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ค าน า 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อจัดการและควบคุมกลิ่นจาก
ฟาร์มสุกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการของเสียและกลิ่นจาก
การเลี้ยงสุกรเพื่อสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้ หลักการตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีเกณฑ์ปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับโรงเรือน โรงเก็บมูล 
ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย รวมทั้งบริเวณที่น ามูลสุกรไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนสามารถเลือกน าไปปฏิบัติเพื่อลดกลิ่นจากการเลี้ยง
สุกร 

ซึ่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนงบประมาณและความ
ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยด้าน
การเกษตร สู่ภาคเกษตรกรเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนและปลอดภัย ด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และล าปาง 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีเนื้อหาประกอบด้วย  

1) ที่มาและความส าคัญ  
2) แหล่งก าเนิดกลิ่น  
3) การจัดการและควบคมุกลิ่น  
4) การบ าบัดกลิ่นจากฟาร์มสุกร 

 คณะผู้ด าเนินงานหวังว่าคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกร ประชาชนในชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่จะ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้ ในการท าการเกษตรที่มีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้เกิดระบบเกษตรยั่งยืนและปลอดภัย ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง 

คณะผู้จัดท า  
                                                                                2562 
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3. ผู้ร่วมโครงการ 
ชื่อ นายเรืองฤทธิ์   ริณพัฒน์ 
ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรและชุมชน  
สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(AGRITEC)  
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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 ที่มาและความส าคัญ  

การเลี้ยงสุกรนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และเป็น
อาชีพที่มีความส าคัญของเกษตรกรไทย โดยรูปแบบการเลี้ยงสุกรของไทย  
ในปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างชัดเจน กล่าวคือจาก
ระบบการเลี้ยงแบบพ้ืนบ้านปรับเปลี่ยนมาเป็นการแบบอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางวิชาการ และด้านเทคโนโลยีส่งผลให้
สุกรมีอัตราการรอดมากข้ึนจึงเกิดการแข่งขันแบบเศรษฐกิจสมบูรณ์ นั่นคือ 
เลี้ยงมากได้ผลก าไรมาก   การผลิตสุกรในปัจจุบันมีรูปแบบการเลี้ยงอยู่ 3 
ประเภท ได้แก่ผู้เลี้ยงรายอิสระ(ระดับชุมชน/ครัวเรือน)  ผู้ประกอบการ
สุกรแบบครบวงจร และผู้เลี้ยงสุกรพันธะสัญญากับผู้ประกอบการครบวงจร
ทั้งแบบรับจ้างเลี้ยง และแบบประกันราคา   
 การเลี้ยงสุกรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ฟาร์มจะต้องจัดให้มี
ระบบก าจัดหรือบ าบัดของเสียที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อยู่
อาศัยข้างเคียงหรือสิ่งแวดล้อมล้อม ประกอบด้วย 1) ขยะมูลฝอย ท าการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดทิ้งใน
บริเวณที่ทิ้งของเทศบาล สุขาภิบาลหรือองค์การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 2) ซากสุกร ฟาร์มต้องมีการจัดการกับซากสุกรให้ถูกสุขลักษณะ
อนามัย 3) มูลสุกร น าไปท าปุ๋ยหรือหมักเป็นปุ๋ยโดยไม่ทิ้งหรือกองเก็บใน
ลักษณะที่จะท าให้เกิดกลิ่นหรือก่อความร าคาญต่อผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 4) 
น้ าเสีย ฟาร์มจะต้องมีระบบเก็บกักหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสมทั้งนี้ 
 น้ าทิ้งจะต้องมีคุณภาพน้ าที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งที่ก าหนด  
 การจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรนั้น ยังประสบปัญหาเรื่องต้นทุน
ที่สูงในการจัดการของเสีย ดังนั้นเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการจัดการของเสีย 
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เพ่ือให้เกิดการเลี้ยงสุกรได้อย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน โดยอาศัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการใช้จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียและบ าบัดกลิ่น ซ่ึงจะช่วยลด
ปัญหาของกลิ่นเหม็นร าคาญได้ภายใน 3 วัน อีกทั้ งยังเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการย่อยสลายของเสียจากสุกรให้สมบูรณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 10% ซึ่งได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาที่มี
องค์ความรู้ในการน ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
รวมทั้งเอ้ืออ านวยให้เกษตรกรและชุมชนเกิดการพัฒนาอาชีพได้อย่างอิสระ 
“ยั่งยืน” 

