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น้ำมันและไขมันในน้ำเสียจากบ้านเรือนและผลกระทบ 
 

น้ำเสียจากบ้านเรือนมาจากไหน   

น้ำเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ ของผู้ที่พักอาศัย
ภายในบ้านเรือน เช่น การ อาบน้ำชําระล้างร่างกาย การขับถ่าย การประกอบ
อาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง เป็นต้น ซึ ่งมีอัตราการไหล ของน้ำเสีย 
ปริมาณ และลักษณะน้ำเสียที่แตกต่างกันตามกิจกรรมต่าง ๆ (ภาพที่ 1) โดย
ปริมาณน้ำเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนจะมีค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณ
น้ำใช้ หรืออาจประเมินได้จากจำนวนผู้อยู่อาศัย ในบ้านเรือน 

 

ภาพท่ี 1 น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านเรือน 
ที่มา: (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 
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น้ำมันและไขมันในน้ำเสียชุมชน มาจากไหน  

น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ได้มาจากพืชหรือสัตว์ ลักษณะทั่วไปของน้ำมันและไขมันจะมีน้ำหนักเบาและ
ลอยน้ำ น้ำมันและไขมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที ่พบในน้ำเสียชุมชน โดยมี
ปริมาณร้อยละ 10 ของปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)  

น้ำเสียชุมชนที่มีน้ำมันและไขมันปนเปื้อนส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมการ
ประกอบอาหารและจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสารไฮโดรคาร์บอนเป็น
องค์ประกอบ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำมันและไขมันปล่อยออกสู่สิ่ งแวดล้อมเป็น
จำนวนมาก โดยอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำผิวดิน ทำให้เกิดสภาพไม่
น่าดูและขวางกั้นการซึมผ่านของออกซิเจนจากอากาศลงสู่แหล่งน้ำ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาได้ 

 

ปริมาณน้ำมันและไขมันในน้ำเสียชุมชน 

ปริมาณน้ำมันและไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันนั้นมีปริมาณแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษ และปริมาณน้ำที่ใช้ น้ำมันและไขมนัมี
ปริมาณมากที่สุดในน้ำทิ้งจากกลุ่มภัตตาคาร และมีปริมาณน้อยที่สุดในน้ำทิ้ง
จากกลุ่มหอพัก  

บ้านเร ือนและสำนักงาน มีปร ิมาณน้ำมันและไขมันในน้ำทิ ้ง  500 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกิดจากการประกอบอาหาร และปริมาณไขมันที่ได้จากถังดัก
ไขมันอยู่ที่ 0.8 และ 0.2 กิโลกรัม/วัน-หลัง ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตั้งและไม่ติดตั้ง
ตะแกรงดักเศษอาหาร 
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สถานประกอบการร้านอาหาร น้ำมันและไขมันที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำเสียจาก
ร้านอาหารมีปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 1,500 มิลลิกรัม/ลิตร และค่าความเข้มข้นของ
น้ำมันและไขมันเพิ่มข้ึนตามขนาดพื้นที่  

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง มีปริมาณน้ำมันและไขมันแตกต่างกันมาก
ระหว่างสถานีบริการแต่ละแห่ง โดยมีค่าเฉลี่ย 90 - 63,000 มิลลิกรัม/ลิตร (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2546) 
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ผลกระทบที่เกิดจากน้ำมันและไขมันออกสู่สิ่งแวดล้อม 

น้ำเสียจากบ้านเรือนที่มีน้ำมันและไขมันที่มาจากน้ำมันทอดอาหาร และ
น้ำมันที่ ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นต้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำมันและไขมันปล่อย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบ ดังนี้ 

1. อาจปนเป้ือนสู่ดินและแหล่งน้ำผิวดินโดยตรง ทำให้เกิดสภาพไม่น่าดู  
2. น้ำมันจะลอยเป็นฟิล์มบนผิวน้ำขัดขวางการ แลกเปลี ่ยนถ่ายเท

ออกซิเจนระหว่างน้ำและอากาศ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำ เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย
ตามมา เป็นพิษต่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ  

3. เมื่อน้ำเสียที่มีน้ำมันและไขมันไหลลงสู่ท่อระบายน้ำจะเกาะติดที่ผิวท่อ 
และทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน 

 

