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บทคัดยอ 

การศึกษาเชิงสํารวจการบําบัดและใชประโยชนน้ําเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรีจํานวน 62 ฟารม 
ประกอบดวยฟารมสุกรขนาดเล็กจํานวน 3 ฟารม (4.84%) ฟารมขนาดกลาง จํานวน 22 ฟารม (35.48%) และ
ฟารมขนาดใหญ จํานวน 37 ฟารม (59.68%) ไดกระทําโดยการเยี่ยมเยียนสัมภาษณที่ฟารม การสัมภาษณทาง
โทรศัพท และการประชุมเกษตรกรเพื่อการสัมภาษณโดยตรง ระหวางเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553  
ผลการศึกษาพบวา ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ จํานวน 66.67%, 81.82% และ 56.76% ตามลําดับ มีการ
เก็บกวาดมูลสุกรแข็ง เพื่อการจําหนายเปนปุยเพื่อการปลูกพืช ฟารมสุกรจํานวน 66.70%, 95.45% และ 97.30%  
ตามลําดับ มีระบบบําบัดน้ําเสียจากฟารม และทุกฟารมใชระบบบอพัก (ponding system) เปนระบบบําบัดน้ําเสีย
พื้นฐาน ฟารมสุกรขนาดกลาง 18.19% และฟารมสุกรขนาดใหญ 56.67% จะมีระบบบอหมักแบบไรอากาศบําบัด
น้ําเสียกอนเขาระบบบอพัก ฟารมสุกรจํานวน 100%, 50.00% และ 64.86% ตามลําดับ มีการปลอยนําเสียที่ผาน
การบําบัดแลวทั้งหมดออกจากฟารม ในขณะที่ฟารมสุกรขนาดกลาง 18.18% และฟารมสุกรขนาดใหญ 16.21% มี
การปลอยน้ําเสียที่บําบัดแลวบางสวนออกจากฟารมโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ฟารมสุกรขนาดกลางและใหญจํานวน 
31.81% และ 18.92% ตามลําดับ ไมมีการปลอยน้ําเสียออกจากฟารม ฟารมสุกรจํานวน 33.33%, 22.73% และ 
8.11% ตามลําดับ มีการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําธรรมชาต ิในขณะที่ฟารมสุกร จํานวน 33.33%, 51.00% และ 
70.27% ตามลําดบั ปลอยนําเสียลงในไรนาของเกษตรกรขางเคียงโดยไดรับการยินยอม ฟารมสุกรจํานวน 33.33%, 
4.55% และ 5.41% ตามลําดับ ปลอยน้ําเสียลงในที่ดินของตนเอง ฟารมสุกรจํานวน 100%, 59.09% และ 51.53% 
ตามลําดับ มีสถานที่ตั้งฟารมใกลเคียงชุมชนในรัศม ี1 กม. แตไมมีปญหากับชุมชนแตประการใด 
 
                                                            

1 ศูนยคนควาและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Animal Nutrition Research and Development Center, Suwanvajokkasikit Animal Research and Development Institute (SARDI), 
 Kasetsart University, Kampaengsaen, Nakhon Pathom 73140, Thailand 
2 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture at  Kampaengsaen, Kasetsart University, Kampaengsaen, Nakhon Pathom 
 73140, Thailand 
3 สวนสิ่งแวดลอมดานการปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและมาตรฐานปศุสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 Division of Environment Livestock, Bureau of Livestock Standard and Certification, Department of Livestock Development, 
 Ministry of Agriculture and Co-operatives 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 398 

คําสําคัญ : การบําบัดน้ําเสียฟารมสุกร การใชประโยชนน้ําเสียฟารมสุกร จังหวัดราชบุรี 
 

