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บทนําบทนํา  

ในการบรรยายครั้งนี้อยูภายใตโครงการวิจยั การพฒันาระบบการผลิตเยื่อและกระดาษจาก
ปอสา ซ่ึงมีสวนรวมรับผิดชอบอยู เมื่อถูกมอบหมายใหเปนวิทยากรบรรยายในหวัขอเร่ืองการตรวจสอบ
และควบคุมคณุภาพเยื่อและกระดาษสา จึงไดกําหนดขอบเขตใหมีสวนที่เกี่ยวของกับงานวิจยัที่ได
ดําเนินงานการปรับปรุงกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษจากปอสาทีม่ีการตรวจสอบคุณภาพเยื่อและ
กระดาษสําหรับคาของความแข็งแรงและคณุสมบัติทางกายภาพอืน่ จะทําใหทราบคุณภาพของเยือ่และ
ศักยภาพของเยื่อที่เกีย่วของกับความแข็งแรงของกระดาษ รวมทั้งจะทําการเปรยีบเทียบคาคณุสมบัติ
เหลานี้กับกระดาษที่ทําจากวธีิหัตถกรรมดวย สําหรับการวิจยันี้ใชเปลือกในปอสาที่ไดมาจากตนปอสา
อายุ 1 ปและไมออนหรือแกกวา เก็บวัตถุดิบหลังฤดูฝน ตองลอกเปลือกแบบสด ขจัดเปลือกดําและตา
ออกใหหมด รวมทั้งกากไมและยางไมดวย ไดมีการตรวจสอบคุณภาพแผนเยื่อทดลองซึ่งไดแกคาดังนี้ 

ความขาวสวาง (Brightness) เปนการวดัการสะทอนกลับของแสงจากกระดาษที่ความยาว
ชวงคลื่นแสงสีน้ําเงิน 457 นาโนเมตร ซ่ึงเปนชวงที่การสะทอนแสงกลับแตกตางกันมากที่สุดและจะไว
ตอประสิทธิภาพตอในการวดัในสวนที่เกีย่วของการฟอก หลักการวัดความขาวสวางจะใชตัวอยาง
กระดาษหลายแผนซอนกันจนแสงไมสามารถผานได เมือ่ใหแสงจากแหลงกําเนิดแสงกระทบผิวกระดาษ
แลว จึงวัดการสะทอนกลับทัง้หมดของแสงที่ชวงคลื่นนีด้วยเครื่องวัดความขาวสวาง 

ความทึบแสง (Opacity) เปนการวดัแสงที่ผานตัวอยางออกมา หากแสงตกกระทบทั้งหมด
ผานวัตถุออกมาโดยไมถูกดดูกลืนหรือสะทอนกลับเลยความทึบแสงจะเปนรอยละ 0 หากแสงตกกระทบ 
ไมสามารถผานวัตถุออกมาไดและแสงทั้งหมดถูกดดูกลนืหรือสะทอนกลับไปความทึบแสงจะเปนรอยละ 
100 ในการวัดความทึบแสงของกระดาษนยิมวดัเปน contrast ratio ซ่ึงเปนอัตราสวนระหวางการสะทอน
กลับของแสงของกระดาษแผนเดียวที่ปดดวยวัตถุดําสนทิ (black body) ตอการสะทอนกลับของแสง ของ
กระดาษที่ปดหลังดวยวัตถุที่ขาวสนิท (white body) คือ MgO ที่ ความยาวคลื่นแสง 557 นาโนเมตร ซ่ึง
เปนชวงคลื่นแสงสีเขียวที่ตาของมนุษยรับไดดีที่สุด ความทึบแสงมผีลตอน้ําหนักมาตรฐาน เพราะเมื่อ
เพิ่มน้ําหนักมาตรฐานก็คือการเพิ่มการกระเจิงของแสง เปนตน 

น้ําหนักมาตรฐาน (Basis weight) ถือเอาน้ําหนกัของแผนเยื่อทดลองเปนกรัมตอหนึ่งตาราง
เมตร 

ความหนา (Single sheet thickness) เปนคาความหนาเฉลี่ยของแผนเยื่อทดลองตอแผน มี
หนวยเปน มิลลิเมตร 

ความหนาแนน (Apparent density) คือ น้ําหนักของแผนเยื่อทดลองตอหนวยปริมาตร มี
หนวยเปน กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 
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ปริมาตรจําเพาะ (Specific volume) คือ ปริมาตรของแผนเยื่อทดลองตอหนวยน้ําหนกั มี
หนวยเปนลูกบาศกเซนติเมตรตอกรัม 

