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   องคก์ารบรหิารส่วนต าบลทุ่งรงั 

อ าเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



ค าน า 

 

      บ้านเรือนที่พักอาศัย 

จัดเป็นแหล่งระบายน้ าเสียท่ีส าคัญประเภทหนึ่ง 

น้ าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านเรือน ได้แก่ น้ าเสียจากส้วม 

น้ าเสียจากการอาบน้ า น้ าเสียจากการท าครัวประกอบอาหาร 

และน้ าเสียจากการซักล้าง 

หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีและมีการบ าบัดน้ าเสียลดความสกปรกก่อนระบ

ายออกสู่แหล่งน้ าหรือสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว 

จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและส่ิงแวดล้อม 

เป็นสาเหตุหนึ่งท าให้น้ าในแหล่งน้ า ล าคลองมีสภาพเน่าเสียและกลิ่นเหม็น 

รวมทั้งเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเพาะพันธุ์ยุง เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

และอนามัยของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลท าให้น้ าเสียจากบ้านเรือนขาดการจัดการที่ดี

ก็คือ ประชาชน 

ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ าเสียจากบ้านเรือน 

ท าให้น้ าเสียจากกิจกรรมในบ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบ าบัดน้ าเสียท่ีเ

หมาะสมก่อนระบายออกสู่ส่ิงแวดล้อมหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง 

จึงได้จัดท าคู่มือการจัดการน้ าเสียส าหรับบ้านเรือน 

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 

น าไปใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการเพื่อให้บ้านเรือนในชุมชนมีการจั

ดการน้ าเสียท่ีดีและเหมาะสม 

ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน 

และเป็นส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับคู่มือฯ 



ดังกล่าวได้จากองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง หรือดาวน์โหลดจากเวปไซต์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง www.thungrung.go.th 

 

 

         ชาติชาย  เต็มช่ืน 

        

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งรัง 



สารบัญ 
 

 

คํานาํ  
บทที ่๑ บทนาํ ๑ 

 
บทที ่๒ น้าํเสยีจากบ้านเรือน ๒ 

๒.๑ นํ้าเสียจากบ้านเรือนมาจากไหน  ๒ 
๒.๒ ลักษณะนํ้าเสียที่เกิดจากบ้านเรือน  ๓ 
๒.๓ ผลกระทบของน้ําเสีย  ๔ 

 
บทที ่๓ การจัดการน้ําเสียสําหรับบ้านเรือน ๕ 

๓.๑ การจัดการนํ้าเสียสําหรบับ้านเรือน ๕ 
           ๓.๒ การรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเรือน  ๖ 

 ๓.๓ ระบบบําบัดนํ้าเสียสําหรับบ้านเรือน  ๗ 
       ๑) บ่อดักขยะ ๘ 
     ๒) บ่อดักไขมัน  ๑๐ 
     ๓) บ่อเกรอะ  ๑๔ 
     ๔) บ่อกรองไร้อากาศ  ๑๕ 

       ๕) การระบายนํ้าทิ้งจากบ้านเรือน  ๑๗ 
 

บทที ่๔ การลดปริมาณน้ําเสียและการใชป้ระโยชน์จากกากไขมัน ๒๐ 
          ๔.๑ การลดปริมาณนํ้าเสีย  ๒๐ 
          ๔.๒ การนํานํ้ากลับมาใช้ประโยชน์ ๒๒ 
          ๔.๓ การแปรรูปกากไขมันสําหรับบ้านเรือน ๒๒ 
          0๔.๔ การกําจัดกากไขมันที่ไมส่ามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ๒๔ 
  

 



๑ 

บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
 
   มลพิษทางนํ้า เป็นนํ้าที่มีสารหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเป้ือนของสิ่งสกปรกเหล่าน้ี    
ทําให้คุณสมบัติของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งปนเป้ือนที่อยู่ใน
นํ้าเสีย ได้แก่ นํ้ามัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทําให้เกิดการเน่าเหม็นและเช้ือโรคต่าง ๆ 
สําหรับแหล่งที่มาของมลพิษทางนํ้า ส่วนใหญ่มาจากนํ้าเสียของแหล่งชุมชน จากกิจกรรมสําหรับการดํารงชีวิต
ของคนเรา เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น  

ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบ้านเรือน หรือรวมกันเป็นกลุ่มชุมชน หรือย่านที่อยู่อาศัยมีส่วนก่อให้เกิด     
นํ้าเสียจากการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคด้วยกันทั้งสิ้น เช่น การซักล้าง การทําครัว และส้วม นํ้าเสียที่เกิดข้ึน
จากกิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีประกอบไปด้วย สารอินทรีย์ สบู่ สารซักฟอก เศษอาหาร ไขมันและน้ํามัน รวมทั้ง 
สิ่งปฏิกูลเจือปนอยู่ แม้ว่าบ้านเรือนบางส่วนจะมีการบําบัดนํ้าเสียจากส้วมด้วยบ่อเกรอะ หรือเลือกใช้ถังบําบัด
นํ้าเสียสําเร็จรูปขนาดเล็กมาใช้งานก็ตาม นํ้าทิ้งที่ออกจากบ่อหรือถังบําบัดเหล่าน้ีจะถูกระบายทิ้งสู่คลองหรือ
ท่อระบายน้ําสาธารณะ ซึ่งไหลลงสู่แม่นํ้า คลอง หรือแหล่งนํ้าธรรมชาติในที่สุด สารอินทรีย์ที่เจือปนในนํ้าเสีย 
หรือนํ้าทิ้งที่มีการระบายลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติต่างๆ เช่น ห้วย หนอง คลอง และแม่นํ้า ก็จะทําให้แหล่งนํ้าน้ัน
กลายเป็นแหล่งนํ้าที่มีสภาพเส่ือมโทรมหรือนํ้าเน่าเสียมีสีดําและส่งกลิ่นเหม็น ดังน้ัน เพ่ือช่วยกันลดปัญหา
มลพิษทางนํ้าของแหล่งนํ้าในอนาคต จึงควรมีการจัดการนํ้าเสียจากแหล่งกําเนิดให้มีความเหมาะสมโดยเฉพาะ
จากบ้านเรือนในชุมชนต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

บทท่ี ๒  
น้ําเสียจากบา้นเรือน 

 
๒.๑ น้ําเสียจากบ้านเรือนมาจากไหน  

นํ้าเสียจากบ้านเรือนเกิดจากกิจกรรมการใช้นํ้าต่างๆ ของผู้ที่พักอาศัยภายในบ้านเรือน เช่น การ
อาบนํ้าชําระล้างร่างกาย การขับถ่าย การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ การซักล้าง เป็นต้น ซึ่งมีอัตราการไหล 
ของน้ําเสีย ปริมาณ และลักษณะนํ้าเสียที่แตกต่างกันตามกิจกรรมต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ ๒.๑ โดยปริมาณนํ้าเสีย 
ที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนจะมีค่าประมาณร้อยละ ๘๐ ของปริมาณนํ้าใช้ หรืออาจประเมินได้จากจํานวนผู้อยู่อาศัย 
ในบ้านเรือน  

 
 
 
 
 
 

น้ําเสียจากครัวหรือท่ีล้างจาน 

ปริมาณนํ้าเสีย ๔๕ ลิตร/คน/วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณนํ้าเสีย ๖๕ ลิตร/คน/วัน 

น้ําเสียจากส้วม 

ปริมาณนํ้าเสีย ๒๐ ลิตร/คน/วัน 

ปริมาณนํ้าเสีย ๒๐ ลิตร/คน/วัน 

ปริมาณความสกปรก ๑๒๐ มก./ลิตร 
ปริมาณน้ําเสยีรวม ๑๕๐ ลติร/คน/วัน 

น้ําเสียจากการซักผ้า 

น้ําเสียจากห้องน้ํา 

รูปที่ ๒.๑ นํ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเรือน 
 
 
 
 



๓ 

๒.๒ ลักษณะน้ําเสียท่ีเกิดจากบ้านเรือน  
ลักษณะนํ้าเสียที่เกิดจากบ้านเรือนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกิจกรรมการใช้นํ้าและช่วงเวลาของ   

การเกิดนํ้าเสีย เช่น นํ้าเสียจากครัว (การประกอบอาหาร การล้างภาชนะ) จะมีเศษอาหาร ไขมันและนํ้ามัน 
เจือปนเป็นหลัก และน้ําเสียที่เกิดจากการซักล้างหรือการอาบนํ้า จะมีสบู่ สารซักฟอก  สําหรับนํ้าเสียจากส้วม
จะมีสิ่งปฏิกูลและแอมโมเนียเจือปนอยู่ในนํ้าเสียด้วย ซึ่งลักษณะนํ้าเสียที่เกิดจากบ้านเรือนประกอบด้วย
องค์ประกอบต่างๆ แบ่งออกเป็นลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีววิทยา ดังน้ี 

• ทางกายภาพ 
ของแข็ง ของแข็งในนํ้าเสียอยู่ในรูปของของแข็งที่สามารถตกตะกอนได้ ของแข็งแขวนลอย และ

ของแข็งละลายนํ้า สําหรับของแข็งซึ่งมีองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่สามารถตกตะกอนในแหล่งนํ้าได้ทําให้
เกิดการใช้ออกซิเจนในแหล่งนํ้าและส่งผลกระทบให้เกิดสภาวะไม่มีออกซิเจนใต้นํ้าได้ รวมท้ังเกิดการสะสมของ
ตะกอนของแข็งที่ย่อยสลายได้ช้า ทําให้แหล่งนํ้าเกิดการต้ืนเขิน มีความขุ่นสูง และมีผลกระทบต่อการดํารงชีพ
ของสัตว์นํ้า 

