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	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน	 (พพ.)	 ไดมีการสงเสริมประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาค

เกษตรกรรม	และยกระดับมาตรฐานการผลิตในภาคเกษตรกรรมใหสูงขึ้น	โดยมงุเนนการสรางและถายทอด	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	 ถือเปนกลมุหนึ่งที่มีความสําคัญในระบบเศรฐกิจ	 และยังมีศักยภาพการลดการใชพลังงาน

ไดมาก	 ในการดําเนินโครงการดังกลาว	 ไดสาธิตนํารองในฟารมที่เขารวมโครงการ	 เพื่อสงเสริมและสรางตนแบบ 

การอนุรักษพลังงานใหเปน	Smart	Farm	เพื่อนําผลที่ไดมาขยายผลไปสฟูารมอื่น	ๆ	ตอไปในอนาคต

ค�ำน�ำ
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1. SMART FARM กับกำรใชพลังงำนอยำงมีประสิทธิภำพ

 Smart farm	 คือการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาผสมผสานเขากับงานดานการเกษตรเพื่อชวยแกไข 

ปญหาตาง	ๆ	ใหกับเกษตรกร	เปนเทคโนโลยีฟารมอัจฉริยะที่ตั้งอยบูนแนวคิดของการทําเกษตรสมัยใหม	เปนกลยุทธใน

การทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยทําใหเกษตรกรสามารถปรับการใชทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพของ

พื้นที่มากที่สุด	 รวมไปถึงเรื่องการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ	 โดยวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในการเลี้ยง	

สัตวทําไดดวยกัน	3	วิธี	คือ

1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพลังงำน
คือการนําเครื่องจักรอุปกรณประสิทธิภาพสูง	และเทคโนโลยีตาง	ๆ 	มาใช	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน	เชน	การ

ใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง	การใชปมความรอน	เปนตน

2. กำรใชพลังงำนทดแทน
คือการนําพลังงานทดแทนรูปแบบตาง	ๆ	เชน	แสงอาทิตย	กาซชีวภาพ	มาชวยในการ	ผลิตกระแสไฟฟา	หรือความรอน	

เพื่อลดตนทุนในการผลิต

3. กำรใชระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
คือการนําระบบ	IoT	หรือ	Internet	of	Things	มาชวยในการเก็บขอมูลสัตว	เพื่อใหสามารถตรวจสอบ	ดูแลสุขภาพ	และ

พฤติกรรมของสัตวไดดียิ่งขึ้น	 รวมถึงการบันทึกและแสดงผลขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต	 และระบบควบคุมอัตโนมัติ 

ตางๆ

	 โดยฟารมปศุสัตวประเภทตาง	ๆ	นั้นสามารถนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเหมาะสมเพื่อประหยัดพลังงาน	

และลดตนทุนของฟารมไดโดยวิธีที่แตกตางกันไปดังนี้

1.	SMART	FARM	กับการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ	 1

2.	เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในฟารมปศุสัตว	 5

	 2.1	การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง	 5

	 2.2	การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ	 6

	 2.3	การเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ	 7

	 2.4	การติดตั้งปมความรอนสําหรับทําความรอน	 8

	 2.5	การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ	 9

	 2.6	การติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น	 10

	 2.7	การติดตั้งระบบทําความเย็นแบบระเหย	 11

	 2.8	การติดตั้งระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ	 12

	 2.9	การติดตั้งระบบควบคุมปมนํ้า	 13

3.	เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนในฟารมปศุสัตว	 16

	 3.1	การติดตังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย	 16

	 3.2	การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ	 17

4.	การประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	.	 18

	 4.1	Internet	of	Things	(IoT)	คืออะไร?	 18

	 4.2	การประยุกตใช	Internet	of	Things	(IoT)	กับฟารมปศุสัตว	 19

5.	กรณีศึกษา	 20

	 5.1	ฟารมโค	 20

	 5.2	ฟารมไก	 32

	 5.3	ฟารมสุกร	 42

สำรบัญ

1. กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใชพลังงำน

2. กำรใชพลังงำนทดแทน

3. กำรใชระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วิธีกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร 

ใชพลังงำน
ในกำรเลี้ยงสัตว
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ฟำรมไก ฟำรมสุกร

กำรเปลี่ยนพัดลมระบำยอำกำศ 

อุปกรณแสดงผลผำนอินเตอรเน็ต 

กำรติดตั้งระบบควบคุมกำรท�ำงำนของปมน�้ำ

กำรติดตั้งระบบท�ำควำมเย็นแบบระเหย 

กำรติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

กำรติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ
จำกกำซชีวภำพ 

ระบบผลิตไฟฟำดวยเซลลแสงอำทิตย

ระบบผลิตไฟฟำดวย กำซชีวภำพ 

กำรเปลี่ยนพัดลมระบำยอำกำศ ระบบผลิตไฟฟำดวยกำซชีวภำพ

กำรติดตั้งระบบท�ำควำมเย็นแบบระเหย 

กำรติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

ระบบผลิตไฟฟำดวยเซลลแสงอำทิตย

กำรติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟำจำก กำซชีวภำพ
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2. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
พลังงำนในฟำรปศุสัตว

2.1 กำรเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภำพสูง

	 มอเตอรประสิทธิภาพสูงมีสวนประกอบ	และลักษณะการทํางานเหมือนมอเตอรมาตรฐาน	แตใชพลังงานไฟฟา 

นอยกวา	 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ	 และเลือกใชวัสดุในการผลิตที่ดีขึ้น	 มีผลทําให	

ประสิทธิภาพของมอเตอรสูงขึ้น	 สามารถลดการสูญเสียพลังงานไดประมาณ	25	-	30%	 โดยมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

จะมีฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง	นําไปประยุกตใชกับมอเตอรพัดลม	และปมนํ้าภายในฟารม

ภาพแสดงมอเตอรประสิทธิภาพสูง และฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง

ฟำรมโค

กำรเปลี่ยนพัดลมระบำยอำกำศ

กำรติดตั้งระบบจัดกำรขอมูลโค

กำรติดตั้งปมควำมรอน

กำรติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ
จำกกำซชีวภำพ 

กำรติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิ
และควำมชื้นในโรงเรือน 

กำรติดตั้งถังเก็บน�้ำนมดิบ
พรอมระบบท�ำควำมเย็น 

ระบบผลิตไฟฟำดวยกำซชีวภำพ

ระบบผลิตไฟฟำดวยเซลลแสงอำทิตย
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2.2 กำรเปลี่ยนพัดลมระบำยอำกำศ 2.3 กำรเปลี่ยนเครื่องก�ำเนิดไฟฟำจำกกำซชีวภำพ

	 พัดลมระบายอากาศรนุใหมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ	 และเลือกใชวัสดุในการผลิตที่ดีข้ึน	

หรือมีการนํามอเตอรประสิทธิภาพสูงมาใช	สงผลใหพัดลมระบายอากาศใชพลังงานลดลง	ประหยัดพลังงานได	5	-	10%	

การใชพัดลมระบายอากาศรูปกรวยชวยเพิ่มการระบายอากาศไดมากกวาพัดลมทั่วไปโดยใชพลังงานที่เทากัน

	 เคร่ืองกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพรุนใหมมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ	 และเลือกใชวัสดุใน	

การผลิตที่ดีขึ้น	กอนหนานี้เครื่องกําเนิดไฟฟาทั่วไปใชกาซชีวภาพ	1	ลูกบากศเมตร	สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ	1.5	

กโิลวตัตชัว่โมง	แตเครือ่งกาํเนดิไฟฟารนุใหมใชกาซชวีภาพ	1	ลกูบากศเมตร	สามารถผลติไฟฟาไดประมาณ	2	กโิลวัตต 

ชั่วโมง	ทําใหปริมาณกาซชีวภาพที่มีอยูสามารถผลิตไฟฟาไดเพิ่มมากขึ้น

ภาพแสดงพัดลมระบายอากาศรูปกรวย ภาพแสดงเครื่องกําเนิดไฟฟาเกา

ภาพแสดงเครื่องกําเนิดไฟฟาใหม
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2.4 กำรตดิตัง้ปมควำมรอนส�ำหรบัท�ำควำมรอน 2.5 กำรติดตั้งระบบจัดกำรขอมูลโคอัตโนมัติ

	 ปมความรอนเปนชุดอุปกรณทําความรอนที่ใชคอมเพรสเซอรแบบเดียวกับที่ใชในเคร่ืองปรับอากาศ	 หลักการ	

ทํางานของปมความรอนคือการถายเทความรอน	ไมใชการสรางความรอน	ซึ่งมีผลพลอยไดเปนความเย็น	โดยปมความ	

รอนสามารถประยกุตใชกบัอปุกรณภายในฟารมได	 เชน	การใชปมความรอนมาอุนน้ําเพือ่ลางทาํความสะอาดโรงรีดนมโค	

แทนการใชฮีตเตอรไฟฟาเพื่อเปนการประหยัดพลังงาน

	 การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติเปนการวิเคราะหพฤติกรรมของโคนมโดยการใชอุปกรณติดตั้งบนตัว	

ของโค	โดยมอียูดวยกนั	2	แบบ	คือ	แบบท่ีติดต้ังบริเวณขาของโค	และแบบท่ีติดต้ังบริเวณคอของโค	มเีครือ่งคอมพวิเตอร 

ที่เปนเคร่ืองแมขายทําการรับขอมูลที่ไดจากตัวรับแตละตัวตลอดเวลา	 และมีตัวรับขอมูลโดยแสดงผลในแอปพลิเคชั่น 

บนมือถือสมารทโฟน	โดยจะวัดผลจากลักษณะการเคลื่อนไหว	อัตราการเตนของชีพจร	และการเคี้ยวของโคตัวนั้นๆ

ภาพแสดงปมความรอน

ภาพแสดงอุปกรณจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ
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2.6 กำรติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบท�ำควำมเย็น

	 ถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นเหมาะกับผูที่มีเครื่องรีดนมแบบ	Pipeline	 ซึ่งชวยรักษาคุณภาพนํ้านม	 

โดยการลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย	และปองกันการปนเปอนเพิ่มเติมจากอากาศภายนอก

	 การนําถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นมาใชโดยการขนสงดวยรถบรรทุก	 ซึ่งชนิดถังบรรจุเปนถัง	2	 ชั้น	

และมีฉนวนกันความรอนกั้นระหวางกลาง	 เพื่อปองกันความเย็นรั่วไหลออกสูบรรยากาศ	 ทําใหอุณหภูมิของน้ํานมดิบ	 

จากถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็นขนสงมาถึงศูนยรับนมดิบมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนอยมาก	 สงผลใหสามารถ 

คงคุณภาพของนํ้านมดิบไวได

	 ฟารมโคนมที่ใชถงัเก็บนมดบิพรอมระบบทาํความเยน็เม่ือทาํการรดีนมเสรจ็แลว	จะนาํนํา้นมดบิที่ไดไปเกบ็	เอา

ไวในถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น	ซึงจะทําใหเชื้อแบคทีเรียในนํ้านมดิบไมโต	โดยฟารมโคนมที่ใชถังเก็บนมดิบ

พรอมระบบทําความเย็นจะมีรถจากศูนยรับนํ้านมดิบมารับรอบเชารอบเดียวหลังรีดนมเสร็จ

ภาพแสดงถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น ภาพแสดงการเคลื่อนที่ของอากาศเขา และออกจากโรงเรือน

2.7 กำรติดตั้งระบบท�ำควำมเย็นแบบระเหย

	 ระบบทําความเย็นแบบระเหยจะชวยควบคุมอุณหภูมิ	และความชื้นในโรงเรือนใหคงที่	และสมํ่าเสมอ	โดยระบบ