ความตานแรงดันทะลุ (Bursting strength) หมายถึง ความดันจากของเหลวที่ดนัใหแผนเยื่อ
ทดลองทะลุโดยใชความดนัในอัตราสม่ําเสมอผานทางแผนยางที่ปดรูกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.05 
เซนติเมตร ความดันที่ใชเกิดจากการปมกลีเซอรีนที่อยูขางใตแผนยางในอัตราที่คงที่เทากับ 95±5 
ลูกบาศกเซนตเิมตรตอนาที คานี้มีหนวยเปน กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

ความตานแรงฉีกขาด (Tearing resistance) หมายถึง คาแรงเฉลี่ยที่ใชสําหรับฉีกแผนเยื่อ
ทดลองแผนเดยีวที่มีรอยตัดอยูกอนแลว มหีนวยเปนกรมั 

ความตานตอการหักพับ (Folding endurance) หมายถึง การหักพับสองครั้งที่จุดเดยีวกันของ
แผนเยื่อทดลองในขณะเดยีวกันแผนเยื่อทดลองนั้นก็ถูกดึงใหยืดออก แสดงผลเปนจาํนวนครั้งของการหัก
พับ 

ความตานแรงดึง (Tensile break load) หมายถึง แรงดึงสูงสุดที่แผนเยือ่ทดลองนั้นสามารถ
รับไดกอนที่มนัจะขาดจากกนั มีหนวยเปนกิโลกรัม 

ความชื้น หมายถึง ผลตางระหวางน้ําหนกัของแผนเยื่อทดลองที่มีความชื้นสัมพัทธรอยละ 
50±2 และอณุหภูมิ 23 องศาเซลเซียสกับน้ําหนกัของแผนเยื่อที่อบแหงอุณหภูม ิ 105±1 องศาเซลเซียส
โดยน้ําหนักอบแหง มีหนวยเปนรอยละ  
 

วิธีการวิธีการ  
หลังจากที่ไดนําเยื่อมาทําเปนแผนเยื่อทดลองไดไมนอยกวา 10 แผนในลักษณะเปนแผนกลม 

กอนการหาคาคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติความแข็งของแผนทดลองจะตองนําไปเก็บไวใน
หองควบคุมซึง่มีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพันธรอยละ 50±2 เปนเวลาไมนอยกวา 24 
ช่ัวโมง แลวจึงดําเนินหาคาตางๆดังนี้ 

น้ําหนักมาตรฐาน หาไดจากการชั่งน้ําหนกัของแผนเยื่อทดลองโดยเครื่องชั่งที่มีความ
ละเอียดถึง 0.001 กรัมจํานวน 5 แผน ซ่ึงแตละแผนจะมีเนื้อที่ประมาณ 200 ตารางเซนติเมตร เมื่อคณูดวย 
10 จะเปนคาน้าํหนักมาตรฐานของแผนเยื่อทดลองของกลุมนี้  

ความหนา  หาไดจากการนําแผนเยื่อทดลองทั้ง 5 จากการหาคาน้ําหนกัมาตรฐานแลวนํามา
วางทับซอนกนัและใหสวนที่เปนผิวมันอยูดานบน นําไปวัดความหนาดวยเครื่องวดัความหนาโดยวิธีการ
สุมเปนจํานวน 10 จุดแตละจุดจะตองไมมคีวามแตกตางกันเกนิกวา 0.002 มิลลิเมตร ถาหากคาที่วดัไดนั้น
เกินกวารอยละ 5 ของคาความหนาเฉลี่ยใหหาสาเหตุวาเปนเพราะอะไร  กรณีเปนปมเปนผลจากการใช
ระยะเวลาการกระจายเยื่อนอยใหตัดคาที่สูงออกได หรือทําการวัดใหมบริเวณใกลเคยีงที่จุดนั้นๆ  คาของ
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ความหนาทีไ่ดจากการทดลองนํามาคํานวณคาเฉลี่ยโดยการหารดวย 10 และ 5 จะเปนคาความหนาของ
แผนเยื่อทดลองของกลุมนี้ 
สําหรับการหาคุณสมบัติความแข็งแรงของแผนเยื่อทดลองจะตองนําแผนเยื่อทดลองหลังจากไดหา
น้ําหนกัมาตรฐานและความหนาแลวมาตดัดังรูป 

