ค�ำน�ำ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดมีการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาค
เกษตรกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตในภาคเกษตรกรรมใหสูงขึ้น โดยม ุงเนนการสรางและถายทอด องคความรู
ทางวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานเกษตรกรรมแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตรประชารัฐ แนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน Thailand 4.0 โดยยกระดับการ
พัฒนาการใชพลังงานในกลุมภาคเกษตรกรรมใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น ชวยใหเกิดการใชพลังงานในภาคเกษตรกรรมอยาง
มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรลดตนทุนคาใชจายในการดําเนินการของเกษตรกร รวมถึงเปดโอกาสในการเขาถึงและเลือก
ใชวัสดุอุปกรณที่มีประสิทธิภาพไดอยางหลากหลายยิ่งขึ้น ปจจุบันประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องจักรอุปกรณกลุมภาค
เกษตรกรรม มีการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องประสิทธิภาพการใชพลังงาน ความสามารถในการทํางานและ
การเพิ่มผลผลิต อีกทั้งหากนําเทคโนโลยีการควบคุมและบริหารจัดการฟารมอัตโนมัติมาใชบริหารจัดการอยางเหมาะสม
ก็จะชวยใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใชพลังงานไดอีกระดับ
ทั้งนี้การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชอยางเปนรูปธรรมมักเกิดขึ้นเฉพาะในฟารมขนาดใหญ ที่มีศักยภาพดาน
เงินทุนและองคความรู ในขณะที่ฟารมขนาดกลางและขนาดเล็กลงมายังเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยไดนอยกวา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานโดยกองสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ไดเล็งเห็นความจําเปนในเรื่องดัง
กลาว จึงไดริเริ่มการสาธิตการสงเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคการเกษตรขึ้น ซึ่งภาคเกษตรกรรม
ในสวนที่เปนฟารมเลี้ยงสัตว ถือเปนกล ุมหนึ่งที่มีความสําคัญในระบบเศรฐกิจ และยังมีศักยภาพการลดการใชพลังงาน
ไดมาก ในการดําเนินโครงการดังกลาว ไดสาธิตนํารองในฟารมที่เขารวมโครงการ เพื่อสงเสริมและสรางตนแบบ
การอนุรักษพลังงานใหเปน Smart Farm เพื่อนําผลที่ไดมาขยายผลไปส ูฟารมอื่น ๆ ตอไปในอนาคต
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Smart farm คือการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานเขากับงานดานการเกษตรเพื่อชวยแกไข
ปญหาตาง ๆ ใหกับเกษตรกร เปนเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะที่ตั้งอย ูบนแนวคิดของการทําเกษตรสมัยใหม เปนกลยุทธใน
การทําการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยทําใหเกษตรกรสามารถปรับการใชทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพของ
พื้นที่มากที่สุด รวมไปถึงเรื่องการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในการเลี้ยง
สัตวทําไดดวยกัน 3 วิธี คือ

วิธีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใชพลังงาน
ในการเลี้ยงสัตว

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
2. การใชพลังงานทดแทน
3. การใชระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
คือการนําเครื่องจักรอุปกรณประสิทธิภาพสูง และเทคโนโลยีตาง ๆ มาใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน เชน การ
ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง การใชปมความรอน เปนตน
2. การใชพลังงานทดแทน
คือการนําพลังงานทดแทนรูปแบบตาง ๆ เชน แสงอาทิตย กาซชีวภาพ มาชวยในการ ผลิตกระแสไฟฟา หรือความรอน
เพื่อลดตนทุนในการผลิต
3. การใชระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือการนําระบบ IoT หรือ Internet of Things มาชวยในการเก็บขอมูลสัตว เพื่อใหสามารถตรวจสอบ ดูแลสุขภาพ และ
พฤติกรรมของสัตว ไดดียิ่งขึ้น รวมถึงการบันทึกและแสดงผลขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต และระบบควบคุมอัตโนมัติ
ตางๆ
โดยฟารมปศุสัตวประเภทตาง ๆ นั้นสามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงาน
และลดตนทุนของฟารมไดโดยวิธีที่แตกตางกันไปดังนี้
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ฟาร์มไก่

ฟาร์มสุกร

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ

ระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ

ระบบผลิตไฟฟาดวย กาซชีวภาพ

การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ

การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
จากกาซชีวภาพ
การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจาก กาซชีวภาพ

อุปกรณแสดงผลผานอินเตอรเน็ต
การติดตั้งระบบควบคุมการทํางานของปมน�้ำ

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

การติดตั้งระบบทําความเย็นแบบระเหย
การติดตั้งระบบทําความเย็นแบบระเหย
การติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
การติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ
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2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานในฟารปศุสัตว

ฟาร์มโค

2.1 การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
การติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นในโรงเรือน

การติดตั้งถังเก็บน�้ำนมดิบ
พรอมระบบทําความเย็น

มอเตอรประสิทธิภาพสูงมีสวนประกอบ และลักษณะการทํางานเหมือนมอเตอรมาตรฐาน แตใชพลังงานไฟฟา
นอยกวา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ และเลือกใชวัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น มีผลทําให
ประสิทธิภาพของมอเตอรสูงขึ้น สามารถลดการสูญเสียพลังงานไดประมาณ 25 - 30% โดยมอเตอรประสิทธิภาพสูง
จะมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง นําไปประยุกตใชกับมอเตอรพัดลม และปมน�้ำภายในฟารม

ระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ

การติดตั้งปมความรอน
การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโค
การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ

ภาพแสดงมอเตอรประสิทธิภาพสูง และฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
จากกาซชีวภาพ
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2.2 การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ

2.3 การเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ

พัดลมระบายอากาศร ุนใหมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ และเลือกใชวัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น
หรือมีการนํามอเตอรประสิทธิภาพสูงมาใช สงผลใหพัดลมระบายอากาศใชพลังงานลดลง ประหยัดพลังงานได 5 - 10%
การใชพัดลมระบายอากาศรูปกรวยชวยเพิ่มการระบายอากาศไดมากกวาพัดลมทั่วไปโดยใชพลังงานที่เทากัน

เครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพรุนใหมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ และเลือกใชวัสดุใน
การผลิตที่ดีขึ้น กอนหนานี้เครื่องกําเนิดไฟฟาทั่วไปใชกาซชีวภาพ 1 ลูกบากศเมตร สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 1.5
กิโลวัตตชวั่ โมง แตเครือ่ งกําเนิดไฟฟาร ุนใหมใชกา ซชีวภาพ 1 ลูกบากศเมตร สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 2 กิโลวัตต
ชั่วโมง ทําใหปริมาณกาซชีวภาพที่มีอยูสามารถผลิตไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้น

ภาพแสดงพัดลมระบายอากาศรูปกรวย

ภาพแสดงเครื่องกําเนิดไฟฟาเกา

ภาพแสดงเครื่องกําเนิดไฟฟาใหม
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2.4 การติดตัง้ ปม ความรอนสําหรับทําความรอน

2.5 การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ

ปมความรอนเปนชุดอุปกรณทําความรอนที่ใชคอมเพรสเซอรแบบเดียวกับที่ใชในเครื่องปรับอากาศ หลักการ
ทํางานของปมความรอนคือการถายเทความรอน ไมใชการสรางความรอน ซึ่งมีผลพลอยไดเปนความเย็น โดยปมความ
รอนสามารถประยุกตใชกบั อุปกรณภายในฟารมได เชน การใชปม ความรอนมาอุน นํา้ เพือ่ ลางทําความสะอาดโรงรีดนมโค
แทนการใชฮีตเตอรไฟฟาเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน

การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติเปนการวิเคราะหพฤติกรรมของโคนมโดยการใชอุปกรณติดตั้งบนตัว
ของโค โดยมีอยูด ว ยกัน 2 แบบ คือ แบบทีต่ ดิ ตัง้ บริเวณขาของโค และแบบทีต่ ดิ ตัง้ บริเวณคอของโค มีเครือ่ งคอมพิวเตอร
ที่เปนเครื่องแมขายทําการรับขอมูลที่ไดจากตัวรับแตละตัวตลอดเวลา และมีตัวรับขอมูลโดยแสดงผลในแอปพลิเคชั่น
บนมือถือสมารทโฟน โดยจะวัดผลจากลักษณะการเคลื่อนไหว อัตราการเตนของชีพจร และการเคี้ยวของโคตัวนั้นๆ

ภาพแสดงปมความรอน

ภาพแสดงอุปกรณจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ
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2.6 การติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น

2.7 การติดตั้งระบบทําความเย็นแบบระเหย

ถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นเหมาะกับผูที่มีเครื่องรีดนมแบบ Pipeline ซึ่งชวยรักษาคุณภาพน�้ำนม
โดยการลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และปองกันการปนเปอนเพิ่มเติมจากอากาศภายนอก

ระบบทําความเย็นแบบระเหยจะชวยควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในโรงเรือนใหคงที่ และสม�่ำเสมอ โดยระบบ
ทําความเย็นแบบระเหย สามารถลดอุณหภูมิไดประมาณ 8 - 10 Cํ โดยมีคูลลิ่งแพดเปนหัวใจของระบบผลิต จากวัสดุที่
เปนเยื่อไมจากธรรมชาติเคลือบสารชนิดพิเศษที่ดูดซับนํ้าไดรวดเร็ว และไมเปอยยุย สามารถกระจายน�้ำไปทั่วทุกพื้นผิว
ไดอยางรวดเร็ว และสม�่ำเสมอ

ภาพแสดงถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น

ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของอากาศเขา และออกจากโรงเรือน

การนําถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นมาใชโดยการขนสงดวยรถบรรทุก ซึ่งชนิดถังบรรจุเปนถัง 2 ชั้น
และมีฉนวนกันความรอนกั้นระหวางกลาง เพื่อปองกันความเย็นรั่วไหลออกสู่บรรยากาศ ทําใหอุณหภูมิของนํ้านมดิบ
จากถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นขนสงมาถึงศูนยรับนมดิบมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนอยมาก สงผลใหสามารถ
คงคุณภาพของน�้ำนมดิบไวได
ฟารมโคนมที่ใชถงั เก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นเมือ่ ทําการรีดนมเสร็จแลว จะนํานํา้ นมดิบที่ไดไปเก็บ เอา
ไวในถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น ซ่ึงจะทําใหเชื้อแบคทีเรียในน�้ำนมดิบไมโต โดยฟารมโคนมที่ใชถังเก็บนมดิบ
พรอมระบบทําความเย็นจะมีรถจากศูนยรับน�้ำนมดิบมารับรอบเชารอบเดียวหลังรีดนมเสร็จ
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2.8 การติดตัง้ ระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ

2.9 การติดตั้งระบบควบคุมปมน�้ำ

ระบบควบคุมอัตโนมัติจะชวยควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนใหคงที่ไดสม�่ำเสมอ โดยการใช Microcontroller ซึ่งมี
ราคาไมสูง และสามารถทําใหแสดงผลไดผานอินเตอรเน็ต ซึ่งเปนแนวคิด Internet of Things ไดดวย

ภาพแสดงระบบควบคุมปมน�้ำ

ระบบควบคุมปมน�้ำจะชวยควบคุมปมน�้ำใหทํางานไดตามความตองการของฟารม โดยการควบคุมรูปแบบการ
ทํางานใหมีการทํางานตามระดับนํ้าที่ตองการ หรือทํางานตามชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหใชพลังงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
ภาพแสดงระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ

ใหพดั ลมระบายอากาศทํางานเมือ่ อุณหภูมิในโรงเรือนสูงขึน้ ถึงอุณหภูมทิ กี่ าํ หนด และใหหยุดทํางานเมือ่ อุณหภูมิ
ในโรงเรือนลดลงถึงอุณหภูมิที่กําหนด เพื่อไมใหพัดลมตองทํางานตลอดเวลา ควบคุมการทํางานของพัดลมระบาย
อากาศใหทํางานแคบางตัว หรือสลับการใชงานในแตละวัน
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3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนในฟารมปศุสัตว
3.2 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ
3.1 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย์
ไฟฟ้า

เซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) สามารถนําแสงอาทิตยมาผลิตเปนพลังงานไฟฟาเพื่อใชสําหรับอุปกรณภายใน
ฟารม เชน พัดลมระบายอากาศ ปมน�้ำ  ไฟแสงสวาง โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเปนไฟฟากระแสตรงสามารถนํากระแส
ไฟฟาไปใชกับอุปกรณกระแสตรง ไดโดยตรง เชน ปมน�้ำกระแสตรง มอเตอรกระแสตรง แตอุปกรณ ไฟฟาสวนใหญ
ในปจจุบนั เปนอุปกรณไฟฟากระแสสลับจึงตองมีอปุ กรณเพิม่ เติม ไดแก เครือ่ งแปลงกระแสไฟฟา เพือ่ แปลงไฟฟากระแส
ตรงเปนไฟฟากระแสสลับ และหากตองการเก็บสะสมพลังงานไวใชตอไปจะตองใชรวมกับแบตเตอรี่ โดยมีอุปกรณภายใน
ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยตาง ๆ ดังนี้

ก๊าซชีวภาพ

เครื่องกาเนิดไฟฟ้าจากก๊าวชีวภาพ

กระบวนการบาบัดก๊าซชีวภาพ
ปุ๋ยเพื่อการเกษตร

อุปกรณ์ไฟฟ้า DC

บ่อรวมของเสีย

แผงโซลล่าเซลล์
(Solar Array)

เครื่องคุมการประจุ
(Charge Controller)
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter)

แบตเตอรี่
(Battery)

อุปกรณ์ไฟฟ้า AC

แผนภาพแสดงอุปกรณของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
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บ่อกรอง

บ่อหมักกาซชีวภาพ

บ่อล้น

ลานตากตะกอน

แผนภาพแสดงอุปกรณ ในระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ

การติดตั้งบอหมักกาซชีวภาพเปนวิธีที่กําจัดของเสียภายในฟารม และยังไดกาซชีวภาพเพื่อนํามาใชประโยชน
ในดานตาง ๆ เชน การใชทดแทนแกสหุงตม การผลิตไฟฟาเพื่อใชภายในฟารมอีกทั้งกากตะกอนที่เหลือในบอหมัก
กาซชีวภาพนั้น สามารถนําไปตากจนแหงที่ลานตากตะกอนเพื่อทําเปนปุยเพื่อการเกษตรได
การทีจ่ ะนํากาซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟาไดตอ งผานกระบวนการทําความสะอาดกาซชีวภาพกอนสงเขาเครือ่ ง
กําเนิดไฟฟาเพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องยนต และระบบทอสงกาซจากการกัดกรอนของกาซชีวภาพที่ยังไมผาน
กระบวนการ โดยทั่วไปกาซชีวภาพ 1 ลูกบากศเมตร สามารถผลิตไฟฟาได 1.5 กิโลวัตตชั่วโมง
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4. การประยุกต ใชระบบควบคุมอัตโนมัติ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจุบันความรูทางดานเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) มีการเผยแพรมากขึ้นในอินเตอรเน็ต เพราะเปนแนวทาง
ที่ยั่งยืนของการทําฟารมปศุสัตว หลายฟารมเริ่มมีการนําเอาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (Smart farm) มาใช เพื่อควบคุม
บริหาร และจัดการการเลี้ยงสัตวผานสมารทโฟน หรือคอมพิวเตอรของฟารมเอง เชน การใชอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ
และความชื้น เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมในการเลี้ยงสัตวใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตว โดยสามารถแสดงผล
ออนไลนผานอินเตอรเน็ตโดยใชแนวคิด Internet of Things (IoT)

4.1 Internet of Things (IoT) คืออะไร?

4.2 การประยุกต ใช Internet of Things (IoT) กับฟารมปศุสัตว
การประยุกตใชระบบ IoT เพือ่ เขามาบริหารจัดการฟารม โดยมีแนวคิดในการแสดงผล และควบคุมขอมูลทัง้ หมด
ภายในฟารมเพื่อการจัดการฟารมที่เปนระบบ อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสียหายโดยไมคาดคิด
ซึ่งระบบสามารถแจงเตือนความผิดปกติใหเราไดรับร ูทันเวลา รวมถึงเก็บบันทึกขอมูล เชน การใชพลังงานในแตละวัน
ปริมาณการผลิตไฟฟาของพลังงานทดแทน อุณหภูมิ และความชื้นของโรงเรือน เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการ
จัดการฟารมตอไป

Internet of Things (IoT) หมายถึง การทีอ่ ปุ กรณตา ง ๆ สิง่ ตาง ๆ ไดถกู เชือ่ มโยงทุกสิง่ ทุกอยางสูโ่ ลกอินเตอรเน็ต
ทําใหเราสามารถแสดงผล และควบคุมการใชงานอุปกรณตาง ๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การสั่งการเปด-ปด
อุปกรณ ไฟฟาภายในฟารมดวยการเชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมผานโทรศัพทมือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร เปนตน

Internet

ภาพแสดงการประยุกต ใชระบบ IoT
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ฟารมลุงบอลฟารมลุงบอล
ประเภทฟารม ประเภทฟาร
: โคนม ม : โคนม
ที่ตั้ง : อ.เมืองชัทีย่ตภูั้งม:ิ จ.ชั
อ.เมืยภูองชั
มิ ยภูมิ จ.ชัยภูมิ

่ไดเห็มนพัสื่อนประชาสั
มพันธโครงการของกระทรวงพลั
งงาน
“ตอนแรกที่ได“ตอนแรกที
เห็นสื่อประชาสั
ธโครงการของกระทรวงพลั
งงาน
สมัครเขารผมดี
วมโครงการ
่ไดมีสวนรวมในโครงการนี
ผมไดสมัครเขผมได
ารวมโครงการ
ใจมากที่ไผมดี
ดมีสใวจมากที
นรวมในโครงการนี
้ โดยไดมี ้ โดยไดมี
การนําพลังงานทดแทนมาใช
พื่อลดตนทุนและสามารถนํ
าสิ่งที่ทอําอยู
การนําพลังงานทดแทนมาใช
เพื่อลดตนทุนเและสามารถนํ
าสิ่งที่ทําอยูไปบอกต
กับไปบอกตอกับ
มอื่นอๆีกดทีว่สยครั
นใจได
ฟารมอื่น ๆ ทีฟาร
่สนใจได
บ”อีกดวยครับ”
คุณธนากร ผริคุตณะโกมล
ธนากร ผริตะโกมล
เจาของฟารมเจาของฟารม

มาตรการที่ 1: มาตรการที
การติดตั้งถั่ ง1:เก็บการติ
นมดิดบตัพร
้งถัองเก็
มระบบทํ
บนมดิบาพร
ความเย็
อมระบบทํ
น าความเย็น
มาตรการที่ 2: มาตรการที
การติดตั้งระบบจั
่ 2: การติ
ดการข
ดตั้งอระบบจั
มูล และควบคุ
ดการขอมมูฟาร
ล และควบคุ
มออนไลนมฟารมออนไลน

