4) แผนรังผึ้ง แผนรังผึ้งเปนสวนสําคัญที่ปรับใหอุณหภูมใิ น
โรงเรือนลดลง ซึ่งทําดวยกระดาษสังเคราะหพิเศษมีความทนทาน มีความหนา 2 ขนาด คือ
ขนาดหนา 10 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร ความสูงของแผนรังผึ้ง 180 เซนติเมตร ความยาว
ประมาณ 15 เมตร และ 21.6 เมตร ตอโรงเรือน การติดแผนรังผึ้งจะติดดานเดียวหรือ 2 ดานก็
ได แตการติด 2 ดานนั้น การไหลเวียนของอากาศจะทัว่ ถึงและสม่ําเสมอดีกวาติดดานเดียวและไม
ตองติดพัดลมเสริมภายในอีก หรืออาจลดจํานวนพัดลมลงไดสวนหนึ่ง โรงเรือนสวนใหญใน
ประเทศไทยนิยมติดดานเดียว (ภาพที่ 4.145-4.147)

ภาพที่ 4.145 การติดตั้งแผนรังผึ้งในโรงเรือนไก
ที่มา: เบทาโกร (ม.ป.ป.)

ภาพที่ 4.146 การติดตั้งแผนรังผึ้งในโรงเรือนไก
ที่มา: สวัสดีแปดริ้วดอทคอม. 2551

ภาพที่ 4.147 การติดตั้งแผนรังผึ้งในโรงเรือนไก
ที่มา: วีลามอลด็อทคอม (2553)

5) พัดลม พัดลมที่ใชจะติดตั้งอยูในโรงเรือนดานหลัง (ดาน
ทาย) ตรงขามแผนรังผึ้ง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 48 นิ้ว (ภาพที่ 4.148-4.149)

ภาพที่ 4.148 พัดลมขนาดใหญสําหรับฟารม
ที่มา: บล็อกแกงคดอทคอม (2556)

ภาพที่ 4.149 พัดลมฟารม
ที่มา: เบทาโกร (ม.ป.ป.)
6) ระบบควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน การควบคุมอุณหภูมิ
ภายในโรงเรือนนั้นใชพัดลมและแผนรังผึ้ง โดยมีตัวควบคุมอุณหภูมิ (thermostats) อยู ถา
โรงเรือนมีพัดลม 10 เครื่อง จะมีตวั ควบคุมอุณหภูมิอยู 11 ตัว เพราะอีก 1 ตัวนัน้ สําหรับ
ควบคุมอุณหภูมิ การปดเปดน้ําของเครื่องปมน้ําในการปลอยใหน้ําไหลผานแผนรังผึ้ง โดยใน
สภาพที่อุณหภูมิทั่วไปพัดลมจะเปดทํางาน 1 เครื่อง อยูตลอดเวลาและพัดลมที่เหลืออีกจะทํางาน
เมื่ออุณหภูมิสูงกวาที่เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ดังตอไปนี้
สูงกวา 60 องศา F พัดลมเครื่องที่ 2 จะทํางาน
สูงกวา 72 องศา F พัดลมเครื่องที่ 3 จะทํางาน
สูงกวา 74 องศา F พัดลมเครื่องที่ 4 จะทํางาน
สูงกวา 76 องศา F พัดลมเครื่องที่ 5 จะทํางาน
สูงกวา 78 องศา F พัดลมเครื่องที่ 6 จะทํางาน

สูงกวา 80 องศา F พัดลมเครื่องที่ 7 จะทํางาน
สูงกวา 82 องศา F พัดลมเครื่องที่ 8 จะทํางาน
ในกรณีที่โรงเรือนมีพัดลม 10 เครื่อง จะตั้งตัวควบคุมพัดลมที่
อุณหภูมิชวงระหวาง 60–72 องศาเอฟ. อีก 2 เครื่อง เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไป ระบบอัตโนมัติ
ที่ติดตั้งไวจะทํางานเพื่อปรับสภาพอากาศและอุณหภูมิในโรงเรือนใหคงที่ตลอดเวลา และพัดลมจะ
เปนตัวดูดอากาศผานรังผึ้งซึ่งมีความเย็นเขาไปแทนที่อากาศรอนภายในซึ่งจะถูกดูดออกไปอีกทาง
หนึ่ง เมื่ออากาศเย็นเขาไปแทนที่จะทําใหอุณหภูมิภายในลดลงไดจากปกติถึง 7 องศาซี. หรือ
มากกวานั้น แตถาชวงไหนอากาศเย็นสบายอยูแลว พัดลมดูดอากาศบางตัวจะหยุดทํางานไปโดย
อัตโนมัติ และมานอะลูมิเนียมที่หลังพัดลม ก็จะปดเพื่อปองกันอากาศเขาออกโรงเรือน และเมื่อ
อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นมานอะลูมิเนียมก็จะเปด พัดลมก็จะทํางานอีกครั้ง ในสภาวะที่อากาศภายนอก
โรงเรือนเย็นอาจจะไมจําเปนตองใชน้ําชวยปรับอากาศเลยก็ได เพียงแคใชพัดลมระบายอากาศอยาง
เดียวก็พอ เนือ่ งจากอากาศภายในเย็นพอเพียง (ภาพที่ 4.150-4.151)

