หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
คําอธิบายรายวิชา
01310211 เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Pulp and Paper Technology)
การบริโภคและกําลังการผลิตเยื่อและกระดาษ แหลงและปริมาณเสนใยจากพืชทีใ่ ช
ผลิต สมบัติทางฟสิกสและเคมีของเสนใย การประเมินความเหมาะสมในการผลิตกระดาษ กระบวน
การผลิตเยื่อและกระดาษ สมบัติของกระดาษ ผลิตภัณฑและการแปรรูปกระดาษ
Consumption and production capacity of pulp and paper. Sources and
quantity of plant fiber for pulp and paper production. Physical and chemical properties of
fiber, evaluation of the suitability of paper productions. Pulping and paper making
processes. Properties, products and conversion of paper.
01310231 เคมีของเนื้อไม
3(3-0)
(Wood Chemistry)
พื้นฐาน : 01403221
โครงสรางและสมบัติทางเคมีของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และสารแทรกของ
ไม การกระจายของสวนประกอบเคมีของผนังเซลล กลไกการเกิดปฏิกิริยาระหวางสารเคมีในไมกับ
สารเคมีที่ใชในการแยกเยื่อ การใชสารเคมีจากไมในอุตสาหกรรม
Structure and chemical properties of cellulose, hemicellulose, lignin and
extractive of wood. Distribution of cell wall components. Reaction mechanism between
wood chemical composition and pulping chemical. Industry of wood chemical utilization.
01310311* การฝกงานในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
1
(Practice in Pulp and Paper Industries)
พื้นฐาน : 01310341 หรือ 01310342
ฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ หรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
Practice in pulp and paper industries or related industries.

*วิชาเปดใหม
1

01310321**โครงสรางและสมบัติของกระดาษ
3(3-0)
(Paper Structure and Properties)
พื้นฐาน : 01310211
องคประกอบและความแข็งแรงของกระดาษ เสนใยและพันธะระหวางเสนใย การคง
สภาพเชิงมิตขิ องของเสนใยเยื่อและกระดาษ โครงสรางของกระดาษ สมบัตทิ างกายภาพและทัศนสม
บัติของกระดาษ
Components and strength of paper, fiber and interfiber bonds, dimensional
stability of pulp fibers and paper, paper structure, physical and optical properties of paper.
01310341**เทคโนโลยีการผลิตและฟอกเยื่อ
4(3-3)
(Pulping and Bleaching Technology)
พื้นฐาน : 01310211 และ 01310231
การเตรียมวัตถุดิบสําหรับการผลิตและการฟอกเยื่อ ปฏิกิริยาเคมีและกลไกในการ
ผลิตและการฟอกเยื่อ สมบัติของเยื่อและการประยุกต ผลพลอยไดและการนําสารเคมีกลับมาใชซ้ํา
ในการผลิตและการฟอกเยื่อ มีการศึกษานอกสถานที่
Preparation of raw materials for pulping and bleaching. Chemical and
mechanism of reactions in pulping and bleaching. Pulp properties and their application.
By-products and chemical recovery in pulping and bleaching. Field trip required.
01310342**การเตรียมน้าํ เยื่อและการผลิตกระดาษ
4(3-3)
(Stock Preparation and Papermaking)
พื้นฐาน : 01310211
วัตถุดิบที่เปนเสนใยและไมเปนเสนใยเพื่อการผลิตกระดาษ การเตรียมน้ําเยื่อ
เครื่องจักรผลิตกระดาษและสวนประกอบ การทดสอบกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่
Fibrous and non-fibrous raw materials for papermaking. Stock preparation.
Papermaking machine and components. Paper testing. Field trip required.
01310411**การจัดการการผลิตเยื่อและกระดาษ
3(3-0)
(Pulp and Paper Production Management)
พื้นฐาน : 01310211
การวางแผนการจัดตั้งและการจัดการโรงงานเยื่อและกระดาษ การจัดการ
ผลิตภัณฑ กระบวนการ วัตถุดิบ กําลังคน คุณภาพ การเงิน และการตลาด มีการศึกษานอก
สถานที่

