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ถังดักไขมัน ใครคิดว่าไม่สําคัญ? 

นางสาวนภารัตน์  มาประชา 

ส่วนนํ้าเสียชุมชน สํานักจัดการคุณภาพนํ้า 

มลพิษทางน้ํา คือนํ้าท่ีมีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเป้ือนของส่ิงสกปรกเหล่าน้ี ทําให้

คุณสมบัติของนํ้าเปล่ียนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้แหล่งท่ีมาของมลพิษทางน้ํา 

ส่วนใหญ่มาจากแหล่งชุมชน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมในการดํารงชีวิตของมนุษย์ โดยมาจากอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร 

คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น ในนํ้าเสียพบว่ามีสิ่งปนเป้ือนมากมาย เช่น นํ้ามัน ไขมัน 

ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทําให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่างๆ เป็นต้น แต่ปัญหาใหญ่ของน้ําเสีย

จากครัวเรือนหรือร้านอาหารก็คือนํ้ามันและไขมัน ซึ่งหากไม่มีการจัดการที่ดีจะส่งผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อม      

เช่น การปนเป้ือนลงสู่ดินและแหล่งนํ้าผิวดินโดยตรงทําให้ไปขวางก้ันการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากอากาศสู่นํ้า     

ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพนํ้าและสิ่งมีชีวิตในแหล่งนํ้าตามมาได้๑ ดังแสดงในรูปที่ ๑ 

 

 
รูปท่ี ๑ ผลกระทบของไขมันตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
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นอกจากนี้ นํ้ามันและไขมันที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดปัญหาขัดขวางการทํางานของระบบท่อ
รวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย เช่น ลูกลอย เคร่ืองสูบนํ้า หรือปนเป้ือนของคราบนํ้ามันลอยในบ่อผึ่งทําให้คุณภาพน้ํา     
มีค่านํ้ามันและไขมัน (FOG : Fat oil and grease) ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบ
บําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน๒ รวมทั้งคราบนํ้ามันและไขมันที่ปนเป้ือนในแหล่งนํ้ายังส่งผลต่อทัศนียภาพของแหล่งนํ้า
อีกด้วย 

 
องค์ประกอบนํ้ามันและไขมัน 
 อย่างไรก็ตามนํ้ามันและไขมันถ้าระบายออกมาสู่สิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากบ้านเรือนและสถานประกอบการ
ร้านอาหารเพียง 2 แหล่ง แต่ยังพบว่ามีนํ้ามันและไขมันที่ออกจากสถานีนํ้ามันเชื้อเพลิงอีกด้วย โดยองค์ประกอบ
ของน้ํามันและไขมันจากบ้านเรือน ร้านอาหารและสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง๓  แสดงดังตารางท่ี ๑  
 
ตารางที่ ๑ องค์ประกอบของนํ้ามันและไขมันจากบ้านเรือน ร้านอาหาร และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

พารามิเตอร์ หน่วย 
บ้านเรือน/ร้านอาหาร/ท่ัวไป/

ร้านอาหารในโรงแรม 
สถานีบริการนํ้ามัน 

เชื้อเพลิง 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
สภาพการนําไฟฟ้า (Conductivity) 
สี (Colur) 
ไนโตรเจนท้ังหมด (TKN) 
กรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 
ไขมันและน้ํามัน* (Grease and Oil) 
ไขมันและน้ํามัน** (Grease and Oil) 
ฟอสฟอรัสรวม (Total phosphorus) 
เหล็ก (Fe) 
โครเมียม (Cr) 
แคดเมียม (Cd) 

- 
μS/cm 
ADMI 
mg/l 
(%) 

g/kg wet 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

๕-๗ 
๓๐๐ --๒,๕๐๐  
๖๐ – ๗๐๐ 
๙ – ๑๐๖ 

๐.๐๒ – ๘๕ 
๑๔๐ – ๘๕๐ 

๑๔ – ๓๘,๐๐๐ 
๐.๑๓ – ๑๐๐ 

- 
- 
- 
 
 
 

๕-๘ 
๓๙๐ – ๑,๗๐๐ 

๕๕ - ๔๐๐ 
- 
- 
- 

๙๐ – ๖๓,๐๐๐ 
๒ – ๑๓ 
< ๐.๐๒ 
< ๐.๐๒  
< ๐.๐๒  

หมายเหตุ    * กรณีตัวอย่างกากไขมันมีลักษณะเป็นตะกอน (Sludge) 
             ** กรณีตัวอย่างกากไขมันมีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid) 
 