• ทางเคมี 
๑) สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ซึ่งเกิดจากเศษข้าว ก๋วยเต๋ียว นํ้าแกง เศษใบตอง 

พืชผัก เป็นต้น สารอินทรีย์ในนํ้าเสียจะถูกย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน ทําให้ระดับออกซิเจนในน้ํา 
(Dissolved Oxygen) ลดลงจนเกิดสภาพเน่าเหม็นได้ ปริมาณของสารอินทรีย์ในนํ้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี 
(BOD) เมื่อค่าบีโอดีในนํ้าสูง แสดงว่าสารอินทรีย์ปะปนอยู่มาก ก่อให้เกิดการเน่าเหม็นได้ง่าย 

๒) สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่อาจไม่ทําให้เกิดนํ้าเน่าเหม็น แต่อาจเป็นอันตรายต่อ
สิ่งมีชีวิต ทําให้เกิดสภาพนํ้าปนเป้ือนหรือเป็นอุปสรรคในกระบวนการผลิตน้ําประปา เช่น คลอไรด์ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัส ซัลเฟอร์ เป็นต้น 

๓) โลหะหนักและสารพิษ โดยปกติโลหะหนักและสารพิษที่จะปะปนมากับนํ้าเสียจากบ้านเรือนมี
ปริมาณที่น้อยมากหรือตรวจไม่พบ ซึ่งหากพบในแหล่งชุมชนอาจมาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท 
เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ หรือจากการใช้ยาฆ่าแมลง เป็นต้น  

๔) นํ้ามันและไขมัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพืชและสัตว์ที่ใช้ในการทําอาหาร สบู่จากการอาบนํ้า ฟอง
สารซักฟอกจากการชําระล้าง สารเหล่าน้ีมีนํ้าหนักเบาและลอยน้ํา ทําให้เกิดสภาพไม่น่าดูและขัดขวางการ
ถ่ายเทออกซิเจนจากอากาศสู่แหล่งนํ้า ทําให้ส่งผลกระทบต่อสัตว์นํ้าและคุณภาพนํ้า นอกจากน้ียังเป็นการเพ่ิม
ค่าความสกปรกในนํ้า  

๕) สารลดแรงตึงผิว/สารซักฟอก ได้แก่ ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของออกซิเจนใน
อากาศสู่นํ้า และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

๖) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทําให้เกิดการเจริญเติบโต และ
เพ่ิมปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้ระดับออกซิเจนในน้ําลดลง
ตํ่ามากในช่วงกลางคืน อีกทั้งยังทําให้เกิดวัชพืชน้ํา ซึ่งเป็นปัญหาแก่การสัญจรทางนํ้า ไนโตรเจนเป็นธาตุจําเป็น
ในการสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไนโตรเจนจะเปลี่ยนสภาพเป็นแอมโมเนีย ถ้าหากในนํ้ามีออกซิเจนพอเพียงก็จะ
ถูกย่อยสลายเป็นไนไทรต์และไนเตรท ดังน้ัน การปล่อยนํ้าเสียที่มีสารประกอบไนโตรเจนสูงจึงทําให้ออกซิเจน
ที่มีอยู่ในลํานํ้าลดน้อย 

 



๔ 

๗) ซัลไฟด์ (Sulfide) เป็นสารประกอบของกํามะถัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญของโปรตีน เช่น 
เน้ือสัตว์ และมีอยู่ในนํ้าเสียจากอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะกากอุจจาระ เมื่อสารประกอบอินทรีย์จากเศษอาหาร 
ทั้งพืชและสัตว์ถูกจุลินทรีย์ย่อยในสภาวะไม่มีอากาศ เช่น ในบ่อส้วม หรือท้องร่องนํ้าครํา จะกลายเป็นก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งมีกลิ่นเหม็น แต่ถ้าหากมีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกแปรสภาพต่อไป
เป็นสารที่มีช่ือเรียกว่า “ซัลเฟต” ซึ่งไม่มีกลิ่น ดังน้ัน ระบบบําบัดน้ําเสียแบบไร้อากาศ จึงมักมีกลิ่นเหม็น    
อันเกิดจากก๊าซไข่เน่านี้ 

• ทางชีวภาพ  
จุลินทรีย์ นํ้าเสียจากบ้านเรือนมีจุลินทรีย์จํานวนมากปะปนมากับนํ้าเสีย เช่น แบคทีเรีย เช้ือรา 

โปรโตซัว ไวรัส เป็นต้น ซึ่งจุลินทรีย์เหล่าน้ีจะทําให้ออกซิเจนในน้ําลดลงได้อย่างรวดเร็วทําให้เกิดสภาพเน่า
เหม็น และจุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเช้ือโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชนได้       

 
๒.๓ ผลกระทบของน้ําเสีย 
 ปัญหาการระบายนํ้าเสียจากบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านสารอินทรีย์ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 ๑) สารอินทรีย์ หรือสารประกอบอินทรีย์ หมายถึง สารที่มีธาตุคาร์บอน (C) เป็นองค์ประกอบทั้งที่
เกิดจากสิ่งมีชีวิตและเกิดจากการสังเคราะห์ เช่น สิ่งขับถ่ายหรือสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และสัตว์ ซากพืช ซากสัตว์ 
เศษอาหาร เศษผักผลไม้ เศษใบไม้ เศษแกลบ เป็นต้น สารอินทรีย์ส่วนใหญ่สามารถย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ  
 ผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ทําให้คุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมเกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น 
เน่ืองจากจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนจะใช้ออกซิเจนละลายในนํ้าในการย่อยสลายสารอินทรีย์ และเมื่อ
ออกซิเจนละลายในน้ํามีปริมาณน้อยลง จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเซนจะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือต่อเกิด
เป็นสารต่างๆ เช่น ก๊าซไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ซึ่งทําให้เกิดกลิ่นเหม็น และก๊าซมีเทน 
 ๒) นํ้ามันและไขมัน เช่น นํ้ามันรถยนต์ นํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันหล่อลื่น นํ้ามันทอดอาหาร และนํ้ามันที่
ผ่านการใช้งานแล้ว เป็นต้น 
 ผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากนํ้ามันจะลอยเป็นฟิล์มบนผิวนํ้าขัดขวางการ
แลกเปล่ียนถ่ายเทออกซิเจนระหว่างนํ้าและอากาศ ส่งผลต่อคุณภาพนํ้า และเป็นพิษต่อสัตว์และพืชที่อาศัยอยู่
ในแหล่งนํ้า รวมท้ังส่งผลต่อระบบนิเวศทางนํ้า 
 ๓) เช้ือโรค หมายถึง จุลินทรีย์ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติดเช้ือหรือโรคติดเช้ือได้ เช่น ไวรัส แบคทีเรีย 
รา โปรโตซัว และหนอนพยาธิที่มาของเช้ือโรค ได้แก่ สิ่งขับถ่ายหรือสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และสัตว์ ซากสัตว์ 
 ผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการแพร่กระจายโรคต่างๆ สู่มนุษย์และสัตว์ได้ 
เช่น โรคติดเช้ือระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ระบบผิวหนัง เป็นต้น 
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บทท่ี ๓ 
การจัดการน้าํเสียสําหรับบ้านเรือน 

 
 นํ้าเสียจากบ้านเรือนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลจากแหล่งนํ้า เมื่อถูกปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าโดยไม่มีการ
บําบัดก่อนจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าทําให้แหล่งนํ้าธรรมชาติมีคุณภาพเสื่อมโทรม ไม่สามารถใช้ประโยชน์ 
ในการอุปโภคหรือบริโภคนอกจากการคมนาคมเท่าน้ัน ดังน้ัน การป้องกันมลพิษจากบ้านเรือนโดยการติดต้ัง
ระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายและเหมาะสมจะเป็นการช่วยลดระดับความรุนแรงของมลพิษทางนํ้า 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมของชุมชนนั้นๆ ซึ่งการ
จัดการนํ้าเสียจากบ้านเรือนต้องมีการนํานํ้าเสียที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ในบ้านเรือนเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดให้หมดทุกกิจกรรมที่มีนํ้าเสียและการบําบัดนํ้าเสีย ควรเป็นกระบวนการที่ใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
และบํารุงรักษาตํ่า สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ในระยะเวลาสั้น และง่ายต่อการควบคุมดูแล  
 

๓.๑ แนวทางการจัดการน้ําเสียจากบ้านเรือน มี ๒ แนวทาง คือ 

แนวทางที่ ๑ ชุมชนท่ียังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน โดยบ้านเรือนแต่ละหลังควรมีการ
บําบัดนํ้าเสียของตัวเองด้วยการบําบัดนํ้าเสียข้ันต้น ด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะ และตามด้วยระบบบําบัด
นํ้าเสียขนาดเล็ก เพ่ือให้นํ้าทิ้งมีคุณภาพดีขึ้นก่อนปล่อยเข้าบ่อซึมลงดินหรือท่อระบายนํ้าสาธารณะ 

 

กลุ่มอาคาร/บ้านเรือน 

 
 
 
 

ครัว บ่อดักไขมัน 

 
รูปที่ ๓.๑ การจัดการนํ้าเสียจากบ้านเรือนสําหรับชุมชนที่ยังไม่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม 

แนวทางที่ ๒ กลุ่มชุมชนใช้ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) โดยกลุ่มบ้านเรือน
รวมหลายหลังมีการบําบัดนํ้าเสียข้ันต้นด้วยบ่อดักไขมันและบ่อเกรอะแต่ละหลัง แล้วส่งนํ้าเสียเข้าท่อรวบรวมนํ้าเสีย
ไปบําบัดที่ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร (Cluster) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๒ การจัดการน้ําเสียจากบ้านเรือนหลายหลังในชุมชนที่มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมแบบกลุ่มอาคาร  (Cluster) 

 

