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การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้ Trichoderma viride
Biopulping from Banana Pseudo - Stem of Num-Wa
by Trichoderma viride
สุจยา ฤทธิศร1
บทคัดย่อ
จากการศึกษาการใช้ราย่อยลิกนินในการผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าโดยวิธีทางชีวภาพ พบว่า
ปริมาณเชื้อรา T. viride ที่เพิ่มมากขึ้นไม่มีผลต่อค่า Kappa number และการย่อยลิกนิน แต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลา
ในการเพาะเลี้ยง เมื่อนําเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0
8 10 12 14 และ 16 ค่า Kappa number ของเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride มีค่าน้อยกว่าเยื่อ
จากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี จากการนําเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride และที่ผลิตด้วย
วิธีทางเคมีมาผลิตเป็น กระดาษและนําไปศึกษาค่าความสว่างพบว่ากระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย T.
viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะใช้ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฟอกน้อยกว่ากระดาษที่ผลิต
ด้วยวิธีทางเคมีแต่ได้ความขาวสว่างมากกว่าในทุกระดับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากการคัดเลือก
กระดาษที่ผลิตด้วย T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 12 เปรียบเทียบกับกระดาษที่ผลิตด้วยวิธี
ทางเคมีฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14 พบว่าคุณสมบัติด้านความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษที่
ผลิตด้วย T. viride มีค่าน้อยกว่าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี โดยมีค่าเท่ากับ 3.3 และ 3.9 kg/cm2 ตามลําดับ แต่ความ
ต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride มีค่ามากกว่ากระดาษที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
โดยมีค่าเท่ากับ 24.33 mN.m2/g และ 19.23 mN.m2/g ตามลําดับ

1

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
E-mail: Ritthisorn_s@yahoo.co.th

900

KKU Science Journal Volume 40 Number 3

Research

ABSTRACT
Study in the application of ligninolytic fungi for biopulping from banana pseudo-stem of
Num-Wa was found that the incremental of T. viride had no effect to Kappa number and lignin
degradation but depend on cultured time. The banana pseudo-stem of Num-Wa biopulping by
T. viride with varied hydrogen peroxide bleaching (i.e. 0, 8, 10, 12, 14 and 16%) had kappa
number lower than the product which was made from the chemical process. Paper produced
from banana pseudo-stem of Num-Wa biopulping by T. viride used less hydrogen peroxide for
bleaching than the chemical-made paper but yield more brightness in all level of hydrogen
peroxide concentrations. Comparison the selective paper produced from T. viride bleaching with
12% hydrogen peroxide to the selective paper produced from chemistry bleaching with 14%
hydrogen peroxide found that bursting strength had lower value by 3.3 and 3.9 kg/cm2,
respectively. However, tearing strength of paper produced from T. viride had higher than the
paper produced from chemistry bleaching by 24.33 and 19.23 mN.m2/g, respectively.
คําสําคัญ: ผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพ ราย่อยลิกนิน เยื่อจากกล้วยน้ําว้า
Keywords: Biopulping, Ligninolytic fungi, Banana pseudo - stem of Num-Wa
demand) สู ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยทั่ ว ไปกระบวนการผลิ ต กระดาษเชิ ง (วิ ช ชา, 2545) ส่ ว นปฏิ กิ ริ ย าของไฮโดรเจนเปอร์
หั ต ถกรรมจะใช้ ส ารเคมี ใ นกระบวนการผลิ ต คื อ ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อกระดาษ เป็นเพียงการทํา
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ใช้ในการแช่และต้มเยื่อ ให้ ลิ ก นิ น ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด สี แ ตกตั ว เท่ า นั้ น ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การ
กระดาษ และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ใช้ในการ กําจัดลิกนินที่เหลืออยู่ในเยื่อ เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์
ฟอกเยื่ อ กระดาษ สารเคมี ทั้ ง สองจะเป็ น ตั ว ทํ า ให้ ออก ไซด์ เกิ ด กา รออกซิ ไ ดส์ ก ลุ่ ม คาร์ บอนิ ลใน
กระดาษที่ ไ ด้ มี ค วามขาวสว่ า ง เนื่ อ งจากเกิ ด การทํ า คาร์โบไฮเดรตให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มกรดคาร์บอกซิลิก ซึ่ง
ปฏิกิริยากับลิกนิน ทําให้ปริมาณลิกนินในเยื่อกระดาษ เป็นการทําให้สีของลิกนินที่เหลืออยู่ขาวขึ้น แต่จะกลับ
ลดลง แต่การใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ถึงแม้ว่าจะทําให้ เป็นสีเหลืองได้ง่าย เนื่องจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ปริมาณลิกนินในเยื่อลดลง ในทางกลับกันผลผลิตเยื่อที่ เป็นสารที่สลายตัวง่าย แม้จะเก็บไว้โดยมิได้ทําปฏิกิริยา
ได้ ก็ จ ะมี ค่ า ลดลงเช่ น เดี ย วกั น (วุฒ ิน ัน ท์, 2545) กับสารอื่น จึงทําให้ลิกนินที่เหลืออยู่ในเยื่อรวมตัวกันได้
นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดกระบวนการต้มเยื่อ น้ําทิ้งที่ได้จะ อี ก ครั้ ง ความขาวของกระดาษจึ ง ลดลง (วุ ฒิ นั น ท์ ,
มีส ่ว นประกอบของโซเดี ยมที่ อยู่ ในรู ปเกลื อต่ าง ๆ 2545) นอกจากนี้การผลิตกระดาษจากกล้วยด้วยวิธี
สารประกอบคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน สารต่าง ๆ เหล่านี้ ทางเคมีจากการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์จะมีผลทําให้
จะส่งผลให้น้ําทิ้งมีค่าซีโอดี (COD; chemical oxygen
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คุณภาพของกระดาษที่ได้มี ความแข็งกระด้าง หยาบ
และไม่เรียบ อีกด้วย (ทินกร, 2546)
ด้ว ยเหตุ นี้ งานวิจั ย นี้ จึง ได้ ให้ ค วามสนใจกั บ
การผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพซึ่งเป็นวิธีการผลิต
กระดาษที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และในปั จ จุ บั น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกําลังได้รับความนิยม
และต่างประเทศได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก การ
ผลิตกระดาษด้วยวิธีทางชีวภาพเป็นการใช้เชื้อจุลินทรีย์
หมักกับวัตถุดิบ (พืช) เพื่อย่อยสลายลิกนินในพืช แทนการ
ใช้สารเคมีพวกโซเดี ยมไฮดรอกไซด์ ทํา ให้ สามารถเพิ่ ม
คุณภาพของกระดาษให้ดีขึ้น และช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากสารเคมี

