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ผลการใช้แกลบ ขี้เถ้าแกลบ และยิปซัมเป็นวัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง 
Effect of Rice Hull, Rice Hull Ash and Gypsum on Performance of Broiler 
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บทคัดย่อ 

 ผลการใชแ้กลบ ข้ีเถา้แกลบ และยิปซมัเป็นวสัดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไก่กระทง และตน้ทุนค่าอาหารท่ีใช้ผลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม ทดลองกบัไก่กระทง
คละเพศอาย ุ1 วนั พนัธ์ุซีพี 707 จ านวน 120 ตวั วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด มี 3 ส่ิงทดลองๆ ละ 4 ซ ้ าๆ ละ 
10 ตวั ส่ิงทดลองท่ี 1 ใชแ้กลบเป็นวสัดุรองพื้น ส่ิงทดลองท่ี 2 ใช้ข้ีเถา้แกลบเป็นวสัดุรองพื้น และส่ิงทดลองท่ี 3 
ใช้ยิปซัมเป็นวสัดุรองพื้น ไก่ทดลองได้รับอาหารแบบให้กินเต็มท่ี มีน ้ าสะอาดให้กินตลอดเวลา เม่ือส้ินสุดการ
ทดลองเม่ืออาย ุ6 สัปดาห์ พบวา่ ไก่กระทงท่ีใชข้ี้เถา้แกลบและใชย้ิปซมัเป็นวสัดุรองพื้นมีค่าเฉล่ียน ้ าหนกัตวัท่ีเพิ่มข้ึน
สูงกว่าพวกท่ีใช้แกลบเป็นวสัดุรองพื้นอย่างมีนยัส าคญั (P<0.01) โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.267, 2.397 และ 2.011 
กิโลกรัม ตามล าดบั ปริมาณอาหารท่ีกินไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) ระหว่างพวกท่ีใช้แกลบ ข้ีเถา้แกลบ 
และยิปซมัเป็นวสัดุรองพื้น ขณะท่ีประสิทธิภาพการเปล่ียนอาหารและตน้ทุนค่าอาหารท่ีใชผ้ลิตไก่กระทง 1 กิโลกรัม 
ของไก่กระทงท่ีใช้ข้ีเถา้แกลบ และยิปซัมเป็นวสัดุรองพื้นมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าพวกท่ีใช้แกลบเป็นวสัดุรองพื้นอย่างมี
นยัส าคญั (P<0.05) 
ค าส าคญั: ไก่กระทง, วสัดุรองพื้น, สมรรถภาพการผลิต  

Abstract 
 The use of rice hull, rice hull ash and gypsum as bedding material in broiler rearing was conducted to determine 
the performance and income over feed cost of broiler chickens. A total of 120 C.P. 707 day-old chicks were 
randomly distributed into 3 treatments with 4 replications at 10 birds each following a completely randomized 
design. The treatments were distributed as follows: Treatment 1 the broilers were grown on rice hull as bedding 
material; Treatment 2 were grown on rice hull ash as bedding material; and Treatment 3 were grown on gypsum 
as bedding material. Feed and water were given ad libitum. Results showed that at the end of experiment, i.e. 6 
weeks, broiler chickens grown on rice hull ash and gypsum were significantly (P<0.01) heavier than those grown on 
rice hull as bedding material with the means of 2.267, 2.397 and 2.011 kg, respectively. There was no significant 
differences (P>0.05) in the feed consumption among the treatments.  However, feed conversion ratio and 
income over feed cost of broilers grown on rice hull ash and gypsum were significantly (P<0.05) better than those 
grown on rice hull as bedding material. 
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