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เยื่ อ (pulp) เส นใย (fiber) และกระดาษ (paper)
เปนคําคุนชินที่ใชกันทั่วไปโดยรวมถึงในแวดวงวิชาการและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ดวยความคุนชินดังกลาวจึงมักทํา
ให เกิ ดความสั บสนในการใช คํ าทั้ งสามคํ าเพื่ อการเขี ยน
อธิ บ ายหรื อ ทํ า ความเข า ใจในเนื้ อ หาบทความต า ง ๆ
ที่ เกี่ ยวข อ ง ซึ่ ง หากมองในเชิ งวิ ศ วกรรมย อ นรอย
(reverse engineering) ดวยแลว จะพบวากระดาษถูกผลิต
มาจากเส น ใยที่ ได จ ากเยื่ อ ซึ่ งการผลิ ต เยื่ อ มั ก นิ ย มใช
สวนต าง ๆ เช น ใบ เปลือก ผล หรือลําต นของพื ชชั้ นสู ง
(spermatophytes) มาเป นวั ตถุ ดิ บหลั กในการผลิ ตด วย
กระบวนการผลิตเยื่อ (pulping process) เพื่อทําใหเซลล
องค ประกอบของส วนต าง ๆ แยกออกจากกั นเป นเยื่ อ
และเยื่ อที่ ผลิ ตได จะถู กนํ าไปคั ดกรอง (pulp screening)
แยกเอาเฉพาะสวนที่เปนเซลลองคประกอบที่ใชเปนเสนใย
เพื่อนําไปเขาสูกระบวนการผลิตกระดาษ (papermaking
process) ตอไป
จะเห็นไดวา เยื่อ เสนใย และกระดาษ เปรียบไดกับ
พี่นองที่มีความสอดคลองกันทางสายเลือด แตเปนคนละคน
กัน ความแตกต างของเยื่อ เส นใย และกระดาษที่ มองดู
คลายกันยังสามารถพิจารณาในรายละเอียดไดดังนี้
1) แหลงวัตถุดิบที่ใหเสนใย กลาวคือ โดยทั่วไปเปน
ที่นิยมใชสวนตาง ๆ ของพืชชั้นสูงเปนวัตถุดิบตั้งตนในการ
ผลิ ตเยื่ อและเส นใยเพื่ อผลิ ตเป นกระดาษ ทั้ งนี้ เนื่ องจาก
เซลลองคประกอบของสวนตาง ๆ ของพืชชั้นสูงโดยเฉพาะ
เซลลที่มีหนาที่รองรับน้ําหนัก (supporting cells) ซึ่งเปน
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เซลล ที่ มี ผนั งเซลล หนาและมี ความยาวมาก เช น
เซลล เส น ใย (fiber cells) ในพื ช ที่ มี เมล็ ด มี เปลื อ กหุ ม
(angiosperms) ทั้ ง ที่ เ ป น พื ช ใ บ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว
(monocotyledons) หรื อ พื ช ใบเลี้ ย งคู (dicotyledons;
hardwoods) และเซลลเทรคีด (tracheids) ในพืชที่มีเมล็ด
เปลือย หรือพืชตระกูลสน (angiosperms; softwoods) จะ
ถูกคัดกรองออกจากเซลลชนิดอื่น ๆ ในขณะที่เปนเยื่อเพื่อ
เอาออกมาใช เป นเส นใย โดยเซลล เส นใยจะให เส นใยสั้ น
(Short Fiber) ที่ มี ความยาวน อยกวา 2 มม. และเซลล เท
รคีดจะใหเสนใยยาว (long fiber) ที่มีความยาวมากกวา 3
มม. ตามลําดับ ซึ่งโดยทฤษฎีกระดาษที่ผลิตจากเสนใยยาว
มักมีความแข็งแรงในภาพรวมสูงกวากระดาษชนิดเดียวกัน
ที่ผลิตจากเสนใยสั้น แตเนื้อกระดาษที่ไดอาจมีความหยาบ
มากกวา ทั้งนี้เสนใยสั้นและเสนใยยาวดังกลาวมักไดมาจาก
สวนที่ เปนเยื่อที่ ไดจากเนื้อไม (wood) จึงเรียกวา เสนใย
เยื่อจากเนื้อไม (wood pulp fiber) และนิยมนําไปผลิตเปน
กระดาษเพื่อการคาทั่วไป (commercial paper) และมีบาง
ที่เสนใยสั้นและเสนใยยาวอาจไดมาจากสวนที่ไมใชเนื้อไม
เชน จากลําตนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือจาก ใบ เปลือก และผล
ของพื ชต าง ๆ ก็ จะเรียกวา เส นใยเยื่ อที่ ไม ใช จากเนื้ อไม
(non-wood pulp fiber) และมั กถู กนํ าไป ผลิ ต เป น
กระดาษชนิดพิเศษ (specialty paper) และ
2) กระบวนการผลิ ตเยื่ อ ซึ่ งสามารถจํ าแนกเยื่ อ
ออกเป น สองประเภทหลั ก คื อ เยื่ อ เชิ งเคมี (chemical
pulp) และเยื่ อเชิ งกล (mechanical pulp) โดยเมื่ อนํ าไป
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และนํ าไปผลิตเป นกระดาษที่ เรียกโดยทั่ วไปว า กระดาษ
หมุนเวียนใชซ้ําหรือกระดาษรีไซเคิล (recycled paper)
จากที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดข า งต น อาจดู เป น เรื่ อ ง
ธรรมดา ๆ แต แท จริงแล วกลับเป นหลักพื้ นฐานที่ สําคั ญ
สํ าหรั บการทํ าความเข าใจและเลื อกใช คํ าที่ คล ายแต ไม
เหมือนกันของคําวา เยื่อ เสนใย และกระดาษใหเหมาะสม
ทั้ งต อผู นิ พนธบทความและผูที่ สนใจค นควาหาความรูที่
เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
จากแหลงความรูตาง ๆ ตอไป
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คั ดกรองแยกเอาเฉพาะเส นใยก็ จะได เส นใยเยื่ อเชิ งเคมี
(chemical pulp fiber) แ ล ะ เส น ใ ย เยื่ อ เชิ ง ก ล
(mechanical pulp fiber) และเมื่ อนํ าเส นใยไปผลิ ตเป น
กระดาษก็จะไดกระดาษที่ปราศจากความเปนไม (woodfree paper) และกระดาษที่ยังมีความเปนไมหลงเหลืออยู
(wood containing paper) ตามลํ าดั บ นอกจากนี้ หากมี
การใชเศษกระดาษ (wastepaper) เปนวัตถุดิบในการผลิต
กระดาษ ก็จะเรียกเยื่อที่ไดจากเศษกระดาษเหลานี้วา เยื่อ
หมุ น เวี ยนใช ซ้ํ าหรื อเยื่ อรี ไซเคิ ล (recycled pulp) และ
เรียกเสนใยที่ไดวา เสนใยเยื่อหมุนเวียนใชซ้ําหรือเสนใยเยื่อ
รี ไซ เคิ ล (recycled pulp fiber or secondary fiber)
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