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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้และศกึษาแนวทางการลด

ต้นทุน ประหยัดพลงังานและการจัดการฟาร์มให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการตรวจประเมินพบว่า ปริมาณ

การใช้พลงังานไฟฟ้ามีคา่สงูซึง่เป็นปัจจยัสําคญัของต้นทนุ และปริมาณการใช้ไฟฟ้าสงูสดุอยู่ท่ีระบบทําความเย็น 

(Cooling System) ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนซึง่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบพัดลม

ระบายอากาศ และระบบนํา้ของแผ่นรังผึง้ (Cooling pads) ทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดคือ การปรับปรุง

วิธีการนําความเย็นจากแผ่นรังผึง้ออกมาและกระจายความเย็นให้ทัว่พืน้ท่ีของโรงเรือน ผลจากการปรับตําแหน่ง

พดัลมให้อยู่ใกล้กบัแผ่นรังผึง้เพ่ือเพ่ิมแรงในการดดูอากาศผ่านแผ่นรังผึง้เข้ามาได้มากขึน้ ทําให้อณุหภูมิภายใน

โรงเรือนลดลงจากเดิมประมาณ 2 องศาเซลเซียส และยังสามารถกระจายอากาศเย็นไปได้ทั่วโรงเรือนมากขึน้ 

ส่งผลให้การกระจายตวัของไก่ในพืน้ท่ีเลีย้งดีขึน้ รวมทัง้การลดจํานวนพดัลมดดูอากาศขนาดใหญ่ท้ายโรงเรือน 

เป็นการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ร้อยละ 39.74 ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนการทําความเย็นได้ร้อยละ 39.70 คิด

เป็นการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ 5.19 tCO2e / year นอกจากนีย้งัจะได้รับประโยชน์จากการ

ควบคุมอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมในการเลีย้งซึ่งจะช่วยให้อตัราการกินอาหารและการเติบโตของไก่ดีขึน้จึง

เพ่ิมประสิทธิผลในการเลีย้งไก่ 

ABSTRACT 

This research aimed to apply cleaner technology to feeding process in broiler chicken 

husbandry.  Cost reduction, energy saving and environmentally friendly management were 

investigated. The CT assessment showed that energy consumption was highest cost and cooling 

system is the highest energy consumption. The temperature control unit consisted two parts, cooling 

fans and cooling pads. One of CT options was to improve the air flow of cooling pads and 

to distribute cool air over all areas of the house. When the location of cooling fans was adjusted move 

near cooling pads, air flow through cooling pads was increased. The result showed that the inside 

temperature was decreased around 2°C and cool air was distributed throughout the house. 

Therefore, the distribution of broiler in all areas became  
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better. Cooling fan reduction conducted the lower energy consumption for 39.74 percent as the 

energy cost saving at 39.70 percent of cooling system energy. In the term of environmental friendly, 
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the CT option reduced greenhouse gas emissions for 5.19 tCO2e per year. The 

Temperature control will allow the better feed conversion rate and growth rate which cost-

effectiveness production can be expected. 

Key word: broiler, cleaner technology, cooling pads, cooling system 
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      คาํนํา 

ในปัจจบุนั การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ทําให้ภาคอตุสาหกรรมเกิด

การขยายตวั ภาคเกษตรกรรมและปศสุตัว์จึงต้องพฒันาควบคู่กนัไปด้วย โดยการพฒันาให้สามารถแข่งขนักับ

ตลาดในตา่งประเทศได้ คือ การลดต้นทนุการผลิต  การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน 

ทัง้นี ้การใช้วตัถดิุบ พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติ ควรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้เปลี่ยนเป็นของเสีย

น้อยท่ีสุด โดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (CT : Cleaner Technology) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหา

สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกนั (กรมโรงงานอตุสาหกรรม,2546) โดยอาศยัหลกัการเน้นแนวทางเชิงป้องกนัเพ่ือให้เกิดผล

ประโยชน์ทัง้ด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมากท่ีสดุ สดัสว่นของพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการเลีย้งไก่ท่ีสิน้เปลือง

มากท่ีสดุคือ กระบวนการทําความเย็นเพ่ือลดอณุหภูมิโรงเรือนให้เหมาะสมกับไก่ท่ีเลีย้งไว้ ปัจจุบนัวิธีท่ีนิยมใช้