แนวทางการจัดการน้ำมันและไขมันในน้ำเสียชุมชน 

การลดปริมาณน้ำมันและไขมัน ณ แหล่งกำเนิด รวมทั้งการส่งเสริมให้มี
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการน้ำมันและไขมันจะช่วยลดปัญหาและผลกระทบ
ต่อแหล่งน้ำ 

1. การลดปริมาณน้ำมันและไขมัน ณ แหล่งกำเนิด 
• ลดการใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร 
• กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนำไปล้าง 
• แยกน้ำมันใช้แล้วใส่ภาชนะเพื่อนำไปกำจัด 
• ไม่เทน้ำมันใช้แล้วลงน้ำทิ้งหรือท่อระบายน้ำ 
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2. การกำจัดน้ำมันและไขมันโดยใช้ถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน 
ถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมัน เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปน

ไปกับน้ำทิ้งช่วยรักษาสภาพน้ำในขั้นต้น ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือ
ท่อระบายน้ำทิ ้ง การจัดการน้ำมันและไขมันโดยใช้ถังดักไขมันเป็นวิธีการที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน 
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ถังดักไขมันเพื่อลดน้ำเสียจากบ้านเรือน 

 

ถังดักไขมันจำเป็นไหม?  

บ้านที่เคยประสบปัญหาท่อระบายน้ำในครัวอุดตันบ่อย ๆ แม้จะกรองเศษ
อาหารออกก่อนจะล้างจานแล้วก็ตาม บางคนอาจเคยได้ยินคำแนะนำที่ให้ลอง
ติดตั้ง ถังดักไขมัน แต่ก็คิดว่าบ้านพักอาศัยไม่น่าจำเป็นจะต้องติดตั้ง  

คำคอบคือ มีความจำเป็น  เพราะน้ำเสียจากครัวไม่ควรปล่อยทิ้งออกไป
โดยไม่ผ่านถังดักไขมัน เพราะทั้งผิดกฎหมายและทำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สาเหตุ
ที่ท่อระบายน้ำในครัวและท่อระบายน้ำสาธารณะอุดตัน นอกจากเศษอาหารเศษ
วัสดุที ่ค้างอยู่ตามท่อแล้วยังเกิดจากคราบไขมันที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้ งแล้ว
ตกค้างอยู่ภายในท่อ ปัญหาอาจเริ่มจากเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น หนักเข้าก็กลายเป็น
เมือกไขมันที่หนาขึ้น แล้วไปอุดตันตามท่อระบายน้ำในที่สุดทำให้ท่อระบายน้ำ
สาธารณะนอกบ้านเกิดการอุดตันเร็วขึ้นกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค ส่งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมในวงกว้างได้ ซึ่งบ่อดักไขมันจะสามารถ กำจัดไขมันได้
ประมาณร้อยละ 60 หากมีการดูแลที่ดี 
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หลักการทำงานของถังดักไขมัน 

ขั้นตอนที่ 1 น้ำเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทำหน้าที่แยก
เศษอาหารที่ปะปนมากับน้ำเสียที่เกิดขึ้นในห้องครัว และสามารถถอดออกล้าง
ทำความสะอาดได้โดยง่าย  

ขั้นตอนที่ 2 น้ำทิ้งจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดย
ไขมันที่แยกตัวออกจาก น้ำทิ้งจะลอยขึ้นเป็นชั้นเหนือน้ำตามการออกแบบซึ่ ง
ควรมีระยะเวลาเก็บกัก ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้ใช้งานจะต้องตักไขมันส่วนนี้
ออกไปใช้ประโยชน์หรือนำไปกำจัด   

ขั้นตอนที่ 3 น้ำทิ้งที่อยู่ใต้ชั้นไขมันจะไหลล้นออกเพื่อผ่านเข้าสู่การบำบัด
ขั้นต่อไป ก่อนปล่อยน้ำทิ้งออก 
 

ถังดักไขมันที่นิยมใช้สำหรับบ้านเรือน 

ถังดักไขมัน หรือบ่อดักไขมันที่นิยมใช้สำหรับบ้านเรือนมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1. ถังดักไขมันอย่างง่าย 
2. ถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป 
3. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ 
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1) ถังดักไขมันอย่างง่าย 

ถังดักไขมันอย่างง่ายเป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถ
ประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น ตัวอย่างถังดักไขมัน
อย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้ เป็นถังดักไขมันอย่าง
ง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน (ภาพที่ 2) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ถังดักไขมันอย่างง่าย 
ที่มา: (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 10) 
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2) ถังดักไขมันแบบสำเร็จรูป  

ถังดักไขมันสำเร็จรูป เป็นถังทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกใน
การเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยก
ไขมัน (ภาพที่ 3 และ ภาพที่ 4)  

 
ที่มา  (สุพจน์ เพชรศกัดิ์วงศ์ , 2561). 