ส้วม 

อื่นๆ 

บ่อเกรอะ 
ระบบบําบัดน้ําเสีย

แบบติดกับท่ี 
(Onsite) 

ท่อระบายน้ํา 

ซึมลงดิน 

(บ้านเรือนแต่ละหลัง) 

ครัว บ่อดักไขมัน 
ระบบ

รวบรวม
น้ําเสีย 

ระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบกลุ่มอาคาร 

(Cluster)

ส้วม 

อื่นๆ 

บ่อเกรอะ 
แหล่งน้ํา 

สาธารณะ 
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๓.๒ การรวบรวมน้ําเสียจากกิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านเรือน  

  ระบบรวบรวมนํ้าเสียของบ้านเรือนต้องสามารถรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นนํ้าเสียจากห้องครัว ห้องน้ํา ห้องส้วม และพื้นที่ซักล้าง ซึ่งวิธีรวบรวมนํ้าเสียที่ดีที่สุด คือการรวบรวมนํ้าเสีย 
มาเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียที่จุดเดียวโดยใช้แนวท่อเดียวแต่ในสภาพจริงแล้วอาจไม่สามารถรวบรวมนํ้าเสียแบบน้ี
ได้ทุกบ้านเน่ืองจากบ้านแต่ละหลังมีลักษณะของบ้านหรือการออกแบบแตกต่างกันออกไป เช่น ตําแหน่งของ
ห้องครัวอยู่ห่างจากห้องนํ้า หรือบางบ้านมีห้องนํ้าทั้งในบ้านและนอกบ้าน เป็นต้น การรวบรวมนํ้าเสียจาก   
จุดต่างๆ ในบ้านเรือน อาจสรุปเป็นรูปแบบต่างๆ ดังน้ี 
 (๑) การรวบรวมนํ้าเสียเพ่ือนํามาบําบัดที่จุดเดียว วิธีการน้ีเหมาะสําหรับบ้านเรือนที่สามารถรวบรวม
ท่อนํ้าเสียทั้งหมดของบ้านมาเข้าระบบบําบัดนํ้าเสียที่จุดเดียว ได้แก่ นํ้าเสียจากห้องครัว ห้องนํ้า ห้องส้วม 
และพ้ืนที่ซักล้าง ถูกรวบรวมมาที่ระบบบําบัดนํ้าเสีย ณ จุดใดจุดหน่ึงของบ้านเรือน 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ  สญัลักษณ ์              แนวทางเลือก หมายเหตุ  สญัลักษณ ์              แนวทางเลือก 
  

รูปที่ ๓.๓ การรวบรวมนํ้าเสียมาบําบัดที่จุดเดียว รูปที่ ๓.๓ การรวบรวมนํ้าเสียมาบําบัดที่จุดเดียว 
  
  
  
  

น้ําเสียจากครัว
หรือที่ล้างชาม 

ซึมลงดิน 

น้ําเสียจากห้องส้วม 

น้ําเสียจากห้องน้ํา 

บ่อเกรอะ 

บ่อดักขยะ บ่อดักไขมัน 

บ่อกรองไร้อากาศ บ่อซึม 

ระบายลงรางหรือ 

ท่อน้ําสาธารณะ 
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(๒) การรวบรวมน้ําเสียเพ่ือนํามาบําบัดที่หลายจุด หากน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของ
บ้านเรือนอยู่ห่างกัน เช่น ห้องครัวอาจอยู่ใกล้กับพ้ืนที่ซักล้างแต่อยู่ห่างจากห้องนํ้า - ส้วม หรือ มีพ้ืนที่ครัวแยก
จากส่วนอ่ืนๆ เป็นต้น ในกรณีน้ีต้องรวบรวมนํ้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของบ้านและนําเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ต่างชุดที่ติดต้ังไว้ในตําแหน่งที่เหมาะสมโดยไม่จําเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน วิธีน้ีเหมาะสําหรับบ้านเรือนที่รวบรวม
ท่อนํ้าเสียทั้งหมดเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียที่จุดเดียวไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น 

• วิธีที่ ๑ แนวท่อแรกรวบรวมน้ําเสียที่เกิดจากห้องนํ้าและห้องส้วมเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียชุดที่ ๑ 
ส่วนแนวท่อที่ ๒ รวบรวมนํ้าเสียที่เกิดจากการซักล้างและห้องครัวเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียชุดที่ ๒ 

• วิธีที่ ๒ แนวท่อแรกรวบรวมนํ้าเสียที่เกิดจากห้องนํ้า ห้องส้วม และการซักล้าง เข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ชุดที่ ๑ ส่วนแนวท่อที่ ๒ รับนํ้าเสียจากห้องครัวเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสียชุดที่ ๒ 

 

น้ําท้ิง น้ําท้ิง น้ําท้ิง น้ําท้ิง 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ ๓.๔ ระบบท่อรวบรวมนํ้าเสียจากบ้านเรือนเพ่ือแยกบําบัด 

๓.๓ ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบ้านเรือน 

 รูปแบบการบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของน้ําเสีย ซึ่งประกอบด้วย  
น้ําเสียจากครัว ต้องผ่านตะแกรงหรือตะกร้าเพ่ือดักเศษอาหารออกก่อนแล้วจึงผ่านถังดักไขมัน เพ่ือทําให้
ลอยตัวเป็นฝ้าไขท่ีผิวหน้าแล้วตักทิ้ง หรือถ้ามีเศษอาหารตกค้างหรือไขมันปริมาณมากอาจต้องผ่านถังเกรอะ
เพ่ือบําบัดนํ้าเสียอีกครั้ง น้ําเสียจากส้วม ไหลผ่านถังเกรอะ เพ่ือแยกอุจจาระ กระดาษชําระ หรือสิ่งเจือปนอ่ืนๆ 
ให้จมตัวลง รวมทั้งให้ไขมันลอยตัวขึ้นบน และเกิดการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศในถัง และผ่าน
บ่อหรือถังบําบัดแบบใช้อากาศหรือแบบไม่ใช้อากาศ ภายในถังติดต้ังตัวกลาง (Media) เพ่ือให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ 
อาศัยการทํางานของจุลินทรีย์ทําหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ําเสีย ที่ไหลผ่านช้ันกรอง นํ้าทิ้ง
ที่ผ่านการบําบัดแล้วจะไหลไปที่ส่วนขัดแต่ง (Polishing Unit) เพ่ือแยกตะกอนจุลินทรีย์ที่แขวนลอยในนํ้าใส
และปรับสภาพนํ้าทิ้งให้ได้ตามคุณภาพนํ้าทิ้งตามที่ออกแบบไว้ก่อนระบายออกต่อไป สําหรับน้ําเสียจากการอาบ 
และการซักล้าง ไหลผ่านบ่อเกรอะก่อนเพื่อกําจัดสารอินทรีย์ เศษไขมัน คราบสบู่ และผ่านไปยังบ่อกรอง    
ไร้อากาศเช่นกัน  

น้ําซักล้าง 

น้ําส้วม 

วิธีที่ ๑ วิธีที่ ๒ 

น้ําส้วม น้ําครัว 
น้ําครัว 

น้ําอาบ น้ําอาบ 

น้ําซักล้าง 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

สําหรับบ้านเรอืน 

(ระบบฯ ชุดที่ ๒) 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

สําหรับบ้านเรอืน 

(ระบบฯ ชุดที่ ๑) 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

สําหรับบ้านเรอืน 

(ระบบฯ ชุดที่ ๑) 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

สําหรับบ้านเรอืน 

(ระบบฯ ชุดที่ ๒) 



๘ 

 นํ้าเสียที่ผ่านเฉพาะบ่อเกรอะจะยังมีความสกปรกเหลือจํานวนมาก จึงไม่ควรปล่อยลงทางน้ําสาธารณะ 
โดยตรง อาจใช้วิธีระบายซึมลงดินโดยผ่านทางบ่อซึม หรือลานซึม ถ้าต้องการจะใช้วิธีการกําจัดนํ้าเสียโดยการ
ระบายลงสู่แหล่งนํ้า นํ้าเสียจะต้องได้รับการบําบัดให้มีคุณภาพดีก่อน โดยการติดต้ังบ่อหรือถังบําบัดนํ้าเสีย
แบบใช้อากาศหรือไม่ใช้อากาศ การระบายน้ําทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การระบายลงสู่
แหล่งนํ้าธรรมชาติและการระบายลงสู่ท่อระบายนํ้า โดยการระบายนํ้าทิ้งด้วยการระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ
มีความเหมาะสมกับบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ในเมือง ซึ่งมีข้อจํากัดในเร่ืองพ้ืนที่หรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ท่อระบายนํ้า
สาธารณะหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการสร้างระบบซึมไว้ภายในบ้าน นอกจากน้ี
ระบบระบายนํ้ารูปแบบน้ียังเหมาะสมกับบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่ดินยอมให้นํ้าซึมผ่านได้ช้า อย่างไรก็ตาม 
ในการใช้ระบบระบายนํ้ารูปแบบดังกล่าวต้องคํานึงถึงระดับของท่อระบายน้ําที่ออกจากบ้านเรือน และ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึน โดยเฉพาะการระบายลงแหล่งนํ้าโดยตรง ระบบบําบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือน
ที่เหมาะสม ประกอบด้วย 

 
 
 
 

น้ําเสียจากครัว 

หรือท่ีล้างชาม 

  บ่อ 

ดักขยะ
บ่อดัก
ไขมัน  

 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  สัญลักษณ์                                   แนวทางเลือก 

 

รูปที่ ๓.๕ ผังข้ันตอนการบําบัดนํ้าเสีย 

 ๑) บ่อดักขยะ  
บ่อดักขยะเป็นส่วนหนึ่งของการบําบัดนํ้าเสียขั้นต้นจะถูกติดต้ังไว้เพ่ือแยกเศษอาหาร เศษขยะ 