ทําความเย็นแบบระเหย	สามารถลดอุณหภูมิไดประมาณ	8	-	10	Cํ	โดยมีคูลลิ่งแพดเปนหัวใจของระบบผลิต	จากวัสดุที่

เปนเยื่อไมจากธรรมชาติเคลือบสารชนิดพิเศษที่ดูดซับนํ้าไดรวดเร็ว	และไมเปอยยุย	สามารถกระจายนํ้าไปทั่วทุกพื้นผิว

ไดอยางรวดเร็ว	และสมํ่าเสมอ
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2.8 กำรตดิตัง้ระบบควบคมุพดัลมระบำยอำกำศ

	 ระบบควบคุมอัตโนมัติจะชวยควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนใหคงที่ไดสมํ่าเสมอ	โดยการใช	Microcontroller	ซึ่งมี

ราคาไมสูง	และสามารถทําใหแสดงผลไดผานอินเตอรเน็ต	ซึ่งเปนแนวคิด	Internet	of	Things	ไดดวย

	 ใหพดัลมระบายอากาศทาํงานเมือ่อณุหภมูิในโรงเรอืนสูงขึน้ถงึอณุหภมูทิีก่าํหนด	และใหหยดุทาํงานเมือ่อณุหภมิู

ในโรงเรือนลดลงถึงอุณหภูมิที่กําหนด	 เพื่อไมใหพัดลมตองทํางานตลอดเวลา	 ควบคุมการทํางานของพัดลมระบาย 

อากาศใหทํางานแคบางตัว	หรือสลับการใชงานในแตละวัน

ภาพแสดงระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ

ภาพแสดงระบบควบคุมปมนํ้า

2.9 กำรติดตั้งระบบควบคุมปมน�้ำ

	 ระบบควบคุมปมน้ําจะชวยควบคุมปมน้ําใหทํางานไดตามความตองการของฟารม	 โดยการควบคุมรูปแบบการ 

ทํางานใหมีการทํางานตามระดับนํ้าท่ีตองการ	 หรือทํางานตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหใชพลังงานไดอยางเต็ม	

ประสิทธิภาพ
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บ่อหมักกาซชีวภาพ
บ่อกรอง บ่อล้น ลานตากตะกอน

บ่อรวมของเสีย

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากก๊าวชีวภาพ

กระบวนการบ าบัดก๊าซชีวภาพ

ไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพ

ปุ๋ยเพื่อการเกษตร

3. เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับพลังงำนทดแทนในฟำรมปศุสัตว

3.1 กำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟำดวยเซลลแสงอำทิตย

 เซลลแสงอาทิตย	(Solar	Cell)	สามารถนําแสงอาทิตยมาผลิตเปนพลังงานไฟฟาเพื่อใชสําหรับอุปกรณภายใน	

ฟารม	เชน	พัดลมระบายอากาศ	ปมนํ้า	ไฟแสงสวาง	โดยกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเปนไฟฟากระแสตรงสามารถนํากระแส

ไฟฟาไปใชกับอุปกรณกระแสตรง	 ไดโดยตรง	 เชน	 ปมนํ้ากระแสตรง	 มอเตอรกระแสตรง	 แตอุปกรณไฟฟาสวนใหญ 

ในปจจบุนัเปนอปุกรณไฟฟากระแสสลบัจงึตองมีอุปกรณเพิม่เติม	ไดแก	เครือ่งแปลงกระแสไฟฟา	เพือ่แปลงไฟฟากระแส 

ตรงเปนไฟฟากระแสสลับ	และหากตองการเก็บสะสมพลังงานไวใชตอไปจะตองใชรวมกับแบตเตอรี่	โดยมีอุปกรณภายใน

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยตาง	ๆ	ดังนี้

3.2 กำรติดตั้งระบบผลิตไฟฟำดวยกำซชีวภำพ

เครื่องคุมการประจุ
(Charge Controller)

แบตเตอรี่
(Battery)

แผงโซลล่าเซลล์
(Solar Array)

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
(Inverter)

อุปกรณ์ไฟฟ้า AC

อุปกรณ์ไฟฟ้า DC

แผนภาพแสดงอุปกรณของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

แผนภาพแสดงอุปกรณในระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ

	 การติดตั้งบอหมักกาซชีวภาพเปนวิธีที่กําจัดของเสียภายในฟารม	 และยังไดกาซชีวภาพเพื่อนํามาใชประโยชน	

ในดานตาง	 ๆ	 เชน	 การใชทดแทนแกสหุงตม	 การผลิตไฟฟาเพื่อใชภายในฟารมอีกท้ังกากตะกอนที่เหลือในบอหมัก 

กาซชีวภาพนั้น	สามารถนําไปตากจนแหงที่ลานตากตะกอนเพื่อทําเปนปุยเพื่อการเกษตรได

	 การทีจ่ะนาํกาซชวีภาพมาผลติกระแสไฟฟาไดตองผานกระบวนการทาํความสะอาดกาซชวีภาพกอนสงเขาเครือ่ง

กําเนิดไฟฟาเพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องยนต	 และระบบทอสงกาซจากการกัดกรอนของกาซชีวภาพที่ยังไมผาน 

กระบวนการ	โดยทั่วไปกาซชีวภาพ	1	ลูกบากศเมตร	สามารถผลิตไฟฟาได	1.5	กิโลวัตตชั่วโมง
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4.1 Internet of Things (IoT) คืออะไร?

	 ปจจุบันความรูทางดานเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	farm)	มีการเผยแพรมากขึ้นในอินเตอรเน็ต	เพราะเปนแนวทาง

ที่ยั่งยืนของการทําฟารมปศุสัตว	หลายฟารมเริ่มมีการนําเอาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	farm)	มาใช	เพื่อควบคุม	

บริหาร	และจัดการการเลี้ยงสัตวผานสมารทโฟน	หรือคอมพิวเตอรของฟารมเอง	 เชน	การใชอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ	

และความชื้น	เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมในการเลี้ยงสัตวใหเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของสัตว	โดยสามารถแสดงผล

ออนไลนผานอินเตอรเน็ตโดยใชแนวคิด	Internet	of	Things	(IoT)

	 Internet	of	Things	(IoT)	หมายถงึ	การทีอุ่ปกรณตาง	ๆ 	ส่ิงตาง	ๆ 	ไดถกูเชือ่มโยงทกุส่ิงทกุอยางสูโลกอนิเตอรเน็ต	

ทําใหเราสามารถแสดงผล	และควบคุมการใชงานอุปกรณตาง	ๆ	ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต	เชน	การสั่งการเปด-ปด

อุปกรณไฟฟาภายในฟารมดวยการเชื่อมตอกับอุปกรณควบคุมผานโทรศัพทมือถือ	แท็บเล็ต	หรือ	คอมพิวเตอร	เปนตน	

4. กำรประยุกตใชระบบควบคุมอัตโนมัติ 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ภาพแสดงการประยุกตใชระบบ IoT

Internet

4.2 กำรประยุกตใช Internet of Things (IoT) กับฟำรมปศุสัตว

	 การประยุกตใชระบบ	IoT	เพือ่เขามาบรหิารจดัการฟารม	โดยมีแนวคดิในการแสดงผล	และควบคมุขอมูลทัง้หมด

ภายในฟารมเพื่อการจัดการฟารมที่เปนระบบ	 อีกทั้งยังชวยลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดความเสียหายโดยไมคาดคิด	 

ซึ่งระบบสามารถแจงเตือนความผิดปกติใหเราไดรับรทูันเวลา	 รวมถึงเก็บบันทึกขอมูล	 เชน	 การใชพลังงานในแตละวัน	

ปริมาณการผลิตไฟฟาของพลังงานทดแทน	 อุณหภูมิ	 และความชื้นของโรงเรือน	 เพื่อนํามาวิเคราะหและวางแผนการ 

จัดการฟารมตอไป

ภาพแสดงการมอนิเตอรขอมูลจากแหลงไฟฟาตาง ๆ ผานมิเตอร และแสดงผลผานอินเตอรเน็ต
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ฟารมลุงบอล 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบจัดการขอมูล และควบคุมฟารมออนไลน 

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

มาตรการท่ี 4: การติดตั้งพัดลมพลังงานเซลลแสงอาทิตย 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น จึงไดมี

มาตรการติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น ใชคนดูแลในการควบคุม และจัดการขอมูลฟารม จึงไดมี

มาตรการติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน มีมาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

และมีมาตรการติดตั้งพัดลมพลังงานเซลลแสงอาทิตย  

 
กอนการดําเนินงาน

ฟารมลุงบอล 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบจัดการขอมูล และควบคุมฟารมออนไลน 

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

มาตรการท่ี 4: การติดตั้งพัดลมพลังงานเซลลแสงอาทิตย 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น จึงไดมี

มาตรการติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น ใชคนดูแลในการควบคุม และจัดการขอมูลฟารม จึงไดมี

มาตรการติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน มีมาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

และมีมาตรการติดตั้งพัดลมพลังงานเซลลแสงอาทิตย  

 
กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น สามารถลดการใชพลังงานจาก 60,220 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 51,724 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดต้ังติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารม

ออนไลน ฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 36,500 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดต้ังพัดลมพลังงานเซลลแสงอาทิตย สามารถทําใหลดการใชพลังงานได 17,520 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT ทําใหควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศ และแสดงผลปริมาณการผลิต

ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย ไดผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน  

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 60% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 

“ตอนแรกท่ีไดเห็นสื่อประชาสัมพันธโครงการของกระทรวงพลังงาน 

 ผมไดสมัครเขารวมโครงการ ผมดีใจมากท่ีไดมีสวนรวมในโครงการนี้ โดยไดมี 

การนําพลังงานทดแทนมาใชเพ่ือลดตนทุนและสามารถนําสิ่งท่ีทําอยูไปบอกตอกับ 

ฟารมอ่ืน ๆ ท่ีสนใจไดอีกดวยครับ” 

คุณธนากร ผริตะโกมล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งถังเก็บนมดิบพรอมระบบทําความเย็น สามารถลดการใชพลังงานจาก 60,220 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 51,724 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดต้ังติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารม

ออนไลน ฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาได 36,500 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดต้ังพัดลมพลังงานเซลลแสงอาทิตย สามารถทําใหลดการใชพลังงานได 17,520 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT ทําใหควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศ และแสดงผลปริมาณการผลิต

ไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย ไดผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน  

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 60% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 

“ตอนแรกท่ีไดเห็นสื่อประชาสัมพันธโครงการของกระทรวงพลังงาน 

 ผมไดสมัครเขารวมโครงการ ผมดีใจมากท่ีไดมีสวนรวมในโครงการนี้ โดยไดมี 

การนําพลังงานทดแทนมาใชเพ่ือลดตนทุนและสามารถนําสิ่งท่ีทําอยูไปบอกตอกับ 

ฟารมอ่ืน ๆ ท่ีสนใจไดอีกดวยครับ” 

คุณธนากร ผริตะโกมล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



2524 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท พญาเย็น แดร่ี จํากัด 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งปมความรอนสําหรับทําความรอน  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมใชฮีตเตอรไฟฟาในการตมน้ํารอนสําหรับการลาง

ระบบรีดนมในแตละครั้ง แตเนื่องจากฮีตเตอรไฟฟาใชพลังงาน และเวลามากในการผลิตน้ํารอนแตละครั้ง จึงไดมี

มาตรการติดตั้งปมความรอนสําหรับทําความรอน ใชแรงงานคนเพ่ือจัดการขอมูล จดบันทึก รวมถึงการสังเกต และ

วิเคราะหสุขภาพ และพฤติกรรมการเปนสัด จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ และติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือลดการใชพลังงาน  