หลังการดําเนิหลั
นการ:
งการดํฟาร
าเนิมนไดการ:
ติดตั้ฟาร
งถังเก็มได
บนมดิ
ติดตับ้งถัพรงเก็อมระบบทํ
บนมดิบพร
าความเย็
อมระบบทํ
น สามารถลดการใช
าความเย็น สามารถลดการใช
พลังงานจาก พ60,220
ลังงานจาก 60,220
กิโลวัตตชั่วโมงต
กิโลวัอตปตเป
ชั่วนโมงต
51,724
อป เปกิโนลวั51,724
ตตชั่วโมงต
กิโลวัอตปตฟาร
ชั่วโมงต
มไดตอิดปตัฟาร
้งติดมตัได
้งระบบจั
ติดตั้งติดดการข
ตั้งระบบจั
อมูลและควบคุ
ด การขอมูมลฟาร
และควบคุ
ม มฟาร ม
มาตรการที่ 4: มาตรการที
การติดตั้งพั่ ด4:ลมพลั
การติงดงานเซลล
ตั้งพัดลมพลั
แสงอาทิ
งงานเซลล
ตย แสงอาทิตย
ออนไลน ฟารออนไลน
มไดติดตั้งฟาร
ระบบผลิ
มไดตติดไฟฟ
ตั้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตยขนาด
แสงอาทิ
20 ตกิยโลวั
ขนาด
ตต สามารถผลิ
20 กิโลวัตตตพลั
สามารถผลิ
งงานไฟฟตาพลั
ได ง36,500
งานไฟฟาได 36,500
กิโลวัตตชั่วโมงต
กิโลวัอปตตและฟาร
ชั่วโมงตมอได
ป ตและฟาร
ิดตั้งพัดมลมพลั
ไดติดงตังานเซลล
้งพัดลมพลั
แสงอาทิ
งงานเซลล
ตย สามารถทํ
แสงอาทิตายใหสามารถทํ
ลดการใชาพใหลังลงานได
ดการใช17,520
พลังงานได 17,520
กิโลวั
อปตตและระบบ
ชั่วโมงตอปIoTและระบบ
ทําใหควบคุ
IoTมทํการทํ
าใหคางานของพั
วบคุมการทํดลมระบายอากาศ
างานของพัดลมระบายอากาศ
และแสดงผลปริ
และแสดงผลปริ
มาณการผลิตมาณการผลิต
รูปแบบการดํารูเนิ
ปแบบการดํ
นการกอนการดํ
าเนินการก
าเนินอการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมไมมีถเดิังเก็
มฟาร
บนมดิ
มไมบมพรีถังอเก็มระบบทํ
บนมดิบาพร
ความเย็
อมระบบทํ
น จึงได
าความเย็
มี น จึงไดมี กิโลวัตตชั่วโมงต
แสงอาทิ
าของเซลล
ตย ไดแสงอาทิ
ผานแอปพลิ
ตย ไดเคชั
ผานแอปพลิ
นบนสมารเคชั
ทโฟน
นบนสมารทโฟน
มาตรการติด ตัมาตรการติ
้งถังเก็บ นมดิดตับ้งพร
ถังอเก็มระบบทํ
บ นมดิบาพร
ความเย็
อมระบบทํ
น ใชาคความเย็
นดูแลในการควบคุ
น ใชคนดูแลในการควบคุ
ม และจัด การขมอและจั
มูล ฟาร
ด การข
ม จึงได
อมูมลี ฟารม จึงไดมี ไฟฟาของเซลลไฟฟ
มาตรการติดตั้งมาตรการติ
ระบบจัดการข
ดตั้งอระบบจั
มูลและควบคุ
ดการขอมมูฟาร
ลและควบคุ
มออนไลนมฟาร
มีมาตรการติ
มออนไลนดตัมี้งมระบบผลิ
าตรการติตดไฟฟ
ตั้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย สรุปภาพรวมแล
สรุปวพบว
ภาพรวมแล
าสามารถลดการใช
วพบวาสามารถลดการใช
พลังงานได 60%
พลังงานได
ของการใช
60%พลัของการใช
งงานรวม พโดยมี
ลังงานรวม
ระยะเวลาคื
โดยมีนรทุะยะเวลาคื
น 5 ป นทุน 5 ป
และมี
ตั้งพัดลมพลั
งงานเซลล
และมีมาตรการติ
ดตั้งมพัาตรการติ
ดลมพลังดงานเซลล
แสงอาทิ
ตย แสงอาทิตย
หลังการดําเนิหลั
นงาน
งการดําเนินงาน
กอนการดําเนินกงาน
อนการดําเนินงาน
มาตรการที่ 3: มาตรการที
การติดตั้งระบบผลิ
่ 3: การติตไฟฟ
ดตั้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย
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บริษัท พญาเย็
บริษนัทแดรี
พญาเย็
่ จํากันด แดรี่ จํากัด
ประเภทฟารมประเภทฟาร
: โคนม ม : โคนม
ที่ตั้ง : อ.ปากชทีอ่ตงั้ จ.นครราชสี
: อ.ปากชองมจ.นครราชสี
า
มา
มาตรการที่ 1:มาตรการที
การติดตั้ง่ ป1:มความร
การติดอตันสํ
้งปามหรั
ความร
บทําความร
อนสําหรั
อนบทําความรอน

“ขอขอบคุณ“ขอขอบคุ
กระทรวงพลั
งงานมากครังบงานมากครั
ที่ไดมีโครงการดี
ณกระทรวงพลั
บ ที่ไดมๆีโครงการดี ๆ
แบบนี้ ทางฟาร
มได้ ทางฟาร
มีการศึกมษาเทคโนโลยี
เกี่ยวกับฟารเกีม่ยโคนมไว
บามงโคนมไวบาง
แบบนี
ไดมีการศึกษาเทคโนโลยี
วกับฟาร
เชน ปมความร
คราะหพฤติเคราะห
กรรมโคพฤติกรรมโค
เชนอนปมและระบบวิ
ความรอน เและระบบวิ
แตยังขาดความมั
ใจในการลงทุ
น เมื่อไดรับนคําเมื
แนะนํ
สนุน บสนุน
แตยัง่นขาดความมั
่นใจในการลงทุ
่อไดราับและการสนั
คําแนะนําบและการสนั
จากโครงการก็
ทําใหเราตัดทสิํานให
ใจได
งาดยขึสิน้ ใจได
เมื่องดําายขึ
เนิน้ การเสร็
วทําให จแลวทําให
จากโครงการก็
เราตั
เมื่อดําจเนิแลนการเสร็
การบริหารฟาร
มงาหยขึารฟาร
้นรวมถึ
ใชจางยภายในฟาร
มไดอยางมาก”
การบริ
มงงาลดค
ยขึ้นารวมถึ
ลดคาใชจายภายในฟาร
มไดอยางมาก”
คุณชนะศักดิคุ์ณจุชนะศั
มพลอานั
กดิ์ นจุทมพลอานันท
เจาของฟารเจมาของฟารม

มาตรการที่ 2:มาตรการที
การติดตั้ง่ ระบบจั
2: การติดการข
ดตั้งระบบจั
อมูลโคอั
ดการข
ตโนมัอตมูิ ลโคอัตโนมัติ
มาตรการที่ 3:มาตรการที
การติดตั้ง่ ระบบผลิ
3: การติตดไฟฟ
ตั้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย

รูปแบบการดํรูาปเนิแบบการดํ
นการกอนการดํ
าเนินการก
าเนินอการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมใชฮเดิ
ีตเตอร
มฟารไฟฟ
มใชาฮในการต
ีตเตอรไมฟฟ
น้ําารในการต
อนสําหรัมบน้การล
ํารอนสํ
างาหรับการลาง
ระบบรีดนมในแต
ระบบรี
ละครั
ดนมในแต
้ง แตเนื่อลงจากฮี
ะครั้ง แต
ตเตอร
เนื่อไงจากฮี
ฟฟาใชตพเตอร
ลังงาน
ไฟฟและเวลามากในการผลิ
าใชพลังงาน และเวลามากในการผลิ
ตน้ํารอนแตละครั
ตน้ํา้งรอจึนแต
งไดมลี ะครั้ง จึงไดมี
มาตรการติดตัมาตรการติ
้งปมความรดอตันสํ
้งปามหรั
ความร
บทําความร
อนสําหรั
อนบทํใชาแความร
รงงานคนเพื
อน ใชแ่อรงงานคนเพื
จัดการขอมูล่อจัจดบั
ดการข
นทึกอมูรวมถึ
ล จดบั
งการสั
นทึกงเกต
รวมถึและ
งการสังเกต และ
วิเคราะหสุขภาพ
วิเคราะห
และพฤติ
สุขภาพ
กรรมการเป
และพฤตินกสัรรมการเป
ด จึงไดมีมนาตรการติ
สัด จึงไดดมตัีม้งาตรการติ
ระบบจัดการข
ดตั้งระบบจั
อมูลโคอั
ดการข
ตโนมัอตมูิ ลและติ
โคอัตดโนมั
ตั้งระบบ
ติ และติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลล
ผลิตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตยเพืแ่อสงอาทิ
ลดการใช
ตยเพพืลั่องลดการใช
งาน พลังงาน
กอนการดําเนิกนองาน
นการดําเนินงาน

หลังการดําหลั
เนินงการดํ
การ: ฟาร
าเนินมการ:
ไดติดตัฟาร
้งปม ได
ความร
ติดตั้องปนขนาด
มความร18อนขนาด
กิโลวัตต18
ที่สกิามารถควบคุ
โลวัตตที่สามารถควบคุ
มการทํางานผ
มการทํ
านคอมพิ
างานผ
วเตอร
านคอมพิวเตอร
แทนการใชแทนการใช
ฮีตเตอรไฟฟฮีตาขนาด
เตอรไฟฟ
10ากิขนาด
โลวัตต10จํากินวน
โลวัต1ต ชุจํดานวน
สามารถผลิ
1 ชุด สามารถผลิ
ตน้ําร อนไดตเร็น้วําขึร้ นอนได
และใช
เร็วพขึ้ นลังและใช
งานลดลง
พลังงานลดลง
สามารถลดการใช
สามารถลดการใช
พลังงานได พ21,923
ลังงานได
กิโลวั
21,923
ตตชั่วโมงต
กิโลวัอตปตชและฟาร
ั่วโมงตอมปไดและฟาร
ติดตั้งระบบผลิ
มไดติดตัต้งไฟฟ
ระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟแาสงอาทิ
ดวยเซลล
ตยแสงอาทิตย
ขนาด 50 กิขนาด
โลวัตต50พรกิอโมระบบแสดงผลการผลิ
ลวัตต พรอมระบบแสดงผลการผลิ
ตกระแสไฟฟตากระแสไฟฟ
สามารถผลิา ตสามารถผลิ
ไฟฟาได 73,000
ตไฟฟาได
กิโลวั
73,000
ตตชั่วโมงต
กิโลวัอตปตชและ
ั่วโมงตอป และ
ติดตั้งระบบติIoT
ดตั้งสํระบบ
าหรับIoT
จัดการข
สําหรัอบมูจัลดโคอั
การข
ตโนมั
อมูตลิแโคอั
สดงผลพฤติ
ตโนมัติแสดงผลพฤติ
กรรมของโคนม
กรรมของโคนม
300 ชิ้น เพื300
่อตรวจจั
ชิ้น บเพืพฤติ
่อตรวจจั
กรรมการ
บพฤติกรรมการ
เปนสัด สุขภาพของโค
เปนสัด สุขภาพของโค
เปนตน สงผลให
เปนตลนดคสางเสี
ผลให
ยโอกาสในการผลิ
ลดคาเสียโอกาสในการผลิ
ตน้ํานม ลดคตน้าใช
ํานม
จายในการผสมเที
ลดคาใชจายในการผสมเที
ยม ลดการจยามง ลดการจาง
พนักงานจดบัพนันกทึงานจดบั
กพฤติกรรมการเป
นทึกพฤติกนรรมการเป
สัด และดานนสุ
สัดขและด
ภาพ ยัางนสุ
สามารถลดค
ขภาพ ยังสามารถลดค
ายารักษาโรคที
ายารั่ไมกจษาโรคที
ําเปน ลดค
่ไมจาําใชเปจนายในการ
ลดคาใชจายในการ
ซื้อโคเพิ่มเพืซื่อ้อทดแทนการคั
โคเพิ่มเพื่อทดแทนการคั
ดทิ้ง และสามารถแสดงปริ
ดทิ้ง และสามารถแสดงปริ
มาณการผลิมตาณการผลิ
ไฟฟาของเซลล
ตไฟฟแาสงอาทิ
ของเซลล
ตยแผสงอาทิ
านแอปพลิ
ตยผเาคชั
นแอปพลิ
่นบน เคชั่นบน
สมารทโฟน สมารทโฟน
สรุปภาพรวมแล
สรุปภาพรวมแล
วพบวาสามารถลดการใช
วพบวาสามารถลดการใช
พลังงานได พ50%
ลังงานได
ของการใช
50%พของการใช
ลังงานรวมพลัโดยมี
งงานรวม
ระยะเวลาคื
โดยมีรนะยะเวลาคื
ทุน 5 ป นทุน 5 ป
หลังการดําเนิ
หลันงงาน
การดําเนินงาน
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บริษัท เอส บริ
อารษัทซี เอส
แอ็นอาร
นิมัลซีเฮล
แอ็นจํนิากัมดัล เฮล จํากัด

ประเภทฟารประเภทฟาร
ม : โคนม ม : โคนม

“โครงการนี
้เปนโครงการที
รับ ชอวยเหลื
ใหคําาแนะนํ
าเทคโนโลยี
“โครงการนี
้เปนโครงการที
่ดีครับ ่ดชีควยเหลื
ใหคําอแนะนํ
เทคโนโลยี
ทําใหาเใจเทคโนโลยี
ราเขาใจเทคโนโลยี
ากขึ้นและกล
าที่จนะลงทุ
ทําใหเราเข
มากขึ้นมและกล
าที่จะลงทุ
เพื่อทีน่จเพื
ะ ่อที่จะ
บปรุมงเราให
ฟารมทเราให
ันสมัยงและยั
งชวายลดค
าใชจายและแรงงานในการ
ปรับปรุปรั
งฟาร
ันสมัยทและยั
ชวยลดค
ใชจายและแรงงานในการ
ดูแมลฟาร
ถามีโอกาสเข
ารวมในโครงการถั
ด ยๆินไปก็
ดูแลฟาร
ถามีโมอกาสเข
ารวมในโครงการถั
ด ๆ ไปก็
ดีครัยบิน”ดีครับ”

ที่ตั้ง : อ.ปากช
ที่ตอั้งง: จ.นครราชสี
อ.ปากชอง จ.นครราชสี
มา
มา

คุณอาทิคุณ
ตยอาทิ
ทิตตยยวงค
ทิตยวงค
เจาของฟาร
เจาของฟาร
ม ม

มาตรการที่ มาตรการที
1: การติดตั่ ้ง1:ระบบควบคุ
การติดตั้งระบบควบคุ
มพัดลมระบายอากาศ
มพัดลมระบายอากาศ
มาตรการที่ มาตรการที
2: การติดตั่ ้ง2:ระบบจั
การติดการข
ตั้งระบบจั
อมูลโคอั
ดการข
ตโนมั
อมูตลิ โคอัตโนมัติ
มาตรการที่ มาตรการที
3: การติดตั่ ้ง3:ระบบผลิ
การติดตตัไฟฟ
้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟแาสงอาทิ
ดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย

รูปแบบการดํรูปาแบบการดํ
เนินการกอานการดํ
เนินการก
าเนิอนนการดํ
การมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมไมเดิ
เคยมี
มฟาร
การดํ
มไมาเเนิคยมี
นการการติ
การดําเนิดนตัการการติ
้งระบบควบคุ
ดตั้งระบบควบคุ
มพัดลม มพัดลม
ระบายอากาศโดยอุ
ระบายอากาศโดยอุ
ณหภูมิ และความชื
ณหภูมิ และความชื
้ น ซึ่ งทํ า ใหเ้นกิดซึการเป
่งทําใหดเใช
กิดพการเป
ัดลมระบายอากาศเกิ
ดใชพัดลมระบายอากาศเกิ
น ที่จําเปน ทํนาทีให่จสําูญ
เปเสีน ทํย าใหสูญเสีย
พลังงานโดยเปล
พลังงานโดยเปล
าประโยชน าจึประโยชน
งไดมีมาตรการติ
จึงไดมดีมตัาตรการติ
้งระบบควบคุ
ดตั้งระบบควบคุ
มพัดลมระบายอากาศ
มพัดลมระบายอากาศ
และเดิมฟารและเดิ
มยังใชมแฟาร
รงงานคน
มยังใชแรงงานคน
เพื่อจดบันทึเพื
ก ่อรวมถึ
จดบังนการสั
ทึก รวมถึ
งเกต งและวิ
การสัเงคราะห
เกต และวิ
สุขภาพ
เคราะห
และพฤติ
สุขภาพกรรมการเป
และพฤติกนรรมการเป
สัด จึงไดมนีมสัาตรการติ
ด จึงไดมดีมตัาตรการติ
้งระบบจัดการ
ตั้งระบบจัดการ
ขอมูลโคอัตโนมั
ขอมูตลิ โคอั
และติ
ตโนมั
ดตั้งตระบบผลิ
ิ และติดตตัไฟฟ
้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟแาสงอาทิ
ดวยเซลล
ตยเแพืสงอาทิ
่อลดการใช
ตยเพืพ่อลัลดการใช
งงาน พลังงาน

หลังการดํ
หลังาการดํ
เนินการ:
าเนินฟาร
การ:มไดฟาร
ติดมตัได
้งระบบควบคุ
ติดตั้งระบบควบคุ
มพัดลมระบายอากาศตามอุ
มพัดลมระบายอากาศตามอุ
ณหภูมณิที่พหภูัดลมระบายอากาศเดิ
มิที่พัดลมระบายอากาศเดิ
ม จํานวน
ม จํานวน
30 ชุด30
ทําชุใหดลทํดชัาให
่วโมงการเป
ลดชั่วโมงการเป
ดใชงานพั
ดใชดงระบายอากาศ
านพัดระบายอากาศ
สามารถลดการใช
สามารถลดการใช
พลังงานได
พลังจงานได
าก 72,900
จาก 72,900
กิโลวัตกิตโชลวั
ั่วโมงต
ตตชอั่วปโมงตอป
เปน 67,068
เปน 67,068
กิโลวัตกิตโชลวั
ั่วโมงต
ตตชอั่วปโมงต
ฟารอมปไดฟาร
ติดมตัได
้งระบบผลิ
ติดตั้งระบบผลิ
ตไฟฟาตดไฟฟ
วยเซลล
าดวแยเซลล
สงอาทิแสงอาทิ
ตยขนาด
ตยข30นาด
กิโลวั
30ตกิตโสามารถผลิ
ลวัตต สามารถผลิ
ต ต
ไฟฟาไดไฟฟ
43,800
าได 43,800
กิโลวัตกิตโชลวั
ั่วโมงต
ตตชอั่วโมงต
ป ติดอตัป้งระบบ
ติดตั้งระบบ
IoT สําIoT
หรับสํจัาดหรั
การข
บจัดอการข
มูลโคอัอมูตลโนมั
โคอัตติแโนมั
สดงผลพฤติ
ติแสดงผลพฤติ
กรรมของโคนม
กรรมของโคนม
300 ชิ้น300เพื่ชิอ้นตรวจจั
เพื่อตรวจจั
บพฤติกบรรมการเป
พฤติกรรมการเป
นสัด สุนขสัภาพของโค
ด สุขภาพของโค
เปนตนเปสนงตผลให
น สงลผลให
ดคาเสีลดค
ยโอกาสในการผลิ
าเสียโอกาสในการผลิ
ตน้ํานมตน้ลด
ํานม ลด
คาใชจคายในการผสมเที
าใชจายในการผสมเที
ยม ลดการจ
ยม ลดการจ
างพนักางานจดบั
งพนักงานจดบั
นทึกพฤติ
นทึกรรมการเป
พฤติกรรมการเป
นสัด และด
นสัด าและด
นสุขภาพ
านสุขยัภาพ
งสามารถลดค
ยังสามารถลดค
ายา ายา
รักษาโรคที
รักษาโรคที
่ไมจําเป่ไนมจลดค
ําเปนาใชลดค
จายในการซื
าใชจายในการซื
้อโคเพิ่ม้อเพื
โคเพิ
่อทดแทนการคั
่มเพื่อทดแทนการคั
ดทิ้ง และสามารถแสดงปริ
ดทิ้ง และสามารถแสดงปริ
มาณการผลิ
มาณการผลิ
ตไฟฟาตของ
ไฟฟาของ
เซลลแสงอาทิ
เซลลแสงอาทิ
ตยผานแอปพลิ
ตยผานแอปพลิ
เคชั่นบนสมาร
เคชั่นบนสมาร
ทโฟน ทโฟน
สรุปภาพรวมแล
สรุปภาพรวมแล
วพบวาวสามารถลดการใช
พบวาสามารถลดการใช
พลังงานได
พลังงานได
45% ของการใช
45% ของการใช
พลังงานรวม
พลังงานรวม
โดยมีระยะเวลาคื
โดยมีระยะเวลาคื
นทุน 5นปทุน 5 ป

กอนการดําเนิ
กอนนการดํ
งาน าเนินงาน
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หลังาการดํ
เนินงาน
าเนินงาน
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วสันตฟารมวสันตฟารม
ประเภทฟารประเภทฟาร
ม : โคนม ม : โคนม
ที่ตั้ง : อ.ปากช
ที่ตอั้ง :จ.นครราชสี
อ.ปากชองมจ.นครราชสี
า
มา
มาตรการที่ 1:มาตรการที
การติดตั้ง่ ระบบจั
1: การติดดการข
ตั้งระบบจั
อมูลโคอั
ดการข
ตโนมัอตมูิ ลโคอัตโนมัติ
มาตรการที่ 2:มาตรการที
การติดตั้ง่ ระบบผลิ
2: การติดตตัไฟฟ
้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย

“ผมมีความประทับใจโครงการนี้เปนอยางมากที่ใหโอกาสเกษตรกร
“ผมมีความประทับใจโครงการนี้เปนอยางมากที่ใหโอกาสเกษตรกร
ผูเลี้ยงโคนมรายยอยอยางฟารมของผม และผมสามารถนําฟารม
ผูเลี้ยงโคนมรายยอยอยางฟารมของผม และผมสามารถนําฟารม
มาเปนตนแบบใหเกษตรกรในประเทศไดศึกษาขอมูลการลด
มาเปนตนแบบใหเกษตรกรในประเทศไดศึกษาขอมูลการลด
การใชพลังงานที่ไดทํากับโครงการในครั้งนี้ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา
การใชพลังงานที่ไดทํากับโครงการในครั้งนี้ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา
ตอยอดไดอีกดวยครับ”
ตอยอดไดอีกดวยครับ”
คุณวสันต จีนหลง
คุณวสันต จีนหลง
เจาของฟารม
เจาของฟารม