**วิชาปรับปรุง
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Planning for establishment and management of pulp and paper mills,
management of products, processes, raw materials, manpowers, quality, finance and
marketing. Field trip required.
01310431*เคมีการผลิตกระดาษ
3(3-0)
(Papermaking Chemistry)
พื้นฐาน : 01310211
พันธะเคมีในการผลิตกระดาษ สารคงอนุภาคและสารชวยระบายน้ํา สารสม สารเติม
แตง สารกันซึมภายใน การควบคุมสารเหนียว สารชีวฆาต สารเพิ่มความแข็งแรงขณะแหง และ
ขณะเปยก สียอมและสารเพิ่มความขาวเรืองแสง
Chemical bonds in papermaking, particle retention and drainage agents,
alum, filler, internal sizing agents, pitch control, biocides, dry- and wet-strength additives,
dyes and fluorescent whitening agents.
01310432**เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซลลูโลสจากไม
3(3-0)
(Industrial Technology of Wood Cellulose)
พื้นฐาน : 01310341
การผลิตและสมบัติของเยื่อละลาย กระบวนการแปรรูปเซลลูโลสและการใช
ประโยชน มีการศึกษานอกสถานที่
Production and properties of dissolving pulp, cellulose modifying processes
and utilizations. Field trip required.
01310451**การเคลือบผิวกระดาษ
3(3-0)
(Paper Coating)
พื้นฐาน : 01310211
ความหนืดและวิทยากระแสของวัสดุเคลือบ กระดาษฐาน สารสี ตัวยึด สารเติมแตง
เครื่องมือและกระบวนการ สูตรและการเตรียมน้ํายาเคลือบ การอบ การปรับแตงผิวหนาขั้นสุดทาย
มีการศึกษานอกสถานที่
Viscosity rheology of coating material. Basepaper, pigments, binders,
additives, equipment and process, coating color formulation and preparation, drying, surface
finishing. Field trip required.

*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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01310461**เทคโนโลยีการพิมพกระดาษ
3(3-0)
(Paper Printing Technology)
พื้นฐาน : 01310211
หลักการพิมพ ทฤษฎีสี การพิมพแบบสัมผัสและแบบไมสัมผัส การเกิดภาพจากแสง
หมึกพิมพ กระดาษเพื่อการพิมพ การทดสอบกระดาษและกระแข็งเพื่อการพิมพ มีการศึกษานอก
สถานที่
Principles of printings, color theory, contact and non-contact printing, optical
imaging, printing ink, paper for printing, testing paper and paperboard for printing. Field trip
required.
01310462* การแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง
3(3-0)
(Paper and Paperboard Converting)
พื้นฐาน : 01310211
ประเภทของกระบวนการแปรรูปกระดาษและกระดาษแข็ง การเปยกและการยึดติด
การเคลือบแบบการกระจายตัว การเคลือบแบบอัดรีด การเคลือบและการติดแผนบาง การผลิตบรรจุ
ภัณฑกระดาษแข็ง การผลิตกระดาษแข็งลอนลูกฟูกและการประยุกตผลิตภัณฑ กฏหมายและการทํา
ใหเปนมาตรฐาน
Types of paper and paperboard converting process, wetting and adhesion,
dispersion coating, extrusion coating, coating and lamination, cartonboard package
manufacturing, corrugated board manufacturing and product applications, legislation and
standardization.
01310471**เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตนในการผลิตเยื่อและกระดาษ
3(3-0)
(Introduction to Biotechnology in Pulp and Paper Manufacturing)
พื้นฐาน : 01310211
พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การยอยสลาย
ของผนังเซลล การใชจุลินทรียและเอนไซมสําหรับการควบคุมพิท การแยกเยื่อและฟอกเยื่อโดยวิธี
ชีวภาพ การบําบัดน้ําเสียและการแปรใชใหมเสนใยทุตยิ ภูมิ
Basic biotechnology for pulp and paper industry, cell wall degradation,
application of microorganisms and enzymes for pitch control, biopulping, biobleaching,
wastewater treatment and secondary fiber recycle.

