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การลดการสูญเสียอาหารไก่ในระบบปิดของโรงเรือนเลีย้งไก่เนือ้ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีเ้ป็นการใช้หลกัการของเทคโนโลยีสะอาดในการตรวจประเมินกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้เพ่ือค้นหา

ต้นเหตขุองปัญหาและกําหนดทางเลือกในปรับปรุงในกระบวนการเลีย้งด้วยการลดการสญูเสียอาหารไก่ซึง่นอกจาก

เป็นผลดีทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วยงัเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมด้วย ผลการตรวจประเมินเบือ้งต้น พบว่าต้นทุนหลกัใน

การเลีย้งไก่เนือ้คือ อาหารไก่ เม่ือทําสมดลุมวลสารในการประเมินละเอียด พบว่าการสูญเสียเกิดขึน้ในขัน้ตอนการ

เติมอาหารในถงัอาหาร การตกหล่นออกด้วยการกินของไก่จากถงัอาหารลงสู่พืน้และบ่อนํา้ด้านล่าง และการทิง้เศษ

อาหารในถงัอาหารช่วงเปลี่ยนชนิดของอาหารและช่วงก่อนจบัจําหน่ายรวมเป็นอาหารท่ีสญูเสีย 839.4 กิโลกรัมต่อ

รอบการเลีย้ง คิดเป็นร้อยละ 1.90 จากการใช้ทางเลือกในการลดปริมาณการสญูเสียอาหารพบว่า การเพ่ิมอปุกรณ์

รองรับถงัอาหารขนาด 70x70 เซนติเมตร จํานวน 390 แผ่น ช่วยลดการสญูเสียได้ 1,498.80 กิโลกรัมตอ่ปี คิดเป็นเงิน 

19,841.88 บาทต่อปี และช่วยลดแก๊สเรือนกระจกได้คิดเป็น1.50 ตนั CO2e ต่อปี และการปรับเปลี่ยนวิธีการให้

อาหารบางช่วงเวลาทําให้ลดของเสียลงได้ 3,537.6 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นเงิน 48,785.76 บาทต่อปี และช่วยลดแก๊ส

เรือนกระจกได้เป็น 3.60 ตนั CO2e ตอ่ปี ในการลงทนุเพ่ือปรับปรุงในลกัษณะนีมี้ต้นทนุต่ําสามารถคืนทนุได้ภายใน 2 

เดือน 6 วนั จงึเหมาะสมตอ่การนําไปประยกุต์ใช้กบัวิธีการเลีย้งไก่เนือ้แบบเดียวกนันีซ้ึง่มีเป็นจํานวนมากทัง้ขนาดเล็ก

และขนาดกลาง 

 

ABSTRACT 

This research was application of the principle of cleaner technology (CT) to assess the 

feeding process of broiler chicken husbandry, and to investigate some causes of the problems and 

create the improving options. The feed loss reduction in feeding process was benefit not only for 

economics, but also for environment.The initial assessment found that the main capital of feeding the 

chickens was broiler chicken food. Mass balance was conducted in the specific assessment, the 

result showed the feed loss occurred during the feed filling stage which workers putin feed 

bucket,thefeed eating stage which chicken dropped fromfeed bucketon floor and into pond below, 

and the feed changing stage which wasted the feed at the points of feed type changingand final 

feeding. The total  
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of the feed loss was 839.4 kg/ crop as 1.90%. One option offeed loss reductionshowedthat installation 

of supporting sheets size 70x70 cm under all feed buckets 390 sheets saved 1,498.32 kg per year as 

19,841.88 baht per year, and reduced greenhouse gas emission 1.50 tCO2e per year. The another 

option which controlled amount of feed at concerning points, reduced waste of feed as 3,537.6 kg 

per year as 48,785.76 baht per year, and greenhouse gas emission 3.60 tCO2e per year was 

reduced. The cost of these simple options was very low and had 2 months and 6 days payback 

period. Therefore, this feeding method can be applied to small and medium sizes of broiler chicken 

husbandry. 