เป็น Evaporative cooling system  การนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้สามารถ

ช่วยให้เกิดการพัฒนาการเลีย้งไก่ท่ีป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ประภากร,2540) ซึ่งแนวทางหลกัของเทคโนโลยี

สะอาด คือ การใช้ทรัพยากร หรือวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลงังานอย่างคุ้มค่า ซึง่จะเป็นการป้องกนั

และลดการเกิดของเสียหรือมลพิษ และลดอันตรายหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นแนวทางปฏิบติัอย่างยัง่ยืน (UNEP,1997) งานวิจยันีจ้งึมุง่เน้นในการหาแนวทางการลดการ

ใช้พลงังานไฟฟ้าในการควบคมุอณุหภมิูในโรงเรือนเพ่ือลดการใช้พลงังานซึง่จะเป็นการลดต้นทุนในการเลีย้งและ

การพฒันากระบวนการเลีย้งท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการสํารวจพืน้ที่ในการวิจัย 

1. ข้อมลูพืน้ท่ีฟาร์มและแผนผงัภายในโรงเรือน ข้อมลูขัน้ตอนการเลีย้งไก่เนือ้ 

- บุญช่วยฟาร์ม เป็นฟาร์มเลีย้งไก่เนือ้ระบบปิดขนาดกลาง ตัง้อยู่ท่ีอําเภอเมืองลพบุรี จงัหวดัลพบุรี 

บนพืน้ท่ี 12 ไร่ โรงเรือนมีขนาด กว้าง 22 เมตร ยาว 45 เมตร สงู 15 เมตร ปริมาณผลผลิตต่อปี

ประมาณ 60,000 ตวัตอ่ปี 

2. ข้อมลูการสญูเสียท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการเลีย้ง  

- วตัถดิุบด้านปริมาณและราคา  

- ข้อมลูผลกระทบทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาสตร์  

- ข้อมลูผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม  

- ผลการดําเนินการหลงัการปรับปรุงด้วยข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ ทําการสํารวจสถานท่ีจริงเพ่ือการตรวจ

ประเมินเบือ้งต้นและการตรวจประเมินละเอียด สํารวจและทําแปลนการใช้พืน้ท่ีของฟาร์ม รวมทัง้

กระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ในโรงเรือน และเก็บรวบรวมข้อมลูปริมาณสารขาเข้าคือ ทรัพยากรท่ีต้องใช้ใน

mailto:som_newlook@hotmail.com
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กระบวนการเลีย้ง สาขาออกคือ ผลผลิตและของเสียท่ีเกิดขึน้ในแต่ละขัน้ตอน รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้ในการเลีย้งไก่ตอ่รอบ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ทําการประเมินโดยอาศยัหลกัการของเทคโนโลยีสะอาดโดยแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน 

ประเมินเบือ้งต้น นําข้อมลูกระบวนการผลิตท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประกอบการประเมินเป็นคะแนนทัง้

ด้านเศรษฐศาสตร์ เทคนิคและสิ่งแวดล้อม หลงันํามาถ่วงนํา้หนกั ซึง่คํานงึถงึปัจจยัของผู้ประกอบการและสภาพ

โดยรอบสถานประกอบการ นําผลรวมมาจดัลําดบัความสําคญัของประเดน็ปัญหาท่ีต้องดําเนินการปรับปรุง  

ประเมินละเอียดสําหรับประเด็นท่ีสนใจดําเนินการ ในการศกึษานีคื้อ การประหยัดพลงังานไฟฟ้าใน

กระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ โดยจดัทําแผนผงักระบวนการให้อาหารในการเลีย้งไก่เนือ้ 1 รอบการเลีย้ง จดัทําแผนภูมิ

ก้างปลาเพ่ือประเมินสาเหตแุละการสร้างข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับปรุง 

ประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือก ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาด (CT Option) ในการศกึษานีคื้อ การลด

ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการทําความเย็นของโรงเรือนเลีย้งไก่เนือ้ ทดสอบและเก็บข้อมูลความ

เป็นไปได้ทางเทคนิค (ในการปรับปรุง), เศรษฐศาสตร์ (ค่าของต้นทุน) และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม (การลด

ผลกระทบ)    