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

conducted during October, 2009 – February 2010. Sixty-two (62) pig farms composed of 3 small 
(4.84%), 22 medium (35.48%)  and  37 large (59.68%)  scale pig farms were studied by using direct 
farm visits, telephone interviewing, or direct meeting and questionnaires. Results showed that 66.67%, 
81.82% and 56.76% of the pig farms, respectively, collected solid manure which is mostly sold for 
fertilizer. 66.70%, 95.45% and 97.30% of the pig farms, respectively, have waste treatment system 
which is all ponding system. 18.19% of medium and 56.67% of large scale pig farms have used biogas 
digester as waste treatment system prior to the ponding system. 100%, 50.00% and 64.86%  of the 
farms, respectively, completely discharged, and 0.00%, 18.18% and 16.21% of the farms, respectively, 
partially discharged  the treated wastes water out-off the farms.  33.33%, 22.73% and 8.11% of the pig 
farms, respectively, discharged the waste water into natural water resources, 33.33%, 51.00% and 
70.27%, respectively, into neighboring cropland, and 33.33%, 4.55% และ 5.41%, respectively, into their 
own land. 100%, 59.09% และ 51.53% 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, Ratchaburi province 
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คํานํา 
ประเทศไทยถือวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาการเลี้ยงสุกรใหมีความกาวหนาประเทศหนึ่งในเขตภูมิภาคนี ้

ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อสุกรถือวาเปนอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตวหลักของประชาชนคนไทย โดยในแตละปประเทศไทยมี
การผลิตสุกรขุนสงตลาดรวมทั้งสิ้นประมาณ 15 ลานตัว และมีการเติบโตของปริมาณการเลี้ยงสุกรอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาตามการเติบโตของจํานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เทคโนโลยีการผลิตสุกรใน
ปจจุบันไดมีการพัฒนาใหกาวหนาทั้งในดานสุกรสายพันธุที่มีสมรรถภาพการผลิตสูง การใชอาหารสุกรที่มีความ
เขมขนสูง การจัดการโรงเรือนและที่อยูอาศัยของสุกรที่อยูอยาสุสบาย และการจัดการปองกันโรคสุกรอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงทําใหการเลี้ยงสุกรมีตนทุนการผลิตต่ํา ไดคุณภาพซากของสุกรตามความตองการของตลาด และ
ธุรกิจการเลี้ยงสุกรจึงสามารถดํารงอยูได อยางไรก็ตาม การเลี้ยงสุกรถือวาเปนแหลงกอใหเกิดมลภาวะแก
สภาพแวดลอมในบริเวณการเลี้ยงสุกรนั้น เพราะการเลี้ยงสุกรมักกอใหเกิดของเสียจากฟารมที่มีลักษณะเปน
ของเหลวที่มีความสกปรกสูง การจัดการดูแลยาก ที่ผานมาเกษตรกรจึงมักแอบปลอยของเสียดังกลาวลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาต ิทําใหเกิดปญหามลภาวะทั้งตอสภาพแวดลอมและตอชุมชนในบริเวณการเลี้ยงสุกรนั้นตลอดเวลา จนในป 
พ.ศ. 2542 ทางกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรณรงคใหมีการขอคํารับรองมาตรฐานฟารมสุกร โดย
ฟารมสุกรที่ไดรับคํารองมาตรฐานฟารมจะตองมีน้ําทิ้งที่ผานมาตรฐานการระบายน้ําทิ้งจากฟารมสุกรของกระทรวง
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และในป พ.ศ. 2548 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออก
ประกาศเรื่อง กําหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทฟารมสุกร ดังไดแสดง
ไวใน Table 1 และไดมีการบังคับใชอยางใชอยางเขมงวด โดยผูที่ไมทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
ดังกลาวจะถูกสั่งใหสรางระบบบําบัดกรณีไมมีระบบ หรือกรณีมีระบบบําบัดแลวตองปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพใน
การบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานฯภายในระยะเวลากําหนด ซึ่งมีผลทําใหฟารมสุกรในประเทศไทยตองมี
พัฒนาการการจัดการของเสียจากฟารมสุกรของตนเองอยางกวางขวางเพื่อใหน้ําเสียจากฟารมสุกรมีคุณสมบัติตรง
ตามมาตรฐานดังกลาวนั่นเอง ซึ่งจากการบังคับใชมาตรฐานดังกลาวอยางเขมงวด ทําใหฟารมสุกรทั้งประเทศตองมี
การพัฒนาระบบการบําบัดน้ําเสียของฟารมสุกร เพื่อใหน้ําเสียจากฟารมดังกลาวมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกอนมี
การปลอยออกจากฟารมนั่นเอง 

ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจวิธีการปฏิบัติในปจจุบัน ในการกําจัด หรือบําบัดน้ํา
เสียจากฟารมเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุร ี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 

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: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2548) 

 
อุปกรณและวิธีการ 

1. กําหนดปริมาณตัวอยางการสุมสํารวจฟารมสุกรในจังหวัดราชบุร ีจํานวนประมาณ 10% ของปริมาณฟารม
สุกรที่มีในจังหวัดนั้น ซึ่งจากขอมูลการเลี้ยงสุกรของจังหวัดราชบุรี กําหนดใหมีการสุมสัมภาษณศึกษา
ฟารมสุกรทั้งสิ้นอยางนอย 60 ฟารม 
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2. กําหนดจํานวนของฟารมสุกรขนาดตางๆ 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. ทําการสุมสัมภาษณฟารมสุกรเปาหมายโดยการเยี่ยมเยียนที่ฟารมสุกรโดยตรง หรือการสัมภาษณทาง
โทรศัพท หรือการประชุมเกษตรกรเพื่อการสัมภาษณสําหรับการนี้โดยเฉพาะ 

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

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 
จํานวนฟารมสุกรที่ทําการศึกษา 

ไดทําการสุมสัมภาษณฟารมสุกรในเขตจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้น 62 ฟารม ประกอบดวยฟารมนาดเล็ก 3 
ฟารม (4.84%) ฟารมขนาดกลาง 22 ฟารม (35.48%) และฟารมขนาดใหญ 37 ฟารม (59.68%) (Table 2) ที่ตั้งอยู
ในเขตการเลี้ยงสุกรหลักของจังหวัดราชบุรีไดแก อําเภอเมือง อําเภอโพธาราม อําเภอปากทอ อําเภอสวนผึ้ง อําเภอ
บางแพ และอําเภอจอมบึง 
 
การจัดการและการใชประโยชนของเสียฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรี 

ผลการสํารวจการจัดการของเสียจากฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรไีดแสดงไวในตารางที ่2-7 
ผลจากการศึกษาพบวา ฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรีที่ทําการสํารวจเปนฟารมขนาดกลางและใหญเปนสวน

ใหญ รวมกันประมาณ 95.16% สวนที่เหลือเปนฟารมสุกรขนาดเล็ก 4.84% (Table 2 และ 3) ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด
ราชบุรเีปนจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดในประเทศไทย ประชาชนในเขตอําเภอโพธารามมีอาชีพการเลี้ยงสุกรมา
ยาวนาน การเลี้ยงสุกรในเขตอําเภออื่นๆ ไดแก อําเภอปากทอ บางแพ สวนผึ้ง และจอมบึง เปนเขตพื้นที่การเลี้ยง
สุกรใหม ที่ขยายตัวมาจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากในขณะนั้นพื้นที่ดังกลาวยังมีราคาถูก พื้นที่ดิน
เปนที่สูง มีการระบายน้ําดี หางไกลชุมชน จึงทําใหเหมาะสมในการเปนที่ตั้งของฟารมสุกรขนาดใหญจํานวนมาก  

