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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาสมบัติทางกายภาพของกระดาษน ากลับมาใช้ใหม่ร่วมกับล าต้นเทียมกล้วย เพื่อใช้เป็น
วัสดุรองนอนส าหรับสัตว์ทดลอง โดยเปรียบเทียบกับวัสดุรองนอนทางการค้า ได้แก่ ขี้กบไม้สนขาวและ
ซังขาวโพด โดยทดสอบปริมาณความช้ืนของวัสดุ ปริมาตรรูพรุนเปิด การดูดซึมน้ าโดยน้ าหนัก ความ
พรุนปรากฏ และการสูญเสียความช้ืนสะสมของวัสดุ พบว่าอัตราส่วน 9:1 (ล าต้นเทียม:กระดาษน า
กลับมาใช้ใหม่) เป็นอัตราส่วนท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพความเหมาะสมมากที่สุดในการน ามาใช้เป็นวัสดุ
รองนอนส าหรับสัตว์ทดลอง จึงเป็นวัสดุรองนอนส าหรับสัตว์ทดลองได้จริง และทดแทนขี้กบไม้สนขาว
และซังข้าวโพดได้ 
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Abstract 
 

The study physical properties of reused paper combine with banana psedostem 
for animal laboratory bedding was tested of physical moisture content, properties of 
humidifier open porosity, water absorbtion by weight, apparent porosity and moisture 
lose from waterials compared with commercial bedding from white pine shavings and 
corn cob. The result showed the ratio of banana psedostem and reused paper in 9:1 was 
the highest physical properties and suitable for animal laboratory bedding. The banana 
psedostem combine with reused paper can be applied and use as commercial bedding 
replacement. 
 

Keywords: pseudo banana stems, bedding, sheets of banana fibers, reused paper 
 

1. บทน า 
 

 

ประ เทศ ไทยมี น โยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 
4.0 โดยเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย รวมถึง
การปฏิรูปการศึกษาโดยส่งเสริมด้านนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต
ยา สมุนไพร วัคซีน และอาหาร ซึ่งการวิจัย
ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้สัตว์ทดลองเพื่อให้ได้
งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป 

ดังนั้นการเลี้ยงและการดูแลสัตว์ทดลอง
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จึงต้องมีมาตรฐาน
เพื่อให้สัตว์ทดลองต้องได้อยู่ดี กินดี มีสุขภาพดี 

ไม่เครียด ไม่ติดเช้ือ (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2555-2559) ในปัจจัยด้าน “อยู่ดี” 
การเลือกวัสดุรองนอนจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
สัตว์ทดลองและมีความส าคัญต่อการเลี้ยง 

วัสดุรองนอนส าหรับสัตว์ทดลอง เป็น
วัสดุที่ใช้รองรับปัสสาวะ และอุจจาระสัตว์โดยใส่
ไว้ในกรงร่วมกับสัตว์ (สัมผัสกับตัวสัตว์) หรือใส่
ในถาดรองกรง (ไม่สัมผัสกับตัวสัตว์) สมบัติ
ส าคัญของวัสดุรองนอน ได้แก่ ความสามารถใน
การการดูดซึมน้ าได้ดี และไม่เละหรือเปื่อยยุ่ย
เมื่อโดนน้ า ไม่เป็นฝุ่น ไม่ติดกับตัวสัตว์หรือกรง 
ไม่แหลมคม ไม่สามารถก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อ
สัตว์ได้ สัตว์ไม่กิน มีลักษณะเนื้อเส้นใยไม่แข้ง
กระด้าง ปราศจากสารเคมี สารพิษ สี สารระเหย
ต่างๆ ปราศจากแมลง เชื้อจุลชีพ ไข่พยาธิ สปอร์
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เช้ือรา ควรมีค่าความช้ืนอยู่ระหว่าง 6-12% (w.b.) 
ขจัดออกจากกรงได้ง่าย สามารถย่อยสลายไดง่้าย 
และขนย้ายได้สะดวก ประดน จาติกวนิช, (2542) 
ปัจจุบันวัสดุรองนอนส าหรับสัตว์ทดลองที่ใช้เป็น
อินทรียวัตถุซึ่งได้จากธรรมชาติ เช่น ขี้กบจากไม้ 
(wood shaving) นอกจากน้ีอาจเป็นผลผลิตทาง
อุตสาหกรรม เ ช่น กระดาษ และไฟเบอร์
เซลลูโลส (cellulose fiber) เป็นต้น 