มาตรการที่ 2:มาตรการที
การใชหลอด
่ 2: การใช
LED หลอด LED
มาตรการที่ 3:มาตรการที
การใชระบบ
่ 3: การใช
IoT แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํรูาปเนิแบบการดํ
นการกอนการดํ
าเนินการก
าเนินอการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมใชแเดิรงงานคนเพื
มฟารมใชแ่อรงงานคนเพื
จัดการขอมู่อลจัจดบั
ดการข
นทึอกมูรวมถึ
ล จดบังการ
นทึก รวมถึงการ
สังเกต วิเคราะห
สังเกต
สุขภาพ
วิเคราะห
และพฤติ
สุขภาพ
กรรมการเป
และพฤตินกสัรรมการเป
ด จึงไดมีมนาตรการติ
สัด จึงไดดมตัีม้งาตรการติ
ระบบจัดดการข
ตั้งระบบจั
อมูลโคอั
ดการข
ตโนมัอตมูิ ลและมี
โคอัตโนมัติ และมี
มาตรการติดตัมาตรการติ
้งระบบผลิดตตัไฟฟ
้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตยเพืแ่อสงอาทิ
ลดการใช
ตยเพพืลั่องลดการใช
งาน ซึ่งฟาร
พลัมงงาน
เคยเปลี
ซึ่งฟาร
่ยนหลอดฟลู
มเคยเปลีอ่ยอเรสเซนต
นหลอดฟลูออเรสเซนต
ขนาด 36 วัตขนาด
ต เปนหลอด
36 วัตตLED
เปน18
หลอด
วัตตLED
จํานวน
18 วั20ตตหลอด
จํานวนลดค
20าใช
หลอด
จายไดลดค10,502
าใชจายได
บาทต10,502
อป บาทตอป

กอนการดําเนิกนองาน
นการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติพรอมอุปกรณตรวจจับพฤติกรรมโค 250 ชิ้น ทําให
หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติพรอมอุปกรณตรวจจับพฤติกรรมโค 250 ชิ้น ทําให
วิเคราะหพฤติกรรมของโคนมไดแมนยําขึ้น สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลดคาใชจายในการผสมเทียม
วิเคราะหพฤติกรรมของโคนมไดแมนยําขึ้น สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลดคาใชจายในการผสมเทียม
และยารักษาโรคที่ไมจําเปน ลดการจางพนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ลดคาใชจายในการ
และยารักษาโรคที่ไมจําเปน ลดการจางพนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ลดคาใชจายในการ
ซื้อโคเพิ่มเพื่อทดแทนการคัดทิ้ง และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตต สามารถ
ซื้อโคเพิ่มเพื่อทดแทนการคัดทิ้ง และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตต สามารถ
ผลิตไฟฟาได 36,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลขอมูลโค เชน พฤติกรรมการเปนสัด
ผลิตไฟฟาได 36,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลขอมูลโค เชน พฤติกรรมการเปนสัด
สุขภาพ เปนตน แสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย และปริมาณการผลิตไฟฟาในแตละวันผานแอป
สุขภาพ เปนตน แสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย และปริมาณการผลิตไฟฟาในแตละวันผานแอป
พลิเคชันบนสมารทโฟน
พลิเคชันบนสมารทโฟน
สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 30% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะคืนทุน 2.5 ป
สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 30% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะคืนทุน 2.5 ป
หลังการดําเนินงาน
หลังการดําเนินงาน
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ฟารมพฤกษะศรี
ฟารมพฤกษะศรี
ประเภทฟารมประเภทฟาร
: โคเนื้อ ม : โคเนื้อ
ที่ตั้ง : อ.กําแพงแสน
ที่ตั้ง : อ.กํ
จ.นครปฐม
าแพงแสน จ.นครปฐม
มาตรการที่ 1:มาตรการที
การเปลี่ยนมอเตอร
่ 1: การเปลี
ประสิ
่ยนมอเตอร
ทธิภาพสูปงระสิทธิภาพสูง
มาตรการที่ 2:มาตรการที
การติดตั้งระบบผลิ
่ 2: การติตดไฟฟ
ตั้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย

“หลัง“หลั
จากทีงจากที
ก่ ระทรวงพลั
ก่ ระทรวงพลั
งงานได
งงานได
มีโครงการนี
มีโครงการนี
้ขึ้นมา้ขึ้นทางฟาร
มา ทางฟาร
มพฤกษะศรี
มพฤกษะศรี
ไดเขาไดรวเขมโครงการนี
ารวมโครงการนี
้ โดยแต
้ โดยแต
เดิมฟาร
เดิมมฟาร
อยูหมาอยู
งจากสายส
หางจากสายส
งแรงสูงแรงสู
ง ง
ทําใหทํไมาให
สามารถติ
ไมสามารถติ
ดตั้งหม
ดตัอ้งแปลงเพื
หมอแปลงเพื
่อใชก่อับใชมอเตอร
กับมอเตอร
ได กอไดนมีกโอครงการ
นมีโครงการ
ฟารมฟาร
ใชนม้ําใช
มันนสํ้ําามัหรั
นสํบาเครื
หรับ่อเครื
งยนต
่องยนต
หลังจากเข
หลังจากเข
ารวมโครงการนี
ารวมโครงการนี
้ไดดํา้ไเนิดดนําการ
เนินการ
ติดตั้งติเซลล
ดตั้งเซลล
แสงอาทิ
แสงอาทิ
ตย ทํตายใหทํมาีไให
ฟฟมาีไใช
ฟฟไดาอใชยไาดงเพี
อยยางเพี
งพอยงพอ
สุดทาสุยดทาย
แทบจะไม
แทบจะไม
ตองจตาอยคงจาาน้ยค
ํามัานน้เลย
ํามันหวั
เลยงวหวั
าคงจะมี
งวาคงจะมี
โครงการดี
โครงการดี
ๆ ๆ
แบบนีแบบนี
ใ้ หแกใ้ เหกษตรกรรายอื
แกเกษตรกรรายอื
่น ๆ ต่นอๆไปครั
ตอไปครั
บ” บ”
คุณปรารถนา
คุณปรารถนา
พฤกษะศรี
พฤกษะศรี
เจาของฟาร
เจาของฟาร
ม ม

มาตรการที่ 3:มาตรการที
การใชระบบ
่ 3: IoT
การใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํารูเนิ
ปแบบการดํ
นการกอนการดํ
าเนินการก
าเนินอการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมใชเครืเดิ่อมงยนต
ฟารมทใชี่ใชเครื
น้ํา่อมังยนต
นเพื่อทขัี่ใบชเครื
น้ํามั่องผสมอาหารซึ
นเพื่อขับเครื่องผสมอาหารซึ
่ง
่ง
คาใชจายน้ํามันคสําใช
าหรัจาบยน้
เครืํามั่อนงยนต
สําหรัคบอนข
เครืา่องสูงยนต
ง จึงคไดอนข
มีมาาตรการติ
งสูง จึงไดดมตัีม้งมอเตอร
าตรการติปดระสิ
ตั้งมอเตอร
ทธิภาพสูปงระสิ
และไฟฟ
ทธิภาพสู
าจากการไฟฟ
ง และไฟฟาจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคไมสเพีวนภู
ยงพอสํ
มิภาคไม
าหรัเบพีการใช
ยงพอสํมอเตอร
าหรับการใช
เนื่องจากสายส
มอเตอร เนืงแรงสู
่องจากสายส
งอยูไกลงแรงสู
ซึ่งติดงตัอยู้งหม
ไกลอแปลงไม
ซึ่งติดตั้งไหม
ด จึองแปลงไม
ไดมีมาตรการ
ได จึงไดมีมาตรการ
ติดตั้งระบบผลิติตดไฟฟ
ตั้งระบบผลิ
าดวยเซลล
ตไฟฟ
แสงอาทิ
าดวยเซลล
ตย แสงอาทิตย

หลังการดํ
หลังการดํ
าเนินาการ:
เนินการ:
ฟารมฟาร
ไดตมิดได
ตั้งตมอเตอร
ิดตั้งมอเตอร
ประสิปทระสิ
ธิภาพสู
ทธิภงาพสู
ขนาด
งขนาด
30 แรงม
30 แรงม
า ทดแทนเครื
า ทดแทนเครื
่องยนต
่องยนต
ที่ใชนท้ําี่ใมัชนน้ํา7มัลินต7รตลิอตรตอ
ชั่วโมงชั่วสามารถลดการใช
โมง สามารถลดการใช
น้ํามันนเชื้ํามั้อนเพลิ
เชื้องเพลิ
เทียงบเท
เทียาบเท
พลังางานไฟฟ
พลังงานไฟฟ
าจากาจาก
137,114
137,114
กิโลวักิตโตลวั
ชั่วตโมงต
ตชั่วโมงต
อป เปอนป 41,184
เปน 41,184
กิโลวักิตโตลวั
ชั่วตโมงต
ตชั่วโมงต
อป และฟาร
อป และฟาร
มไดตมิดได
ตั้งตระบบผลิ
ิดตั้งระบบผลิ
ตไฟฟตาไฟฟ
ดวยเซลล
าดวยเซลล
แสงอาทิ
แสงอาทิ
ตยขนาด
ตยขนาด
25 กิ25
โลวักิตโตลวัโดยมี
ตต โดยมี
กําลังกการผลิ
ําลังการผลิ
ต ต
36,500
36,500
กิโลวักิตโตลวั
ชั่วตโมงต
ตชั่วโมงต
อป และระบบ
อป และระบบ
IoT สํIoT
าหรัสํบาแสดงผลปริ
หรับแสดงผลปริ
มาณการผลิ
มาณการผลิ
ตไฟฟตาไฟฟ
ของเซลล
าของเซลล
แสงอาทิ
แสงอาทิ
ตย สามารถดู
ตย สามารถดู
การผลิการผลิ
ตไฟฟตาไฟฟ
ในแตาในแต
ละชวลงเวลาได
ะชวงเวลาได
ผานแอปพลิ
ผานแอปพลิ
เคชันเบนสมาร
คชันบนสมาร
ทโฟนทโฟน
สรุปภาพรวมแล
สรุปภาพรวมแล
วพบววาพบว
สามารถลดการใช
าสามารถลดการใช
พลังงานได
พลังงานได
70%70%
ของการใช
ของการใช
พลังงานรวม
พลังงานรวม
โดยมีโดยมี
ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
นทุนน2ทุปน 2 ป

กอนการดําเนิกนองาน
นการดําเนินงาน
หลังการดํ
หลังการดํ
าเนินางาน
เนินงาน
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บริษัท รวมพรมิ
บริษัท รวมพรมิ
ตร ฟารตมร จํฟาร
ากัดม จํากัด
ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม : ไกไขม : ไกไข
ที่ตั้ง : อ.สั
ที่ตนั้งปา: ตอง
อ.สันจ.เชี
ปาตอง
ยงใหม
จ.เชียงใหม

“ที่ผานมาฟาร
“ที
เห็นถึงมขมอไดไดดีเขห็เห็องมอเตอร
นนถึถึงงขขออดีดีขของมอเตอร
ปองมอเตอร
ระสิทธิภาพสู
ปประสิ
ง ททธิธิภภาพสู
“ที่ผม่ผาได
านมาฟาร
นมาฟาร
ระสิ
าพสูงง
แตยังไมมั่นแต
ใจในการลงทุ
น ซึ่งโครงการก็
นนซึซึ่งไ่งโครงการก็
ดโครงการก็
เขามาแนะนํ
ไไดดเขเขาาและอธิ
บาย
าาและอธิ
แตยยังังไมไมมมั่นั่นใจในการลงทุ
ใจในการลงทุ
ามาแนะนํ
มาแนะนํ
และอธิบบายาย
ทําใหตัดสินทํทํใจที
าาใหให่จตตะเปลี
ัดัดสิสินนใจที
่ยใจที
นเป่จ่จะเปลี
นะเปลี
มอเตอร
่ย่ยนเป
ทธิภาพสู
ปประสิ
งรวมถึ
ททธิธิภภาพสู
งาพสู
การใช
งงรวมถึ
นเปปนระสิ
นมอเตอร
มอเตอร
ระสิ
รวมถึงงการใช
การใช
อินเตอรเน็ตอิอิและระบบควบคุ
นนเตอร
มอัตโนมัติมมมาช
อัอัตวตโนมั
ยดู
ชแวแลฟาร
ยให
งามมยชชววยให
เตอรเน็เน็ตตและระบบควบคุ
และระบบควบคุ
โนมัแตลฟาร
ติมิมาชาชวมวยดู
ยดู
ลฟาร
ยใหงงาายย
ตอการดูแลไก
ตตออการดู
และลดค
แแลไก
และลดค
าของฟาร
าาไฟฟ
มาลงได
ซึ่งถมมาลงได
มองใน
การดู
ลไกาไฟฟ
และลดค
ไฟฟ
าของฟาร
ของฟาร
ลงไดซึซึ่ง่งถถาามองใน
มองใน
การลงทุนระยะยาวถื
การลงทุ
อระยะยาวถื
วาคุมคามากครั
ออววาาคุคุมบมค”คาามากครั
การลงทุนนระยะยาวถื
มากครับบ””
คุณชาญวิทคุคุยณณเวชชากุ
ชาญวิ
ชาญวิททยลยเวชชากุ
เวชชากุลล
เจาของฟารเจเจมาาของฟาร
ของฟารมม

มาตรการที
มาตรการที
่ 1: การเปลี
่ 1: ่ยการเปลี
นเครื่องกํ
่ยนเครื
าเนิด่อไฟฟ
งกําาเนิจากก
ดไฟฟาซชี
าจากก
วภาพาซชีวภาพ
มาตรการที
มาตรการที
่ 2: การเปลี
่ 2: ่ยการเปลี
นมอเตอร
่ยนมอเตอร
ประสิทธิปภระสิ
าพสูทงธิภาพสูง
มาตรการที
มาตรการที
่ 3: การติ่ 3:
ดตัการติ
้งระบบจั
ดตั้งดระบบจั
การขอมูดลการข
และควบคุ
อมูลและควบคุ
มฟารมออนไลน
มฟารมออนไลน
มาตรการที
มาตรการที
่ 4: การติ่ 4:
ดตัการติ
้งระบบกวนตะกอนในบ
ดตั้งระบบกวนตะกอนในบ
อหมักกาอซชีหมัวกภาพ
กาซชีวภาพ

รูปแบบการดํ
รูปแบบการดํ
าเนินการก
าเนิอนนการดํ
การกอานการดํ
เนินการมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมเดิมีมรฟาร
ะบบผลิ
มมีรตะบบผลิ
ไฟฟาจากก
ตไฟฟาซชี
าจากก
วภาพอยู
าซชีวแภาพอยู
ลวโดยมีแเลครืวโดยมี
่อง เครื่อง
กําเนิดไฟฟ
กําาเนิขนาด
ดไฟฟา120
ขนาด
กิโลวั120
ตต กิอยู
โลวั 2ตเครื
ต อยู่อง 2แตเครื
เนื่อ่องงจากเห็
แตเนื่อนงจากเห็
วาเครื่อนงกํวาาเครื
เนิด่อไฟฟ
งกําาเนิเดิดมไฟฟ
มีประสิ
าเดิมทมีธิปภระสิ
าพต่ทําธิจึภงาพต่
ไดมําี จึงไดมี
มาตรการการเปลี
มาตรการการเปลี
่ยนเครื่องกํ
่ยนเครื
าเนิด่อไฟฟ
งกําาเนิจากก
ดไฟฟาซชี
าจากก
วภาพาซชีพัวดภาพ
ลมเดิพัมใช
ดลมเดิ
มอเตอร
มใชขมนาด
อเตอร1.2ขนาด
กิโลวั1.2
ตต กิจํโาลวั
นวน
ตต 10
จํานวน
ตัว แต10 ตัว แต
เนื่องจากเห็
เนื่อนงจากเห็
วามอเตอร
นวาเมอเตอร
กากินพลัเกงางานสู
กินพลัง งจึงานสู
งไดมงีมาตรการการเปลี
จึงไดมีมาตรการการเปลี
่ยนมอเตอร
่ยนมอเตอร
ประสิทธิปภระสิ
าพสูทงธิแต
ภาพสู
เดิมงฟาร
แตมเดิใชมวฟาร
ิธีการ
มใชวิธีการ
วาจางพนัวกาจงานมาบั
างพนักนงานมาบั
ทึกปริมนาณการใช
ทึกปริมาณการใช
พลังงาน พจึลังงไดงาน
มีมาตรการการติ
จึงไดมีมาตรการการติ
ดตั้งระบบจั
ดตั้งดระบบจั
การขอมูดลการข
และควบคุ
อมูลและควบคุ
มฟารม มฟารม
ออนไลนออนไลน
และมีมาตรการการติ
และมีมาตรการการติ
ดตั้งระบบกวนตะกอนในบ
ดตั้งระบบกวนตะกอนในบ
อหมักกาอซชีหมัวกภาพเพื
กาซชี่อวภาพเพื
เพิ่มปริ่มอเพิ
าณการเกิ
่มปริมาณการเกิ
ดกาซชีวดภาพ
กาซชีวภาพ

หลังการดําหลั
เนิ
หลังนงการดํ
การ:
การดําฟาร
าเนิเนินมนการ:
ได
การ:
ติดฟาร
ตัฟาร
้งเครื
มมไดได
่อตงกํติดิดาตัเนิ
ตั้ง้งเครื
ดเครื
ไฟฟ
่อ่องกํงกํ
าาขนาด
าเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟ
160าาขนาด
ขนาด
กิโลวัต160
160
ต จํากิกินวน
โโลวัลวัตต2ตตเครื
จํจําานวน
่อนวน
ง ทดแทนเครื
22เครื
เครื่อ่องงทดแทนเครื
่อทดแทนเครื
งกําเนิด ่อ่องกํงกําาเนิเนิดด
ไฟฟาเดิม สามารถเพิ
ไฟฟ
ไฟฟาาเดิเดิมมสามารถเพิ
่มสามารถเพิ
กําลังการผลิ
่ม่มกํกําตาลัได
ลังงการผลิ
เการผลิ
พิ่มขึ้นตต437,353
ไดไดเพิเพิ่ม่มขึขึ้น้นกิ437,353
โ437,353
ลวัตตชั่วกิโมงต
กิโโลวัลวัตอตตปตชชฟาร
ั่วั่วโมงต
โมงต
มไดออปตปิดฟาร
ตัฟาร
้งมอเตอร
มมไดไดตติดิดตัปตั้งระสิ
้งมอเตอร
มอเตอร
ทธิภาพสู
ปประสิ
ระสิ
ง ททธิธิภภาพสู
าพสูงง
ขนาด 1.1 ขนาด
กิขนาด
โลวัต1.1
ต1.1จํากิกินวน
โโลวัลวัตต10
ตตจํจํเครื
าานวน
นวน
่อง ทดแทนพั
1010เครื
เครื่อ่องงดทดแทนพั
ลมเดิ
ทดแทนพั
ม สามารถลดการใช
ดดลมเดิ
ลมเดิมมสามารถลดการใช
สามารถลดการใช
พลังงานไดพจพากเดิ
ลัลังงงานได
งานได
ม 9,667
จจากเดิ
ากเดิ
กิมโมลวั9,667
9,667
ตต กิกิโโลวัลวัตตตต
ชั่วโมงตอปชัชัติ่ว่วดโมงต
โมงต
ตั้งระบบจั
ออปปติติดดตัการข
ตั้ง้งระบบจั
ระบบจั
อมูลดและควบคุ
ดการข
การขออมูมูลลมและควบคุ
และควบคุ
ฟารมออนไลน
มมฟาร
ฟารมสามารถลดค
มออนไลน
ออนไลนสามารถลดค
สามารถลดค
าใชจายดานแรงงานในการจั
าาใชใชจจาายด
ยดาานแรงงานในการจั
นแรงงานในการจั
ดการขอมูลดดการข
การขออมูมูลล
ใหลดลงจากเดิ
ใหใหลลมดลงจากเดิ
ดลงจากเดิ
และฟารมมไดและฟาร
และฟาร
ติดตั้งระบบกวนตะกอนเข
มมไดไดตติดิดตัตั้ง้งระบบกวนตะกอนเข
ระบบกวนตะกอนเข
าไปในบอหมั
าาไปในบ
กไปในบ
กาซชีออวหมั
หมั
ภาพ
กกกกาทําซชี
าซชีใหววภาพ
เภาพ
พิ่มปริทํทํามาให
าณก
ใหเพิเพิ่มา่มซชี
ปริ
ปริวมมภาพที
าณก
าณกาา่ ซชี
ซชีววภาพที
ภาพที่ ่
ผลิตไดจากเดิ
ผลิ
ผลิมตตได437,352
ไดจจากเดิ
ากเดิมมลู437,352
ก437,352
บากศเมตรต
ลูลูกกบากศ
บากศ
อป เป
เมตรต
เมตรต
น 514,609
ออปปเปเปนนลู514,609
ก514,609
บากศเมตรต
ลูลูกกบากศ
บากศ
อป สามารถเพิ
เมตรต
เมตรตออปปสามารถเพิ
่มสามารถเพิ
กําลังการผลิ
่ม่มกํกําตาลัได
ลังงการผลิ
เการผลิ
พิ่มขึ้นตตไดไดเพิเพิ่ม่มขึขึ้น้น
123,611 กิ123,611
โ123,611
ลวัตตชั่วกิโมงต
กิโโลวัลวัตอตตปตชชและระบบ
ั่วั่วโมงต
โมงตออปปและระบบ
IoT
และระบบ
สําหรับIoT
IoT
แสดงผลปริ
สํสําาหรั
หรับบแสดงผลปริ
มแสดงผลปริ
าณการผลิมมตาณการผลิ
าณการผลิ
ไฟฟาของเครื
ตตไฟฟ
ไฟฟ
่องกํ
าาของเครื
ของเครื
าเนิดไฟฟ
่อ่องกํงกํ
าาาการใช
เนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟาาการใช
การใช
ไฟฟารวม รวมถึ
ไฟฟ
ไฟฟาางรวม
รวม
บอกค
รวมถึ
รวมถึ
าสถานะต
งงบอกค
บอกคาางาสถานะต
สถานะต
ๆ เชน ชัาา่วงงโมงการทํ
ๆๆเชเชนนชัชัา่ว่วงาน
โมงการทํ
โมงการทํ
การทําางาน
งาน
งานอีการทํ
การทํ
กกี่ชาั่วางานอี
โมงจะถึ
งานอีกกกีกี่ชง่ชเวลาสํ
ั่วั่วโมงจะถึ
โมงจะถึ
าหรังบงเวลาสํ
เวลาสํ
การซาอาหรั
มบํ
หรับบาการซ
รุการซ
ง ออมบํ
มบําารุรุงง
และยังใชในการบั
และยั
และยังงนใชใชทึใกในการบั
นการบั
ขอมูลนการใช
นทึทึกกขขอพอมูลัมูลงลการใช
งานภายในโรงเรื
การใชพพลัลังงงานภายในโรงเรื
งานภายในโรงเรื
อน สามารถแสดงผลอุ
ออนนสามารถแสดงผลอุ
สามารถแสดงผลอุ
ณหภูมิ และความชื
ณณหภู
หภูมมิ และความชื
ิ ้นและความชื
ผานอินเตอร
้น้นผผาเาน็นอิ
นอิ
ตนนเตอร
เตอรเน็เน็ตต
สรุปภาพรวมแล
สรุสรุปปภาพรวมแล
วพบวาสามารถลดการใช
ววพบว
พลังงานไดพพ44%
ลัลังงงานได
ของการใช
44%
ลังงานรวมพพลัลัโดยมี
งงงานรวม
ระยะเวลาคื
โดยมี
ทุน 0.8 ปนนทุทุนน0.8
ภาพรวมแล
พบวาาสามารถลดการใช
สามารถลดการใช
งานได
44%พของการใช
ของการใช
งานรวม
โดยมีรรนะยะเวลาคื
ะยะเวลาคื
0.8ปป
หลังการดําหลั
เนิ
หลังนงการดํ
งาน
การดําาเนิเนินนงาน
งาน

