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บทคัดยอ 
การศึกษาเปรียบเทียบการใชวัสดุรองพื้น 3 ชนิด โดยใชไกเนื้อพันธุทางการคาอายุ 14 วัน จํานวน 3,060 

ตัว แบงออกเปน 3 กลุมๆ ละ 6 ซ้ําๆ ละ 170 ตัว ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely randomized 
design; CRD) สุมไกเนื้อแตละกลุมเลี้ยงในโรงเรือนระบบปด ที่มีวัสดุรองพื้นตางๆ ดังนี้ กลุมที่ 1 เลี้ยงโดยใชแกลบ
เปนวัสดุรองพื้น 100 % กลุมที่ 2 เลี้ยงโดยใชแกลบและเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้น อัตราสวน 50 : 50 กลุมที่ 3 
เลี้ยงโดยใชเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้น 100 % จากผลการทดลองพบวา ไกเนื้อในกลุมที่ใชหญาแหงเปนวัสดุรอง
พื้น มีอัตราการเจริญเติบโตในชวง 21 วันสูงกวาไกกลุมที่ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น อีกทั้งปริมาณแอมโมเนียใน
โรงเรือนมีคาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) เชนเดียวกับปริมาณแอมโมเนียในโรงเรือนเลี้ยงไก
เนื้อที่ใชวัสดุรองพื้นแตละชนิดในวันที่ 28 และ 35 ซึ่งการใชเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้นมีปริมาณการสะสม
แอมโมเนียภายในโรเรือนเลี้ยงไกไมแตกตางกับกลุมไกที่ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น  สําหรับองคประกอบทางเคม ีวัสดุ
รองพื้นแตละชนิดเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง ไดแก คาความเปนกรด-ดาง สัดสวนของคารบอนตอไนโตรเจน ปริมาณ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จากการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวาวัสดุรองพื้นดังกลาวมีความเหมาะสมที่
จะใชเปนปุยอินทรียได  
 
คําสําคัญ :  ไกเนื้อ  วัสดุรองพื้น  ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม 
 

Abstract 
 A comparative study of using 3 types of bedding materials was conducted by using 3,060 of 14 
days old broilers. The broilers were divided into 3 groups of 1,020 animals each where it was further 
divided into 6 replications of 170 broilers each. Each group of the broiler was randomly (Completely 
randomized design; CRD) subjected for an experimental bedding material in the pen as following. 
Group 1: Rice husk 100 %; Group 2: Rice husk 50 % and dried grass 50 %, and Group 3: Dried grass 
100 %. Results of the study showed that broiler on Group 3 had significantly (P<0.05) better growth 
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performance than those on Group 1 on day 21. Ammonia concentration of dried grass bedding were no 
significantly differences with the rice husk material on 21, 28 and 35 d respectively. Chemical 
composition of the bedding composts showed only a minor difference in organic fertilizer characteristics 
including pH, C/N ratio, total N, P and K.  The compost of the experimental bedding materials was 
suitable for organic fertilizer. 
 
Keywords : Broiler, Bedding, Rick husk, Organic fertilizer 
E-mail : agrscs@ku.ac.th 

