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บทคัดย่อ 
 

 เก็บตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ จ้านวนทั้งหมด 54 ตัวอย่าง  และ 30 ตัวอย่าง 
ตามล้าดับ ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดคุณภาพน้้าเสีย 5 ค่าดัชนี ได้แก่ ความเป็นกรด -ด่าง (PH)  ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand : BOD) ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD)             
ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen : TKN) และค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended  
Solid : SS)  จากนั้นน้ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้้าเสียจากฟาร์มสุกร และมาตรฐานน้้าเสียจาก    
โรงฆ่าสัตว์  พบว่าร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกรที่มีผลตรวจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เรียงล้าดับ
ตามค่า PH, BOD, COD, TKN และ SS เท่ากับ ร้อยละ 0, 29.63,  29.63,  11.11 และ 37.04 ตามล้าดับ  
น้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีผลตรวจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ ร้อยละ 0, 53.33,  53.33,  16.67 และ 
70.00 ตามล้าดับ  นอกจากนั้นยังพบว่าค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสีย เรียงล้าดับตามค่า        
PH, BOD, COD, TKN และ SS ของตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกร เท่ากับ  7.81  99.65  403.85  162.81 
และ 205.72 ตามล้าดับ   และของตัวอย่างน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ เท่ากับ 7.57  83.93  301.3  72  และ 
176.03 ตามล้าดับ 
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        ABSTRACT 
 

  Samples of wastewater from pig farms and slaughterhouses were collected in 54 
samples and 30 samples respectively. And then sent to the Northern Regional Veterinary 

Research and Development Laboratory. Phitsanulok Province for analyze the quality of 
wastewater according to 5 parameters, that are pH, Biochemical Oxygen Demand (DOD), 

Chemical  Oxygen Demand (COD), Nitrogen Value (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) and Suspended Solid 

(SS). Then compare with standard values.. It was found that the percentage of wastewater 
from pig farms that did not meet the standard of wastewater according to PH, BOD, COD, 
TKN and SS were 0, 29.63, 29.63, 11.11 and 37.04, respectively, And wastewater from 
slaughterhouses  that did not meet the standard of wastewater  were 0, 53.33, 53.33, 
16.67  and 70.00 respectively. In addition, mean values of PH, BOD, COD, TKN and SS     
of pig farm wastewater samples were 7.81, 99.65, 403.85, 162.81 and 205.72, respectively, 
and mean of  slaughterhouses were  7.57, 83.93, 301.3, 72.03 and 176.03 respectively. 
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  บทน้า 
 

การประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าสัตว์ มีความส้าคัญในกระบวนการผลิตอาหาร        
ปลอดภัยด้านปศุสัตว์  แต่ในขณะเดียวกันการประกอบการดังกล่าวก็สามารถสร้างมลภาวะ หรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม  ภาครัฐเห็นความส้าคัญของการควบคุมและการ
บ้าบัดน้้าเสียที่เกิดจากฟาร์มเลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าสัตว์ เห็นได้จากการออกกฎหมายหลายฉบับมาบังคับใช้ 
เช่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ออกประกาศ เรื่อง ก้าหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ต้องควบคุม
การปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544    และ
ประกาศ เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544   ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก้าหนดให้ การฆ่า หรือช้าแหละสัตว์เป็นกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อ 2(1)  ก้าหนดให้การเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ           
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ้าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ออก
กฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. 2555 โดยข้อ 12 ก้าหนดให้โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ต้องมีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีประสิทธิภาพโดย
น้้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก้าหนด     แต่จากการศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในประเทศไทยส่วนใหญ่
พบว่าคุณภาพน้้าเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  เช่น การศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดพังงา 
ระหว่างปี พ.ศ.2548 – 2552 พบว่ามีเพียงประมาณหนึ่งในสามของจ้านวนตัวอย่างทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  (ตรองรัก และจุลชาติ,2553)  รายงานจ้านวนตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดนครนายก 
ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2554 ตรวจพบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 52.28 (บุญกัน และ จุลชาติ
,2554)  การศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดเลย ระหว่างปี พ .ศ.2550 - 2554 พบว่า มีค่าสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบทุกพารามิเตอร์ (คณายศ ,2555)   
  จังหวัดพิจิตรมีลักษณะการประกอบการเลี้ยงสุกรเป็นฟาร์มขนาดเล็ก (น้อยกว่า 500 ตัว)  และ

ขนาดกลาง (500-5,000 ตัว)  เน้นการจ้าหน่ายตลาดภายในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยน้าสุกรมีชีวิตไป