กอนการดํกอานการดํ
เนินงานาเนินงาน
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สมโชคฟารสมโชคฟาร
ม
ม
ประเภทฟารมประเภทฟาร
: ไกไข ม : ไกไข
ที่ตั้ง : อ.เมืองตรั
ที่ตั้ง :จ.ตรั
อ.เมืงองตรัง จ.ตรัง
มาตรการที่ 1:มาตรการที
การติดตั้ง่ เครื
1: การติ
่องกําเนิ
ดตัด้งไฟฟ
เครื่อางกํ
จากก
าเนิาดซชี
ไฟฟ
วภาพ
าจากกาซชีวภาพ

“ชวงที“ช่ผวางที
นมาราคาไข
ไกตกต่ไกําตจากคํ
าแนะนํ
าวิธีการลดต
นทุน นทุน
่ผานมาราคาไข
กต่ํา จากคํ
าแนะนํ
าวิธีการลดต
ของโครงการ
โดยการสร
างบอากงบ
าซชีอกวาภาพพร
อมเครือ่อมเครื
งปน่อไฟงปทํนาไฟใหทํตาอนนี
ของโครงการ
โดยการสร
ซชีวภาพพร
ใหต้ อนนี้
ในชวในช
งกลางวั
นที่คานไฟแพงผมสามารถผลิ
ตไฟฟตาไฟฟ
ใชเองได
ทําใหทํคาไฟลดลง
วงกลางวั
ที่คาไฟแพงผมสามารถผลิ
าใชเองได
ใหคาไฟลดลง
อยางมาก
ผมจึงผมจึ
สามารถดํ
าเนินกิาเนิ
จการต
อไปไดออไปได
ยางคล
งตัวอและผมอยาก
อยางมาก
งสามารถดํ
นกิจการต
อยาองคล
งตัว และผมอยาก
จะบอกต
อเพื่ออนเพืๆ่อสมาคมผู
เลี้ยงไกเลีไ้ยขงไก
ภาคใต
หมาเข
วมโครงการดี
ๆ ๆ
จะบอกต
น ๆ สมาคมผู
ไขภใาคใต
ใหามราเข
ารวมโครงการดี
แบบนีแบบนี
้กันครั้กบัน”ครับ”

มาตรการที่ 2:มาตรการที
การใชหลอด
่ 2: การใช
LED หลอด LED
มาตรการที่ 3:มาตรการที
การใชระบบ
่ 3: IoT
การใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํรูาปเนิแบบการดํ
นการกอนการดํ
าเนินการก
าเนินอการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมไมมเดิีระบบผลิ
มฟารมตไมไฟฟ
มีระบบผลิ
าจากกาตซชี
ไฟฟ
วภาพ
าจากก
จึงาไดซชีมวี ภาพ จึงไดมี
มาตรการติดตัมาตรการติ
้งเครื่องกําเนิ
ดตัด้งไฟฟ
เครื่อางกํ
จากก
าเนิาดซชี
ไฟฟ
วภาพ
าจากก
และก
าซชีอวนหน
ภาพาและก
นี้ฟารอมนหน
เคยเปลี
านี้ฟ่ยนหลอดฟลู
ารมเคยเปลีอ่ยอเรสเซนต
นหลอดฟลูขอนาด
อเรสเซนต
36 ขนาด 36
วัตต เปนหลอด
วัตตLED
เปน18หลอด
วัตตLED
จํานวน
18 วั120
ตต หลอด
จํานวนลดค
120าใชหลอด
จายไดลดค
104,244
าใชจายได
บาทต
104,244
อป บาทตอป
กอนการดําเนิกนองาน
นการดําเนินงาน

คุณสมโชค
คุณสมโชค
พุทธรัพุกทษธรักษ
เจาของฟาร
เจาของฟาร
ม ม

หลังการดํ
หลังการดํ
าเนินาการ:
เนินการ:
ฟารมฟาร
ไดตมิดได
ตั้งตระบบผลิ
ิดตั้งระบบผลิ
ตไฟฟตาไฟฟ
จากกาจากก
าชชีวาภาพ
ชชีวภาพ
ใชเครืใช่องกํ
เครืา่อเนิงกํดไฟฟ
าเนิดาไฟฟ
ขนาดาขนาด
68 กิโ68
ลวัตกิโตลวัโดยมี
ตต โดยมี
กําลังกํการผลิ
าลังการผลิ
ต 275,940
ต 275,940
กิโลวัตกิโตลวัชัต่วโมงต
ต ชั่วอโมงต
ป ทํอาปใหทํสาามารถลดการใช
ใหสามารถลดการใช
พลังงานได
พลังงานได
55% 55%
ของการใช
ของการใช
พลังงานรวม
พลังงานรวม
โดยมีโดยมี
ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
นทุน น3ทุปน และระบบ
3 ป และระบบ
IoT พรIoTอมอุ
พรปอกรณ
มอุปวกรณ
ัดปริวมัดาณการใช
ปริมาณการใช
ไฟฟาไของโรงเรื
ฟฟาของโรงเรื
อน ปริอนมาณการใช
ปริมาณการใช
ไฟฟาไรวม
ฟฟาและ
รวม และ
ปริมาณการผลิ
ปริมาณการผลิ
ตไฟฟตาไฟฟ
สามารถบริ
าสามารถบริ
หารจัหดารจั
การฟาร
ดการฟาร
มไดสมะดวก
ไดสะดวก
และสรุและสรุ
ปภาพรวมการใช
ปภาพรวมการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
มไดงามยมาก
ไดงายมาก
ขึ้น ผขึานแอปพลิ
้น ผานแอปพลิ
เคชันเบนสมาร
คชันบนสมาร
ทโฟนทโฟน
หลังการดํ
หลังการดํ
าเนินางาน
เนินงาน
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บริบริษษัทัทฟาร
ฟารมม99
บริ
99ษกรุกรุ
ัทปฟาร
ปจํจํากัามกัด99
ด กรุป จํากัด

ประเภทฟาร
ประเภทฟารมมประเภทฟาร
: :ไกไกไขไข ม : ไกไข
ทีที่ต่ตั้ง ั้ง: :อ.สั
อ.สันนปปาทีตอง
าตอง
่ตั้ง จ.เชี
: จ.เชี
อ.สัยนงใหม
ยปงใหม
าตอง จ.เชียงใหม
มาตรการที
มาตรการที่ 1:่ 1:มาตรการที
การติ
การติดดตัตั้งเครื
้ง่ เครื
1:่อ่องกํ
การติ
งกําเนิ
าเนิ
ดดตัดไฟฟ
้งไฟฟ
เครืา่อจากก
างกํ
จากก
าเนิ
าซชี
าดซชี
ไฟฟ
วภาพ
วภาพ
าจากกาซชีวภาพ
มาตรการที
มาตรการที่ 2:่ 2:มาตรการที
การใช
การใชหหลอด
ลอด
่ 2:LED
การใช
LED หลอด LED
มาตรการที
มาตรการที่ 3:่ 3:มาตรการที
การใช
การใชระบบ
ระบบ
่ 3:IoT
IoT
การใช
แสดงผลการใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พพลัลังงานภายในฟาร
งงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
มม
ม

รูปรูปแบบการดํ
แบบการดํารูเนิ
าปเนินแบบการดํ
นการก
การกออนการดํ
นการดํ
าเนินาการก
เนิ
าเนินนการมาตรการ:
อการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิเดิมมฟาร
ฟารมมมีมีระบบผลิ
ระบบผลิ
เดิมฟาร
ตตไฟฟ
มไฟฟ
มีราะบบผลิ
จากก
าจากกาซชี
าตซชี
ไฟฟ
วภาพอยู
วภาพอยู
าจากกแแลาซชี
ลว วโดยมี
วโดยมี
ภาพอยู
บบออแลว โดยมีบอ
หมัหมักกกกาซชี
าซชีวภาพ
วภาพ
หมั1ก1กบาบอซชี
อและเครื
วและเครื
ภาพ ่อ1่องกํบงกํอาเนิ
าและเครื
เนิดดไฟฟ
ไฟฟา่อางกํ
ขนาด
ขนาด
าเนิด270
ไฟฟ
270กิากิโขนาด
ลวั
โลวัตตตตแต
270
แตเนืเกินื่อโ่องจากฟาร
ลวั
งจากฟาร
ตต แตมเมมีนืมีก่อการขยายกํ
งจากฟาร
ารขยายกํมาลัามีลังกการเลี
งารขยายกํ
การเลี้ย้ยง งาลังการเลี้ยง
สสงผลให
งผลใหปปริมริมาณการผลิ
าณการผลิ
สงผลใหปตริตกมกาาณการผลิ
ซชี
าซชีวภาพของฟาร
วภาพของฟาร
ตกาซชีวมภาพของฟาร
มมีมีมมากกว
ากกวาปริ
าปริมมมีาณการใช
าณการใช
มากกวาปริ
กกาซชี
ามซชี
าณการใช
วภาพของเครื
วภาพของเครื
กาซชี่อว่องกํ
ภาพของเครื
งกําเนิ
าเนิดดไฟฟ
ไฟฟา่อางกํ
จึจึงาได
งเนิ
ไดมดมี ไฟฟ
ี า จึงไดมี
มาตรการติ
มาตรการติดดตัตั้งมาตรการติ
เครื
้งเครื่อ่องกํงกําเนิ
าเนิ
ดดตัดไฟฟ
้งไฟฟ
เครืา่อจากก
างกํ
จากก
าเนิาซชี
าดซชี
ไฟฟ
วภาพเพิ
วภาพเพิ
าจากก่ม่มเติ
าเติ
ซชี
มมวและก
ภาพเพิ
และกออนเข
่มนเข
เติามราวรและก
มโครงการฯฟาร
วมโครงการฯฟาร
อนเขารวมโครงการฯฟาร
มมเคยเปลี
เคยเปลี่ย่ยนหลอดฟลู
นหลอดฟลู
มเคยเปลี
ออ่ยอนหลอดฟลูออ
เรสเซนต
เรสเซนตขนาด
ขนาดเรสเซนต
3636วัตวัตตตขเปนาด
เปนนหลอด
หลอด
36 วัตLED
ตLED
เป18น18หลอด
วัตวัตตตจํLED
าจํนวน
านวน
181010
วัตหลอด
ตหลอด
จํานวน
ลดค
ลดค10
าใช
าใชหลอด
จาจยได
ายไดลดค
2,592
2,592
าใชบาทต
จบาทต
ายไดออป2,592
ป บาทตอป

“โครงการนี
“โครงการนี
้ ทําใหมีค้ วามรู
ทําให มความเข
ีความรูาความเข
ใจ และเห็
าใจนความสํ
และเห็นาคัความสํ
ญ าคัญ
ของการนํของการนํ
าเอาเทคโนโลยี
าเอาเทคโนโลยี
ทางดานอิทนางด
เตอร
านอิ
เน็นตเตอรเน็ต
มาประยุกมาประยุ
ตใชกับการบริ
กตใชกหับารจั
การบริ
ดการฟาร
หารจัดมการฟาร
รวมถึงมพลัรวมถึ
งงานทดแทน
งพลังงานทดแทน
ซึ่งทางฟาร
ซึ่งมทางฟาร
มีกาซชีมวภาพปริ
มีกาซชีวมภาพปริ
าณมากเกิ
มาณมากเกิ
นกําลังของเครื
นกําลัง่อของเครื
งกําเนิด่อไฟฟ
งกําาเนิดไฟฟา
ที่มีอยูเดิมที่มทํีอายูใหเดิตมองสู
ทําญใหเสีตยอพลั
งสูญงงานส
เสียพลั
วนนี
งงานส
้ไป แต
วนนี
หลั้ไงปจากได
แตหลัเขงจากได
ารวมโครงการฯ
เขารวมโครงการฯ
และไดรับและได
การสนัรับการสนั
สนุนใหบตสนุ
ิดตัน้งเครื
ใหต่อิดงกํตั้งาเครื
เนิด่อไฟฟ
งกําาเนิเพิด่มไฟฟ
เติมาเพิ
ทํา่มใหเติสมามารถ
ทําใหสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ
ผลิตกระแสไฟฟ
าจากกาซชี
าจากก
วภาพได
าซชีเวพิภาพได
่มขึ้น สเพิงผลให
่มขึ้น รสายจ
งผลให
ายในส
รายจวนพลั
ายในส
งงานลดลง
วนพลังงานลดลง
ซึ่งถือวาเปซึ่งนถืการลงทุ
อวาเปนนการลงทุ
ที่คุมคานมากครั
ที่คุมคบามากครั
” บ”
คุณปทพงษ
คุณปสุทขพงษ
พันธ สุขพันธ
เจาของฟาร
เจาของฟาร
ม
ม
หลังการดํหลัาเนิ
งการดํ
นการ:าเนิฟาร
นการ:
มไดตฟาร
ิดตั้งมเครื
ไดต่อิดงกํตั้งาเครื
เนิด่อไฟฟ
งกําาเนิขนาด
ดไฟฟ270
าขนาด
กิโลวั270
ตต กิมีโกลวัําลัตงตการผลิ
มีกําลัตงเป
การผลิ
น 216,000
ตเปน 216,000
กิโลวัตต กิโลวัตต
ชั่วโมงตอชัป่วโมงต
ทําใหอสปามารถลดการใช
ทําใหสามารถลดการใช
พลังงานได
พลั33%
งงานไดของการใช
33% ของการใช
พลังงานรวม
พลังงานรวม
โดยมีระยะเวลาคื
โดยมีระยะเวลาคื
นทุน 5.8นปทุนและระบบ
5.8 ป และระบบ
IoT สําหรัIoT
บแสดงผล
สําหรับแสดงผล
และบันทึและบั
กการใช
นทึพกลัการใช
งงานภาพรวมภายในฟาร
พลังงานภาพรวมภายในฟาร
มผานอินมเตอร
ผานอิ
เน็นตเตอร
ทําใหเน็งตายต
ทําอใหการจั
งายตดการข
อการจัอมูดลการขอมูล
ภายในฟาร
ภายในฟาร
ม
ม
หลังการดํหลัาเนิ
งการดํ
นงานาเนินงาน

กกออนการดํ
นการดําเนิ
าเนินกนงาน
องาน
นการดําเนินงาน
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พากเพียรฟาร
พากเพี
ม ยรฟารม
ประเภทฟารประเภทฟาร
ม : ไกไข ม : ไกไข

“โครงการได
งป
ไฟที
หมาะสมกั
ษณะ
“โครงการไดใใใหหหคคคําําําแนะนํ
แนะนําาาเครื
เครื่่ออ่องป
งปนนนไฟที
ไฟที่เ่เ่เหมาะสมกั
หมาะสมกับบบลัลัลักกกษณะ
ษณะ
“โครงการได
แนะนํ
เครื
การใช
ไฟฟ
ไดไดคคครอบคลุ
รอบคลุ
ปริ
าณ
การใชไไไฟฟ
ฟฟาาาของฟาร
ของฟารมมม ซึซึซึ่ง่ง่งทํทํทําาาให
ใหสสสามารถผลิ
ามารถผลิตตตไฟฟ
ไฟฟาาาได
รอบคลุมมมปริ
ปริมมมาณ
าณ
การใช
ฟฟ
ของฟาร
ให
ามารถผลิ
การใช
งไฟฟ
การใชไไไฟฟ
ฟฟาาาของฟาร
ของฟารมมม เป
เปนนนอีอีอีกกกทางเลื
ทางเลือออกในการลดต
กในการลดตนนนทุทุทุนนนเรืเรืเรื่อ่อ่องไฟฟ
งไฟฟาาา
การใช
ฟฟ
ของฟาร
เป
ทางเลื
กในการลดต
รูรูรูสสสึกึกึกดีดีดีใใใจจจ ประทั
โครงการนี
ประทับบบใจโครงการนี
ใจโครงการนี้้ ้ และอยากแนะนํ
และอยากแนะนําาาโครงการนี
โครงการนี้ใ้ใ้ใหหหเเพืเพืพื่อ่อ่อนนนๆๆๆ
ประทั
ใจโครงการนี
และอยากแนะนํ
ในกลุ
ในกลุมมฟาร
ฟารมมไกไกไไดดรรูจูจักัก มาแลกเปลี
มาแลกเปลี่ย่ยนน หรื
หรืออเขเขาารรววมโครงการกั
มโครงการกันน””

ที่ตั้ง : อ.โพธาราม
ที่ตั้ง : จ.ราชบุ
อ.โพธาราม
รี จ.ราชบุรี

รพั
รพันนนธุธุธุ  สั สัสันนนติติติวววรางกู
รางกู
รางกูรรร
คุคุคุณณณฉัฉัฉัตตตรพั
ของฟาร
ของฟารมมม
เจเจเจาาาของฟาร

มาตรการที่ มาตรการที
1: การติดตั่ ้ง1:เครืการติ
่องกําดเนิตั้งดเครื
ไฟฟ่อางกํจากก
าเนิดาไฟฟ
ซชีวาภาพ
จากกาซชีวภาพ
มาตรการที่ มาตรการที
2: การติดตั่ ้ง2:ระบบควบคุ
การติดตั้งมระบบควบคุ
ระบบทําความเย็
มระบบทํ
นแบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
มาตรการที่ มาตรการที
3: การใชระบบ
่ 3: การใช
IoT แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํรูปาเนิ
แบบการดํ
นการกอานการดํ
เนินการก
าเนิอนนการดํ
การมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมมีรเดิ
ะบบผลิ
มฟารตมไฟฟ
มีระบบผลิ
าจากกตาไฟฟ
ซชีวาภาพอยู
จากกาแซชี
ลววภาพอยู
โดยมีบอแลว โดยมีบอ
หมักกาซชีวภาพ
หมักก1าบซชีอวและเครื
ภาพ 1 ่อบงกํ
อ าและเครื
เนิดไฟฟ่อางกํขนาด
าเนิดไฟฟ
150า กิขนาด
โลวัตต150
ที่ใชกิงโานมา
ลวัตต 8ทีป่ใชทงําานมา
ใหประสิ
8 ปททธิําภใหาพการผลิ
ประสิทธิตภไฟฟ
าพการผลิ
า ตไฟฟา
ของเครื่องลดต่
ของเครื
ําลง จึ่องงลดต่
ไดมีมําาตรการติ
ลง จึงไดมดีมตัาตรการติ
้งเครื่องกําดเนิตั้งดเครื
ไฟฟ่อางกํจากก
าเนิดาไฟฟ
ซชีวาภาพใหม
จากกาซชี
ทดแทน
วภาพใหม
ซึ่งฟาร
ทดแทน
มเคยปรั
ซึ่งฟาร
บปรุมงเคยปรั
ระบบ บปรุงระบบ
ควบคุมระบบทํ
ควบคุ
าความเย็
มระบบทํ
นแบบระเหย
าความเย็นจากระบบควบคุ
แบบระเหย จากระบบควบคุ
มเดิมที่ใชเปนมระบบ
เดิมที่ใชPLC
เปนทีระบบ
่ควบคุPLC
มการทํ
ที่คาวบคุ
งานของพั
มการทํดาลม
งานของพัดลม
ระบายอากาศระบายอากาศ
และปมน้ําจากอุ
และป
ณหภู
มน้ํามจากอุ
ิ และความชื
ณหภูม้นิ และความชื
ลดคาใชจา้นยได
ลดค220,752
าใชจายไดบาทต
220,752
อป บาทตอป

