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บทคัดยอ 

 การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและใชประโยชนน้ําเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 41 ฟารม 
ประกอบดวยฟารมสุกรขนาดเล็กจํานวน 11 ฟารม (26.83%) ฟารมขนาดกลาง จํานวน 23 ฟารม (56.10%) และ
ฟารมขนาดใหญ จํานวน 7 ฟารม (17.07%) ไดกระทําโดยการสัมภาษณที่ฟารม การสัมภาษณทางโทรศัพท และการ
ประชุมเกษตรกรเพื่อการสัมภาษณโดยตรง ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553  ผลการศึกษา
พบวา ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ จํานวน 100%, 100% และ 85.71% ตามลําดับ มีการเก็บกวาดมูลสุกร
แข็ง เพื่อการจําหนายเปนปุยและอาหารปลา ฟารมสุกรจํานวน 90.90%, 91.30% and 100%  ตามลําดับ ใชระบบ
บอพักเปนระบบพื้นฐานในการบําบัดน้ําเสียจากฟารม ฟารมขนาดเล็ก 27.27% และขนาดกลาง 37.43% มีระบบ 
aerobic filter ในขณะที่ฟารมขนาดใหญ 8.90% มีระบบบอหมักแบบไรอากาศ เปนระบบบําบัดน้ําเสียกอนเขาระบบ
บอพัก ฟารมสุกรจํานวน 54.54%, 36.36% และ 28.57% ตามลําดับ มีการปลอยนําเสียที่ผานการบําบัดแลวทั้งหมด
ออกจากฟารม ในขณะที่ฟารมสุกรจํานวน 27.27%, 27.27% และ 42.85% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําเสียที่บําบัด
แลวบางสวนออกจากฟารมโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ฟารมสุกร จํานวน 36.36%, 40.90% และ 42.85% ตามลําดับ มี
การปลอยน้ําเสียจากฟารมลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ในขณะที่ฟารมสุกร จํานวน 27.27%, 18.18% และ 28.57% 
ตามลําดับ ปลอยนําเสียลงในไรนาของเกษตรกรขางเคียงโดยไดรับการยินยอม ในขณะที่ฟารมสุกรจํานวน 18.18%, 
4.35% และ 0.00% ตามลําดับ ปลอยน้ําเสียลงในที่ดินของตนเอง ฟารมสุกรจํานวน 63.64%, 30.43% และ 57.14% 
ตามลําดับ มีสถานที่ตั้งฟารมใกลเคียงชุมชนในรัศม ี1 กม. แตไมมีปญหากับชุมชนแตประการใด 
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Abstract 
 A survey study on wastes treatment and utilization of pig farms in Chachoengsao province was 
conducted during October, 2009 – February 2010. Forty-one (41) pig farms composed of 11 small 
(26.83%), 23 medium (56.10%) and  7 large (17.07%) scale pig farms were studied by using direct farm 
visits, telephone interviewing or direct meeting and questionnaire. Results showed that 100%, 100% and 
85.71% of the pig farms, respectively, collected solid manure which is mostly sold for fertilizer and fish 
feed. 90.90%, 91.30% and 100% of the pig farms, respectively, were having waste treatment systems 
which are mainly ponding system.  27.27% of the small scale and 37.43% of the medium scale pig farms 
had the aerobic filter, meanwhile, 8.90% of large scale pig farms had covered lagoon biogas digester as 
waste treatment prior to the ponding system. 54.54%, 36.36% and  28.57% of the farms, respectively, 
completely discharged, and 27.27%, 27.27% and 42.85% of the farms, respectively, partially discharged  
the treated wastes water out-off the farms. 36.36%, 40.90% and 42.85% of the pig farms, respectively, 
discharged  the waste water into natural water resources, 27.27%, 18.18% and 28.57%, respectively, into 
neighboring cropland, and  18.18%, 4.35% and 0.00%, respectively, into their own land. 63.64%, 30.43% 
and 57.14% of the pig farms, respectively, located within 1 km nearby the community without any 
complaints or against from the community.   
 
