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การลดการสูญเสียอาหารไก่ ในระบบปิ ดของโรงเรือนเลีย้ งไก่ เนือ้
Feed Loss Reduction in Closed System of Broiler Chicken Husbandry
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้เป็ นการใช้ หลักการของเทคโนโลยีสะอาดในการตรวจประเมินกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อเพื่อค้ นหา
ต้ นเหตุของปั ญหาและกําหนดทางเลือกในปรับปรุ งในกระบวนการเลี ้ยงด้ วยการลดการสูญเสียอาหารไก่ซงึ่ นอกจาก
เป็ นผลดีทางด้ านเศรษฐศาสตร์ แล้ วยังเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมด้ วย ผลการตรวจประเมินเบื ้องต้ น พบว่าต้ นทุนหลักใน
การเลี ้ยงไก่เนื ้อคือ อาหารไก่ เมื่อทําสมดุลมวลสารในการประเมินละเอียด พบว่าการสูญเสียเกิดขึ ้นในขัน้ ตอนการ
เติมอาหารในถังอาหาร การตกหล่นออกด้ วยการกินของไก่จากถังอาหารลงสูพ่ ื ้นและบ่อนํ ้าด้ านล่าง และการทิ ้งเศษ
อาหารในถังอาหารช่วงเปลี่ยนชนิดของอาหารและช่วงก่อนจับจําหน่ายรวมเป็ นอาหารที่สญ
ู เสีย 839.4 กิโลกรัมต่อ
รอบการเลี ้ยง คิดเป็ นร้ อยละ 1.90 จากการใช้ ทางเลือกในการลดปริ มาณการสูญเสียอาหารพบว่า การเพิ่มอุปกรณ์
รองรับถังอาหารขนาด 70x70 เซนติเมตร จํานวน 390 แผ่น ช่วยลดการสูญเสียได้ 1,498.80 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็ นเงิน
19,841.88 บาทต่อปี และช่วยลดแก๊ สเรื อนกระจกได้ คิดเป็ น1.50 ตัน CO 2 e ต่อปี และการปรับเปลี่ยนวิธีการให้
อาหารบางช่วงเวลาทําให้ ลดของเสียลงได้ 3,537.6 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็ นเงิน 48,785.76 บาทต่อปี และช่วยลดแก๊ ส
เรื อนกระจกได้ เป็ น 3.60 ตัน CO 2 e ต่อปี ในการลงทุนเพื่อปรับปรุ งในลักษณะนี ้มีต้นทุนตํ่าสามารถคืนทุนได้ ภายใน 2
เดือน 6 วัน จึงเหมาะสมต่อการนําไปประยุกต์ใช้ กบั วิธีการเลี ้ยงไก่เนื ้อแบบเดียวกันนี ้ซึง่ มีเป็ นจํานวนมากทังขนาดเล็
้
ก
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 tCO 2 e 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 tCO 2 e 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.