ในสวนการจัดการของเสียจากฟารมสุกร จะเห็นไดวาฟารมสุกรขนาดเล็ก (66.67%) กลาง (81.82%) และ
ใหญ (56.76%) มีการกวาดเก็บมูลสุกรแข็งเพื่อขายใหกับเกษตรกรปลูกพืช เปนหลัก ทั้งนี้เพื่อเปนการลดปริมาณ
อินทรีวัตถุที่จะเขาระบบบําบัดน้ําเสียของฟารม ฟารมสุกรจํานวน 33.83%, 31.82% และ 16.22% ตามลําดับ มีการ
ใชประโยชนมูลสุกรในพื้นที่ของตนเอง ฟารมสุกรจํานวน 66.67%, 95.45% และ 97.30% มีระบบบําบัดน้ําเสีย 
(Table 5) โดยฟารมสุกรจํานวน 67.67%, 90.90% และ 89.19% ตามลําดับ มีระบบบําบัดน้ําเสียหลักเปนระบบ  
บอพัก (ponding system) แตฟารมสุกรนาดกลาง 18.19% และขนาดใหญ 56.76% มีระบบบอหมักไรอากาศ     
ทั้งแบบ covered lagoon, fixed dome และ channel digester บําบัดน้ําเสียกอนเขาระบบบอพัก  
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ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญจํานวน 100.00%, 50.00% และ 64.86% ตามลําดับ มีการปลอย    
น้ําเสียหลังจากการผานระบบบําบัดแลวออกจากฟารม ในขณะที่ฟารมสุกรขนาดกลาง 18.16% และขนาดใหญ 
16.21% มีการปลอยน้ําเสียบางสวนออกจากฟารม โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน และฟารมสุกรขนาดกลาง 38.81% 
และขนาดใหญ 18.92% ไมมีการปลอยน้ําเสียออกจากฟารมเลย (Table 6) ฟารมสุกรจํานวน 33.33%, 51.00% 
และ 70.72% ตามลําดับ ปลอยน้ําเสียดังกลาวลงในแปลงปลูกพืชของเกษตรกรที่อยูขางเคียงโดยไดรับการยินยอม 
ฟารมสุกรจํานวน 33.33%, 4.55% และ 5.41% ตามลําดับ ปลอยน้ําเสียลงในที่ของตนเองเพื่อการใชประโยชน และ
ฟารมสุกรจํานวน 33.33%, 22.73% และ 8.11% ตามลําดับ ที่มีการปลอยน้ําเสียจากฟารมสุกรลงในแหลงน้ํา
ธรรมชาติ เปนที่นาสังเกตวาฟารมสุกรจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะฟารมสุกรขนาดกลางและขนาดใหญมีการใช
ประโยชนนําเสียจากฟารมสุกรเปนปุยเพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชไดแก ออย กันอยางกวางขวาง ซึ่งมีผลทําใหปริมาณ
น้ําเสียจากฟารมสุกรที่จะปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติลดลงอยางเห็นไดชัด  

ฟารมสุกรขนาดเล็ก กลาง และใหญ จํานวน 100.00%, 59.09% และ 51.53% ตามลําดับ มีที่ตั้งฟารมอยู
ใกลชุมชนภายในรัศม ี1 กม. แตโดยรวมไมมปีญหากับชุมชนแตประการใด (Table 7)  

จากผลการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรี โดยรวมเปนฟารมสุกรขนาดกลางและ
ขนาดใหญ มีการสรางฟารมโดยรวมระบบบําบัดน้ําเสียซึ่งประกอบดวยระบบบอพัก และบอหมักไรอากาศเขาไป 
ชวยทําใหของเสียจากฟารมสุกรไดรับการบําบัดอยางเหมาะสมมากขึ้นกอนปลอยออกนอกฟารม ฟารมสุกรจังหวัด
ราชบุรียังเปนตัวอยางที่ดีในการใชประโยชนของเสียจากฟารมสุกรในการเพิ่มผลผลิตพืช โดยเฉพาะ ออย ทําให
ปจจุบันความตองการของเสียจากฟารมสุกรเพื่อการดังกลาวสูงขึ้น และมีแนวโนมวาของเสียจากฟารมสุกรจะไมใช
ปญหาในการเลี้ยงสุกรอีกตอไป 
 
Table 2  Number of farms, types of operation and number of pigs on farms surveyed in Ratchaburi 

province. 