1. แหล่งก าเนิดกลิ่น 

แหล่งก าเนิดกลิ่นจากฟาร์มสุกร มี 4 แหล่ง คือ โรงเรือนหรือคอก
สุกร ลานตากและโรงเก็บมูล ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย และ บริเวณ
ที่น ามูลไปใช้ประโยชน์ 

1.1 โรงเรือนหรือคอกสุกรกลิ่นจากโรงเรือนหรือคอกสุกร ได้แก่ 
 กลิ่นเหม็นเฉพาะจากตัวสุกรเอง 
 กลิ่นของสิ่งขับถ่าย ได้แก่ มูลและปัสสาวะ 

 

 
ภาพที่ 1 โรงเรือนสุกร 
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1.2 ลานตากและโรงเก็บมูล 
บริเวณที่น ามูลมาตากหรือกองเก็บไว้ในพ้ืนที่โล่งแจ้ง เพ่ือน าไป

ขายเป็นปุ๋ยคอกหรือผลิตเป็นปุ๋ยหมัก  

 
ภาพที่ 2 ลานตากมูลสุกร 

 
1.3 ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
 รางระบายน้ าเสียและบ่อพักน้ าเสียที่มีการดูแลรักษาไม่ดี เช่น
ปล่อยให้มีการสะสมของน้ าเสียจนล้นบ่อ จะท าให้เกิดกลิ่นเหม็น         

 
ภาพที่ 3 รางระบายน้ าเสียฟาร์มสุกร 

 
 กลิ่นเหม็นที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย มักมาจากระบบที่มีการ
ดูแลรักษาไม่ดี มีการอุดตัน หรือรับน้ าเสียเกินค่าการออกแบบ
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และจุดปล่อยน้ าเสียเข้าและออกจากระบบบ าบัด ที่มีการปั่นป่วน
จากการไหลของน้ าเสียที่ปลายท่อ 

                         
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 
 

    
ภาพที่ 5 ของเสียจากฟาร์มสุกร 

1.4 บริเวณท่ีน ามูลไปใช้ประโยชน์ 
บริเวณที่มีการน ามูลสุกรไปกองไว้เพ่ือรอการใช้ประโยชน์ หรือ

บริเวณท่ีมีการน าน้ าเสียซึ่งยังไม่ผ่านการบ าบัดไปใช้  
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2. การจัดการและควบคุมกลิ่น 
วิธีการเลี้ยงสุกรของฟาร์มแต่ละแห่งอาจแตกต่างกันตามพ้ืนที่และ

ประสบการณ์ที่ได้สะสมหรือถ่ายทอดต่อกันมา เช่น การไม่ล้างคอกหรือ
อาบน้ าสุกรตลอดระยะเวลาการเลี้ยงสุกรขุน 4-5 เดือน โดยเชื่อว่ามูลและ
ความสกปรกที่ติดตามตัวสุกรจะช่วยป้องกันพยาธิและโรคต่างๆ ได้ แต่
กลับก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นที่รุนแรง และมีความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียใน
คอกสูงซึ่งอาจท าให้ทั้งผู้เลี้ยงและสุกรเกิดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
มากขึ้นการจัดการและควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกร ซึ่งเกณฑ์ปฎิบัติในการ
ควบคุมกลิ่นจากฟาร์มสุกรนั้น แบ่งตามแหล่งก าเนิดกลิ่น คือ  

