
1 
 

การศึกษาแนวโน้มคุณภาพน้้าทิ้งของฟาร์มสุกรขนาดกลาง 
จากตัวอย่างที่เก็บในจังหวัดจันทบุร ี ระหว่างปี พ.ศ.2548 ถึง 2552 

รุ่งยศ  ถาวรายุศม ์
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี   

 
ฟาร์มสุกรถือว่าเป็นแหล่งก าเนิดทางมลภาวะจากการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ส าคัญแหล่งหนึ่ง โดยที่บรรดา

มลภาวะต่าง  ๆ จากฟาร์มสุกร ได้แก่ น้ าเสีย กลิ่นเหม็น แมลงวันรบกวน และการเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ 
น้ าเสีย ( waste water) หมายถึง น้ าที่เกิดจากการใช้น้ าในกิจกรรมต่าง ๆ โดยน้ านั้น เกิดการ สกปรกขึ้น เมื่อ
น้ าเสียปล่อยออกมาเป็นน้ าทิ้ง  ท าให้ฟาร์มสุกรเป็นแหล่งที่จะเกิด ซึ่งอาจจ าแนกสาเหตุการเกิดน้ าเสียของฟาร์ม
สุกร ได้ดังนี้  

1.  ปัสสาวะและมูลสุกร 
2. น้ าท าความสะอาดคอกและโรงเรือน  
3. น้ ากินน้ าใช้ของสุกร  
4. เศษอาหาร  
5. น้ าฝนที่ท าให้เป็นการเพิ่มปริมาณน้ าเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัด 

 ตั้งแต่ปี 2548 จนถึง 2552 สรุปแนวโน้มของคุณภาพของน้ าทิ้ง จากฟาร์มสุกรขนาดกลาง ด้วยดัชนี
คุณภาพน้ า 5 ดัชนี คือ ความเป็นกรดและด่าง (pH) ค่าบีโอด(ีBOD) ค่าซีโอดี (COD) ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น 
(TKN) และค่าสารแขวนลอย (SS) พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น  
 
 ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของจ านวนตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละดัชนีคุณภาพน้ าของ
ตัวอย่างน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกรขนาดกลางในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2548 – 2552  
 

ดัชนีคุณภาพน้้า ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 
BOD 65% (26/40) 42% (9/21) 38% (8/21) 29% (9/31) 9% (2/22) 
COD 42% (17/40) 38% (8/21) 33% (7/21) 29% (9/31) 18% (4/22) 
TKN 30% (12/40) 14% (3/21) 14% (3/21) 6.5% (2/31) 4.5% (1/22) 
SS 35% (14/40) 14% (3/21) 14% (3/21) 13% (4/31) 9% (2/22) 

 

 หมายเหตุ  ใน ช่วงปี พ.ศ.2548 – 2552 ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในจ านวนร้อยละของตัวอย่าง ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานในดัชนีคุณภาพค่าความเป็นกรด – ด่าง  
 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( SD) ของดัชนีคุณภาพน้ าของน้ าทิ้งที่เก็บจากฟาร์มสุกร
ขนาดกลางในจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2548 – 2552 
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 คุณภาพน้ าเสียของฟาร์มสุกรขนาดกลางระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552  มีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้น               
อาจมีผลมาจาก 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.2548  ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีในการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งจากฟาร์มสุกร ส่งตรวจ การให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาในผู้
เลี้ยงสุกรรายที่น้ าทิ้งไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการติดตามผลการแก้ไข 

2. การพัฒนาระบบการเลี้ยงสุกร ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการใช้สุกรที่มีสายพันธุ์ดี 
การใช้อาหารที่มีคุณภาพดีขึ้นท าให้มีของเสียในมูลสุกรน้อยลง ตลอดจนการจัดการ การเลี้ยงสุกร ที่ดีขึ้น จึง
ส่งผลในการลดปริมาณของเสียที่มีอยู่ในน้ าทิ้ง 

3. ผู้เลี้ยงสุกร สนใจในการผลิตพลังงานจากของเสียจากการเลี้ยงสุกรมากขึ้น  ท าให้เกิดการ พัฒนา
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ดีขึ้น  

4. ผู้เลี้ยงสุกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสุกรมากขึ้น  ท าให้เกิดการพัฒนาการบ าบัดน้ าทิ้ง
จากฟาร์ม   

5. การขยายตัวของชุมชนเข้าใกล้ฟาร์มเลี้ยงสุกรมากขึ้น ท าให้ผู้เลี้ยงสุกรความจ าเป็นจะต้องมีวิธีการก าจัด
ของเสีย ตลอดจนบ าบัดน้ าทิ้งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากชุมชน  
 คุณภาพน้ าทิ้งของฟาร์มสุกรขนาดกลางในจังหวัดจันทบุรี ในปี พ.ศ.2548 – 2552 โดยรวมมีคุณภาพดีขึ้น 
แต่มีฟาร์มหลายแห่งที่คุณภาพน้ าทิ้งยังต้องปรับปรุงอีกมาก โดยมีแนวทางที่อาจจะท าได้ ดังน้ี  
 1.  การลดปริมาณน้ าเสียและของเสียที่เข้าสู่ระบบบ าบัด น้ าเสีย   
  1. 1  การตักมูลสุกรออกก่อนการฉีดล้างคอกประจ าอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง โดยน ามูลสุกรไปขายหรือ
ผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หรือน ามูลสุกรสดไปเป็นอาหารปลา 
  1.2  ฉีดน้ าใหท้่วมพื้นคอก  รอเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ก่อนจะฉีดล้างท าความสะอาดคอก   
       1.3  เปลี่ยนวิธีการลดอุณหภูมิสุกรจากการสเปรย์น้ าเป็นการให้แบบหยดลงบริเวณต้นคอสุกร
โดยตรง เป็นต้น 
  2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสีย  เช่น  
  2.1  เพิ่มประสิทธิภาพของการบ าบัดขั้นแรกเพื่อก าจัดสิ่งสกปรกออกไปให้ได้มากที่สุด  ก่อนจะ
ปล่อยน้ าเสีย เข้าสู่ระบบบ าบัดขั้นต่อไปโดยอาจใช้ตะแกรงหยาบหรือตะแกรงละเอียด 
  2.2  ท าการขุดลอกบ่อบ าบัดเป็นประจ าไม่ให้ต้ืนเขิน    
  2.3 การใช้จุลินทรีย์  EM (Effective micro-orga nism)  เพื่อประสิทธิภาพในการ ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ าเสีย  
  2.4  น าระบบบ าบัดน้ าเสียแบบธรรมชาติเข้ามาเสริมในขั้นตอนบ าบัดสุดท้าย  เช่น ระบบบึงประดิษฐ ์
ลงไปในน้ าได้อีกระบบหนึ่งคือ ระบบการใช้บึงพืชลอยน้ า  เป็นต้น   


