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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและใชประโยชนน้ําเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐมจํานวน 60 ฟารม 
ประกอบดวยฟารมสุกรขนาดเล็กจํานวน 12 ฟารม (20.00%) ฟารมขนาดกลาง จํานวน 34 ฟารม (56.70%) และ
ฟารมขนาดใหญ จํานวน 14 ฟารม (23.33%) ไดกระทําโดยการสัมภาษณที่ฟารม การสัมภาษณทางโทรศัพท และ
การประชุมเกษตรกรเพื่อการสัมภาษณโดยตรง ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553  ผลการศึกษา
พบวา ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ จํานวน 100%, 94.12% และ 71.43% ตามลําดับ มีการเก็บกวาดมูล
สุกรแข็ง เพื่อการจําหนายในเชิงเกษตรกรรม ฟารมสุกรจํานวน 66.70%, 97.06% and 100.00%  ตามลําดับ  
มีระบบบําบัดน้ําเสียจากฟารม โดยฟารมสุกรจํานวน 66.67%, 85.29% และ 71.43% ตามลําดับ ใชระบบบอพัก 
(ponding system) เปนระบบบําบัดน้ําเสียพื้นฐาน และฟารมจํานวน 8.33%, 17.64% และ 50.00% ตามลําดับ  
จะมีระบบบอหมักแบบไรอากาศ เปนระบบบําบัดของเสียกอนเขาระบบบอพัก ฟารมสุกรจํานวน 50.00%, 47.50% 
และ 35.71% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําทิ้งทั้งหมดออกจากฟารม ในขณะที่ฟารมสุกรจํานวน 8.33%, 11.76% และ 
35.71% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําทิ้งบางสวนออกจากฟารมโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ในขณะที่ฟารมสุกร จํานวน 
41.67%, 41.18% และ 28.57% ตามลําดับ ไมมีการปลอยน้ําทิ้งออกจากฟารมเลย ฟารมสุกรจํานวน 58.33%, 
52.94% และ 57.14% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ ฟารมสุกรขนาดกลาง 11.76% และ
ขนาดใหญ 14.29% ปลอยนําทิ้งลงในไรนาของเกษตรกรขางเคียงโดยไดรับการยินยอมฟารมสุกรขนาดเล็ก 25.00% 
และขนาดกลาง 14.71% ปลอยน้ําทิ้งลงในที่ดินของตนเอง ฟารมสุกรจํานวน 66.67%, 60.61% และ 71.43% 
ตามลําดับ มีสถานที่ตั้งฟารมใกลเคียงชุมชนในรัศม ี1 กม. แตไมมีปญหากับชุมชนแตประการใด 
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 คําสําคัญ : การบําบัดน้ําเสียฟารมสุกร การใชประโยชนน้ําเสียฟารมสุกร จังหวัดนครปฐม 
 

Abstract 
A survey study on wastes treatment and utilization of pig farms in Nakhon Pathom province was 

conducted in October, 2009 – February 2010. Sixty (60) pig farms composed of 12 small (20.00%), 34 
medium (56.70%)  and  14 large (23.33%)  scale pig farms were studied by using direct farm visits, 
telephone interviewing or direct meeting and questionnaire. Results have showed that 100%, 94.12% 
and 71.43% of the pig farms, respectively, collected solid manure which is mostly sold for fertilizer. 
66.70%, 97.06% and 100.00% of the pig farms, respectively, had waste treatment systems. 66.67%, 
85.29% and 71.43% of the pig farms, respectively, utilized ponding system as the basic wastes 
treatment system of the farms, and 8.33%, 17.64% and 50.00%, of the pig farms, respectively, used 
biogas digester as waste treatment prior to the ponding system.  50.00%, 47.50% and 35.71% of the 
farms, respectively, completely discharged, and 8.33%, 11.76% and 35.71% of the farms, respectively, 
partially discharged  the treated wastes water out-off the farms. 50.00%, 47.05% and 35.71% of the pig 
farms, respectively, discharged  the waste water into natural water resources, 0.00%, 11.76% and 
14.29%, respectively, into neighboring cropland, and 25.00%, 14.71% and 0.00%, respectively,  into 
their own land.  66.67%, 60.61% and 71.43% of the pig farms, respectively, located within 1 km nearby 
the community without any complaints or against from the community.   