วิธีดําเนินงาน
1. การเตรียมกาบกล้วยน้ําว้า สําหรับใช้เป็นวัถุดิบใน
การผลิตเยื่อกระดาษ
นําต้นกล้วยน้ํ าว้ามาตัดเอาเฉพาะส่วนลําต้ น
ของกล้วยน้ําว้า ใช้เฉพาะส่วนกาบกล้วย หั่นกาบกล้วยให้
มีขนาด กว้าง 2 เซนติเมตร และยาว 5 เซนติเมตร นําไป
อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง
2. การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
2.1 การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
โดยวิธีทางเคมี มีวิธีการดังนี้
แช่กาบกล้วยน้ําว้าด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 2 โดยน้ําหนักเยื่อ เป็นเวลา 24
ชั่ ว โมง หลั ง จากนั้ น นํ า มาต้ ม ในสารสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 7 โดย
น้ํ า หนั ก เยื่ อ อุ ณ หภู มิ 100 องศาเซลเซี ยส นาน 150
นาที และคนกวนเยื่อกลับขึ้นลงทุก ๆ 60 นาที เมื่อครบ
เวลายกลง แช่เยื่อในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้
ต้มไว้ 24 ชั่วโมง ล้างทําความสะอาดเยื่อด้วยน้ําให้
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกหมดหรือเยื่อหายลื่น
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นําไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส อย่างน้อย
6 ชั่วโมง นําเยื่อกาบกล้วยไปหาค่า kappa number
(ทดสอบตามมาตรฐาน TAPPI (Technical Association
of the Pulp and Paper Industry) ที่ T236 cm – 85
กําหนดโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา
หรือ ANSI (American National Standard Institute))
2.2 การผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ด้วยวิธีทางชีวภาพโดยใช้ T. viride มีวิธีการดังนี้
2.2.1 ทําการเพาะเลี้ยงเชื้อรา T. viride
ลงบนอาหาร PDA (potato dextose agar) บ่มที่อุณหภูมิ
30 องศาเซลเซียส นาน 7 วัน เตรียมกาบกล้วยน้ําว้า 10
กรั ม แช่ น้ํ า กลั่ น ประมาณ 3 ชั่ ว โมง จากนั้ น นํ า กาบ
กล้ ว ยน้ํา ว้ า ใส่ ล งในขวดทดลองขนาด 500 มิล ลิ ลิ ต ร
แล้ ว นํ า ไปนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ 121 องศาเซลเซี ย ส
ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา 15 นาที ตัด
ชิ้นวุ้น PDA ที่มีเชื้อรา T. viride อายุ 7 วัน ด้วย cork
borer เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ใส่ชิ้นวุ้นของเชื้อลง
บนกาบกล้วยน้ําว้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว บ่มที่อุณหภูมิ
31 องศาเซลเซียส โดยแบ่งชุดการทดลอง ดังนี้
1-3 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 1 ชิ้น นาน 3
สัปดาห์
1-4 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 1 ชิ้น นาน 4
สัปดาห์
1-5 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 1 ชิ้น นาน 5
สัปดาห์
2-3 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 2 ชิ้น นาน 3
สัปดาห์
2-4 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 2 ชิ้น นาน 4
สัปดาห์
2-5 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 2 ชิ้น นาน 5
สัปดาห์
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3-3 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 3 ชิ้น นาน 3

สัปดาห์
3-4 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 3 ชิ้น นาน 4
สัปดาห์
3-5 หมักด้วย T. viride ชิ้นวุ้น 3 ชิ้น นาน 5
สัปดาห์
2.2.2 นําเยื่อกาบกล้วยไปวิเคราะห์หา
ค่า kappa number การย่อยลิกนิน จากนั้นเลือกชุด
การทดลองที่เชื้อราสามารถย่อยสลายลิกนินได้ดีที่สุด
โดยดูจากปริมาณชิ้นวุ้นและระยะเวลา
2.2.3 นํ าเยื่ อกาบกล้ วยจากชุ ดการ
ทดลองที่คัดเลือกได้ จากข้ อ 2.2.2 มาศึ กษาการย่อย
เซลลูโลส และค่า Selection factor
2.2.4 ผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วย
โดยการนํากาบกล้วยน้ําว้าที่ผ่านการย่อยลิกนิน จาก
ชุดการทดลองที่เลือกไว้ในข้อ 2.2.2 ไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
หม้อนึ่งความดันไอที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที นํากาบกล้วย
น้ํ า ว้ า ไปต้ ม เพื่ อ ทํ า เยื่ อ ในน้ํ า กลั่ น โดยใช้ อ ุณ หภูมิ
ประมาณ 100 องศาเซลเซีย ส นาน 150 นาที และ
นําเยื่อที่ได้ไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส
อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
3. ศึกษาปริมาณสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ในการ
ฟอกเยื่อ
นํ า เยื่ อ กระดาษจากกาบกล้ ว ยน้ํ า ว้ า ที่ ผ ลิ ต
ด้ ว ยวิ ธี ท างเคมี และที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ทางชี วภาพ ในข้ อ
2.2.4 มาทํ า การศึ ก ษาปริ ม าณสารไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่เหมาะสมในการฟอกเยื่อ โดยใช้ปริมาณสาร
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แตกต่างกันดังนี้ ร้อยละ 8 10
12 14 และ16 ตามลําดับ เติมแมกนีเซียมซัลเฟตร้อย
ละ 0.05 และโซเดียมซิลิเกตร้อยละ 2 ใส่ลงในน้ํากลั่น
โดยใช้อัตราส่วนน้ํากลั่น 25 มิลลิลิตรต่อเยื่อ 25 กรัม
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ปรับความเป็นกรดด่างด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้อยู่
ในช่วง 10.5-11.0 หลังจากนั้นใส่เยื่อที่จะฟอกลงไปคน
ให้เยื่อเปียกสารละลาย ต้มที่อุณหภูมิ 80-90 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และคนทุก ๆ 30 นาที
ล้างด้วยน้ําสะอาดจนหายลื่น และนําเยื่อมาทุบเพื่อให้
เยื่อกระจายตัว นําเยื่อที่ได้จากการผลิตด้วยวิธีทางเคมี
และวิธีทางชีวภาพ ไปหาค่า kappa number
4. การขึ้นแผ่นกระดาษด้วยตะแกรง
นําเยื่อกระดาษที่ได้จากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิต
ด้วยกระบวนการทางเคมี และที่ผลิ ตด้ วยเชื้ อรา มาขึ้ น
แผ่นกระดาษโดยชั่งน้ําหนักตามแกรมกระดาษ 80 แกรม
ใช้เยื่อเปียก 31.62 กรัม ตะแกรงขึ้นแผ่นขนาด 20.6 ×
29.2 เซนติเมตร นําไปอบที่อุณหภูมิประมาณ 40-45
องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชั่วโมง เมื่อแห้งแล้วจึงลอก
แผ่นกระดาษออกจากตะแกรง
5. การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและด้านความ
เหนียวของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าทั้งที่ผลิตด้วย
วิธีทางเคมี และทางชีวภาพ
นํ า กระดาษที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ท างเคมี แ ละทาง
ชีวภาพ มาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ ความขาว
สว่าง ((Spectro Densitometer), 500 Series, XRite, Incorporated 3100, U.S.A.) และด้านความเหนียว
ได้ แ ก่ ความหนา (US-22 B, Teclock, IDM
Instruments,
Japan) ความต้ า นแรงดั น ทะลุ
(PAP2056, PAP, TECH Engineer & associates,
India) และความต้านแรงฉีกขาด (53983.f 000, FRANG
TEST, FRANK Prufgerate GmbH, Germany) ทําการ
คั ดเลื อกกระดาษที่ ฟอกด้ วยปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ที่ ส่งผลให้ กระดาษมีคุณ สมบั ติทางกายภาพ
และความเหนียวที่ดีที่สุด จากที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมีและ
วิธที างชีวภาพมาเปรียบเทียบกัน
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6. วิเคราะห์ค่าทางสถิติและใช้แผนการทดลองแบบ
สุ่มตัวอย่างสมบูรณ์ (Completely randomized
design: CRD)