ฆ่าในโรงฆ่าสุกร (ฆจส.2) ในพ้ืนที่ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพิจิตรมีโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) จ้านวนทั้งหมด 68 แห่ง 

เป็นโรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 6 แห่ง ที่ เหลือเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก           

ของผู้ประกอบการรายย่อย  ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2560 มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบ

จากการประกอบการของฟาร์มเลี้ยงสุกร และโรงฆ่าสัตว์ ในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองพิจิตร  อ้าเภอสามง่าม และ

อ้าเภอโพทะเล  ดังนั้น การศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร หรือโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร  
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สามารถเป็นข้อมูลในการประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์หาสาเหตุ ก้าหนดแนวทางในการควบคุม

คุณภาพน้้าเสียให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความส้าคัญของการ

ประกอบการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
พื้นที่ด้าเนินการ 
 ด้าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยเก็บตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกรที่มีการเลี้ยงในรูปแบบ
คู่สัญญากับบริษัท (contact farm) เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการเลี้ยงสุกรจ้านวนมากกว่าเกษตรกรรายย่อย 
และเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า และเก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
ใบอนุญาตฯ (ฆจส.2) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดพิจิตรมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่า
สัตว์ฯ (ฆจส.2)  จ้านวน 68 แห่ง จ้าแนกเป็นโรงฆ่าสุกร จ้านวน 59 แห่ง  โรงฆ่าโค-กระบือ จ้านวน 6 แห่ง 
และโรงฆ่าไก่เนื้อ จ้านวน 3 แห่ง  

 

การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์เก็บตัวอย่าง  
 1 เก็บตัวอย่างน้้าเสียจากบ่อสุดท้ายของระบบบ้าบัดน้้าจากฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ ตามแผน
เก็บตัวอย่างที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลกก้าหนด ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2560  โดยใช้หลักการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random) ซึ่งมีตัวอย่าง
น้้าเสียจากฟาร์มสุกร จ้านวน 54 ตัวอย่าง และตัวอย่างน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ จ้านวน 30 ตัวอย่าง 
 2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้้าเสียด้าเนินการตามเทคนิคการเก็บตัวอย่างน้้า เสียที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างก้าหนด กล่าวคือ เก็บตัวอย่างน้้าเสียแบบจ้วง (Grab Sampling) 
โดยเก็บบ่อรวมน้้าเสียสุดท้าย จ้านวน 2 ขวด ได้แก่ ขวดที่ 1 เก็บตัวอย่างใส่ขวด high density 
polyethylene (HDPE) ขนาด 1000 มิลลิลิตร และเติมกรดซัลฟูริก 2 มิลลิลิตร เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง 
ส่งตรวจค่า COD และ TKN และ Nitrate ขวดที่ 2 เก็บตัวอย่างใส่ขวด Polyethylene ขนาด 1000 
มิลลิลิตร  ส่งตรวจค่า PH BOD และ SS  เก็บรักษาตัวอย่างน้้าเสียทั้งหมดในกล่องน้้าแข็งที่อุณหภูมิ        
4 องศาเซลเซียส เพ่ือน้าส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่างการ
ภายใน  24 ชั่วโมง 

3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าเสียโดยตรวจวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดคุณภาพน้้าเสีย 5 ค่าดัชนี    ได้แก่ 
3.1 ความเป็นกรดและด่าง (PH value) หมายถึง ค่าความเป็นกรด หรือด่างของน้้าเสีย        

ตรวจวิเคราะห์โดยใช้ pH meter แบบ Electrometric Titratior  ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า              
0.1  หน่วย 
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3.2 ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD)  หมายถึง ปริมาณของออกซิเจน         
ที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี               
5 Days Incubation and Azide Modification  เป็นค่าแสดงความสกปรกของน้้าเสียในรูปของออกซิเจน
ที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดย่อยสลายได้ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน เป็นกระบวนการ
ทดสอบทางชีวเคมีเพ่ือหาปริมาณออกซิเจนซึ่งแบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้้าเสีย ภายใต้
สภาวะที่ เหมือนกับเกิดในธรรมชาติมากที่สุด  โดยก้าหนดเวลาให้แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลาย                
( Incubate ) ทีอุ่ณหภูมิ 20 +/- 1 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 5 วัน    