*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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01310472**การเตรียมน้าํ ดิบและการควบคุมภาวะมลพิษในอุตสาหกรรม
3(2-3)
เยื่อและกระดาษ
(Fresh Water Treatment and Pollution Control in Pulp and
Paper Industries)
พื้นฐาน : 01310211
น้ําดิบ สมบัตขิ องน้ํา การเตรียมน้ําดิบ การบําบัดน้ําเสียและนํากลับมาใช การ
ปลอยน้ําทิ้ง ภาวะมลพิษทางอากาศจากการผลิตเยื่อกระดาษ เทคโนโลยีควบคุมการปลอยอากาศ
จากโรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่
Fresh water, water properties, fresh water treatment, wastewater treatment
and reuse, effluent disposal, air pollution from wood pulping, air emission control technology
from pulp and paper mill. Field trip required.
01310481**ระบบควบคุมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ
3(3-0)
(Pulp and Paper Process Control Systems)
พื้นฐาน : 01310211
การควบคุมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ การวัดและการวิเคราะหความดัน
อุณหภูมิ การไหล และปริมาณความชื้น การวัดและควบคุมน้ําหนักมาตรฐาน คาความเปนอิสระของ
เยื่อ ความถวงจําเพาะ ความหนาแนน และความเร็วของเครื่องจักร วงจรควบคุมเบื้องตนดวยระบบ
คอมพิวเตอรในโรงงานเยื่อและกระดาษ มีการศึกษานอกสถานที่
Pulp and paper process control, measurements and analysis of pressure,
temperature, flow, and moisture content. Measurement and control of basis weight,
freeness, specific gravity, density and machine speed. Fundamental control circuit by
computer in pulp and paper mills. Field trip required.
01310482* การปฏิบัติการเครื่องจักรผลิตกระดาษ
3(3-0)
(Paper Machine Operations)
พื้นฐาน : 01310342
การดําเนินการเครื่องจักรผลิตกระดาษ ระบบการไหลแบบแอปโพรช หัวปลอยน้าํ
เยื่อ สวนลวดเดินแผนแบบโฟรดริเนียร การขึ้นรูปแบบลวดเดินแผนสองผืน สวนอัดบีบ สวนอบแหง
การปฏิบัติผวิ หนา การเขามวนใหญและมวนยอย
Paper machine operations, approach flow system, headboxes, fourdrinier
wire section, twin-wire formers, press section, drying section, surface treatment, reeling and
winding.

*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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01310483* การปฏิบัติการเฉพาะหนวยในโรงงานเยือ่
3(3-0)
(Unit Operation in Pulp Mills)
พื้นฐาน : 01202211 และ 01310341
หลักการทางดานวิศวกรรมเคมีที่ใชในการผลิตเยื่อเคมี หลักการคํานวณและ
ปฏิบัติการในกระบวนการตมเยื่อ กระบวนการฟอกเยือ่ กระบวนการลางเยื่อ การระเหยน้ําออกจาก
น้ํายาตมเยื่อที่ใชแลว การนําสารเคมีกลับมาใชใหม และการเตรียมน้ํายาตมเยื่อ
Principles of chemical engineering for chemical pulping, fundamental
calculation and operation in cooking process, bleaching process, washing process, black liquor
evaporation, chemical recovery, and white liquor preparation.
01310484* ปฏิบัติการเฉพาะหนวยในโรงงานกระดาษ
3(3-0)
(Unit Operation in Paper Mills)
พื้นฐาน : 01202211 และ 01310342
หลักการทางดานวิศวกรรมเคมีเพื่อการผลิตกระดาษ คํานวณพื้นฐานและปฏิบัติการ
ในกระบวนการเตรียมน้ําเยือ่ กระบวนการทําความสะอาดน้ําเยื่อ กระบวนการนําน้ําเยื่อเขาสู
เครื่องจักรผลิตกระดาษ กระบวนการขึ้นรูปแผนกระดาษ กระบวนการกดรีดน้ําออกจากกระดาษ
กระบวนการอบแหง กระบวนการขัดผิวหนากระดาษ และกระบวนการเขามวนกระดาษ
Principles of chemical engineering for papermaking, fundamental calculation
and operation in stock preparation and stock cleaning processes, approach flow to paper
machine, web forming process, wet pressing process, drying process, calendering process,
and reeling process.
01310491**ระเบียบวิธวี ิจยั พื้นฐานทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(3-0)
(Basic Research Methods in Pulp and Paper Technology)
พื้นฐาน : 01422111
หลักและระเบียบวิธีการวิจัยทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ การกําหนดปญหา การ
วางรูปการวิจยั การตั้งวัตถุประสงคและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม
การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงาน และการเสนอ
ผลการวิจัย
Principles and research methods in pulp and paper technology, identification
of research problems, formulation of research objectives and hypothesis, collection of data,
construction of questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for
research, report writing and presentation.
*วิชาเปดใหม
**วิชาปรับปรุง
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01310496 เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษ
1-3
(Selected Topics in Pulp and Paper)
เรื่องเฉพาะทางเยื่อและกระดาษในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลีย่ นไปแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in pulp and paper at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change in each semester.
01310497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in pulp and paper
technology at the bachelor’s degree level.
01310498 ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in pulp and paper technology at the bachelor’s degree
level and compile into written report.
01310499 โครงงานเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
3(0-9)
(Pulp and Paper Technology Project)
โครงงานเกี่ยวกับการคนควาและหาคําตอบในอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ และ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง มีการนําเสนอผลงานและเขียนรายงาน
Projects assigned to students for investigating and solving problems in pulp
and paper as well as integrated industry. A report and presentation are required.
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
01108101 เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Introduction to Economics)
3(3-0)
ความรูเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมาย
และขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และกลไกการ
ทํางานของระบบราคา พฤติกรรมของผูบริโภค ตนทุน รายได และดุลยภาพของผูผลิต รายได
ประชาชาติ การคลัง การเงินและการธนาคาร การคาและการเงินระหวางประเทศ ปญหาทาง
เศรษฐกิจและการแกไข การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
Fundamental micro and macro-economics emphasizing the meaning and
broad scope of the economy. Basic economic problems. Demand, supply, and market
mechanism. Consumer behavior. Cost, revenue and equilibrium of the firm. National
income. Public finance. Money and banking. International trade. Economic development
with special reference to the Thai case. (for student of all faculties except the Faculty of
economics and Business Administration).
01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-3)
(Computers and Programming)
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร
การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวย
ภาษาระดับสูง การฝกปฏิบตั ิการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
Basic structure of modern computer systems; data representation
incomputers; algorithmic problem solving; program design and development methodology;
introductory programming using a high-level programming language; programming practice
in computer laboratory.
01371111 การใชทรัพยากรหองสมุด
(Use of Library Resources)
ทรัพยากรหองสมุด การใชเครื่องมือชวยคน การเขียนอางอิง
Library resources, use of search tools, writing references.