Lynch and Jones (1998 )  กล่ าวว่ า
โดยทั่วไปแล้ว ขี้กบของไม้ซีดาร์และไม้สน จะไม่
น ามาใช้กับสัตว์ทดลอง แม้ว่าจะมีการขายปลีก
มากในร้านขายอุปกรณ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง สาเหตุ
ที่ไม่น าไม้ซีดาร์และไม้สนมาใช้กับสัตว์ทดลอง
เนื่องจากพบว่ามี plicatic acid ในไม้ซีดาร์ และ
มี abeitic acid ในไม้สน ซึ่งสารพวกนี้มีผลต่อ
สุขภาพของสัตว์และรวมถึงสุขภาพของคนด้วย 

การน าซังข้าวโพดที่ เป็นส่วนของช้ัน 
wood ring มาผลิตวัสดุรองนอนส าหรับ ส่วนช้ัน
อื่น ๆ (pith และ chaff) จะไม่น ามาใช้ส่วนประกอบ
ของซังข้าวโพด วัสดุรองนอนชนิดนี้มีขนาด
สม่ าเสมอประมาณ 1/8 น้ิว (3.2 มิลลิเมตร), 1/4 
นิ้ว (6.4 มิลลิเมตร) และขนาดผสมระหว่าง 1/8 
นิ้ว และ 1/4 นิ้ว โดยวัสดุจะไม่แหลมคม ดูดซึม
น้ าได้ดี ความช้ืนประมาณ 10% ใช้ได้นานและ
ปราศจากเช้ือโรคและสารเคมีตกค้างที่ เป็น
อันตรายต่อสัตว์ทดลอง สมบัติที่พิเศษอีกอย่าง
ของซังข้าวโพด คือ เมื่อสัตว์ขับถ่ายของเหลวลง
วัสดุรองนอนของเหลวจะซึมลงด้านล่าง ท าให้
วัสดุด้านล่างเปียกส่วนด้านบนแห้ง ซึ่งท าให้ตัว
สัตว์แห้ ง  ไม่ เปียก ช้ืน ผู้ท าวิจั ย ได้ เล็ ง เห็น

ความส าคัญของการเลือกใช้วัสดุอื่นทดแทนการ
ใช้วัสดุรองนอน ประเภทขี้กบและขี้เลื่อยที่ต้อง
รับซื้อเข้ามาใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง และยังไม่
สามารถหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้ตาม
ก าหนดมาตรฐาน ดังนั้นจึงได้เริ่มศึกษาข้อมูลการ
ใช้วัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
บางชนิดน ามาผลิตเป็นวัสดุรองนอนส าหรับ
สัตว์ทดลอง โดยให้ความส าคัญในการเลือกใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการผลิตด้าน
คุณสมบัติและปริมาณ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้
เลือกใช้ต้นกล้วยน ามาพัฒนาเป็นวัสดุรองนอน
ส าหรับสัตว์ทดลอง เพราะเมื่อท าให้แห้งแล้วจะมี
คุณสมบัติดูดซับน้ าได้ดี เนื่องจาก เฮมิเซลลูโลส 
(hemicellulose) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
ทางเคมีของเส้นใย เป็นสารคาร์โบไฮเดรตที่มี
โครงส่วนใหญ่ไม่เป็นระเบียบ จึงดูดซึมน้ าได้ดี
และมีผลช่วยให้เส้นใยพองตัวได้รวดเร็ว (สุจยา 
ฤทธิศรและคณะ, 2554) และเส้นใยกล้วยมีความ
เหนียวและไม่เป็นฝุ่น ตลอดจนต้นกล้วยเป็นพืชที่
ปลูกกันแพร่หลาย มีทั้งการปลูกแบบครัวเรือน 
และการปลูกในเชิงเศรษฐกิจ ท าให้มีปริมาณ
เพียงพอต่อก าลังการผลิตและแปรรูปเป็นวัสดุ
รองนอนส าหรับสัตว์ทดลอง เป็นต้น  
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