ออกจากนํ้าเสียก่อนที่จะไหลไปสู่บ่อดักไขมัน หรือบ่อบําบัดนํ้าเสีย ส่วนสําคัญที่สุดสําหรับบ่อดักขยะ ได้แก่ 
ตะแกรงดักขยะ โดยรูปแบบของตะแกรงที่ใช้อาจจะเป็นแบบราง (Bar Screen) หรือแบบกล่อง (Box Screen) 
ซึ่งประสิทธิภาพในการดักเศษอาหารหรือเศษขยะจะขึ้นอยู่กับขนาดช่องเปิดของตะแกรง อย่างไรก็ตามในกรณี
ที่ใช้ตะแกรงแบบกล่อง หากช่องเปิดของตะแกรงเล็กเกินไปก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการดักขยะลดตํ่าลงได้ 
เน่ืองจากนํ้าจะไหลล้นออกมาข้างนอกตะแกรง และ ทําให้เศษอาหารหรือเศษขยะหลุดมาข้างนอกด้วย โดย
วัสดุที่ใช้ทําตะแกรงควรเป็นวัสดุที่ไม่เป็นสนิม เช่น ตาข่ายพลาสติก เพ่ือไม่ให้เกิดการผุกร่อนและเกิดช่องว่าง
ทําให้ขยะหลุดออกมาได้ความลาดเอียงของตะแกรงทํามุมระหว่าง ๓๐ํ – ๔๐ํ กับแนวระนาบ  

 

ระบายลงรางหรือ 

ท่อระบายนน้ําสาธารณะ 

น้ําเสียจากห้องส้วม บ่อ/ถังบําบัดน้ําเสีย
แบบใช้อากาศ
หรือไม่ใช้อากาศ 

บ่อ
เกรอะ

ซึมลงดิน บ่อซึม 
 

น้ําเสียจากห้องน้ํา 



๙ 

 
 
 
 
 
   
 
                                                                                W 

๖ มม. ๑๐ มม. 

เส้นเหล็ก เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๖ มิลลิเมตร 

๓๐o -๔๕o 

วางมุมลาดเอียงของ
ตะแกรง ๓๐ – ๔๕ องศา  

 

W = ความกว้างของรางระบาย 
รูปที่ ๓.๖ ตัวอย่างตะแกรงดักขยะ 

  
 วิธีการก่อสร้างบ่อดักขยะ  

. ๑ ขุดหลุมให้กว้างกว่าบ่อที่จะสร้างอย่างน้อย ๐.๕ เมตร โดยรอบเพื่อความสะดวกในการบดอัดดิน 
และทรายรองก้นหลุม รวมท้ังเทคอนกรีตก้นหลุมด้วย 

. ๒ เทคอนกรีตก้นหลุมหนา ๘ – ๑๐ เซนติเมตร อาจเสริมตะแกรงเหล็กหรือไม่ก็ได้ 

. ๓ ก่อผนังอิฐครึ่งแผ่นโดยรอบเป็นบ่อรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ตามขนาดความกว้าง ยาว ลึกที่กําหนด 
ผนังด้านที่มีท่อระบายต่อเข้าและออกต้องอุดยารอยต่อของท่อให้สนิท 

. ๔ บริเวณพ้ืนรองท่อ ควรปรับพ้ืนรองท่อด้วยทรายให้แน่นก่อนวางท่อเพ่ือกันท่อทรุดตัว 

. ๕ นําเหล็กตะแกรงซึ่งทําเป็นโครงสามเหลี่ยม ดังรูปข้างบนมีมุมเอียงและมุมฉากขนาดหน้ากว้าง 
เท่ากับขนาดหน้ากว้างของบ่อ  
 

การบํารุงดูแลรักษา 
. ๑ สํารวจดูขยะที่ตกค้างอยู่ในตะแกรงทุกวัน ถ้ามีปริมาณมากให้ทําการดึงตะแกรงขึ้นมาจากบ่อ  

แล้วนําเศษอาหารหรือเศษขยะในตะแกรงไปทิ้งฉีดนํ้าล้างตะแกรงก่อนที่นําไปติดต้ังในบ่อเหมือนเดิม 
. ๒ ทําการแยกเศษอาหารหรือขยะขนาดใหญ่ออกก่อนทําการล้างภาชนะเพ่ือป้องกันการไหลไปอุดตัน

ในท่อ 
. ๓ ในแต่ละสัปดาห์ให้ทําการสํารวจว่าในบ่อดักขยะมีเศษอาหารสะสมอยู่หรือไม่ โดยใช้ไม้หย่ังดู 

ความลึก หากพบว่ามีตะกอนสะสมให้นําเอาตะกอนเหล่าน้ันออกจากบ่อ ซึ่งอาจทําได้โดยการนําขันผูกติดกับ
ด้ามไม้ตักข้ึนมาเพ่ือป้องกันการสะสมของตะกอนทําให้เกิดการเน่าเหม็น 
 
 
 



๑๐ 

๒) บ่อดักไขมัน  
นํ้าเสียจากห้องครัวจะมีนํ้ามันและไขมันปนเป้ือนอยู่มาก หากไม่กําจัดออกจะทําให้ท่อระบายน้ํา

อุดตัน และหากระบายออกสู่แหล่งนํ้าภายนอกจะส่งผลกระทบต่อแหล่งนํ้าธรรมชาติ ดังนั้น หากมีการ   
ลดนํ้ามันและไขมัน ณ แหล่งกําเนิด จะช่วยลดปัญหาและผลกระทบต่อแหล่งนํ้าธรรมชาติได้โดย 

๑. ลดปริมาณการใช้นํ้ามันและไขมันในการประกอบอาหาร โดยเน้นการใช้ในปริมาณที่จําเป็นเท่าน้ัน 
๒. ไม่เทนํ้ามันใช้แล้วลงนํ้าทิ้งหรือท่อระบายนํ้า 
๓. กวาดเศษอาหารออกจากภาชนะก่อนนําไปล้าง 
๔. เช็ดคราบน้ํามันและไขมันที่ติดอยู่กับภาชนะให้หมด ก่อนการล้างทําความสะอาดด้วยนํ้าสะอาด 
๕. แยกน้ํามันใช้แล้วใส่ภาชนะเพ่ือนําไปกําจัดหรือแปรรูป 
๖. ติดต้ังบ่อดักไขมัน 
การกําจัดนํ้ามันและไขมันโดยใช้บ่อดักไขมัน เป็นการแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับนํ้าก่อนปล่อย

ลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะหรือท่อระบายนํ้า ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการลดน้ํามันและ
ไขมันที่ปนเป้ือนในนํ้าเสียจากบ้านเรือน โดยท่ัวไปบ่อดักไขมันจะเป็นบ่อทรงกลมหรือสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย
แผ่นก้ันหรือระบบท่อเพ่ือแยกช้ันไขมันและน้ําออกจากกัน สําหรับสภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน 
การจับตัวของไขมันจะช้า ดังน้ัน บ่อดักไขมันควรมีเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง ซึ่งบ่อดักไขมันจะสามารถ
กําจัดไขมันได้ประมาณร้อยละ ๖๐ หากมีการดูแลที่ดี 

หลักการทํางาน 
 ขั้นตอนที่ ๑ นํ้าเสียจะผ่านเข้ามาที่ตะแกรงดักเศษอาหาร ซึ่งทําหน้าที่แยกเศษอาหารที่ปะปนมา
กับนํ้าเสียที่เกิดขึ้นในห้องครัว และสามารถถอดออกล้างทําความสะอาดได้โดยง่าย 

ขั้นตอนที่ ๒ นํ้าทิ้งจากขั้นตอนแรกจะไหลผ่านมายังส่วนดักไขมัน โดยไขมันที่แยกตัวออกจาก   
นํ้าทิ้งจะลอยข้ึนเป็นช้ันเหนือนํ้าตามการออกแบบซึ่งควรมีระยะเวลาเก็บกัก (Detention time) ไม่น้อยกว่า  
๖ ช่ัวโมง ผู้ใช้งานจะต้องตักไขมันส่วนน้ีออกไปใช้ประโยชน์หรือนําไปกําจัด  

ขั้นตอนที่ ๓ นํ้าทิ้งที่อยู่ใต้ช้ันไขมันจะไหลล้นออกเพ่ือผ่านเข้าสู่การบําบัดข้ันต่อไป ก่อนปล่อย  
นํ้าทิ้งออก 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

รูปแบบถังหรือบ่อดักไขมันสําหรับบ้านเรือน 

ถังดักไขมันที่เป็นที่นิยมใช้กันอยู่ในบ้านเรือน ได้แก่ ๑) ถังดักไขมันแบบสําเร็จรูป ๒) บ่อดักไขมัน 
แบบวงขอบซีเมนต์ และ ๓) ถังดักไขมันอย่างง่าย 

๑) ถังดักไขมันสําเร็จรูป 
 ถังดักไขมันสําเร็จรูป มักจะทําจากพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสหรือวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ    

ซึ่งแข็งแรง ตัวถังมีทั้งแบบที่สามารถติดต้ังโดยการฝังใต้ดินหรือวางบนพ้ืน มีให้เลือกหลายขนาด ผู้ใช้สามารถ
เลือกได้ตามปริมาณนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม โดยปกติถังจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่เป็นตะแกรง   
ดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน  

 
ท่อน้ําเข้า ตะแกรงดักเศษอาหาร  

 
 
 ชั้นไขมันท่ีแยกลอยตัว ท่อน้ําออก 

 