 
ที่มา: (กรมควบคุมมลพิษ, 2551 : 8) 

ภาพท่ี 3   ถังดักไขมันสำเร็จรูปที่ใช้ในบ้านเรือน 

https://www.baanlaesuan.com/author/supoj
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ภาพท่ี 4  ถังดักไขมันสำเร็จรูปแบบต่าง ๆ 
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3) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ 

สามารถสร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 
0.8-1.2 เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ หาก
ต้องการปริมาตรมาก ๆ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่มีพื้นที่ (ภาพที่ 5) 
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ภาพท่ี 5 บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบซีเมนต์สำหรับที่พักอาศัย 
ที่มา: (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป. : 47) 
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ถังดักไขมันอย่างง่าย 

 

อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมนี้ใช้ต้นแบบจากถังดักไขมันของมูลนิธิชัยพัฒนา 
ซึ่งครัวเรือนอาจปรับประยุกต์ใช้ขนาดและชนิดของอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายตามความ
เหมาะสม  

อุปกรณ์ ขนาด จำนวน 
1. กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ 80 ลิตร 1 ใบ 
2. ข้อต่อเกลียวนอก 1.5 นิ้ว 2 ท่อน 
3. ข้อต่อเกลียวใน 1.5 นิ้ว 2 ท่อน 
4. ข้องอ 90 องศา 1.5 นิ้ว 1 ท่อน 
5. ท่อ PVC  1.5 นิ้ว ยาว 8 

ซม. 
4 ท่อน 

6. ตะกร้ากรองเศษอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลาง 
20 ซม. 

1 ใบ 

7. พลาสติกฟิวเจอร์บอร์ด 29*38 ซม. 1 แผ่น 
8. ซิลิโคนพร้อมหลอดฉีด - 1 อัน 
9. สายยาง* 1.5 นิ้ว 1 ท่อน 
10. ห่วงรัดสายยาง* 1.5 นิ้ว 2 อัน 

หมายเหตุ: * อาจใช้เพิ่มเติมเพื่อรัดท่อและสายยางต่อจากอ่างล้างจาน 
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ภาพท่ี 6  อุปกรณ์ประกอบถังดักไขมันอย่างง่าย 
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ขั้นตอนการประกอบ 

ขั้นตอนที่ 1  
- เจาะช่องทางน้ำเข้า และทางน้ำออกที่ถัง ให้ได้ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์

ของท่อ PVC โดยช่องทางน้ำออก ต้องต่ำกว่าฝั ่งทางน้ำเข้าประมาณ  5 
เซนติเมตร  

- ตัดท่อ PVC  ให้ได้ขนาดที่ต้องการ พร้อมขัดขอบให้เรียบด้วยกระดาษ
ทราย 
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ขั้นตอนที่ 2 
- นำข้อต่อเกลียวนอกประกอบเข้ากับข้อต่อเกลียวในที่ช่องทางน้ำเข้า 

และทางน้ำออกของถังดักไขมัน โดยข้อต่อเกลียวในอยู่ด้านในถัง จากนั้นนำข้อ
งอมาต่อเข้าที่ข้อต่อเกลียวในทั้งทางน้ำเข้า และทางน้ำออกโดยใช้ท่อสั้นที่ตัดไว้
เป็นตัวต่อ 

- ใช้ท่อขนาด 10 เซนติเมตรที่เตรียมไว้ต่อเข้ากับข้องอด้านในทั้งสองฝั่ง 
- นำตะกร้าดักเศษอาหารมาติดตั้งที่ทางน้ำเข้า  
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ขั้นตอนที่ 3  
ตัดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ให้ได้ขนาดที่พอดีกั้นช่องสำหรับแยกไขมัน โดยใช้