3.3 ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) หมายถึง ปริมาณของออกซิเจนทั้งหมด      
ที่ต้องการใช้เพ่ือออกซิเดชั่นสารอินทรีย์ในน้้าให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้้า  วิเคราะห์โดยวิธี 
Closed Reflux and Titration เป็นค่าแสดงความสกปรกของน้้าเสีย โดยการวัดปริมาณออกซิเจนทั้งหมด
ที่ใช้ในการออกซิไดส์สารอินทรีย์ ต่าง ๆ ในน้้าเสีย และจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และน้้า เป็นผลจาก
ปฏิกิริยาครัง้สุดท้าย  นอกจากนี้พวกกรดอะมิโนจะถูกเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียไนโตรเจน เงื่อนไขส้าคัญใน
การวิเคราะห์ซีโอดี  คือปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ( Oxidation )  ต้องเกิดขึ้นโดยอาศัยออกซิไดซิ่งเอเจนต์        
( Oxidizing agent )  อย่างแรงภายใต้สภาวะที่เป็นกรดเขม้ข้น และอุณหภูมิสูง 

3.4  ค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) หมายถึง ปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดท้ังแอมโมเนียไนโตรเจน และอินทรีย์สารไนโตเจน ตรวจวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldalh and Titration 
สารอินทรีย์ไนโตรเจนจะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนีย  โดยการออกซิไดส์ของกรดก้ามะถัน  ท้าให้
ไนโตรเจนหลุดออกมาในรูปแอมโมเนีย แล้วน้าไปกลั่นเพ่ือเก็บแอมโมเนียในกรดบอริก  จากนั้นจึงน้า    
กรดบอริกไปหาปริมาณแอมโมเนียโดยวิธีการไตเตรตด้วยสารละลายกรดแก่มาตรฐาน ท้าให้ทราบปริมาณ 
TKN ทีม่ีอยู่ในตัวอย่างน้้าเสีย  

3.5 ค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended  Solid : SS) หมายถึง ปริมาณสิ่งเจอปนของของแข็งที่ไม่
ละลายน้้า ซึ่งแขวนลอยอยู่ในน้้า อาจเป็นสารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ก็ได้ หากมีค่าสูง แหล่งน้้าจะ     
ขุ่นมาก ตรวจวิเคราะห์โดยโดยวิธี Gravimetric โดยการกรองน้้าตัวอย่างผ่านกระดาษกรองใยแก้ว  
น้้าหนกัตะกอนทีติ่ดอยู่บนกระดาษกรองจะน้าเอาไปอบแห้งที่อุณหภูมิ  103 – 105 องศาเซลเซียส และท้า
ให้เย็นในโถท้าแห้ง แล้วชั่งน้้าหนกัของแข็งแขวนลอยทั้งหมดต่อปริมาณน้้าตัวอย่าง 

4 น้าผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานน้้าทิ้งจากฟาร์มสุกร 
ตามท่ีกรมควบคุมมลพิษก้าหนด  และมาตรฐานน้้าทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก้าหนด 
ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี ๑  แสดงค่ามาตรฐานสูงสุดของตัวชี้วัดคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกร 
 

พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด 

    ประเภท ก ประเภท ข 

PH .- 5.5-9 5.5-9 

BOD มก./ลิตร 60 100 

COD มก./ลิตร 300 400 

SS มก./ลิตร 250 200 

TKN มก./ลิตร 120 200 
 

ประเภท ก หมายถึง ฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ที่มีน้้าหนักปศุสัตว์ มากกว่า 600 หน่วย หรือสุกรมากกว่า 5,000 ตัว 
ประเภท ข หมายถึง ฟาร์มสุกรขนาดกลางมีน้้าหนักปศุสัตว์ ระหว่าง 60-600 หน่วย หรือสุกรระหว่าง 500-5,000 ตัว 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่ามาตรฐานสูงสุดของตัวชี้วัดคุณภาพน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ 

พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์มาตรฐานสูงสุด 

PH - 5.5 - 9 

BOD มก./ลิตร 60 

COD มก./ลิตร 120 

SS มก./ลิตร 50 

TKN มก./ลิตร 100 
 

ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลทางสถิติ 
 ประมวลผลการตรวจตัวอย่างน้้าเสียด้วยโปรแกรม Microsoft excel 2010  วิเคราะห์ผลการ
ตรวจคุณภาพน้้าเสียโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน (ตารางที่ 1 และ 2)  จากนั้นสรุปหาจ้านวนตัวอย่าง
น้้าเสียที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 1 เปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียที่มีผลตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ของตัวอย่างน้้าเสียจาก
ฟาร์มสุกร และตัวอย่างน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ 

2 เปรียบเทียบร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระหว่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกร 
และโรงฆ่าสัตว์ โดยจ้าแนกตามค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสีย (Parameter) 
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3  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของแต่ละค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสีย ระหว่าง ตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์ม
สุกร และโรงฆ่าสัตว์  
       