ผลการวิเคราะห์
1. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเยื่อจากกาบกล้วย
น้ําว้า
1.1 ค่า kappa number ของเยื่อจากกาบ
กล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
เยื ่อ จากกาบกล้ว ยน้ํ า ว้า ที่ผ ่า นการต้ม ด้ว ย
โซเดียมไฮดรอกไซด์มีค่า kappa number เท่ากับ 27.25
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(ตารางที่ 1) เมื่อนําเยื่อกาบกล้วยน้ําว้าไปฟอกด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในปริมาณที่ต่างกัน ได้แก่ ร้อย
ละ 8 10 12 14 และ 16 ตามลําดับพบว่าค่า kappa
number มีค่าแปรผกผันกับ ปริมาณของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อ จากการเปรียบเทียบ
ค่า kappa number พบว่าทุกชุดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05)
1.2 ค่า kappa number การย่อยลิกนิน การ
ย่อยเซลลูโลส และค่า selection factor ของเยื่อกาบ
กล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ

ตารางที่ 1 ค่า kappa number ที่เหลือจากการฟอกเยื่อกาบกล้วยน้ําว้าด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ค่า Kappa number
วิธีทางเคมี

0
27.25

a

8
20.08

b

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์(ร้อยละ)
10
12
14
16 CV (%)
c
d
e
18.18 15.44 13.47 11.95 f 9.30

หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)

ตารางที่ 2 ค่า kappa number และการย่อยลิกนิน ที่ได้จากการย่อยกาบกล้วยน้ําว้าด้วย T. viride
ชุดการทดลอง Kappa number
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-3
3-4
3-5
CV (%)

22.39Aa
22.77Aa
20.26Ab
22.74Aa
22.56Aa
20.42Ab
22.56Aa
22.74Aa
20.42Ab
25.30

การย่อยลิกนิน
(% น้ําหนักแห้ง)
0.584Aa
0.577Aa
0.624Ab
0.577Aa
0.581Aa
0.621Ab
0.581Aa
0.577Aa
0.621Ab
26.900

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทเี่ หมือนกัน หมายถึง ใช้ปริมาณชิ้นวุ้นที่ต่างกัน คือ 1 2 และ 3 ชิ้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
2. ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงที่ต่างกัน คือ 3 4 และ 5 สัปดาห์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
3. สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวแทนของแต่ละชุดการทดลอง ได้แก่ x-y โดย x คือจํานวนชิ้นวุ้น 1 2 และ 3 ชิ้น ส่วน y คือ จํานวนสัปดาห์ที่
ทําการทดลอง 3 4 และ 5 สัปดาห์
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1.2.1 ค่า kappa number และการ

ศึกษาการย่อยเซลลูโลส และค่า selection factor
ย่อยลิกนิน
ต่อไป
จากตารางที่ 2 พบว่าจํานวนชิ้นวุ้นที่แตกต่าง
1.2.2 การย่ อ ยเซลลู โ ลส และค่ า
กันของชุดการทดลองที่ใช้ T. viride ของทุกชุดการ selection factor
ทดลองไม่มีผลต่อค่า kappa number และการย่อย
จากการย่อยกาบกล้วยน้ําว้าด้วย T. viride
ลิก นิน ในกาบกล้ว ยน้ํ า ว้า โดยทั ้ง 2 ค่า ไม่ม ีค วาม นาน 5 สัปดาห์ พบว่าการย่อยเซลลูโลส มีค่าเท่ากับ
แตกต่า งกัน อย่า งมีน ัย สํ า คัญ ทางสถิต ิ และการย่ อย 24.379% น้ําหนักแห้ง ส่วนค่า selection factor
ลิกนินของชุดการทดลองในสัปดาห์ที่ 5 มีความแตกต่าง พบว่ามีค่า เท่ากับ 0.026
กันอย่างมีนั ยสํ าคั ญทางสถิติ (P< 0.05) กับ ชุด การ
1.2.3 ค่า kappa number ของเยื่อจากกาบ
ทดลองในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 แต่ชุดการทดลองใน กล้ วยน้ํ าว้ าที่ ฟอกด้ วยปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
สั ป ดาห์ ที่ 3 และ 4 ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี แตกต่างกันของวิธีทางชีวภาพ
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นจึงเลือกชุดการทดลอง 1-5 มา
ตารางที่ 3 ค่า kappa number ที่เหลือจากการฟอกเยื่อกาบกล้วยน้ําว้าด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ค่า Kappa number
T. viride