คํานํา
ปั จจุบนั การเลี ้ยงไก่เนื ้อในประเทศไทยมีการพัฒนามาตรฐานการเลี ้ยงและการจัดการอย่างมาก เป็ นผล
เนื่ อ งมาจากผู้บ ริ โภคหัน มาให้ ความสํ าคัญ ต่อความปลอดภัยด้ านอาหาร (Food Safety) มากขึน้ อย่ าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ประเทศไทยยังเป็ นผู้สง่ ออกผลิตภัณฑ์เนื ้อไก่อนั ดับ 5 ของโลกดังนันการพั
้
ฒนาคุณภาพและ
ขัน้ ตอนการเลี ย้ งอย่ างต่อเนื่ อ งจึงถื อได้ ว่าเป็ นส่วนสําคัญ ในการพัฒ นาขี ด ความสามารถในการแข่ งขันของ
ประเทศไทยในตลาดโลกด้ วย (สมาคมผู้เลี ้ยงไก่เนื ้อ, 2555) ในปั จจุบนั ปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อมได้ ทวีความรุ นแรง
มากขึ ้นจึงได้ มีการนําเทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology) คือ การป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention
หรื อ P2) การผลิ ต ที่ ส ะอาด (Cleaner Productionหรื อ CP) และการลดของเสี ย ให้ น้อยที่ สุด (Waste
minimization) มาใช้ การใช้ เทคโนโลยีสะอาด จะเป็ นวิธีการนําไปสู่มาตรฐาน การจัดการสิ่งแวดล้ อม ISO14000
ซึ่ง เป็ นที่ ย อมรั บ ในการประกอบกิ จ การต่างๆ การประยุก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ะอาดคื อ กลยุท ธ์ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์ บริ การและกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเกิดของเสียน้ อย
ที่สดุ หรื อไม่มีเลย รวมทังการลดต้
้
นทุนในการผลิต (กรมโรงงาน, 2546) ปั ญหาของการให้ อาหารในการเลี ้ยงไก่
เนื ้อมีหลายประเด็นที่มีผลต่อต้ นทุนการผลิตและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (วัลลภ, 2545) การนําเทคโนโลยี
สะอาดมาประยุกต์ ใช้ ในกระบวนการเลีย้ งไก่เนื อ้ จะสามารถช่วยให้ เกิ ดการพัฒนาการเลีย้ งไก่ ที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อม โดยแนวทางการใช้ ทรัพยากรหรื อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพการใช้ พลังงานอย่างคุ้มค่าการป้องกัน
และลดการเกิดของเสียหรื อมลพิษการศึกษานี ้มีแนวคิดที่จะนําหลักการและเทคนิคของเทคโนโลยีสะอาดนําไปใช้
เพื่อการลดการสูญเสียอาหารในการเลี ้ยงไก่เนื ้อซึง่ จะเป็ นประโยชน์ทงด้
ั ้ านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม

อุปกรณ์ และวิธีการ

การสํารวจและรวบรวมข้ อมูล
สํารวจพื ้นที่และเก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์ผ้ เู กี่ยวข้ องโดยตรง พื ้นที่ศกึ ษาเป็ นฟาร์ มเลี ้ยงไก่แบบปิ ดชื่อ
บุญช่วยฟาร์ ม ในจังหวัดลพบุรี ระยะเวลาการศึกษา1 รอบการเลี ้ยง (ประมาณ 45วัน) ทําแผนผังโรงเรื อนและเก็บ
รวบรวมข้ อมูลปริ มาณสารขาเข้ าคือทรัพยากรที่ต้องใช้ ในกระบวนการเลี ้ยงสารขาออกคือผลผลิตและของเสียที่
เกิดขึ ้นในแต่ละขันตอนรวมถึ
้
งต้ นทุนในการเลี ้ยงไก่เนื ้อต่อรอบการเลี ้ยง กระบวนการให้ อาหารและการสูญเสียที่
เกิดขึ ้นในกระบวนให้ อาหารทังด้
้ านปริ มาณและการเงิน
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การประเมินและกําหนดทางเลือก
ทําการประเมินโดยอาศัยหลักการของเทคโนโลยีสะอาดโดยแบ่งเป็ น3 ขันตอน
้
ประเมินเบื ้องต้ นนําข้ อมูลกระบวนการผลิตที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อใช้ ประกอบการประเมินเป็ นคะแนนทัง้
ด้ านเศรษฐศาสตร์ เทคนิคและสิ่งแวดล้ อม หลังนํามาถ่วงนํา้ หนักแล้ ว นําผลรวมมาจัดลําดับความสําคัญของ
ประเด็นปั ญหาที่ต้องดําเนินการปรับปรุ ง
เกณฑ์ในการวัด ได้ จากการเก็บข้ อมูลปั จจัยในการผลิตเป็ นสารขาเข้ าต่อปี (6 รอบการเลี ้ยง) ดังนี ้ ไฟฟ้า
นํ า้ ยาฆ่ า เชื อ้ แก๊ ส ลู ก ไก่ แ ละอาหาร ส่ ว นสารขาออกที่ เ ป็ นของเสี ย คื อ อากาศเสี ย นํ า้ เสี ย และขยะซึ่ ง
ประกอบด้ วย ซากไก่ตาย และถุงอาหาร
เงื่อนไขในการประเมินให้ คะแนนมีดงั นี ้ ความสําคัญด้ านเทคนิค 1 คะแนนมีโอกาสน้ อยในการปรับปรุ ง
ให้ ดีขึ ้น 2 คะแนน มีโอกาสปานกลางในการปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น 3 คะแนน มีโอกาสมากในการปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น
ความสําคัญด้ านเศรษฐศาสตร์ 1 คะแนน มีความสําคัญต่อค่าใช้ จ่ายในกระบวนการผลิตตํ่า 2 คะแนนมี
ความสําคัญต่อค่าใช้ จ่ายในกระบวนการผลิตปานกลาง 3 คะแนนมีความสําคัญต่อค่าใช้ จ่ายในกระบวนการผลิต
สูง ความสําคัญด้ านสิ่งแวดล้ อม 1 คะแนน ไม่มีหรื อมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมตํ่า 2 คะแนน มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้ อมปานกลาง 3 คะแนน มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมมาก
ประเมินละเอียดสําหรับประเด็นที่สนใจดําเนินการในการศึกษานี ้คือการสูญเสียอาหารไก่เนื ้อ โดยจัดทํา
แผนผังกระบวนการให้ อาหารในการเลี ้ยงไก่เนื ้อ 1รอบการเลี ้ยงจัดทําแผนภูมิก้างปลาเพื่อประเมินสาเหตุและการ
สร้ างข้ อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเป็ นทางเลือกในการปรับปรุ ง
ประเมินความเป็ นไปได้ ของทางเลือกในการศึกษานีค้ ือการลดการสูญเสียอาหารไก่ในระบบปิ ดของ
โรงเรื อนเลี ้ยงไก่เนื ้อโดยประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน และผลที่ได้ จากการทดสอบเป็ นการประเมินทางเลือก
ที่เกิดขึ ้น เก็บข้ อมูลความเป็ นไปได้ ทางเทคนิค เศรษฐศาสตร์ และประโยชน์ตอ่ สิ่งแวดล้ อม และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุ งเพื่อที่จะลดการสูญเสียอาหารที่เกิดขึ ้นในกระบวนการเลี ้ยงไก่เนื ้อ

การประเมินเบือ้ งต้ น

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

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 M3 ยาฆ่าเชื ้อ
30 ลิตร แก๊ ส 14 ถังลูกไก่ 60,000 ตัว และอาหาร 35 ตัน ส่วนสารขาออกที่เป็ นของเสียคือ อากาศเสีย นํ ้าเสีย
และขยะซึง่ ประกอบด้ วย ซากไก่ตาย 200 กิโลกรัม และถุงอาหาร 100 กิโลกรัม
จากข้ อมูลเบื อ้ งต้ นสามารถพิ จารณาปั ญหาเพื่อจัดลําดับความสําคัญจากมุมมองของผลกระทบเชิ ง
เทคนิค เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้ อม ได้ จากสารขาเข้ าและสารขาออก ได้ ดงั นี ้ วัตถุดิบอาหารเป็ นลําดับที่ 1 ที่
สมควรดําเนินการปรับปรุ งด้ วยเป็ นต้ นทุนหลักในการเลี ้ยง สาธารณูปโภค ไฟฟ้าและนํ ้า เป็ นลําดับที่ 2รองลงมา
เป็ นของเสียและลูกไก่ตามลําดับ (Table 1)
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จากการประเมินด้ านต่างๆได้ แก่ ผลกระทบเชิงเทคนิค ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบเชิง
สิ่งแวดล้ อม พบว่า ประเด็นปั ญหาหลักที่ควรแก้ ไข ได้ แก่ ปั ญหาด้ านการสูญเสียอาหารในการตรวจประเมิน
ละเอียดต่อไป
Water, Electricity, Antibiotic
Chaff,Water, Electricity