ภาพที่ 4.150 แสดงลักษณะของอากาศที่เขาไปในโรงเรือนโดยผานแผนรังผึ้ง
ที่มา: มานิตย (2536)

ภาพที่ 4.151 แสดงการหมุนเวียนของอากาศในโรงเรือน
ที่มา: มานิตย (2536)
1.7 ระบบการไหลเวียนของน้ําในแผนรังผึ้ง การไหลเวียนของ
น้ําในแผนรังผึ้งนี้มีความสําคัญตออายุการใชงานของแผนรังผึ้ง น้ําตองสะอาดและไมทําลายแผน
รังผึ้ง บริเวณที่น้ําไหลไปไมทั่วถึงจะเริ่มอุดตัน แนะนําใหความเร็วของน้ําไหล 6 ลิตร/นาที/พื้นที่
แผนรังผึ้ง 1 ตารางเมตร (ความหนา 10 เซนติเมตร) และ 9 ลิตร/นาที/พื้นทีแ่ ผนรังผึ้ง 1 ตาราง
เมตร (ความหนา 15 เซนติเมตร) การทํางานของน้ําจะมาจากเครื่องปมน้ําขนาด 0.75 แรงมา 1
เครื่อง ปมจากบอเก็บน้ําดานลางขาง ๆ แผนรังผึ้งมักทําเปนบอซีเมนตขนาดกวางประมาณ 3
เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.5 เมตร เมื่อสูบน้ําขึ้นมาปลอยใสแผนรังผึ้งใหน้ําไหลผานลงมา น้ําที่
ไหลผานจะไหลไปรวมกันที่รางรวมน้ําขางลางและไหลลงบอเก็บน้ําเดิมอีกเปนวงจรหมุนเวียนไป
แผนรังผึ้งมีหนาที่ทําใหเกิดพื้นที่ผิวของการระเหยของน้ําหรือเพิ่มการระเหยและเมือ่ อากาศพัดผาน
ก็จะหอบเอาความเย็น ความชื้น เขาไปในโรงเรือนดวยโดยอากาศที่รอนเมื่อพัดผานจะกลายเปน
อากาศเย็นทันที (ภาพที่ 152)

ภาพที่ 4.152 แสดงการหมุนเวียนของน้ําในหองรังผึ้ง
ที่มา: เบทาโกร (ม.ป.ป.)
1.8 ปญหาการอุดตันของแผนรังผึ้ง อายุการใชงานของแผนรัง
ผึ้งขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ําที่ใช ปกติน้ําจะมีปริมาณของแรธาตุตาง ๆ แตกตางกันตามแหลงที่มา
และมีแตน้ําสะอาดและบริสุทธิ์เทานั้นที่สามารถผานแผนรังผึ้งและระเหยเขาไปในโรงเรือนได
สวนแรธาตุตาง ๆ จะตองตกคางอยูที่แผนรังผึ้ง ทําใหแผนรังผึ้งอุดตันเมื่อใชไปนาน ๆ โดยเฉพาะ
แรธาตุพวกแคลเซี่ยม (Calcium)
ในสวนของแผนรังผึ้งหรือที่เรียกวา คูลลิ่งแพด สามารถทํา
ความสะอาดไดอยางงายดวยการผสมน้ํายาฆาเชื้อเขาไปในน้ํา ที่ปลอยลงมาจากทอพีวีซีเพื่อให
สัมผัสกับแผนแพดและพนฆาเชื้อโรคใหทวั่ อีกครั้งก็ใชไดแลว ไมจําเปนตองถูดวยแปรงหรือทํา
ความสะอาดละเอียดนัก เนื่องจากแผนรังผึง้ นี้ทําดวยกระดาษสังเคราะหที่คอนขางจะบอบบาง
อาจจะฉีกขาดไดและถาหากน้ําที่ใชในฟารมไมสะอาดพอจะมีหนิ ปูนมาเกาะตามแผนรังผึ้งมาก จึง
ตองทําความสะอาดดวยกรดไฮโดรคลอริก
1.9 น้ํา เปนปจจัยสําคัญตอระบบนี้ นอกจากตัวพัดลมสําหรับ
ระบายอากาศแลว น้ําจะขาดเสียไมได หากไมมีน้ําระบบนี้ก็ไมเกิดขึน้ และน้ําทีน่ าํ มาใช
จําเปนตองใชน้ําที่ไมมีตระกรันตาง ๆ หรือมีพวกธาตุเหล็กมากเกินไป ถาน้ํามีตะกรันหรือธาตุ

