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ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดลอ้มการปศุสัตว์
ในโครงการเมอืงเกษตรสีเขยีว ปี ๒๕๕๘

กรมปศสุัตว์
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ความเข้าใจโครงการและแนวทางในการท างาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูพื้นฐานของฟาร์มสุกร และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ
    เมืองเกษตรสีเขียว
2. เพื่อเก็บตัวอย่างและวิเคราะหอ์งค์ประกอบของ มูลสุกร น้้าเสยี น้้าตะกอน กากตะกอน น้้าทิ้งและดินที่ใช้ของเสยี    

จากฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
3. เพื่อค้านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนในปัจจุบันของฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
4. เพื่อเปรียบเทยีบความคุ้มค่าในการลงทุนก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว เป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ        
ได้ก๊าซชีวภาพแก่เกษตรกร และส่งเสริมให้น าน้ าท่ีผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียแล้วไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรม 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องส ารวจด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในฟาร์มและพื้นที่รอบๆ ฟาร์ม ที่อาจได้รับผลกระทบจากของเสีย
ดังกล่าว เพื่อการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมให้เป็นเกษตรกรรมที่ฉลาด
และเป็นเกษตรกรรมสีเขียวต่อไป โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้
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จังหวัดพัทลุง 5 ฟาร์ม 

จังหวัดเชียงใหม่ 5 ฟารม์

จังหวัดศรีสะเกษ 5 ฟาร์ม

จังหวัดจันทบุรี 3 ฟาร์ม 
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โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์

ผาแดง

จ าเริญ
(แทนสมปาน)

สุทัศน์
เชียงใหม่
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โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์

ผาแดง
สุทัศน์

จ าเริญ

เชียงใหม่

ชือ่ฟาร์ม : บริษัท มงคลแอนด์
ซันส์ฟาร์ม จ ากดั
ชนดิ ขนาด ฟาร์ม : พอ่พนัธุ ์แม่พนัธุ ์ขนาดใหญ่

ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม : บ่อหมักไร้อากาศ+บ่อผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 400 ลบ.ม./วนั

น้ าทิ้งหลังบ าบัด : กกัเกบ็ในบ่อผ่ึง
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กอ่น : 392.90      ton CO2e/ปี

หลัง : 377.19      ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทุน
ไม่ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  7-10 ปี-เดือน

ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  6-6 ปี-เดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์
ผาแดง

สุทัศน์

จ าเริญ

เชียงใหม่

ชือ่ฟาร์ม : ผาแดงฟาร์ม

ชนดิ ขนาด ฟาร์ม : พอ่พนัธุ ์แม่พนัธุ ์ขนาดใหญ่

ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม : บ่อหมักราง CDUA 

MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 135 ลบ.ม./วนั

น้ าทิ้งหลังบ าบัด : ใชเ้ป็นปุ๋ย และเล้ียงปลาสวาย

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กอ่น : 191.00      ton CO2e/ปี

หลัง : 160.44      ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทุน

ไม่ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  6-6 ปี-เดือน

ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  3-9 ปี-เดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์

ผาแดง
สุทัศน์

จ าเริญ

เชียงใหม่

ชือ่ฟาร์ม : สุทัศนฟ์าร์ม

ชนดิ ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม : โดมคงที่ (ไม่เพยีงพอ)

MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 40 ลบ.ม./วนั

น้ าทิ้งหลังบ าบัด : รดสวนล าไย+ล้างคอก

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กอ่น : 49.11        ton CO2e/ปี

หลัง : 1.47         ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทุน

ไม่ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน มากกวา่ 15-0 ปี-เดือน

ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน มากกวา่ 15-0 ปี-เดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์

ผาแดง
สุทัศน์

เชียงใหม่

ชือ่ฟาร์ม : จ าเริญฟาร์ม

ชนดิ ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม : บ่อหมักไร้อากาศ

MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 500 ลบ.ม./วนั

น้ าทิ้งหลังบ าบัด : รดไร่ขา้วโพด+สวนล าไย รวม 10 ไร่

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กอ่น : 14.73        ton CO2e/ปี