สันรูดทำช่องเสียบเมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการ ให้ติดสันรูดยึดกับกล่องโดยใช้กาว
ซิลิโคลนกันน้ำ เมื่อติดตั้งทุกอย่างครบถ้วนจะได้ถังดักไขมันที่พร้อมนำไปติดตั้ง
และใช้งาน 
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ภาพท่ี 7 การติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายเขา้กับอ่างล้างจาน 
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การดูแลรักษาถังดักไขมัน 

การใช้งานบ่อดักไขมันให้มีประสิทธิภาพในการดักไขมัน จะต้องมีข้อปฏิบัติที่
ถูกต้อง ดังนี้ 

1. ต้องติดตะแกรงดักเศษอาหาร และขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน 
2. ต้องไม่ทะลวง หรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงไปเข้าถังดักไขมัน 
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก แล้วปล่อยให้เศษขยะเข้าไปในถังดักไขมัน 
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงออกเสมออย่างน้อยทุกวัน 
5. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่น ๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักเสื้อผ้า น้ำฝน ฯลฯ 

เข้ามาในถังดักไขมัน 
6. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากถังดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์โดยใส่ภาชนะที่

ปิดมิดชิดและให้รถเทศบาลนำไปกำจัด หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
7. ล้างถังดักไขมันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 6 เดือน 

 
 

ภาพท่ี 8  การตักไขมันออกจากถังดักไขมัน   
ที่มา: (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) 
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แนวทางการจัดการกากไขมันจากถังดักไขมัน 

 
เพื่อให้การดำเนินการจัดการน้ำมันและไขมันของชุมชนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และมีความสอดคล้องกัน จึงควรมีการดำเนินการ
จัดการในลักษณะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกัน ดังนี้ 

1) การรวบรวมกากไขมัน 
2) การแปรรูปกากไขมัน 
3) การกำจัดกากไขมันที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
4) การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ 

1) การรวบรวมกากไขมัน 

การรวบรวมกากไขมันจากแหล่งกำเนิดมลพิษในกลุ่มชุมชน มีแนวทางที่
เหมาะสมของการจัดการรวบรวมในรูปแบบเดียวกัน คือ ควรให้เอกชนเข้ามา
ดำเนินการ เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเข้าดำเนินการใน
พื้นที่ได้ทันที ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการควรได้รับการขึ้นทะเบียน
ไว้กับเทศบาล เพื่อยืนยันการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันรวมถึง
การดำเนินงานที่ถูกสุขลักษณะของการรวบรวมกากไขมันของแหล่งกำเนิด
มลพิษแต่ละประเภท 

หน่วยงานที่มีความเหมาะสมรองลงมา ได้แก่ หน่วยงานของเทศบาล
เนื ่องจากต้องใช ้ระยะเวลาในการจัดเตร ียมแผนอัตรากำลังคน รวมถึง
งบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมดด้วย โดยจะสามารถเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขน
กากไขมันจากบ่อดักไขมันที่จะนำไปแปรรูป และจัดส่งไปยังหน่วยแปรรูปได้
โดยตรง 
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2) การแปรรูปกากไขมัน 

แบ่งออกเป็นการแปรรูป ณ แหล่งกำเนิด และการจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อการ
แปรรูป ณ แหล่งกำเนิด 

บ้านเรือนและร้านอาหารทั่วไป การแปรรูป ณ แหล่งกำเนิดไม่เหมาะสม
กับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ้านเรือนและร้านอาหารทั่ว  ๆ ไปซึ่งมีขนาด
ค่อนข้างเล็ก เนื่องจากปริมาณกากไขมันที่ได้จากบ่อดักไขมันโดยเฉลี่ยมีปริมาณ
น้อยมาก คือ เฉลี่ย 200 กรัม/วัน-ครัวเรือนสำหรับบ้านเรือน และเฉลี่ย 2.6 
กิโลกรัม/วัน - ร้านอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการรวบรวมน้ำมันและไขมันร่วมกัน 

ร้านอาหารในโรงแรม มีศักยภาพเพียงพอต่อการดำเนินการเอง เนื่องจาก
มีแรงงานและพื้นที ่เพียงพอ อีกทั้งปริมาณกากไขมันที่จะนำมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็มีปริมาณมากพอที ่จะก่อให้เกิดความคุ ้มทุนได้ภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ 