 

คาํนํา 

ปัจจบุนัการเลีย้งไก่เนือ้ในประเทศไทยมีการพฒันามาตรฐานการเลีย้งและการจดัการอย่างมาก  เป็นผล

เน่ืองมาจากผู้บริโภคหันมาให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) มากขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง  นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัเป็นผู้สง่ออกผลิตภณัฑ์เนือ้ไก่อนัดบั 5 ของโลกดงันัน้การพฒันาคณุภาพและ

ขัน้ตอนการเลีย้งอย่างต่อเน่ืองจึงถือได้ว่าเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศไทยในตลาดโลกด้วย (สมาคมผู้ เลีย้งไก่เนือ้, 2555) ในปัจจบุนั ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรง

มากขึน้จึงได้มีการนําเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) คือ การป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention

หรือ P2) การผลิตท่ีสะอาด (Cleaner Productionหรือ CP) และการลดของเสียให้น้อยท่ีสุด (Waste 

minimization) มาใช้การใช้เทคโนโลยีสะอาด จะเป็นวิธีการนําไปสู่มาตรฐาน การจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14000 

ซึ่งเป็นท่ียอมรับในการประกอบกิจการต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดคือ กลยุทธ์ในการปรับปรุง

ผลิตภณัฑ์ บริการและกระบวนการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการจดัการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดของเสียน้อย

ท่ีสดุหรือไม่มีเลย รวมทัง้การลดต้นทุนในการผลิต (กรมโรงงาน, 2546) ปัญหาของการให้อาหารในการเลีย้งไก่

เนือ้มีหลายประเด็นท่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (วลัลภ, 2545) การนําเทคโนโลยี

สะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้จะสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาการเลีย้งไก่ท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยแนวทางการใช้ทรัพยากรหรือวตัถดิุบอย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลงังานอย่างคุ้มค่าการป้องกนั

และลดการเกิดของเสียหรือมลพิษการศกึษานีมี้แนวคิดท่ีจะนําหลกัการและเทคนิคของเทคโนโลยีสะอาดนําไปใช้

เพ่ือการลดการสญูเสียอาหารในการเลีย้งไก่เนือ้ซึง่จะเป็นประโยชน์ทัง้ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การสํารวจและรวบรวมข้อมูล 

สํารวจพืน้ท่ีและเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องโดยตรง พืน้ท่ีศกึษาเป็นฟาร์มเลีย้งไก่แบบปิดช่ือ 

บญุช่วยฟาร์ม ในจงัหวดัลพบรีุ ระยะเวลาการศกึษา1 รอบการเลีย้ง (ประมาณ 45วนั) ทําแผนผงัโรงเรือนและเก็บ

รวบรวมข้อมลูปริมาณสารขาเข้าคือทรัพยากรท่ีต้องใช้ในกระบวนการเลีย้งสารขาออกคือผลผลิตและของเสียท่ี

เกิดขึน้ในแตล่ะขัน้ตอนรวมถงึต้นทนุในการเลีย้งไก่เนือ้ต่อรอบการเลีย้ง กระบวนการให้อาหารและการสญูเสียท่ี

เกิดขึน้ในกระบวนให้อาหารทัง้ด้านปริมาณและการเงิน 
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การประเมินและกาํหนดทางเลือก 

ทําการประเมินโดยอาศยัหลกัการของเทคโนโลยีสะอาดโดยแบ่งเป็น3 ขัน้ตอน 

ประเมินเบือ้งต้นนําข้อมูลกระบวนการผลิตท่ีได้มาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประกอบการประเมินเป็นคะแนนทัง้

ด้านเศรษฐศาสตร์เทคนิคและสิ่งแวดล้อม หลงันํามาถ่วงนํา้หนักแล้ว นําผลรวมมาจัดลําดบัความสําคญัของ