วิธีกำรท ำแผ่นเส้นใยกล้วย 
 

 เตรียมล าต้นเทียมกล้วย ท าให้มีขนาด 
น้อยกว่า 0.5 เซนติเมตร โดยใช้เครื่องหั่น เตรียม
กระดาษที่น ากลับมาใช้ใหม่ ที่ถูกท าลายหรือย่อย
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แล้ว น ามาปั่นรวมกับล าต้นเทียมกล้วย ตาม
น้ าหนักอัตราส่วนต่าง ๆ (ล าต้นเทียมกล้วย :
กระดาษที่น ากลับมาใช้ใหม่) ได้แก่ 9:1, 8:2, 7:3, 
6:4 และ 5:5 น้ าหนักต่อน้ าหนัก โดยเครื่องย่อย
เส้นใย จนละเอียด แล้วน าไปขึ้นรูป โดยใช้ตะแกรง
ตาข่าย น าไปอบลมร้อนที่ อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อวัสดุแห้ง น า
บรรจุถุงกระดาษ (ที่สามารถอบนึ่งฆ่าเช้ือได้) แล้ว
น าไปอบนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส 
ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาท ี
 

กำรทดสอบคุณสมบัติทำงกำยภำพ  
 

 มีการทดสอบดังนี้ การทดสอบความช้ืน
ของวัสดุ การทดสอบดูดซึมน้ าโดยน้ าหนัก การ
ทดสอบความหนาแน่นกอง การทดสอบการ
สูญเสียความชื้นสะสม การทดสอบปริมาตรของรู
พรุนเปิด และการทดสอบความพรุนปรากฏ  

โดยวิธีการของ จันทร์จิรา วงศ์อารีไท และคณะ,  
( 2559) 
 น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาวิเคราะห์
และเปรียบเทียบจากอัตราส่วนต่างๆของแผ่นเส้น
ใยกล้วยท้ัง 5 อัตราส่วน เปรียบเทียบกับขี้กบไม้
สนขาวและซังข้าวโพดเพื่อเป็นการคัดเลือกวัสดุ
รอง ส าหรับสัตว์ทดลองต่อไป 
 

3. ผลการวิจัย 
 

ผลกำรศึกษำสมบัติทำงกำยภำพ 
 

วัสดุที่มีความช้ืนอยู่ในช่วง 6-12% ซึ่ง
เป็นความช้ืนเหมาะสมส าหรับใช้เป็นวัสดุรอง
นอนส าหรับสัตว์ ประดน จาติกวนิช , (2542)  
ได้กล่าวไว้ วัสดุที่น ามาทดสอบ ทั้ง 7 ตัวอย่าง  
มีแผ่นเส้นใยกล้วย อัตราส่วน 9:1 (W/W) ขี้กบ
ไม้สนขาวและซังข้าวโพด ที่อยู่ให้ช่วงที่มีความช้ืน
เหมาะสม (ตารางท่ี 1)

 
ตารางที่ 1  
สมบัติทางกายภาพประเภทความชื้นของวัสดุทั้ง 7 ตัวอยา่ง ของวัสดุรองนอน 

วัสดุที่น ามาทดสอบ 
(ล าต้นเทียมกล้วย:กระดาษน ากลับมาใชใ้หม่) 

ความชื้นของวัสดุ (%)±SD 

9:1 8.15±2.89 
8:2 4.69±3.07 

7:3 3.12±1.78 

6:4 2.94±1.00 

5:5 2.08±0.51 

ขี้กบไม้สนขาว 6.66±1.47 

ซังข้าวโพด 6.32±1.46 
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กำรทดสอบปริมำตรของรูพรุนเปิด 
 

 การทดสอบปริมาณรูพรุนเปิดของวัสดุที่
น ามาทดสอบ พบว่าอัตราส่วน 9:1 มีปริมาณรู
พรุนเปิดสูงสุดเท่ากับ 32.33 (กรัมต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร) และวัสดุที่น ามาทดสอบปริมาตรรู

พรุนเปิดต่ าสุดเท่ากับ 5.83 (กรัมต่อลูกบาศก์

เซนติเมตร) คือซังข้าวโพด  

 เมื่อน าวัสดุรองนอนขี้กบไม้สนขาวกับ
ซังข้าวโพดที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ
กับวัสดุรองนอนตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2)  
 