Disinfection
Housingarrangements

Wastewater
Chaff

Chicken,Water, Electricity

Start treat

Waste

Food,Water, Electricity

Treat

Waste

Electricity

No

Stop Feeding

Water, Electricity

Sale

No

Water, Electricity

Clean

Wastewater

Figure 1 Broiler Chicken HusbandryProcess
Table 1 Rated the importance of the initial assessment
Technical
Economical Environmental
Specification
Impact
Impact
Impact
Electricity
1
2
1
Water
1
2
1
Chicken
1
1
1
Feed
1
3
1
Waste
1
1
2
Factor
0.7
1
0.9

Total Score

Priority

3.6
3.6
2.6
4.6
3.5
-

2
2
5
1
4
-

การประเมินละเอียด
จากการสํารวจและศึกษาข้ อมูลทังหมด
้
6 รอบการเลี ้ยงพบว่าในการเลี ้ยง1 รอบ มีลกู ไก่จํานวน10,000
ตัว สําหรับไก่รุ่นเล็ก(อายุ 1 – 21วัน) ใช้ ถงั อาหารจํานวน215 ถัง ให้ อาหารวันละ1 ครัง้ เวลา 17:00 น. ปริ มาณ
อาหารที่ให้ ประมาณ 5 กิโลกรัม/ถังอาหาร สําหรับไก่รุ่นใหญ่ (อายุ 22– 45วัน) ใช้ ถงั อาหารจํานวน 390 ถัง ให้
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อาหารวันละ 2 ครัง้ เวลา 07:00 และ 17:00 น. ปริ มาณอาหารที่ให้ 1.5 และ 5.5 กิโลกรัม/ถังอาหาร และมีสารขา
เข้ าและสารขาออก(Figure 2)

Input

Feed (Betagro 203)
5 kg/ bucket
Quantity 215 bucket
Quantity 11,760 kg

Feed (Betagro 204)
7 kg/ bucket
Quantity 390 bucket
Quantity 32,400 kg

10,000 chickens

Output

small chickens
(1-21 Days)

1. dropped from bucket 0.05 kg
2. feed type changing 219.3 kg

Large chickens
(22- before sell)