ประเดน็ปัญหาท่ีต้องดําเนินการปรับปรุง  

เกณฑ์ในการวดั ได้จากการเก็บข้อมลูปัจจยัในการผลิตเป็นสารขาเข้าตอ่ปี (6 รอบการเลีย้ง) ดงันี ้ไฟฟ้า 

นํา้ ยาฆ่าเชือ้ แก๊ส ลูกไก่และอาหาร ส่วนสารขาออกท่ีเป็นของเสียคือ อากาศเสีย นํา้เสีย และขยะซึ่ง

ประกอบด้วย ซากไก่ตาย และถงุอาหาร 

เง่ือนไขในการประเมินให้คะแนนมีดงันี ้ความสําคญัด้านเทคนิค 1 คะแนนมีโอกาสน้อยในการปรับปรุง

ให้ดีขึน้ 2 คะแนน มีโอกาสปานกลางในการปรับปรุงให้ดีขึน้ 3 คะแนน มีโอกาสมากในการปรับปรุงให้ดีขึน้ 

ความสําคญัด้านเศรษฐศาสตร์ 1 คะแนน มีความสําคญัต่อค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตต่ํา 2 คะแนนมี

ความสําคญัตอ่คา่ใช้จ่ายในกระบวนการผลิตปานกลาง 3 คะแนนมีความสําคญัตอ่คา่ใช้จ่ายในกระบวนการผลิต

สงู ความสําคญัด้านสิ่งแวดล้อม 1 คะแนน ไมมี่หรือมีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมต่ํา 2 คะแนน มีผลกระทบ 

ตอ่สิ่งแวดล้อมปานกลาง 3 คะแนน มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมมาก 

ประเมินละเอียดสําหรับประเดน็ท่ีสนใจดําเนินการในการศกึษานีคื้อการสญูเสียอาหารไก่เนือ้ โดยจดัทํา

แผนผงักระบวนการให้อาหารในการเลีย้งไก่เนือ้ 1รอบการเลีย้งจดัทําแผนภมิูก้างปลาเพ่ือประเมินสาเหตแุละการ

สร้างข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเพ่ือเป็นทางเลือกในการปรับปรุง 

ประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือกในการศึกษานีคื้อการลดการสูญเสียอาหารไก่ในระบบปิดของ

โรงเรือนเลีย้งไก่เนือ้โดยประเมินความคุ้มคา่ของการลงทนุ และผลท่ีได้จากการทดสอบเป็นการประเมินทางเลือก

ท่ีเกิดขึน้ เก็บข้อมลูความเป็นไปได้ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ตอ่สิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงเพ่ือท่ีจะลดการสญูเสียอาหารท่ีเกิดขึน้ในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การประเมินเบือ้งต้น         

 กระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ประกอบด้วย การทําความสะอาดโรงเรือน การเตรียมความพร้อมในการรับ

ลกูไก่ การเลีย้งระยะลกูไก่ ไก่เล็ก และไก่ใหญ่ การจบัเพ่ือจําหน่าย และทําความสะอาดพกัโรงเรือน (Figure 1)

และมีปัจจยัในการผลิตเป็นสารขาเข้าตอ่ปี (6 รอบการเลีย้ง) ดงันี ้ไฟฟ้า 23,285 kWh นํา้ 116,160 M3 ยาฆ่าเชือ้

30 ลิตร แก๊ส 14 ถงัลกูไก่ 60,000 ตวั และอาหาร 35 ตนั ส่วนสารขาออกท่ีเป็นของเสียคือ อากาศเสีย นํา้เสีย 

และขยะซึง่ประกอบด้วย ซากไก่ตาย 200 กิโลกรัม และถงุอาหาร 100 กิโลกรัม 

จากข้อมูลเบือ้งต้นสามารถพิจารณาปัญหาเพ่ือจัดลําดับความสําคญัจากมุมมองของผลกระทบเชิง

เทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ได้จากสารขาเข้าและสารขาออก ได้ดงันี ้วตัถุดิบอาหารเป็นลําดบัท่ี 1 ท่ี