Keywords : Pig farm waste treatment, Pig farm waste utilization, Chachoengsao province 
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คํานํา 
ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาการเลี้ยงสุกรใหมีความกาวหนาประเทศหนึ่งในเขตภูมิภาคนี ้

ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อสุกรถือวาเปนอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตวหลักของประชาชนคนไทย โดยในแตละปประเทศไทยมีการ
ผลิตสุกรขุนสงตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 15 ลานตัว และมีการเติบโตของปริมาณการเลี้ยงสุกรอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาตามการเติบโตของจํานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เทคโนโลยีการผลิตสุกรใน
ปจจุบันไดมีการพัฒนาใหกาวหนาทั้งในดานสุกรสายพันธุที่มีสมรรถภาพการผลิตสูง การใชอาหารสุกรที่มีความ
เขมขนสูง การจัดการโรงเรือนและที่อยูอาศัยของสุกรที่อยูอยาสุสบาย และการจัดการปองกันโรคสุกรอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงทําใหการเลี้ยงสุกรมีตนทุนการผลิตต่ํา ไดคุณภาพซากของสุกรตามความตองการของตลาด และ
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรจึงสามารถดํารงอยูได 
 อยางไรก็ตาม การเลี้ยงสุกรถือวาเปนแหลงกอใหเกิดมลภาวะแกสภาพแวดลอมในบริเวณการเลี้ยงสุกรนั้น 
เพราะการเลี้ยงสุกรมักกอใหเกิดของเสียจากฟารมที่มีลักษณะเปนของเหลวที่มีความสกปรกสูง การจัดการดูแลยาก 
ที่ผานมาเกษตรกรจึงมักแอบปลอยของเสียดังกลาวลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ทําใหเกิดปญหามลภาวะทั้งตอ
สภาพแวดลอมและตอชุมชนในบริเวณการเลี้ยงสุกรนั้นตลอดเวลา จนในป พ.ศ. 2542 ทางกรมปศุสัตว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดรณรงคใหมีการขอคํารับรองมาตรฐานฟารมสุกร โดยฟารมสุกรที่ไดรับคํารองมาตรฐานฟารม
จะตองมีน้ําทิ้งที่ผานมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
ในป พ.ศ. 2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ไดออกประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานการควบคุมการ
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ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทฟารมสุกร ดังไดแสดงไวใน Table 1 และไดมีการบังคับใชอยางใชอยาง
เขมงวด ผูที่ไมทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวจะถูกสั่งใหสรางระบบบําบัดกรณีไมมีระบบ หรือ
กรณีมีระบบบําบัดแลวตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานฯภายในระยะเวลา
กําหนด ซึ่งมีผลทําใหฟารมสุกรในประเทศไทยตองมีพัฒนาการการจัดการของเสียจากฟารมสุกรของตนเองอยาง
กวางขวางเพื่อใหน้ําเสียจากฟารมสุกรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานดังกลาวนั่นเอง ซึ่งจากการบังคับใชมาตรฐาน
ดังกลาวอยางเขมงวด ทําใหฟารมสุกรทั้งประเทศตองมีการพัฒนาระบบการบําบัดน้ําเสียของฟารมสุกร เพื่อใหน้ําเสีย
จากฟารมดังกลาวมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกอนมีการปลอยออกจากฟารมนั่นเอง 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจวิธีการปฏิบัติในปจจุบัน ในการกําจัด หรือบําบัดน้ําเสีย
จากฟารมเลี้ยงสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการผลิตสุกรเปนหลักของประเทศไทยจังหวัดหนึ่ง  
 
Table 1   Standards for waste water discharge from pig farms 

Maximum Permitted Value Parameters1 Unit 
Standard A2 Standard B3 

Methods for Examination 

pH - 5.5-9.0 5.5-9.0 Electrometric titrator type pH 
meter with 0.1 reading resolution 

BOD mg/l 60 100 Azide Modification or Membrane 
Electrode 

COD mg/l 300 400 Open Reflux or Closed Reflux 
Potassium Dichromate Digestion 

SS mg/l 150 200 Glass Fiber Filter Disc, dried at 
103-105 ๐C 

1BOD = Biological oxygen demand, COD = Chemical oxygen demand, SS =Suspended solid, and TKN = Total 
Kjeldahl nitrogen 
2Standard A: Standard for large scale (over 600 LU) pig farm. 
3Standard B: Standard for medium (60-600 LU) and small scale (less than 60 LU) pig farm 
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม (2548) 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. กําหนดปริมาณตัวอยางการสุมสํารวจฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวนประมาณ 10% ของปริมาณ
ฟารมสุกรที่มีในจังหวัดนั้น ซึ่งจากขอมูลการเลี้ยงสุกรของจังหวัดฉะเชิงเทรา กําหนดใหมีการสุมสัมภาษณ
ศึกษาฟารมสุกรทั้งสิ้นอยานอย 40 ฟารม 