 กอนการดําเนินงาน

บริษัท พญาเย็น แดร่ี จํากัด 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งปมความรอนสําหรับทําความรอน  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมใชฮีตเตอรไฟฟาในการตมน้ํารอนสําหรับการลาง

ระบบรีดนมในแตละครั้ง แตเนื่องจากฮีตเตอรไฟฟาใชพลังงาน และเวลามากในการผลิตน้ํารอนแตละครั้ง จึงไดมี

มาตรการติดตั้งปมความรอนสําหรับทําความรอน ใชแรงงานคนเพ่ือจัดการขอมูล จดบันทึก รวมถึงการสังเกต และ

วิเคราะหสุขภาพ และพฤติกรรมการเปนสัด จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ และติดตั้งระบบ

ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือลดการใชพลังงาน  

 กอนการดําเนินงาน

 

 

 หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งปมความรอนขนาด 18 กิโลวัตตท่ีสามารถควบคุมการทํางานผานคอมพิวเตอร 

แทนการใชฮีตเตอรไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด สามารถผลิตน้ํารอนไดเร็วข้ึน และใชพลังงานลดลง 

สามารถลดการใชพลังงานได 21,923 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

ขนาด 50 กิโลวัตต พรอมระบบแสดงผลการผลิตกระแสไฟฟา สามารถผลิตไฟฟาได 73,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และ

ติดตั้งระบบ IoT สําหรับจัดการขอมูลโคอัตโนมัติแสดงผลพฤติกรรมของโคนม 300 ชิ้น เพ่ือตรวจจับพฤติกรรมการ

เปนสัด สุขภาพของโค เปนตน สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลดคาใชจายในการผสมเทียม ลดการจาง

พนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ยังสามารถลดคายารักษาโรคท่ีไมจําเปน ลดคาใชจายในการ

ซ้ือโคเพ่ิมเพ่ือทดแทนการคัดท้ิง และสามารถแสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยผานแอปพลิเคชั่นบน

สมารทโฟน  

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 50% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 

“ขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากครับ ท่ีไดมีโครงการดี ๆ 

 แบบนี้ ทางฟารมไดมีการศึกษาเทคโนโลยีเก่ียวกับฟารมโคนมไวบาง  

เชน ปมความรอน และระบบวิเคราะหพฤติกรรมโค  

แตยังขาดความม่ันใจในการลงทุน เม่ือไดรับคําแนะนําและการสนับสนุน 

จากโครงการก็ทําใหเราตัดสินใจไดงายข้ึน เม่ือดําเนินการเสร็จแลวทําให 

การบริหารฟารมงายข้ึนรวมถึงลดคาใชจายภายในฟารมไดอยางมาก” 

คุณชนะศักดิ์ จุมพลอานันท 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งปมความรอนขนาด 18 กิโลวัตตท่ีสามารถควบคุมการทํางานผานคอมพิวเตอร 

แทนการใชฮีตเตอรไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต จํานวน 1 ชุด สามารถผลิตน้ํารอนไดเร็วข้ึน และใชพลังงานลดลง 

สามารถลดการใชพลังงานได 21,923 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

ขนาด 50 กิโลวัตต พรอมระบบแสดงผลการผลิตกระแสไฟฟา สามารถผลิตไฟฟาได 73,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และ

ติดตั้งระบบ IoT สําหรับจัดการขอมูลโคอัตโนมัติแสดงผลพฤติกรรมของโคนม 300 ชิ้น เพ่ือตรวจจับพฤติกรรมการ

เปนสัด สุขภาพของโค เปนตน สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลดคาใชจายในการผสมเทียม ลดการจาง

พนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ยังสามารถลดคายารักษาโรคท่ีไมจําเปน ลดคาใชจายในการ

ซ้ือโคเพ่ิมเพ่ือทดแทนการคัดท้ิง และสามารถแสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตยผานแอปพลิเคชั่นบน

สมารทโฟน  

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 50% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 

“ขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากครับ ท่ีไดมีโครงการดี ๆ 

 แบบนี้ ทางฟารมไดมีการศึกษาเทคโนโลยีเก่ียวกับฟารมโคนมไวบาง  

เชน ปมความรอน และระบบวิเคราะหพฤติกรรมโค  

แตยังขาดความม่ันใจในการลงทุน เม่ือไดรับคําแนะนําและการสนับสนุน 

จากโครงการก็ทําใหเราตัดสินใจไดงายข้ึน เม่ือดําเนินการเสร็จแลวทําให 

การบริหารฟารมงายข้ึนรวมถึงลดคาใชจายภายในฟารมไดอยางมาก” 

คุณชนะศักดิ์ จุมพลอานันท 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



2726 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท เอส อาร ซี แอ็นนิมัล เฮล จํากัด 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมเคยมีการดําเนินการการติดตั้งระบบควบคุมพัดลม

ระบายอากาศโดยอุณหภูมิ และความชื้น ซ่ึงทําใหเกิดการเปดใชพัดลมระบายอากาศเกินท่ีจําเปนทําใหสูญเสีย

พลังงานโดยเปลาประโยชน จึงไดมีมาตรการติดต้ังระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ และเดิมฟารมยังใชแรงงานคน

เพ่ือจดบันทึก รวมถึงการสังเกต และวิเคราะหสุขภาพ และพฤติกรรมการเปนสัด จึงไดมีมาตรการติดต้ังระบบจัดการ

ขอมูลโคอัตโนมัติ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือลดการใชพลังงาน 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท เอส อาร ซี แอ็นนิมัล เฮล จํากัด 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมเคยมีการดําเนินการการติดตั้งระบบควบคุมพัดลม

ระบายอากาศโดยอุณหภูมิ และความชื้น ซ่ึงทําใหเกิดการเปดใชพัดลมระบายอากาศเกินท่ีจําเปนทําใหสูญเสีย

พลังงานโดยเปลาประโยชน จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศ และเดิมฟารมยังใชแรงงานคน

เพ่ือจดบันทึก รวมถึงการสังเกต และวิเคราะหสุขภาพ และพฤติกรรมการเปนสัด จึงไดมีมาตรการติดต้ังระบบจัดการ

ขอมูลโคอัตโนมัติ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือลดการใชพลังงาน 

กอนการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศตามอุณหภูมิท่ีพัดลมระบายอากาศเดิม จํานวน 

30 ชุด ทําใหลดชั่วโมงการเปดใชงานพัดระบายอากาศ สามารถลดการใชพลังงานไดจาก 72,900 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

เปน 67,068 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 30 กิโลวัตต สามารถผลิต

ไฟฟาได 43,800 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ติดตั้งระบบ IoT สําหรับจัดการขอมูลโคอัตโนมัติแสดงผลพฤติกรรมของโคนม 

300 ชิ้น เพ่ือตรวจจับพฤติกรรมการเปนสัด สุขภาพของโค เปนตน สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลด

คาใชจายในการผสมเทียม ลดการจางพนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ยังสามารถลดคายา

รักษาโรคท่ีไมจําเปน ลดคาใชจายในการซ้ือโคเพ่ิมเพ่ือทดแทนการคัดท้ิง และสามารถแสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของ

เซลลแสงอาทิตยผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 45% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 

“โครงการนี้เปนโครงการท่ีดีครับ ชวยเหลือใหคําแนะนําเทคโนโลยี 

 ทําใหเราเขาใจเทคโนโลยีมากข้ึนและกลาท่ีจะลงทุนเพ่ือท่ีจะ 

ปรับปรุงฟารมเราใหทันสมัยและยังชวยลดคาใชจายและแรงงานในการ 

ดูแลฟารม ถามีโอกาสเขารวมในโครงการถัด ๆ ไปก็ยินดีครับ” 

คุณอาทิตย ทิตยวงค 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศตามอุณหภูมิท่ีพัดลมระบายอากาศเดิม จํานวน 

30 ชุด ทําใหลดชั่วโมงการเปดใชงานพัดระบายอากาศ สามารถลดการใชพลังงานไดจาก 72,900 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

เปน 67,068 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 30 กิโลวัตต สามารถผลิต

ไฟฟาได 43,800 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ติดตั้งระบบ IoT สําหรับจัดการขอมูลโคอัตโนมัติแสดงผลพฤติกรรมของโคนม 

300 ชิ้น เพ่ือตรวจจับพฤติกรรมการเปนสัด สุขภาพของโค เปนตน สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลด

คาใชจายในการผสมเทียม ลดการจางพนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ยังสามารถลดคายา

รักษาโรคท่ีไมจําเปน ลดคาใชจายในการซ้ือโคเพ่ิมเพ่ือทดแทนการคัดท้ิง และสามารถแสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของ

เซลลแสงอาทิตยผานแอปพลิเคชั่นบนสมารทโฟน 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 45% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5 ป 

“โครงการนี้เปนโครงการท่ีดีครับ ชวยเหลือใหคําแนะนําเทคโนโลยี 

 ทําใหเราเขาใจเทคโนโลยีมากข้ึนและกลาท่ีจะลงทุนเพ่ือท่ีจะ 

ปรับปรุงฟารมเราใหทันสมัยและยังชวยลดคาใชจายและแรงงานในการ 

ดูแลฟารม ถามีโอกาสเขารวมในโครงการถัด ๆ ไปก็ยินดีครับ” 

คุณอาทิตย ทิตยวงค 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



2928 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

วสันตฟารม 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมใชแรงงานคนเพ่ือจัดการขอมูล จดบันทึก รวมถึงการ

สังเกต วิเคราะหสุขภาพ และพฤติกรรมการเปนสัด จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ และมี

มาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือลดการใชพลังงาน ซ่ึงฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต

ขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 20 หลอด ลดคาใชจายได 10,502 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

วสันตฟารม 

ประเภทฟารม : โคนม 

ท่ีตั้ง : อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมใชแรงงานคนเพ่ือจัดการขอมูล จดบันทึก รวมถึงการ

สังเกต วิเคราะหสุขภาพ และพฤติกรรมการเปนสัด จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติ และมี

มาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยเพ่ือลดการใชพลังงาน ซ่ึงฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต

ขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 20 หลอด ลดคาใชจายได 10,502 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติพรอมอุปกรณตรวจจับพฤติกรรมโค 250 ชิ้น ทําให

วิเคราะหพฤติกรรมของโคนมไดแมนยําข้ึน สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลดคาใชจายในการผสมเทียม 

และยารักษาโรคท่ีไมจําเปน ลดการจางพนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ลดคาใชจายในการ

ซ้ือโคเพ่ิมเพ่ือทดแทนการคัดท้ิง และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตต สามารถ

ผลิตไฟฟาได 36,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลขอมูลโค เชน พฤติกรรมการเปนสัด 

สุขภาพ เปนตน แสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย และปริมาณการผลิตไฟฟาในแตละวันผานแอป

พลิเคชันบนสมารทโฟน 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 30% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะคืนทุน 2.5 ป 

“ผมมีความประทับใจโครงการนี้เปนอยางมากท่ีใหโอกาสเกษตรกร 

ผูเลี้ยงโคนมรายยอยอยางฟารมของผม และผมสามารถนําฟารม 

มาเปนตนแบบใหเกษตรกรในประเทศไดศึกษาขอมูลการลด 

การใชพลังงานท่ีไดทํากับโครงการในครั้งนี้ ซ่ึงสามารถนํามาพัฒนา 

ตอยอดไดอีกดวยครับ” 

คุณวสันต จีนหลง 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบจัดการขอมูลโคอัตโนมัติพรอมอุปกรณตรวจจับพฤติกรรมโค 250 ชิ้น ทําให

