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การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสะอาดสําหรับการเลีย้ งไก่ เนือ้ ในกระบวนการทําความเย็น
Application of Cleaner Technology in Cooling System Process for Broiler Chicken Husbandry
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อและศึกษาแนวทางการลด
ต้ นทุน ประหยัดพลังงานและการจัดการฟาร์ มให้ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม จากการตรวจประเมินพบว่า ปริ มาณ
การใช้ พลังงานไฟฟ้ามีคา่ สูงซึง่ เป็ นปั จจัยสําคัญของต้ นทุน และปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ระบบทําความเย็น
(Cooling System) ในกระบวนการควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรื อนซึง่ ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ ระบบพัดลม
ระบายอากาศ และระบบนํ ้าของแผ่นรังผึง้ (Cooling pads) ทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาดคือ การปรับปรุ ง
วิธีการนําความเย็นจากแผ่นรังผึ ้งออกมาและกระจายความเย็นให้ ทวั่ พื ้นที่ของโรงเรื อน ผลจากการปรับตําแหน่ง
พัดลมให้ อยู่ใกล้ กบั แผ่นรังผึ ้งเพื่อเพิ่มแรงในการดูดอากาศผ่านแผ่นรังผึ ้งเข้ ามาได้ มากขึ ้น ทําให้ อณ
ุ หภูมิภายใน
โรงเรื อนลดลงจากเดิมประมาณ 2 องศาเซลเซียส และยังสามารถกระจายอากาศเย็นไปได้ ทั่วโรงเรื อนมากขึน้
ส่งผลให้ การกระจายตัวของไก่ในพืน้ ที่เลี ้ยงดีขึน้ รวมทังการลดจํ
้
านวนพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ท้ายโรงเรื อน
เป็ นการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ ร้อยละ 39.74 ลดต้ นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนการทําความเย็นได้ ร้อยละ 39.70 คิด
เป็ นการลดการปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกได้ 5.19 tCO 2 e / year นอกจากนีย้ งั จะได้ รับประโยชน์ จากการ
ควบคุมอุณหภูมิของสภาวะแวดล้ อมในการเลี ้ยงซึ่งจะช่วยให้ อตั ราการกินอาหารและการเติบโตของไก่ดีขึน้ จึง
เพิ่มประสิทธิผลในการเลี ้ยงไก่