- โรงเรือนหรือคอกสุกร  
- รางระบาย ระบบรวบรวมและบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
- บริเวณท่ีน ามูลไปใช้ประโยชน์ 
  
2.1 เกณฑ์ปฏิบัติส าหรับโรงเรือนหรือคอกสุกร 
 เก็บกวาดและรวบรวมมูลออกจากคอกสุกร อย่างน้อยวันละ 2 
ครั้ง (เช้า-เย็น)  
 ควรเก็บกวาดมูลของสุกรอนุบาลและสุกรขุน และควรมีความถี่
มากกว่าการเก็บกวาดมูลของสุกรแม่พันธุ์เสมอ ควรล้างท าความ
สะอาดโรงเรือนเป็นประจ า อย่างน้อยทุก ๆ 2 วัน 
 ควรหลีกเลี่ยงการล้างคอกในช่วงเวลาเช้ามืดและหัวค่ า เพราะเป็น
เวลาที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกรจะ
แพร่กระจายได้ดี 
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2.2 เกณฑ์ปฏิบัติส าหรับรางระบาย ระบบรวบรวมและบ่อบ าบัด
น้ าเสีย 
 หมั่นเก็บมูลสุกร เศษอาหาร เศษขยะ ตะกอนตกค้าง ตามราง
ระบายน้ าและเส้นท่อ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพ่ือให้น้ าเสีย
ระบายได้สะดวก 
 ควรออกแบบให้ปลายท่อน้ าทิ้งอยู่ใต้น้ า เพ่ือลดการแพร่กระจาย
ของกลิ่น 
 ควรมีฝาปิดหรือพลาสติกคลุม ในจุดที่มักมีกลิ่นเหม็นรุนแรงเช่น 
บ่อรวบรวมน้ าเสีย 
 ควรขุดลอกตะกอนภายในบ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ า ทุก 4-5ปี 
หรือเมื่อมีตะกอนสะสมสูงกว่า 2 เมตร 
 ในกรณีระบบบ่อปรับเสถียร เมื่อน้ าในบ่อหมักมีค่าพีเอชต่ ากว่า 7 
และเริ่มมีกลิ่นเหม็นรุนแรง ให้เติมปูนขาวลงในบ่อทีละน้อยเพื่อ
ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ให้อยู่ระหว่าง 7-8 

 
2.3 เกณฑ์ปฏิบัติส าหรับบริเวณท่ีน ามูลไปใช้ประโยชน์ 
 การน ามูลสุกรสดไปใช้ประโยชน์ควรท าทันที ไม่ควรกองทิ้งไว้เป็น
เวลานาน เพราะจะท าให้เกิดกลิ่นเหม็น  
 การหมักปุ๋ยจากมูลสุกร ไม่ควรพลิกกลับกองปุ๋ยในช่วงเช้ามืดและ
หัวค่ า เพราะเป็นช่วงเวลาที่ท าให้กลิ่นเหม็นฟุ้งกระจาย 
 



12 

 