0
20.42 a

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (ร้อยละ)
8
10
12
14
16 CV (%)
b
c
d
e
13.84 11.21 9.45 8.19 7.41f 0.89

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรพิมพ์ที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
2. เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของวิธีการผลิตเดียวกันแต่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน

จากตารางที่ 3 เยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิต
ด้วยวิธีทางชีวภาพ (T. viride) ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร้ อยละ 0 8 10 12 14 และ 16 ค่า kappa
number มีค่าแปรผกผันกับปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ในการฟอกเยื่อ จากการเปรียบเทียบ
ค่า kappa number พบว่าทุกชุดการทดลองมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05)
1.3 เปรียบเทียบค่า kappa number ของ
เยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แตกต่างกันของวิธีทางเคมี และวิธีทาง
ชีวภาพ
จากตารางที่ 1 และ 3 เยื่อจากกาบกล้วย
น้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมีและผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ

ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 8 10 12 14
และ 16 ค่า kappa number มีค่า แปรผกผัน กับ
ปริม าณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใ ช้ในการฟอก
เยื ่อ เหมือ นกัน ทั ้ง สองชุด การทดลอง แต่ค ่า kappa
number ในเยื่อกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
จะมีค่ามากกว่าเยื่อกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทาง
ชีวภาพ
2. คุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียวของ
กระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
2.1 คุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียว
ของกระดาษจากกาบกล้ วยน้ํา ว้ าที่ ฟ อกด้ วยปริม าณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4 ความขาวสว่างและความหนาของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ความหนา (µ)
ความขาวสว่าง (ร้อยละ)
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
กระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า กระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
(ร้อยละ)
ทางเคมี
T. viride
ทางเคมี
T. viride
0
8
10
12
14
16

58.20 c
85.97 b
86.14 b
87.09 b
88.90 a
90.16 a

62.34f
87.03e
88.32d
89.52c
90.66b
92.01a

1098.60a
657.20b
512.40e
520.20d
485.00f
589.40c

540.10a
379.20b
332.50c
326.60d
292.60e
298.60e

CV (%)

0.54

0.71

28.60

24.90

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
2. เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของวิธีการผลิตเดียวกันแต่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน

2.1.1 กระดาษจากกาบกล้ ว ยน้ํา ว้ า ที่
ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
จากการศึกษาค่าความขาวสว่าง (ตารางที่ 4)
พบว่าความขาวสว่างของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้ามี
ค่าแปรผันตรงกับปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ใน
การฟอกเยื่อ และพบว่ากระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่
ผลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ท างเคมี ฟ อกเยื่ อ ด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้อยละ 0 มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) กับกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ฟอก
เยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12 14
และ 16 ส่ ว นเยื่ อ ที่ ฟอกด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
ร้อยละ 8 10 และ 12 ค่าความขาวสว่างของกระดาษไม่มี
ความแตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ แต่ มี ความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับเยื่อที่
ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14 และ 16
ส่วนเยื่อที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14
และ 16 ไม่ มี ความแตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ
ความหนาของกระดาษ (ตารางที่ 4) ที่ ฟ อกด้ ว ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในทุกระดับความเข้มข้นมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) ความ
ต้า นทานแรงดัน ทะลุ ของกระดาษ (ตารางที่ 5) จาก
กาบกล้ว ยน้ํ าว้ าที่ ผลิ ตด้ วยวิธี ทางเคมี ที่ฟ อกเยื่ อด้ ว ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 8 และ 10 ไม่มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ แต่ มี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับ
กระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ
14 และ 16 กระดาษที่ ฟอกเยื่ อ ด้ วยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ ร้ อ ยละ 12 ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติกับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ร้อยละ10 แต่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับกระดาษที่ฟอกเยื่อ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 และ 8 สําหรับ
ค่า ดัชนี ความต้ า นทานแรงฉี กขาด (ตารางที่ 5) มี ค่ า
แปรผกผันกับปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ใน
การฟอกเยื่ อ และพบว่ า กระดาษที่ ฟ อกเยื่ อ ด้ ว ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 0 มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับกระดาษที่ฟอก
เยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12 14
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และ 16 ส่วนกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 และ 16 ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ กระดาษที่ ฟ อกเยื่ อ ด้ ว ย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ร้ อยละ 10 12 และ 14 แต่
กระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ
8 มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(P<0.05) กั บ กระดาษที่ ฟ อกเยื่ อ ด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ร้ อ ยละ 16 กระดาษที่ ฟ อกเยื่ อ ด้ ว ย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12 และ 14 ไม่มี

Research

ความแตกต่างกั นอย่ างมีนั ยสํา คัญทางสถิ ติ ดัง นั้นใน
การทดลองนี้จึงเลือกใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ
14 ในการฟอกเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิต
ด้ ว ยวิ ธี ท างเคมี ม าเปรี ย บเที ย บกั บ กระดาษจากกาบ
กล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ เนื่องจากกระดาษ
ที่ ไ ด้ มี ค่ า ความขาวสว่ า งไม่ มี ค วามแตกต่ า งอย่ า งมี
นัยสํา คัญทางสถิติกั บกระดาษที่ฟอกด้ว ยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ร้ อ ยละ 16 แต่ มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความ
เหนียวของกระดาษดีกว่า

ตารางที่ 5 ความต้านแรงดันทะลุและความต้านทานแรงฉีกขาดของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(ร้อยละ)
0
8
10
12
14
16
CV (%)

ความต้านแรงดันทะลุ ความต้านทานแรงฉีกขาด
(kg/cm2)
(mN•m2/g)
ทางเคมี T. viride ทางเคมี
T. viride
a
b
a
6.20
3.37
25.17
15.93d
5.80a
3.63a
21.54b
26.31a
5.60ab
3.40b
20.78bc
25.99a
4.80b
3.30b
20.15bc
24.33b
3.90c
3.07c
19.23bc
20.00c
3.10c
2.97c
18.40c
14.41e
9.3
3.33
7.4
2.15