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
1
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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 tCO 2 e per year. The
Temperature control will allow the better feed conversion rate and growth rate which costeffectiveness production can be expected.
Key word: broiler, cleaner technology, cooling pads, cooling system
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คํานํา
ในปั จจุบนั การเจริ ญเติบโตทางด้ านเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรวดเร็ ว ทําให้ ภาคอุตสาหกรรมเกิด
การขยายตัว ภาคเกษตรกรรมและปศุสตั ว์จึงต้ องพัฒนาควบคู่กนั ไปด้ วย โดยการพัฒนาให้ สามารถแข่งขันกับ
ตลาดในต่างประเทศได้ คือ การลดต้ นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพด้ านการผลิตให้ มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน
ทังนี
้ ้ การใช้ วตั ถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ควรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ เปลี่ยนเป็ นของเสีย
น้ อยที่สุด โดยใช้ เทคโนโลยีสะอาด (CT : Cleaner Technology) เพื่อลดต้ นทุนการผลิต และลดปั ญหา
สิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมกัน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม,2546) โดยอาศัยหลักการเน้ นแนวทางเชิงป้องกันเพื่อให้ เกิดผล
ประโยชน์ทงด้
ั ้ านธุรกิจและสิ่งแวดล้ อมมากที่สดุ สัดส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในกระบวนการเลี ้ยงไก่ที่สิ ้นเปลือง
มากที่สดุ คือ กระบวนการทําความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิโรงเรื อนให้ เหมาะสมกับไก่ที่เลี ้ยงไว้ ปั จจุบนั วิธีที่นิยมใช้
เป็ น Evaporative cooling system การนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อสามารถ
ช่วยให้ เกิ ดการพัฒนาการเลีย้ งไก่ที่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (ประภากร,2540) ซึ่งแนวทางหลักของเทคโนโลยี
สะอาด คือ การใช้ ทรัพยากร หรื อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึง่ จะเป็ นการป้องกัน
และลดการเกิ ด ของเสี ย หรื อ มลพิ ษ และลดอัน ตรายหรื อความเสี่ ย งต่อมนุษย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อมได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน (UNEP,1997) งานวิจยั นี ้จึงมุง่ เน้ นในการหาแนวทางการลดการ
ใช้ พลังงานไฟฟ้าในการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรื อนเพื่อลดการใช้ พลังงานซึง่ จะเป็ นการลดต้ นทุนในการเลี ้ยงและ
การพัฒนากระบวนการเลี ้ยงที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการสํารวจพืน้ ที่ในการวิจัย
1. ข้ อมูลพื ้นที่ฟาร์ มและแผนผังภายในโรงเรื อน ข้ อมูลขันตอนการเลี
้
้ยงไก่เนื ้อ
- บุญช่วยฟาร์ ม เป็ นฟาร์ มเลี ้ยงไก่เนื ้อระบบปิ ดขนาดกลาง ตังอยู
้ ่ที่อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
บนพื ้นที่ 12 ไร่ โรงเรื อนมีขนาด กว้ าง 22 เมตร ยาว 45 เมตร สูง 15 เมตร ปริ มาณผลผลิตต่อปี
ประมาณ 60,000 ตัวต่อปี
2. ข้ อมูลการสูญเสียที่เกิดขึ ้นในกระบวนการเลี ้ยง
- วัตถุดิบด้ านปริ มาณและราคา
- ข้ อมูลผลกระทบทางด้ านเทคนิคและด้ านเศรษฐศาสตร์
- ข้ อมูลผลกระทบทางด้ านสิ่งแวดล้ อม
- ผลการดําเนินการหลังการปรับปรุ งด้ วยข้ อเสนอเทคโนโลยีสะอาด
3. เก็บรวบรวมข้ อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์ ผ้ ูประกอบการ ทําการสํารวจสถานที่จริ งเพื่อการตรวจ
ประเมิน เบื อ้ งต้ นและการตรวจประเมิ นละเอี ยด สํารวจและทํ าแปลนการใช้ พืน้ ที่ ของฟาร์ ม รวมทัง้
กระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อในโรงเรื อน และเก็บรวบรวมข้ อมูลปริ มาณสารขาเข้ าคือ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ใน
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กระบวนการเลี ้ยง สาขาออกคือ ผลผลิตและของเสียที่เกิดขึ ้นในแต่ละขันตอน
้
รวมถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในการเลี ้ยงไก่ตอ่ รอบ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ทําการประเมินโดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยีสะอาดโดยแบ่งเป็ น 3 ขันตอน
้
ประเมินเบื ้องต้ น นําข้ อมูลกระบวนการผลิตที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ ประกอบการประเมินเป็ นคะแนนทัง้
ด้ านเศรษฐศาสตร์ เทคนิคและสิ่งแวดล้ อม หลังนํามาถ่วงนํ ้าหนัก ซึง่ คํานึงถึงปั จจัยของผู้ประกอบการและสภาพ
โดยรอบสถานประกอบการ นําผลรวมมาจัดลําดับความสําคัญของประเด็นปั ญหาที่ต้องดําเนินการปรับปรุ ง
ประเมินละเอียดสําหรั บประเด็นที่สนใจดําเนินการ ในการศึกษานีค้ ือ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
กระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อ โดยจัดทําแผนผังกระบวนการให้ อาหารในการเลี ้ยงไก่เนื ้อ 1 รอบการเลี ้ยง จัดทําแผนภูมิ
ก้ างปลาเพื่อประเมินสาเหตุและการสร้ างข้ อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเป็ นทางเลือกในการปรับปรุ ง
ประเมินความเป็ นไปได้ ของทางเลือก ข้ อเสนอเทคโนโลยีสะอาด (CT Option) ในการศึกษานี ้คือ การลด
ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ในกระบวนการทําความเย็นของโรงเรื อนเลี ้ยงไก่เนือ้ ทดสอบและเก็บข้ อมูลความ
เป็ นไปได้ ทางเทคนิค (ในการปรั บปรุ ง), เศรษฐศาสตร์ (ค่าของต้ นทุน) และประโยชน์ ต่อสิ่งแวดล้ อม (การลด
ผลกระทบ)