หลัง : 10.02        ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทุน

ไม่ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  4-8 ปี-เดือน

ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  2-7 ปี-เดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์

จ าเริญ
(แทนสมปาน)



WWW.TEED.CO.TH
9

โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์

ผาแดง
สุทัศน์

เชียงใหม่

ชือ่ฟาร์ม : บริษัท โฟร์ ที. จ ากดั

ชนดิ ขนาด ฟาร์ม : พอ่พนัธุ ์แม่พนัธุ ์ขนาดใหญ่

ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม : HUASB (ไม่เพยีพอ)

MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 1,000 ลบ.ม./วนั

น้ าทิ้งหลังบ าบัด : ปล่อยออกภายนอก

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กอ่น : 945.43      ton CO2e/ปี

หลัง : 501.08      ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทุน

ไม่ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  3-4 ปี-เดือน

ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  2-1 ปี-เดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร

จ าเริญ
(แทนสมปาน)



WWW.TEED.CO.TH

แก้วพิลา

อารี 
(แทนวิวัฒน์) 

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ
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แก้วพิลา

อารี 
แทนวิวัฒน์ 

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ

ชือ่ฟาร์ม : แกว้พลิาฟาร์ม

ชนดิ ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบัดน้ าเสียเดิม : บ่อหมักไร้อากาศ

MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิ้งหลังบ าบัด : รดนาขา้ว 20 ไร่

การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

กอ่น : 39.29        ton CO2e/ปี

หลัง : 34.58        ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทุน

ไม่ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน มากกวา่ 15-0 ปี-เดือน

ได้รับเงินสนบัสนนุ : คืนทุนภายใน  10-4 ปี-เดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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แก้วพิลา

อารี 
(แทนวิวัฒน์) 

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ

ชื่อฟาร์ม : วไิลฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : บอ่หมกัไร้อากาศ+บอ่ผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนปาล์ม 30 ไร่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 58.94         ton CO2e/ปี

หลัง : 50.68         ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  6-10 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  4-8 ป-ีเดือน
สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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แก้วพิลา

อารี 
(แทนวิวัฒน์)

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์

ชื่อฟาร์ม : อารีฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : บอ่หมกัไร้อากาศ+บอ่ผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดนาขา้ว 17 ไร่
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แก้วพิลา

อารี 
(แทนวิวัฒน์) 

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ

ชื่อฟาร์ม : ประหยดัฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : บอ่หมกัไร้อากาศ+บอ่ผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 40 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดนาขา้ว 30 ไร่ ไร่ขา้วโพด 2 ไร่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 26.19         ton CO2e/ปี

หลัง : 4.98          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน มากกวา่ 15-0 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  10-1 ป-ีเดือน
สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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แก้วพิลา

อารี 
(แทนวิวัฒน์) 

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
     พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
      

ชื่อฟาร์ม : ส านวนฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : บอ่ผ่ึง
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 15 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนปาล์ม 20 ไร่
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อ านวยพล

อุทัย

ส ารวม

จันทบุรี
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อ านวยพล

อุทัย

ส ารวม

จันทบุรี

ชื่อฟาร์ม : ส ารวมฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : โคเวอร์ลากูน (ช ารุด)
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 70 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนปาล์ม 20 ไร่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 52.39         ton CO2e/ปี

หลัง : 41.39         ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  6-4 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  3-3 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พื้นที่ฟาร์มเห็ด
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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อ านวยพล

อุทัย

ส ารวม

จันทบุรี

ชื่อฟาร์ม : อุทยัฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : พ่อพันธุ ์แมพ่ันธุ ์ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : โคเวอร์ลากูน (ช ารุด)
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 40 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนทเุรียน 10 ไร่
และเล้ียงปลาดุกในบอ่สุดทา้ย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 47.75         ton CO2e/ปี

หลัง : 30.08         ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  12-1 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  6-1 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่บ่อเล้ียงปลาดุก
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อ านวยพล

