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กระดาษทิชชู�สามารถใช�ซับนํ้ามันจากการทอดอาหารได�หรือไม�? 
 

                                                                                                    ภูวดี ตู�จินดา 
                              นักวิทยาศาสตร�ชํานาญการพิเศษ 
                                                                                                  
คําสําคัญ  :   กระดาษอนามัย   ไดอ็อกซิน (Dioxin)    AOX (Adsorbable organic halogen)   
   
 จากท่ีมีข7าวเตือนเรื่องการใช; กระดาษอนามัย หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปง7ายๆว7า "กระดาษทิชชู7" ซับน้ํามัน
อาหารเสี่ยงต7อการรับสาร “โซเดียมไฮดรอกไซด� (Sodium hydroxide; NaOH)” หรือ “โซดาไฟ” ซ่ึงเม่ือทํา
ปฏิกิริยากับโปรตีนและไขมัน จะมีฤทธิ์กัดกร7อนเนื้อเยื่อรุนแรง ทําให;บริเวณนั้นอ7อนนุ7มกลายเปXนวุ;น ซ่ึง
เนื้อเยื่อจะถูกทําลายหรือถูกกัดลึกลงไป โดยการทําลายอาจต7อเนื่องหลายวัน หากหายใจเข;าไปจะทําให;ระคาย
เคืองทางเดินหายใจส7วนบน จาม ปวดคอ น้ํามูกไหล ปอดอักเสบรุนแรง หายใจขัด หากสัมผัสถูกผิวหนังจะ
ระคายเคืองรุนแรง เปXนแผลไหม;และพุพองได; การกลืนกินทําให;แสบไหม;บริเวณปาก คอ และกระเพาะอาหาร 
และ “สารไดอ็อกซิน” ซ่ึงเปXนสารก7อมะเร็ง เม่ือร7างกายได;รับเข;าไปจะไม7ทําให;เกิดอาการเฉียบพลัน แต7จะ
ค7อยๆ เกิดและเพ่ิมความรุนแรงจนถึงเสียชีวิตนั้น ทําให;ประชาชนเกิดคําถามอย7างมาก กลุ7มเยื่อและกระดาษ 
โครงการฟ]สิกส�และวิศวกรรม ขอให;ข;อมูลทางวิชาการดังนี้ 
 กระดาษทุกชนิด ไม7ว7าจะเปXน กระดาษท่ีใช;ในการบรรจุหีบห7อ (Packaging paper) กระดาษพิมพ�
เขียน (Printing-writing paper) กระดาษชนิดพิเศษ และ กระดาษทิชชู7 ล;วนผลิตจากวัตถุดิบพ้ืนฐานคือ “เยื่อ
กระดาษ” ซ่ึงผลิตจากไม;ท้ังสิ้น  ส7วนกระดาษทิชชู7ท่ีผลิตจากเยื่อรีไซเคิล (Recycle) หรือ เยื่อเวียนทําใหม7 ก็มี
วัตถุดิบเปXนกระดาษผลิตจากเยื่อกระดาษฟอกขาวท่ีเคยใช;แล;ว เช7น กระดาษพิมพ�เขียน กระดาษหนังสือพิมพ� 
กระดาษจากนิตยสาร นํามาผ7านกระบวนการต7างๆ เพ่ือขจัดสิ่งแปลกปลอมและนําเยื่อกระดาษเวียนไปใช;ใหม7 
ซ่ึงกระบวนการนี้ข้ึนอยู7กับแต7ละโรงงานว7า มีการทําอย7างละเอียดและมีความสะอาดมากน;อยแค7ไหน ได;
วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพมากน;อยเพียงใด 
 กระบวนการผลิตกระดาษในอุตสาหกรรมจะแบ7งเปXนข้ันตอนตามลําดับ คือ การผลิตเยื่อ (Pulping) 
การเตรียมน้ําเยื่อ (Stock preparation) การทําแผ7นกระดาษ (Papermaking) การปรับปรุงคุณสมบัติของ
กระดาษขณะเดินแผ7น (Web modification) และ การแปรรูป (Converting) ข้ันตอนท่ีใช;สารเคมีมากท่ีสุดคือ
ข้ันตอนการผลิตเยื่อ 

การผลิตเยื่อกระดาษแบบเคมีนั้น โรงงานบางแห7งใช;สารโซเดียมไฮดรอกไซด�เพ่ือทําให;เส;นใยแยกออก
จากกัน หลังจากผ7านข้ันตอนนี้แล;ว เยื่อท่ีได;จะถูกล;างออกด;วยน้ําจํานวนมหาศาล ดังนั้นการเหลือสาร
โซเดียมไฮดรอกไซด�ตกค;างในเยื่อนั้นเปXนไปได;น;อยมาก หลังจากนั้นเยื่อนี้ยังต;องผ7านกระบวนการอีกหลาย
ข้ันตอนก7อนจะถูกผลิตเปXนเยื่อกระดาษฟอกขาว ซ่ึงทําให;ปริมาณสารโซเดียมไฮดรอกไซด�ตกค;างยิ่งเจือจางลง
ไปอีก  