วิเคราะหพฤติกรรมของโคนมไดแมนยําข้ึน สงผลใหลดคาเสียโอกาสในการผลิตน้ํานม ลดคาใชจายในการผสมเทียม 

และยารักษาโรคท่ีไมจําเปน ลดการจางพนักงานจดบันทึกพฤติกรรมการเปนสัด และดานสุขภาพ ลดคาใชจายในการ

ซ้ือโคเพ่ิมเพ่ือทดแทนการคัดท้ิง และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 20 กิโลวัตต สามารถ

ผลิตไฟฟาได 36,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลขอมูลโค เชน พฤติกรรมการเปนสัด 

สุขภาพ เปนตน แสดงปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย และปริมาณการผลิตไฟฟาในแตละวันผานแอป

พลิเคชันบนสมารทโฟน 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 30% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะคืนทุน 2.5 ป 

“ผมมีความประทับใจโครงการนี้เปนอยางมากท่ีใหโอกาสเกษตรกร 

ผูเลี้ยงโคนมรายยอยอยางฟารมของผม และผมสามารถนําฟารม 

มาเปนตนแบบใหเกษตรกรในประเทศไดศึกษาขอมูลการลด 

การใชพลังงานท่ีไดทํากับโครงการในครั้งนี้ ซ่ึงสามารถนํามาพัฒนา 

ตอยอดไดอีกดวยครับ” 

คุณวสันต จีนหลง 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



3130 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

ฟารมพฤกษะศรี 

ประเภทฟารม : โคเนื้อ 

ท่ีตั้ง : อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

มาตรการท่ี 1: การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมใชเครื่องยนตท่ีใชน้ํามันเพ่ือขับเครื่องผสมอาหารซ่ึง

คาใชจายน้ํามันสําหรับเครื่องยนตคอนขางสูง จึงไดมีมาตรการติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง และไฟฟาจากการไฟฟา

สวนภูมิภาคไมเพียงพอสําหรับการใชมอเตอร เนื่องจากสายสงแรงสูงอยูไกล ซ่ึงติดตั้งหมอแปลงไมได จึงไดมีมาตรการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

กอนการดําเนินงาน

ฟารมพฤกษะศรี 

ประเภทฟารม : โคเนื้อ 

ท่ีตั้ง : อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

มาตรการท่ี 1: การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมใชเครื่องยนตท่ีใชน้ํามันเพ่ือขับเครื่องผสมอาหารซ่ึง

คาใชจายน้ํามันสําหรับเครื่องยนตคอนขางสูง จึงไดมีมาตรการติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง และไฟฟาจากการไฟฟา

สวนภูมิภาคไมเพียงพอสําหรับการใชมอเตอร เนื่องจากสายสงแรงสูงอยูไกล ซ่ึงติดตั้งหมอแปลงไมได จึงไดมีมาตรการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 

กอนการดําเนินงาน

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูงขนาด 30 แรงมา ทดแทนเครื่องยนตท่ีใชน้ํามัน 7 ลิตรตอ

ชั่วโมง สามารถลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเทียบเทาพลังงานไฟฟาจาก 137,114 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 41,184 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 25 กิโลวัตต โดยมีกําลังการผลิต 

36,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย สามารถดู

การผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลาไดผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 70% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 

“หลังจากท่ีกระทรวงพลังงานไดมีโครงการนี้ข้ึนมา ทางฟารมพฤกษะศรี 

ไดเขารวมโครงการนี้ โดยแตเดิมฟารมอยูหางจากสายสงแรงสูง  

ทําใหไมสามารถติดตั้งหมอแปลงเพ่ือใชกับมอเตอรได กอนมีโครงการ 

ฟารมใชน้ํามันสําหรับเครื่องยนต หลังจากเขารวมโครงการนี้ไดดําเนินการ 

ติดตั้งเซลลแสงอาทิตย ทําใหมีไฟฟาใชไดอยางเพียงพอ สุดทาย 

แทบจะไมตองจายคาน้ํามันเลย หวังวาคงจะมีโครงการดี ๆ  

แบบนีใ้หแกเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ตอไปครับ” 
คุณปรารถนา พฤกษะศรี 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูงขนาด 30 แรงมา ทดแทนเครื่องยนตท่ีใชน้ํามัน 7 ลิตรตอ

ชั่วโมง สามารถลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิงเทียบเทาพลังงานไฟฟาจาก 137,114 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 41,184 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาด 25 กิโลวัตต โดยมีกําลังการผลิต 

36,500 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเซลลแสงอาทิตย สามารถดู

การผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลาไดผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 70% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 

“หลังจากท่ีกระทรวงพลังงานไดมีโครงการนี้ข้ึนมา ทางฟารมพฤกษะศรี 

ไดเขารวมโครงการนี้ โดยแตเดิมฟารมอยูหางจากสายสงแรงสูง  

ทําใหไมสามารถติดตั้งหมอแปลงเพ่ือใชกับมอเตอรได กอนมีโครงการ 

ฟารมใชน้ํามันสําหรับเครื่องยนต หลังจากเขารวมโครงการนี้ไดดําเนินการ 

ติดตั้งเซลลแสงอาทิตย ทําใหมีไฟฟาใชไดอยางเพียงพอ สุดทาย 

แทบจะไมตองจายคาน้ํามันเลย หวังวาคงจะมีโครงการดี ๆ  

แบบนีใ้หแกเกษตรกรรายอ่ืน ๆ ตอไปครับ” 
คุณปรารถนา พฤกษะศรี 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



 

32 
 

  

 

 



3534 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท รวมพรมิตร ฟารม จํากัด 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน 

มาตรการท่ี 4: การติดตั้งระบบกวนตะกอนในบอหมักกาซชีวภาพ

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลวโดยมีเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ขนาด 120 กิโลวัตต อยู 2 เครื่อง แตเนื่องจากเห็นวาเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมมีประสิทธิภาพต่ํา จึงไดมี

มาตรการการเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ พัดลมเดิมใชมอเตอรขนาด 1.2 กิโลวัตต จํานวน 10 ตัว แต

เนื่องจากเห็นวามอเตอรเกากินพลังงานสูง จึงไดมีมาตรการการเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง แตเดิมฟารมใชวิธีการ

วาจางพนักงานมาบันทึกปริมาณการใชพลังงาน จึงไดมีมาตรการการติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารม

ออนไลน และมีมาตรการการติดตั้งระบบกวนตะกอนในบอหมักกาซชีวภาพเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเกิดกาซชีวภาพ 

 
กอนการดําเนินงาน

บริษัท รวมพรมิตร ฟารม จํากัด 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน 

มาตรการท่ี 4: การติดตั้งระบบกวนตะกอนในบอหมักกาซชีวภาพ

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลวโดยมีเครื่อง

กําเนิดไฟฟา ขนาด 120 กิโลวัตต อยู 2 เครื่อง แตเนื่องจากเห็นวาเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมมีประสิทธิภาพต่ํา จึงไดมี

มาตรการการเปลี่ยนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ พัดลมเดิมใชมอเตอรขนาด 1.2 กิโลวัตต จํานวน 10 ตัว แต

เนื่องจากเห็นวามอเตอรเกากินพลังงานสูง จึงไดมีมาตรการการเปลี่ยนมอเตอรประสิทธิภาพสูง แตเดิมฟารมใชวิธีการ

วาจางพนักงานมาบันทึกปริมาณการใชพลังงาน จึงไดมีมาตรการการติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารม

ออนไลน และมีมาตรการการติดตั้งระบบกวนตะกอนในบอหมักกาซชีวภาพเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเกิดกาซชีวภาพ 

 
กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 160 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่อง ทดแทนเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเดิม สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึน 437,353 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง

ขนาด 1.1 กิโลวัตต จํานวน 10 เครื่อง ทดแทนพัดลมเดิม สามารถลดการใชพลังงานไดจากเดิม 9,667 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน สามารถลดคาใชจายดานแรงงานในการจัดการขอมูล

ใหลดลงจากเดิม และฟารมไดติดตั้งระบบกวนตะกอนเขาไปในบอหมักกาซชีวภาพ ทําใหเพ่ิมปริมาณกาซชีวภาพท่ี

ผลิตไดจากเดิม 437,352 ลูกบากศเมตรตอป เปน 514,609 ลูกบากศเมตรตอป สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึน 

123,611 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา การใช

ไฟฟารวม รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง 

และยังใชในการบันทึกขอมูลการใชพลังงานภายในโรงเรือน สามารถแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้น ผานอินเตอรเน็ต 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 44% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ป 

“ท่ีผานมาฟารมไดเห็นถึงขอดีของมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

 แตยังไมม่ันใจในการลงทุน ซ่ึงโครงการก็ไดเขามาแนะนําและอธิบาย 

 ทําใหตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูงรวมถึงการใช 

อินเตอรเน็ตและระบบควบคุมอัตโนมัติมาชวยดูแลฟารม ชวยใหงาย 

ตอการดูแลไก และลดคาไฟฟาของฟารมลงได ซ่ึงถามองใน 

การลงทุนระยะยาวถือวาคุมคามากครับ” 

คุณชาญวิทย เวชชากุล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 160 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่อง ทดแทนเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเดิม สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึน 437,353 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง

ขนาด 1.1 กิโลวัตต จํานวน 10 เครื่อง ทดแทนพัดลมเดิม สามารถลดการใชพลังงานไดจากเดิม 9,667 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน สามารถลดคาใชจายดานแรงงานในการจัดการขอมูล

ใหลดลงจากเดิม และฟารมไดติดตั้งระบบกวนตะกอนเขาไปในบอหมักกาซชีวภาพ ทําใหเพ่ิมปริมาณกาซชีวภาพท่ี

ผลิตไดจากเดิม 437,352 ลูกบากศเมตรตอป เปน 514,609 ลูกบากศเมตรตอป สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึน 

123,611 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา การใช

ไฟฟารวม รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง 

และยังใชในการบันทึกขอมูลการใชพลังงานภายในโรงเรือน สามารถแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้น ผานอินเตอรเน็ต 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 44% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ป 

“ท่ีผานมาฟารมไดเห็นถึงขอดีของมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

 แตยังไมม่ันใจในการลงทุน ซ่ึงโครงการก็ไดเขามาแนะนําและอธิบาย 

 ทําใหตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูงรวมถึงการใช 

อินเตอรเน็ตและระบบควบคุมอัตโนมัติมาชวยดูแลฟารม ชวยใหงาย 

ตอการดูแลไก และลดคาไฟฟาของฟารมลงได ซ่ึงถามองใน 

การลงทุนระยะยาวถือวาคุมคามากครับ” 

คุณชาญวิทย เวชชากุล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 160 กิโลวัตต จํานวน 2 เครื่อง ทดแทนเครื่องกําเนิด

ไฟฟาเดิม สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึน 437,353 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง

ขนาด 1.1 กิโลวัตต จํานวน 10 เครื่อง ทดแทนพัดลมเดิม สามารถลดการใชพลังงานไดจากเดิม 9,667 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ติดตั้งระบบจัดการขอมูลและควบคุมฟารมออนไลน สามารถลดคาใชจายดานแรงงานในการจัดการขอมูล

ใหลดลงจากเดิม และฟารมไดติดตั้งระบบกวนตะกอนเขาไปในบอหมักกาซชีวภาพ ทําใหเพ่ิมปริมาณกาซชีวภาพท่ี

ผลิตไดจากเดิม 437,352 ลูกบากศเมตรตอป เปน 514,609 ลูกบากศเมตรตอป สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึน 

123,611 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา การใช

ไฟฟารวม รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง 

และยังใชในการบันทึกขอมูลการใชพลังงานภายในโรงเรือน สามารถแสดงผลอุณหภูมิ และความชื้น ผานอินเตอรเน็ต 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 44% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 0.8 ป 