 
รูปที่ ๓.๗ ถังดักไขมันสําเร็จรปู 

 
 ๒) บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ 

 บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สามารถทําได้เอง ซึ่งจะทําให้มีราคาถูกกว่าถังดักไขมันสําเร็จรูป 
และสามารถปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และปริมาณนํ้าที่ใช้ สามารถสร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางต้ังแต่ ๐.๘ – ๑.๒ เมตร นํามาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการ
ปริมาตรมากๆ ก็สามารถทําได้โดยการเพ่ิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงขอบซีเมนต์ เหมาะสําหรับบ้านเรือน
ที่มีพ้ืนท่ี 

 

 
 

ตัวอย่างบ่อดักไขมันวงขอบซีเมนต์ 
 

ตัวอย่างบ่อดักไขมัน+ฝาปิดแบบวงขอบซีเมนต์ 

รูปที่ ๓.๘ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ 

 



๑๒ 

๓) ถังดักไขมันอย่างง่าย 

ถังดักไขมันอย่างง่ายเป็นถังดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองใน
ครัวเรือน โดยใช้วัสดุที่หาง่าย ตัวอย่างถังดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่ ถังดักไขมันแบบนําถังนํ้ามาประยุกต์ใช้เป็น
ถังดักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน โดยมีส่วนประกอบ คือ ถังนํ้าพลาสติกที่มีขายท่ัวไปใน
ท้องตลาด ขนาดประมาณ ๒๐ ลิตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อสามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ น้ิว เจาะรูถังนํ้า
พลาสติกแล้วต่อท่อพีวีซียาด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ 
๕ เซนติเมตร นําตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมาประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวดที่ทําเป็นหูหิ้ว 
แขวนไว้ที่ทางนํ้าเข้าเพ่ือดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อนํ้าออกน้ันให้ต่อท่อในถังให้ลึกลงไปถึงก้นถัง โดยปรายท่อ 
อยู่ห่างจากก้นถังประมาณ ๑๕ เซนติเมตร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๙ ถังดักไขมันอย่างง่าย 

การติดต้ังถังหรือบ่อดักไขมัน 

 การติดต้ังควรมีการกําหนดตําแหน่งให้ใกล้และระดับตํ่ากว่าอ่างล้างจาน โดยเดินท่อนํ้าเสียจาก
อ่างล้างจานมาเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน แล้วเดินท่อนํ้าทิ้งจากถังหรือบ่อดักไขมันไปยังท่อหรือรางระบายนํ้า หรือ
ระบบบําบัดนํ้าเสีย 
  
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๓.๑๐ ตําแหน่งการติดต้ังถังหรือบ่อดักไขมัน 

ตะแกรงดักเศษอาหาร 

ท่อน้ําเข้า ท่อน้ําออก 



๑๓ 

การดูแลรักษาถังหรือบ่อดักไขมัน 

ปัญหาสําคัญของถังหรือบ่อดักไขมัน ก็คือ การขาดการดูแลรักษาอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งจะทําให้เกิด 
ความสกปรกและกลิ่นเหม็น เกิดการอุดตันหรืออาจเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงสาบและสัตว์พาหะอ่ืนๆ ได้ 
รวมท้ังทําให้ถังหรือบ่อดักไขมันเต็มและแยกไขมันได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งการดูแลรักษาควร
ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ี 

. ๑ ต้องนําเศษอาหารที่ติดค้างในตะกร้าดักเศษอาหารออกท้ิงในถุงขยะอย่างน้อยทุกวัน (เน่ืองจาก 
เศษอาหารจะบูดเน่า) และห้ามนําตะแกรงดักเศษอาหารออกแล้วปล่อยให้เศษอาหาร/ขยะเข้าไปในถังหรือ  
บ่อดักไขมัน 

. ๒ ไม่ใช้ของมีคม/แหลม ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงไปเข้าถังหรือบ่อดักไขมัน 
เพราะจะทําให้เศษอาหารอุดตันได้ 

. ๓ หมั่นเปิดฝาถังเพ่ือตักไขมันที่ลอยอยู่บนผิวนํ้าออกจากถังหรือบ่อดักไขมันทุกวัน ถ้ามีน้อยอาจเว้น
ช่วงห่างได้ตามสมควร แต่ไม่ควรน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง  

. ๔ หมั่นตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ําที่รับนํ้าจากถังหรือบ่อดักไขมัน หากพบว่ามีไขมันเป็นก้อน
หรือเป็นคราบหนา จะต้องตักไขมันจากถังหรือบ่อดักไขมันให้มีความถ่ีมากกว่าเดิม 

. ๕ นําไขมันที่ตักทิ้งแล้วโดยปล่อยให้นํ้าซึมออกจนไขมันตกตะกอนใส่ถุงให้มิดชิดทิ้งในถังขยะรวม 
หรือนําไขมันไปทําปุ๋ยหมัก สบู่ หรือเทียนก็ได้ 

๖. ห้ามนํานํ้าเสียอ่ืนๆ ซึ่งไม่มีไขมัน เช่น นํ้าล้างมือ นํ้าอาบ นํ้าซัก นํ้าฝน ฯลฯ เข้ามาในถังหรือบ่อดักไขมัน 
. ๗ ล้างถังหรือบ่อดักไขมันอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๑๑ การตักไขมันออกจากถังดักไขมัน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

๓) บ่อเกรอะ 

บ่อเกรอะเป็นบ่อสําหรับเก็บของเสียและนํ้าเสียส่วนใหญ่ฝังอยู่ใต้ดิน การทํางานของบ่อเกรอะจะ
บําบัดสารอินทรีย์ ป้องกันตะกอนลอย (ฝ้าไข) และตะกอนจมไม่ให้ไหลไปยังภายนอกหรือการบําบัดข้ันต่อไป 
โดยลักษณะของบ่อเกรอะจะเป็นบ่อปิด ของเสียและนํ้าเสียต้องไม่สามารถซึมออกได้ ไม่มีการเติมอากาศ
ภายในบ่อจึงเป็นบ่อแบบไร้อากาศ กระบวนการบําบัดน้ําเสียของบ่อเกรอะจะเป็นแบบชีวภาพ โดยอาศัย
แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย หลังจากการย่อยสารอินทรีย์แล้ว จะเกิดก๊าซ 
นํ้า และกากตะกอน และเน่ืองจากมีกากตะกอนเกิดข้ึนในบ่อเกรอะ จึงออกแบบลักษณะการไหลของน้ํา 
ภายในถังให้ไหลผ่านแผ่นก้ันหรือการวางท่อเพ่ือลดความเร็วของนํ้าไม่ให้ตะกอนฟุ้งกระจาย และป้องกันการ
ลัดวงจร และบ่อเกรอะจะต้องมีท่อระบายก๊าซที่เกิดข้ึนภายในบ่อ ปกตินํ้าเสียจะมีเวลากักพักในบ่อเกรอะ
ประมาณ ๑ วัน โดยปกติทั่วไปบ่อเกรอะมักใช้สําหรับการบําบัดนํ้าเสียจากส้วม แต่จะใช้บําบัดนํ้าเสียจากครัว
เพื่อดักไขมันหรือนํ้าเสียอื่นๆ ด้วยก็ได้ บ่อเกรอะที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือนก็มักนิยมสร้างโดยใช้วงขอบซีเมนต์     
ซึ่งมีจําหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป แต่ปัจจุบันมีการสร้างถังเกรอะสําเร็จรูปจําหน่ายโดยใช้หลักการ
เดียวกัน 

เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบําบัดนํ้าเสียของบ่อเกรอะไม่สูงนัก ประมาณร้อยละ ๔๐ – ๖๐ นํ้าทิ้ง 
จากบ่อจึงยังคงมีค่าบีโอดีสูง จึงไม่ควรปล่อยทิ้งลงลํานํ้าธรรมชาติหรือท่อระบายสาธารณะโดยตรง โดยอาจจะ
ติดต้ังบ่อซึมหรือติดต้ังระบบําบัดนํ้าเสียต่อท้ายก่อนระบายนํ้าทิ้งออกสิ่งแวดล้อมภายนอก  

การออกแบบบ่อเกรอะให้สามารถกําจัดของแข็งที่ตกตะกอนได้ทั้งหมด โดยออกแบบให้มีลักษณะดังน้ี 
 ๑. มีปริมาตรเก็บกักนํ้าเสียได้ ๒๔ ชั่วโมง ในขณะที่ในบ่อมีการสะสมของกากตะกอนและ   
ฝ้าสูงสุด หรือปริมาตรเก็บกักกากนํ้าเสียได้ ๓ วัน ในขณะที่เร่ิมต้นใช้งาน 
 ๒. มีทางน้ําเข้าและออกที่ป้องกันการหลุดออกไปของกากตะกอนหรือฝ้า 
 ๔. มีปริมาตรสําหรับเก็บกักกากตะกอนได้พอเพียงเพ่ือป้องกันไม่ให้กากตะกอนหรือฝ้าหลุด
ออกไปกับนํ้าเสียที่ออกจากบ่อเกรอะ 
 ๔. ต้องมีการระบายอากาศ เพ่ือระบายก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโรเจนซัลไฟด์ 
  

 
 
 
 
 
 
 

             บ่อเกรอะแบบไม่มีผนังก้ัน   บ่อเกรอะแบบมีผนังก้ัน 
รูปที่ ๓.๑๒ ตัวอย่างบ่อเกรอะ 



๑๕ 

  การบํารงุดูแลรักษา 

๑. ควรตักหรือดูดตะกอนออกจากบ่อเกรอะ ทั้งน้ีความสูงของช้ันตะกอนควรตํ่ากว่าทางนํ้าออก 
เพราะตะกอนอาจหลุดไป ทําให้ระบบซึมอุดตันได้ ควรตรวจสอบความหนาช้ันตะกอนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. ห้ามเทสารที่ป็นพิษต่อจุลินทรีย์ลงในบ่อเกรอะ เช่น นํ้ากรดหรือด่างเข้มข้น นํ้ายาล้างห้องนํ้า
เข้มข้น คลอรีนเข้มข้น ฯลฯ เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของบ่อเกรอะลดลง และน้ําทิ้งไม่ได้
คุณภาพตามท่ีต้องการ 