 

สํานักจัดการคณุภาพนํ้า กรมควบคุมมลพษิ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หน้า ๓ จาก ๕  
 

การป้องกันการปนเปื้อนน้ํามันและไขมันลงสูส่ิ่งแวดล้อม 

 การป้องกันการปนเปื้อนนํ้ามันและไขมันอาศัยหลักการบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้น คือการใช้ถัง/บ่อ ดักไขมัน

(Grease trap) ซึ่งมีส่วนประกอบดังน้ี คือ (๑) ตะแกรงดักเศษอาหาร ทําหน้าท่ีกรองเศษอาหารที่ปนมากับนํ้าทิ้ง 

(๒) ส่วนแยกไขมัน นํ้าและไขมันจะถูกแยกออกจากกันตามหลักการธรรมชาติที่ไขมันจะลอยตัวอยู่เหนือนํ้า 

(๓) ท่อระบายนํ้าทิ้งเป็นท่อระบายนํ้าสําหรับนํ้าที่แยกไขมันออกแล้วลงสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะท่อน้ี จะติดตั้งลงไป

ลึกกว่าระดับของไขมันที่ลอยอยู่ด้านบน เมื่อมีการระบายน้ําจากอ่างล้างจาน นํ้าที่ทิ้งมาใหม่จะผ่านกระบวนการ

แยกไขมัน และดันให้นํ้าในถังเดิมไหลลงสู่ท่อระบายนํ้าทิ้งสาธารณะ (๔) ท่อระบายไขมัน กรณีน้ี สําหรับถังดักไขมัน

บางรุ่นท่ีมีการติดตั้งท่อระบายไขมัน ซึ่งจะติดตั้งสูงกว่าระดับท่อนํ้าทิ้งเพ่ือระบายไขมันที่ลอยอยู่ด้านบนให้ไหลออกมา 

 

รูปที่ ๒ ส่วนประกอบของถัง/บ่อดักไขมัน 

ถัง/บ่อดักไขมันประเภทต่างๆ  

 ถัง/บ่อดักไขมัน สําหรับชุมชนมี ทั้งหมด ๔ ประเภท๓ คือ (๑) ถังดักไขมันอย่างง่ายเป็นการนําถังนํ้า
พลาสติกมาดัดแปลงให้เป็นถังดักไขมันและใช้ตะกร้าเพ่ือตักเศษขยะที่ปนมากับนํ้าเสียสามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองใน
ครัวเรือนท่ีมีประชากรอยู่ประมาณ ๒ – ๓ คน (๒) ถังดักไขมันแบบสําเร็จรูป เป็นถังดักไขมันที่หาซื้อได้ตามร้านค้า
จําหน่ายอุปกรณ์บําบัดนํ้าเสียทั่วไป ซึ่งทําจากไฟเบอร์กลาส มีนํ้าหนักเบา สะดวกในการเคล่ือนย้ายและติดตั้ง 
ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหาร และส่วนแยกไขมัน ซึ่งเหมาะสําหรับร้านอาหารและบ้านเรือนที่มีนํ้าเสีย
ประมาณ  ๑๕ – ๑๔๐ ลิตร๔ (๓) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ สร้างจากการนําวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ ๐.๘ – ๑.๒ เมตร นํามาวางเรียงซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการซึ่งขึ้นอยู่กับ
ปริมาณนํ้าเสียท่ีเข้าสู่บ่อดักไขมัน บ่อดักไขมันประเภทน้ีเหมาะสําหรับบ้านเรือนและร้านอาหารขนาดใหญ่ที่มี
จํานวนประชากรประมาณ ๕ – ๕๐ คน (๔) บ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นแบบท่ีสร้างในพ้ืนท่ีโดยการ 
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ใช้แบบหล่อคอนกรีต ซึ่งการออกแบบปริมาตรบ่อดักไขมันขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้าส่วนใหญ่ใช้กับสถานประกอบการ   
ที่มีขนาดใหญ่รวมทั้งแหล่งกําเนิดประเภทสถานท่ีจําหน่ายอาหารขนาดใหญ่ เช่น โรงอาหารของโรงเรียน          
โรงอาหารของโรงพยาบาล เป็นต้น  

   

                                                                    ถังดักไขมันอย่างง่าย          ถังดักไขมันอย่างง่าย            ถงัดักไขมันแบบสําเร็จรปูถงัดักไขมันแบบสําเร็จรปู  