“ท่ีผานมาฟารมไดเห็นถึงขอดีของมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

 แตยังไมม่ันใจในการลงทุน ซ่ึงโครงการก็ไดเขามาแนะนําและอธิบาย 

 ทําใหตัดสินใจท่ีจะเปลี่ยนเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูงรวมถึงการใช 

อินเตอรเน็ตและระบบควบคุมอัตโนมัติมาชวยดูแลฟารม ชวยใหงาย 

ตอการดูแลไก และลดคาไฟฟาของฟารมลงได ซ่ึงถามองใน 

การลงทุนระยะยาวถือวาคุมคามากครับ” 

คุณชาญวิทย เวชชากุล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



3736 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

สมโชคฟารม 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ จึงไดมี

มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ และกอนหนานี้ฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 

วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 120 หลอด ลดคาใชจายได 104,244 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

สมโชคฟารม 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ จึงไดมี

มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ และกอนหนานี้ฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 

วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 120 หลอด ลดคาใชจายได 104,244 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากกาชชีวภาพ ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 68 กิโลวัตต โดยมี

กําลังการผลิต 275,940 กิโลวัตต ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 55% ของการใชพลังงานรวม โดยมี

ระยะเวลาคืนทุน 3 ป และระบบ IoT พรอมอุปกรณวัดปริมาณการใชไฟฟาของโรงเรือน ปริมาณการใชไฟฟารวม และ

ปริมาณการผลิตไฟฟาสามารถบริหารจัดการฟารมไดสะดวก และสรุปภาพรวมการใชพลังงานภายในฟารมไดงายมาก

ข้ึน ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ชวงท่ีผานมาราคาไขไกตกต่ํา จากคําแนะนําวิธีการลดตนทุน 

ของโครงการ โดยการสรางบอกาซชีวภาพพรอมเครื่องปนไฟ ทําใหตอนนี้ 

ในชวงกลางวันท่ีคาไฟแพงผมสามารถผลิตไฟฟาใชเองได ทําใหคาไฟลดลง 

อยางมาก ผมจึงสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางคลองตัว และผมอยาก 

จะบอกตอเพ่ือน ๆ สมาคมผูเลี้ยงไกไขภาคใตใหมาเขารวมโครงการดี ๆ 

 แบบนี้กันครับ” 
คุณสมโชค พุทธรักษ 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากกาชชีวภาพ ใชเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 68 กิโลวัตต โดยมี

กําลังการผลิต 275,940 กิโลวัตต ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 55% ของการใชพลังงานรวม โดยมี

ระยะเวลาคืนทุน 3 ป และระบบ IoT พรอมอุปกรณวัดปริมาณการใชไฟฟาของโรงเรือน ปริมาณการใชไฟฟารวม และ

ปริมาณการผลิตไฟฟาสามารถบริหารจัดการฟารมไดสะดวก และสรุปภาพรวมการใชพลังงานภายในฟารมไดงายมาก

ข้ึน ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ชวงท่ีผานมาราคาไขไกตกต่ํา จากคําแนะนําวิธีการลดตนทุน 

ของโครงการ โดยการสรางบอกาซชีวภาพพรอมเครื่องปนไฟ ทําใหตอนนี้ 

ในชวงกลางวันท่ีคาไฟแพงผมสามารถผลิตไฟฟาใชเองได ทําใหคาไฟลดลง 

อยางมาก ผมจึงสามารถดําเนินกิจการตอไปไดอยางคลองตัว และผมอยาก 

จะบอกตอเพ่ือน ๆ สมาคมผูเลี้ยงไกไขภาคใตใหมาเขารวมโครงการดี ๆ 

 แบบนี้กันครับ” 
คุณสมโชค พุทธรักษ 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



3938 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท ฟารม 99 กรุป จํากัด 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 270 กิโลวัตต แตเนื่องจากฟารมมีการขยายกําลังการเลี้ยง 

สงผลใหปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมี

มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพเพ่ิมเติม และกอนเขารวมโครงการฯฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออ

เรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 10 หลอด ลดคาใชจายได 2,592 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท ฟารม 99 กรุป จํากัด 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 270 กิโลวัตต แตเนื่องจากฟารมมีการขยายกําลังการเลี้ยง 

สงผลใหปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมี

มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพเพ่ิมเติม และกอนเขารวมโครงการฯฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออ

เรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 10 หลอด ลดคาใชจายได 2,592 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท ฟารม 99 กรุป จํากัด 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 270 กิโลวัตต แตเนื่องจากฟารมมีการขยายกําลังการเลี้ยง 

สงผลใหปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมี

มาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพเพ่ิมเติม และกอนเขารวมโครงการฯฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออ

เรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 10 หลอด ลดคาใชจายได 2,592 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 270 กิโลวัตต มีกําลังการผลิตเปน 216,000 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 33% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5.8 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผล และบันทึกการใชพลังงานภาพรวมภายในฟารมผานอินเตอรเน็ต ทําใหงายตอการจัดการขอมูล

ภายในฟารม  

“โครงการนี้ ทําใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญ 

ของการนําเอาเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ต 

มาประยุกตใชกับการบริหารจัดการฟารม รวมถึงพลังงานทดแทน 

 ซ่ึงทางฟารมมีกาซชีวภาพปริมาณมากเกินกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ท่ีมีอยูเดิม ทําใหตองสูญเสียพลังงานสวนนี้ไป แตหลังจากไดเขารวมโครงการฯ 

 และไดรับการสนับสนุนใหติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถ 

ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพไดเพ่ิมข้ึน สงผลใหรายจายในสวนพลังงานลดลง 

 ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนท่ีคุมคามากครับ” 
คุณปทพงษ สุขพันธ 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 270 กิโลวัตต มีกําลังการผลิตเปน 216,000 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 33% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5.8 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผล และบันทึกการใชพลังงานภาพรวมภายในฟารมผานอินเตอรเน็ต ทําใหงายตอการจัดการขอมูล

ภายในฟารม  

“โครงการนี้ ทําใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญ 

ของการนําเอาเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ต 

มาประยุกตใชกับการบริหารจัดการฟารม รวมถึงพลังงานทดแทน 

 ซ่ึงทางฟารมมีกาซชีวภาพปริมาณมากเกินกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ท่ีมีอยูเดิม ทําใหตองสูญเสียพลังงานสวนนี้ไป แตหลังจากไดเขารวมโครงการฯ 

 และไดรับการสนับสนุนใหติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถ 

ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพไดเพ่ิมข้ึน สงผลใหรายจายในสวนพลังงานลดลง 

 ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนท่ีคุมคามากครับ” 
คุณปทพงษ สุขพันธ 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 270 กิโลวัตต มีกําลังการผลิตเปน 216,000 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 33% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 5.8 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผล และบันทึกการใชพลังงานภาพรวมภายในฟารมผานอินเตอรเน็ต ทําใหงายตอการจัดการขอมูล

ภายในฟารม  

“โครงการนี้ ทําใหมีความรู ความเขาใจ และเห็นความสําคัญ 

ของการนําเอาเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเน็ต 

มาประยุกตใชกับการบริหารจัดการฟารม รวมถึงพลังงานทดแทน 

 ซ่ึงทางฟารมมีกาซชีวภาพปริมาณมากเกินกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ท่ีมีอยูเดิม ทําใหตองสูญเสียพลังงานสวนนี้ไป แตหลังจากไดเขารวมโครงการฯ 

 และไดรับการสนับสนุนใหติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาเพ่ิมเติม ทําใหสามารถ 

ผลิตกระแสไฟฟาจากกาซชีวภาพไดเพ่ิมข้ึน สงผลใหรายจายในสวนพลังงานลดลง 

 ซ่ึงถือวาเปนการลงทุนท่ีคุมคามากครับ” 
คุณปทพงษ สุขพันธ 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



4140 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

พากเพียรฟารม 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 150 กิโลวัตต ท่ีใชงานมา 8 ปทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา

ของเครื่องลดต่ําลง จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพใหมทดแทน ซ่ึงฟารมเคยปรับปรุงระบบ

ควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย จากระบบควบคุมเดิมท่ีใชเปนระบบ PLC ท่ีควบคุมการทํางานของพัดลม

ระบายอากาศ และปมน้ําจากอุณหภูมิ และความชื้น ลดคาใชจายได 220,752 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

พากเพียรฟารม 

ประเภทฟารม : ไกไข 

ท่ีตั้ง : อ.โพธาราม จ.ราชบุร ี

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 150 กิโลวัตต ท่ีใชงานมา 8 ปทําใหประสิทธิภาพการผลิตไฟฟา

ของเครื่องลดต่ําลง จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพใหมทดแทน ซ่ึงฟารมเคยปรับปรุงระบบ

ควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย จากระบบควบคุมเดิมท่ีใชเปนระบบ PLC ท่ีควบคุมการทํางานของพัดลม

ระบายอากาศ และปมน้ําจากอุณหภูมิ และความชื้น ลดคาใชจายได 220,752 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 160 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 150 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 645,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 839,280 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 46% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2.8 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง แสดงอุณหภูมิและความชื้นผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“โครงการไดใหคําแนะนําเครื่องปนไฟท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 

การใชไฟฟาของฟารม ซ่ึงทําใหสามารถผลิตไฟฟาไดครอบคลุมปริมาณ 

การใชไฟฟาของฟารม เปนอีกทางเลือกในการลดตนทุนเรื่องไฟฟา 

 รูสึกดีใจ ประทับใจโครงการนี้ และอยากแนะนําโครงการนี้ใหเพ่ือน ๆ 

 ในกลุมฟารมไกไดรูจัก มาแลกเปลี่ยน หรือเขารวมโครงการกัน” 

คุณฉัตรพันธุ สันติวรางกูร 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 160 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 150 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 645,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 839,280 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 46% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2.8 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง แสดงอุณหภูมิและความชื้นผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“โครงการไดใหคําแนะนําเครื่องปนไฟท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 

การใชไฟฟาของฟารม ซ่ึงทําใหสามารถผลิตไฟฟาไดครอบคลุมปริมาณ 

การใชไฟฟาของฟารม เปนอีกทางเลือกในการลดตนทุนเรื่องไฟฟา 

 รูสึกดีใจ ประทับใจโครงการนี้ และอยากแนะนําโครงการนี้ใหเพ่ือน ๆ 

 ในกลุมฟารมไกไดรูจัก มาแลกเปลี่ยน หรือเขารวมโครงการกัน” 

คุณฉัตรพันธุ สันติวรางกูร 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 160 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 150 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 645,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 839,280 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 46% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2.8 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง แสดงอุณหภูมิและความชื้นผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“โครงการไดใหคําแนะนําเครื่องปนไฟท่ีเหมาะสมกับลักษณะ 

การใชไฟฟาของฟารม ซ่ึงทําใหสามารถผลิตไฟฟาไดครอบคลุมปริมาณ 

การใชไฟฟาของฟารม เปนอีกทางเลือกในการลดตนทุนเรื่องไฟฟา 

 รูสึกดีใจ ประทับใจโครงการนี้ และอยากแนะนําโครงการนี้ใหเพ่ือน ๆ 

 ในกลุมฟารมไกไดรูจัก มาแลกเปลี่ยน หรือเขารวมโครงการกัน” 

คุณฉัตรพันธุ สันติวรางกูร 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน
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4544 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท บี.เอส.เอ ฟารม จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ จึงไดมี

มาตรการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ ซ่ึงเดิมกอนเขารวมโครงการฯ ฟารมเคยไดมีการติดตั้งชุดควบคุม