หมายเหตุ 1. ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน หมายถึง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)
2. เป็นการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของวิธีการผลิตเดียวกันแต่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่างกัน

2.1.2 กระดาษจากกาบกล้ ว ยน้ํา ว้ า ที่
ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ
จากการศึกษากระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่
ผลิตด้วย T. viride พบว่าความขาวสว่างของกระดาษ
(ตารางที่ 4) ที่ ฟอกเยื่อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้อยละ 0 8 10 12 14 และ 16 มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) ความหนาของกระดาษ
(ตารางที่ 4) พบว่ากระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ร้ อ ยละ 0 มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับกระดาษที่ฟอกเยื่อ

ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12 14 และ
16 กระดาษที่ ฟอกเยื่ อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์
ร้อยละ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) กับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 12 14 และ 16 กระดาษที่ฟอกเยื่อ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10 มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับกระดาษที่
ฟอกเยื่ อด้ว ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้ อยละ 12 14
และ 16 กระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้อยละ 12 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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(P<0.05) กับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14 และ 16 แต่กระดาษที่ฟอกเยื่อด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14 ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ร้ อ ยละ 16 ความต้ า นทาน
แรงดันทะลุของกระดาษ (ตารางที่ 5) พบว่ากระดาษที่
ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) กั บ
กระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ
0 10 12 14 และ 16 ส่ ว นกระดาษที่ ฟ อกเยื่ อ ด้ ว ย
ไฮโดรเจนเปอร์อ อกไซด์ร้ อ ยละ 0 10 และ 12 ไม่ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่มีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P<0.05) กั บ
กระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ
14 และ 16 ส่ วนกระดาษที่ฟ อกเยื่ อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14 และ 16 ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดัชนีความต้านทานแรงฉีก
ขาดของกระดาษ (ตารางที่ 5) พบว่ากระดาษที่ฟอกเยื่อ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 0 มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) กับกระดาษที่
ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 12
14 และ 16 ส่ วนกระดาษที่ฟ อกเยื่ อด้ วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 และ 10 ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติแต่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05) กับกระดาษที่ฟอกเยื่อ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 12 14 และ 16
และกระดาษที่ฟ อกเยื่ อด้ว ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้ อ ยละ 12 14 และ 16 มี ค วามแตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังนั้นในการทดลองนี้จึง
เลือกกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
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ร้อยละ 12 เนื่องจากกระดาษที่ได้มีค่าความขาวสว่าง
มากกว่า ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ร้อยละ 14 และ 16 จะมีค่ า
ความขาวสว่างน้อยกว่าก็ตาม แต่คุณสมบัติด้านความ
เหนียวของกระดาษที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้อยละ 14 และ 16 มีค่าน้อยกว่ากระดาษที่ฟอกเยื่อ
ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 12
3. เปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียว
ของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
และวิธีทางชีวภาพ
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความขาวสว่ า งของ
กระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า (ตารางที่ 6) ที่ผลิตด้วยวิธี
ทางเคมีฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ14 มีค่า
น้อยกว่าความขาวสว่างของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ที่ผลิตด้วย T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้อยละ 12 โดยมีค่าร้อยละของความขาวสว่างเท่ากับ
ร้อยละ 88.90 และ 89.52 ตามลําดับ ความหนาของ
กระดาษ พบว่ากระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย
วิธีทางเคมีฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ14
กระดาษมีความหนามากกว่ากระดาษจากกาบกล้วย
น้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ12 มีค่าเท่ากับ 485 µ และ 332.5 µ
ตามลําดับ ความต้านทานแรงดันทะลุของกระดาษที่
ผลิตด้วยวิธีทางเคมีมีค่ามากกว่าที่ผลิตด้วย T. viride มี
ค่าเท่ากับ 3.9 kg/cm2 และ 3.3 kg /cm2 ตามลําดับ
ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ทีผ่ ลิตด้วยวิธีทางเคมีมีค่าน้อยกว่ากระดาษที่ผลิตด้วย T.
viride โดยมีค่าเท่ากับ 19.23 mN.m2/g และ 24 .33
mN.m2/g ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคุณสมบัติของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า ที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมีฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 14 กับที่ผลิตด้วย T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 12
ความต้าน ดัชนีความต้านทาน
ความขาวสว่าง
ความหนา (µ) แรงดันทะลุ
แรงฉีกขาด
(ร้อยละ)
2
(kg/cm )
(mN•m2/g)
เคมี ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14
88.90
485.00
3.90
19.23
T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
89.52
332.50
3.30
24.33
ร้อยละ 12
กระดาษจากกาบ
กล้วยน้ําว้า

สรุปและวิจารณ์
1. การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเยื่อจากกาบกล้วย
น้ําว้า
1.1 ค่า kappa number ของเยื่อจากกาบ
กล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
เยื ่อ ก ล้ว ยน้ํ า ว้า ธ รร มชาติม ีค ่า kappa
number ลดลง เมื่อนําเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าไปต้ม
ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ เนื่องจากโซเดียมไฮดรอกไซด์
สามารถลดปริ มาณลิ กนิ นในเยื่ อกล้ วยได้ บางส่ วน โดย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ทําให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส แยก
สารประกอบเชิงซ้อนพวกลิกนินออกและเกิดการสลาย
ของลิก นิน (กนิษฐ์, 2548) เมื่อนําเยื่อมาฟอกด้วย
ไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ในปริ ม าณที่แ ตกต่ างกั น ค่ า
kappa number ของเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิต
ด้ว ยวิ ธีท างเคมี จะแปรผกผัน กับ ปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่ง การฟอกเยื่อ ด้ว ยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่ใช่เป็นการกําจัดลิกนินที่เหลืออยู่ในเยื่อ แต่
เป็นเพียงการทําให้ลิกนินซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดสีแตกตัว
เท่านั้น โดยปฏิกิริยาเกิดจากการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ใน
การปรั บความเป็ นกรดด่างในขณะทํ าการฟอกเยื่อด้ วย
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทําให้เกิดเปอร์ไฮดรอกซิลไอออน
(OOH-) ซึ่ ง เป็ น สารที่ ว่ อ งไวต่ อ การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ออกซิเดชั่นมาก (นิภาพร และชัชวาลย์, 2546) ดังสมการ
OOH- + H2O
H2O2 + OH-