เหล็กมาก ๆ จะตองนํามากรองกอนที่จะนํามาผานรังผึ้ง เพราะถาตะกรันไปจับแผนรังผึ้งจะทําให
แผนรังผึ้งตัน
1.10 อุณหภูมิ ภายในโรงเรือนจะขึ้นอยูกบั ความชื้นสัมพัทธ
ภายในโรงเรือน ตามปกติอณ
ุ หภูมิที่วดั ไดภายในโรงเรือนอีแว็ป โปเรตีฟ คูลลิ่ง ซิสเตม จะต่ํา
กวาอุณหภูมิภายนอก 3–5 องศาเซลเซียส
ข. ขอดีและขอเสียของโรงเรือนระบบปด
ทั้งโรงเรือนเปดและโรงเรือนระบบปดก็มขี อดีขอเสียตางกันออกไป ผู
เลี้ยงสัตวจะตองตัดสินใจวาควรจะเลือกใชโรงเรือนระบบใด แตในภาพรวม ๆ แลวโรงเรือนระบบ
ปดจะชวยแกปญหาเรื่องอากาศรอน และปองกันโรคไดดีกวาโรงเรือนเปด ขอดีและขอเสียของ
โรงเรือนระบบปดมีดังนี้
1) ขอดีของระบบทําความเย็นดวยแผนรังผึ้งในโรงเรือนระบบ
ปดมีดังนี้
- ลดความเครียดที่เกิดจากความรอนและทําใหไก
สุขภาพดีขึ้น
- ในพอ–แมพนั ธุไกกระทงจะใหผลผลิตสูงขึ้น
- ลดอัตราการตาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มีอากาศ
รอนจัด
- ใชพัดลมนอยกวาเมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเปด และ
เปนการประหยัดคากระแสไฟฟา
- สามารถใชรวมกับระบบทึบแสง (dark–out) เพื่อ
เลี้ยงไกพอ–แมพันธุไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาโรงเรือนแบบเปด
- การหมุนเวียนอากาศภายในโรงเรือนสม่ําเสมอมาก
อากาศบริสุทธิ์จากภายนอกจะผานแผนรังผึง้ เขามาภายในโรงเรือนและระบายเอาอากาศเสียออกไป
ภายนอกโรงเรือนโดยพัดลม ซึ่งใชเวลาเพียงชวงสั้น ๆ เทานั้น เปนการลดปญหาระดับแอมโมเนีย
ในโรงเรือนได
- อัตราการเจริญเติบโตดีกวาและประสิทธิภาพการ
เปลี่ยนอาหารเปนเนื้อดีในไกกระทง
- ลดการใชยาปฏิชีวนะ
- สามารถเลี้ยงไกไดมากขึ้นกวาโรงเรือนแบบเปด เมื่อ
เทียบกับพืน้ ที่เทากัน
- สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ
และแสงสวางในโรงเรือนได