     
                                                    บ่บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์   บ่อดักไขมันแบบ่อดักไขมันแบบคอนกรีตเสริมเหลก็บคอนกรีตเสริมเหลก็  

รูปที่ ๓ ประเภทของถัง/บ่อดกัไขมัน ๔ ประเภท 

ประสิทธิภาพการทํางานของถกั/บ่อดักไขมัน  
 เมื่อมีการติดตั้งและการบํารุงรักษาอย่างถูกวิธี ถัง/บ่อดักไขมันจะมีประสิทธิภาพกําจัดมันและไขมัน       
ได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ และจากการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพถังดักไขมันตามโครงการจัดการนํ้าเสียชุมชน 
พ.ศ.๒๕๔๔ มานพ ญาณพิสิฐกุล ได้ศึกษาประสิทธิภาพของถังดักไขมันของร้านค้าจํานวน ๕ แห่ง พบว่าถังดักไขมัน
ขนาด ๐.๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีนํ้าเสียเข้าเฉลี่ยประมาณ ๒๖๖ - ๖๑๘ ลิตร/วันและมีระยะเวลากักพักนํ้าเสียตั้งแต่ 
๑๑.๖๖ - ๔๔.๙๙ ชั่วโมงโดยเฉลี่ย มีค่าความสกปรกในรูป BOD เข้าตั้งแต่ ๓๗๙.๘๔ - ๘๔๔.๓๒ มิลลิกรัม/ลิตร        
มีค่าของแข็งแขวนลอย (SS) มีค่า ๖๑.๓ – ๒๓๗.๖ มิลลิกรัม/ลิตร และค่านํ้ามันและไขมัน (FOG) ๗๓.๑ – ๒๔๙.๓๙ 
มิลลิกรัม/ลิตร พบว่านํ้าท้ิงมีค่าบีโอดี (BOD) ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ค่านํ้ามันและไขมัน (FOG) เฉลี่ย ๑๖๐.๒๕ 
๓๔.๒ และ ๘.๔๕ มิลลิกรัม/ลิตร ตามลําดับสามารถบําบัดค่านํ้ามันและไขมัน (FOG) ได้ถึงร้อยละ ๙๔๕ 
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การบํารุงดูแลรักษา ถัง/บ่อดักไขมัน ควรดูแลดังนี ้

• ติดตั้งตะแกรงดักขยะและเศษผงดักทางนํ้าเสียเข้าสู่ถัง/บ่อดักไขมัน และหมั่นนําขยะที่ตักไว้        
หน้าตะแกรงออกอย่างสมํ่าเสมอ   

• ไม่ควรนํานํ้าเสียจากกิจกรรมอื่น เช่น การอาบนํ้า การซักผ้า หรือนํ้าฝนเข้ามาในถัง/บ่อดักไขมัน 

• ตักไขมันออกจากถัง/บ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ และหม่ันตรวจดูรางระบายน้ําออกจากนํ้าทิ้ง
ออกอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง และนํากากไขมันไปเป็นในถังเก็บที่มิดชิดเพ่ือรวบรวมไปกําจัด๖  

• หลีกเลี่ยงการใช้สารซักล้างหรือสารทําความสะอาดที่มีผลต่อการแยกตัวของนํ้าและนํ้ามัน 

• ล้างถัง/บ่อดักไขมันอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน  
 
การใช้ประโยชน์จากน้ํามันและไขมัน  
 กากไขมันที่รวบรวมได้จากถัง/บ่อดักไขมัน ของแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ เช่น การทําเทียนหอมหรือเทียนแฟนซีเพ่ือการประดับตกแต่ง ไบโอดีเซล การทําปุ๋ยหมัก    
และการนําไปทําเชื้อเพลิงอัดแท่ง เป็นต้น  

ดังน้ัน การติดตั้งถัง/บ่อดักไขมันเป็นการบําบัดนํ้าเสียเบ้ืองต้น ณ แหล่งกําเนิด จึงเป็นสิ่งท่ีไม่ควรมองข้าม  

เน่ืองจากจะช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาทางด้านนํ้าเสีย ซึ่งประชาชนควรร่วมมือช่วยกันติดตั้ง
ในบ้านเรือนหรือสถานประกอบการของตนเองเพ่ือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคุณภาพของแหล่งนํ้าในอนาคต 

 

เอกสารอ้างอิง  
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