หลั
หลังงการดํ
การดําาเนิเนินนการ:
การ: ฟาร
ฟารมมไดไดตติดิดตัตั้ง้งเครื
เครื่อ่องกํงกําาเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟาาขนาด
ขนาด160
160กิกิโลวั
โลวัตตตตทดแทนเครื
ทดแทนเครื
ทดแทนเครื่อ่อ่องกํ
งกํ
งกําาาเนิเนิเนิดดดไฟฟ
ไฟฟ
ไฟฟาาเดิ
าเดิเดิมมมขนาด
ขนาด
ขนาด150
150
150
กิกิโโลวั
ลวัตตตต สามารถเพิ
สามารถเพิ่ม่มกํกําาลัลังงการผลิ
การผลิตตไดไดเเพิพิ่ม่มขึขึ้น้นจาก
จาก 645,600
645,600 กิกิโโลวั
ลวัตตตตชชั่วั่วโมงต
โมงต
โมงตอออปปปเป
เปเปนนน839,280
839,280
839,280กิกิกิโโลวั
โลวั
ลวัตตตตตตชชชั่วั่วโมงต
ั่วโมงต
โมงตอออปปป
ทํทําาให
ใหสสามารถลดการใช
ามารถลดการใชพพลัลังงงานได
งานได 46%
46% ของการใช
ของการใชพพลัลังงงานรวม
งานรวมโดยมี
โดยมีรระยะเวลาคื
ะยะเวลาคื
ะยะเวลาคืนนนทุทุทุนนน2.8
2.8
2.8ปปปและระบบ
และระบบ
และระบบIoT
IoT
IoT
สํสําาหรั
หรับบแสดงผลปริ
แสดงผลปริมมาณการผลิ
าณการผลิตตไฟฟ
ไฟฟาาของเครื
ของเครื่อ่องกํงกําาเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟาารวมถึ
รวมถึงงบอกค
บอกคาาาสถานะต
สถานะต
สถานะตาาางงงๆๆๆเชเชเชนนนชัชัชั่ว่ว่วโมงการทํ
โมงการทํ
โมงการทําางาน
างาน
งานการ
การ
การ
ทํทําางานอี
งานอีกกกีกี่ช่ชั่วั่วโมงจะถึ
โมงจะถึงงเวลาสํ
เวลาสําาหรั
หรับบการซ
การซออมบํ
มบําารุรุงง แสดงอุ
แสดงอุณณหภู
หภูมมิแิและความชื
ละความชื
ละความชื้น้น้นผผผาาานแอปพลิ
นแอปพลิ
นแอปพลิเเคชั
เคชั
คชันนนบนสมาร
บนสมาร
บนสมารทททโฟน
โฟน
โฟน
หลั
หลังงการดํ
งการดํ
การดําาเนิ
าเนิเนินนนงาน
งาน
งาน
หลั

กอนการดําเนิ
กอนนการดํ
งาน าเนินงาน
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บริษัท บี.เอส.เอ
บริษัทฟาร
บี.เอส.เอ
ม จํากัดฟารม จํากัด
ประเภทฟารมประเภทฟาร
: สุกร ม : สุกร
ที่ตั้ง : อ.เมืองอุที่ตบั้งลราชธานี
: อ.เมืองอุจ.อุ
บลราชธานี
บลราชธานีจ.อุบลราชธานี
มาตรการที่ 1:มาตรการที
การติดตั้งระบบผลิ
่ 1: การติตดไฟฟ
ตั้งระบบผลิ
าดวยกาตซชี
ไฟฟ
วภาพ
าดวยกาซชีวภาพ

“ทางเราเป
รางขึที้น่เห็ใหม
ที่เห็นาความสํ
าคัญของการใช
“ทางเราเป
นฟารมทีน่สฟาร
รางขึมที้น่สใหม
นความสํ
คัญของการใช
พลังงานพลังงาน
“ทางเราเปนฟารมที่สรางขึ้นใหม ที่เห็นความสําคัญของการใชพลังงาน
ทดแทนภายในฟาร
ม ซึบ่งจุตรงกั
บจุดประสงค
ของโครงการที
ารสนั
ทดแทนภายในฟาร
ม ซึ่งตรงกั
ดประสงค
ของโครงการที
่ใหการสนั่ใหบกสนุ
น บสนุน
ทดแทนภายในฟารม ซึ่งตรงกับจุดประสงคของโครงการที่ใหการสนับสนุน
่อผลิ
ตไฟฟภาายในฟาร
มาใชภายในฟาร
ลสัตวมาใช
ในการใชในการใช
ไบโอแกไสบโอแก
เพื่อผลิสตเพื
ไฟฟ
ามาใช
ม เพื่อนํมามูเพื
ลสั่อตนํวามมูาใช
ในการใชไบโอแกสเพื่อผลิตไฟฟามาใชภายในฟารม เพื่อนํามูลสัตวมาใช
ใหเกิดประโยชน
จากที
่เคยต
งเสีจยายในการบํ
คาใชจายในการบํ
บัดก็ชาวใชยลดค
าใชจวานนี
ยในส
ใหเกิดประโยชน
จากที่เคยต
องเสี
ยคาอใช
าบัดก็ชวายลดค
จายในส
้ วนนี้
ใหเกิดประโยชนจากที่เคยตองเสียคาใชจายในการบําบัดก็ชวยลดคาใชจายในสวนนี้
วยลดของเสี
ยาไฟฟ
และค
าไฟฟ
าภายในฟาร
ดวย”
อีกทั้งยัอีงกอีชทักว้งทัยลดของเสี
ย และค
ภายในฟาร
มอีกมดอีวย”
ยั้งงยัชงวชยลดของเสี
ย และค
าาไฟฟ
าภายในฟาร
กมดอีวกย”
คุณคุดํณารงชั
ยดํพรหมกู
ายรงชั
ย พรหมกู
ลล ล
ดํคุาณ
รงชั
พรหมกู
เจาเจของฟาร
เจาของฟาร
มม ม
าของฟาร

มาตรการที่ 2:มาตรการที
การติดตั้งระบบควบคุ
่ 2: การติดตัม้งระบบทํ
ระบบควบคุ
าความเย็
มระบบทํ
นแบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
มาตรการที่ 3:มาตรการที
การใชระบบ
่ 3: IoT
การใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํรูาปเนิแบบการดํ
น การกอานการดํ
เนิ น การก
า เนิอนนการดํ
การมาตรการ:
า เนิ น การมาตรการ:
เดิมฟารมไมมเดิีรมะบบผลิ
ฟารมไม
ตไฟฟ
มีร ะบบผลิ
าดว ยกตาไฟฟ
ซชีว ภาพ
าดว ยกจึงาได
ซชีมวี ภาพ จึงไดมี
มาตรการติดตัมาตรการติ
้งระบบผลิดตตัไฟฟ
้งระบบผลิ
าดวยกาตซชี
ไฟฟวภาพ
าดวยก
ซึ่งาเดิซชีมวกภาพ
อนเขซึา่งรเดิ
วมโครงการฯ
มกอนเขารวฟาร
มโครงการฯ
มเคยไดมฟาร
ีการติมเคยได
ดตั้งชุดมควบคุ
ีการติดมตั้งชุดควบคุม
ระบบทําความเย็
ระบบทํ
นแบบระเหยเป
าความเย็นแบบระเหยเป
นแบบอัตโนมันตแบบอั
ิ โดยติตดโนมั
ตั้งชุตดิ โดยติ
Inverter
ดตั้งชุด ควบคุ
Inverter
มอุณชุหภู
ดควบคุ
มิและความชื
มอุณหภู้นมเพื
ิและความชื
่อควบคุม ้นเพื่อควบคุม
การทํางานของพั
การทํ
ดลมระบายอากาศและป
างานของพัดลมระบายอากาศและป
มน้ําใหเหมาะสม
มน้ําลดค
ใหเหมาะสม
าใชจายไดลดค1,487,609
าใชจายไดบาทต
1,487,609
อป บาทตอป

หลังการดํ
างเนิการดํ
นาการ:
ฟาร
นการ:
มฟาร
ไดฟาร
ตมิดไดตัม้งตได
เครื
งกํ
ตั้งาเครื
ไฟฟ
าขนาด
ดไฟฟ
า270
ขนาด
กิโลวั
270
ตกิตสามารถผลิ
โลวั
ตต สามารถผลิ
ตไฟฟ
าไดตาไฟฟ
823,997
าได 823,997
กิโลวั
ตตกิตโตลวัตต
หลัหลั
งการดํ
เนิาเนิ
นการ:
ิดตตั่้อิงดเครื
่อเนิงกํ่ดอางกํ
เนิาดเนิ
ไฟฟ
าขนาด
270
กิตโลวั
ต สามารถผลิ
ตไฟฟ
ได
823,997
กิโลวั
ชั่วโมงต
ป่วโมงต
ทํอาให
สามารถลดการใช
พลังงานได
ลัง35%
งานได
ของการใช
35%
ของการใช
พลังพงานรวม
ลังงานรวม
โดยมีโดยมี
ระยะเวลาคื
โดยมี
ระยะเวลาคื
นทุนนทุ2.6
ทุปนและระบบ
ป และระบบ
ชั่วอชัโมงต
ปอปทํสามารถลดการใช
าทํใหาสใหามารถลดการใช
พลัพงงานได
35%
ของการใช
ลังพงานรวม
ระยะเวลาคื
นน2.6
ป2.6และระบบ
IoT สํIoT
าหรั
IoTสํบาแสดงผลการใช
สํหรัาหรั
บแสดงผลการใช
พลังงานของโรงเรื
ลังงานของโรงเรื
อน และควบคุ
น และควบคุ
มการทํ
ามงานของพั
การทํ
างานของพั
ดลมระบายอากาศภายในโรงเรื
ดลมระบายอากาศภายในโรงเรื
อนตาม
อนตาม
บแสดงผลการใช
พลัพงงานของโรงเรื
อน อและควบคุ
มการทํ
างานของพั
ดลมระบายอากาศภายในโรงเรื
อนตาม
อุณหภุอุมณอุิ หภุ
และความชื
ณหภุ
มิ และความชื
้น ซึ่งสามารถตั
ซึ่งสามารถตั
้งคาและสั
ค่งาการได
และสั
ผ่งาการได
นคอมพิ
ผาวนคอมพิ
เตอร
วเตอร
มิ และความชื
้น ซึ้น่งสามารถตั
้งคา้งและสั
่งการได
ผานคอมพิ
วเตอร
หลัหลั
งการดํ
หลัางเนิการดํ
เนินงาน
งการดํ
านเนิงาน
นางาน

กอนการดําเนิกนองาน
นการดําเนินงาน
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บริษัท อินเทคค
บริษัทสุอิกนรพัเทคค
นธุ จํสุากกัรพั
ด นธุ จํากัด
ประเภทฟารประเภทฟาร
ม : สุกร ม : สุกร
ที่ตั้ง : อ.เมือทีงสมุ
่ตั้ง ท: รสาคร
อ.เมืองสมุ
จ.สมุ
ทรสาคร
ทรสาครจ.สมุทรสาคร

มของเราเป
่ไดมีกบารปรั
บปรุแต
งใหม
ยังตองการ
“ฟารม“ฟาร
ของเราเป
นฟารมนเกฟาร
าทีม่ไดเกมาีกทีารปรั
ปรุงใหม
ยังตแต
องการ
คําาแนะนํ
เชี่ยวชาญมาประกอบการตั
ดสินใจในการนํ
ขอมูลมา
คําแนะนํ
จากผูาเชีจากผู
่ยวชาญมาประกอบการตั
ดสินใจในการนํ
าขอมูลามา
พัฒนาฟาร
งสมัารควรเข
ารวมโครงการ
ซึ่งทางโครงการได
ใหคําาแนะนํา
พัฒนาฟาร
มเพิ่มเติมมเพิจึ่มงเติสมัมคจึรเข
มโครงการ
ซึ่งทางโครงการได
ใหคําแนะนํ
นชวอยเหลื
ไมวนาจะเป
อกมอเตอร
ทธิงภาพสูง
และสนัและสนั
บสนุนชบวสนุ
ยเหลื
ในดาอนตในด
างาๆนตไมางวาๆจะเป
การเลืนอการเลื
กมอเตอร
ประสิทปธิระสิ
ภาพสู
ติดตั้งระบบควบคุ
มอัตติ และการติ
โนมัติ และการติ
ดตั้งไบโอแก
หรือติดหรื
ตั้งอระบบควบคุ
มอัตโนมั
ดตั้งไบโอแก
ส ซึ่งเปสนซึส่งวเป
นสํนาสคัวญนสําคัญ
ในการลดค
ไฟฟาของฟาร
ในการลดค
าไฟฟาาของฟาร
มครับ”มครับ”
คุณวิเชีคุยณรวินนทภาธร
เชียร นนทภาธร
กรรมการผู
กรรมการผู
จัดการบริ
จัดการบริ
ษัท ษัท

มาตรการที่ มาตรการที
1: การปรับ่ ปรุ
1: งการปรั
ระบบควบคุ
บปรุงมระบบควบคุ
ของระบบทํมาของระบบทํ
ความเย็นแบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
มาตรการที่ มาตรการที
2: การติดตั่ ้ง2:ระบบผลิ
การติดตตัไฟฟ
้งระบบผลิ
าดวยกตาไฟฟ
ซชีวาภาพ
ดวยกาซชีวภาพ
มาตรการที่ มาตรการที
3: การใชระบบ
่ 3: การใช
IoT แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํรูปาเนิ
แบบการดํ
นการกอานการดํ
เนินการก
าเนิอนนการดํ
การมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมมีรเดิ
ะบบทํ
มฟาราความเย็
มมีระบบทํ
นแบบระเหยอยู
าความเย็นแบบระเหยอยู
แลว แตมีการใช
แลว แตมีการใช
มอเตอรธรรมดา
มอเตอร
และใช
ธรรมดา
ผูดูแลในการควบคุ
และใชผูดูแลในการควบคุ
มระบบทําความเย็
มระบบทํ
นแบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
จึงไดมีมาตรการปรั
จึงไดมีมบาตรการปรั
ปรุงระบบควบคุ
บปรุงมระบบควบคุม
ของระบบทําของระบบทํ
ความเย็นแบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
และเดิมฟารและเดิ
มใชพลัมงฟาร
งานไฟฟ
มใชพาลัจากการไฟฟ
งงานไฟฟาจากการไฟฟ
าฯ จึงไดมีมาตรการติ
าฯ จึงไดมดีมตัาตรการติ
้งระบบผลิดตตั้งระบบผลิต
ไฟฟาดวยกาไฟฟ
ซชีวาภาพ
ดวยกาซชีวภาพ

หลังการดํ
หลังาการดํ
เนินการ:
าเนินฟาร
การ:มไดฟาร
ติดมตัได้งมอเตอร
ติดตั้งมอเตอร
ประสิทปธิระสิ
ภาพสู
ทธิงภาพสู
และระบบควบคุ
ง และระบบควบคุ
มอัตโนมั
มอัตติสโนมั
ําหรัตบิสระบบทํ
ําหรับระบบทํ
าความเย็
าความเย็
น น
แบบระเหย
แบบระเหย
ทดแทนมอเตอร
ทดแทนมอเตอร
ธ รรมดา
ธ รรมดา
สามารถลดการใช
สามารถลดการใช
พลังงานจาก
พลังงานจาก
55,44055,440
กิโ ลวัตกิตโชลวัั่วโมงต
ต ต ชั่วอโมงต
ป เปอนป19,353
เป น 19,353
กิโ ลวัตกิตโชลวัั่ว โมงต
ตตชั่วอโมงต
ป และฟาร
อป และฟาร
มไดติดมตัได้งเครื
ติดตั่อ้งงกํเครื
าเนิ่องกํ
ดไฟฟ
าเนิาดขนาด
ไฟฟาขนาด
130 กิ130
โ ลวัตกิตโ ลวั
สามารถผลิ
ตต สามารถผลิ
ต ไฟฟ าตได
ไฟฟ672,000
า ได 672,000
กิโลวัตกิตโชลวั
ั่วโมงต
ตตชอั่วโมงต
ป และระบบ
อป และระบบ
IoT สําIoT
หรับสํแสดงปริ
าหรับแสดงปริ
มาณการใช
มาณการใช
พลังงานในโรงเรื
พลังงานในโรงเรื
อน สามารถแสดงผลผ
อน สามารถแสดงผลผ
านอินเตอร
านอินเน็เตอร
ต เน็ต
บนเว็บบนเว็
ไซตขบองฟาร
ไซตของฟาร
ม ม
สรุปภาพรวมแล
สรุปภาพรวมแล
วพบวาวสามารถลดการใช
พบวาสามารถลดการใช
พลังงานได
พลังงานได
54% ของการใช
54% ของการใช
พลังงานรวม
พลังงานรวม
โดยมีรโดยมี
ะยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
นทุน 3นปทุน 3 ป
หลังการดํ
หลังาการดํ
เนินงาน
าเนินงาน

กอนการดําเนิ
กอนนการดํ
งาน าเนินงาน
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ผาแดงฟาร
ผาแดงฟาร
ม
ม
ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม : สุกร ม : สุกร
ที่ตั้ง : อ.แมทีแ่ตตง
ั้ง : จ.เชี
อ.แมยงใหม
แตง จ.เชียงใหม

“รูส“รูึกวสาึกโครงการนี
้เปน้เประโยชน
แกเแกษตรกรผู
เลี้ยเงสั
อย อย
วาโครงการนี
ปนประโยชน
กเกษตรกรผู
ลี้ยตงสัวรตายย
วรายย
เปนเปอยนาอย
งมากครั
บ โดยหลั
งจากที
่ทางฟาร
มไดมตไดิดตัต้งิดพัตัด้งลมรุ
นใหม
พรอพมรอม
างมากครั
บ โดยหลั
งจากที
่ทางฟาร
พัดลมรุ
นใหม
ระบบควบคุ
ม ทํมาให
พลังพงานและทํ
าใหาบใหริหบารจั
ดการ
ระบบควบคุ
ทําสใหามารถลดการใช
สามารถลดการใช
ลังงานและทํ
ริหารจั
ดการ
ฟารฟาร
มไดมสไดะดวกยิ
่งขึ้น่งครั
สะดวกยิ
ขึ้นบครั” บ”

มาตรการทีมาตรการที
่ 1: การเปลี่ 1:
่ยนพัการเปลี
ดลมระบายอากาศพร
่ยนพัดลมระบายอากาศพร
อมติดตั้งระบบควบคุ
อมติดตั้งระบบควบคุ
ม
ม

คุณคุทวี
ณทวี
กัลยณจารี
กัลยณจารี
เจาเจ
ของฟาร
าของฟาร
ม ม

มาตรการทีมาตรการที
่ 2: การติด่ตั2:้งระบบควบคุ
การติดตั้งระบบควบคุ
มปมน้ํา มปมน้ํา
มาตรการทีมาตรการที
่ 3: การติด่ตั3:้งระบบผลิ
การติดตัต้งไฟฟ
ระบบผลิ
าจากกตไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพ าซชีวภาพ

รูปแบบการดํ
รูปแบบการดํ
าเนินการกาอเนินการดํ
นการกาเนิ
อนการดํ
นการมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมมีเดิพัดมลมระบายอากาศแบบปกติ
ฟารมมีพัดลมระบายอากาศแบบปกติ
และระบบควบคุ
และระบบควบคุ
ม
ม
แบบเปด-ปแบบเป
ดอยูแลดว-ปแต
ดอยู
เนืแ่อลงจากพั
ว แตเดนืลมระบายอากาศแบบปกติ
่องจากพัดลมระบายอากาศแบบปกติ
และระบบควบคุ
และระบบควบคุ
มแบบเปด-ป
มแบบเป
ดจะทําดให
-ปใดชจะทํ
พัดลม
าใหใช พัดลม
ระบายอากาศเกิ
ระบายอากาศเกิ
นความจําเปนความจํ
นทําใหาสเป
ูญเสี
นทํยาพลั
ใหงสงานโดยเปล
ูญเสียพลังงานโดยเปล
าประโยชนาประโยชน
จึงไดมีมาตรการเปลี
จึงไดมีมาตรการเปลี
่ยนพัดลมระบายอากาศ
่ยนพัดลมระบายอากาศ
พรอมติดตั้งพร
ระบบควบคุ
อมติดตั้งระบบควบคุ
ม และเดิมมฟารและเดิ
มใชคมนดู
ฟาร
แลในการเป
มใชคนดูแดลในการเป
-ปดไมมีรดะบบควบคุ
-ปดไมมีระบบควบคุ
มปมน้ํา แตมเปนืม่อน้งจากป
ํา แตเมนืน้่อํางจากป
ในบางมน้ําในบาง
ชวงเวลาไมชจวํางเวลาไม
เปนตองทํ
จําาเปงาน
นตอการเป
งทํางาน
ดใชการเป
งานตลอดเวลาจะทํ
ดใชงานตลอดเวลาจะทํ
าใหสิ้นเปลืาอใหงพลั
สิ้นงเปลื
งานองพลั
จึงไดงมงาน
ีมาตรการติ
จึงไดมีมดาตรการติ
ตั้งระบบ ดตั้งระบบ
ควบคุมปมควบคุ
น้ํา ซึ่งมกปอมนเข
น้ําาซึรว่งกมโครงการฯฟาร
อนเขารวมโครงการฯฟาร
มไดเคยติดมตัได
้งระบบผลิ
เคยติดตัต้งไฟฟ
ระบบผลิ
าจากก
ตไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพ าบซชี
อหมั
วภาพ
กขนาด
บอหมั
1,000
กขนาด
ลูก 1,000 ลูก
บากศเมตรบากศ
เครื่อเงยนต
มตร ขเครื
นาด
่องยนต
120ขกินาด
โลวัต120
ต ลดค
กิโลวั
าใชตจตายได
ลดคา1,056,000
ใชจายได 1,056,000
บาทตอป บาทตอป