1. dropped from bucket 0.05 kg
2.final feeding 370.3 kg

Figure 2 Feeding broilers fed the first round
จากการใช้ ข้อมูลย้ อนหลังในการเลี ้ยงไก่เนื ้อ6 รอบการเลี ้ยงใน 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่าค่าเฉลี่ยของอาหารที่
ให้ ไก่เนื ้อกิน 10,000 ตัวต่อรอบการเลี ้ยงมีค่าดังนี ้ สัปดาห์ที่1 – 5 เป็ น 1,2603, 9606, 5407, 830 และ 9,810
กิโลกรัม ตามลําดับ มูลค่า 17,64055, 44091, 560106, 957.80 และ 134,004.60 บาท ตามลําดับ และสัปดาห์
ที่ 6 จนถึงวันที่ 45 ให้ อาหาร 14,760 กิโลกรัม มูลค่า 201,621.60 บาท รวมทังสิ
้ ้นเป็ น ปริ มาณอาหาร 44,160
กิโลกรัม/รอบการเลี ้ยง มูลค่า 607,224 บาท/รอบการเลี ้ยง
การวิเคราะห์สาเหตุที่มาของปั ญหาด้ วยแผนภูมิก้างปลาพบว่าการเลี ้ยงไก่เนื ้อในกระบวนการให้ อาหาร
มีการสูญเสียอาหารจากกระบวนการให้ อาหารในการเลี ้ยงไก่เนื ้อจาก 2 ปั จจัย ปั จจัยที่ 1 อุปกรณ์เลี ้ยงและวิธีการ
เติมอาหารในถังอาหารที่ทําให้ อาหารตกหล่นลงสูพ่ ื ้นฟาร์ ม ปั จจัยที่ 2วิธีการจัดการชนิดและปริ มาณอาหารทําให้
สูญเสียอาหารจากการเปลี่ยนอาหาร 2 ช่วงคือ การเปลี่ยนจากอาหารสูตร 1 เป็ นสูตร 2 และช่วงก่อนวันส่งขายสู่
ตลาด
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การประเมินความเป็ นไปได้ ของทางเลือก
ผลจากการใช้ ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปั ญหาที่ 1 การสูญเสียอาหารจากการตกหล่น แก้ ไข
ปั ญหาโดยการใช้ ผ้ายางขนาด 70x70 เซนติเมตรปูบนพื ้นเล้ าใต้ ถงั อาหารทําการทดลองบริ เวณหน้ าเล้ า กลางเล้ า
และท้ ายเล้ าได้ คา่ เฉลี่ยอาหารที่ตกลงพื ้น 0.05 กิโลกรัม/ถังอาหาร จากการคํานวณพบว่าการสูญเสียอาหารในไก่
รุ่ นเล็กและไก่รุ่นใหญ่เป็ นร้ อยละ1 และ 0.71 ตามลําดับสําหรับ1 รอบการเลี ้ยง ปริ มาณอาหารที่ลดลงได้ 249.8
กิโลกรั ม/รอบการเลี ้ยง ลดต้ นทุนค่าอาหารได้ 3,306.98 บาท/รอบการเลี ้ยงคิดเป็ นปริ มาณอาหารที่ ลดลงได้
1,498.80 กิโลกรัม/ปี ลดต้ นทุนค่าอาหารได้ 19,841.88 บาท/ปี ต้ นทุนในการปรั บปรุ งคิดเป็ นเงิน 4,875 บาท
ระยะในการคืนทุน 2 เดือน6 วัน
ผลจากการใช้ ข้อเสนอเทคโนโลยีสะอาดกับประเด็นปั ญหาที่ 2 การสูญเสียอาหารจากการเปลี่ยนอาหาร
พบว่าในแต่ละรอบการเลี ้ยงจะมีการสูญเสียอาหารเกิดขึน้ 2 ช่วงคือ การสูญเสียอาหารเกิดในช่วงการเปลี่ยน
อาหารจากสูตร 1 เป็ นอาหารสูตร 2 คือวันที่ 21 และช่วงก่อนจับไก่ขายสู่ตลาด 1 วันคือวันที่ 44 วัน ไก่ขนาดเล็ก
และไก่ใหญ่จะได้ ปริ มาณอาหารที่สญ
ู เสียจากการเปลี่ยนอาหารและอาหารจากการเททิ ้งเฉลี่ย 1.02 กิโลกรัม/ถัง
และ 0.95 กิโลกรัม/ถังตามลําดับ (Table 2) ใน 1 รอบการเลี ้ยงจะมีการสูญเสียจากการเปลี่ยนอาหารสูตร 1 เป็ น
สูตร 2 และสูญเสียอาหารจากการเททิ ้ง เท่ากับ 219.3 และ 370.3 กิโลกรัม/รอบตามลําดับ ทําให้ 1 รอบการเลี ้ยง
ต้ องทิ ้งอาหาร 599.6 กิโลกรัม และสูญเสียค่าใช้ จ่ายจากการเปลี่ยนอาหารสูตร 1 เป็ นสูตร 2 และสูญเสียอาหาร
จากการเททิ ้งครัง้ สุดท้ ายของการเลี ้ยง 3,070.2 และ 5,060.76 บาท/รอบตามลําดับ ทําให้ 1 รอบการเลี ้ยงสูญเสีย
ค่าใช้ จ่ายค่าอาหารไก่ที่เกิดจาก 2 ช่วงนี ้มูลค่า 8,130.96 บาท ดังนันการสู
้
ญเสียอาหารทังหมดคิ
้
ดเป็ นปริ มาณ
3,597.6 กิโลกรัม/ปี และสูญเสียค่าใช้ จ่ายค่าอาหารไก่ 48,785.76 บาท/ปี การจัดการปั ญหาการให้ อาหารใน 2
ช่วงนี ้โดยปรับเปลี่ยนลดปริ มาณการให้ อาหารลง1 กิโลกรัม/ถังอาหาร ในวันที่ 21 และ 44 ให้ พอดีกบั การกินของ
ไก่ไม่เกิดการสูญเสียอาหารที่เหลือค้ างในถังอาหาร สามารถประหยัดได้ เท่ากับปริ มาณและมูลค่าที่เคยสูญเสียไป
โดยไม่มีต้นทุนในการปรับเปลี่ยน
จากปริ มาณการลดการสูญเสียอาหารเลี ้ยงไก่เนือ้ สามารถประเมินผลประโยชน์ที่ได้ รับต่อสิ่งแวดล้ อม
ในเชิงการปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกที่คํานวณเป็ นค่าเทียบเท่าแก๊ สคาร์ บอนไดออกไซด์ ด้ วยการใช้ Emission
Factor ของคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของอาหารเลี ้ยงไก่เนื ้อคือ 0.4918 kgCO 2 e/Kg จากฐานข้ อมูลThai LCI data ของ
MTEC สวทช. คํานวณโดย (1,498.80 x 0.4918)+(3,537.6 x 0.4918)= 2,476.507 kgCO 2 e/ปี ซึง่ สามารถลด
การปลดปล่อยแก๊ สเรื อนกระจกได้ 2.48 ตันCO 2 e /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)
Dropped feed 249.8
3,306.98 1,498.80
Changing feed 219.3
3,070.2
1,315.80
types
Changing the
370.3
5,060.76 2,221.8
last feeding
Total