 
Keywords : Pig farm wastes treatment, Pig farm wastes utilization, Nakhon Pathom province 
E-mail : uthaikt@hotmail.com 

 
คํานํา 

ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาการเลี้ยงสุกรใหมีความกาวหนาประเทศหนึ่งในเขตภูมิภาคนี ้
ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อสุกรถือวาเปนอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตวหลักของประชาชนคนไทย โดยในแตละปประเทศไทยมี
การผลิตสุกรขุนสงตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 15 ลานตัว และมีการเติบโตของปริมาณการเลี้ยงสุกรอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาตามการเติบโตของจํานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เทคโนโลยีการผลิตสุกรใน
ปจจุบันไดมีการพัฒนาใหกาวหนาทั้งในดานสุกรสายพันธุที่มีสมรรถภาพการผลิตสูง การใชอาหารสุกรที่มีความ
เขมขนสูง การจัดการโรงเรือนและที่อยูอาศัยของสุกรที่อยูอยางสุขสบาย และการจัดการปองกันโรคสุกรอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงทําใหการเลี้ยงสุกรมีตนทุนการผลิตต่ํา ไดคุณภาพซากของสุกรตามความตองการของตลาด และ
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรจึงสามารถดํารงอยูได อยางไรก็ตาม การเลี้ยงสุกรถือวาเปนแหลงกอใหเกิดมลภาวะแก
สภาพแวดลอมในบริเวณการเลี้ยงสุกรนั้น เพราะการเลี้ยงสุกรมักกอใหเกิดของเสียจากฟารมที่มีลักษณะเปน
ของเหลวที่มีการจัดการดูแลยาก ที่ผานมาเกษตรกรจึงมักแอบปลอยของเสียดังกลาวลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิทําให
เกิดปญหามลภาวะทั้งตอสภาพแวดลอมและตอชุมชนในบริเวณการเลี้ยงสุกรนั้นตลอดเวลา จนในป พ.ศ. 2542 
ทางกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรณรงคใหมีการขอคํารับรองมาตรฐานฟารมสุกร โดยฟารมสุกรที่



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 391 

ไดรับคํารองมาตรฐานฟารมจะตองมีน้ําทิ้งที่ผานมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกรของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในป พ.ศ. 2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออก
ประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทฟารมสุกร ดังไดแสดง
ไวใน Table 1 และไดมีการบังคับใชอยางใชอยางเขมงวด เขมงวด โดยผูที่ไมทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตาม
มาตรฐานดังกลาวจะถูกสั่งใหสรางระบบบําบัดกรณีไมมีระบบ หรือกรณีมีระบบบําบัดแลวตองปรับปรุงใหมี
ประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานฯ ภายในระยะเวลากําหนด ซึ่งมีผลทําใหฟารมสุกรใน
ประเทศไทยตองมีพัฒนาการการจัดการของเสียจากฟารมสุกรของตนเองอยางกวางขวางเพื่อใหน้ําเสียจากฟารม
สุกรมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานดังกลาวนั่นเอง ซึ่งจากการบังคับใชมาตรฐานดังกลาวอยางเขมงวด ทําใหฟารม
สุกรทั้งประเทศตองมีการพัฒนาระบบการบําบัดน้ําเสียของฟารมสุกร เพื่อใหน้ําเสียจากฟารมดังกลาวมีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานกอนมีการปลอยออกจากฟารมนั่นเอง 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจวิธีการปฏิบัติในปจจุบัน ในการบําบัดหรือใช
ประโยชนน้ําเสียจากฟารมเลี้ยงสุกรในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเปนจังหวัดที่มีการผลิตสุกรเปนหลักของประเทศไทย
จังหวัดหนึ่ง  
 
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 

TKN mg/l 120 200 Kjeldahl method with ammonia 
detection by colorimetric or 
ammonia selective electrode 

1 BOD = Biological oxygen demand, COD = Chemical oxygen demand, SS =Suspended solid, and TKN = Total 
 Kjeldahl nitrogen 
2 Standard A: Standard for large scale (over 600 LU) pig farm. 
3 Standard B: Standard for medium (60-600 LU) and small scale (less than 60 LU) pig farm. 
ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2548). 
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อุปกรณและวิธีการ 
1. กําหนดปริมาณตัวอยางการสุมสํารวจฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐม จํานวนประมาณ 10% ของปริมาณ

ฟารมสุกรที่มีในจังหวัดนั้น ซึ่งจากขอมูลการเลี้ยงสุกรของจังหวัดนครปฐม จึงกําหนดใหมีการสุมสัมภาษณ
ศึกษาฟารมสุกรทั้งสิ้นอยานอย 60 ฟารม 