หลังหลั
การดํ
งการดํ
าเนิานเนิการ:
นการ:
ฟารฟาร
มไดมมไดีการเปลี
มีการเปลี
่ยนพั่ยนพั
ดลมระบายอากาศ
ดลมระบายอากาศ
พรอพรมติอดมติตั้งดระบบควบคุ
ตั้งระบบควบคุ
มที่กมารทํ
ที่การทํ
างานของพั
างานของพั
ดลมแปร
ดลมแปร
ผันตามอุ
ผันตามอุ
ณหภู
ณมหภูิ และความชื
มิ และความชื
้นภายในโรงเรื
้นภายในโรงเรื
อน อสามารถลดการใช
น สามารถลดการใช
พลังพงานจากเดิ
ลังงานจากเดิ
มใชมอใชยูทอี่ ยู420,743
ที่ 420,743
กิโลวักิโตลวัตชตั่วตโมงต
ชั่วโมงต
อ อ
ป เปปนเป230,003
น 230,003
กิโลวักิโตลวัตชตั่วตโมงต
ชั่วโมงต
อป อและฟาร
ป และฟาร
มไดมมไดีการติ
มีการติ
ดตั้งดระบบควบคุ
ตั้งระบบควบคุ
มปมน้ปํามโดยตั
น้ําโดยตั
้งเวลาเป
้งเวลาเป
ด-ปดด-ปอัตดโนมั
อัตโนมั
ติ ติ
สามารถลดการใช
สามารถลดการใช
พลังพงานจากเดิ
ลังงานจากเดิ
มใชมอใชยูทอี่ ยู209,532
ที่ 209,532
กิโลวักิโตลวัตชตั่วตโมงต
ชั่วโมงต
อป อเปปนเป61,501
น 61,501
กิโลวักิโตลวัตชตั่วตโมงต
ชั่วโมงต
อป อมีประบบ
มีระบบ
แสดงผลการใช
แสดงผลการใช
พลังพงานในโรงเรื
ลังงานในโรงเรื
อน อและการใช
น และการใช
พลังพงานรวม
ลังงานรวม
นอกจากนี
นอกจากนี
้ยังแสดงสถานะของเครื
้ยังแสดงสถานะของเครื
่องกํ่อางกํ
เนิาดเนิไฟฟ
ดไฟฟ
า เชานเชน
ชั่วโมงการทํ
ชั่วโมงการทํ
างานางาน
การทํ
การทํ
างานอี
างานอี
กกี่ชกั่วกีโมงถึ
่ชั่วโมงถึ
งจะต
งจะต
องซอองซมบํอามบํ
รุงาเป
รุงนเปตน ตผนานอุ
ผาปนอุกรณ
ปกรณ
แสดงผลที
แสดงผลที
่ตูไฟหลั
่ตูไฟหลั
กของฟาร
กของฟาร
ม ม
สรุปสรุภาพรวมแล
ปภาพรวมแล
วพบว
วพบว
าสามารถลดการใช
าสามารถลดการใช
พลังพงานได
ลังงานได
60%60%
ของการใช
ของการใช
พลังพงานรวม
ลังงานรวม
โดยมี
โดยมี
ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
นทุนทุ1.5
น 1.5
ป ป
หลังหลั
การดํ
งการดํ
าเนิานเนิงาน
นงาน

กอนการดํากเนิอนการดํ
นงาน าเนินงาน
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บริ
บริษษัทัทฟาร
ฟารบริ
มมจงเจริ
จงเจริ
ษัท ฟาร
ญญจํมจําจงเจริ
ากักัดด ญ จํากัด
“ขอบคุ
ณ
งานที
ยเหลื
เงินนบสนั
สนั
สนุ
ในการซื
“ขอบคุ
ณกระทรวงพลั
งงานที
่ชวยเหลื
อเงินออเงิสนั
สนุบบนสนุ
ในการซื
้อเครื
่อเครื
งป่อ่องป
นงป
ไฟนนไฟไฟ
“ขอบคุ
ณกระทรวงพลั
กระทรวงพลั
งงงานที
่ช่ชววยเหลื
นนในการซื
้อ้อเครื
เพิ
มม ทางฟาร
วามร
มมื
ในด
นต
อย
เพิ่มเติ
ทางฟาร
มยินมมดียิยิในหนดีดีคใใวามร
วมมืววอมมื
ในดออในด
านตาานต
ง ๆาางงเปๆๆนเปเป
อยนนาอย
งยิา่งางยิงยิ่ง่ง
เพิม่ ่มเติเติ
ทางฟาร
หหคความร
อองการสถานที
่เ่เพืพื่อ่อเผยแพร
เผยแพร
วามรู
นด
นก
ซชี
ภาพและโซล
เซลล
ูที่สี่สนใจ”
นใจ”
หากตหากต
องการสถานที
่เพื่อเผยแพร
ความรู
ในดใใานด
นกาานก
ซชีาาวซชี
ภาพและโซล
าเซลล
แกแผแกูทกผี่สผูทนใจ”
หากต
งการสถานที
คความรู
ววภาพและโซล
าาเซลล

ประเภทฟาร
ประเภทฟารประเภทฟาร
มม: :สุสุกกรร ม : สุกร
ทีที่ต่ตั้งั้ง: :อ.บ
อ.บาานนา
ทีนนา
่ตั้งจ.นครนายก
:จ.นครนายก
อ.บานนา จ.นครนายก
มาตรการที
มาตรการที่ 1:
่ มาตรการที
1:การติ
การติดดตัตั้ง่ ้งเครื
1:เครืการติ
่อ่องกํงกําาดเนิเนิ
ตัด้งดเครื
ไฟฟ
ไฟฟ่อางกํ
าจากก
จากก
าเนิาดาซชี
ไฟฟ
ซชีววภาพ
าภาพ
จากกาซชีวภาพ

คุณคุณฐมน
คุณณฐมน
ณฐมน
พลภาณุ
พลภาณุ
มาศ
มาศ
ณ
พลภาณุ
มาศ
เจเจ
าของฟาร
เจ
าของฟาร
มม ม
าของฟาร

มาตรการที
มาตรการที่ 2:
่ มาตรการที
2:การติ
การติดดตัตั้ง่ ้งระบบควบคุ
2:ระบบควบคุ
การติดตั้งมระบบควบคุ
มระบบทํ
ระบบทําาความเย็
ความเย็
มระบบทํ
นนแบบระเหย
แบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
มาตรการที
มาตรการที่ 3:
่ มาตรการที
3:การใช
การใชรระบบ
ะบบ
่ 3: การใช
IoT
IoTแสดงผลการใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoT แสดงผลการใช
พพลัลังงงานภายในฟาร
งานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
มม
ม

รูรูปปแบบการดํ
แบบการดํ
รูาปาเนิแบบการดํ
เนินนการก
การกออานการดํ
นการดํ
เนินการก
าาเนิเนิอนนนการดํ
การมาตรการ:
การมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิเดิมมฟาร
ฟารมมมีมีรระบบผลิ
เดิะบบผลิ
มฟารตมตไฟฟ
มีไฟฟ
ระบบผลิ
าาจากก
จากกตาาซชี
ไฟฟ
ซชีววภาพอยู
าภาพอยู
จากกาแซชี
แลลววภาพอยู
โดยมี
โดยมีบบอแอลว โดยมีบอ
หมั
หมักกกกาาซชี
ซชีววภาพ
ภาพ
หมัก5ก5าบซชี
บออวและเครื
และเครื
ภาพ 5่อ่อบงกํงกํ
อาและเครื
าเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟ่อางกํ
า44าเครื
เนิเครื
ด่อไฟฟ
่องงแต
แต
า เ4นืเนื่อเครื
่องจากปริ
งจากปริ
่อง แตมเมาณการผลิ
นืาณการผลิ
่องจากปริตตมกกาณการผลิ
าาซชี
ซชีววภาพของฟาร
ภาพของฟาร
ตกาซชีวภาพของฟาร
มมมีมีมมากกว
ากกวาา มมีมากกวา
ปริ
ปริมมาณการใช
าณการใช
ปริกกมาาซชี
าณการใช
ซชีววภาพของเครื
ภาพของเครื
กาซชีว่อภาพของเครื
่องกํงกําาเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟ
่อางกํ
าและเครื
และเครื
าเนิดไฟฟ
่อ่องกํงกํ
า าและเครื
าเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟ
่อางกํ
า44าเครื
เนิเครื
ด่อไฟฟ
่องไม
งไมาสสามารถผลิ
4ามารถผลิ
เครื่องไมตตสไฟฟ
ไฟฟ
ามารถผลิ
าาไดไดคครอบคลุ
รอบคลุ
ตไฟฟมามไดครอบคลุม
ปริ
ปริมมาณการใช
าณการใช
ปริไฟฟ
ไมฟฟ
าณการใช
าาของฟาร
ของฟาร
ไฟฟ
มมจึาจึงของฟาร
งไดไดมมีมีมาตรการติ
าตรการติ
ม จึงไดมดดีมตัตัาตรการติ
้ง้งเครื
เครื่อ่องกํงกําดาเนิตัเนิ้งดดเครื
ไฟฟ
ไฟฟ
่อางกํ
าจากก
จากก
าเนิดาาไฟฟ
ซชี
ซชีววภาพเพิ
าภาพเพิ
จากกา่ม่มซชีซึซึ่งว่งเดิ
ภาพเพิ
เดิมมฟาร
ฟาร่มมมเคยมี
ซึเคยมี
่งเดิมกกฟาร
าราร มเคยมีการ
ติติดดตัตั้ง้งระบบควบคุ
ระบบควบคุ
ติดตั้งมระบบควบคุ
มระบบทํ
ระบบทําาความเย็
ความเย็
มระบบทํ
นนแบบระเหย
แบบระเหย
าความเย็นลดค
แบบระเหย
ลดคาาใชใชจจาายได
ยได
ลดค856,000
856,000
าใชจายไดบาทต
บาทต
856,000
ออปป บาทตอป

หลังหลั
การดํ
าเนินาาเนิ
การ:
ฟารฟาร
มไดตมมิดได
ไดตัตต้งิดิดเครื
เครื
งกํ่อ่อางกํ
เนิ
งกําดาเนิ
ไฟฟ
เนิดดไฟฟ
ไฟฟ
าขนาด
ขนาด
370370
370
กิโลวั
โลวั
ตตรวมกั
ตตตรวมกั
รวมกั
บเครื
่อเครื
งกํ่อ่องกํ
าเนิ
งกําดเนิ
าไฟฟ
เนิดไฟฟ
ดไฟฟ
าเดิาเดิ
มาอีเดิมกอีมก4อีก4เครื4เครื่อเครื
ง่อง่อง
หลังงการดํ
การดํ
เนินนการ:
การ:
ฟาร
ตัตั้ง้ง่อเครื
าาขนาด
กิกิโตลวั
บบเครื
สามารถผลิ
สามารถผลิ
ตไฟฟตตไฟฟ
าได าา1,533,000
ได
กิโลวักิกิตโโลวั
ลวั
ตชตตั่วตตโมงต
โมงต
อป อทํอปปาให
ามารถลดการใช
ามารถลดการใช
พลัพงพงานได
งงานได
15%
15%
ของการใช
ของการใช
พลัพงลัพงาน
งงาน
สามารถผลิ
ไฟฟ
ได 1,533,000
1,533,000
ชชั่วั่วโมงต
ทํทําสาใหให
สสามารถลดการใช
ลัลังงานได
15%
ของการใช
งลังาน
รวมรวม
โดยมีโดยมี
ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
นทุนนทุ4.3น 4.3
ป และระบบ
ป และระบบ
และระบบ
IoTIoT
IoT
สําหรั
หรั
แสดงผลการผลิ
แสดงผลการผลิ
ตไฟฟ
ไฟฟ
ารวมถึ
ารวมถึ
งบอกค
งบอกค
าสถานะต
าสถานะต
างๆางๆาเชงๆเช
น เช
รวม
โดยมี
สํสําาบหรั
บบแสดงผลการผลิ
ตตไฟฟ
ารวมถึ
งบอกค
าสถานะต
นน
ชั่วโมงการทํ
ชัชั่ว่วโมงการทํ
างานางาน
การทํการทํ
างานอี
างานอี
กกี่ชกั่วกีโมงจะถึ
โมงจะถึ
งเวลาสํ
เวลาสํ
าหรัาาบหรั
หรั
การซ
การซ
อมบํออมบํ
ามบํ
รุงาารุของเครื
รุงงของเครื
ของเครื
่องกํ่อ่อางกํเนิ
งกําดเนิ
าไฟฟ
เนิดไฟฟ
ดไฟฟ
าจากก
าจากก
าซชี
าวซชี
ภาพ
วภาพ
โมงการทํ
่ชั่วโมงจะถึ
งงเวลาสํ
บบการซ
าจากก
าซชี
วภาพ
แสดงผลการใช
แสดงผลการใช
พลังพงานรวมภายในฟาร
ลังงานรวมภายในฟาร
มผามนแอปพลิ
นแอปพลิ
เคชัเนเคชั
คชั
บนสมาร
บนสมาร
ทโฟน
โฟน
แสดงผลการใช
ผผาานแอปพลิ
นนบนสมาร
ททโฟน
งการดํ
นงาน
หลัหลั
งหลั
การดํ
งการดํ
าเนิาเนิ
นาเนิ
งาน
นงาน

กกออนการดํ
นการดําาเนิเนิ
กนอนงาน
นการดํ
งาน าเนินงาน
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ทรงพลฟาร
ทรงพลฟาร
ม
ม
ทรงพลฟารม
ประเภทฟารประเภทฟาร
ม : สุกร ม : สุกร
ประเภทฟารม : สุกร
ที่ตั้ง : อ.จอมบึ
ที่ตั้งง:จ.ราชบุ
อ.จอมบึรีง จ.ราชบุรี
ที่ตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
มาตรการทีมาตรการที
่ 1: การติดตั่ 1:้งเครื
การติ
่องกํดาตัเนิ้งเครื
ดไฟฟ
่องกําจากก
าเนิดไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพ าซชีวภาพ
มาตรการที่ 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ
มาตรการทีมาตรการที
่ 2: การใชห่ 2:
ลอดการใช
LEDหลอด LED
มาตรการที่ 2: การใชหลอด LED
มาตรการทีมาตรการที
่ 3: การใชร่ ะบบ
3: การใช
IoT รแสดงผลการใช
ะบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม
มาตรการที่ 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม
รูปรูปแบบการดํ
รูปาแบบการดํ
นการดํ
นการก
าาเนิ
นนการมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
ฟารมมมีมีรเดิ
ระบบผลิ
ะบบผลิ
มฟารตมตไฟฟ
มีไฟฟ
ระบบผลิ
าจากกตาซชี
ไฟฟ
าซชีวภาพอยู
าวจากก
ภาพอยู
วภาพอยู
โดยมี
แบบการดํ
าเนิเนินนการก
การกาออเนิ
นการดํ
เนิอนการดํ
การมาตรการ:
เดิเดิมมฟาร
าจากก
แาซชี
ลแวลวโดยมี
บอบแอลว โดยมีบอ
หมัหมักกกกาาซชีซชีวหมั
กก2า2ซชี
บบอวอภาพ
และเครื
2 บ่อ่อองกํ
าาเนิ
่องกําา าขนาด
ขนาด
เนิดไฟฟ
260
า ขนาด
ลวัตตต260
ตแตแตเกินืเโนื่อลวั่องจากปริ
งจากปริ
ตต แตมเนืมาณการผลิ
่อาณการผลิ
งจากปริตมกตาณการผลิ
าซชี
วภาพของ
ตกาซชีวภาพของ
วภาพ
ภาพ
และเครื
งกํและเครื
เนิดดไฟฟ
ไฟฟ
260
กิกิโโลวั
ากซชี
วภาพของ
ฟาร
ฟารามาปริ
มีมมากกว
าณการใช
าปริมกกาณการใช
าาซชี
กาซชีวภาพของเครื
งกําาเนิเนิดดไฟฟ
ไฟฟ
่องกํ
ดมไฟฟ
มีมีมาตรการติ
าตรการติ
า จึงไดมดีมดตั้งตัาตรการติ
้งเครื่องกํ
่องกําดเนิาตัเนิ
เครื
ดไฟฟ
่อางกํ
าจากก
าเนิาดซไฟฟ
าซ าจากกาซ
ฟารมมมีมีมมากกว
ากกว
ปริ
าณการใช
ซชีววภาพของเครื
ภาพของเครื
่อ่องกํ
าาจึาจึงเนิงไดได
เครื
ด้งไฟฟ
จากก
ชีชีวภาพที
วนาดใหญ
ภาพที่มขขีขึ้นึ้นนาดใหญ
ซึซึ่ง่งแต
ซึ่งมมแตเคยเปลี
เดิมฟาร
นหลอดฟลู
มเคยเปลี่ยออนหลอดฟลู
อเรสเซนตขอขนาด
อเรสเซนต
นาด3636วัตวัขตตนาด
ตเปเปนหลอด
น36หลอด
วัตตLED
LED
เปน18หลอด
18วัตวัตตLED
ต 18 วัตต
วภาพที่ม่มีขชีีขนาดใหญ
แตเเดิดิขมมึ้นฟาร
ฟาร
เคยเปลี
่ย่ยนหลอดฟลู
อเรสเซนต
จําจํนวน
จําหลอด
นวน
ลดค
าาใชใชจจาายได
ลดค
ใชจายไดบาทต
บาทต
98,496
านวน400
400
หลอด400
ลดคหลอด
ยได า98,496
98,496
ออปป บาทตอป

“หลั
งจากฟาร
มของเราได
ีโอกาสเข
วมโครงการและปรั
และปรับปรุ
บปรุ
“หลั
งจากฟาร
มของเราได
มีโมอกาสเข
าราวรมโครงการ
งง
ปกรณในฟาร
ในฟารม มทําทํใหาให
ลดค
าไฟฟ
าลงได
มากเลยคะ ะอยากให
อยากให
ีโครงการแบบนี
อุปอุกรณ
ลดค
าไฟฟ
าลงได
มากเลยค
มีโมครงการแบบนี
้ ้
และขยายผลตอไป
อไปเพืเพื
่อให
เกษตรกรอื
ลดการใช
งงานได
อไป”
และขยายผลต
่อให
เพืเ่อพืน่อนๆ ๆเกษตรกรอื
่น ่นๆ ๆไดได
ลดการใช
พลัพงลังานได
ตอตไป”
คุณคุณสมบู
สมบู
รณรณเนืเนื
้อนิ้อ่มนิ่ม
เจเจ
าของฟาร
าของฟาร
มม
หลัหลั
งการดํ
งการดํ
าเนิาเนิ
นการ:
นการ:ฟาร
ฟาร
มได
มได
ติดตตัิด้งตัเครื
้งเครื
่องกํ
่องกํ
าเนิาเนิดไฟฟ
ดไฟฟ
าขนาด
าขนาด550
550กิโกิลวัโลวั
ตตตตทดแทนเครื
ทดแทนเครื
่องกํ
่องกําเนิาเนิดไฟฟ
ดไฟฟ
าเดิาเดิมขนาด
มขนาด260
260
กิโกิลวัโลวั
ตตตตสามารถเพิ
สามารถเพิ
่มกํ่มากํลัางลัการผลิ
งการผลิ
ตได
ตได
เพิเ่มพิขึ่ม้นขึจาก
้นจาก1,152,000
1,152,000กิโกิลวัโลวั
ตตตชตั่วชโมงต
ั่วโมงต
อปอปเปเป
น น1,800,000
1,800,000กิโกิลวัโลวั
ตตตชตั่วชโมงต
ั่วโมงตอ อ
ป ปทําทํให
าใหสามารถลดการใช
สามารถลดการใชพลัพงลังานได
งงานได53%
53%ของการใช
ของการใชพลัพงลังานรวม
งงานรวมโดยมี
โดยมีระยะเวลาคื
ระยะเวลาคืนทุนนทุน3 3ป ปและระบบ
และระบบIoTIoT
สําสํหรั
าหรั
บแสดงผลปริ
บแสดงผลปริ
มาณการผลิ
มาณการผลิ
ตไฟฟ
ตไฟฟ
าของเครื
าของเครื
่องกํ
่องกํ
าเนิาเนิ
ดไฟฟ
ดไฟฟ
า ารวมถึ
รวมถึ
งบอกค
งบอกค
าสถานะต
าสถานะต
างางๆ ๆเชเช
น นชั่วชัโมงการทํ
่วโมงการทํ
างาน
างานการ
การ
ทําทํงานอี
างานอี
กกีก่ชกีั่ว่ชโมงจะถึ
ั่วโมงจะถึ
งเวลาสํ
งเวลาสํ
าหรั
าหรั
บการซ
บการซ
อมบํ
อมบํ
ารุางรุงผาผนแอปพลิ
านแอปพลิ
เคชัเคชั
นบนสมาร
นบนสมาร
ทโฟน
ทโฟน