การจัดต้ังศูนย์รวมเพื่อการแปรรูป 
บ้านเรือน แนวทางการจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อการแปรรูปน้ำมัน และไขมันที่

เหมาะสมมากที่สุดคือ การดำเนินการโดยบริษัทเอกชน และสถานศึกษาเป็น
ลำดับรองลงมา 

ร้านอาหาร แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ 
- ร้านอาหารทั่วไป แนวทางการจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อการแปรรูปที่เหมาะสม

เช่นเดียวกับบ้านเรือนคือ ดำเนินการโดยบริษัทเอกชน และสถานศึกษาเป็น
ลำดับรองลงมา 

- ร้านอาหารในโรงแรม แนวทางการจัดตั้งศูนย์รวมเพื่อแปรรูปกากไขมันที่
เหมาะสมมากที ่ส ุดคือดำเนินการโดยเอกชนเช่นเดียวกัน ในขณะที ่การ
ดำเนินการโดยโรงแรมเองก็มีความเหมาะสมในลำดับรองลงมา 
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สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งกำเนิด
ประเภทอื ่น ๆ ที ่กล่าวมาแล้ว เนื ่องจากเป็นน้ำมันและไขมันที ่เก ิดจาก
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารเคมีที่มีพิษ และจัดเป็นของเสียอันตราย
ชนิดที่ 3 ตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ไม่สามารถนำไปแปรรูป
ได้ ซึ่งต้องเก็บไว้ในภาชนะแยกจากขยะอื่น ๆ ก่อนดำเนินการจัดส่งไปยังโรงงาน
ปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
 

3) การกำจัดกากไขมันที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

การรวบรวมกากไขมันจากแหล่งกำเนิดไปยังจุดแปรรูปผลิตภัณฑ์ อาจเกิด
การปนเปื้อนของสารเคมี สารพิษ หรือความสกปรกอื่น ๆ จนไม่สามารถนำกาก
ไขมันเหล่านี้ไปแปรรูปได้ จึงต้องมีกระบวนการกำจัดกากไขมัน ด้วยวิธีการดังนี้ 

• การฝังกลบในหลุมฝังกลบที่ถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยการนำกากไขมันไปฝังกลบด้วยกระบวนการตามหลักสุขาภิบาลใน

พื้นที่ที่ได้คัดเลือกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น เช่น การปนเป้ือนของน้ำชะกากไขมันไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน 

เนื่องจากกากไขมันที่ผลิตได้จากบ้านเรือนแต่ละหลังมีจำนวนน้อย จึงมัก
ถูกทิ้งปนกับขยะประเภทอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดการปนเปื้อนของสารเคมี สารพิษ 
หรือความสกปรกอื่น ๆ จนทำให้ไม่สามารถนำกากไขมันเหล่านี้ไปแปรรูปได้  

ดังนั้น การกำจัดกากไขมันอาจใช้วิธีการฝังกลบด้วยกระบวนการตามหลัก
สุขาภิบาลสำหรับในพื้นที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่แล้ว เพื่อป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปนเป้ือนของน้ำชะกาก ไขมันไหลซึมลงสู่ชั้นน้ำ
ใต้ดิน หรือการนำไปเผาทำลายในเตาเผาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
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ข้อควรระวัง   
ไม่ควรขุดหลุมฝังกากไขมันลงในดินอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เพราะจะ

ทำให้เกิดการหมักแบบไร้ อากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ 
ต้นพืชขาดน้ำตาย เนื่องจากน้ำและอากาศไม่สามารถซึมผ่านลงสู่ดินได้ ก๊าซมีเทน 
และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระจายสู่อากาศ ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งทำ
ให้โลกร้อน 
 

4) การมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์ 

1. หน่วยงานราชการ ทำหน้าสี่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึก รวมทั้งให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและหน่วยงาน องค์กรที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
ดำเนินงานในส่วนของการรวบรวมและและการแปรรูป กากไขมันสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีระสิทธิภาพ  

2. ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการ
จัดการน้ำมันและไขมันทั ้งระบบ รวมถึงความสำคัญของการลดมลพิษ ณ 
แหล่งกำเนิด 

 
  



คู่มือการบำบัดน้ำมันและไขมันโดยใชถ้ังดักไขมันอย่างง่าย   |   27 

 