สมควรดําเนินการปรับปรุงด้วยเป็นต้นทุนหลกัในการเลีย้ง สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและนํา้ เป็นลําดบัท่ี 2รองลงมา

เป็นของเสียและลกูไก่ตามลําดบั (Table 1)  
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จากการประเมินด้านต่างๆได้แก่ ผลกระทบเชิงเทคนิค ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบเชิง

สิ่งแวดล้อม พบว่า ประเด็นปัญหาหลกัท่ีควรแก้ไข ได้แก่ ปัญหาด้านการสูญเสียอาหารในการตรวจประเมิน

ละเอียดตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Broiler Chicken HusbandryProcess 

 

Table 1 Rated the importance of the 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 5 

Feed 1 3 1 4.6 1 

Waste 1 1 2 3.5 4 

Factor 0.7 1 0.9 - - 

 

 

การประเมินละเอียด           

จากการสํารวจและศกึษาข้อมลูทัง้หมด 6 รอบการเลีย้งพบว่าในการเลีย้ง1 รอบ มีลกูไก่จํานวน10,000 

ตวั สําหรับไก่รุ่นเล็ก(อายุ 1 – 21วนั)  ใช้ถงัอาหารจํานวน215 ถงั ให้อาหารวนัละ1 ครัง้ เวลา 17:00 น. ปริมาณ

อาหารท่ีให้ประมาณ 5 กิโลกรัม/ถงัอาหาร สําหรับไก่รุ่นใหญ่ (อายุ 22– 45วนั) ใช้ถงัอาหารจํานวน 390 ถงั ให้

Disinfection Water, Electricity, Antibiotic Wastewater 

Housingarrangements Chaff,Water, Electricity 
Chaff 

Start treat 

 

Chicken,Water, Electricity Waste 

Treat Food,Water, Electricity 

 
Waste 
 

Stop Feeding 

 
Electricity 

No 

Sale 

 

Water, Electricity 

 

No 

Clean Water, Electricity 

 

Wastewater 
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อาหารวนัละ 2 ครัง้ เวลา 07:00 และ 17:00 น. ปริมาณอาหารท่ีให้ 1.5 และ 5.5 กิโลกรัม/ถงัอาหาร และมีสารขา

เข้าและสารขาออก(Figure 2)   

 

 

Input        10,000 chickens        Output 

    

 

 

 

 Feed (Betagro 203)                                                                 

5 kg/ bucket            small chickens        1. dropped from bucket 0.05 kg                       

Quantity 215 bucket                       (1-21 Days)        2. feed type changing 219.3 kg                                                                                                 

Quantity 11,760 kg   

                      

       

    

Feed (Betagro 204)       Large chickens        1. dropped from bucket 0.05 kg                                     

7 kg/ bucket                 (22- before sell)                   2.final feeding 370.3  kg              

Quantity 390 bucket 

Quantity 32,400 kg      

 

Figure 2 Feeding broilers fed the first round 

 

จากการใช้ข้อมลูย้อนหลงัในการเลีย้งไก่เนือ้6 รอบการเลีย้งใน 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยของอาหารท่ี

ให้ไก่เนือ้กิน 10,000 ตวัต่อรอบการเลีย้งมีค่าดงันี ้สปัดาห์ท่ี1 – 5 เป็น 1,2603, 9606, 5407, 830 และ 9,810 

กิโลกรัม ตามลําดบั มลูคา่ 17,64055, 44091, 560106, 957.80 และ 134,004.60 บาท ตามลําดบั และสปัดาห์

ท่ี 6 จนถึงวนัท่ี 45 ให้อาหาร 14,760 กิโลกรัม มลูค่า 201,621.60 บาท รวมทัง้สิน้เป็น ปริมาณอาหาร 44,160 

กิโลกรัม/รอบการเลีย้ง มลูคา่ 607,224 บาท/รอบการเลีย้ง 

การวิเคราะห์สาเหตท่ีุมาของปัญหาด้วยแผนภูมิก้างปลาพบว่าการเลีย้งไก่เนือ้ในกระบวนการให้อาหาร 

