
ขา่วประชาสมัพันธ ์

บอ่ดักไขมันใชส้ าหรับบ าบัดน ้าเสยีจากครัวของบา้นพักอาศัย หอ้งอาหารหรอืภัตตาคาร เนื่องจาก น ้าเสยีดังกลา่ว 
จะมนี ้ามัน และไขมัน ปนอยู่มาก หากไม่ก าจัดออกจะท าใหท้่อระบายน ้าอุดตัน โดยลักษณะน ้าเสยี จากครัวของ 

บา้นพักอาศัย กรณีทีไ่ม่ผ่านตะแกรง จะมนี ้ามัน และไขมันประมาณ 2,700 มลิลกิรัม/ลติร หากผ่านตะแกรง จะมี
น ้ามันและไขมันประมาณ 500 มลิลกิรัม/ลติร ส าหรับลักษณะน ้าเสยี จากครัวของภัตตาคาร จะมนี ้ามัน และไขมัน

ประมาณ 1,500 มลิลกิรัม/ลติร ดังนัน้ บ่อดักไขมัน ทีใ่ชจ้ะตอ้งมขีนาดใหญ่เพียงพอ ทีจ่ะกักน ้าเสยี ไวร้ะยะหนึง่ 

เพือ่ใหไ้ขมันและน ้ามัน มโีอกาสลอยตัวขึน้มาสะสมกนัอยู่บนผวิน ้า เมือ่ปรมิาณไขมัน และน ้ามัน สะสมมากขึน้ ตอ้ง
ตักออกไปก าจัด เชน่ ใสถุ่งพลาสตกิ ทิง้ฝากรถขยะ หรอืน าไป ตากแหง้หรือหมักท าปุ๋ ย บอ่ดักไขมัน จะสามารถ 

ก าจัดไขมัน ไดม้ากกวา่รอ้ยละ 60 บอ่ดกัไขมันมทีัง้แบบส าเร็จรูป ทีส่ามารถซือ้และตดิตัง้ไดง้่าย หรอืสามารถสรา้ง
เองได ้โดยใช ้วงขอบซเีมนตห์รอื ถังซเีมนตห์นิขัด ซึง่ประหยัดคา่ใชจ้่ายกวา่ แบบส าเร็จรูป และสามารถปรับ ให ้

เหมาะสมกบั พืน้ทีแ่ละปรมิาณน ้าทีใ่ช ้

การสรา้งบอ่ดกัไขมนั 

การออกแบบบอ่ดักไขมัน ส าหรับประเทศไทย ซึง่มอีณุหภมูสิงู การจับตวั ของไขมัน ชา้ ดงันัน้ระยะเวลากักพัก 

(Detention Time) ของบอ่ดกัไขมัน จงึไมค่วรนอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง เพือ่ใหน้ ้ามันและไขมัน มโีอกาสแยกตวั และ

ลอยขึน้ มาสะสมกนัอยูบ่นผวิน ้า และตกัออกไปก าจัด เมือ่ปรมิาณไขมัน และน ้ามันสะสมมากขึน้ 

เนื่องจากบอ่ทีใ่ชส้ าหรับบา้นเรอืน จะมขีนาดเล็ก ท าใหไ้ม่คุม้กับ การกอ่สรา้ง แบบเท คอนกรตีเสรมิเหล็ก ดังนัน้
อาจ ก่อสรา้งโดยใชว้งขอบซเีมนต ์ทีม่ีจ าหน่าย ทั่วไป น ามาวางซอ้นกัน เพื่อใหไ้ดป้ริมาตรเก็บกัก ตามที่ได ้

ค านวณไว ้โดยทางน ้าเขา้และ ทางน ้าออกของบอ่ดกัไขมัน อาจจะใชท้อ่รูปตวัท ี(T) หรอื แผน่กัน้ (Baffle) ส าหรับ
ในกรณี ทีน่ ้าเสยีมปีรมิาณมากอาจก่อสรา้งจ านวนสองบ่อ หรอืมากกวา่ตาม ความเหมาะสม แลว้แบง่น ้าเสยี ไหล

เขา้แตล่ะบอ่ ในอตัราเทา่ ๆ กนั  ขนาดมาตรฐานบอ่ดกัไขมันแบบวงขอบซเีมนตส์ าหรับบา้นพักอาศยั 