การแปรรูปกากไขมันที่เหมาะสมกับแหล่งกำเนิด  

 
กากไขมันจากถังดักไขมัน สามารถนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที ่มี

ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทียนหอม หรือเทียนแฟนซี สบู่เหลว
เพื่อการซักล้าง ปุ๋ยหมัก น้ำมันไบโอดีเซล เชื้อเพลิงอัดแท่ง สบู่กรด น้ำยาขัด
รองเท้า แว๊กซ์ขัดพื้น โดยในการเลือกทำผลิตภัณฑ์ประเภทไหนนั้นขึ้นอยู่กับ
ปริมาณของกากไขมัน ความสกปรกของกากไขมัน ความพร้อมด้านบุคลากร 
สถานที่ และความคุ้มทุน  

การทำความสะอาดกากไขมันสกปรก 

การแปรรูปกากไขมันเป็นเทียนหอมหรือเทียนแฟนซี และสบู่เหลว เพื่อ
การซักล้างจำเป็นต้องทำความสะอาดกากไขมันก่อนนำไปแปรรูปเพื่อ ให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการทำความสะอาดกากไขมัน ดังนี้  (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2551ข) 
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กากไขมันสะอาดพร้อมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ถ้าน้ําที่แยกออกมาจากไขมันที่ต้มแล้วยังมีสีขุ่นอยู่ให้ทําการต้ม
ไขมันกับน้ําสะอาด   ไปเรื่อยๆ จนน้ําที่แยกออกมามีสีใส 

กรองไขมันเหลวผ่านตะแกรงลวดพร้อมด้วยผ้าขาวบาง 

ต้มกากไขมันสกปรกกับน้ําสะอาดประมาณ 30 นาที 

แยกสิ่งสกปรกหรือเศษอาหาร 

เทน้ําที่ขังรวมกับกากไขมันสกปรกออกทิ้ง 
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1) การทำเทียนหอมหรือเทียนแฟนซีเพื่อการประดับตกแต่ง   

การแปรรูปเทียนหอมหรือเทียนแฟนซีจากกากไขมันเหมาะสมกับ
ร้านอาหารทั่วไป เนื่องจากใช้กากไขมันปริมาณน้อย และร้านอาหารทั ่วไป
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้เอง อีกทั้งเทียนหอม หรือเทียนแฟนซีสามารถนำมา
ประดับตกแต่งในร้านอาหารได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

• กากไขมันสะอาด 100 กรัม 

• พาราฟิน 300 กรัม และ
บีแวกซ์ 20 กรัม 

• หัวน้ําหอม 2 มิลลิลิตร 

• หม้อและไม้พาย 

• เทอร์โมมิเตอร์ 

• ไส้เทียน 

• สีเทียน 

• น้ํามันหอม หรือน้ํามันหอม
ระเหย 

วิธีท า 

• นํากากไขมันสะอาดใส่ใน
ภาชนะแล้วตั้งบนเตา 
อุณหภูมิประมาณ 70 
องศาเซลเซียส เติม
พาราฟินและบีแวกซ์ 
พร้อมคนจนส่วนผสมเข้า
กัน แล้วปิดเตา 

• เติมสีและหัวน้ําหอมตาม
ต้องการ 

• ทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงใน
พิมพ์ เมื่อเทียนใกล้จะ
แข็งตัว นําไส้เทียนใส่เข้าไป
ตรงกลางของเทียน 

• แกะเทียนออกจากพิมพ์
เมื่อเย็น
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ภาพท่ี 8  ขั้นตอนการผลิตเทียนหอมจากกากไขมัน  

(กรมควบคุมมลพิษ, 2551ข) 
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2) การทำปุ๋ยหมัก 

การแปรรูปกากไขมันที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรือน คือ การทำปุ๋ยหมัก 
โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติกากไขมัน และความคุ้มทุน เนื่องจากปริมาณกาก
ไขมันที่ได้มีจํานวนค่อนข้างน้อย ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมกากไขมัน จาก
บ้านเรือนแต่ละหลังและเกิดการผสมของกากไขมันที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำความสะอาดกากไขมันที่รวบรวมมาได้ ดังนั้น 
กากไขมันที่ได้จากบ้านเรือนจึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก 
ซึ่งไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดกากไขมัน มีขั้นตอนและวิธีการไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