ซึ่งเปอร์ ไฮดรอกซิ ลไอออนจะทํ าปฏิ กิ ริยากั บ
ลิกนินในเส้นใย ทําให้บางหน่วยของฟีนิลโพรเพนแตกออก
เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของลิ ก นิ น ลิ ก นิ น ที่
เหลืออยู่ในเส้นใยจึงมีสีขาวขึ้น ทําให้ค่าการสะท้อนแสง
ในช่วงที่มองเห็นเพิ่มขึ้น กระดาษจึงมีความขาวสว่างมาก
แต่คุณสมบัติด้านความเหนียวของกระดาษลดลง (นิภาพร
และชัชวาลย์, 2546)
1.2 ค่า kappa number การย่อยลิกนิน การ
ย่อยเซลลูโลส และค่า selection factor ของเยื่อกาบ
กล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ
1.2.1 ค่า kappa number และการ
ย่อยลิกนิน
การย่อยกาบกล้วยน้ําว้าด้วย T. viride พบว่า
ปริ ม าณชิ้ น วุ้ น ที่ ใ ช้ เ ริ่ ม ต้ น ไม่ มี ผ ลต่ อ ค่ า kappa
number แ ล ะ ก า ร ย่ อย ลิ ก นิ น แ ต่ จ ะ ขึ้ น อยู่ กั บ
ระยะเวลาในการเพาะเลี้ ย ง โดยชุ ด การทดลองใน
สัปดาห์ที่ 5 จะมีค่า kappa number น้อยที่สุด และการ
ย่ อยลิ กนิ นมากที่ สุ ด เนื ่อ งจาก T. viride จะผลิต
เอนไซม์แลคเคส และเอนไซม์เ ปอร์ออกซิเดสซึ่งเป็น
เอนไซม์ก ลุ ่ม ที ่สามารถย่ อยสลายลิ กนิ น (สุ กาญจน์ ,
2553; Gochev and Krastanov, 2007) ที่อยู่ในเส้นใย
ของกล้วย
1.2.2 การย่ อ ยเซลลู โ ลส และค่ า
selection factor
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จากการศึ ก ษาการย่ อ ยเซลลู โ ลส และค่ า
selection factor ด้วย T. viride (ชุดการทดลอง 1-5)
พบว่ามีค่าเท่ากับ 24.379% น้ําหนักแห้ง และ 0.026
ตามลําดับ ซึ่ ง ค่า selection factor จะบ่ง บอกถึง
ความสามารถในการย่อ ยสลายลิก นิน และการย่อ ย
สลายเซลลูโ ลสของเชื้อ รานั ้น ว่า สามารย่อ ยสลาย
ลิก นิน ได้ม ากหรือ น้อ ยกว่า การย่อยสลายเซลลูโลส
โดยถ้าค่า Selection factor มีค่ามากแสดงว่าเชื้อรา
สามารถย่อยสลายลิกนินได้มากกว่าการย่อยเซลลูโลส
(กัลยวัต พรสุรัตน์, 2546)
1.2.3 ค่า kappa number ของเยื่อจากกาบ
กล้ วยน้ํ าว้ าที่ ฟอกด้ วยปริ มาณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์
แตกต่างกันของวิธีทางชีวภาพ
ลิกนินที่อยู่ในเยื่อกาบกล้วยน้ําว้าถูกย่อยสลาย
โดย T. viride ด้วยเอนไซม์แลคเคส และเอนไซม์เปอร์ออกซิ เดสซึ ่ง เป็น เอนไซม์ก ลุ ่ม ที ่ส ามารถย่อ ยสลาย
ลิก นิน ได้ (สุ ก าญจน์ , 2553; Gochev and
Krastanov, 2007) ทําให้ค่า kappa number ลดลง
เมื่ อ นํ า เยื่ อ มาฟอกด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ใ น
ปริมาณที่แตกต่างกัน พบว่าค่า kappa number ของ
เยื่อจากกาบกล้วยน้ํ าว้าที่ ผลิตด้ วยวิธีท างชี ว ภาพจะ
แปรผกผั น กั บ ปริ ม าณไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์
เช่นเดียวกับเยื่อที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
1.3 เปรียบเทียบค่า Kappa number ของเยื่อ
จากกาบกล้วยน้ําว้าที่ฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แตกต่างกันของวิธีทางเคมี และวิธีทางชีวภาพ
จากการศึกษาพบว่าเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่
ผลิตด้วยวิธีทางเคมีมีค่า kappa number มากกว่าเยื่อ
จากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride ในทุกระดับ
ของการฟอกด้ ว ยปริ ม าณไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ที่
เท่ากัน แสดงให้เห็นว่าเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย
วิธีทางชีวภาพจะใช้ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใน
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การฟอกเยื่อน้อยกว่าเยื่อจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย
วิธีทางเคมี ทั้งนี้เนื่องจากลิกนินที่อยู่ในเยื่อกาบกล้วย
น้ําว้าถูกย่อยสลายโดย T. viride ด้วยเอนไซม์แลคเคส
และเอนไซม์เ ปอร์อ อกซิเ ดสซึ ่ง เป็น เอนไซม์ก ลุ ่ม ที่
สามารถย่อ ยสลายลิก นิน ได้ (สุ ก าญจน์ , 2553;
Gochev and Krastanov, 2007) ทําให้ลิกนินที่อยู่ใน
เส้นใยกาบกล้วยน้ําว้ามีปริมาณลดลง
2. คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและความเหนี ย วของ
กระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
2.1 คุณสมบัติทางกายภาพและความเหนียว
ของกระดาษจากกาบกล้ วยน้ํา ว้ าที่ ฟ อกด้ วยปริม าณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่แตกต่างกัน
2.1.1 กระดาษจากกาบกล้ ว ยน้ํา ว้ า ที่
ผลิตด้วยวิธีทางเคมี
จากการศึ ก ษาปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฟอกเยื่อกระดาษที่ผลิต
ด้วยวิธีทางเคมี พบว่าปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความขาวสว่างของกระดาษเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ใน
การฟอกเยื่อกระดาษจะทําให้ลิกนินที่ก่อให้เกิดสีแตก
ตัวและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดการออกซิไดส์
กลุ่มคาร์บอนิลในคาร์โบไฮเดรตให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มกรด
คาร์บอกซิลิก ซึ่งเป็นการทําให้สีของลิกนินที่เหลืออยู่
ขาวขึ้ น (วุ ฒิ นั น ท์ , 2545)โดยความขาวสว่ า งของ
กระดาษที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทุกความ
เข้ มข้ น มีค วามขาวสว่า งมากกว่ า มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์
อุตสาหกรรมสําหรับกระดาษพิมพ์ (ประเภทไม่เคลือบผิว)
(มอก.287, 2533) (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2533) ที่
กําหนดไว้ให้มีค่าความขาวสว่าง (เฉพาะกระดาษขาว)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แต่เมื่อดูด้วยสายตากระดาษที่
ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8 10 และ
12 ยั ง มี สี เ หลื อ งเข้ ม และสี เ หลื อ งอ่ อ นอยู่ ดั ง นั้ น ถ้ า
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ต้ อ งการกระดาษที่ มี ค วามขาวสว่ า งสู ง ควรฟอกเยื่ อ
กระดาษด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อ ยละ 16 แต่
คุณสมบัติความต้านทานแรงดันทะลุและความต้านทาน
แรงฉี ก ขาดของกระดาษที่ ฟ อกด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ร้ อ ยละ16 กลั บ มี ค่ า ต่ํ า ที่ สุ ด ดั ง นั้ น ในการ
ทดลองนี้จึงเลือกใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14
ในการฟอกเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย
วิธีทางเคมีมาเปรียบเทียบกับกระดาษจากกาบกล้วย
น้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ เนื่องจากกระดาษที่ได้มี
ค่าความขาวสว่างไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกับกระดาษฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ร้ อ ยละ 16 แต่ มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความเหนี ย วของ
กระดาษดีกว่า
2.1.2 กระดาษจากกาบกล้ ว ยน้ํา ว้ า ที่
ผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ
จากการศึ ก ษาปริ ม าณที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการฟอกเยื่อกระดาษที่ผลิต
ด้วย T. viride พบว่าปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความขาวสว่างของกระดาษเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้ใน