 
คํานํา 

 การจัดการฟารมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ จําเปนอยางยิ่งที่จักตองอาศัยกระบวนการคิดและการจัดการ
อยางเปนระบบ  โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูภายในฟารม นํามาใชใหเกิดประโยชนหรือตอยอด เพื่อลด
ตนทุนหรือกอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นหลายๆ ดานจากการประกอบการ ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการชวยให
ผูประกอบการเกิดความมั่นคงในอาชีพดวย  ทั้งนี้การบริหารจัดการฟารมแนวใหม มีการปลูกตนไม  ใหรมเงา เพื่อให
เกิดความรมเย็นในบริเวณพื้นที่ฟารมและรอบๆโรงเรือน เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่เกิดจากภาวะโลกรอน ใน
ขณะเดียวกันตนไมและวัชพืชตางๆ ที่มีอยูในบริเวณฟารมและรอบๆ โรงเรือน ก็จะตองมีการตัดแตงกิ่งเปนประจํา 
เพื่อชวยใหมีการระบายถายเทอากาศที่ดี รวมถึงไมใหเปนแหลงอาศัยของสัตวอื่น เชน งู หนู ฯลฯ  ซึ่งเปนอันตราย
ตอสัตวเลี้ยงภายในโรงเรือน ดังนั้นหากนํากิ่งไมใบหญาเหลานี้มาทําใหมีขนาดที่เหมาะสม แลวใชเปนวัสดุรองพื้น
โรงเรือนทดแทนแกลบในการเลี้ยงไกเนื้อ นาจะเปนแนวทางหนึ่งที่จะลดตนทุนคาแกลบ ซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้น 
เนื่องจากเปนวัสดุรองพื้นที่นิยมใชรองพื้นคอกในการเลี้ยงไกเนื้อทั่วไป ในการทดลองครั้งนี้ทําการเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตของไกเนื้อที่เลี้ยงโดยใชเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้นแทนแกลบ และเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุรองพื้น
ระหวางแกลบกับเศษหญาแหงที่หมักรวมกับมูลไก หลังจากการเลี้ยงไกเนื้อซึ่งนาจะมีคุณสมบัติที่สามารถนําไปใช
เปนปุยหมักกับตนพืชไดเปนอยางด ี
 

อุปกรณและวิธีการ 
 ใชไกเนื้อพันธุทางการคา จํานวน 3,060 ตัว แบงไกทดลองออกเปน 3 กลุมๆ ละ 6 ซ้ําๆ ละ 170 ตัว เลี้ยงใน
โรงเรือนระบบปด ดวยอาหารสําเร็จรูปสําหรับไกเนื้อ ตลอดระยะการทดลองมีการใหอาหารแบบรวมทั้ง 3 กลุม
เนื่องจากไมมีการเก็บขอมูลของการกนิไดของไกเนื้อ โดยกลุมที ่1 เลี้ยงโดยใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น 100%  กลุมที ่2 
เลี้ยงโดยใชแกลบและเศษหญาแหง เปนวัสดุรองพื้น อัตราสวน 50/50 กลุมที่ 3 เลี้ยงโดยใชเศษหญาแหงเปนวัสดุ
รองพื้น 100% เศษหญาแหงที่นํามาใช เปนเศษหญาที่ตัดจากสนามภายในฟารมนํามาทําการสับเปนทอน ยาว
ประมาณ 1-2 เซ็นติเมตร ดวยเครื่องสับ จากนั้นนําไปตากแดดใหแหง โดยมีสภาพความชื้นใกลเคียงกับแกลบที่นิยม
นํามาใชเปนวัสดุรองพื้นในการเลี้ยงไกเนื้อ ทําการบันทึกปริมาณอาหารที่กิน  น้ําหนักตัว เมื่อเริ่มตนงานทดลองไก
อายุ 14 วัน, 21 วัน และ 28 วันและสิ้นสุดการเลี้ยง(อายุ 39 วัน) เพื่อคํานวณอัตราการเจริญเติบโต วัดปริมาณ
แอมโมเนียของวัสดุรองพื้นแตละชนิดภายในโรงเรือน โดยใชเครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศ (Gas Sampling Pump) 
แบบ Hand Pump ชนิดที่ใชกับหลอดแกวดักจับสารเคมี (Detector Tube) ที่อายุไก 21  28 และ 35 วัน และ
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วิเคราะหธาตุอาหารในวัสดุรองพื้นทั้ง 3 ชนิดผสมมูลไกเนื้อ ที่ไดหลังจากสิ้นสุดการเลี้ยง เมื่อไกอายุ 39 วัน ทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance) ตามแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ 
(Completely randomized design: CRD) และทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