2. กําหนดจํานวนฟารมสุกรขนาดตางๆ ที่ทําการสุมสํารวจ โดยพยายามกําหนดใหมีฟารมสุกรขนาดเล็ก 
(small) ไดแกฟารมที่มีสุกรรวมกันนอยกวา 60 หนวยปศุสัตว ฟารมสุกรขนาดกลาง (medium) ไดแก ฟารม
ที่มีสุกรรวมกัน 61-600 หนวยปศุสัตว และฟารมสุกรขนาดใหญ (large) ไดแกฟารมที่มีสุกรรวมกันมากกวา 
600 หนวยปศุสัตว ในสัดสวนที่เทาๆ กัน โดย 1 หนวยปศุสัตว (livestock unit) เทากับสัตวมีน้ําหนักรวม 
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500 กก. และกําหนดใหลูกสุกรอนุบาล, สุกรรุน-ขุน และสุกรพอแมพันธุ มีน้ําหนักตัวเฉลี่ยเทากับ 15, 60 
และ 150 กก. ตามลําดับ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548) 

3. ทําการรวบรวมรายชื่อฟารมสุกรจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งจากกรมปศุสัตว สหกรณผูเลี้ยงสุกร รวมทั้งจาก
ธุรกิจภาคเอกชนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับฟารมเลี้ยงสุกร 

4. ทําการสุมสัมภาษณฟารมสุกรเปาหมายโดยการไปเยี่ยมเยียนที่ฟารมสุกรโดยตรง หรือการสัมภาษณทาง
โทรศัพท หรือการจัดประชุมเกษตรกรเพื่อสัมภาษณเรื่องนีเ้ปนการเฉพาะ 

5. ทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และสรุปผล 
6. ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2552 – กุมภาพันธ 2553 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 

จํานวนฟารมสุกรที่ทําการศึกษา 
ไดทําการสุมสัมภาษณฟารมสุกรรวมทั้งสิ้น 41 ฟารม ประกอบดวยฟารมนาดเล็ก 11 ฟารม (26.83%) 

ฟารมขนาดกลาง 23 ฟารม (56.10%) และฟารมขนาดใหญ 7 ฟารม (17.07%) (Table 2) ที่ตั้งอยูในเขตการเลี้ยง
สุกรหลักของจังหวัดฉะเชิงเทราไดแก อําเภอเมือง อําเภอบางคลา อําเภอพนมสารคาม และอําเภอแปลงยาว 
 

การจัดการของเสียฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการสํารวจการจัดการของเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทราไดแสดงไวใน Table 2-7 
จากผลการศึกษาพบวา ฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ทําการสํารวจเปนฟารมขนาดกลางและขนาดเล็ก 

เปนสวนใหญ (Table 2 และ 3) ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรตั้งแตยุคแรกๆ ขนาดพื้น
ที่ตั้งฟารมสุกรมีขนาดเล็ก พื้นที่ตั้งฟารมสุกรสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม การระบายน้ําหรือของเสียคอนขางลําบาก 
การขยายปริมาณการเลี้ยงสุกรในพื้นที่เดิมทําไดยาก ฟารมสุกรจึงเปนฟารมขนาดกลางและเล็กเปนสวนใหญ ใน
ระยะหลังการเลี้ยงสุกรขยายตัวมายังเขตอําเภอแปลงยาว ซึ่งเปนพื้นที่ระดับสูง มีการระบายน้ําไดดี จึงมีฟารมสุกร
ขนาดใหญไปตั้งในบริเวณนี้มากขึ้น 

ในสวนการจัดการของเสียจากฟารมสุกร จะเห็นไดวาฟารมสุกรสวนใหญมีการกวาดเก็บมูลสุกรแข็งเพื่อขาย
ใหกับเกษตรกรเลี้ยงปลา และปลูกพืช เปนหลัก รวมทั้งมีการใชเองในฟารมดวย (Table 4) ทั้งนี้เพื่อเปนการลด
ปริมาณอินทรีวัตถุที่จะเขาระบบบําบัดน้ําเสียของฟารม ฟารมสุกรสวนใหญมีระบบบําบัดน้ําเสีย (Table 5) โดยระบบ
บําบัดน้ําเสียพื้นฐานสวนใหญเปนระบบบอพัก (ponding system) และฟารมสุกรขนาดเล็ก (27.27%) และขนาด
กลาง (30.43%) มีระบบ aerobic filter บําบัดน้ําเสียกอนเขาระบบบอพัก ในขณะที่ฟารมขนาดใหญ (8.69%) จะมี
ระบบหมักไรอากาศแบบ covered lagoon บําบัดน้ําเสียกอนเขาระบบบอพัก  

ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญจํานวน 54.54%, 36.36% และ 28.57% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําเสีย
หลังจากการผานระบบบําบัดแลวออกจากฟารม ในขณะที่ 27.27%, 27.27% และ 42.85% ตามลําดับ มีการปลอย
น้ําเสียออกจากฟารมบางสวน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และฟารมสุกรจํานวน 18.18%, 40.90% และ 28.57% 
ตามลําดับ ไมมีการปลอยน้ําเสียออกจากฟารมเลย (Table 6) จะเห็นไดวาฟารมสุกรขนาดกลางและเล็กมีการปลอย
น้ําเสียออกจากฟารมมากกวาฟารมสุกรขนาดใหญอาจเปนเพราะฟารมขนาดเล็กและกลางเปนฟารมสุกรรุนเกา มี
พื้นที่ฟารมนอย และอยูในบริเวณพื้นที่ราบลุม ไมสะดวกในการใชประโยชนของเสียดังกลาวภายในฟารม จึงตองทํา
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การปลอยของเสียออกจากฟารมเปนสวนใหญ ในขณะที่ฟารมสุกรขนาดใหญจะตั้งอยูในพื้นที่ดินมีการระบายน้ําด ี
และฟารมมีพื้นที่ขนาดใหญ จึงสามารถหมุนเวียนเอาน้ําเสียกลับมาใชใหมได และทําใหมีการปลอยน้ําเสียออกจาก
ฟารมนอยลง และเปนที่นาสังเกตวา ฟารมขนาดดังกลาว จํานวน 36.60%, 40.90% และ 42.50% ตามลําดับ ปลอย
น้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิในขณะที่ 27.27%, 18.18% และ 28.57% ตามลําดับ ปลอยน้ําเสียจากฟารมสูแปลง
เพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยูขางเคียงโดยไดรับการยินยอม 

ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ จํานวน 63.64%, 30.43% และ 57.14% ตามลําดับ มีที่ตั้งฟารมอยูใกล
ชุมชนภายในรัศม ี1 กม. แตโดยรวมไมมีปญหากับชุมชนแตประการใด (Table 7)  

จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทราไดมีการพัฒนาระบบการจัดการและ
การบําบัดน้ําเสียของฟารมใหสอดคลองกับประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีเรื่อง กําหนดมาตรฐาน
การควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทฟารมสุกร พ.ศ. 2548 โดยเบื้องตนไดแก การเก็บกวาด
มูลสุกรแข็งกอนเพื่อการลดปริมาณอินทรีวัตถุที่จะตองถูกบําบัด จากนั้นจึงนําน้ําลางคอกผานการบําบัดดวยระบบ 
บอพัก หรือ aerobic filter หรือ บอหมักไรอากาศ กอนที่จะปลอยออกจากฟารม นอกจากนี้ยังเปนที่นายินดีที่น้ําเสีย
จากฟารมสุกรบางสวนเริ่มมีการนําไปใชใสแปลงปลูกพืช ซึ่งจะเปนการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรที่ดีที่สุดวิธี
หนึ่งตอไป 
 
Table 2 Number of farms, types of operation and number of pigs on farms surveyed in Chacheongsao 

province 
Types of Pig Farm Average Average Farm Scale n % of Farms2 

 Weaner3 Fattener4 F-F5 Pigs/Farm LU/Farm1 

Small 11 26.83 7 1 3 233.72 28.09 
Medium 23 56.10 5 5 13 1,022.50 134.29 
Large 7 17.07 0 4 3 8,653.14 1,051.64 
Total 41 100.00      
2Percent of farms surveyed. 
3Pigs sold from farm at weaning for other farms to fatten. 
4Pigs purchased at weaning and sold as finished fat pigs. 
5Farrow-to-finish operations combine weaner and fattener pig production on the same farm. 
 