มีการสญูเสียอาหารจากกระบวนการให้อาหารในการเลีย้งไก่เนือ้จาก 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 อปุกรณ์เลีย้งและวิธีการ

เติมอาหารในถงัอาหารท่ีทําให้อาหารตกหลน่ลงสูพื่น้ฟาร์ม ปัจจยัท่ี 2วิธีการจดัการชนิดและปริมาณอาหารทําให้

สญูเสียอาหารจากการเปลี่ยนอาหาร 2 ช่วงคือ การเปลี่ยนจากอาหารสตูร 1 เป็นสตูร 2 และช่วงก่อนวนัส่งขายสู่

ตลาด 
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การประเมินความเป็นไปได้ของทางเลือก 

              ผลจากการใช้ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกบัประเดน็ปัญหาท่ี 1 การสญูเสียอาหารจากการตกหลน่ แก้ไข

ปัญหาโดยการใช้ผ้ายางขนาด 70x70 เซนติเมตรปบูนพืน้เล้าใต้ถงัอาหารทําการทดลองบริเวณหน้าเล้า กลางเล้า

และท้ายเล้าได้คา่เฉลี่ยอาหารท่ีตกลงพืน้ 0.05 กิโลกรัม/ถงัอาหาร จากการคํานวณพบวา่การสญูเสียอาหารในไก่

รุ่นเลก็และไก่รุ่นใหญ่เป็นร้อยละ1 และ 0.71 ตามลําดบัสําหรับ1 รอบการเลีย้ง ปริมาณอาหารท่ีลดลงได้ 249.8 

กิโลกรัม/รอบการเลีย้ง ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 3,306.98 บาท/รอบการเลีย้งคิดเป็นปริมาณอาหารท่ีลดลงได้ 

1,498.80 กิโลกรัม/ปี ลดต้นทุนค่าอาหารได้ 19,841.88 บาท/ปี ต้นทุนในการปรับปรุงคิดเป็นเงิน 4,875 บาท

ระยะในการคืนทนุ 2 เดือน6 วนั 

ผลจากการใช้ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกบัประเดน็ปัญหาท่ี 2 การสญูเสียอาหารจากการเปลี่ยนอาหาร 

พบว่าในแต่ละรอบการเลีย้งจะมีการสูญเสียอาหารเกิดขึน้ 2 ช่วงคือ การสูญเสียอาหารเกิดในช่วงการเปลี่ยน

อาหารจากสตูร 1 เป็นอาหารสตูร 2 คือวนัท่ี 21 และช่วงก่อนจบัไก่ขายสู่ตลาด 1 วนัคือวนัท่ี 44 วนั ไก่ขนาดเล็ก

และไก่ใหญ่จะได้ปริมาณอาหารท่ีสญูเสียจากการเปลี่ยนอาหารและอาหารจากการเททิง้เฉลี่ย 1.02 กิโลกรัม/ถงั 

และ 0.95 กิโลกรัม/ถงัตามลําดบั (Table 2) ใน 1 รอบการเลีย้งจะมีการสญูเสียจากการเปลี่ยนอาหารสตูร 1 เป็น

สตูร 2 และสญูเสียอาหารจากการเททิง้ เท่ากบั 219.3 และ 370.3 กิโลกรัม/รอบตามลําดบั ทําให้ 1 รอบการเลีย้ง

ต้องทิง้อาหาร 599.6 กิโลกรัม และสญูเสียค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนอาหารสตูร 1 เป็นสตูร 2 และสญูเสียอาหาร

จากการเททิง้ครัง้สดุท้ายของการเลีย้ง 3,070.2 และ 5,060.76 บาท/รอบตามลําดบั ทําให้ 1 รอบการเลีย้งสญูเสีย

ค่าใช้จ่ายค่าอาหารไก่ท่ีเกิดจาก 2 ช่วงนีม้ลูค่า 8,130.96 บาท ดงันัน้การสญูเสียอาหารทัง้หมดคิดเป็นปริมาณ 