1(1-0)

01999012 สุขภาพเพื่อชีวติ (Health for Life)
3(3-0)
กลไกการกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย บทบาททางเพศ การดูแลสงเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิต การปองกันภาวะเสี่ยงของบุคคลวัยตาง ๆ สุขภาพผูบริโภค สิ่งแวดลอม
กับสุขภาพ ปจจัยทางครอบครัวที่สงผลตอสุขภาพ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มี
การศึกษานอกสถานที่
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Fertilization and human development. Sex roles. Physical and mental health
care promotion. Human risk prevention. Consumer health. Environment and health. Family
factors influencing health. Health Science innovation. Field trip.
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0)
(Thai Language for Communication)
ภาษาไทยในการสื่อสาร ความคิดกับการใชภาษา ภาษากับสังคมและการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาไทยเพือ่ การสื่อสาร
Communication of the Thai language, thoughts and language usage,
language and society, and the skill development of the Thai language for communication.
01999033 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)
3(3-0)
การคิดอยางมีเหตุผล มีจริยธรรม ความคิดสรางสรรค ความเขาใจชีวิต ครอบครัว
กับศิลปะการดําเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม ศิลปะการทํางาน และศิลปะการ
สื่อสาร
Rational thinking, ethic, creative thinking, life understanding, family and arts
of living, personality development and social etiquette, arts of working and arts of
communication.
3(3-0)
01999041 เศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี
(Economics for Better Living)
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจกับการดําเนินชีวติ ที่ดี บทบาท
และการดําเนินชีวติ ของมนุษยในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชนและสังคม การเรียนรูการเปน
ผูประกอบการ การจัดการ องคประกอบทางเศรษฐกิจ และรูปแบบและประเด็นสําคัญในทาง
เศรษฐศาสตรและการจัดการ
Relationship between economics-business administration and better living.
Roles and human living in economic society at household, community and societal levels.
Learning about entrepreneurship, economic composition management. Key models and
issues in economics and management.
01999141 มนุษยกับสังคม (Man and Society)
3(3-0)
พื้นฐานของมนุษยโดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสังคมดานวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคมและการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคม และแนวทางแกไข
Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man, society
and culture. Economic, political and legal aspects of social organization. Background of Thai
society. Social change and social problems.
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