 ผลการศึกษา 
  

ตารางที่ 3 แสดงจ้านวน และร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ที่มีผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสีย  
 

สถานที่เก็บตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่าง ตัวอย่างน้้าเสียที่ผลตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

น้้าเสีย ที่ส่งตรวจ ทุกพารามิเตอร์ 

    จ้านวน ร้อยละ 

ฟาร์มสุกร 54 26 48.15 

โรงฆ่าสัตว์ 30 5 16.67 
  

 
ตารางท่ี 4  แสดงร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละพารามิเตอร์ ของตัวอย่าง
น้้าเสียจากฟาร์มสุกร และน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์  

 

    
  

 
  

 
      

สถานที่
เก็บ       ตัวอย่างท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวอย่าง จ้านวนตัวอย่าง PH BOD COD TKN SS 

น้้าเสีย ที่ส่งตรวจ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

ฟาร์มสุกร 54 0 0 16 29.63 16 29.63 6 11.11 20 37.04 

โรงฆ่าสัตว ์ 30 0 0 16 53.33 16 53.33 5 16.67 21 70.00 
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ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ยแต่ละค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสีย ของตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกร และตัวอย่าง
น้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์  
 
 

สถานที่เก็บตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยของดัชนชีี้วัดคุณภาพน้้าเสีย (Parameter) 

น้้าเสีย PH BOD COD TKN SS  

ฟาร์มเลี้ยงสุกร 7.81 99.65 403.85 162.81 205.72 

โรงฆ่าสัตว ์ 7.57 83.93 301.3 72 176.03 

 
 

สรุปและวิจารณ์ 
 

 จากการศึกษาพบว่าร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียที่มีผลตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกค่าดัชนีชี้วัด 
(Parameter) ของตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดพิจิตร เท่ากับร้อยละ 48.51 (26/54) ซึ่งใกล้เคียง
กับการศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในจังหวัดนครนายกระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554  ซึ่งมีค่าเท่ากับ
ร้อยละ 47.72 (115/241) (บุญกัน และจุลชาติ, 2556) และสูงกว่าการศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกร 
(ขนาดกลาง) ในจังหวัดพังงาระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ซึ่งมีค่าเท่ากับร้อยละ 27.11 (ตรองรัก และ     
จุลชาติ, 2553)  ร้อยละของตัวอย่างน้้าเสียที่มีผลตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกค่าดัชนีชี้วัด (Parameter) 
ของตัวอย่างน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร เท่ากับร้อยละ 16.67 (5/30)  ซึ่งยังไม่พบการรายงานผล
การส้ารวจคุณภาพน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีผลตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกค่าดัชนีชี้วัดในจังหวัดใด     
เมื่อพิจารณาร้อยละของจ้านวนตัวอย่างน้้าเสียที่มีผลตรวจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามแต่ละค่าดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้้าเสีย PH, BOD, COD, TKN และ SS พบว่า น้้าเสียจากฟาร์มสุกรที่มีผลตรวจไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานน้้าเสียจากฟาร์มสุกร เท่ากับ ร้อยละ 0, 29.63,  29.63,  11.11 และ 37.04  ตามล้าดับ          
น้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีผลตรวจไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ เท่ากับร้อยละ 0, 53.33,  
53.33,  16.67 และ 70.00 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) ทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  ส่วนค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสียที่ท้าให้ตัวอย่างน้้าเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุดของทั้ง
ฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ ได้แก่ ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)  ส่วนค่า BOD และ COD ร้อยละของการ    
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีค่าเท่ากัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาคุณภาพน้้าเสียจากฟาร์มสุกรในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาทที่พบว่าในกรณีที่ต้องการประหยัดเวลาและงบประมาณในการตรวจสอบคุณภาพน้้าเสีย  สามารถ
เลือกทดสอบเพียงค่า BOD เพ่ือเป็นตัวแทนสรุปความปลอดภัยของน้้าเสียในเรื่องความเข้มข้นของการมี
ออกซิเจน ร่วมกับการทดสอบค่าความเข้มข้นสารแขวนลอยที่มีผลให้น้้าขุ่นหรือใส (สราษฏร์ และตะวัน , 
2560)  นอกจากนั้นยังพบว่าค่าเฉลี่ยของค่าดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสีย เรียงล้าดับตามค่า PH, BOD, COD, 
TKN และ SS ของตัวอย่างน้้าเสียจากฟาร์มสุกร มีค่าเท่ากับ  7.81  99.65  403.85  162.81 และ 205.72  