๓. ห้ามทิ้งสารอนินทรีย์หรือสารย่อยยากลงในบ่อเกรอะ เช่น พลาสติก ผ้าอนามัย ฯลฯ ซึ่งนอกจาก 
มีผลทําให้ส้วมเต็มก่อนกําหนดแล้วยังอาจเกิดการอุดตันในท่อระบายได้ 

๔. กรณีระดับนํ้าในบ่อเกรอะสูงและราดส้วมไม่ลง ให้ตรวจดูการระบายของบ่อซึม (ถ้ามี) ว่ามี
การซึมออกดีหรือไม่ ถ้าไม่มีบ่อซึมปัญหาอาจมาจากน้ําภายนอกไหลท่วมเข้ามาในถัง ต้องแก้ไขโดยการยกถัง
ขึ้นสูง ในกรณีใช้บ่อเกรอะสําเร็จรูป ให้ติดต่อผู้แทนจําหน่ายเพ่ือตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 

 

๔) บ่อกรองไร้อากาศ  

บ่อกรองไร้อากาศเป็นระบบบําบัดแบบไม่ใช้อากาศเช่นเดียวกับบ่อเกรอะ แต่มีประสิทธิภาพ    
ในการบําบัดของเสียมากกว่า โดยภายในถังช่วงกลางจะมีช้ันตัวกลาง (Media) บรรจุอยู่ ตัวกลางที่ใช้กันมี
หลายชนิด เช่น หิน หลอดพลาสติก ลูกบอลพลาสติก กรงพลาสติก และวัสดุโปร่งอ่ืนๆ ตัวกลางเหล่าน้ีมีพ้ืนที่
ผิวมาก เพ่ือให้จุลินทรีย์ยึดเกาะและย่อยสลายสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย 

นํ้าเสียจะไหลเข้าทางด้านล่างของบ่อแล้วไหลข้ึนผ่านช้ันตัวกลาง จากน้ันจึงไหลออกทางท่อ
ด้านบน ขณะที่ไหลผ่านช้ันตัวกลางจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศจะย่อยสารอินทรีย์ในนํ้าเสีย เปลี่ยนสภาพให้
กลายเป็นก๊าซกับนํ้า นํ้าทิ้งที่ไหลล้นออกไปจะมีค่าบีโอดีลดลง 

การท่ีจุลินทรีย์กระจายอยู่ในถังอย่างสมํ่าเสมอ สามารถย่อยสลายของเสียได้อย่างทั่วถึงจาก
ด้านล่างจนถึงด้านบน ทําให้ประสิทธิภาพในการกําจัดของเสียสูงกว่าระบบบ่อเกรอะ แต่อาจเกิดปัญหาจาก
การอุดตันของตัวกลางภายในถังและทําให้นํ้าไม่ไหล ดังน้ันจึงต้องมีการกําจัดสารแขวนลอยต่างๆ ออกก่อน 
เช่น มีตะแกรงดักขยะและบ่อดักไขมันไว้หน้าระบบ หรือถ้าใช้บําบัดนํ้าส้วมก็ควรผ่านเข้าบ่อเกรอะก่อน      
บ่อกรองไร้อากาศอาจสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์หรือคอนกรีตในที่ หรือใช้ถังสําเร็จรูปที่มีการผลิตออกจําหน่าย
ในปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 
 
 
 ท่อน้ําเข้า 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

น้ําเสียผ่านการกรองแล้ว 

ท่อน้ําออก 

ชั้นหินสําหรับ 
จุลินทรีย์ยึดเกาะ 

ระดับน้ําในถัง 

ขอบล่างฝังอยู่ในพ้ืนคอนกรีต 

พ้ืน คสล. 

ชั้นรองรับหิน 

มีรูเจาะให้น้ําไหลขึน้ 

วงขอบซีเมนต์ 

รอยต่อวงขอบ 
ฉาบปูนขัดมันกันซึม 

ฝาปิดบ่อ คสล. 

บ่อกรองไร้อากาศ 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ ๓.๑๓ การติดต้ังช้ันตัวกลางภายในบ่อกรองไร้อากาศ  
 

การบํารุงดูแลรักษา 
๑. ในระยะแรกที่ปล่อยนํ้าเสียเข้าบ่อกรองไร้อากาศจะยังไม่มีการบําบัดเกิดข้ึน เน่ืองจากยัง

ไม่มีจุลินทรีย์การเกิดข้ึนของจุลินทรีย์อาจเร่งได้ โดยการตักเอาสลัดจ์หรือขี้เลนจากบ่อเกรอะหรือท้องร่องหรือ
ก้นท่อระบายของเทศบาล ซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดไม่ใช้อากาศมาใส่ในถังกรองประมาณ ๒ - ๓ ป๊ีบ 

๒. นํ้าที่เข้าบ่อกรองไร้อากาศจะเป็นนํ้าที่ไม่มีขยะหรือก้อนไขมันปะปน เพราะจะทําให้
ตัวกลางอุดตันเร็ว วิธีแก้ไขการอุดตัน คือ ฉีดนํ้าสะอาดชะล้างทางด้านบนและระบายน้ําส่วนล่างออกไป
พร้อมๆ กัน 

๓. หากพบว่านํ้าที่ไหลออกมีอัตราเร็วกว่าปกติและมีตะกอนติดออกมาด้วย อาจเกิดจากก๊าซ
ภายในถังสะสมและดันทะลุตัวกลางขึ้นมาเป็นช่อง ต้องแก้ไขด้วยการฉีดนํ้าล้างตัวกลางเช่นเดียวกับข้อ ๒ 

 
 



๑๗ 

๕) การระบายน้ําท้ิงจากบ้านเรือน 

นํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดในรูปแบบข้างต้น ซึ่งมีค่านํ้าทิ้งตามเกณฑ์มาตรฐ่นที่กําหนดสามารถระบาย
ออกสู่ภายนอกได้ ซึ่งการระบายนํ้าทิ้งจากบ้านเรือนน้ันสามารถทําได้หลายรูปแบบ โดยรูปแบบของการระบาย
นํ้าทิ้งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ชนิดของดินที่อยู่บริเวณที่ทําการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ระยะทางระหว่างระบบบําบัดถึงแหล่งนํ้าธรรมชาติหรือท่อระบายนํ้าสาธารณะ และราคาของที่ดิน เป็นต้น  

 
บ่อซึม 

 ระบบซึม 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๑๔ รปูแบบการระบายนํ้าทิ้งจากบ้านเรือน 

 

รูปแบบระบบระบายนํ้าทิ้งจากบ้านเรือนทั่วไปแบ่งเป็น ๒ แบบคือ 
๕.๑) ระบบซึม นํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดขั้นต้นจะยังมีความสกปรกเหลืออยู่ ไม่สามารถปล่อยลง

ทางน้ําสาธารณะได้โดยตรง ต้องใช้วิธีระบายซึมลงดินโดยผ่านทางบ่อซึมหรือลานซึม 

• บ่อซึม  
ระบบบ่อซึมเป็นระบบระบายนํ้าทิ้งที่เหมาะสมกับบ้านเรือน โดยอาศัยกระบวนการดูดซึม 

ของดินเป็นหลัก ตําแหน่งของบ่อซึมจะถูกติดต้ังอยู่ใต้ผิวดินบริเวณใกล้เคียงกับระบบบําบัดนํ้าเสีย การทํางาน
ของระบบเร่ิมจากการที่นํ้าเสียไหลผ่านระบบบําบัดนํ้าเสียก่อนหน้าและไหลเข้าสู่บ่อซึม ซึ่งนํ้าทิ้งสามารถซึม
ออกสู่ดิน โดยรอบผ่านทางรูเล็กๆ ที่เจาะไว้รอบบ่อ นํ้าทิ้งที่ซึมผ่านออกมาจากบ่อจะถูกอนุภาคของเม็ดดิน
กรองเพ่ือกําจัดสารแขวนลอยท่ีเหลืออยู่ในน้ําทิ้งออกไป ในขณะที่สารประกอบอินทรีย์ต่างๆ จะถูกจุลินทรีย์ที่
อาศัยอยู่ในดินทําการย่อยสลายไปพร้อมๆ กัน บ่อซึมนิยมใช้กับครัวเรือนหรืออาคารขนาดเล็กซึ่งมีพ้ืนที่ระบาย
ไม่มากนัก อยู่ในชุมชนที่ไม่หนาแน่นและอยู่ห่างไกลจากบ่อนํ้าต้ืนซึ่งใช้สําหรับอุปโภคบริโภค 

บริเวณสร้างบ่อซึมน้ันถ้าดินรับการซึมของนํ้าไม่ดี อาจทําให้นํ้าเอ่อล้นขึ้นสู่ผิวดินได้ 
หรือหากภายหลังบริเวณน้ันเกิดการอุดตันก็จะทําให้นํ้าเอ่อล้นข้ึนสู่ผิวดินเช่นกัน ดังน้ันอายุการใช้งานของ 
หลุมซึมจึงนานประมาณ (๖ – ๗ ปี) อย่างไรก็ตาม หลุมซึมน้ีอาจทําหลายๆ หลุมห่างจากกัน แล้วต่อท่อส่วนบน
เข้าหากัน ระยะห่างของหลุมซึมแต่ละหลุมต้องห่างไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมซึมน้ัน    
วิธีง่ายๆ ในการดูว่าดินซึมดีหรือไม่คือ การดูลักษณะของเน้ือดิน ควรเป็นดินที่มีความร่วนซุย มีส่วนประกอบ
ของดินเหนียวน้อย ซึ่งเป็นวิธีที่หยาบแต่ก็สามารถประมาณอัตราการซึมของดินได้คร่าวๆ 