ผลและวิจารณ 
 
1. อัตราการเจริญเติบโตของไกเนื้อ 
 น้ําหนักเริ่มตนการทดลอง ที่อายุ 14 วัน มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.539 และที่อายุ 21 วัน ไกเนื้อกลุมที่ใช 
เศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้น (หญา 100%) มีน้ําหนักตัวใกลเคียงกับกลุมไกเนื้อที่ใชแกลบปนเศษหญาแหงเปน
วัสดุรองพื้น (แกลบ/หญาแหง ; 50/50) (p>0.05) แตมีน้ําหนักตัวมากกวากลุมไกเนื้อที่ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น 
(แกลบ100%)(p<0.05) ในขณะที่อัตราการเจริญเติบโตของไกที่ใชวัสดุรองพื้นทั้ง 3 กลุมที่อายุ 28 และ 39 วันมีคา
ใกลเคียงกัน (p>0.05) ซึ่งการใชเศษหญาแหงนั้นไมมีผลกระทบตออัตราการเจริญเติบโตของไกเนื้อ ดังแสดงใน
Table 1  
 
Table 1   Average body weight of broilers and Ammonia concentration in bedding materials. 

                Item Rice husk 
100 % 

Rice husk /Dried grass 
50 / 50 

Dried grass 
100% 

P-value CV 

Body weight (Kg/bird) 
    14 d 
    21 d 
    28 d 
    39 d 
Ammonia concentration(ppm.) 
    21 d 
    28 d 
    35 d 

 
0.532 
1.064b 
1.759 
2.475 

 
11.8 
26.2 
12.3 

 
0.541 

1.082ab 
1.725 
2.523 

 
19.0 
29.8 
14.7 

 
0.539 
1.106a 
1.768 
2.586 

 
17.5 
29.2 
12.0 

 
- 

0.0462 
0.3739 
0.3063 

 
0.0533 
0.3242 
0.3335 

 
- 

1.46 
2.05 
3.18 

 
13.03 
15.29 
15.17 

  a b  Means within the same row with no common superscripts differ significantly ( p<0.05) 
 
2.  ปริมาณแกสแอมโมเนียภายในโรงเรือน 
 ปริมาณแอมโมเนียภายในโรงเรือน ในแตละชวงอายุการทดลอง (อายุ 21  28 และ 35 วัน) ของไกเนื้อทั้งที่
เลี้ยงดวยวัสดุรองพื้น 3 แบบ มีคาใกลเคียงกัน (p>0.05) แตในชวงอายุ 21 วัน ปริมาณแอมโมเนียในกลุมที ่1 ซึ่งใช
แกลบเปนวัสดุรองพื้นทั้งหมดมีแนวโนมปริมาณแอมโมเนียต่ํากวากลุมอื่น (P=0.053) สวนในชวง 28 และ 35 วัน
ปริมาณแอมโมเนียในวัสดุรองพื้นของไกเนื้อทุกกลุมมีคาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(p>0.05) แตชวง
อายุ 28 วันปริมาณแอมโมเนียสูงกวาชวง 21 และ 35 วันโดยมีคาเทากับ 26.2-29.8 ppm เนื่องจากเปนชวงที่ไกมี
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อัตราการเจริญเติบโตที่เร็วมาก ปริมาณการกินอาหารสูงขึ้น ทําใหถายมูลออกมามาก และการวัดปริมาณ
แอมโมเนียนั้นใชกลองเพื่อกั้นอากาศ ณ จุดนั้นไว ดังนั้นปริมาณแอมโมเนียของวัสดุรองพื้นทั้ง 3 แบบ จึงสูงกวาชวง 
21 วันแรก และในชวงอายุ 35 วัน ปริมาณแกสแอมโมเนียในโรงเรือนที่ใชวัสดุรองพื้นทั้ง 3 แบบ มีคาเทากับ 12.0-
14.7 ppm ดังแสดงใน Table 1 ซึ่งตามระเบียบของกรมปศุสัตว วาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก ณ 
สถานที่เลี้ยง (2542) มีการกําหนดปริมาณแกสแอมโมเนียในสภาพโรงเรือนปด ในสภาวะที่มีการระบายอากาศดวย
พัดลมระบายอากาศ ควรมีปริมาณไมเกิน 20 ppm การใชเศษกิ่งไมใบหญาทั้งหมด หรือใชรวมกับแกลบจึงไมไดทํา
ใหปริมาณแกสแอมโมเนียภายในโรงเรือนปดเกินกวาที่กําหนด 
 