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การประเมินเบือ้งต้น 

กระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ประกอบด้วย การทําความสะอาดโรงเรือน การเตรียมความพร้อมในการรับ

ลกูไก่ การเลีย้งระยะลกูไก่ ไก่เล็ก และไก่ใหญ่ การจบัเพ่ือจําหน่าย และทําความสะอาดพกัโรงเรือน (Figure 1) 

และมีปัจจยัในการผลิตเป็นสารขาเข้าต่อปี (6 รอบการเลีย้ง) ดงันี ้ไฟฟ้า 23,285 kWh นํา้ 116,160 ลิตร ยาฆ่า

เชือ้ 30 ลิตร แก๊ส 14 ถงั ลกูไก่ 60,000 ตวั และอาหาร 28.35 ตนั ส่วนสารขาออกท่ีเป็นของเสียคือ อากาศเสีย 

นํา้เสีย และขยะซึง่ประกอบด้วย ซากไก่ตาย 200 กิโลกรัม และถงุอาหาร 100 กิโลกรัม (Table 1) 

Table 1 Technical and Economical Impacts 

Specification Quantity/yr Unit 
Cost/yr 

(Baht) 

Key 

Figure 

Best Key 

Figure 
%Div 

Technical 

Score 
Eco 

Economical 

Score 

Electricity 23,285 kWh 93,140 20,000 21,000 4.76 1 422,855 2 

Water 116,160 Liter 40,656 90,000 95,000 5.26 1 406,560 2 

Antibiotic 30 Liter 1,200 30 30 0 1 0 1 

Chaff 3,600 Kg 1,200 3,600 3,600 0 1 0 1 

Gas  14 bucket 6,720 14 14 0 1 0 1 

Chicken 60,000 Chicken 105,000 60,000 60,000 0 1 0 1 

Food 35 Ton 607,224 33 34 2.94 1 1,785,238 3 

Waste  

- Carcass 

- Chaff 

- Bag 

 

200 

 3,000 

100 

 

Kg 

Kg 

Kg 

 

- 

2,000 

- 

 

200 

 3,000 

100 

 

200 

 3,000 

100 

 

0 

0 

0 

 

1 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 

1 

1 

1 

Remarks : %Div = ( l KF – BKF l / BKF ) * 100 

      Eco = Cost * %Div 
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จากข้อมูลเบือ้งต้นสามารถพิจารณาปัญหาเพ่ือจัดลําดับความสําคญัจากมุมมองของผลกระทบเชิง

เทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ได้จากสารขาเข้าและสารขาออก ได้ดงันี ้วตัถุดิบอาหารเป็นลําดบัท่ี 1 

ไฟฟ้าและนํา้ เป็นลําดบัท่ี 2 รองลงมาเป็นของเสียและลูกไก่ตามลําดบั (Table 2) แต่ในส่วนของการเตรียม

โรงเรือนให้พร้อมต่อการเลีย้งไก่เนือ้ พลงังานไฟฟ้าเป็นต้นทุนหลกัในการจดัการโรงเรือนและมีความสําคญัต่อ

การเจริญเติบโตของไก่อย่างมากจึงสมควรดําเนินการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทัง้ด้านต้นทุนและคุณภาพ

สินค้าคือไก่เนือ้ท่ีสมบรูณ์  

จากการประเมินใน Table 2 และนํา Factor เข้ามาคํานวณเพ่ือนําผลรวมไปจัดลําดบัความสําคญั 

พบวา่ ประเดน็ปัญหาหลกัท่ีควรปรับปรุงคือ กระบวนการทําความเย็นเพ่ือลดอณุหภูมิโรงเรือนให้เหมาะสมกบัไก่

ท่ีเลีย้ง โดยทําการตรวจประเมินละเอียดตอ่ไป 
 

Table 2 Result of Initial Assessment 

Specification 
Technical 

Impact 

Economical 

Impact 

Environmental  

Impact 
Total Score Priority 

Electricity 1 2 1 3.6 2 

Water 1 2 1 3.6 2 

Chicken 1 1 1 2.6 4 

Feed 1 3 1 4.6 1 

Waste 1 1 2 3.5 3 

Factor 0.7 1 0.9 - - 
 

การประเมินละเอียด 

จากกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ (Figure 1) ต้องใช้พลงังานไฟฟ้าเกือบทุกขัน้ตอน และจากการวิเคราะห์