2. กําหนดจํานวนฟารมสุกรขนาดตางๆ ที่ทําการสุมสํารวจ โดยพยายามกําหนดใหมีฟารมสุกรขนาดเล็ก 
(small) ไดแกฟารมที่มีสุกรรวมกันนอยกวา 60 หนวยปศุสัตว ฟารมสุกรขนาดกลาง (medium) ไดแก 
ฟารมที่มีสุกรรวมกัน 61-600 หนวยปศุสัตว และฟารมสุกรขนาดใหญ (large) ไดแกฟารมที่มีสุกรรวมกัน
มากกวา 600 หนวยปศุสัตว ในสัดสวนที่เทาๆ กัน โดย 1 หนวยปศุสัตว (livestock unit) เทากับสัตวมี
น้ําหนักรวม 500 กก. โดยกําหนดใหลูกสุกรอนุบาล, สุกรรุน-ขุน และสุกรพอแมพันธุ มีน้ําหนักตัวเฉลี่ย
เทากับ 15, 60 และ 150 กก. ตามลําดับ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2548) 

3. ทําการรวบรวมรายชื่อฟารมสุกรจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งจากกรมปศุสัตว สหกรณผูเลี้ยงสุกร รวมทั้งจาก
ธุรกิจภาคเอกชนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับฟารมเลี้ยงสุกร 

4. ทําการสุมสัมภาษณฟารมสุกรเปาหมายที่ฟารมสุกรโดยตรง หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท หรือการ
ประชุมเกษตรกรเพื่อสัมภาษณเรื่องนีโ้ดยเฉพาะ 

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

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
จํานวนฟารมสุกรที่ทําการศึกษา 

ไดทําการสุมสัมภาษณฟารมสุกรรวมทั้งสิ้น 60 ฟารม ประกอบดวยฟารมนาดเล็ก 12 ฟารม (20.00%) 
ฟารมขนาดกลาง 34 ฟารม (56.67%) และฟารมขนาดใหญ 14 ฟารม (23.33%) (Table 2) ที่ตั้งอยูในเขตการเลี้ยง
สุกรหลักของจังหวัดนครปฐมไดแก อําเภอเมือง อําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศร ีและอําเภอกําแพงแสน 
 
การจัดการของเสียฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐม 

ผลการสํารวจการจัดการของเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐมไดแสดงไวใน Table 2-7 
จากผลการศึกษาพบวา ฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐมที่ทําการสํารวจเปนฟารมขนาดกลางเปนสวนใหญ 

ประมาณ 56.67% สวนที่เหลือเปนฟารมสุกรขนาดเล็กและใหญอยางละใกลเคียงกัน (Table 2 และ 3) ทั้งนี้
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรคอนขางเกาแก ประชาชนมีอาชีพการเลี้ยงสุกรมานาน 
โดยเฉพาะในเขตอําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศร ีและอําเอเมืองบางสวน โดยการเลี้ยงสุกรมักจะเปนฟารมขนาด
เล็ก มีพื้นที่ฟารมนอย จึงมีปญหามากในการขยายขนาดของฟารมและมีปญหาในการบําบัดน้ําเสียจากฟารมดวย 
แตเมื่อมีการขยายตัวการเลี้ยงสุกรเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรจะเคลื่อนยายการเลี้ยงสุกรจากบริเวณดังกลาวไปยังพื้นที่
ที่ดินยังมีราคาถูก และระบายน้ําไดงาย ทําใหสะดวกในการบําบัดน้ําเสียจากฟารม อีกทั้งสามารถใชประโยชนใน
การปลูกพืชได เชน เขตอําเภอกําแพงแสน เปนตน 
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 ในสวนการจัดการของเสียจากฟารมสุกร จะเห็นไดวาฟารมสุกรขนาดเล็ก (100%) กลาง (94.12%) และ
ใหญ (71.43%) มีการกวาดเก็บมูลสุกรแข็งเพื่อขายใหกับเกษตรกรปลูกพืช เปนหลัก ฟารมสุกรจํานวน 23.08%, 
9.38% และ 10.00% ตามลําดับ มีการใชประโยชนมูลสุกรในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปริมาณอินทรีวัตถุ
ที่จะเขาระบบบําบัดน้ําเสียของฟารมสุกรเอง ฟารมสุกรจํานวน 66.67%, 97.36% และ 100.00% มีระบบบําบัด   
น้ําเสีย (Table 5) โดยระบบบําบัดน้ําเสียพื้นฐานสวนใหญเปนระบบบอพัก (ponding system) ในขณะที่ฟารม
ขนาดเล็ก 8.33% ขนาดกลาง 17.64% และขนาดใหญ 50.00% จะมีระบบบอหมักไรอากาศทั้งแบบ covered 
lagoon และ channel digester เปนระบบบําบัดน้ําเสียกอนเขาระบบบอพัก  

ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญจํานวน 50.00%, 47.05% และ 35.71% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําทิ้ง
หลังจากการผานระบบบําบัดแลวทั้งหมดออกจากฟารม ในขณะที่ฟารมสุกรจํานวน 8.33%, 11.76% และ 35.71% 
ตามลําดับ มีการปลอยน้ําทิ้งออกจากฟารมบางสวน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และฟารมสุกรจํานวน 41.76%, 
41.18% และ 28.57% ตามลําดับ ไมมีการปลอยน้ําทิ้งออกจากฟารมเลย (Table 6) จะเห็นไดวาฟารมสุกรขนาด
กลางและเล็กในเขตจังหวัดนครปฐมมีการปลอยน้ําทิ้งออกจากฟารมมากกวากวาฟารมสุกรขนาดใหญอาจเปน
เพราะฟารมขนาดเล็กและกลางของจังหวัดนครปฐมเปนฟารมที่ตั้งในระยะเริ่มแรก มีพื้นที่ฟารมนอย และพื้นที่ดินมี
การระบายน้ําไมดี เกษตรกรจึงตองมีการปลอยน้ําทิ้งออกจากฟารม และเปนที่นาสังเกตวา ฟารมขนาดดังกลาว 
จํานวน 58.33%, 52.94% และ 57.14% ตามลําดับ ปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิในขณะที่ 0.00%, 11.76% 
และ 14.29% ตามลําดับ ปลอยน้ําทิ้งจากฟารมสูแปลงเพาะปลูกพืชของเกษตรกรที่อยูขางเคียงโดยไดรับการ
ยินยอม และ 25.00%, 14.71% และ 0.00% ตามลําดับ มีการใชประโยชนน้ําทิ้งจากฟารมสุกรในพื้นที่ของตนเอง 

ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ จํานวน 66.67%, 60.61% และ 71.43% ตามลําดับ มีที่ตั้งฟารมอยู
ใกลชุมชนภายในรัศม ี1 กม. แตโดยรวมไมมีปญหากับชุมชนแตประการใด (Table 7)  

จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะฟารมสุกรในเขตอําเภอ   
สามพราน นครชัยศรี และอําเภอเมือง บางสวน ซึ่งเปนฟารมสุกรที่สรางในระยะ แรกๆ ของการเลี้ยงสุกรในประเทศ
ไทย เชนเดียวกับการเลี้ยงสุกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งโดยทั่วไปเปนฟารมขนาดเล็ก และกลาง มีพื้นที่การสราง
ฟารมจํากัด ประกอบกับพื้นที่ดินบริเวณการเลี้ยงสุกรในระยะแรกเปนที่ราบลุม การระบายน้ําไมดี จึงทําใหฟารม
สุกรในบริเวณนี้มีการปลอยน้ําทิ้งลงในแหลงน้ําธรรมชาติมาก สวนฟารมสุกรขนาดใหญในเขตจังหวัดนครปฐม     
มักตั้งในพื้นที่มีการระบายน้ําดี อีกทั้งฟารมสุกรมีระบบบําบัดน้ําเสีย เชนระบบบอหมักไรอากาศ และจะมีการนํา   
น้ําทิ้งกลับไปใชประโยชนในฟารมใหม จึงมีการปลอยน้ําทิ้งออกสูภายนอกนอย ยกเวนในกรณีฤดูฝนที่ตองมีการ
ปลอยน้ําทิ้งบางสวนออนอกฟารม  อยางไรก็ตาม ฟารมเลี้ยงสุกรในเขตจังหวัดนครปฐมก็มีการบําบัดของเสียจาก
การเลี้ยงสุกรเบื้องตนโดยการเก็บกวาดมูลสุกรแข็งกอนเพื่อการลดปริมาณอินทรีวัตถุที่จะตองถูกบําบัด จากนั้นจึง
นําน้ําลางคอกผานการบําบัดดวยระบบบอพัก หรือ aerobic filter หรือ บอหมักไรอากาศ กอนที่จะปลอยน้ําทิ้งออก
จากฟารม นอกจากนี้น้ําทิ้งจากฟารมสุกรบางสวนเริ่มมีการนําไปใชใสแปลงปลูกพืชเชน ไรออย ซึ่งจะเปนการใช
ประโยชนของเสียจากฟารมสุกรที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่กําลงัไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น 
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Table 2 Number of farms, types of operation and number of pigs on farms surveyed in Nakhon Pathom     
province. 

