวน 500 กรัมทีแ่ช่ด้วยน้ำสะอาด 4 ลิตร ไว้ลง
ในหม้อต้มเยื่อแล้วเติมน้ำยาต้มเยื่อ ลงไปจนสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 
4% โดยปริมาตร นำไปต้มให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง  
 

นั่นคือสภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ประกอบด้วยความ
เข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 2 และ 4% โดยปริมาตร และนำไปต้มที่อุณหภูมิ 
200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4 และ 6 ชั่วโมง ได้ทั้งหมด 6 สภาวะ 
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5.1.2 คุณสมบัตขิองกระดาษกระดาษจากป่านศรนารายณ์ 
 
1. น้ำหนักมาตรฐาน กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีน้ำหนัก

มาตรฐานมากที่สุดเป็น 65.89 กรัม/ตารางเมตร รองลงมา คือ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 2% เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่าน
ศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr 
และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
 2. ความหนา กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความหนามาก
ที่สุดคือ 189.74 ไมครอน รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr, 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจาก
ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 

3. ความชื้น กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความชื้นมากที่สุด
คือ 11.81 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr, 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจาก
ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 

4. ความขาวสว่าง กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr มีความขาว
สว่างมากที่สุด 90.48 % รองลงมาคือ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr, 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr และ กระดาษจาก
ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr ตามลำดับ 

5. ความทึบแสง กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความทึบแสง
มากที่สุดคือ 92.71 %  รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr, 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจาก
ป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 

6. ความต้านแรงดันทะลุ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความ
ต้านแรงดันทะลุมากที่สุดคือ 49.56 KP รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 
เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์
สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
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7. ความต้านแรงดึง กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความต้าน
แรงดึงมากที่สุดคือ 102.25 Kg/m  รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 
เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์
สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 

8. ความต้านแรงฉีก กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr มีความต้าน
แรงฉีกขาดมากที่สุดคือ 398.77 mN รองลงมาคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 
เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์
สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 
 

นั่นคือกระดาษจากป่านศรนารายณ์มีคุณสมบัติทางกายภาพ ดังนี้ น้ำหนักมาตรฐาน  42.15-
65.89 g/m2  ความหนา 159.21-189.74  ไมครอน   ความชื้น9.48 -11.81 % ความขาวสว่าง  
75.41 - 90.48 % ความทึบแสง  75.15 - 92.71  % ความต้านแรงดันทะลุ 34.22 - 49.56 KP      
ความต้านแรงดึง  75.32 - 102.25 Kg/m และความต้านแรงฉีกขาด  348.91 -  398.77 mN   
 

5.1.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 60.00  ส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.33 และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าร้อยละ 53.33 

2. ความพึงพอใจด้านความหนา กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 

ได้รับความพึงพอใจด้านความหนามากที่สุดซ่ึงอยู่ในระดับมาก( x =3.61)  ส่วนกระดาษในสภาวะ
อ่ืนๆได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลางได้แก่ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% 
เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์
สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr และ 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 

3. ความพึงพอใจด้านการพับงอ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 

ได้รับความพึงพอใจด้านการพับงอของกระดาษมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x =3.60) รองลงมาคือ 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่าน
ศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 
2hr ตามลำดับ 
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4. ความพึงพอใจด้านการฉีกขาด กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 2hr 
และกระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr ได้รับความพึงพอใจด้านการฉีกขาด

ของกระดาษมาก ซึ่งอยู่ในระดับมาก ( x =3.68, 3.51 ตามลำดับ)  ส่วนกระดาษในสภาวะอ่ืนๆได้รับ
ความพึงพอใจในระดับปานกลางได้แก่ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 4% เวลา 4hr และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr ตามลำดับ 

5. ความพึงพอใจด้านการยึดติด กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 6hr 