3.  ธาตุอาหารในวัสดุรองพื้นผสมมูลที่ไดจากการเลี้ยงไกเนื้อ 
 จากการวิเคราะหธาตุอาหารพืช คุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติทางเคมีที่ใชประเมินความอุดม
สมบูรณของวัสดุรองพื้นผสมมูลไก พบวา คาความเปนกรด-ดาง (pH) และปริมาณอินทรียวัตถ ุ(Organic matter) 
ของวัสดุรองพื้นผสมมูลไกทั้ง 3 แบบ (แกลบ 100%  แกลบ/หญาแหง 50 / 50 และ หญาแหง 100%) มีคาใกลเคียง
กันที่ระดับ 7.22 – 7.53 ดังแสดงใน Table 2 โดยคา pH ที่ระดับ 6.6-7.3 ถือวาเปนกลาง และที่ระดับ 7.4-7.8 ถือวา
เปนดางเล็กนอย (Land Classification Division and FAO Project Staff ;1973)  ดังนั้น ปุยวัสดุรองพื้นผสมมูลไก
ที่ไดจัดอยูในสภาพที่สามารถนําไปใชกับตนพืชไดโดยอยูในสภาวะเปนกลาง-ดางเล็กนอย 
 
Table 2   Nutrient analysis of bedding composts.  

                Item Rice husk 
100 % 

Rice husk : Dried grass 
50 : 50 

Dried grass 
100% 

 pH 
EC (1:10; dS/m) 
Organic matter (%) 
Organic carbon (%) 
C/N ratio 
Total N (%) 
Total P2O5 (%) 
Total K2O (%) 