กำรทดสอบกำรดูดซึมน  ำโดยน  ำหนัก 
 

 การทดสอบการดูดซึมน้ าโดยน้ าหนัก
ของวัสดุที่น ามาทดสอบ พบว่าอัตราส่วน 9:1 มี
การดูดซึมน้ าโดยน้ าหนักสูงสุดเท่ากับ 646.67% 
และวัสดุที่น ามาทดสอบการดูดซึมน้ าโดยน้ าหนัก
ต่ า สุ ด เ ท่ า กั บ  116.67% คื อ ซั ง ข้ า ว โ พ ด 
ตามล าดับ  
 เมื่อน าวัสดุรองนอนขี้กบไม้สนขาวกับ
ซังข้าวโพดที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ
กับวัสดุรองนอนตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

กำรทดสอบควำมพรุนปรำกฏ 
 

 การทดสอบความพรุนปรากฏของวัสดุที่
น ามาทดสอบ พบว่าอัตราส่วน 9:1 มีความพรุน
ปรากฏสูงสุดเท่ากับ 32.33 % และวัสดุที่น ามา
ทดสอบความพรุนปรากฏต่ าสุดเท่ากับ 5.83 % 
คือซังข้าวโพด ตามล าดับ 
 เมื่อน าวัสดุรองนอนขี้กบไม้สนขาวกับ
ซังข้าวโพดที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ
กับวัสดุรองนอนตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
 

การทดสอบความหนาแน่นกอง 
 

 การทดสอบความหนาแน่นกองของวัสดุ
ที่น ามาทดสอบ พบว่าซั งข้าวโพด  มีความ
หนาแน่นกองสู งสุ ดเท่ ากับ 0.46 (กรั มต่ อ

ลูกบาศก์เซนติเมตร) และวัสดุที่น ามาทดสอบ

ความหนาแน่นกองต่ าสุดเท่ากับ 0.09 (กรัมต่อ

ลูกบาศก์เซนติเมตร) คืออัตราส่วน 9:1 และ

อัตราส่วน 5:5 ตามล าดับ 
 เมื่อน าวัสดุรองนอนขี้กบไม้สนขาวกับ
ซังข้าวโพดที่นิยมใช้ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบ
กับวัสดุรองนอนตามอัตราส่วนต่างๆ พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  
สมบัติทางกายภาพ ทั้ง 7 ตัวอยา่ง ของวัสดุรองนอน 

วัสดุที่น ามา
ทดสอบ 

(ล าต้นเทียม
กล้วย:

กระดาษน า
กลับมาใช้

ใหม่) 

ค่าเฉลี่ย±SD 

ปริมาตร 
รูพรุนเปิด (g/cm3) 

ดูดซึมน้ าโดยน้ าหนกั (%) 
ความพรุนปรากฏ 

(%) 
ความหนาแน่น

ของวัสดุ (g/cm3) 

9:1 32.33±5.51a 646.67±110.15a 32.33±5.51a 0.09±0.00e 
8:2 26.00±3.46ab 520.00±69.28ab 26.00±3.46ab 0.08±0.00f 

7:3 23.33±2.08bc 466.67±41.63bc 23.33±2.08bc 0.08±0.00f 
6:4 23.33±4.16bc 466.67±83.27bc 23.33±4.16bc 0.11±0.00b 
5:5 25.00±3.00ab 500.00±60.00ab 25.00±3.00ab 0.09±0.00e 

ขี้กบไม้สน
ขาว 

16.93±1.45c 338.67±29.01c 16.93±1.45c 0.10±0.01c 

ซังข้าวโพด 5.83±0.21d 116.67±4.16d 5.83±0.21d 0.46±0.00a 

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยและค่า SD (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตามหลังด้วยตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
             เมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแบบ one-way ANOVA ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

  
กำรทดลองกำรสูญเสียควำมชื นสะสม 
 

 เมื่อวางวัสดุที่อิ่มตัวด้วยน้ าไว้ในอุณหภูมิ 
(60 องศาเซลเซียส) พบว่าน้ าจะค่อยๆ ระเหย
ออกจากวัสดุท าให้ความช้ืนในวัสดุลดลงตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไป มีความช้ืนลดลงตามล าดับ
และเมื่อเวลาผ่านไป 48 ช่ัวโมง (ภาพท่ี 1)  
 

 
ภาพที่ 1 ผลการทดลองการสูญเสียความชื้นสะสม ใน
วัสดุรองนอน
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4. วิจารณ์ผลการวิจัย 
  