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

Small 3 4.84 0 2 1 290.33 34.6 
Medium 22 35.48 4 9 19 1985.78 240.07 
Large 37 59.68 2 13 22 16644.05 2543.34 
Total 62 100.00      
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. 
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Table 3  Average farm land area utilization, number and type of houses and rain water management of 
pig farms in Ratchaburi province. 

Type of Housing  Rain Water Separation 
Farm Scale 

Land Area 
(Rai) 

No. of 
Houses 

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

Small 25.33 3.67 5.00 100 0  33.33 66.67 
Medium 36.73 6.90 7.38 76.79 23.03  81.82 18.18 
Large 249.62 33.35 48.25 37.41 62.59  86.49 13.51 
 
Table 4   Pig waste utilization and management of pig farms in Ratchaburi province. 

Manure Manure utilization/management 
Farm Scale Collection1  

(%) 
Sell2  
(%) 

Give away2  
(%) 

Own use3  
(%) 

Biogas Production4  
(%) 

Small 66.67 33.33 0.00 33.33 0.00 
Medium 81.82 50.00 0.00 31.82 27.27 
Large 56.76 40.54 0.00 16.22 51.35 
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 Ratchaburi province1. 

Waste treatment system  Ponding system2  Aerobic filter3 

Yes No  Adopted Area  Adopted Volume Farm Scale 
(%) (%)  (%) (Rai)  (%) (m3) 

Small 66.67 33.33  67.67 0.63  0 0 
Medium 95.45 4.55  90.90 3.32  0 0 
Large 97.30 2.70  89.19 29.05  0 0 
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. 
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Table 5   Pig waste treatment systems of farms in Ratchaburi province (Continued). 

Covered lagoon1  Fixed dome2  Channel digester3 LAMWT4 
Adopted Volume  Adopted Volume  Adopted Volume  (Rai) Farm Scale 

(%) (m3)  (%) (m3)  (%) (m3)  
Small 0 0  0 0  0 0 1 
Medium 0 0  0 0  18.19 1,950 6.75 
Large 8.11 54,800  5.41 425  43.24 4,344 29.75 

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 Ratchaburi 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 0 0 100.00  33.33 33.33 33.33 
Medium 31.81 18.18 50.00  51 22.73 4.55 
Large 18.92 16.21 64.86  70.27 8.11 5.41 

1 Partially 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 Ratchaburi province1 

Farm Scale Yes (%) No (%) 

Small 100.00 0.00 
Medium 59.09 40.91 
Large 51.53 48.65 

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. 
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สรุปผลการทดลอง 
ฟารมสุกรในจังหวัดราชบุรีเปนฟารมขนาดกลางและขนาดใหญเปนสวนใหญ และตั้งอยูในพื้นที่สูง มีการ

ระบายน้ําดี พื้นที่ดินเขตพื้นที่การเลี้ยงสุกรมีราคาถูก ฟารมสุกรมีพื้นที่ดินมาก จึงสามารถบําบัดและใชประโยชน
ของเสียจากฟารมสุกรไดอยางเต็มที่ และมีการปลอยน้ําเสียจากฟารมสูสภาพแวดลอมนอยลง ฟารมสุกรในเขต
จังหวัดราชบุรียังมีการบําบัดของเสียจากฟารมสุกรเบื้องตนโดยการเก็บกวาดมูลสุกรแข็งเพื่อขายเปนปุยพืช จากนั้น
จึงนําน้ําลางคอกมาผานบอบําบัดซึ่งสวนใหญเปนระบบบอพัก และอาจเสริมดวยระบบบอหมักไรอากาศ ในฟารม
สุกรขนาดกลางและใหญ กอนปลอยน้ําเสียดังกลาวออกจากฟารม ปจจุบันการนําน้ําเสียจากฟารมสุกรเปนปุยใน
การเพิ่มผลผลิตพืชของจังหวัดราชบุรีมีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก และทําใหน้ําเสียจากฟารมสุกรไมใชปญหาในการเลี้ยง
สุกรอีกตอไป 
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