-9- 
 

ตามล้าดับ     และค่าเฉลี่ยดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้าเสียของตัวอย่างน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ มีค่าเท่ากับ 7.57  
83.93  301.3  72  และ 176.03 ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่าค่าแข็งแข็งแขวนลอย (SS) เป็นค่าดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้้าเสียที่มีความถี่ในการท้าให้ตัวอย่างน้้าเสียไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานบ่อยที่สุด อาจเป็นผลมาจาก
ฟาร์มสุกรส่วนใหญ่มีระบบบ้าบัดผลิตก๊าซชีวภาพ แต่โรงฆ่าสัตว์ไม่มีระบบบ้าบัดผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งพบว่า
ฟาร์มที่ไม่มีระบบบ้าบัดผลิตก๊าซชีวภาพจะมีค่าความขุ่นสารแขวนลอยสูงกว่าฟาร์มที่มีบ่อบ้าบัดผลิตก๊าซ
ชีวภาพ (สุราษฏร์ และตะวัน,2560) และยังพบว่าการก้าจัดของเสียจากฟาร์มสุกรโดยใช้ระบบบ่อบ้าบัด
ผลิตก๊าซชีวภาพของเสียที่เป็นตะกอนจะถูกแยกและน้าไปใช้เป็นปุ๋ยในแปลงพืชผล น้้าเสียที่ผ่านระบบนี้    
จะสามารถก้าจัดของเสียได้ถึงร้อยละ 90 (กรมควบคุมมลพิษ,2538 .การจัดการน้้าเสียจากฟาร์มสุกร) 
  

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้จังหวัดพิจิตรได้แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพน้้าเสีย
จากฟาร์มสุกร และโรงฆ่าสัตว์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม  ดังนี้ 
 1 ระบบบ่อบ้าบัดที่ผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นระบบบ้าบัดที่เหมาะสมควรน้ามาใช้กับฟาร์มเลี้ยงสุกรใน
จังหวัดพิจิตร เนื่องจากใช้พ้ืนที่ไม่มาก สามารถดักตะกอน แยกกากและปล่อยน้้าทิ้งที่เป็นน้้าแยกกับกาก
ตะกอนสารแขวนลอย กากที่แยกได้ยังสามารถน้าไปใช้เป็นปุ๋ย และน้้าเสียมีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นฟาร์มที่มี
ระบบบ้าบัดผลิตก๊าซชีวภาพอยู่ต้องคอยดูแลให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  ฟาร์มที่ยังไม่มีควรชี้แจง
ส่งเสริมให้เห็นประโยชน์ และกระตุ้นให้จัดท้าระบบบ้าบัดผลิตก๊าซชีวภาพ  
 2  เร่งรัดให้ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์จัดการเรื่องการดักตะกอน เศษขน เศษไขมัน ซึ่งเป็นสาเหตุ
ของการเกิดตะกอนสารแขวนลอยในน้้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบ่อดักไขมัน การหมั่นตัก
เศษขน เศษไขมันออกจากบ่อดักตะกอน การท้าความสะอาด ก้าจัดขยะจากบ่อพักน้้าเสียเพ่ือให้แสงแดด
ส่องถึงมากขึ้น  

3 ส่งเสริมการท้าระบบบ้าบัดผลิตก๊าชชีวภาพในโรงฆ่าสัตว์ โดยอาจเริ่มในโรงฆ่าสัตว์ที่มีศักยภาพ
และมีปริมาณการฆ่าสัตว์มาก มีปริมาณมูลสัตว์จากคอกพักสัตว์เพียงพอส้าหรับระบบบ้าบัดผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป ควรออกแบบการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มฟาร์มที่มี 
และ กลุ่มที่ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียผลิตก๊าซชีวภาพให้มีความชัดแจน และน่าเชื่อถือมากขึ้น เช่น จ้านวน
ตัวอย่างมากขึ้น หรือจ้านวนระหว่างกลุ่มทดลองมีความใกล้เคียงกันมากที่สุด  และอาจศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพน้้าเสียของแต่ละชนิด เช่น ระหว่างระบบ fix dome ระบบ Cover lagoon เป็นต้น  
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนายสัตวแพทย์เพ่ิมพร  ฉายเพ่ิมศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ในการให้ค้าปรึกษาและให้

การสนับสนุนในการด้าเนินงาน  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส้านักงาน      
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ในการเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง 
จังหวัดพิษณุโลก ในการอนุเคราะห์ข้อมูลผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และคณะกรรมการวิชาการปศุสัตว์
เขต 6 ผู้ให้ค้าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการเขียนผลงานวิชาการ 
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