ได้รับความพึงพอใจด้านการยึดติดของกระดาษมากที่สุดอยู่ในระดับมาก ( x =3.58) รองลงมาคือ 
กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 4% เวลา 4hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ 
NaOH 4% เวลา 2hr, กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 6hr, กระดาษจากป่าน
ศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 4hr และ กระดาษจากป่านศรนารายณ์สภาวะ NaOH 2% เวลา 
2hr ตามลำดับ 

6. ความพึงพอใจต่อการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึกข้อ 3. 
ความเหมาะสมของราคาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก และ ข้อ 4. ความเหมาะสม

ของวัสดุผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก อยู่ในระดับมาก ( x =3.52, 3.50 ตามลำดับ)  
ส่วน ข้อ 1. รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก  2. ความเหมาะสมของขนาด
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก และ 5. โอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง
ภาชนะและของที่ระลึก ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก  
 

5.2  อภิปรายผล 
 

จากการวิจัยการพัฒนากระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจากเศษของป่านศรนารายณ์ของ
ชุมชนหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายดังนี้ 
 

5.2.1 สภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ 
จากการกำหนดสภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์ โดยใช้

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีความเข้มข้น 2 % และ 4% เป็นน้ำยาต้มเยื่อ และ
กำหนดอุณหภูมิการต้มไว้คงที่คือต้มที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2,   4 และ  6 ชั่วโมง
นั้นเพ่ือเป็นการการสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการทำกระดาษ และ การนำกระดาษไปใช้ในงานต่างๆ  
จากการศึกษาพบว่าคุณสมบัติของกระดาษทั้งสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติความแข็งแรงแปรผัน
ตามสภาวะดังนี้  น้ำหนักมาตรฐาน  ความหนา ความชื้น  ความทึบแสง  ความต้านแรงดันทะลุ   
ความต้านแรงดึง  และความต้านแรงฉีกขาด จะลดลงเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลายโซเดียม     
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ไฮดรอกไซด์ และเพ่ิมระยะเวลาการต้ม  ส่วนความขาวสว่าง จะเพ่ิมขึ้นเมื่อเพ่ิมความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และเพ่ิมระยะเวลาการต้ม  ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่าสภาวะ NaOH 2% 
เวลา 6hr  กับ สภาวะ NaOH 4% เวลา 2hr จะส่งผลต่อคุณสมบัติของกระดาษไม่เป็นลำดับตามที่
กล่าวมา 
 

5.2.2 คุณสมบัติของกระดาษกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 จากการวิจัยพบว่าผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อกระดาษจากป่านศรนารายณ์ที่นำมาทำ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกระดาษจากป่าน
ศรนารายณ์มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตกแต่งภาชนะและของที่
ระลึกสอดคล้องกับ ธนพรรณ บุณยรัตนกลิน (2548) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
ฟางข้าว และ ทำกระดาษไปทำผลิตภัณฑ์ 4 ประเภทคือ ดอกไม้ประดิษฐ์ โคมไฟ ของที่ระลึก/ของ
ชำร่วย และเปเปอร์มาเช่  และในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีรายการประเมิน 3 รายการ คือ รูปแบบ 
ขนาด และประโยชน์ พบว่าได้รับการยอมรับในระดับมาก 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. สภาวะในการผลิตกระดาษจากเศษเหลือทิ้งของป่านศรนารายณ์สามารถแต่ละสภาวะ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามคุณสมบัติของกระดาษจากป่านศรนารายณ์ที่ต้องการ โดยพิจารณาจาก
การนำไปใช้ประโยชน์และผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างสรรค์เป็นหลัก 
 2. ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของตกแต่งภาชนะและของที่ระลึกเป็นอีกแนวทางในการใช้ประโยชน์
จากกระดาษป่านศรนารายณ์ ซึ่งสามารถทำในครัวเรือน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และช่วยเพ่ิมรายได ้
 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การพัฒนากระดาษกับงานหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มวัสดุกันกระแทก วัสดุดูดซับ และวัสดุ
ชีวภาพ ซึ่งจะช่วยเพิ่มช่องทางการนำไปใช้ประโยชน์และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 
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