อุทัย

ส ารวม

จันทบุรี

ชื่อฟาร์ม : อ านวยพลฟาร์ม
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : บอ่หมกัไร้อากาศ+บอ่ผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 30 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : กักเก็บในบอ่ผ่ึง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 17.19         ton CO2e/ปี

หลัง : 3.44          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  11-11 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  6-10 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง

ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มนายปราโมทร์ 
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : CD junior+บอ่ผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดหญา้หญา้เล้ียงววั 6 ไร่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 48.02         ton CO2e/ปี

หลัง : 1.92          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  มากกวา่ 15-0 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  8-8 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง

ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มนางสาวเยาวพรรณ 
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : สุกรขนุ ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : CD junior (ช ารุด)+บอ่ผ่ึงผสม
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : กักเก็บในบอ่ผ่ึง
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 10.64         ton CO2e/ปี

หลัง : 9.36          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  7-3 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  3-11 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง

ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มนายสมเกียรติ 
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : พ่อพันธุ ์แมพ่ันธุ ์ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : โคเวอร์ลากูน (ช ารุด)
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนยางพารา 4 ไร่
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 22.54         ton CO2e/ปี

หลัง : 6.09          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  11-10 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  5-11 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง

ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มนายพัน 
ชนิด ขนาด ฟาร์ม : พ่อพันธุ ์แมพ่ันธุ ์ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : ไมม่ี
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 50 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนปาล์ม 15 ไร่+ปล่อยออกภายนอก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 21.96         ton CO2e/ปี

หลัง : 2.86          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  มากกวา่ 15-0 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน มากกวา่ 15-0 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พื้นที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
      

100 m
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง

ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มนายกว ี

ชนิด ขนาด ฟาร์ม : พ่อพันธุ ์แมพ่ันธุ ์ขนาดกลาง

ระบบบ าบดัน้ าเสียเดิม : ไมม่ี
MCL Green City : รองรับน้ าเสีย 25 ลบ.ม./วนั

น้ าทิง้หลังบ าบดั : รดสวนยางพารา+ปล่อยออกภายนอก
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ก่อน : 21.96         ton CO2e/ปี

หลัง : 0.88          ton CO2e/ปี

ความคุ้มค่าในการลงทนุ
ไมไ่ด้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  มากกวา่ 15-0 ป-ีเดือน

ได้รับเงินสนับสนุน : คืนทนุภายใน  11-11 ป-ีเดือน

สั ลักษณ์
     ขอบเขตฟาร์ม
     โรงเรือนเล้ียงสุกร
      พ้ืนที่เกษตรกรรมที่จะน้า
      น้้าผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์
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การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
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27

โฟร์ ที

มงคล แอน ซันส์

ผาแดง
สุทัศน์

เชียงใหม่

หลังก่อน
โลหะหนักเกิน

มาตรฐาน

- สารหนูในมูลสุกร          มงคล            - 
- โครเมียมในมูลสุกร       สุทศัน์            - 
- สารหนูในดิน             โฟร์ที            -
                              สุทัศน์            -
                              ผาแดง            -จ าเริญ

(แทนสมปาน)
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แก้วพิลา

อารี 
(แทนวิวัฒน์) 

ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ 

วิไล

ส านวน 
ถอนตัว

 ขาดข้อมูลหลังเดินระบบ

ประหยัด

ศรีสะเกษ

หลังก่อน
โลหะหนักเกิน

มาตรฐาน

- สารหนูในมูลสุกร           -          วิไล 
- สารปรอทในมูลสุกร       -        แก้วพิลา
- สารหนูในดิน          แก้วพิลา  แก้วพิลา

      วิไล        วิไล
                           ประหยัด  ประหยัด

      อารี          -
    ส้านวน    ถอนตัว

- นิกเกลิในดิน               -       แก้วพิลา
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อ านวยพล

อุทัย

ส ารวม

จันทบุรี

- นิเกิลในดิน                  -            ส้ารวม

หลังก่อน
โลหะหนักเกิน

มาตรฐาน

- สารหนูในมูลสุกร           -            ส้ารวม 
- สารหนูในดิน              อุทัย          อุทัย
                            อ้านวยพล    อ้านวยพล
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กวี