 
รูปท่ี 1  Division of sheets for tesing 

 
จะได 4 สวนดงันี้ 

1) หาความตานแรงดันทะลุ ตอไปเรียกวา สวนที่ 1 มีจํานวน 5 แผนยอย 
2) หาความตานแรงฉีกขาด มีความกวาง 6.3 เซนติเมตร ตอไปเรียกวาสวนที่ 2 มีจํานวน 5 

แผนยอย 
3) หาความตานตอการหักพับ มคีวามกวาง 1.5 เซนติเมตร ตอไปเรียกวาสวนที่ 3 มีจํานวน 

5 แผนยอย 
4) หาความตานแรงดึง มีความกวาง 1.5 เซนติเมตร ตอไปเรียกวาสวนที่ 4 มีจํานวน 5 แผน

ยอย 
ความตานแรงดันทะลุ  หาไดจากการนําแผนยอยของสวนที่ 1 ไปวดัคาความตาน 

แรงดันทะะลดุวยเครื่องวัดความตานแรงดันทะลุโดยใหดานที่มนัติดกับตัวหนีบจะวัดไดแผนยอยละ 2 คา
รวม 5 แผนยอยไดรวม 10 คา เมื่อผลรวมหารดวย 10 จะเปนคาความตานแรงดันทะลุของแผนเยื่อทดลอง
ของกลุมนี้ 

ความตานแรงฉีกขาด หาไดจากการนําแผนยอยของสวนที่ 2 มาซอนทับกันรวม 5แผนยอย 
ทําการตัดขอบออกขางละ 15 มิลลิเมตร ดังรูป 
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รูปท่ี 2  Detail of tearing test 

 
นําแผนยอยของสวนที่ 2 มาซอนทับกันซึ่งตัดขอบออกแลวมาวางบนตัวหนีบ 2 ตัวของเครื่องวดัความ
แรงฉีกขาด ซ่ึงมีตัวหนีบตัวหนึ่งเคลื่อนที่ และตัวหนีบอกีตัวอยูคงที่ ใหดานมนัหันเขาหาเครื่องมือและให
ดานหนึ่งของขอบของแผนยอยสวนที่ 2 ไมลํ้าออกจากดานขางของตัวหนีบที่เครื่องพรอมกับใชดินสอ
หมายเสนตรงของขอบบนของตัวหนีบทัง้สอง หมายจุดฉีกขาดที่ 1, 2, 3 และ 4 ซ่ึงมีระยะหางระหวางจุด
ฉีกขาดเทากับ 18 มิลลิเมตร รวม 4 จุดฉีกขาด ทําการวัดคาความตานแรงฉีกขาดที่จุดฉีกขาดที่ 1, 2, 3 และ 
4 ตามลําดับโดยเครื่องวดัความตานแรงฉีกขาด แตละจดุฉีกขาดมีระยะทางฉีกขาด 215 มิลลิเมตร (5X43) 
จะไดคาความตานแรงฉีกขาดรวม 4 คา เมื่อผลรวมคูณดวย 16 และหารดวย 5 และ 4 จะเปนคาความตาน
แรงฉีกขาดของแผนเยื่อทดลองกลุมนี้ 

ความตานตอการหักพับ เนื่องจากแผนยอยสวนที่ 3 ที่มีอยูไมเพยีงพอเพราะจะตองวดัใหได
จํานวน 20 คาจึงจําเปนตองตัดแผนยอยสวนที่ 3 เพิ่มจากแผนเยื่อทดลองที่เหลืออยูอีก 5 แผน จะไดแผน
ยอยสวนที่ 3 ทั้งสิ้น 10 แผนยอย นํามาวดัความตานตอการหักพับดวนเครื่องวัดความตานตอการหักพับ 
โดยใหปลายของแผนยอยถูกหนีบดวยตวัหนีบเคลื่อนที่ไดซ่ึงอยูสวนลางมีความยาว 10 มิลลิเมตร และให
อีกปลายของแผนยอยรอดผานตัวหนีบคงทีซ่ึ่งอยูสวนบน เมื่อหนีบตัวบนแลวใหใชแรงดึง 1 กิโลกรัม ซ่ึง
สวนที่อยูเหนอืของตัวหนีบบนสามารถนํามาทําการวัดคาความตานตอการหักพับได ดังนั้นแผนยอยสวน
ที่ 3 จํานวน 1 แผนยอยหาได 2 คารวม 10 แผนยอยจะได 20 คา เมื่อผลรวมหารดวย 20 จะเปนคาความ
ตานตอการหกัพับของแผนเยือ่ทดลองกลุมนี้ 
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ความตานแรงดึง  หาไดจากการนําแผนยอยสวนที่ 4 มาวัดความตานแรงดึงดวยเครื่องวัด
ความตานแรงดึง มีระยะหางระหวางตัวหนบีเทากับ 100 มิลลิเมตร จะวดัไดจํานวน 5 คา เมื่อผลรวมหาร
ดวย 5 จะเปนคาความตานแรงดึงของแผนเยื่อกลุมนี ้