หลัหลั
งการดํ
งการดํ
าเนิาเนิ
นงาน
นงาน

กอกอนการดํ
นนงาน
นการดํากาเนิอเนินการดํ
งาน าเนินงาน
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อนัอนั
นตนฟตาร
ฟาร
ม ม อนันตฟารม
ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม :มสุประเภทฟาร
:กสุรกร
ม : สุกร
ที่ตทีั้ง่ต:ั้งอ.เมื
: อ.เมื
องนครปฐม
องนครปฐม
ที่ตั้ง : จ.นครปฐม
อ.เมื
จ.นครปฐม
องนครปฐม จ.นครปฐม
มาตรการที
มาตรการที
่ 1:่ 1:การติ
มาตรการที
การติ
ดตัด้งเครื
ตั้งเครื
่อ1:งกํ่อการติ
างกํเนิาดเนิไฟฟ
ดดตัไฟฟ
้งเครื
าจากก
า่อจากก
งกําาซชี
เนิาซชี
วดภาพ
ไฟฟ
วภาพ
าจากกาซชีวภาพ

“สิ่ง“สิ
แรกที
่ไดจ่ไ่ไดากโครงการนี
้ คือ้้ คืคืคํออาแนะนํ
าในการติ
ดตัดด้งตัตั้ง้ง
่ง่งแรกที
แนะนํ
ในการติ
“สิ
แรกที
ดจจากโครงการนี
ากโครงการนี
คํคําาแนะนํ
าาในการติ
เครืเครื
่อเครื
งกํ่อ่อางกํงกํ
เนิาดาเนิเนิ
ไฟฟ
าที่ทาาทีําทีให
ตไฟฟ
าใชาาเใช
องได
อยอย
างทีาางที
่สงทีองเมื
่อ ่อ่อ
ดดไฟฟ
่ท่ทําําสให
สสามารถผลิ
ไฟฟ
ใช
องได
อย
องเมื
ไฟฟ
ใหามารถผลิ
ามารถผลิ
ตตไฟฟ
เเองได
่ส่สองเมื
ติดติตัติด้งดเครื
่อเครื
งกํ่อ่อางกํ
เนิาาดเนิเนิไฟฟ
าแลาาแล
วแลสามารถลดค
าใชาาจใช
งงานลงได
อยออายงมาก
ตัตั้ง้งเครื
ดดไฟฟ
ววสามารถลดค
ใชายพลั
ยพลั
งานลงได
ยาางมาก
งมาก
งกํ
ไฟฟ
สามารถลดค
จจาายพลั
งงงานลงได
ตอตงขอขอบคุ
ณกระทรวงพลั
งงานมากครั
บ”บบ””
ณณกระทรวงพลั
งงงานมากครั
ตอองขอขอบคุ
งขอขอบคุ
กระทรวงพลั
งานมากครั
คุคุณคุณตณตอตอพงศ
อพงศ
สุสุจจสุจานั
จจานั
นนททนท
พงศ
จานั
เจเจาเจของฟาร
าของฟาร
มม ม
าของฟาร

มาตรการที
มาตรการที
่ 2:่ 2:การติ
มาตรการที
การติ
ดตัด้งระบบควบคุ
ตั้งระบบควบคุ
่ 2: การติมดระบบทํ
ตัม้งระบบทํ
ระบบควบคุ
าความเย็
าความเย็
มนระบบทํ
แบบระเหย
นแบบระเหย
าความเย็นแบบระเหย
มาตรการที
มาตรการที
่ 3:่ 3:การใช
มาตรการที
การใช
ระบบ
ระบบIoT
่ 3:IoT
การใช
แสดงผลการใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoTพลัแสดงผลการใช
พงงานภายในฟาร
ลังงานภายในฟาร
พลัมงงานภายในฟาร
ม
ม

รูปรูแบบการดํ
ปแบบการดํ
าเนิารูนเนิปการก
นแบบการดํ
การก
อนการดํ
อนการดํ
าเนิานเนิาการก
นเนิการมาตรการ:
นการมาตรการ:
อนการดําเนิเดิ
นการมาตรการ:
มเดิฟาร
มฟาร
มมีมบมีอบกอากซชี
เดิามซชี
วฟาร
ภาพอยู
วภาพอยู
มมีบแอลกแวลาแต
ซชี
ว แต
ยวังภาพอยู
ไม
ยังไไมดดไดําแดเนิ
ลําวนเนิแต
การติ
นการติ
ยังไม
ดตัได้งดตัด้งําเนินการติดตั้ง
เครืเครื
่องกํ่อางกํเนิาดเนิไฟฟ
ดไฟฟ
เครื
า โดยมี
า่อโดยมี
งกํบาเนิ
อบหมั
ดอไฟฟ
หมั
กกกากซชีโดยมี
าซชี
วภาพ
วบภาพ
อ1หมับ1กอกบจึาอซชี
งได
จึงวมได
ภาพ
ีมมาตรการติ
ีมาตรการติ
1 บอ จึดงตัได
ด้งตัเครื
ม้งีมเครื
่าตรการติ
องกํ่อางกํเนิาดเนิไฟฟ
ดดตัไฟฟ
้งเครื
าจากก
า่อจากก
งกําาซชี
เนิาซชี
วดภาพ
ไฟฟ
วภาพ
าซึจากก
่งฟาร
ซึ่งฟาร
ามซชีมวภาพ ซึ่งฟารม
เคยติ
เคยติ
ดตัด้งระบบควบคุ
ตั้งระบบควบคุ
เคยติมดระบบทํ
ตัม้งระบบทํ
ระบบควบคุ
าความเย็
าความเย็
มนระบบทํ
แบบระเหย
นแบบระเหย
าความเย็
ใหทใหนําแบบระเหย
ทงานตามอุ
ํางานตามอุ
ณให
หภู
ณทหภู
มําิทงานตามอุ
มี่ติทั้งี่ไว
ตั้งอไวยอาณยงเหมาะสม
าหภู
งเหมาะสม
มิที่ตั้งไวลดค
อลดค
ยางเหมาะสม
ใชาจใชายได
จายไดลดคาใชจายได
252,288
252,288บาทต
บาทต
อ252,288
ปอป บาทตอป

หลัหลั
งหลั
การดํ
งงการดํ
าเนิานาเนิเนิ
การ:
นนการ:
ฟารฟาร
มไดมมตได
ตั้งเครื
่องกํ่อางกํเนิาดเนิไฟฟ
าขนาด
ขนาด
180180
180
กิโกิลวั
กิโโลวั
ตลวัตตตตสามารถผลิ
ตสามารถผลิ
สามารถผลิ
ตไฟฟ
ไฟฟ
าได
าได
311,520
311,520
กิกิโลวั
โตลวัตตตตต
การดํ
การ:
ฟาร
ไดิดตตัิด้งเครื
ดไฟฟ
าขนาด
ตตไฟฟ
าได
311,520
โกิลวั
ชั่วโมงต
ชัชั่ว่วโมงต
อปออทํปปาให
ทํทําาสใหให
ามารถลดการใช
สสามารถลดการใช
พลัพงงานได
ลังงานได
39%
39%
ของการใช
ของการใช
พลัพพงลังานรวม
ลังงงานรวม
งานรวม
โดยมี
โดยมี
ระยะเวลาคื
ะยะเวลาคื
นนทุนทุทุน2น2ป2ปและระบบ
ปและระบบ
และระบบ
โมงต
ามารถลดการใช
ของการใช
โดยมี
รระยะเวลาคื
IoTIoT
พรพร
อพร
มระบบแสดงผล
ออมระบบแสดงผล
และบั
และบั
นทึนกทึการผลิ
กการผลิ
ตไฟฟ
ตไฟฟ
าจากเครื
จากเครื
่องกํ่อ่องกํ
างกํเนิาาเนิ
ดเนิไฟฟ
ไฟฟ
าจากก
จากก
าซชี
ซชี
วภาพ
ภาพ
รวมถึ
รวมถึ
งบอกค
งบอกค
าสถานะต
าสถานะต
าางงาง
IoT
มระบบแสดงผล
และบั
าจากเครื
ดดไฟฟ
าาจากก
าาซชี
ววภาพ
รวมถึ
งบอกค
าสถานะต
ๆ เชๆๆนเชเชชัน่วนโมงการทํ
ชัชั่ว่วโมงการทํ
างาน
าางาน
การทํ
การทํ
างานอี
างานอี
กกีก่ชกีั่วโมงจะถึ
่ชั่วโมงจะถึ
งเวลาสํ
เวลาสํ
าหรัาาหรั
บหรัการซ
การซ
อมบํ
มบํ
ารุางารุรุทีงง่สทีทีามารถตรวจสอบได
ามารถตรวจสอบได
ผผานสมาร
านสมาร
ทท ท
โมงการทํ
งาน
การทํ
งเวลาสํ
บบการซ
ออมบํ
่ส่สามารถตรวจสอบได
าผนสมาร
โฟนโฟน
โฟน
งการดํ
งาน
หลัหลัหลั
งการดํ
งการดํ
าาเนิเนิ
านเนินงาน
นงาน

กอกนการดํ
อนการดํ
าเนิานเนิงาน
นกงาน
อนการดําเนินงาน
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ปพนฟาร
ปพนฟารมปพนฟาร
ม
ม
“ผมขอขอบคุ
ณทางกระทรวงพลั
งงานมากครั
นับสนุนการ
“ผมขอขอบคุ
ณทางกระทรวงพลั
งงานมากครั
บ ที่ไดสนับบทีสนุ่ไดนสการ
“ผมขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานมากครับ ที่ไดสนับสนุนการ
มผม
ทําใหาชใช
วยลดค
าใชจเยอะเลยครั
ายไปไดเยอะเลยครั
บ และการ
ติดตั้งเครืติ่อดงปตั้งนเครื
ไฟที่อ่ฟงปารนมไฟที
ผม่ฟทําราให
ชวยลดค
จายไปได
บ และการ
ติดตั้งเครื่องปนไฟที่ฟารมผม ทําใหชวยลดคาใชจายไปไดเยอะเลยครับ และการ
แสดงผลการใช
และผลิ
ไฟฟ
งายต
อการจัดมการฟาร
แสดงผลการใช
และผลิตไฟฟ
าทําตให
งาายตทําอให
การจั
ดการฟาร
มากครับม”มากครับ”
แสดงผลการใชและผลิตไฟฟาทําใหงายตอการจัดการฟารมมากครับ”

ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม ม: สุ: กสุรกร ม : สุกร
ที่ตทีั้ง่ตั้ง: อ.จอมบึ
: อ.จอมบึ
ที่ตงั้งจ.ราชบุ
ง: จ.ราชบุ
อ.จอมบึ
รี รงี จ.ราชบุรี
มาตรการที
มาตรการที
่ 1:มาตรการที
่ 1:การติ
การติ
ดตัด้ง่ตัเครื
1:้งเครื
การติ
่องกํ
่องกํ
าดเนิาตัเนิ
ด้งเครื
ไฟฟ
ดไฟฟ
่อางกํ
จากก
าาจากก
เนิาดซชี
ไฟฟ
าซชี
วภาพ
าวจากก
ภาพ าซชีวภาพ

คุณวรภพ
ณทวีวรภพ
ไกรกุ
คุณคุวรภพ
ทวีลไทวี
กรกุไกรกุ
ล ล
เจาของฟาร
ามของฟาร
เจาเจของฟาร
ม ม

มาตรการที
มาตรการที
่ 2:มาตรการที
่ 2:การใช
การใช
หลอดอิ
ห่ 2:ลอดอิ
การใช
นฟราเรดแทนหลอดไส
นฟราเรดแทนหลอดไส
หลอดอินฟราเรดแทนหลอดไส
ในการให
ในการให
ความอบอุ
ความอบอุ
ในการให
น นความอบอุน
มาตรการที
มาตรการที
่ 3:มาตรการที
่ 3:การใช
การใช
ระบบ
ร่ ะบบ
3: การใช
IoTIoTแสดงผลการใช
รแสดงผลการใช
ะบบ IoT แสดงผลการใช
พลัพงลังานภายในฟาร
งงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
มม
ม

รูปรูแบบการดํ
ปแบบการดํ
รูาปเนิาแบบการดํ
เนิ
นการก
นการก
อนการดํ
าอเนิ
นการดํ
นการก
าเนิาเนิ
นอนการดํ
การมาตรการ:
นการมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิเดิ
มฟาร
มฟาร
มมีมบมีอเดิ
บกอมากฟาร
ซชี
าซชี
วมภาพอยู
วมีภาพอยู
บอกาแซชี
ลแวลววแต
ภาพอยู
แต
ยังยไมังไม
แไดลไดวดําดแต
เนิําเนิ
นยังการติ
นไมการติ
ไดดดตัดํา้งเนิ
ตั้งนการติดตั้ง
เครืเครื
่องกํ
่องกํ
าเนิาเนิ
ดเครื
ไฟฟ
ดไฟฟ
่อางกําโดยมี
าโดยมี
เนิดบไฟฟ
อบหมั
อหมั
ากโดยมี
กกากซชี
าซชี
บวอภาพ
วหมั
ภาพ
ก1กา1บซชี
อบอวจึภาพ
งจึไดงได
มีม1มาตรการติ
ีมบาตรการติ
อ จึงไดดมตัีมด้งาตรการติ
ตัเครื
้งเครื
่องกํ
่องกํ
าดเนิาตัเนิ
ด้งเครื
ไฟฟ
ดไฟฟ
่อางกํ
จากก
าจากก
าเนิาดซชี
ไฟฟ
าซชี
วภาพ
าวจากก
ภาพซึ่งาซึฟาร
ซชี
่งฟาร
วมภาพ
ม ซึ่งฟารม
เคยมี
เคยมี
การเปลี
การเปลี
เคยมี
่ยนหลอดไฟในการให
่ยนหลอดไฟในการให
การเปลี่ยนหลอดไฟในการให
ความอบอุ
ความอบอุ
นจากหลอดไส
นคจากหลอดไส
วามอบอุนจากหลอดไส
250
250วัตวัตตตเปเป
น250
หลอดอิ
นหลอดอิ
วัตตนเป
ฟราเรด
นนฟราเรด
หลอดอิ
175
175
นฟราเรด
วัตวัตตตเปเป
น175
จํนาจํนวน
าวันวน
ตต เปนจํานวน
200
200หลอด
หลอดลดค
200
ลดค
าใช
หลอด
าใช
จาจยได
าลดค
ยได54,000
า54,000
ใชจายได
บาทต
บาทต
54,000
อปอป บาทตอป

หลังการดํหลั
าเนิงงการดํ
นการดํ
การ:าาเนิเนิฟาร
นนการ:
มไดตฟาร
ิดตั้งมมเครื
ไดตต่อิดิดงกํตัตั้งา้งเครื
เครื
เนิด่อ่อไฟฟ
งกําาเนิ
าเนิขนาด
ไฟฟา220
าขนาด
ขนาด
กิโ220
ลวั220
ตตกิโกิสามารถผลิ
สามารถผลิ
ตไฟฟาตไดไฟฟ
ตไฟฟ
604,500
604,500
กิโลวัตกิตโลวักิโตลวั
หลั
การ:
ฟาร
ได
งกํ
ดดไฟฟ
ลวัโลวัตตตตสามารถผลิ
าไดาได604,500
ต ตต
ชั่วโมงตอชัปชั่ว่วโมงต
ทํโมงต
าใหอสอปามารถลดการใช
พลังงานได
งงานได
งานได
ของการใช
45%ของการใช
ของการใช
พลังงานรวม
งงานรวม
โดยมีระยะเวลาคื
โดยมี
ระยะเวลาคื
นทุน 1.5
นและระบบ
1.5
ป และระบบ
ป ทํทําาให
ใหสามารถลดการใช
พพลัลัง45%
45%
พพลังลังานรวม
โดยมี
ระยะเวลาคื
นทุนนปทุ1.5
ป และระบบ
IoT สําหรัIoT
บแสดงผลปริ
สํสําาหรั
มาณการใช
มาณการใช
ไฟฟา รวมถึ
ฟฟงาาบอกค
รวมถึางสถานะต
งบอกค
บอกคาาสถานะต
าสถานะต
ง ๆ ของเครื
่อของเครื
งกําเนิ่อดงกํ่อไฟฟ
งกํ
เชดไฟฟ
นาชัเชา่วโมงการทํ
ชั่วโมงการทํ
างาน างานางาน
IoT
หรับบแสดงผลปริ
แสดงผลปริ
ไไฟฟ
รวมถึ
างางๆ ๆของเครื
าเนิาาเนิ
ดไฟฟ
นเชชัน่วโมงการทํ
การทํางานอี
การทํ
กกีาา่ชงานอี
ั่วโมงจะถึ
กกกีกี่ช่ชั่วงโมงจะถึ
เวลาสําหรั
บการซ
หรัอบมบํ
บการซ
การซ
ารุงออผมบํ
มบํ
านแอปพลิ
านแอปพลิ
เคชันบนสมาร
เคชันบนสมาร
นทบนสมาร
โฟน ทโฟน
ทโฟน
การทํ
งานอี
งเวลาสํ
าหรั
าารุรุงงผผานแอปพลิ
เคชั
หลัหลั
งาการดํ
าเนิานเนิงาน
หลังการดํ
เนิงการดํ
นงาน
นงาน

กอกนการดํ
อนการดํ
าเนิากเนิ
นอนการดํ
งาน
นงาน าเนินงาน
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บริษัท แมบริทษาัทพีแม
.ดี. ทจําากัพีด.ดี. จํากัด
ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม : สุกร ม : สุกร
ที่ตั้ง : อ.เมืทีอ่ตงเชี
ั้ง : ยอ.เมื
งใหมองเชี
จ.เชี
ยงใหม
ยงใหมจ.เชียงใหม
มาตรการทีมาตรการที
่ 1: การติด่ 1:
ตั้งเครื
การติ
่องกํดตัา้งเนิเครื
ดไฟฟ
่องกําจากก
เนิดไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพาซชีวภาพ

งปน่ไไฟที
ดรับการสนั
นจากโครงการ
ใหเราสามารถ
“เครื“เครื
่องปน่อไฟที
ดรับ่ไการสนั
บสนุบนสนุ
จากโครงการ
ทําใหทํเาราสามารถ
“เครื
่องป
ผลิตาไฟฟ
ไดม้นากขึ
้นนไฟที
จากเครื
งปนไฟเก
่ใจากโครงการ
ชมานานแล
วทํซึตา่งให
ผลิเตราสามารถ
ผลิตไฟฟ
ไดมาากขึ
จากเครื
่อ่ไดงปรับน่อการสนั
ไฟเก
าทีบ่ใสนุ
ชามทีนานานแล
วซึ่งผลิ
ไฟฟ
าไฟฟา
ผลินอตายกว
ไฟฟ
ากขึน้นซึจากเครื
่องป
นไฟเก
าทีน่อ่ใชไฟทํ
ผลิตไฟฟา
าาได
ที่คมวรจะเป
ซึ่งการเปลี
่ยนเครื
งปมานานแล
นาไฟทํ
ใหวซึส่งามารถ
ไดนอไดยกว
ที่ควรจะเป
่งนการเปลี
่ยนเครื
่องป
ใหสาามารถ
นาอไฟฟ
ยกว
าในฟาร
ที่คาวรจะเป
ชได
วยลดค
าาไฟฟ
ในฟาร
ไดซึม่งการเปลี
ากเลยที
เนเครื
ดียบวครั
ชวยลดค
มไดมมนากเลยที
เดีย่ยวครั
”่องปบ”นไฟทําใหสามารถ
ชวยลดคาไฟฟาในฟารมไดมากเลยทีเดียวครับ”
คุณธนวั
คุณธนวั
ต กัลตยาณจารี
กัลยาณจารี
คุณเจธนวั
ต
กั
ล
ยาณจารี
าของฟาร
เจาของฟาร
ม ม
เจาของฟารม