Table 3 Average farm land area utilization, number and type of houses and rain water management of 

pig farms in Chacheongsao province 
Type of Housing  Rain Water Separation Farm Scale 

 
Land Area 

(Rai) 
No. of 
Houses 

Housing Area 
(Rai) Open (%) Closed (%)  Yes (%) No (%) 

Small 5.07 3.45 2.64 100.00 0.00   63.63 36.37 
Medium 18.22 4.82 5.50 88.29 11.71  52.17 47.83 
Large 124.71 18.28 32.42 60.16 39.84  85.71 14.29 
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Table 4   Pig waste utilization and management of pig farms in Chacheongsao province 
Manure Manure utilization/management Farm Scale 

Collection1  
(%) 

Sell2  
(%) 

Give away2  
(%) 

Own use3  
(%) 

Biogas Production4  
(%) 

Small 100 81.81 0.00 18.19 0.00 
Medium 100 78.26 4.35 26.09 13.04 
Large 85.71 100 0.00 0.00 28.57 
1Solid manure collected before flushing of housing. 
2Solid manure sold or given away to neighboring farms. 
3Solid manure used on the owners’ pig farms. 
4Methane production from flushing the housing after removal of solid waste 
 
Table 5   Pig waste treatment systems of farms in Chacheongsao province1 

Waste treatment 
system 

 Ponding system2  Aerobic filter3 Farm Scale 

Yes (%) No (%)  Adopted (%) Area (Rai)  Adopted (%) Volume (m3)
Small 90.90 9.09  63.63 0.89  27.27 30.66 
Medium 91.30 8.70  78.26 3.05  30.43 36.41 
Large 100.00 0.00  100.00 27.14  0.00 0.00 

1 After solid manure collection, pig pens were flushed with water every 3 to 7 days. The waste water was treated 
 with a single waste treatment system or a combination of waste treatment systems before discharging or reusing 
 on the farms.   
2 Percent of farms using ponding systems with their average area composed of a series of ponds from flushing of 
 housing to discharge site of waste water. 
3 Percent of farms using aerobic filters with their average volume. 
 
Table 5   Pig waste treatment systems of farms in Chacheongsao province1 (Continue) 

Covered lagoon1  Fixed dome2  Channel digester3  LAMWT4  Farm Scale 
Adopted 

(%) 
Volume 

(m3) 
 Adopted 

(%) 
Volume 

(m3) 
 Adopted 

(%) 
Volume 

(m3) 
 (Rai) 

Small 0.00 0.00  0.00 0.00  0.00 0.00  0.55 
Medium 0.00 0.00  8.69 150  0.00 0.00  3.1 
Large 8.69 30,000  0.00 0.00  0.00 0.00  13.28 
1Percent of farms using covered lagoons, with average volume 
2Percent of farms using fixed domes, with average volume 
3Percent of farms using channel digesters, with average volume 
4LAMWT= Land area available for more waste treatment 
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Table 6 Discharging patterns and discharge sites of waste water from pig farms in Chacheongsao 
province 

Discharging patterns1  Site of waste water discharging Farm Scale 
No 

discharge 
(%) 

Partial 
discharge 

(%) 

Complete 
discharge 

(%) 

 Neighbor’s 
cropland 

(%) 

Natural 
water  
(%) 

Owner’s 
land  
(%) 

Small 18.18 27.27 54.54  27.27 36.36 18.18 
Medium 40.90 27.27 36.36  18.18 40.90 4.35 
Large 28.57 42.85 28.57  28.57 42.85 0.00 

1Partially discharging occurred more often in the rainy season and complete discharging after passing through 
the waste treatment system. 
 
Table 7   The closeness of communities to pig farms in Chacheongsao province1 

Farm Scale Yes (%) No (%) 
Small 63.64 36.36 
Medium 30.43 69.57 
Large 57.14 42.86 

1Farms designated with ‘Yes’ indicate that communities are within 1 km radius from the pig farms.  Farms with 
‘No’ are farther away from communities. 

 

สรุปผลการทดลอง 
ฟารมสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทราแมเปนฟารมขนาดเล็กและกลางเปนสวนใหญ และตั้งอยูในพื้นที่ราบลุม มี

การระบายน้ําไมดี แตไดมีการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียจากฟารมสุกร เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลง กําเนิดมลพิษ
ประเภทฟารมสุกร พ.ศ. 2548 ตามกําหนดมาตรฐานฟารมสุกร ของกรมปศุสัตว โดยการเก็บกวาดมูลสุกรแข็งเพื่อ
ขายเปนปุยและอาหารปลา จากนั้นจึงนําน้ําลางคอกมาผานบอบําบัดซึ่งสวนใหญเปนระบบบอพัก และอาจเสริมดวย
ระบบ aerobic filter ในฟารมสุกรขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือระบบบอหมักไรอากาศ ในฟารมสุกรขนาดใหญกอน
ปลอยน้ําเสียดังกลาวออกจากฟารม 
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