Types of Pig Farm Average Average Farm Scale n % of Farms2 
 Weaner3 Fattener4 F-F5 Pigs/Farm LU/Farm1 

Small 12 20.00 5 3 4 290.50 38.76 
Medium 34 56.67 5 7 22 1,881.35 235.10 
Large 14 23.33 3 2 9 11,038.07 1,366.73 
Total 60 100.00      
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 Nakhon Pathom province. 
Type of Housing  Rain Water Separation Farm Scale 

 
Land Area 

(Rai) 
No. of 
Houses 

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

Small 9.42 3.33 4.21 100.00  0.00  15.38 84.62 
Medium 17.71 5.81 7.35 98.48 1.52  20.59 79.41 
Large 123.57 21.93 45.64 67.43 32.57  57.14 42.86 

 
Table 4   Pig waste utilization and management of pig farms in Nakhon Pathom province 

Manure Manure utilization/management Farm Scale 
Collection1  

(%) 
Sell2  
(%) 

Give away2  
(%) 

Own use3  
(%) 

Biogas Production4  
(%) 

Small 100 76.92 7.69 23.08 0.00 
Medium 94.12 93.75 0.00 9.38 5.88 
Large 71.43 100.00 0.00  10.005 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. 
5Some large scale farms grow plankton and algae for sale to aquatic animal production. 
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Table 5   Pig waste treatment systems of farms in Nakhon Pathom province1 
Waste treatment 

system 
 Ponding system2  Aerobic filter3 Farm Scale 

Yes (%) No (%)  Adopted (%) Area (Rai)  Adopted (%) Volume (m3)
Small 66.67 33.33  66.67 2.22  0.00 0.00 
Medium 97.06 2.94  85.29 3.81  8.82 50 
Large 100.00 0.00  71.43 40.00  0.00 0.00 

1After 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. 
2Percent 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. 
3Percent of farms using aerobic filters, with their average volume 
 
Table 5   Pig waste treatment systems of farms in Nakhon Pathom province1 (Continue) 

Covered lagoon1  Fixed dome2  Channel digester3  LAMWT4  Farm Scale 
Adopted 

(%) 
Volume 

(m3) 
 Adopted 

(%) 
Volume 

(m3) 
 Adopted 

(%) 
Volume 

(m3) 
 (Rai) 

Small 8.33 1200.00  0.00 0.00  0.00 0.00  1.18 
Medium 11.76 3512.50  2.94 100  2.94 1000  1.93 
Large 50.00 12750.00  0.00 0.00  0.00 0.00  5.08 
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 
 
Table 6  Discharging patterns and discharge sites of waste water from pig farms in Nakhon Pathom 

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 41.67 8.33 50  0.00 58.33 25 
Medium 41.18 11.76 47.05  11.76 52.94 14.71 
Large 28.57 35.71 35.71  14.29 57.14 0.00 

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

Farm Scale Yes (%) No (%) 
Small 66.67 33.33 
Medium 60.61 39.39 
Large 71.43 28.57 
1 Farms designated with ‘Yes’ indicate that communities are within 1 km radius from the pig farms.  Farms with ‘No’ are 
 farther away from communities. 
 

สรุปผลการทดลอง 
ฟารมสุกรในจังหวัดนครปฐมเปนฟารมขนาดกลางเปนสวนใหญ ในขณะที่ฟารมขนาดเล็กและใหญมี

สัดสวนที่ใกลเคียงกัน ฟารมสุกรขนาดเล็กและกลางสวนใหญในปจจุบัน ตั้งอยูในพื้นที่เล็ก และดินมีการระบายน้ํา
ไมดี ฟารมสุกรเหลานี้จึงมีการปลอยน้ําเสียจากฟารมลงสูแหลงน้ําธรรมชาติมาก ในขณะที่ฟารมสุกรขนาดใหญจะ
เคลื่อนยายไปเลี้ยงในบริเวณพื้นที่ที่ดินมีราคาถูกและมีการระบายน้ําดี จึงทําใหฟารมมีพื้นที่มากและสามารถมี
ระบบบําบัดน้ําเสียในฟารมไดมากขึ้น จึงทําใหมีการปลอยน้ําเสียจากฟารมนอยลง   ฟารมสุกรในเขตจังหวัด
นครปฐมยังมีการบําบัดของเสียจากฟารมสุกรเบื้องตนโดยการเก็บกวาดมูลสุกรแข็งเพื่อขายเปนปุยพืช จากนั้นจึงนํา
น้ําลางคอกมาผานบอบําบัดซึ่งสวนใหญเปนระบบบอพัก และเสริมดวยระบบบอหมักไรอากาศ ในฟารมสุกรขนาด
กลางและใหญ กอนปลอยน้ําเสียดังกลาวออกจากฟารม 
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