 

ระบบบําบัดน้ําเสีย 

ระบบระบายออกสู่สาธารณะ 

ลานซึม 

แหล่งน้ํา 

ท่อระบายน้ําสาธารณะ 



๑๘ 

 
 
 
 

 
 
 

 
บ่อกรองไร้อากาศ บ่อซึม บ่อเกรอะ 

รูปที่ ๓.๑๕ ระบบระบายนํ้าแบบบ่อซึม 

• ลานซึม ในกรณีที่นํ้าทิ้งมีปริมาณมากและมีพ้ืนที่ดินกว้างพอเพียง เป็นระบบสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายน้อย ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อเจาะรูฝังใต้ดิน เพ่ือกระจายนํ้าทิ้งให้ซึมลงดิน แต่ในการออกแบบควรมี
การทดสอบคุณสมบัติการซึมของดินเสียก่อน 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑๖ ระบบระบายนํ้าแบบลานซึม 
 

ข้อพึงระวังในการระบายนํ้าทิ้งโดยใช้ระบบซึม 
๑) ควรมีพ้ืนที่เพียงพอสําหรับการขุดบ่อหรือวางระบบซึม และควรอยู่ห่างจากบ้านหรือ

ชุมชนหนาแน่นไม่น้อยกว่า ๒ – ๔ เมตร เพ่ือป้องกันปัญหากลิ่นและสุขอนามัยที่อาจเกิดขึ้น 
๒) ต้องคํานึงถึงชนิดของดินบริเวณที่ต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย และการเดินท่อระบายนํ้าทิ้งด้วย 

โดยปรึกษาช่างผู้ติดต้ัง วิศวกร หรือผู้เช่ียวชาญ เพ่ือป้องกันท่อทรุด หักหรือเสียหาย 
๓) ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่นํ้าท่วมขังหรือท่วมถึง 
๔) ระดับนํ้าใต้ดินบริเวณน้ันอยู่ลึกลงไปตลอดเวลา โดยก้นบ่อต้องอยู่สูงจากระดับนํ้าใต้ดิน

สูงสุดไม่น้อยกว่า ๐.๖ – ๑.๐ เมตร 

น้ําเสีย 

บ่อกระจายน้ํา 

บ่อเกรอะ 

ท่อกระเบื้องใยหิน ∅ ๑๐๐ มม. เจาะรู ∅ ๑ ซม.  

ทุกระยะ ๑๐ ซม. 

ไม่มากกว่า ๑๐ ม. 

๒ ม. 



๑๙ 

๕.๒) ระบบระบายออกสู่แหล่งสาธารณะ 

การระบายนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือการระบายลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ
และการระบายลงสู่ท่อระบายนํ้า โดยการระบายนํ้าทิ้งด้วยการระบายออกสู่แหล่งสาธารณะมีความเหมาะสม
กับบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ในเมือง ซึ่งมีข้อจํากัดในเรื่องพ้ืนที่หรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือแหล่ง
นํ้าธรรมชาติ ซึ่งมีความเหมาะสมมากกว่าการสร้างระบบซึมไว้ภายในบ้าน นอกจากน้ีระบบระบายนํ้ารูปแบบนี้
ยังเหมาะสมกับบ้านเรือนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ที่ดินยอมให้นํ้าซึมผ่านได้ช้า อย่างไรก็ตามในการใช้ระบบระบายนํ้า
รูปแบบดังกล่าวต้องคํานึงถึงระดับของท่อระบายที่ออกจากบ้านเรือน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะ
เกิดข้ึน โดยเฉพาะการระบายลงแหล่งนํ้าโดยตรง การระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะที่เข้าสู่ระบบบําบัด   
นํ้าเสียรวม นํ้าอาจไม่ต้องลดความสกปรกมาก หากอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการบําบัดนํ้าเสียก็สามารถนํานํ้าลงสู่     
ท่อระบายนํ้าเพ่ือนําไปบําบัดนํ้าเสียได้ แต่ต้องจ่ายค่าบริการบําบัดนํ้าเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินระบบฯ สําหรับการระบายลงแหล่งนํ้าสาธารณะโดยตรง การบําบัดนํ้าเสียต้องมี
คุณภาพนํ้าทิ้งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

 การระบายนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะ ต้องคํานึงถึง 
๑) ระยะทางจากที่ต้ังของระบบบําบัดนํ้าเสียถึงท่อระบายนํ้าสาธารณะ แหล่งนํ้าธรรมชาติ 

ไม่ควรอยู่ห่างกันมากเกินไปจนเดินท่อไม่ได้หรือมีราคามากเกินควร 
๒) ต้องคํานึงถึงชนิดของดินบริเวณท่ีต้ังระบบบําบัดน้ําเสียและการเดินท่อระบายนํ้าทิ้งจาก

ระบบบําบัดนํ้าเสียด้วย โดยปรึกษาช่างผู้ติดต้ัง วิศวกร หรือผู้เช่ียวชาญเพ่ือป้องกันท่อทรุด หัก หรือเสียหาย 
๓) การต่อท่อระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียเช่ือมต่อกับท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือ

ระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะควรมีระดับปลายท่ออยู่สูงกว่าระดับนํ้าสูงสุดในหน้าฝน หรือช่วงที่มีนํ้าท่วมอย่างน้อย 
๑๕ เซนติเมตร เพ่ือป้องกันการไหลย้อนของนํ้าเข้าสู่ระบบ ในกรณีนํ้าท่วม หากไม่สามารถทําได้ต้องติดต้ังบ่อ
พักนํ้าแล้วใช้เคร่ืองสูบนํ้าระบายนํ้าเสียจากบ่อพักนํ้าสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะหรือแหล่งนํ้าธรรมชาติแทน 

๔) ในกรณีที่ระบายนํ้าทิ้งลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติต้องคํานึงการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ในบริเวณใกล้เคียงด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

บทท่ี ๔  
การลดปริมาณนํ้าเสียและการใชป้ระโยชน์จากกากไขมัน 

 
๔.๑ การลดปริมาณน้ําเสีย 

ผู้ใช้นํ้าส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมการใช้นํ้าฟุ่มเฟือย ควรเปลี่ยนวิธีการใช้นํ้าตามความเคยชิน มาเป็น
การใช้นํ้าอย่างรู้คุณค่า ไม่ปล่อยให้นํ้าไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ เพ่ือเป็นการลดปริมาณนํ้าเสียที่จะระบาย
ออกสู่สิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบําบัดนํ้าเสีย โดยใช้หลัก 3Rs : Reduce Reuse Recycle มีดังนี้  

• Reduce: การใช้น้อย 
 การใช้น้อยหรือใช้นํ้าเท่าที่จําเป็น โดยไม่ใช้นํ้าอย่างฟุ่มเฟือย เช่น 

) ๑ การอาบนํ้า : การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองนํ้าน้อยที่สุด รูฝักบัวย่ิงเล็กย่ิงประหยัดนํ้า ปิดฝักบัวในขณะ 
ที่ถูสบู่จะใช้นํ้าเพียง ๓๐ ลิตร หากไม่ปิดจะใช้นํ้าถึง ๙๐ ลิตร และหากใช้อ่างอาบนํ้าจะใช้นํ้าถึง ๑๑๐ – ๒๐๐ ลิตร  

๒) การโกนหนวด : โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้นํ้าจากแก้วมาล้างอีกคร้ัง ล้างมีดโกนหนวด 
โดยการจุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก 

๓) การแปรงฟัน : ในขณะแปรงฟันไม่ควรเปิดก๊อกนํ้าทิ้งไว้ จะทําให้นํ้าไหลสูญเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ในระยะเวลาที่แปรงฟัน ๕ นาที อาจสูญเสียนํ้ามากถึง ๔๐ ลิตร ดังน้ันควรใช้ภาชนะรองนํ้าไว้หรือ
เปิดนํ้าใช้หลังแปรงฟันเสร็จ จะใช้นํ้าเพียง ๕ – ๘ ลิตร  

๔) การใช้ชักโครก : การใช้ชักโครกจะใช้นํ้าถึง ๘ – ๑๒ ลิตรต่อครั้ง เพ่ือการประหยัดควรใช้ถุง/
ขวดบรรจุนํ้ามาใส่ในโถนํ้าเพ่ือลดการใช้นํ้า หากใช้ชักโครกควรติดต้ังโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน สําหรับ
โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองนํ้าน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า โดยควรพิจารณาความเหมาะสมในการ
ติดต้ังด้วย และไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทําให้สูญเสียนํ้าจากการ
กดชักโครก เพ่ือไล่สิ่งของลงท่อ  

๕) การซักผ้า : การซักผ้าด้วยมือ ประหยัดนํ้ากว่าการซักผ้าด้วยเคร่ือง เพราะการซักผ้าด้วยเคร่ือง
แต่ละครั้ง จะต้องใช้นํ้าถึง ๑๐๐ – ๒๐๐ ลิตร รวมทั้งต้องใช้กระแสไฟฟ้าด้วย แต่เวลาน้ีหลายบ้านก็จําเป็นต้อง
ใช้เคร่ืองซักผ้า จึงควรรวบรวมผ้าให้พอดีกับความจุของเคร่ือง ต้ังโปรแกรมให้เหมาะสมกับชนิดผ้า แล้วอย่าลืม
ปิดก๊อกนํ้าเมื่อนํ้าเต็มภาชนะรองรับไม่ว่าจะซักด้วยมือหรือซักด้วยเคร่ือง 