ปราโมทร์
สมเกียรติ

เยาวพรรณ

พัน

พัทลุง

หลังก่อน
โลหะหนักเกิน

มาตรฐาน

- สารหนูในมูลสุกร        สมเกียรติ         - 
- สารหนูในดิน             ปราโมทร ์        -
                                กวี             กวี
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ข้อเสนอแนะ 

- ควรจัดเจ้าหน้าที่  ตรวจติดตามการเดินระบบบัดน้ าเสียภายใต้ โครงการ      
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับใช้วิเคราะห์แนวทางในการปรับปรุงให้ฟาร์ม  
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้าน ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า เสีย        
และ ผลตอบแทนจากการน าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานทดแทน 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรจัดเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแนะน าแนวทาง
ในการน าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมส าหรับฟาร์มที่ยังมีการใช้
ประโยชน์ไม่ถึงร้อยละ 50 ของปริมาณที่คาดว่าจะผลิตได้ รวมถึงแนวทางในการเพิ่มมูลค่า
ผลตอบแทนจากโครงการ ทั้งนี้ ควรเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เหมาะสม
สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินกิจการของฟาร์ม และวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ       
เพื่อสนับสนุนให้ฟาร์มสามารถด าเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรมีเก็บตัวอย่างของเสียต่างๆ ซ้ าอีกครั้ง และควรมีการตรวจสอบอาหารสุกร 
รวมถึงน้ าเลี้ยงสุกรด้วย เพื่อหาที่มาขอพารามิเตอร์ที่เกินมาตรฐานและโลหะหนักที่ปนเปื้อน
ในตัวอย่างของเสียและดิน ก่อนที่หาแนวทางการแก้ไขต่อไป 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- ควรจัดเจ้าหน้าที่ติดตามผลการใช้ประโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่
เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และโดยเฉพาะ   
การสะสมของโลหะหนัก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท ามาตรฐานในการน าของเสียไปใช้
ประโยชน์เพิ่มเติม
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ประโยชน์ในจากข้อมูลฯ

ใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจติดตามผลที่ได้รับของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ
ในเบื้องต้น และรับทราบความต้องการของเกษตรกร เพื่อก าหนดแนวทางที่เหมาะสม
ส าหรับกรมปศุสัตว์ ในการติดตามผลลัพธ์ของโครงการ และเอื้อประโยชน์ต่อ เกษตรกร    
ท่ีเข้าร่วมโครงการในการบ ารุงรักษาและ เดินระบบบ าบัดน้ าเสียภายใต้โครงการฯ รวมถึง
การน าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจากโครงการฯต่อปี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของทั้งโครงการ ลดลง ประมาณ 724 ton CO2e/ปี  
(เปรียบเทียบเฉพาะ 16 ฟาร์ม) คิดเป็นร้อยละ 36.92 เมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยก๊าซ       
เรือนกระจกก่อนเข้าร่วมโครงการ (1,960 ton CO2e/ปี)  โดยส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากการ
ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นชนิดได้ก๊าซชีวภาพและน าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานทดแทน
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ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ

เกษตรกรที่สนใจแนวทางในการจัดการมูลสุกรด้วยระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดได้
ก๊าซชีวภาพ สามารถลงทุนด าเนินโครงการได้โดยมีเงินสนับสนุนจากโครงการเพื่อให้มี
ความคุ้มค่าในการลงทุนเพิ่มขึ้น 

กรมปศุสัตว์มีข้อมูลส าหรับแนะน าเกษตรกรที่สนใจการจัดการมูลสุกรด้วย
ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ และมีฟาร์มตัวอย่างส าหรับให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม 
ศึกษา น าแนวทางไปปรับใช้กับกิจการของตนเองต่อไป

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (16 ฟาร์ม) ได้รับเงินสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์
รวมประมาณ 17 ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้รวมประมาณ 8 ล้านบาท/ปี 
และมีรายได้จากการจ าหน่ายกากตะกอนรวมประมาณ 1 ล้านบาท/ปี



สวัสดีครับ