การฟอกเยื่อกระดาษจะทําให้ลิกนินที่ก่อให้เกิดสีแตก
ตัวและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเกิดการออกซิไดส์
กลุ่มคาร์บอนิลในคาร์โบไฮเดรตให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มกรด
คาร์บอกซิลิก ซึ่งเป็นการทําให้สีของลิกนินที่เหลืออยู่
ขาวขึ้น (วุฒิ นัน ท์, 2545) โดยความขาวสว่างของ
กระดาษที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 8
10 12 14 และ 16 มีความขาวสว่างมากกว่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับกระดาษพิมพ์ (ประเภทไม่
เคลือบผิว) (มอก.287, 2533) (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2533) ที่ กํ า หนดไว้ ใ ห้ มี ค่ า ความขาวสว่ า ง (เฉพาะ
กระดาษขาว) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 แต่เมื่อดูด้วย
สายตากระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
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ร้อยละ 8 และ 10 ยังมีสีเหลืองเข้มและสีเหลืองอ่อนอยู่
ตามลํ า ดับ ดั ง นั้น ในการทดลองนี้ จึ ง เลื อ กกระดาษที่
ฟอกเยื่ อ ด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์ อ อกไซด์ ร้ อ ยละ 12
เนื่ อ งจากกระดาษที่ ไ ด้ มี ค่ า ความขาวสว่ า งมากกว่ า
ถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับกระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจน
เปอร์ อ อกไซด์ ร้อ ยละ 14 และ 16 จะมี ค่า ความขาว
สว่างน้อยกว่าก็ตาม แต่คุณสมบัติด้านความเหนียวของ
กระดาษที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 14
และ 16 มีค่าน้อยกว่ากระดาษที่ฟอกเยื่อด้วยไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ร้อยละ 12
3. เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพและความ
เหนียวของกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธี
ทางเคมีและวิธีทางชีวภาพ
จากการศึกษาพบว่ากระดาษจากกาบกล้วย
น้ํ า ว้ า ที่ ผ ลิ ต ด้ ว ย T.viride ฟอกด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์จะใช้ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการ
ฟอกน้อยกว่ากระดาษที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมีแต่ได้ความ
ขาวสว่างมากกว่า ซึ่งกระดาษที่ผลิตด้วยวิธีทางเคมีและ
วิ ธี ท างชี ว ภาพมี ค วามขาวสว่ า งมากกว่ า มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับกระดาษพิมพ์ (ประเภทไม่
เคลือบผิว) (มอก.287, 2533) (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2533) ที่กําหนดไว้ให้มีค่าความขาวสว่าง (เฉพาะกระดาษ
ขาว) ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 75 สํา หรับ ความหนาของ
กระดาษ และกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธี
ทางเคมี ฟ อกด้ ว ยไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ร้ อ ยละ14
กระดาษมีความหนามากกว่ากระดาษจากกาบกล้วย
น้ําว้าที่ผลิตด้วย T. viride ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ12 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา
(2551) พบว่ากระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้าที่ผลิตด้วย
วิธีท างชีว ภาพจะมีลักษณะเรียบ อ่อนนุ่ม และมีความ
ขาวสว่ างมากกว่ ากระดาษที่ ผลิ ตด้ วยวิ ธี ทางเคมี แต่
กระดาษที่ได้จะบางกว่ากระดาษทางเคมี เนื่องจาก T.
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viride นอกจากจะผลิตเอนไซม์แลคเคสและเอนไซม์
เปอร์ออกซิเดสออกมาย่อยสลายลิกนินแล้ว T. viride
ยัง สามารถผลิ ตเอนไซม์เ ซลลูเ ลสได้ ด้ว ย (สุ กาญจน์ ,
2553) ซึ่งเอนไซม์เซลลูเลสจะย่อยสลายเซลลูโลสใน
เส้นใยกาบกล้วยทําให้เส้นใยมีลักษณะบางลง เมื่อนํามา
ผลิตเป็นกระดาษจึงทําให้กระดาษที่ได้บางกว่ากระดาษ
ที่ผลิตด้ วยวิธี ทางเคมีซึ่งเป็นวิธี ที่แยกลิ กนินออกจาก
เส้นใยกาบกล้วยเท่านั้น
นอกจากนี้ยังพบว่าความต้านทานแรงดันทะลุ
ของกระดาษที่ ผลิตด้ว ย T. viride มีค่าน้ อยกว่ า
กระดาษที่ ผ ลิ ต ด้ ว ยวิ ธี ท างเคมี โดยมี ค่ า เท่ า กั บ 3.3
kg/cm2 และ 3.9 kg/cm2 ตามลําดับ แต่กระดาษที่
ผลิ ต จากสองวิ ธี ดั ง กล่ า วมี ค วามแข็ ง แรงเกิ น กว่ า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสําหรับกระดาษพิมพ์
(ประเภทไม่ เคลือบผิว) (มอก.287, 2533) (กระทรวง
อุ ต สาหกรรม, 2533) และมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมกระดาษเหนียวของกระดาษถุงชั้นเดีย ว
(มอก.170, 2550) ที่ กํ า หนดไว้ ใ ห้ มี ค่ า เท่ า กั บ 0.8
kg/cm2 และ 1.5 kg/cm2 ของน้ําหนักมาตรฐาน 80
g/m2 (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2550) ตามลําดับ ส่วน
ความต้านทานแรงฉีกขาดกระดาษจากกาบกล้วยน้ําว้า
ที่ผลิตด้วย T. viride มีค่ามากกว่ากระดาษที่ผลิตด้วย
วิธีทางเคมี โดยมีค่าเท่ากับ 24.33 mN.m2/g และ
19.23 mN.m2/g ตามลําดับ ซึ่งกระดาษจากกาบกล้วย
น้ําว้าที่ผลิตด้วยวิธีทั้งสองยังไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้
ในการผลิ ต กระดาษเหนี ย วเพราะมี ค่ า ดั ช นี ค วาม
ต้ า นทานแรงฉี ก ขาดต่ํ า กว่ า มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรมกําหนดไว้ (มอก.170, 2550) สําหรับถุงชั้น
เดี ยว มี ค่าอยู่ ระหว่าง 630 ถึ ง 660 mN.m2 /g ของ
น้ําหนักมาตรฐาน 80 g/m2 (กระทรวงอุตสาหกรรม,
2550)
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาการเติมสารบางชนิดเพื่อ
ยับยั้งการผลิตเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสและศึกษาสารบาง
ชนิดเพื่อเพิ่มการผลิตเอนไซม์ย่อยลิกนินของ T. viride
เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตเยื่อ ทําให้กระดาษมีความหนา
เพิ่มขึ้น มีค่า kappa number น้อยลง
2. ควรมีการศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การต้มเยื่อ เพื่อไม่ให้เส้นใยถูกความร้อนทําให้สั้นลง
เพราะอาจส่งผลทําให้คุณสมบัติด้านความเหนียวของ
กระดาษลดลงได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์
รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เชื้อ T. viride เพื่อ
ทํ า การศึ ก ษา ขอขอบคุ ณ สาขาชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร า ช ม ง ค ล ธั ญ บุ รี ที่ เ อื้ อ เ ฟื้ อ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารและอํ า นวยความสะดวก ทํ า ให้ ก าร
ศึกษาวิจัยนี้สามารถดําเนินการสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เอกสารอ้างอิง
กนิ ษ ฐ์ ตรี สุ ว รรณ. (2548). การผลิ ต เยื่ อ กระดาษจากใบ
สับปะรด. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิ ศ วกรรมเคมี , คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม . ( 2 5 3 3 ) . ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์แ ละกระดาษ
เขียน มอก.287-2533. กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
กระทรวงอุ ต สาหกรรม. (2550).
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุ ต สาหกรรมกระดาษเหนี ย ว มอก. 170-2550.
กรุงเทพฯ: สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม.