มาตรการทีมาตรการที
่ 2: การติด่ 2:
ตั้งระบบควบคุ
การติดตั้งระบบควบคุ
มระบบทํามความเย็
ระบบทํนาแบบระเหย
ความเย็นแบบระเหย
มาตรการทีมาตรการที
่ 3: การใช่ ร3:ะบบ
การใช
IoTระบบ
แสดงผลการใช
IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํ
รูปแบบการดํ
าเนินการกาอเนินการดํ
นการกาอเนินการดํ
นการมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมมีเดิรมะบบผลิ
ฟารมมีตรไฟฟ
ะบบผลิ
าจากก
ตไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพอยู
าซชีแวลภาพอยู
ว โดยมีแบลอว โดยมีบอ
หมักกาซชีหมั
วภาพ
กกา1ซชีบวอภาพ
และเครื
1 บอ่ งกํ
และเครื
าเนิดไฟฟ
่องกํา เนิ
ขนาด
ดไฟฟ500
า ขนาด
กิโลวั500
ตต แต
กิโเลวั
นื่อตงจากเครื
ต แตเนื่อ่องจากเครื
งกําเนิดไฟฟ
่องกํามีเนิปดระสิ
ไฟฟทาธิมีภปาพต่
ระสิําทธิภาพต่ํา
เนื่องจากอายุ
เนื่อกงจากอายุ
ารใชงานทีการใช
่คอนขงานที
างนาน
่คอนข
จึงได
างนาน
มีมาตรการติ
จึงไดมีมดาตรการติ
ตั้งเครื่องกํดตัาเนิ
้งเครื
ดไฟฟ
่องกําาจากก
เนิดไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพใหม
าซชีวซึภาพใหม
่งฟารมเคยมี
ซึ่งฟาร
การมเคยมีการ
ติดตั้งระบบควบคุ
ติดตั้งระบบควบคุ
มระบบทํามความเย็
ระบบทํนาแบบระเหย
ความเย็นแบบระเหย
ลดคาใชจาลดค
ยไดา475,000
ใชจายได บาทต
475,000
อป บาทตอป

หลังการดํ
หลังการดํ
าเนินาการ:
เนินการ:
: ฟาร: มฟาร
ไดตมิดไดตัต้งเครื
ิดตั้ง่อเครื
งกํา่อเนิงกํดาไฟฟ
เนิดาไฟฟ
ขนาด
าขนาด
450 450
กิโลวักิตโตลวัทดแทนเครื
ตต ทดแทนเครื
่องกํา่อเนิงกํดาไฟฟ
เนิดาไฟฟ
เดิมาขนาด
เดิมขนาด
หลังการดําเนินการ: : ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 450 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด
500 500
กิโลวักิตโตลวัทตี่มตีอทายุี่มกีอารใช
ายุการใช
งานคงอานค
นขอางนาน
นขางนาน
สามารถเพิ
สามารถเพิ
่มกําลั่มงกํการผลิ
าลังการผลิ
ตไดเตพิได
่มขึเพิ้น่มจาก
ขึ้นจาก
1,755,600
1,755,600
กิโลวักิตโตลวัชั่วตโมงต
ตชั่วโมงต
อ อ
500 กิโลวัตตที่มีอายุการใชงานคอนขางนาน สามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดเพิ่มขึ้นจาก 1,755,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอ
ป เปปน เป
2,257,200
น 2,257,200
กิโลวักิตโตลวัชั่วตโมงต
ตชั่วโมงต
อป ทํอาปใหทํสาามารถลดการใช
ใหสามารถลดการใช
พลังงานได
พลังงานได
39%39%
ของการใช
ของการใช
พลังงานรวม
พลังงานรวม
โดยมีโดยมี
ป เปน 2,257,200 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมี
ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
นทุนน2.3
ทุน ป2.3และระบบ
ป และระบบ
IoT สํIoT
าหรัสํบาหรั
แสดงผลการใช
บแสดงผลการใช
ไฟฟาไฟฟ
รวมถึ
า รวมถึ
งบอกค
งบอกค
าสถานะต
าสถานะต
าง ๆาของเครื
ง ๆ ของเครื
่องกํา่อเนิงกํดาเนิด
ระยะเวลาคืนทุน 2.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิด
ไฟฟาไฟฟ
จากก
ซชีวาภาพ
เช
น เช
ชัเช่วนนโมงการทํ
ชัชั่ว่วโมงการทํ
างานาางาน
การทํการทํ
การทํ
างานอี
งานอี
กกี่ชกั่วกกีโมงจะถึ
กี่ช่ชั่วั่วโมงจะถึ
โมงจะถึ
งเวลาสํ
งเวลาสํ
าหรัาบหรั
าหรั
การซ
บการซ
อมบํ
อารุมบํ
นานอิ
เตอร
นเตอร
เน็เตน็ตเน็ต
ไฟฟาจากก
าาจากก
าซชี
ซชีววภาพ
ภาพ
โมงการทํ
งาน
าางานอี
งเวลาสํ
บการซ
อมบํ
างรุผางรุาผงนอิ
าผนอิ
นเตอร
หลัหลั
งการดํ
หลั
งการดํ
าเนิาเนินางาน
นงาน
งการดํ
นเนิงาน

กอนการดํกาอเนินการดํ
นงาน าเนินงาน
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ทวีรัตนฟาร
ทวีมรัตนฟารม
ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม : สุกร ม : สุกร

“ฟารม“ฟาร
เราเขมาเราเข
รวมโครงการนี
้ เนื่องจากมี
จุดประสงค
นาสนใจ
ารวมโครงการนี
้ เนื่องจากมี
จุดประสงค
นาสนใจ
สามารถนํ
ามาใชากมาใช
ับฟารกับมเราได
โดยไดโดยได
เปลี่ยนเครื
งปน่อไฟจากก
าซชีวภาพ
สามารถนํ
ฟารมเราได
เปลี่ย่อนเครื
งปนไฟจากก
าซชีวภาพ
ทําใหปทํนาให
ไฟได
ากขึ้นมากขึ
ลดค้นาไฟลงช
วยใหตวนยให
ทุนตนนอทุยลงด
ยครับวยครับ
ปนมไฟได
ลดคาไฟลงช
นนอวยลงด
ถามีโครงการแบบนี
้อีกอยากสนั
บสนุนบใหสนุฟนารใหมอืฟ่นารๆมอืมาสมั
ร คร
ถามีโครงการแบบนี
้อีกอยากสนั
่น ๆ คมาสมั
เขารวเข
มโครงการนี
้กันครั้กบัน”ครับ”
ารวมโครงการนี

ที่ตั้ง : อ.นางรอง
ที่ตั้ง : อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย จ.บุรีรัมย

คุณสุรคุชัณยสุอมรโรจน
วรวุฒวิ รวุฒิ
รชัย อมรโรจน
ผูจัดการฟาร
ม ม
ผูจัดการฟาร

มาตรการทีมาตรการที
่ 1: การติด่ตั1:้งเครื
การติ
่องกํดาตัเนิ้งเครื
ดไฟฟ
่องกําาจากก
เนิดไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพ าซชีวภาพ
มาตรการทีมาตรการที
่ 2: การใชห่ 2:ลอดการใช
LEDหลอด LED
มาตรการทีมาตรการที
่ 3: การใชร่ ะบบ
3: การใช
IoT รแสดงผลการใช
ะบบ IoT แสดงผลการใช
พลังงานภายในฟาร
พลังงานภายในฟาร
ม
ม

รูปแบบการดํ
รูปาแบบการดํ
เนินการกาอเนิ
นการดํ
นการกาเนิอนการดํ
นการมาตรการ:
าเนินการมาตรการ:
เดิมฟารมมีเดิ
ระบบผลิ
มฟารมตมีไฟฟ
ระบบผลิ
าจากก
ตไฟฟ
าซชีาวจากก
ภาพอยู
าซชีแลววภาพอยู
โดยมีบแอลว โดยมีบอ
หมักกาซชีวหมั
ภาพ
กกา2ซชีบอวภาพ
และเครื
2 บ่อองกํและเครื
าเนิดไฟฟ
่องกําาขนาด
เนิดไฟฟ
160
า ขนาด
กิโลวัต160
ต แตกิเโนืลวั่องจากปริ
ตต แตเนืม่อาณการผลิ
งจากปริมตาณการผลิ
กาซชีวภาพของ
ตกาซชีวภาพของ
ฟารมมีมากกว
ฟารามปริ
มีมมากกว
าณการใช
าปริมกาณการใช
าซชีวภาพของเครื
กาซชีวภาพของเครื
่องกําเนิดไฟฟ
่องกําาจึเนิงได
ดไฟฟ
มีมาตรการติ
า จึงไดมีมดาตรการติ
ตั้งเครื่องกํดาตัเนิ้งเครื
ดไฟฟ
่องกําาจากก
เนิดไฟฟ
าซ าจากกาซ
ชีวภาพที่มีขชีนาดใหญ
วภาพที่มขี ึ้นนาดใหญ
ซึ่งฟารขมึ้นเคยเปลี
ซึ่งฟาร่ยนหลอดฟลู
มเคยเปลี่ยนหลอดฟลู
ออเรสเซนตอขอเรสเซนต
นาด 36 วัขตนาด
ต เป36
นหลอด
วัตต เป
LED
นหลอด
18 วัตLED
ต จํา18
นวนวัตต จํานวน
450 หลอด450
ลดคหลอด
าใชจาลดค
ยได า130,000
ใชจายไดบาทต
130,000
อป บาทตอป

หลังการดํ
เนินการ:
ดไฟฟ
220 กิ220
โลวัตกิตโลวั
ทดแทนเครื
่องกําเนิ่องกํ
ดไฟฟ
มขนาด
160 160
หลังาการดํ
าเนินฟาร
การ:มได
ฟารติดมตัได้งเครื
ติดตั่อ้งงกํเครืาเนิ่องกํ
าเนิดาขนาด
ไฟฟาขนาด
ตต ทดแทนเครื
าเนิดาเดิ
ไฟฟ
าเดิมขนาด
กิโลวัตกิตโลวั
สามารถเพิ
่มกําลัง่มการผลิ
ตไดเพิต่มไดขึ้นเพิจาก
กิโลวัตกิตโชลวัั่วโมงต
ป เปอนป1,224,000
กิโลวัตกิตโชลวัั่วโมงต
ป อป
ตต สามารถเพิ
กําลังการผลิ
่มขึ้น360,000
จาก 360,000
ตตชั่วอโมงต
เปน 1,224,000
ตตชั่วอโมงต
ทําใหสทํามารถลดการใช
พลังงานได
58% 58%
ของการใช
พลังงานรวม
โดยมีรโดยมี
ะยะเวลาคื
นทุน 1.5
และระบบ
IoT IoT
าใหสามารถลดการใช
พลังงานได
ของการใช
พลังงานรวม
ระยะเวลาคื
นทุนป1.5
ป และระบบ
สําหรับสํแสดงผลปริ
มาณการผลิ
ตไฟฟตาของเครื
่องกําเนิ
ดไฟฟ
รวมถึา งรวมถึ
บอกคงบอกค
าสถานะต
าง ๆ เช
างาน าการ
าหรับแสดงผลปริ
มาณการผลิ
ไฟฟาของเครื
่องกํ
าเนิดา ไฟฟ
าสถานะต
างนๆชัเช่วโมงการทํ
น ชั่วโมงการทํ
งาน การ
ทํางานอี
กี่ชั่วโมงจะถึ
งเวลาสํงเวลาสํ
าหรับการซ
มบําอรุงมบํผาารุนแอปพลิ
เคชันบนสมาร
ทโฟนทโฟน
ทํากงานอี
กกี่ชั่วโมงจะถึ
าหรับอการซ
ง ผานแอปพลิ
เคชันบนสมาร
หลังการดํ
เนินงาน
หลังาการดํ
าเนินงาน

กอนการดํากเนิอนการดํ
นงาน าเนินงาน
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บริบริษษัทัทไผไผสิงสหิงบริ
ทหอง
ทษองัทจําไผ
จํกัาสดกัิงดหทอง จํากัด
“ตอนแรกที
่รูวาทางกระทรวงพลั
งงานมี
โครงการนี
“ตอนแรกที
่รูวาทางกระทรวงพลั
งงานมี
โครงการนี
้ รูสึก้ รูวสา ึกวา
ูวามาทางกระทรวงพลั
งงานมีโครงการนี
ึกเรืว่อางการลงทุ
เปนประโยชน
กับทางฟาร
อยางมาก
เพราะนอกจากช
วยเหลื
เปนประโยชน
ก“ตอนแรกที
ับทางฟาร
ม่รอย
งมาก
เพราะนอกจากช
วยเหลื
อเรื้ รู่ออสงการลงทุ
น น
กับ่ยาทางฟาร
อยางมาก
ยเหลื
คําแนะนํ
เกี่ยบวกั
บมการประยุ
ใชเทคโนโลยี
ก่อับงการลงทุ
เรา น
และยัและยั
งเปใหนคงประโยชน
ําใหแนะนํ
าเกี
วกั
การประยุ
กตใชกเพราะนอกจากช
เตทคโนโลยี
ใหมใๆวหม
ใหๆกับอใหเรืเรา
และยังใหคําณแนะนํ
บการประยุ
กตใชเทคโนโลยี
กับ่งาเรา
ทางเราขอขอบคุ
ด่ยมวกั
ีโอกาสเข
ารวมโครงการนี
เๆปให
นางยิ
อย
งยิ่ง
ทางเราขอขอบคุ
ที่ไณดมทีาีโ่ไเกีอกาสเข
ารวมโครงการนี
้ เรายิ้ เรายิ
นดีใเหม
ปนนดีอย
ทางเราขอขอบคุ
ณ
ที
ไ
่
ด
ม
โ
ี
อกาสเข
า
ร
ว
มโครงการนี
้
เรายิ
น
ดี
เ
ป
น
อย
า
งยิ
่ง
ทีจ่ ะแชร
อประสบการณ
จากการเข
ารวมโครงการนี
ูที่สนใจ”
ทีจ่ ะแชร
ขอมูขลอหรืมูลอหรื
ประสบการณ
จากการเข
ารวมโครงการนี
้ใหแก้ใหผแูทกี่สผนใจ”
ที่จะแชรขอมูลหรือประสบการณจากการเขารวมโครงการนี้ใหแกผูที่สนใจ”

ประเภทฟาร
ประเภทฟาร
ม ม:ประเภทฟาร
สุ: กสุรกร ม : สุกร
ที่ตทีั้ง่ตั้ง: อ.ป
: อ.ป
าโมก
าโมก
ทีจ.อ
่ตจ.อ
ั้งา:งทอง
าอ.ป
งทอง
าโมก จ.อางทอง
มาตรการที
มาตรการที
่ 1:่ 1:การติ
มาตรการที
การติ
ดตัด้งตับ้งอบ่ 1:
กอากซชี
การติ
าซชี
วภาพ
วดภาพ
ตั้งบอกาซชีวภาพ
มาตรการที
มาตรการที
่ 2:่ 2:การติ
มาตรการที
การติดตัด้งตัระบบควบคุ
้งระบบควบคุ
่ 2: การติดมตัไฟแสงสว
ม้งไฟแสงสว
ระบบควบคุ
างอัางอั
ตมโนมั
ตไฟแสงสว
โนมั
ติ ติ างอัตโนมัติ

คุณกิคุตณติกิพตงศ
ติพพวงศิ
งศ พวงศิ
ริ ริ
คุณกิตติพงศ พวงศิริ
เจาของฟาร
เจาของฟาร
ม ม
เจาของฟารม

มาตรการที
มาตรการที
่ 3:่ 3:การใช
มาตรการที
การใช
ระบบ
ระบบ
่ 3:IoTIoT
การใช
แสดงผลการใช
แสดงผลการใช
ระบบ IoTพแสดงผลการใช
ลัพงลังานภายในฟาร
งงานภายในฟาร
พลังมงานภายในฟาร
ม
ม

รูปรูแบบการดํ
ปแบบการดําเนิ
รูาปเนินแบบการดํ
การก
นการกอนการดํ
อนการดํ
าเนินาการก
เนิาเนินการมาตรการ:
นอการมาตรการ:
นการดําเนินการมาตรการ:
เดิเดิมฟาร
มฟารมมีมรมีะบบผลิ
ระบบผลิ
เดิมฟาร
ตไฟฟ
ตไฟฟ
มมีารจากก
าะบบผลิ
จากกาซชี
าตซชีวไฟฟ
ภาพอยู
วภาพอยู
าจากก
แลแาวลซชีวโดยมี
วโดยมี
ภาพอยู
บอบอแลว โดยมีบอ
หมัหมักกกากซชี
าซชีวภาพ
วภาพ
หมั2ก2บกอาบซชี
อแตแต
วเภาพ
นืเ่อนืงจากฟาร
่อ2งจากฟาร
บอ แตมเขยายปริ
มนืขยายปริ
่องจากฟาร
มาณการเลี
มาณการเลี
มขยายปริ
้ยงจึ
้ยงจึ
มงได
าณการเลี
งไดมีแมนวคิ
ีแนวคิ
้ยดงจึ
ทํดาทํงมาตรการติ
าไดมาตรการติ
มีแนวคิดดทํตัดา้งตัมาตรการติ
บ้งอบกอากซชี
าซชีวภาพ
วดภาพ
ตั้งบอกาซชีวภาพ
เพิเพิ
่มเติ่มเติ
ม มซึ่งซึฟาร
่งฟาร
มเพิเคยติ
ม่มเคยติ
เติมดตัดซึ้งตั่งระบบควบคุ
ฟาร
้งระบบควบคุ
มเคยติดมตัไฟแสงสว
ม้งไฟแสงสว
ระบบควบคุ
างอั
างอั
ตมโนมั
ตไฟแสงสว
โนมั
ติ ตโดยควบคุ
ิ โดยควบคุ
างอัตโนมั
มการเป
มตการเป
ิ โดยควบคุ
ด-ป
ด-ป
ดโดยการตั
ดโดยการตั
มการเป้งดเวลา
้ง-ปเวลา
ดโดยการตั
ลดค
ลดค
าใชาใช
จ้งาเวลา
จยได
ายไดลดคาใชจายได
271,538
271,538บาทต
บาทต
271,538
อปอป บาทตอป

หลังหลั
การดํ
งการดํ
าเนินาเนิ
การ:
นการ:
ฟารฟาร
มไดตมิดไดตัต้งบิดตัอ้งกบาอซชีกาวซชี
ภาพเพิ
วภาพเพิ
่ม 1 ่มบอ1 รวมกั
บอ รวมกั
บของเดิ
บของเดิ
มเปนมเป3 นบอ3 สามารถผลิ
บอ สามารถผลิ
ตไฟฟตไฟฟ
าไดเาพิได่มเขึพิ้น่มขึ้น
หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งบอกาซชีวภาพเพิ่ม 1 บอ รวมกับของเดิมเปน 3 บอ สามารถผลิตไฟฟาไดเพิ่มขึ้น
ทําใหทํสาให
ามารถลดการใช
สามารถลดการใช
พลังพงานได
ลังงานได
52%52%
ของการใช
ของการใช
พลังพงานรวม
ลังงานรวม
โดยมีโดยมี
ระยะเวลาคื
ระยะเวลาคื
น ทุนน ทุ3.5
น 3.5
ป และระบบ
ป และระบบ
IoT IoT
ทําใหสามารถลดการใช พลังงานได 52% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืน ทุน 3.5 ป และระบบ IoT
สําหรัสําบสํหรั
แสดงผลปริ
บแสดงผลปริ
มาณการใช
มาณการใช
ไฟฟไาฟฟ
ละโรงเรื
ลละโรงเรื
อน อรวมถึ
งบอกค
งงบอกค
าสถานะต
สถานะต
าง ๆาางงของเครื
ของเครื
่องกํ่อ่อางกํเนิ
งกําดาเนิไฟฟ
เนิดดไฟฟ
ไฟฟ
า เชา านเชเชนน
าหรั
บแสดงผลปริ
มาณการใช
ไของแต
ฟฟาาของแต
ของแต
ะโรงเรื
อนน รวมถึ
รวมถึ
บอกค
าาสถานะต
ๆๆ ของเครื
ชั่วโมงการทํ
ชั่วชัโมงการทํ
างานางาน
าการทํ
งานอี
างานอี
กี่ชกั่วกกีโมงจะถึ
งเวลาสํ
งงเวลาสํ
าหรับาาหรั
การซ
อมบํออามบํ
รุง าาผรุรุางงนอิผผาานนอิ
นอิ
เตอร
เตอร
เน็ตเเน็น็ตต
่วโมงการทํ
าการทํ
งานการทํ
ากงานอี
กี่ช่ชั่วั่วโมงจะถึ
โมงจะถึ
เวลาสํ
หรับบการซ
การซ
มบํ
นนเตอร
หลังหลั
หลั
การดํ
การดํ
าเนิานาเนิเนิ
งาน
งาน
งงการดํ
นนงาน

กอกนการดํ
อนการดํ
าเนิาเนิ
นกงาน
นองาน
นการดําเนินงาน
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รายนามผูจัดทํา
ที่ปรึกษาคณะผูจัดทํา
นายยงยุทธ จันทรโรทัย

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

นายยงยุทธ สวัสดิสวนีย

รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
คณะผูทรงคุณวุฒิ

นายวุฒิพงษ อินทรธรรม

ผูทรงคุณวุฒิจากกรมปศุสัตว

ดร.พุทธ สองแสงจินดา

ผูทรงคุณวุฒิกรมประมง

ดร.ณัฐภร แกวประทุม

ผูทรงคุณวุฒิจากองคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย

นายไพบูลย ใจเด็ด

ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมสัตวบาลแหงประเทศ ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศาสตราจารย ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย เบญจปยะพร

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแกน

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วงกต วงศอภัย

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะผูจัดทํา

นายสารรัฐ ประกอบชาติ

ผูอํานวยการกองสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

นายวัชรินทร บุญฤทธิ์

นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

นายศิริเชษฐ วงศกุลวิจิตร

นายชางเทคนิคอาวุโส

นายกฤษณทัศ สําแดงฤทธิ์

วิศวกรชํานาญการ

นางสาวมินตรา ผูวัฒนาวงศ

วิศวกรปฏิบัติการ

คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ที่ปรึกษาโครงการ
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