ระบบทําความเย็นแบบระเหยเปนแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งชุด Inverter ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพ่ือควบคุม

การทํางานของพัดลมระบายอากาศและปมน้ําใหเหมาะสม ลดคาใชจายได  1,487,609 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท บี.เอส.เอ ฟารม จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ จึงไดมี

มาตรการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ ซ่ึงเดิมกอนเขารวมโครงการฯ ฟารมเคยไดมีการติดตั้งชุดควบคุม

ระบบทําความเย็นแบบระเหยเปนแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งชุด Inverter ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพ่ือควบคุม

การทํางานของพัดลมระบายอากาศและปมน้ําใหเหมาะสม ลดคาใชจายได  1,487,609 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท บี.เอส.เอ ฟารม จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมไมมีระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ จึงไดมี

มาตรการติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ ซ่ึงเดิมกอนเขารวมโครงการฯ ฟารมเคยไดมีการติดตั้งชุดควบคุม

ระบบทําความเย็นแบบระเหยเปนแบบอัตโนมัติ โดยติดตั้งชุด Inverter ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพ่ือควบคุม

การทํางานของพัดลมระบายอากาศและปมน้ําใหเหมาะสม ลดคาใชจายได  1,487,609 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 270 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 823,997 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 35% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2.6 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผลการใชพลังงานของโรงเรือน และควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือนตาม

อุณหภุมิ และความชื้น ซ่ึงสามารถตั้งคาและสั่งการไดผานคอมพิวเตอร   

“ทางเราเปนฟารมท่ีสรางข้ึนใหม ท่ีเห็นความสําคัญของการใชพลังงาน 

ทดแทนภายในฟารม ซ่ึงตรงกับจุดประสงคของโครงการท่ีใหการสนับสนุน 

ในการใชไบโอแกสเพ่ือผลิตไฟฟามาใชภายในฟารม เพ่ือนํามูลสัตวมาใช 

ใหเกิดประโยชนจากท่ีเคยตองเสียคาใชจายในการบําบัดก็ชวยลดคาใชจายในสวนนี้ 

 อีกท้ังยังชวยลดของเสีย และคาไฟฟาภายในฟารมอีกดวย” 

คุณดํารงชัย พรหมกูล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 270 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 823,997 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 35% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2.6 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผลการใชพลังงานของโรงเรือน และควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือนตาม

อุณหภุมิ และความชื้น ซ่ึงสามารถตั้งคาและสั่งการไดผานคอมพิวเตอร   

“ทางเราเปนฟารมท่ีสรางข้ึนใหม ท่ีเห็นความสําคัญของการใชพลังงาน 

ทดแทนภายในฟารม ซ่ึงตรงกับจุดประสงคของโครงการท่ีใหการสนับสนุน 

ในการใชไบโอแกสเพ่ือผลิตไฟฟามาใชภายในฟารม เพ่ือนํามูลสัตวมาใช 

ใหเกิดประโยชนจากท่ีเคยตองเสียคาใชจายในการบําบัดก็ชวยลดคาใชจายในสวนนี้ 

 อีกท้ังยังชวยลดของเสีย และคาไฟฟาภายในฟารมอีกดวย” 

คุณดํารงชัย พรหมกูล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 270 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 823,997 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 35% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2.6 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผลการใชพลังงานของโรงเรือน และควบคุมการทํางานของพัดลมระบายอากาศภายในโรงเรือนตาม

อุณหภุมิ และความชื้น ซ่ึงสามารถตั้งคาและสั่งการไดผานคอมพิวเตอร   

“ทางเราเปนฟารมท่ีสรางข้ึนใหม ท่ีเห็นความสําคัญของการใชพลังงาน 

ทดแทนภายในฟารม ซ่ึงตรงกับจุดประสงคของโครงการท่ีใหการสนับสนุน 

ในการใชไบโอแกสเพ่ือผลิตไฟฟามาใชภายในฟารม เพ่ือนํามูลสัตวมาใช 

ใหเกิดประโยชนจากท่ีเคยตองเสียคาใชจายในการบําบัดก็ชวยลดคาใชจายในสวนนี้ 

 อีกท้ังยังชวยลดของเสีย และคาไฟฟาภายในฟารมอีกดวย” 

คุณดํารงชัย พรหมกูล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



4746 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท อินเทคค สุกรพันธุ จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

มาตรการท่ี 1: การปรับปรุงระบบควบคุมของระบบทําความเย็นแบบระเหย 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบทําความเย็นแบบระเหยอยูแลว แตมีการใช

มอเตอรธรรมดา และใชผูดูแลในการควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย จึงไดมีมาตรการปรับปรุงระบบควบคุม

ของระบบทําความเย็นแบบระเหย และเดิมฟารมใชพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาฯ จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท อินเทคค สุกรพันธุ จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 

มาตรการท่ี 1: การปรับปรุงระบบควบคุมของระบบทําความเย็นแบบระเหย 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบทําความเย็นแบบระเหยอยูแลว แตมีการใช

มอเตอรธรรมดา และใชผูดูแลในการควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย จึงไดมีมาตรการปรับปรุงระบบควบคุม

ของระบบทําความเย็นแบบระเหย และเดิมฟารมใชพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาฯ จึงไดมีมาตรการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาดวยกาซชีวภาพ 

กอนการดําเนินงาน

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง และระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับระบบทําความเย็น

แบบระเหย ทดแทนมอเตอรธรรมดา สามารถลดการใชพลังงานจาก 55,440 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 19,353

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 130 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 672,000 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงปริมาณการใชพลังงานในโรงเรือน สามารถแสดงผลผานอินเตอรเน็ต

บนเว็บไซตของฟารม  

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 54% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 

“ฟารมของเราเปนฟารมเกาท่ีไดมีการปรับปรุงใหม แตยังตองการ 

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาประกอบการตัดสินใจในการนําขอมูลมา 

พัฒนาฟารมเพ่ิมเติม จึงสมัครเขารวมโครงการ ซ่ึงทางโครงการไดใหคําแนะนํา 

และสนับสนุนชวยเหลือในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเลือกมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

หรือติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ และการติดตั้งไบโอแกส ซ่ึงเปนสวนสําคัญ 

ในการลดคาไฟฟาของฟารมครับ” 

คุณวิเชียร นนทภาธร 

กรรมการผูจัดการบริษัท 
 

หลังการดําเนินงาน

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูง และระบบควบคุมอัตโนมัติสําหรับระบบทําความเย็น

แบบระเหย ทดแทนมอเตอรธรรมดา สามารถลดการใชพลังงานจาก 55,440 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 19,353

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 130 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 672,000 

กิโลวัตตชั่วโมงตอป และระบบ IoT สําหรับแสดงปริมาณการใชพลังงานในโรงเรือน สามารถแสดงผลผานอินเตอรเน็ต

บนเว็บไซตของฟารม  

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 54% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป 

“ฟารมของเราเปนฟารมเกาท่ีไดมีการปรับปรุงใหม แตยังตองการ 

คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญมาประกอบการตัดสินใจในการนําขอมูลมา 

พัฒนาฟารมเพ่ิมเติม จึงสมัครเขารวมโครงการ ซ่ึงทางโครงการไดใหคําแนะนํา 

และสนับสนุนชวยเหลือในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนการเลือกมอเตอรประสิทธิภาพสูง 

หรือติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ และการติดตั้งไบโอแกส ซ่ึงเปนสวนสําคัญ 

ในการลดคาไฟฟาของฟารมครับ” 

คุณวิเชียร นนทภาธร 

กรรมการผูจัดการบริษัท 
 

หลังการดําเนินงาน



4948 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

ผาแดงฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศพรอมติดตั้งระบบควบคุม 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมปมน้ํา  

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีพัดลมระบายอากาศแบบปกติ และระบบควบคุม

แบบเปด-ปดอยูแลว แตเนื่องจากพัดลมระบายอากาศแบบปกติ และระบบควบคุมแบบเปด-ปดจะทําใหใชพัดลม

ระบายอากาศเกินความจําเปนทําใหสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน จึงไดมีมาตรการเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ 

พรอมติดตั้งระบบควบคุม และเดิมฟารมใชคนดูแลในการเปด-ปดไมมีระบบควบคุมปมน้ํา แตเนื่องจากปมน้ําในบาง

ชวงเวลาไมจําเปนตองทํางาน การเปดใชงานตลอดเวลาจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน จึงไดมีมาตรการติดต้ังระบบ

ควบคุมปมน้ํา ซ่ึงกอนเขารวมโครงการฯฟารมไดเคยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ บอหมักขนาด 1,000 ลูก

บากศเมตร เครื่องยนตขนาด 120 กิโลวัตต ลดคาใชจายได 1,056,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

ผาแดงฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศพรอมติดตั้งระบบควบคุม 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมปมน้ํา  

มาตรการท่ี 3: การติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีพัดลมระบายอากาศแบบปกติ และระบบควบคุม

แบบเปด-ปดอยูแลว แตเนื่องจากพัดลมระบายอากาศแบบปกติ และระบบควบคุมแบบเปด-ปดจะทําใหใชพัดลม

ระบายอากาศเกินความจําเปนทําใหสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน จึงไดมีมาตรการเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ 

พรอมติดตั้งระบบควบคุม และเดิมฟารมใชคนดูแลในการเปด-ปดไมมีระบบควบคุมปมน้ํา แตเนื่องจากปมน้ําในบาง

ชวงเวลาไมจําเปนตองทํางาน การเปดใชงานตลอดเวลาจะทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน จึงไดมีมาตรการติดต้ังระบบ

ควบคุมปมน้ํา ซ่ึงกอนเขารวมโครงการฯฟารมไดเคยติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ บอหมักขนาด 1,000 ลูก

บากศเมตร เครื่องยนตขนาด 120 กิโลวัตต ลดคาใชจายได 1,056,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดมีการเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ พรอมติดตั้งระบบควบคุมท่ีการทํางานของพัดลมแปร

ผันตามอุณหภูมิ และความชื้นภายในโรงเรือน สามารถลดการใชพลังงานจากเดิมใชอยูท่ี 420,743 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป เปน 230,003 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดมีการติดตั้งระบบควบคุมปมน้ําโดยตั้งเวลาเปด-ปดอัตโนมัติ 

สามารถลดการใชพลังงานจากเดิมใชอยูท่ี 209,532 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 61,501 กิโลวัตตชั่วโมงตอป มีระบบ

แสดงผลการใชพลังงานในโรงเรือน และการใชพลังงานรวม นอกจากนี้ยังแสดงสถานะของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงถึงจะตองซอมบํารุง เปนตน ผานอุปกรณแสดงผลท่ีตูไฟหลักของฟารม 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 60% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป 

“รูสึกวาโครงการนี้เปนประโยชนแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย 

เปนอยางมากครับ โดยหลังจากท่ีทางฟารมไดติดตั้งพัดลมรุนใหมพรอม 

ระบบควบคุม ทําใหสามารถลดการใชพลังงานและทําใหบริหารจัดการ 

ฟารมไดสะดวกยิ่งข้ึนครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณทวี กัลยณจารี 

เจาของฟารม 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดมีการเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศ พรอมติดตั้งระบบควบคุมท่ีการทํางานของพัดลมแปร

ผันตามอุณหภูมิ และความชื้นภายในโรงเรือน สามารถลดการใชพลังงานจากเดิมใชอยูท่ี 420,743 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป เปน 230,003 กิโลวัตตชั่วโมงตอป และฟารมไดมีการติดตั้งระบบควบคุมปมน้ําโดยตั้งเวลาเปด-ปดอัตโนมัติ 