3. การบ าบัดกลิ่น 
จากการค้นคว้าของสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ ท าให้ได้วิธีการใหม่ในการ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
โดยการคัดเลือกจุลินทรีย์ในท้องถิ่นที่มีประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสียมา
ประยุกต์ใช้ในฟาร์มสุกร เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ าเสียของฟาร์มสุกรที่มีอยู่เดิม
มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเพื่อลดผลกระทบจากน้ าเสียที่ส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชน 
เพ่ือการเลี้ยงสุกรในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการคัดแยกจุลินทรีย์ในท้องถิ่นจากแหล่งน ้าธรรมชาติ, น ้า
เสียจากฟาร์มสุกรและดิน จ้านวน 67 ไอโซเลต จากนั นได้คัดเลือก
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียจากฟาร์มสุกร ซึ่งสามารถ
คัดเลือกแบคทีเรียได้จ้านวน 4 ไอโซเลต ซึ่งพบว่ากลุ่มแบคทีเรียทั ง 4 ไอโซ
เลทนี มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียดีที่สุด ซึ่งมีอัตราการเจริญสูงสุด
ภายใน 22-24 ชั่วโมง และมีค่าการจัดการของเสียโดยวัดจาก COD,  
FCOD, SS, TS และแอมโมเนีย  อยู่ที่ ช่ วงระหว่าง 83.2 %– 97.7 %
ตามล้าดับ นอกจากนั นเมื่อเติมเชื อจุลินทรีย์ทุก 14 วัน นาน 30 วัน พบว่า
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตก๊าซมีเทนได้ เมื่อน้าจุลินทรีย์ที่ได้
จากโครงการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน ้าเสียและบ้าบัดกลิ่นจากฟาร์ม
สุกร พบว่าสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียและบ้าบัดกลิ่น
จากฟาร์มสุกรได้เป็นอย่างดี 
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3.1 เชื้อกลุ่มช่วยในการบ าบัดน้ าเสียและบ าบัดกลิ่น 
 จุลินทรีย์กลุ่มนี้ สามารถช่วยในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสีย
ได้ดีขึ้น ท าให้ระบบบ าบัดน้ าเสียมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และยังช่วยในการ
บ าบัดกลิ่นที่เกิดจากน้ าเสียเพ่ือไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้
บ่อยครั้งในการร้องเรียน โดยอัตราการใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และแหล่งก าเนิดกลิ่นซึ่งจะต้องมีการใช้เชื้อจุลินทรีย์อย่าง
สม่ าเสมอในช่วงสัปดาห์แรก 2-3 ครั้ง จากนั้นจะลดลง 1-2 ต่อสัปดาห์ 
(ควรปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ)  
จุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียและบ าบัดกลิ่นประกอบด้วยกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย และ 
ยีสต์ ดังนี้ 

1. กลุ่มก าจัดไขมัน  
2. กุล่มก าจัดแอมโมเนีย 
3. กลุ่มก าจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

 4. กลุ่มเร่งการย่อยสลาย 
5. ยีสต์ 
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างกลุ่มเชื้อต่างๆ ที่คัดแยกได้ 

 
3.2 วิธีการใช้เชื้อจุลินทรีย์  
1. เชื้อจุลินทรีย์บ าบัดน้ าเสียและบ าบัดกลิ่น สามารถขยาย

เชื้อจุลินทรีย์ได้ 1 ครั้ง  
 2. ในกรณีที่มีกลิ่น ให้ฉีดพ่นบริเวณท่ีก่อให้เกิดกลิ่นอัตราการใช้
งาน ผสมเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตร ต่อน้ า 25 ลิตร  
 3. การขยายจุลินทรีย์บ าบัด 
  1. กากน้ าตาล 1.5 กิโลกรัม 
  2. น้ าตาลทราย 1.5 กิโลกรัม   
  3. หัวเชื้อ 4 ลิตร  

4. ยูเรีย (46-0-0) 300 กรัม 
  5. น้ า 100 ลิตร 
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เติมอากาศโดยใช้ปั๊มเติมอากาศ  2  วัน เมื่อครบ 2 วัน สามารถใช้
จุลินทรีย์ได้ / ถ้าไม่มีปั๊มเติมอากาศให้ กวน 3-5 วัน เช้า-เย็น (เพ่ือรักษา
ความเข้มข้นและประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ ไม่ควรขยายเชื้อจุลินทรีย์
เกิน 1 ครั้ง) 

 
ภาพที่ 7 การใช้งานหัวเชื้อจุลินทรีย์ 
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4. การเก็บรักษาหัวเชื้อที่ขยายแล้วควรเก็บเชื้อไว้ในที่ร่ม แสงแดด
ส่องไม่ถึง ปิดฝาเพ่ือกันแมลง  
อายุเชื้อ 6 เดือน – 1 ปี 

 

 
ภาพที่ 8 การใช้เชื้อในการบ าบัดน้ าเสียและบ าบัดกลิ่น 
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