912

KKU Science Journal Volume 40 Number 3

กัลยวัต พรสุรัตน์. (2546). การใช้ราย่อยสลายลิกนินในการผลิต
เยื่อกระดาษจากชานอ้อย ใบสับปะรด และปอสาโดย
วิธีท างชี วภาพ. วิทยานิ พนธ์วิทยาศาตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิ ช าพฤกษเศรษฐกิ จ , คณะวิ ท ยาศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ทินกร อัญชลีวิทยกุล. (2546). การผลิตกระดาษจากต้นกล้วยและการ
ใช้ ประโยชน์ . วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต,
สาขาวิ ช าคหกรรมศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน,
คณะคหกรรม, มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
นิภ าพร พัน ทอง และ ชัชวาลย์ ศรีกํ า พล. (2546). การผลิ ต
กระดาษจากต้ นข้ า วโพด เปลือ กข้า วโพด และซั ง
ข้ า วโพด. วิ ทยานิ พ นธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ,
สาขาวิ ชาเคมี , คณะวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วุ ฒิ นั นท์ คงทั ต. (2545). กระดาษทํ า ด้ ว ยมื อ . กรุ ง เทพฯ: ใน
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติก าร.สถาบั น
ค้ น คว้ า และพั ฒ นาผลิ ต ผลทางการเกษตรและ
อุต สาหกรรมเกษตร มหาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร์ .
หน้า 18-20.
วิชชา พิชัยณรงค์. (2545). การแยกลิกนินออกจากน้ําดําในกระบวนการทํา
เยื่อกระดาษจากยูคาลิปตั ส. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร

Research

มหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์. (2553). ความหลากหลายทางชีวภาพ
เชื้อ ราดินเลนนากุ้งร้า งและการย่อ ยสลายฟางข้า ว
ด้ ว ยเชื้ อ รา. ในเอกสารการประชุ ม ทางวิ ช าการ
นเรศวรวิ จั ย ครั้ ง ที่ 6. มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร,
พิษณุโลก. หน้า 331-345.
สุธิดา มุลาลินน์. (2551). การผลิตเยื่อและการฟอกเยื่อด้วยไซแลน
เนสของหญ้าคา Imperata cylindrical (L.) P Beauv.
และหญ้ า แฝก Vetiveria zizanioides (L.).
วิ ทยานิ พนธ์ วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต , สาขาวิ ช า
เทคโนโลยี เ ยื่ อ และกระดาษ, คณะวิ ท ยาศาสตร์ ,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Gochve, V.K. and Krastanov, A.I. (2007). Isolation of
Laccase Producing Trichoderma spp.
Biochemistry and Microbiology. Bulgaria :
University of Food Technologies. pp. 171176.