วัสดุอุปกรณ์  
1. กากไขมันสกปรก 300 กรัม   
2. เศษวัสดุธรรมชาติ (ขุยมะพร้าว) 700 กรัม   
3. มูลโคแห้ง 500 กรัม   
4. ฝักบัวสำหรับพรมน้ำ   
5. ถุงมือ   
วิธีทำ  
1. นำกากไขมันสกปรก เศษวัสดุธรรมชาติและมูลโคแห้ง ผสมให้เข้ากัน

ตามอัตราส่วน (3:7:5) เติมน้ำเล็กน้อยเพื่อช่วยในการคลุกเคล้า  
2. หมักทิ้งไว้ 2 – 3 วนั พรมน้ำและพลิกกลับกองปุ๋ยสม่ำเสมอ การหมักที่

ดี ควรมีความชื้นประมาณร้อยละ 45 – 50 โดยสังเกตเมื ่อกำดูจะมีน้ำหยด
ออกมาประมาณ 2 – 3 หยด  

3. ทิ้งไว้ 2 – 3 เดือน จะได้ปุ๋ยหมักที่มีสีดำคล้ำ มีเนื้อละเอียดคล้ายดิน ซึ่ง
มีสารอินทรีย์และธาตุอาหารที่เป็น ประโยชน์ต่อพืชสามารถนำไปใช้แทนปุ๋ยเคมี 
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ภาพท่ี 9 ขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักจากกากไขมัน 

3) การทำสบู่เหลวเพื่อการซักล้าง   

นำกากไขม ันสกปรกท ี ่ต ักได ้จากบ่อด ักไขม ันไปทำความสะอาด 
เช่นเดียวกับการทำเทียนหอมและเทียนแฟนซี แล้วจึงนำกากไขมันไปผสม กับ
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สารด่างจำพวกโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ น้ำ สี และกลิ่น 
แล้วนำไปบรรจุลงขวด การแปรรูปสบู่เหลวเพื่อการซักล้าง จากกากไขมันเหมาะ
กับร้านอาหารทั่วไป เนื่องจากใช้กากไขมันปริมาณ น้อยและร้านอาหารทั่วไป
สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้เอง อีกทั้งสบู่เหลว ที่ ได้สามารถนำมาใช้ล้างพื้น
ห้องน้ำในร้านอาหารได้ 

 

4) การทำไบโอดีเซล  

การผลิตไบโอดีเซลมีหลายวิธีขึ้นกับการทำปฏิกิริยากับสารเคมี ชนิดต่าง ๆ 
ได้แก่ การทำปฏิกิริยาแบบเอสเทอริฟิเคชัน การทำปฏิกิริยา แบบทราน-เอสเทอ
ริฟิเคชัน และแบบผสมโดยการทำปฏิกิริยาทั้งสองแบบ ต่อเนื่องกัน กรณีของ
การนำกากไขมันจากบ่อดักไขมันมาทำไบโอดีเซล พบว่า วิธีการที่เหมาะสมคือ 
การนำไปทำปฏิกิริยาแบบเอสเทอริฟิเคชัน โดยที่ร้านอาหารในโรงแรมมีความ
เหมาะสมในการนำกากไขมันมาแปรรูปเป็นไบโอดีเซล เนื่องจากมีกากไขมัน
ปริมาณมาก รวมถึงความ พร้อมทั้งในเรื่องกำลังคน และศักยภาพในการลงทุน  
  



คู่มือการบำบัดน้ำมันและไขมันโดยใชถ้ังดักไขมันอย่างง่าย   |   34 

 

5) การทำเชื้อเพลิงอัดแท่ง  

นำกากไขมันสกปรกผสมกับขี้เลื่อยหรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ใน ท้องถิ่น
เช่น ผักตบชวา ซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน ในอัตราส่วน 5:3  คลุกเคล้าให้
ส่วนผสมทั้งหมดเข้าเป็นเนื ้อเดียวกัน อัดให้เป็นแท่งและ  นำเข้าเตาเผาที่
อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง โดยที่ร้านอาหารในโรงแรมมีความ
เหมาะสมในการแปรรูปเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกาก ไขมัน เนื่องจากมีกากไขมัน
ปริมาณมาก รวมทั้งความพร้อมทั้งในเรื่อง กำลังคน และศักยภาพในการลงทุน 
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