2) ขอเสียของระบบทําความเย็นดวยแผนรังผึ้งในโรงเรือนระบบ
ปดมีดังนี้
- การลงทุนในระยะเริ่มตนสูงและมีคาใชจายที่ตอง
ตามมาอีก ไดแก คาไฟ คาน้ํา และคาสึกหรอของอุปกรณ (ขึ้นอยูกบั ประสิทธิภาพในการดูแล
ของแตละฟารม)
- เนื่องจากระบบควบคุมอุณหภูมิของโรงเรือนขึ้นอยูกบั
ปจจัยตาง ๆ หลายชนิด เชน ชนิดและขนาดของแผนใหความเย็น ระดับความชืน้ ภายนอกและ
ภายในโรงเรือน พื้นที่และความหนาแนนของการเลี้ยง จํานวนพัดลมและการวางผังตําแหนงของ
พัดลม เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนอากาศในระดับความเร็วลมที่เหมาะสมและทั่วถึงทั้งโรงเรือน การ
ไมเขาใจในระบบและการปฏิบัติที่ไมถูกตองจะนําไปสูความเสียหายทีม่ ากกวาการเลีย้ งในโรงเรือน
ระบบเปด
- การเลี้ยงสัตวที่หนาแนนเกินขอบเขตความสามารถใน
การจัดการเลีย้ งดู สภาพของโรงเรือนและจํานวนอุปกรณ กอใหเกิดปญหาสุขภาพและการใหผล
ผลิตที่ต่ํากวามาตรฐานได
- การพิจารณาถึงขนาดของโรงเรือนในระบบปดของ
ฟารมนั้นตองคํานึงถึงความสามารถในการจัดการแบบเขาหมดออกหมด (all-in all-out) ของฟารม
ได โรงเรือนที่มีขนาดใหญเกินไปไมสามารถที่จะยายสัตวออกไดหมดภายในระยะเวลาหนึ่ง และ
ทําใหตองมีการนําสัตวรุนตอมาทยอยเขาไปในโรงเรือน ในขณะที่สัตวชุดกอนยังมีการเลี้ยงอยูใ น
โรงเรือนที่จะสงผลตอสุขภาพของสัตวในรุนใหมอยางแนนอน
- โรงเรือนในระบบปดถูกออกแบบใหชวยในการเพิ่ม
ผลผลิตของสัตว สวนการปองกันโรคหรือการติดเชื้อของสัตวควรเนนที่การปองกันมากกวา
3) ขอควรระมัดระวังในการใชงานโรงเรือนระบบอีแวปโปเรตีฟ
คูลลิ่ง
- ตองมีเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดใหญไวสาํ รองทุกฟารม
และระบบสัญญาณเตือนตาง ๆ ในกรณีไฟฟาดับ ถาไมมีเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองไกอาจตายอยาง
รวดเร็วถาไฟฟาดับเปนเวลานาน
- ตองตรวจสอบเปนประจําและทําความสะอาดพัดลม
สายพาน ระบบอากาศเขา การระบายอากาศเสียและทํางานเต็มประสิทธิภาพ
- ในพืน้ ที่ที่นา้ํ มีแคลเซี่ยมมากจะตองลางและทําความ
สะอาดแผนรังผึ้งและแท็งคเก็บน้ํา ตองปองกันการเกาะตัวของแคลเซี่ยมบนแผนรังผึ้ง
- ใชยาฆาแมลง เพื่อควบคุมแมลงในแผนฉนวนใต
หลังคา

- ตองควบคุมพวกตะไครน้ํา เพื่อรักษาประสิทธิภาพ
การทํางานของแผนรังผึ้ง
- มีตนทุนการสรางที่สูงกวาระบบเปด
- มีตนทุนคาไฟฟาที่สูงกวา
- ไมเหมาะที่จะนําไปใชในพืน้ ที่ที่มีความชืน้ สัมพัทธใน
อากาศคอนขางสูง เนื่องจากแผนรังผึ้งจะระบายน้าํ ไดนอย และไมสามารถลดอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนได
บทสรุป
โรงเรือนเลี้ยงสัตวจัดเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอวงจรการเลี้ยงสัตวทุกชนิด ทั้งนี้
เพราะโรงเรือนเปรียบเสมือนที่อยู ที่หลับที่นอนของสัตว หากผูเลี้ยงสัตวสามารถจัดหาโรงเรือนที่
เหมาะสม มีสขุ ลักษณะที่ดีใหกับสัตวแลว สัตวก็จะใหผลตอบแทนอยางสูงสุด การสรางโรงเรือน
ก็ตองสรางใหเหมาะสมกับชนิด พันธุ เพศ และอายุของสัตว เนื่องจากสัตวในแตละระยะตองการ
โรงเรือนที่ตางกัน แตสิ่งหนึง่ ที่สัตวทุกชนิดตองการเหมือนกันคือโรงเรือนที่เย็นสบาย อากาศ
ถายเทไดสะดวก แหงและไมเปยกชืน้
ในปจจุบนั เทคโนโลยีดานโรงเรือนและอุปกรณเลี้ยงสัตวกาวหนาไปมาก มีโรงเรือน
รูปแบบใหม ๆ เกิดขึ้น โรงเรือนที่กําลังไดรับความนิยมในปจจุบัน คือ โรงเรือนระบบปดหรือ
โรงเรือนแบบอีแวป ซึ่งไดนําเทคโนโลยีดานการลดอุณหภูมิดว ยน้ํามาใชในสัตวเลี้ยง ซึ่งนิยมใช
กับการเลี้ยงสุกรและไก เนื่องจากสามารถลดอุณหภูมใิ นโรงเรือนใหต่ํากวาภายนอกไดประมาณ
4–5 องศา นอกจากนี้โรงเรือนระบบอีแวปยังสามารถปองกันการระบาดของโรคที่สําคัญอยางโรค
ไขหวัดนกไดอีกดวย อยางไรก็ตามการพิจารณาสรางโรงเรือนแบบใดนั้นจะตองดูวาสรางไปแลว
คุมหรือไม กับผลตอบแทนจากสัตวที่ผูเลีย้ งจะไดรับหลังจากลงทุนไปแลว