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
การประเมินเบือ้ งต้ น
กระบวนการเลี ้ยงไก่เนื อ้ ประกอบด้ วย การทําความสะอาดโรงเรื อน การเตรี ยมความพร้ อมในการรั บ
ลูกไก่ การเลี ้ยงระยะลูกไก่ ไก่เล็ก และไก่ใหญ่ การจับเพื่อจําหน่าย และทําความสะอาดพักโรงเรื อน (Figure 1)
และมีปัจจัยในการผลิตเป็ นสารขาเข้ าต่อปี (6 รอบการเลี ้ยง) ดังนี ้ ไฟฟ้า 23,285 kWh นํ ้า 116,160 ลิตร ยาฆ่า
เชื ้อ 30 ลิตร แก๊ ส 14 ถัง ลูกไก่ 60,000 ตัว และอาหาร 28.35 ตัน ส่วนสารขาออกที่เป็ นของเสียคือ อากาศเสีย
นํ ้าเสีย และขยะซึง่ ประกอบด้ วย ซากไก่ตาย 200 กิโลกรัม และถุงอาหาร 100 กิโลกรัม (Table 1)
Table 1 Technical and Economical Impacts
23,285
116,160
30
3,600
14
60,000
35

kWh
Liter
Liter
Kg
bucket
Chicken
Ton

Cost/yr
(Baht)
93,140
40,656
1,200
1,200
6,720
105,000
607,224

200
3,000
100

Kg
Kg
Kg

2,000
-

Specification Quantity/yr
Electricity
Water
Antibiotic
Chaff
Gas
Chicken
Food
Waste
- Carcass
- Chaff
- Bag

Unit

Key
Figure
20,000
90,000
30
3,600
14
60,000
33

Best Key
Figure
21,000
95,000
30
3,600
14
60,000
34

200
3,000
100

200
3,000
100

Remarks : %Div = ( l KF – BKF l / BKF ) * 100
Eco = Cost * %Div
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4.76
5.26
0
0
0
0
2.94

Technical
Score
1
1
1
1
1
1
1

422,855
406,560
0
0
0
0
1,785,238

Economical
Score
2
2
1
1
1
1
3

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

%Div

Eco

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

จากข้ อมูลเบื อ้ งต้ นสามารถพิ จารณาปั ญหาเพื่อจัดลําดับความสําคัญจากมุมมองของผลกระทบเชิ ง
เทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม ได้ จากสารขาเข้ าและสารขาออก ได้ ดงั นี ้ วัตถุดิบอาหารเป็ นลําดับที่ 1
ไฟฟ้าและนํา้ เป็ นลําดับที่ 2 รองลงมาเป็ นของเสียและลูกไก่ตามลําดับ (Table 2) แต่ในส่วนของการเตรี ยม
โรงเรื อนให้ พร้ อมต่อการเลี ้ยงไก่เนือ้ พลังงานไฟฟ้าเป็ นต้ นทุนหลักในการจัดการโรงเรื อนและมีความสําคัญต่อ
การเจริ ญเติบโตของไก่อย่างมากจึงสมควรดําเนินการปรั บปรุ งเพื่อให้ เกิดประโยชน์ทงั ้ ด้ านต้ นทุนและคุณภาพ
สินค้ าคือไก่เนื ้อที่สมบูรณ์
จากการประเมินใน Table 2 และนํา Factor เข้ ามาคํานวณเพื่อนําผลรวมไปจัดลําดับความสําคัญ
พบว่า ประเด็นปั ญหาหลักที่ควรปรับปรุ งคือ กระบวนการทําความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิโรงเรื อนให้ เหมาะสมกับไก่
ที่เลี ้ยง โดยทําการตรวจประเมินละเอียดต่อไป
Table 2 Result of Initial Assessment
Technical
Economical
Specification
Impact
Impact
Electricity
1
2
Water
1
2
Chicken
1
1
Feed
1
3
Waste
1
1
Factor
0.7
1

Environmental
Impact
1
1
1
1
2
0.9

Total Score

Priority

3.6
3.6
2.6
4.6
3.5
-

2
2
4
1
3
-

การประเมินละเอียด
จากกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อ (Figure 1) ต้ องใช้ พลังงานไฟฟ้าเกือบทุกขันตอน
้
และจากการวิเคราะห์
สาเหตุที่มาของปั ญหา พบว่า ปริ มาณการใช้ ไฟฟ้าสูงสุด อยู่ที่ระบบ Cooling System โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ระบบการทํางานของพัดลมระบายอากาศและระบบการไหลเวียนของนํ ้าในแผ่นรังผึ ้ง (Cooling pads)
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Waste and Impact