สาเหตท่ีุมาของปัญหา พบว่า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสงูสดุ อยู่ท่ีระบบ Cooling System โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ระบบการทํางานของพดัลมระบายอากาศและระบบการไหลเวียนของนํา้ในแผ่นรังผึง้ (Cooling pads) 
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Figure 1 Broiler husbandry process 

 

เพ่ือการประหยัดพลงังานไฟฟ้าในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ จึงนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ือศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้าน

ไฟฟ้าในการผลิตและการจดัการฟาร์ม ด้วยการปรับปรุงและจดัการปัญหาท่ีต้นกําเนิด (Figure 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2 Fishbone of cooling system problem 
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การประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือก 

ผลจากการใช้ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกบัประเด็นปัญหาท่ี 1 การปรับปรุงระบบการใช้งานของพดัลม

ระบายอากาศ โดยลดจํานวนชัว่โมงการใช้งานพดัลมด้านหลงัโรงเรือนและติดตัง้พดัลมดดูอากาศ/ระบายอากาศ

ขนาดกําลงัไฟฟ้า 0.37 kWh จํานวน 2 เคร่ือง ไว้บริเวณตรงกลางโรงเรือนแต่ยงัคงสภาพท่ีเหมาะสมกบัการเลีย้ง 

จากการปรับปรุง พบว่าสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 9,244.8 kWh/year คิดเป็นร้อยละ 39.74 คิดเป็นมูลค่า 

36,979.20 บาทต่อปี คิดเป็นการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ 5.19 tCO2e /year ค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงประมาณ 15,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทนุ 4 เดือน 28 วนั 

ผลจากการใช้ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกบัประเด็นปัญหาท่ี 2 การปรับปรุงระบบการไหลเวียนของนํา้

ในแผ่นรังผึง้ มานิตย์ (2536) แนะนําให้ความเร็วของนํา้ไหล 6 ลิตรต่อนาที/พืน้ท่ีแผ่นรังผึง้ 1 ตารางเมตร (ความ

หนา 10 เซนติเมตร) ดําเนินการโดยการลดจํานวนการใช้ป๊ัมนํา้ในระบบการไหลเวียนของนํา้ในแผ่นรังผึง้ ให้

เป็นไปตามมาตรฐานจงึไมมี่คา่ใช้จ่ายในการปรับปรุง ประโยชน์ท่ีได้รับคือ การลดการใช้ไฟฟ้า 538.8 kWh ต่อปี 

คิดเป็นร้อยละ 41.08 คิดเป็นมลูคา่ 2,155.2 บาทต่อปี และเป็นการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้ 0.302 

tCO2e /year 

จากปริมาณการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าในระบบทําความเย็น สามารถประเมินผลประโยชน์ท่ีได้รับต่อ

สิ่งแวดล้อม ในเชิงการปลดปลอ่ยแก๊สเรือนกระจกท่ีคํานวณเป็นค่าเทียบเท่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการใช้ 

Emission Factor ของคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของไฟฟ้า 0.5610 kgCO2e/kWh จากฐานข้อมลู TC Common data 

ของ คู่มือแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลิตภณัฑ์ (2554) ซึง่สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สเรือน

กระจกได้ 5.49 tCO2e /year 

 

สรุป 

การนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยกุต์ใช้ในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้สามารถประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้คือ 

การปรับปรุงระบบการใช้งานของพดัลมระบายอากาศซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ปริมาณพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ โดยจดัการ

ระบบ Cooling System ทัง้สว่นพดัลมและแผ่นรังผึง้ หลงัการปรับปรุงพบว่า ลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ 9783.6 

kWh/year ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนการทําความเย็นได้ 39,134.40 บาทต่อปี ในส่วนของความเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม เม่ือคํานวณปริมาณการลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากค่าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของไฟฟ้าคิด

เป็น 5.49 tCO2e /year นอกจากนีป้ระโยชน์จากการควบคมุอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมในการเลีย้งจะช่วยให้

อตัราการกินอาหารและการเติบโตของไก่ดีขึน้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิผลในการเลีย้งไก่เนือ้ 
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