 

หมายเหตุ : ความสงูของวงขอบซเีมนตท์ั่วไปประมาณ 0.33 ม. ดังนัน้ถา้หากความลกึน ้า = 0.40 ม. จงึตอ้งซอ้นกันอยา่งนอ้ย
สองวง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับความสงูของระดับฝาบอ่ดว้ย 

ทีม่า : คูม่อืเลม่ที ่2 ส าหรับผูอ้อกแบบและผูผ้ลติระบบบ าบัดน ้าเสยีแบบตดิกับที,่ กรมควบคมุมลพษิ 2537 

จ านวนคน ปรมิาตรบอ่ทีต่อ้งการ (ลบ.ม.) ขนาดบอ่ จ านวนบอ่ (บอ่) 

เสน้ผา่นศนูยก์ลาง ความลกึน า้ (ม.) 

5 0.17 0.8 0.40 1 

5-10 0.34 0.8 0.70 1 

10-15 0.51 1.0 0.70 1 

15-20 0.68 1.2 0.60 1 

20-25 0.85 1.2 0.80 1 

25-30 1.02 1.0 0.70 2 

30-35 1.19 1.0 0.80 2 

35-40 1.36 1.2 0.60 2 

40-45 1.53 1.2 0.70 2 

45-50 1.70 1.2 0.80 2 



การใชง้านและดแูลรกัษา 

ปัญหาส าคัญของบอ่ดักไขมัน ก็คอื การขาด การดแูล รักษาอยา่ง

สม ่าเสมอ ซึง่จะท าให ้เกดิความ สกปรก และกลิน่เหม็น เกดิการอดุ
ตัน หรอือาจเป็น ทีอ่ยูอ่าศัย ของแมลงสาบและอืน่ๆ ได ้รวมทัง้ท า
ให ้บอ่ดักไขมัน เต็มและ แยกไขมัน ไดไ้มม่ ีประสทิธภิาพ เพยีงพอ 
ซึง่การดแูลรักษา ควรด าเนนิการ อยา่งสม ่าเสมอ ดังนี้ 

1. ตอ้งตดิตัง้ ตะแกรงดักขยะ กอ่นเขา้ บอ่ดักไขมัน 

2. ตอ้งไมท่ะลวง หรอืแทงผลักให ้เศษขยะ ไหลผา่นตะแกรงเขา้ไป
ในบอ่ดักไขมัน 

3. ตอ้งไมเ่อา ตะแกรงดักขยะออก ไมว่า่จะชัว่คราวหรอืถาวร 

4. ตอ้งหมั่นโกยเศษขยะ ทีด่ักกรองไวไ้ด ้หนา้ตะแกรง ออก
สม ่าเสมอ 

5. หา้มเอาน ้าจากสว่นอืน่ๆ เชน่ น ้าลา้งมอื น ้าอาบ น ้าซกั น ้าฝน 
ฯลฯ เขา้มาในบอ่ดักไขมัน 

6. ตอ้งหมั่นตักไขมันออกจาก บอ่ดักไขมัน อยา่งนอ้ยทกุสัปดาห ์น า
ไขมันทีตั่กไดใ้ส ่ภ่าชนะปิดมดิชดิ และรวมไปกับขยะมลูฝอย 
เพือ่ใหร้ถเทศบาล น าไปก าจัดตอ่ไป 

7. หมั่นตรวจด ูทอ่ระบายน ้า ทีร่ับน ้าจาก บอ่ดักไขมัน หากมไีขมัน
อยูเ่ป็น กอ้นหรอืคราบ ตอ้งท าตามขอ้ 6 ถีม่ากขึน้กวา่เดมิ 

นอกจากนียั้งมบีอ่ดักไขมันส าเร็จรปู ดังนัน้การพจิารณาใชค้วร
ค านงึถงึขนาดของถังทีไ่ดต้ามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมถงึ 
ประสทิธภิาพการก าจัดไขมันและตอ้งตรวจสอบกับมาตรฐาน
อตุสาหกรรมทีก่ าหนด เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐาน และเป็นทีย่อมรับของ
ผูบ้รโิภค 

 
 
 
 
 
 