ความชื้น หาไดจากการนําเศษแผนเยื่อทดลองมาชั่งน้ําหนกัสดและน้ําหนักอบแหงที่
อุณหภูมิ 105±1 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 ช่ัวโมง แลวคํานวณเปนรอยละโดยน้ําหนักอบแหง 
 

รายงานผลรายงานผล  
รายงานผลในการวิจยันี้จะเปนหนวยเมตริก แตอยางไรก็ตามดัชนีความแข็งแรงตางๆใช

หนวย IS คํานวณและรายงานผลตามสภาวะความชื้นสัมพัทธและอุณหภูมิที่กาํหนดในลักษณะของ
น้ําหนกัตอพื้นที่ของแผนเยื่อทดลอง ซ่ึงการคํานวณของคาตางๆมีตัวอักษรแทนคาดงันี้ 

r  =  น้ําหนกัตอหนวยพื้นที่          g/m2 
t  =  ความหนาเฉลี่ยของตัวอยาง  mm 
b  = ความตานแรงดันทะลุ เฉลี่ย  Kg/cm2 
e  =  ความตานแรงฉีกขาดเฉลี่ย  g 
p  =  ความตานแรงดึงเฉลี่ย   Kg 

มีสูตรดังนี้ 
1.   น้ําหนกัมาตรฐาน = r  มีหนวย g/m2 
2.   ความหนาแนน     =r/(t*1000) มีหนวย g/cm3 
3.   ปริมาณจําเพาะ     =(t*10*100)/r มีหนวย cm3/g 
4.   ดัชนีความแรงดันทะลุ =98.07b/r มีหนวย KPa.m2/g 
5.   ดัชนีความตานแรงฉีกขาด =9.807e/r มีหนวย m.Nm2/g 
6.   ความตานตอการหักพับ :ทําใหถูกตองในสวนทีเ่กีย่วของกับน้ําหนกัมาตรฐาน 
      โดยการคณูคาเฉลี่ยความตานตอการหักพับดวย 65/r  ไมมีหนวย 
7.   ดัชนีความตานแรงดึง        =653.8p/r มีหนวย N.m/g 
8.   ความชื้น = (น้ําหนกัสด-น้ําหนักอบแหง)*100/น้ําหนักอบแหง  มหีนวย % 
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สรุปผลเปนตารางสรุปผลเปนตาราง   
การเปรียบเทยีบคุณสมบัติทางกายภาพระหวางแผนเยื่อทดลองผลิตโดยเครื่องทําแผนมีทั้งไม

ฟอกและฟอกกับทําแผนโดยวิธีหัตถกรรม 
 

แผนเยื่อทดลอง 
โดยเครื่องทําแผน รายการ 

ไมฟอก ฟอก 
โดยวิธีหตัถกรรม 

ฟอก 
1.ความขาวสวาง   (%) 31.94 76.87 72.09 
2. ความทึบแสง    (%) 87.39 77.23 86.22 
3. น้ําหนกัมาตรฐาน  (g/m2) 61.55 75.00 109.25 
4. ความหนา         (mm) 0.190 0.190 0.380 
5. ความหนาแนน  (g/cm3) 0.32 0.39 0.29 
6. ปริมาตรจําเพาะ  (cm3/g ) 3.09 2.53 3.48 
7. ความตานแรงดันทะลุ (Kg/cm2 ) 3.52 3.75 3.38 
8. ความตานแรงฉีกขาด (g ) 87.07 86.42 135.83 
9. ความตานตอการหักพับ (time ) 1742.80 1201.08 991.00 
10. ความตานแรงดึง (Kg ) 4.43 4.93 4.33 
11. ความชื้น  (%) 9.35 9.52 9.73 
12. ดัชนีความตานแรงดันทะลุ (KPa.m2/g ) 5.61 4.90 3.03 
13. ดัชนีความตานแรงฉีกขาด (m.Nm2/g ) 13.87 11.30 12.19 
14. ความตานตอการหักพับ 1840.49 1040.94 589.61 
15. ดัชนีความตานแรงดึง (N.m/g ) 47.06 42.98 25.91 
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