สามารถลดการใชพลังงานจากเดิมใชอยูท่ี 209,532 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 61,501 กิโลวัตตชั่วโมงตอป มีระบบ

แสดงผลการใชพลังงานในโรงเรือน และการใชพลังงานรวม นอกจากนี้ยังแสดงสถานะของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงถึงจะตองซอมบํารุง เปนตน ผานอุปกรณแสดงผลท่ีตูไฟหลักของฟารม 

สรุปภาพรวมแลวพบวาสามารถลดการใชพลังงานได 60% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป 

“รูสึกวาโครงการนี้เปนประโยชนแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย 

เปนอยางมากครับ โดยหลังจากท่ีทางฟารมไดติดตั้งพัดลมรุนใหมพรอม 

ระบบควบคุม ทําใหสามารถลดการใชพลังงานและทําใหบริหารจัดการ 

ฟารมไดสะดวกยิ่งข้ึนครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณทวี กัลยณจารี 

เจาของฟารม 

 



5150 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท ฟารมจงเจริญ จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.บานนา จ.นครนายก 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดต้ังระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 5 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่อง แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของฟารมมีมากกวา

ปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่องไมสามารถผลิตไฟฟาไดครอบคลุม

ปริมาณการใชไฟฟาของฟารม จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพเพ่ิม ซ่ึงเดิมฟารมเคยมีการ

ติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ลดคาใชจายได  856,000 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท ฟารมจงเจริญ จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.บานนา จ.นครนายก 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดต้ังระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 5 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่อง แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของฟารมมีมากกวา

ปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่องไมสามารถผลิตไฟฟาไดครอบคลุม

ปริมาณการใชไฟฟาของฟารม จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพเพ่ิม ซ่ึงเดิมฟารมเคยมีการ

ติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ลดคาใชจายได  856,000 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท ฟารมจงเจริญ จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.บานนา จ.นครนายก 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดต้ังระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 5 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่อง แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของฟารมมีมากกวา

ปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟา 4 เครื่องไมสามารถผลิตไฟฟาไดครอบคลุม

ปริมาณการใชไฟฟาของฟารม จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพเพ่ิม ซ่ึงเดิมฟารมเคยมีการ

ติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ลดคาใชจายได  856,000 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 370 กิโลวัตต รวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมอีก 4 เครื่อง 

สามารถผลิตไฟฟาได 1,533,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 15% ของการใชพลังงาน

รวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 4.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการผลิตไฟฟารวมถึงบอกคาสถานะตางๆ เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ของเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

แสดงผลการใชพลังงานรวมภายในฟารมผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน  

“ขอบคุณกระทรวงพลังงานท่ีชวยเหลือเงินสนับสนุนในการซ้ือเครื่องปนไฟ 

เพ่ิมเติม ทางฟารมยินดีใหความรวมมือในดานตาง ๆ เปนอยางยิ่ง  

หากตองการสถานท่ีเพ่ือเผยแพรความรูในดานกาซชีวภาพและโซลาเซลลแกผูท่ีสนใจ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณณฐมน พลภาณุมาศ 

เจาของฟารม 
 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 370 กิโลวัตต รวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมอีก 4 เครื่อง 

สามารถผลิตไฟฟาได 1,533,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 15% ของการใชพลังงาน

รวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 4.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการผลิตไฟฟารวมถึงบอกคาสถานะตางๆ เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ของเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

แสดงผลการใชพลังงานรวมภายในฟารมผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน  

“ขอบคุณกระทรวงพลังงานท่ีชวยเหลือเงินสนับสนุนในการซ้ือเครื่องปนไฟ 

เพ่ิมเติม ทางฟารมยินดีใหความรวมมือในดานตาง ๆ เปนอยางยิ่ง  

หากตองการสถานท่ีเพ่ือเผยแพรความรูในดานกาซชีวภาพและโซลาเซลลแกผูท่ีสนใจ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณณฐมน พลภาณุมาศ 

เจาของฟารม 
 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 370 กิโลวัตต รวมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมอีก 4 เครื่อง 

สามารถผลิตไฟฟาได 1,533,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 15% ของการใชพลังงาน

รวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 4.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการผลิตไฟฟารวมถึงบอกคาสถานะตางๆ เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ของเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

แสดงผลการใชพลังงานรวมภายในฟารมผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน  

“ขอบคุณกระทรวงพลังงานท่ีชวยเหลือเงินสนับสนุนในการซ้ือเครื่องปนไฟ 

เพ่ิมเติม ทางฟารมยินดีใหความรวมมือในดานตาง ๆ เปนอยางยิ่ง  

หากตองการสถานท่ีเพ่ือเผยแพรความรูในดานกาซชีวภาพและโซลาเซลลแกผูท่ีสนใจ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณณฐมน พลภาณุมาศ 

เจาของฟารม 
 



5352 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

ทรงพลฟารม

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 260 กิโลวัตต แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของ

ฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงแตเดิมฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต 

จํานวน 400 หลอด ลดคาใชจายได 98,496 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

ทรงพลฟารม

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 260 กิโลวัตต แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของ

ฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงแตเดิมฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต 

จํานวน 400 หลอด ลดคาใชจายได 98,496 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

ทรงพลฟารม

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 260 กิโลวัตต แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของ

ฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงแตเดิมฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต 

จํานวน 400 หลอด ลดคาใชจายได 98,496 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 550 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 260 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 1,152,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 1,800,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 53% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“หลังจากฟารมของเราไดมีโอกาสเขารวมโครงการ และปรับปรุง 

อุปกรณในฟารม ทําใหลดคาไฟฟาลงไดมากเลยคะ อยากใหมีโครงการแบบนี้ 

และขยายผลตอไป เพ่ือใหเพ่ือน ๆ เกษตรกรอ่ืน ๆ ไดลดการใชพลังงานไดตอไป” 

หลังการดําเนินงาน

คุณสมบูรณ เนื้อนิ่ม 

เจาของฟารม 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 550 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 260 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 1,152,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 1,800,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 53% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“หลังจากฟารมของเราไดมีโอกาสเขารวมโครงการ และปรับปรุง 

อุปกรณในฟารม ทําใหลดคาไฟฟาลงไดมากเลยคะ อยากใหมีโครงการแบบนี้ 

และขยายผลตอไป เพ่ือใหเพ่ือน ๆ เกษตรกรอ่ืน ๆ ไดลดการใชพลังงานไดตอไป” 

หลังการดําเนินงาน

คุณสมบูรณ เนื้อนิ่ม 

เจาของฟารม 



5554 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

อนันตฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีบอกาซชีวภาพอยูแลว แตยังไมไดดําเนินการติดตั้ง

เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีบอหมักกาซชีวภาพ 1 บอ จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงฟารม

เคยติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ใหทํางานตามอุณหภูมิท่ีตั้งไวอยางเหมาะสม ลดคาใชจายได 

252,288 บาทตอป 

 
กอนการดําเนินงาน

อนันตฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีบอกาซชีวภาพอยูแลว แตยังไมไดดําเนินการติดตั้ง

เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีบอหมักกาซชีวภาพ 1 บอ จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงฟารม

เคยติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ใหทํางานตามอุณหภูมิท่ีตั้งไวอยางเหมาะสม ลดคาใชจายได 

252,288 บาทตอป 

 
กอนการดําเนินงาน

อนันตฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีบอกาซชีวภาพอยูแลว แตยังไมไดดําเนินการติดตั้ง

เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีบอหมักกาซชีวภาพ 1 บอ จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงฟารม

เคยติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ใหทํางานตามอุณหภูมิท่ีตั้งไวอยางเหมาะสม ลดคาใชจายได 

252,288 บาทตอป 

 
กอนการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 180 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 311,520 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป และระบบ 

IoT พรอมระบบแสดงผล และบันทึกการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ รวมถึงบอกคาสถานะตาง 

ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ท่ีสามารถตรวจสอบไดผานสมารท

โฟน 

“สิ่งแรกท่ีไดจากโครงการนี้ คือ คําแนะนําในการติดตั้ง 

เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีทําใหสามารถผลิตไฟฟาใชเองได อยางท่ีสองเม่ือ 

ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาแลวสามารถลดคาใชจายพลังงานลงไดอยางมาก 

 ตองขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากครับ” 

คุณตอพงศ สุจจานันท 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 180 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 311,520 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป และระบบ 

IoT พรอมระบบแสดงผล และบันทึกการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ รวมถึงบอกคาสถานะตาง 

ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ท่ีสามารถตรวจสอบไดผานสมารท

โฟน 

“สิ่งแรกท่ีไดจากโครงการนี้ คือ คําแนะนําในการติดตั้ง 

เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีทําใหสามารถผลิตไฟฟาใชเองได อยางท่ีสองเม่ือ 

ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาแลวสามารถลดคาใชจายพลังงานลงไดอยางมาก 

 ตองขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากครับ” 

คุณตอพงศ สุจจานันท 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 180 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 311,520 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 2 ป และระบบ 

IoT พรอมระบบแสดงผล และบันทึกการผลิตไฟฟาจากเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ รวมถึงบอกคาสถานะตาง 

ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ท่ีสามารถตรวจสอบไดผานสมารท

โฟน 

“สิ่งแรกท่ีไดจากโครงการนี้ คือ คําแนะนําในการติดตั้ง 

เครื่องกําเนิดไฟฟาท่ีทําใหสามารถผลิตไฟฟาใชเองได อยางท่ีสองเม่ือ 

ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาแลวสามารถลดคาใชจายพลังงานลงไดอยางมาก 

 ตองขอขอบคุณกระทรวงพลังงานมากครับ” 

คุณตอพงศ สุจจานันท 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



5756 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

ปพนฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การใชหลอดอินฟราเรดแทนหลอดไสในการใหความอบอุน 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีบอกาซชีวภาพอยูแลว แตยังไมไดดําเนินการติดตั้ง

เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีบอหมักกาซชีวภาพ 1 บอ จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงฟารม

เคยมีการเปลี่ยนหลอดไฟในการใหความอบอุนจากหลอดไส 250 วัตต เปนหลอดอินฟราเรด 175 วัตต เปนจํานวน 

200 หลอด ลดคาใชจายได 54,000 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

ปพนฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การใชหลอดอินฟราเรดแทนหลอดไสในการใหความอบอุน 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีบอกาซชีวภาพอยูแลว แตยังไมไดดําเนินการติดตั้ง

เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีบอหมักกาซชีวภาพ 1 บอ จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงฟารม

เคยมีการเปลี่ยนหลอดไฟในการใหความอบอุนจากหลอดไส 250 วัตต เปนหลอดอินฟราเรด 175 วัตต เปนจํานวน 

200 หลอด ลดคาใชจายได 54,000 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

ปพนฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.จอมบึง จ.ราชบรุี 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การใชหลอดอินฟราเรดแทนหลอดไสในการใหความอบอุน 

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีบอกาซชีวภาพอยูแลว แตยังไมไดดําเนินการติดตั้ง

เครื่องกําเนิดไฟฟา โดยมีบอหมักกาซชีวภาพ 1 บอ จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ ซ่ึงฟารม

เคยมีการเปลี่ยนหลอดไฟในการใหความอบอุนจากหลอดไส 250 วัตต เปนหลอดอินฟราเรด 175 วัตต เปนจํานวน 

200 หลอด ลดคาใชจายได 54,000 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 220 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 604,500 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 45% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน ชั่วโมงการทํางาน 

การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ผมขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานมากครับ ท่ีไดสนับสนุนการ 

ติดตั้งเครื่องปนไฟท่ีฟารมผม ทําใหชวยลดคาใชจายไปไดเยอะเลยครับ และการ 

แสดงผลการใชและผลิตไฟฟาทําใหงายตอการจัดการฟารมมากครับ” 