ปริมาตรของรูพรุนเปิดของล าต้นเทียม
กล้วยร่ วมกับกระดาษน ากลับมาใ ช้ ใหม่  
อัตราส่วน 9:1 ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์จิรา  
วงศ์อารีไท และคณะ (2559) ซึ่งได้รายงานว่า
เนื่องจากมีลักษณะแข็งมีเส้นใยยึดแน่นทึบ จึง
ท าให้มีช่องว่างน้อย ช้ันที่อยู่นอกสุดของเซลล์
พืช มีบทบาทในการยึดเซลล์เข้าด้วยกันให้เป็น
เนื้อเยื่อ โครงสร้างประกอบด้วยโมเลกุลของ
เซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์
มีลักษณะเป็นสาย เรียงตัวตามยาวเป็นกลุ่มๆ 
แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม เ รี ย ก ไ ม เ ซ ล  ( Micelle) ซึ่ ง
ประกอบด้วยเซลลูโลส 100 โมเลกุล ไมเซล 
แต่ละกลุ่มมาเรียงตัวกันแบบหลวมๆ เช่ือมโยง
กันเป็นตาข่าย ภายในช่องระหว่างสายของไม
เซลมีสารกลุ่มลิกนิน คิวติน ซูเบอรินและเพกติ
นแทรกอยู่ จากนั้นไมเซลแต่ละกลุ่มรวมตัวกัน
เป็นไมโครไฟบริสซึ่งมีเซลลูโลสราว 2 ,000 
โม เลกุล ไม โครไฟบริลมารวมตัวกัน เป็น 
แมกโครไฟบริล ซึ่ งมี เซลลู โลส ประมาณ 
500,000 โมเลกุลช่องว่างระหว่างเส้นใยเหล่านี้
มีสารที่ไม่ใช่เซลลูโลสและแทรกอยู่ ปริมาตร
ของรูพรุนเปิดมาก ความพรุนปรากฏมาก 
ความสามารถในการดูดซึมน้ าจะมากด้วย
เช่นกัน ซึ่ง 3 การทดสอบนี้จะสอดคล้องกัน 
 การทดลองความหนาแน่นกอง ท าให้
ทราบถึงปริมาณของวัสดุที่ทดลอง ที่อยู่ ใน
ปริมาตรที่เท่ากัน แต่ได้น้ าหนักที่แตกต่างกัน 
ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของวัสดุที่

น ามาทดลองด้วย ในการวิจัยครั้งนี้  พบว่า 
ความหนาแน่นกองของซังข้าวโพด มีค่ามาก
ที่สุด ซึ่ งเปรียบเทียบกันล าต้นเทียมกล้วย
ร่วมกับกระดาษน ากลับมาใช้ใหม่ อัตราส่วน 
9:1 และอัตราส่วน 5:5 มีค่าความหนาแน่นกอง
น้อยที่สุด  
 ในการทดลองการสูญเสียความช้ืน
สะสมในการวิจัยพบว่าจะพบว่าแผ่นเส้นใย
กล้วย อัตราส่วน 9:1 มีการสูญเสียความช้ืน
สะสมคงที่ตั้งแต่ ช่ัวโมงที่ 6 ซึ่งหมายความว่ามี
การสูญเสียความชื้นได้เร็วที่สุดและระเหยไปได้
ง่ายที่สุด เนื่องจากการระเหยเป็นปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นท่ีผิววัสดุ  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
  
 ต้นกล้วยเป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้ ใน
บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสามารถน ามา
แปรสภาพให้ เ ป็ นวั สดุ ร องนอนส าห รั บ
สัตว์ทดลองได้ง่าย ประหยัด และปลอดภัย เมื่อ
น ามาแปรรูป เป็นแผ่น เส้น ใยกล้ วยต าม
อัตราส่ วนต่ า งๆ และทดสอบสมบัติทาง
กายภาพเพื่อใ ช้ เป็นวัสดุรองนอนส าหรับ
สัตว์ทดลอง พบว่าอัตราส่วน 9:1 (ล าต้นเทียม
กล้ วย :กระดาษน ากลับมา ใ ช้ ใหม่ )  เ ป็ น
อัตราส่วนที่มีความเหมาะสมเป็นวัสดุรองนอน
ส า ห รั บ สั ต ว์ ท ด ลอ ง  จึ ง ส า ม า ร ถน า ม า
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น วั ส ดุ ร อ ง น อ น ส า ห รั บ
สัตว์ทดลองได้จริง ทดแทนขี้กบไม้สนขาวและ
ซังข้าวโพด ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบัน 
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