เยื่อท่ีได;นี้มีสีน้ําตาล ซ่ึงหากจะนําเยื่อไปใช;ผลิตกระดาษท่ีต;องการความขาว เช7น กระดาษพิมพ�เขียน
และกระดาษอนามัย เยื่อนี้จะต;องผ7านกระบวนการฟอกเยื่อ (Bleaching process) เพ่ือกําจัดสารยึดเกาะสี
น้ําตาลท่ีอยู7ในไม; เรียกว7า “ลิกนิน (Lignin)” จนกลายเปXน “เยื่อกระดาษฟอกขาว” 
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กระบวนการฟอกเยื่อมีหลายข้ันตอน โรงงานแต7ละแห7งจะใช;ข้ันตอนแตกต7างกัน สารฟอกเยื่อท่ีมีราคา
ถูกและฟอกเยื่อได;คุณภาพดี เปXนท่ีนิยมใช; คือ คลอรีน (Chlorine; Cl2) และคลอรีนไดอ็อกไซด� (Chlorine 
dioxide; ClO2) ซ่ึงเปXนสารประกอบคลอรีน การฟอกเยื่อท่ีทําให;เกิดสารไดอ็อกซิน คือข้ันตอนฟอกเยื่อด;วย
การใช;คลอรีน ในต7างประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและอเมริกาไม7อนุญาตให;ใช;คลอรีนในการฟอกเยื่อมา
หลายปnแล;ว สําหรับในประเทศไทยมีโรงผลิตเยื่อท่ีใช;คลอรีนในการฟอกเยื่อเพียงหนึ่งโรงเท7านั้น เยื่อกระดาษ
ฟอกขาวท่ีได;จากโรงผลิตเยื่อนี้ ไม7ได;นําไปใช;ในการผลิตกระดาษทิชชู7เพียงอย7างเดียว ยังนําไปผลิตเปXน
กระดาษพิมพ�เขียนและกระดาษอ่ืนๆ อีกด;วย 

การฟอกเยื่อขาวปoจจุบันส7วนใหญ7ในประเทศไทยใช;คลอรีนไดออกไซด�เปXนข้ันตอนหนึ่งในการฟอกเยื่อ 
ซ่ึงการฟอกเยื่อด;วยคลอรีนไดออกไซด�ทําให;เกิดสารพิษคือ Organically bound chlorine หรือท่ีรู;จักกันใน
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษว7า AOX แต7ไม7เกิดไดอ็อกซินในกระบวนการฟอกเยื่อ  

การนําเยื่อฟอกขาวมาผลิตกระดาษทิชชู7นั้น ไม7ได;ใช;เยื่อฟอกขาวท่ีผลิตในประเทศไทยซ่ึงผลิตจากเยื่อ
ใยสั้นเท7านั้น ยังต;องผสมกับเยื่อฟอกขาวท่ีผลิตในต7างประเทศซ่ึงเปXนเยื่อใยยาวด;วย เพ่ือให;คุณสมบัติของ
กระดาษเปXนไปตามท่ีต;องการ 

ดังนั้นเม่ือนํา “เยื่อกระดาษฟอกขาว” มาเปXนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษทิชชู7 จึงแทบจะไม7มีปริมาณ
สารโซเดียมไฮดร็อกไซด�และไดอ็อกซิน และกว7าจะผ7านกระบวนการต7างๆ จนกลายเปXนกระดาษทิชชู7 จึงยิ่งมี
ปริมาณสารเหล7านี้น;อยลงไปอีก 

ปoจจุบันในประเทศไทยยังไม7มีห;องปฏิบัติการท่ีเป]ดรับบริการวิเคราะห�ปริมาณไดอ็อกซินในเยื่อและ
กระดาษ ห;องปฏิบัติการท่ีใกล;ท่ีสุดท่ีจะส7งตัวอย7างไปวิเคราะห�หาปริมาณไดอ็อกซินในเยื่อและกระดาษได;คือท่ี
ประเทศสิงคโปร� เนื่องจากสารไดอ็อกซินเปXนอนุพันธ�หนึ่งของ AOX ปริมาณสารไดอ็อกซินท่ีตกค;างใน
ผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตจากเยื่อกระดาษฟอกขาวยังแปรผันตรงกับปริมาณ AOX ดังนั้นการใช;ปริมาณ AOX อ;างอิงถึง
ปริมาณไดอ็อกซิน(หากมี) จึงเปXนท่ียอมรับได;ในระดับหนึ่ง  

จากโครงการวิจัย “การศึกษาปริมาณ Organically bound chlorine ในเยื่อฟอกขาวและกระดาษ 
และปริมาณ AOX ในน้ําท้ิงของโรงงานเยื่อและกระดาษในประเทศเพ่ือสร;างฐานข;อมูล” ของกลุ7มเยื่อและ
กระดาษ โครงการฟ]สิกส�และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร�บริการ ปริมาณสาร AOX ท่ีตกค;างในผลิตภัณฑ�
กระดาษทิชชู7อยู7 ท่ี 5-13 กรัมต7อตันกระดาษ ซ่ึงเปXนปริมาณท่ีน;อยมาก โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกับ
ข;อกําหนดของฉลากเขียว คือ 120 กรัมต7อตันกระดาษ ดังนั้นถ;ามีสารไดอ็อกซินตกค;างอยู7ในทิชชู7 ก็ยิ่งจะเปXน
ปริมาณท่ีน;อยลงไปอีก นอกจากนั้นการสกัดสารไดอ็อกซินจากผลิตภัณฑ�เยื่อและกระดาษจะต;องทําท่ีอุณหภูมิ
สูงมากในระยะเวลาท่ียาวนาน  

จากข;อมูลทางวิชาการ กระดาษทิชชู7จึงไม7มีปริมาณสารโซเดียมไฮดร็อกไซด�บริสุทธิ์และไดอ็อกซินตก
ค;างในปริมาณท่ีก7อให;เกิดอันตราย ท้ังยังไม7สามารถหลุดออกมาปนเปstอนกับอาหารได;โดยง7าย จึงสามารถ
นํามาใช;ซับน้ํามันท่ีเหลือจากการทอดอาหารได; 
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