7.33 
9.99 

68.90 
31.32 
11.41 
2.74 
6.24 
3.90 

7.53 
9.10 
68.11 
30.67 
9.53 
3.22 
6.74 
2.74 

7.22 
11.60 
68.26 
31.78 
9.45 
3.36 
7.71 
4.35 

 
 ปริมาณอินทรียวัตถุ มีคาเทากับ 68.90 (แกลบ 100%)  68.11 (แกลบ/ 50:50) และ 68.26% (หญา      
100 %) ตามลําดับ ปริมาณอินทรียวัตถุเปนตัวบงชี้ถึงความสมบูรณของปุย หรือของดินที่พืชสามารถใชประโยชนได 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2542)  สําหรับคาการนําไฟฟา (EC) ซึ่งเปนคาที่บงชี้ถึงสภาวะความเค็ม พบวา กลุมที่ใชเศษ
หญาแหงเปนวัสดุรองพื้น (หญา 100%) มีคาเทากับ 11.60 dS/m ซึ่งสูงกวากลุมที่ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น โดย
มาตรฐานของ Land Classification Division and FAO Staff (1973) กําหนดไววา คา EC ที่อยูในชวง >8-16 
dS/m อยูในระดับที่สูง ดังนั้นการนําไปใชควรอยูในปริมาณที่นอย เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากความเค็ม สําหรับ
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สัดสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) ในปุยนั้นเปนการบงชี้ถึง อัตราสวนที่จุลินทรียมีการใชคารบอนตอการ
สังเคราะหไนโตรเจนหนึง่หนวย ซึ่งจากการทดลองพบวา เศษกิ่งไมใบหญาที่ใชเปนวัสดุรองพื้น มี C/N Ratio ต่ํากวา
กลุมที่ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น แสดงวาการยอยสลายของจุลินทรียเกิดขึ้นคอนขางสมบูรณ ทําใหไดธาตุอาหารที่พืช
สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางเต็มที่ โดย C/N Ratio ของทุกกลุมมีคานอยกวา 20 แตหาก C/N Ratio มากกวา 
20 แสดงวาในปุยดังกลาวยังตองมีการยอยสลายโดยจุลินทรียตอไป หรือการยอยสลายใหไดธาตุอาหารสําหรับพืช
ยังไมสมบูรณ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2542) ดังแสดงใน Table 2 
 นอกจากการวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีตางๆแลว ยังมีการวิเคราะหไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม ซึ่งเปนธาตุอาหารหลักที่จําเปนสําหรับพืช พบวากลุมที่ใชเศษกิ่งไมใบหญาเปนวัสดุรองพื้น (หญา   
100 %)  มีปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงกวาการใชแกลบและการใชแกลบรวมกับเศษกิ่งไมใบ
หญาเปนวัสดุรองพื้น อยางไรก็ตามปริมาณไนโตรเจนในวัสดุรองพื้นทั้งสามแบบอยูในชวงที่พืชตองการคือมีคาอยู
ระหวาง 2-5 %หากมีระดับที่ต่ํากวานี้จะสงผลใหพืชมีการเจริญเติบโตนอยลง(ยงยุทธ, 2552)  สวนปริมาณ
ฟอสฟอรัสอยูในชวง 6.24-7.71% ซึ่งถือวาสูงมากเมื่อเทียบกับที่พืชตองการอยูที่ระดับ 0.3-0.5 % และไมเกิน 1 % 
หากเกินกวาระดับดังกลาว ถือวาเปนพิษ (ยงยุทธ, 2552) สําหรับปริมาณโพแทสเซียมควรอยูที ่2-5 % หากสูงกวานี้
จะมีผลยับยั้งและทําใหปริมาณแปงลดลง (ยงยุทธ, 2552) เพราะโพแทสเซียมมีบทบาทสําคัญในการชวยกระตุน
เอนไซม ซึ่งเกี่ยวกับการขนสงอิออน และกระตุนเอนไซมใหมีการสรางแปง โดยสวนใหญความเขมขนของ
โพแทสเซียมจะอยูที่ใบ เมล็ด และหัวของพืช ปริมาณโพแทสเซียมในวัสดุรองพื้นทั้ง 3 แบบจึงอยูในชวงที่เหมาะสม
ดังนั้นในปุยมูลไกผสมวัสดุรองพื้นที่ไดจากการทดลอง มีปริมาณธาตุอาหารในปริมาณที่สูง การใชกับตนพืชควรใช
ปริมาณนอย เพื่อปองกันผลกระทบตางๆที่จะเกิดขึ้นกับตนพืชและชวยประหยัดตนทุนไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

สรุปผลการทดลอง 
 การใชเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้นบางสวนและทั้งหมด ไมทําใหสมรรถภาพการผลิตไกเนื้อแตกตางจาก
การใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น โดยกลุมที่ใชเศษหญาแหงเปนวัสดุรองพื้น 50 และ 100 % มีแนวโนมอัตราการ
เจริญเติบโตในชวง 21 วัน สูงกวากลุมที่ใชแกลบเปนวัสดุรองพื้น ดังนั้นสามารถนําเศษหญาซึ่งเปนวัสดุเศษเหลือใน
ฟารมหรือที่หามาไดใชเปนวัสดุรองพื้นเลี้ยงไกเนื้อแทนการใชแกลบ อาจเปนการลดตนทุนคาวัสดุรองพื้น และวัสดุ
รองพื้นที่ไดจากเศษหญาแหงเมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงไกแลว ยังสามารถนําไปทําเปนปุยหมักที่มีประโยชนและมีคุณคา
ทางธาตุอาหารสูงสําหรับพืชดวย 
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