คุณวรภพ ทวีไกรกุล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 220 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 604,500 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 45% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน ชั่วโมงการทํางาน 

การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ผมขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานมากครับ ท่ีไดสนับสนุนการ 

ติดตั้งเครื่องปนไฟท่ีฟารมผม ทําใหชวยลดคาใชจายไปไดเยอะเลยครับ และการ 

แสดงผลการใชและผลิตไฟฟาทําใหงายตอการจัดการฟารมมากครับ” 

คุณวรภพ ทวีไกรกุล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 220 กิโลวัตต สามารถผลิตไฟฟาได 604,500 กิโลวัตต

ชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 45% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป และระบบ 

IoT สําหรับแสดงผลปริมาณการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน ชั่วโมงการทํางาน 

การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ผมขอขอบคุณทางกระทรวงพลังงานมากครับ ท่ีไดสนับสนุนการ 

ติดตั้งเครื่องปนไฟท่ีฟารมผม ทําใหชวยลดคาใชจายไปไดเยอะเลยครับ และการ 

แสดงผลการใชและผลิตไฟฟาทําใหงายตอการจัดการฟารมมากครับ” 

คุณวรภพ ทวีไกรกุล 

เจาของฟารม 

 

หลังการดําเนินงาน



5958 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท แมทา พี.ดี. จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต แตเนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟามีประสิทธิภาพต่ํา

เนื่องจากอายุการใชงานท่ีคอนขางนาน จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพใหม ซ่ึงฟารมเคยมีการ

ติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ลดคาใชจายได 475,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

บริษัท แมทา พี.ดี. จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต แตเนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟามีประสิทธิภาพต่ํา

เนื่องจากอายุการใชงานท่ีคอนขางนาน จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพใหม ซ่ึงฟารมเคยมีการ

ติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ลดคาใชจายได 475,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

บริษัท แมทา พี.ดี. จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 1 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 500 กิโลวัตต แตเนื่องจากเครื่องกําเนิดไฟฟามีประสิทธิภาพต่ํา

เนื่องจากอายุการใชงานท่ีคอนขางนาน จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพใหม ซ่ึงฟารมเคยมีการ

ติดตั้งระบบควบคุมระบบทําความเย็นแบบระเหย ลดคาใชจายได 475,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: : ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 450 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 

500 กิโลวัตตท่ีมีอายุการใชงานคอนขางนาน สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 1,755,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป เปน 2,257,200 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมี

ระยะเวลาคืนทุน 2.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานอินเตอรเน็ต 

“เครื่องปนไฟท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ทําใหเราสามารถ 

ผลิตไฟฟาไดมากข้ึน จากเครื่องปนไฟเกาท่ีใชมานานแลวซ่ึงผลิตไฟฟา 

ไดนอยกวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงการเปลี่ยนเครื่องปนไฟทําใหสามารถ 

ชวยลดคาไฟฟาในฟารมไดมากเลยทีเดียวครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณธนวัต กัลยาณจาร ี

เจาของฟารม 
 

หลังการดําเนินการ: : ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 450 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 

500 กิโลวัตตท่ีมีอายุการใชงานคอนขางนาน สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 1,755,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป เปน 2,257,200 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมี

ระยะเวลาคืนทุน 2.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานอินเตอรเน็ต 

“เครื่องปนไฟท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ทําใหเราสามารถ 

ผลิตไฟฟาไดมากข้ึน จากเครื่องปนไฟเกาท่ีใชมานานแลวซ่ึงผลิตไฟฟา 

ไดนอยกวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงการเปลี่ยนเครื่องปนไฟทําใหสามารถ 

ชวยลดคาไฟฟาในฟารมไดมากเลยทีเดียวครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณธนวัต กัลยาณจาร ี

เจาของฟารม 
 

หลังการดําเนินการ: : ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 450 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 

500 กิโลวัตตท่ีมีอายุการใชงานคอนขางนาน สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 1,755,600 กิโลวัตตชั่วโมงตอ

ป เปน 2,257,200 กิโลวัตตชั่วโมงตอป ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 39% ของการใชพลังงานรวม โดยมี

ระยะเวลาคืนทุน 2.3 ป และระบบ IoT สําหรับแสดงผลการใชไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิด

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ เชน ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานอินเตอรเน็ต 

“เครื่องปนไฟท่ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการ ทําใหเราสามารถ 

ผลิตไฟฟาไดมากข้ึน จากเครื่องปนไฟเกาท่ีใชมานานแลวซ่ึงผลิตไฟฟา 

ไดนอยกวาท่ีควรจะเปน ซ่ึงการเปลี่ยนเครื่องปนไฟทําใหสามารถ 

ชวยลดคาไฟฟาในฟารมไดมากเลยทีเดียวครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณธนวัต กัลยาณจาร ี

เจาของฟารม 
 



6160 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

ทวีรัตนฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 160 กิโลวัตต แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของ

ฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 

450 หลอด ลดคาใชจายได 130,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

ทวีรัตนฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 160 กิโลวัตต แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของ

ฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 

450 หลอด ลดคาใชจายได 130,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

ทวีรัตนฟารม 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.นางรอง จ.บุรีรัมย 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซชีวภาพ  

มาตรการท่ี 2: การใชหลอด LED  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ และเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 160 กิโลวัตต แตเนื่องจากปริมาณการผลิตกาซชีวภาพของ

ฟารมมีมากกวาปริมาณการใชกาซชีวภาพของเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงไดมีมาตรการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจากกาซ

ชีวภาพท่ีมีขนาดใหญข้ึน ซ่ึงฟารมเคยเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนตขนาด 36 วัตต เปนหลอด LED 18 วัตต จํานวน 

450 หลอด ลดคาใชจายได 130,000 บาทตอป 

 กอนการดําเนินงาน

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 220 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 160 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 360,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 1,224,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 58% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ฟารมเราเขารวมโครงการนี้ เนื่องจากมีจุดประสงคนาสนใจ  

สามารถนํามาใชกับฟารมเราได โดยไดเปลี่ยนเครื่องปนไฟจากกาซชีวภาพ 

ทําใหปนไฟไดมากข้ึน ลดคาไฟลงชวยใหตนทุนนอยลงดวยครับ 

ถามีโครงการแบบนี้อีกอยากสนับสนุนใหฟารมอ่ืน ๆ มาสมัคร 

เขารวมโครงการนี้กันครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณสุรชัย อมรโรจนวรวุฒิ 

ผูจัดการฟารม 

 
หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 220 กิโลวัตต ทดแทนเครื่องกําเนิดไฟฟาเดิมขนาด 160 

กิโลวัตต สามารถเพ่ิมกําลังการผลิตไดเพ่ิมข้ึนจาก 360,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป เปน 1,224,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 58% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1.5 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการผลิตไฟฟาของเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ เชน ชั่วโมงการทํางาน การ

ทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

“ฟารมเราเขารวมโครงการนี้ เนื่องจากมีจุดประสงคนาสนใจ  

สามารถนํามาใชกับฟารมเราได โดยไดเปลี่ยนเครื่องปนไฟจากกาซชีวภาพ 

ทําใหปนไฟไดมากข้ึน ลดคาไฟลงชวยใหตนทุนนอยลงดวยครับ 

ถามีโครงการแบบนี้อีกอยากสนับสนุนใหฟารมอ่ืน ๆ มาสมัคร 

เขารวมโครงการนี้กันครับ” 

หลังการดําเนินงาน

คุณสุรชัย อมรโรจนวรวุฒิ 

ผูจัดการฟารม 

 



6362 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

บริษัท ไผสิงหทอง จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.ปาโมก จ.อางทอง 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งบอกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมไฟแสงสวางอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ แตเนื่องจากฟารมขยายปริมาณการเลี้ยงจึงไดมีแนวคิดทํามาตรการติดตั้งบอกาซชีวภาพ

เพ่ิมเติม ซ่ึงฟารมเคยติดตั้งระบบควบคุมไฟแสงสวางอัตโนมัติ โดยควบคุมการเปด-ปดโดยการตั้งเวลา ลดคาใชจายได 

271,538 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท ไผสิงหทอง จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.ปาโมก จ.อางทอง 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งบอกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมไฟแสงสวางอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ แตเนื่องจากฟารมขยายปริมาณการเลี้ยงจึงไดมีแนวคิดทํามาตรการติดตั้งบอกาซชีวภาพ

เพ่ิมเติม ซ่ึงฟารมเคยติดตั้งระบบควบคุมไฟแสงสวางอัตโนมัติ โดยควบคุมการเปด-ปดโดยการตั้งเวลา ลดคาใชจายได 

271,538 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

บริษัท ไผสิงหทอง จํากัด 

ประเภทฟารม : สุกร 

ท่ีตั้ง : อ.ปาโมก จ.อางทอง 

มาตรการท่ี 1: การติดตั้งบอกาซชีวภาพ 

มาตรการท่ี 2: การติดตั้งระบบควบคุมไฟแสงสวางอัตโนมัติ  

มาตรการท่ี 3: การใชระบบ IoT แสดงผลการใชพลังงานภายในฟารม 

รูปแบบการดําเนินการกอนการดําเนินการมาตรการ: เดิมฟารมมีระบบผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพอยูแลว โดยมีบอ

หมักกาซชีวภาพ 2 บอ แตเนื่องจากฟารมขยายปริมาณการเลี้ยงจึงไดมีแนวคิดทํามาตรการติดตั้งบอกาซชีวภาพ

เพ่ิมเติม ซ่ึงฟารมเคยติดตั้งระบบควบคุมไฟแสงสวางอัตโนมัติ โดยควบคุมการเปด-ปดโดยการตั้งเวลา ลดคาใชจายได 

271,538 บาทตอป 

กอนการดําเนินงาน

 

 

 

 

หลังการดําเนินการ: ฟารมไดติดตั้งบอกาซชีวภาพเพ่ิม 1 บอ รวมกับของเดิมเปน 3 บอ สามารถผลิตไฟฟาไดเพ่ิมข้ึน 

ทําใหสามารถลดการใชพลังงานได 52% ของการใชพลังงานรวม โดยมีระยะเวลาคืนทุน 3.5 ป และระบบ IoT 

สําหรับแสดงผลปริมาณการใชไฟฟาของแตละโรงเรือน รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานอินเตอรเน็ต 

“ตอนแรกท่ีรูวาทางกระทรวงพลังงานมีโครงการนี้ รูสึกวา 
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สําหรับแสดงผลปริมาณการใชไฟฟาของแตละโรงเรือน รวมถึงบอกคาสถานะตาง ๆ ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน 

ชั่วโมงการทํางาน การทํางานอีกก่ีชั่วโมงจะถึงเวลาสําหรับการซอมบํารุง ผานอินเตอรเน็ต 

“ตอนแรกท่ีรูวาทางกระทรวงพลังงานมีโครงการนี้ รูสึกวา 

เปนประโยชนกับทางฟารมอยางมาก เพราะนอกจากชวยเหลือเรื่องการลงทุน 

และยังใหคําแนะนําเก่ียวกับการประยุกตใชเทคโนโลยีใหม ๆ ใหกับเรา 

 ทางเราขอขอบคุณท่ีไดมีโอกาสเขารวมโครงการนี้ เรายินดีเปนอยางยิ่ง 

ท่ีจะแชรขอมูลหรือประสบการณจากการเขารวมโครงการนี้ใหแกผูท่ีสนใจ” 

คุณกิตติพงศ พวงศิริ 

เจาของฟารม 
 

หลังการดําเนินงาน



64 โครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรมโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม
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