3,597.6 กิโลกรัม/ปีและสญูเสียค่าใช้จ่ายค่าอาหารไก่ 48,785.76 บาท/ปี การจดัการปัญหาการให้อาหารใน 2

ช่วงนีโ้ดยปรับเปลี่ยนลดปริมาณการให้อาหารลง1 กิโลกรัม/ถงัอาหาร ในวนัท่ี 21 และ 44 ให้พอดีกบัการกินของ

ไก่ไมเ่กิดการสญูเสียอาหารท่ีเหลือค้างในถงัอาหาร สามารถประหยดัได้เท่ากบัปริมาณและมลูค่าท่ีเคยสญูเสียไป 

โดยไมมี่ต้นทนุในการปรับเปลี่ยน 

จากปริมาณการลดการสญูเสียอาหารเลีย้งไก่เนือ้ สามารถประเมินผลประโยชน์ท่ีได้รับต่อสิ่งแวดล้อม 

ในเชิงการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกท่ีคํานวณเป็นค่าเทียบเท่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการใช้ Emission 

Factor ของคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของอาหารเลีย้งไก่เนือ้คือ 0.4918 kgCO2e/Kg จากฐานข้อมลูThai LCI data ของ 

MTEC สวทช. คํานวณโดย (1,498.80 x 0.4918)+(3,537.6 x 0.4918)= 2,476.507 kgCO2e/ปี ซึง่สามารถลด

การปลดปลอ่ยแก๊สเรือนกระจกได้ 2.48 ตนัCO2e /ปี 
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Table 2 Reduction of waste, cost and greenhouse gas emission 

Loss Reduction 1 crop 1year (6 crops) 

 Quantity(kg) Cost(Baht) Quantity(kg) cost(Baht) GHG(kgCO2 e) 

Dropped feed 249.8 3,306.98 1,498.80 19,841.88 737.11 

Changing feed 

types 

219.3 3,070.2 1,315.80 18,421.2 647.11 

Changing the 

last feeding 

 

370.3 5,060.76 2,221.8 30,364.56 1,092.68 

Total 

 

839.4 11,437.94 5,036.4 68,627.64 2,476.90 

Emission FactorFood Broiler Chicken 0.4918kgCO2 e/Kg (source: MTEC) 

 

สรุป 

การประเมินเบือ้งต้นของการเลีย้งไก่เนือ้ในโรงเรือนแบบปิดขนาดกลาง (บุญช่วยฟาร์ม) พบว่าขัน้ตอนท่ีมี

ผลกระทบเป็นอนัดบัแรกคือ การให้อาหารซึง่มีการสญูเสียอาหารระหวา่งการเลีย้งใน 1 รอบ คิดเป็นร้อยละ 1.90 การ

นําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้สามารถช่วยลดการสูญเสียอาหารท่ีตกหล่นลงสู่พืน้

และการสญูเสียอาหารจากวิธีการให้อาหาร ทําให้ลดการสญูเสียอาหารได้ปริมาณ 5,036.4 กิโลกรัม/ปี ลดต้นทุนได้

มลูคา่ 68,627.64 บาท/ปี ซึง่เม่ือคํานวณจากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ของอาหารเลีย้งไก่เนือ้สามารถลดการปลอ่ยแก๊สเรือน

กระจกคิดเป็น 2.48 ตนัCO2e ต่อปี ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเป็นทางเลือกท่ีมีความเป็นไปได้ทัง้ด้านเทคนิคท่ีเป็น

การปรับเปลี่ยนวิธีการเลีย้งและดแูลโรงเรือน ด้านเศรษฐศาสตร์ในการลดต้นทุนและมีการลงทุนในการปรับปรุงท่ีมี

ระยะคืนทุนสัน้ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชัน้

บรรยากาศ ท่ีสง่ผลตอ่ภาวะโลกร้อน 
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