Factor of production
Water, Electricity, Antibiotic

Wastewater

Disinfection

Chaff, Water, Electricity

Housing arrangements

Chaff

Chicken, Water, Electricity

Start treat

Waste

Food, Water, Electricity

Treat

Waste
No

Stop Feeding

Electricity
Water, Electricity

Sale

No

Water, Electricity

Clean

Wastewater

Figure 1 Broiler husbandry process
เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อ จึงนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ ใน
กระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อให้ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมและเพื่อศึกษาแนวทางความเป็ นไปได้ ในการลดต้ นทุนด้ าน
ไฟฟ้าในการผลิตและการจัดการฟาร์ ม ด้ วยการปรับปรุ งและจัดการปั ญหาที่ต้นกําเนิด (Figure 2)

Water pump
system

Personal
Unskilled
Optimal
Volume

Water pump

Problem of
Cooling

Energy loss

Fan system

Machine age

Figure 2 Fishbone of cooling system problem
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การประเมินความเป็ นไปได้ ของทางเลือก
ผลจากการใช้ ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปั ญหาที่ 1 การปรับปรุ งระบบการใช้ งานของพัดลม
ระบายอากาศ โดยลดจํานวนชัว่ โมงการใช้ งานพัดลมด้ านหลังโรงเรื อนและติดตังพั
้ ดลมดูดอากาศ/ระบายอากาศ
ขนาดกําลังไฟฟ้า 0.37 kWh จํานวน 2 เครื่ อง ไว้ บริ เวณตรงกลางโรงเรื อนแต่ยงั คงสภาพที่เหมาะสมกับการเลี ้ยง
จากการปรั บปรุ ง พบว่าสามารถลดการใช้ ไฟฟ้าได้ 9,244.8 kWh/year คิดเป็ นร้ อยละ 39.74 คิดเป็ นมูลค่า
36,979.20 บาทต่อปี คิดเป็ นการลดการปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกได้ 5.19 tCO 2 e /year ค่าใช้ จ่ายในการ
ปรับปรุ งประมาณ 15,000 บาท ระยะเวลาในการคืนทุน 4 เดือน 28 วัน
ผลจากการใช้ ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปั ญหาที่ 2 การปรับปรุ งระบบการไหลเวียนของนํ ้า
ในแผ่นรังผึ ้ง มานิตย์ (2536) แนะนําให้ ความเร็ วของนํ ้าไหล 6 ลิตรต่อนาที/พื ้นที่แผ่นรังผึ ้ง 1 ตารางเมตร (ความ
หนา 10 เซนติเมตร) ดําเนินการโดยการลดจํานวนการใช้ ปั๊มนํา้ ในระบบการไหลเวียนของนํา้ ในแผ่นรังผึง้ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานจึงไม่มีคา่ ใช้ จ่ายในการปรับปรุ ง ประโยชน์ที่ได้ รับคือ การลดการใช้ ไฟฟ้า 538.8 kWh ต่อปี
คิดเป็ นร้ อยละ 41.08 คิดเป็ นมูลค่า 2,155.2 บาทต่อปี และเป็ นการลดการปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกได้ 0.302
tCO 2 e /year
จากปริ มาณการลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในระบบทําความเย็น สามารถประเมินผลประโยชน์ที่ได้ รับต่อ
สิ่งแวดล้ อม ในเชิงการปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกที่คํานวณเป็ นค่าเทียบเท่าแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ด้ วยการใช้
Emission Factor ของคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของไฟฟ้า 0.5610 kgCO 2 e/kWh จากฐานข้ อมูล TC Common data
ของ คู่มือแนวทางการประเมินคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของผลิตภัณฑ์ (2554) ซึง่ สามารถลดการปลดปล่อยแก๊ สเรื อน
กระจกได้ 5.49 tCO 2 e /year

สรุ ป
การนําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ คือ
การปรับปรุ งระบบการใช้ งานของพัดลมระบายอากาศซึง่ เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ ปริ มาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด โดยจัดการ
ระบบ Cooling System ทังส่
้ วนพัดลมและแผ่นรังผึ ้ง หลังการปรับปรุ งพบว่า ลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าได้ 9783.6
kWh/year ลดต้ นทุนค่าไฟฟ้าในส่วนการทํ าความเย็นได้ 39,134.40 บาทต่อปี ในส่วนของความเป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม เมื่อคํานวณปริ มาณการลดการปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกจากค่าคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของไฟฟ้าคิด
เป็ น 5.49 tCO 2 e /year นอกจากนี ้ประโยชน์จากการควบคุมอุณหภูมิของสภาวะแวดล้ อมในการเลี ้ยงจะช่วยให้
อัตราการกินอาหารและการเติบโตของไก่ดีขึ ้น เป็ นการเพิ่มประสิทธิผลในการเลี ้ยงไก่เนื ้อ

กิตติกรรมประกาศ
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