839.4

11,437.94

5,036.4

cost(Baht)
19,841.88
18,421.2

GHG(kgCO 2 e)
737.11
647.11

30,364.56

1,092.68

68,627.64

2,476.90

Emission FactorFood Broiler Chicken 0.4918kgCO 2 e/Kg (source: MTEC)

สรุ ป

การประเมินเบือ้ งต้ นของการเลี ้ยงไก่เนือ้ ในโรงเรื อนแบบปิ ดขนาดกลาง (บุญช่วยฟาร์ ม) พบว่าขันตอนที
้
่มี
ผลกระทบเป็ นอันดับแรกคือ การให้ อาหารซึง่ มีการสูญเสียอาหารระหว่างการเลี ้ยงใน 1 รอบ คิดเป็ นร้ อยละ 1.90 การ
นําเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการเลี ้ยงไก่เนือ้ สามารถช่วยลดการสูญเสียอาหารที่ตกหล่นลงสู่พืน้
และการสูญเสียอาหารจากวิธีการให้ อาหาร ทําให้ ลดการสูญเสียอาหารได้ ปริ มาณ 5,036.4 กิโลกรัม/ปี ลดต้ นทุนได้
มูลค่า 68,627.64 บาท/ปี ซึง่ เมื่อคํานวณจากคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ของอาหารเลี ้ยงไก่เนื ้อสามารถลดการปล่อยแก๊ สเรื อน
กระจกคิดเป็ น 2.48 ตันCO 2 e ต่อปี ข้ อเสนอเทคโนโลยีสะอาดเป็ นทางเลือกที่มีความเป็ นไปได้ ทงด้
ั ้ านเทคนิคที่เป็ น
การปรั บเปลี่ยนวิธีการเลี ้ยงและดูแลโรงเรื อน ด้ านเศรษฐศาสตร์ ในการลดต้ นทุนและมีการลงทุนในการปรับปรุ งที่มี
ระยะคื น ทุ น สัน้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อมเป็ นการลดการใช้ ท รั พ ยากรและช่ ว ยลดการปลดปล่อ ยแก๊ ส เรื อนกระจกสู่ชัน้
บรรยากาศ ที่สง่ ผลต่อภาวะโลกร้ อน
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