๖) การล้างถ้วยชามภาชนะ : ถ้วยชาม ภาชนะใส่อาหารท้ังหลาย ก่อนจะล้างทําความสะอาดอย่าลืม 
กวาดเศษอาหารรวมทั้งคราบไขมันทิ้งเสียก่อน นํ้ายาล้างจานที่ใช้ควรเลือกชนิดที่มีส่วนผสมของสารที่ย่อยสลาย 
ได้ทางชีวภาพ (Biodegradable) เพื่อลดสารตกค้างในแหล่งนํ้า แล้วอย่าล้างทีละใบสองใบ รวบรวมไว้ล้าง
พร้อมๆ กัน ในอ่างหรือกะละมัง ไม่ควรเปิดนํ้าล้างจากก๊อก เพราะจะสิ้นเปลืองนํ้าจํานวนมากโดยไม่จําเป็น  
ข้อน้ีนอกจากจะประหยัดนํ้าแล้ว ยังประหยัดนํ้ายาล้างจาน และป้องกันเศษอาหารรวมท้ังไขมันไปอุดท่อระบาย 
และยังช่วยป้องกันนํ้าเสียได้อีกด้วย หากเป็นไปได้ควรติดต้ังถังดักไขมันจากอ่างล้างจานในห้องครัว เพ่ือช่วยลด
ความสกปรกของนํ้าทิ้ง 



๒๑ 

๗) การล้างผักผลไม้ : ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บนํ้าไว้เพียงพอ 
เพราะการล้างด้วยนํ้าที่ไหลจากก๊อกน้ําโดยตรง จะใช้นํ้ามากกว่าการล้างด้วยนํ้าที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ ๕๐ 

๘) การเช็ดพ้ืน : ควรใช้ภาชนะรองนํ้าและใช้อุปกรณ์ในการขัด เช็ด ถู จะใช้นํ้าน้อยกว่าการใช้สายยาง 
ฉีดล้างทําความสะอาดพ้ืนโดยตรง 

๙) การรดนํ้าต้นไม้ : ควรใช้ผักบัวรดนํ้าต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกนํ้าโดยตรงหากเป็น
พ้ืนที่บริเวณกว้างก็ควรใช้สปริงเกอร์จะประหยัดนํ้าได้มากกว่า และไม่ควรรดนํ้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะนํ้าจะ
ระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รดตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยจะตํ่ากว่า ช่วยให้ประหยัดนํ้า  

๑๐) การล้างรถ : ควรใช้ไม้ขนไก่ลูบฝุ่นออกก่อน แล้วจึงล้างรถ ไม่ควรใช้สายยางและเปิดนํ้าไหล
ตลอดเวลาในขณะที่ล้างรถ เพราะจะใช้นํ้ามากถึง ๔๐๐ ลิตร แต่ถ้าล้างด้วยนํ้าและฟองน้ําในกระป๋องหรือ
ภาชนะบรรจุนํ้า จะลดการใช้นํ้าได้มากถึง ๓๐๐ ลิตรต่อการล้างหน่ึงคร้ัง ลดความถ่ีในการล้างรถลง เช่น จาก
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ก็เหลือแค่สัปดาห์ละครั้งก็พอ ซึ่งวิธีน้ีจะช่วยประหยัดนํ้าได้โดยตรง และไม่ควรล้างรถ
บ่อยคร้ังจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลืองนํ้าแล้ว ยังทําให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย  

๑๑) เวลามีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน ให้เสิร์ฟนํ้าแค่ประมาณ ๗๐% ของแก้ว หรือใช้แก้วใบเล็กเสิร์ฟแทน 
เพราะบางคนด่ืมนํ้าไม่เยอะ หรือเราอาจจัดเตรียมเหยือกใส่นํ้าไว้สําหรับเติมให้แขกบางคนที่ชอบด่ืมนํ้าเยอะก็ได้ 
เพราะการเติมนํ้าทีละนิดย่อมดีกว่าเหลือทิ้ง 

๑๒) หมั่นตรวจสอบสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ให้อยุ่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากเกิดการผิดปกติจากการไหล
ของน้ําประปาควรตรวจสอบดังนี้ ปิดก๊อกนํ้าทุกตัว ดูการเคลื่อนไหวของมาตรวัดนํ้า หากมีท่อรั่วจะมีการ
เคลื่อนไหวของมาตรวัดนํ้า หรือสังเกตพ้ืนดินบริเวณเส้นท่อผ่านเปียกช้ืนแฉะ แสดงว่ามีท่อแตกท่อรั่ว จึงควรมี
การซ่อมแซมแก้ไข นํ้าที่ไหลมาทีละหยด ทั้งวันอาจสูญเสียถึง ๔๐๐ ลิตร แต่ถ้าหยดมากอาจจสูญเสียถึง 
๓,๐๐๐ ลิตรต่อวัน 

• Reuse : การใช้ซ้ํา 
 การใช้ซ้ํา คือ การนํานํ้าที่ผ่านกิจกรรมการใช้ต่างๆ แล้ว และยังมีสภาพดีกลับไปใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ซ้ํา 
เช่น 
 ๑) การนํานํ้าจากการล้างถ้วยชาม หรือการล้างผักผลไม้ไปใช้รดนํ้าต้นไม้หรือทําความสะอาดพ้ืน 
 ๒) กรณีล้างถ้วยชามภาชนะในอ่างนํ้า ๒ หรือ ๓ นํ้า อาจนํานํ้าในอ่างสุดท้ายซึ่งมีความสกปรกน้อย 
กลับมาใช้ซ้ําในอ่างแรกได้ 
 ๓) นํ้าด่ืมที่เหลือในแก้วนําไปรดน้ําต้นไม้ใช้ทําความสะอาดพ้ืนผิว ชําระความสกปรกสิ่งต่างๆ ได้ 

• Recycle : การนําน้ํามาใช้ใหม่ 
 การนํานํ้าที่ผ่านการใช้แล้วจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีความสกปรกอยู่ไปปรับปรุงคุณภาพนํ้า และนํา
กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งวิธีการนี้หากเป็นในภาคอุตสาหกรรมจะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนํ้าประปาได้ โดยสามารถใช้นํ้า
ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วกลับมาใช้ได้ในบางกิจกรรม 
 
 



๒๒ 

๔.๒ การนําน้ํากลับมาใช้ประโยชน์ 
 นํ้าทิ้งจากบ้านเรือนซึ่งผ่านกระบวนการบําบัดและมีค่ามลพิษตามที่กําหนดสามารถนํากลับมาใช้
ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามการนํากลับมาใช้ของน้ําทิ้งจากบ้านเรือนควรมีเกณฑ์ในการพิจารณา 
คือ ควรลงทุนตํ่า ทั้งน้ีเน่ืองจากปริมาณนํ้าทิ้งซึ่งเกิดจากบ้านเรือนมีไม่มาก ดังน้ัน การลงทุนกับระบบการนํา
กลับมาใช้ประโยชน์จึงไม่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สําหรับรูปแบบที่เหมาะสมของการนํานํ้าทิ้งจากบ้านเรือน
กลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้ในการรดนํ้าต้นไม้ สนามหญ้า หรือล้างพ้ืนบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน ควรต้องผ่าน
การฆ่าเช้ือ ซึ่งวิธีการฆ่าเช้ือน้ันมีหลายวิธีด้วยกัน โดยแต่ละวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการนํานํ้าทิ้งกลับไป
ใช้ เช่น หากใช้วิธีการเติมคลอรีนควรทําการเติมคลอรีนให้มีปริมาณคลอรีนตกค้าง ๐.๕ – ๑.๐ มิลลิกรัมต่อ
ลิตร และควรมีระยะเวลาสัมผัสไม่น้อยกว่า ๑๕ นาทีหรือการใช้แสง UV หรือระบบ Ozone ในการฆ่าเช้ือ 
 สําหรับผลกระทบจากการนํานํ้าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญ เช่น การนํานํ้าทิ้งกลับไปใช้
สําหรับรดนํ้าต้นไม้ หรือสนามหญ้า ต้องคํานึงถึงคนหรือสัตว์เลี้ยง ที่อาจเข้ามาสัมผัสนํ้าทิ้งจากการรดนํ้าต้นไม้ 
ซึ่งต้องป้องกันโดยการติดป้ายประกาศว่ามีการใช้นํ้าทิ้งในการรดนํ้าต้นไม้หรือสนามหญ้าให้ชัดเจน เป็นต้น แต่
สําหรับการนํานํ้าทิ้งกลับไปใช้สําหรับรดพืชผักในสวนเพ่ือบริโภค ต้องระมัดระวังอย่างมากเน่ืองจากเช้ือโรคที่
ปนเป้ือนมากับนํ้าทิ้งจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงหรือต้องทําการตรวจวัด
ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่ให้เกิน ๑๐๐ ต่อ ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
 ผลกระทบอีกประการในส่วนของน้ําทิ้งที่นํากลับไปใช้สําหรับการรดนํ้าต้นไม้ สนามหญ้า จําเป็นที่
จะต้องคํานึงถึงค่าไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่อาจมีค่าสูงจนเกินไปจนอาจเป็นอันตรายต่อพืชบางชนิดได้ โดย
ปริมาณไนโตรเจนควรมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

๔.๓ การแปรรูปกากไขมันสําหรับบ้านเรือน 
กากไขมันจากบ่อดักไขมัน สามารถนําไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย   

ไม่ว่าจะเป็นเทียนหอม หรือเทียนแฟนซี สบู่เหลวเพ่ือการซักล้าง ปุ๋ยหมัก นํ้ามันไบโอดีเซล เช้ือเพลิงอัดแท่ง สบู่กรด 
นํ้ายาขัดรองเท้า แว๊กซ์ขัดพ้ืน โดยในการเลือกทําผลิตภัณฑ์ประเภทไหนน้ันขึ้นอยู่กับปริมาณของกากไขมัน 
ความสกปรกของกากไขมัน ความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และความคุ้มทุน  

การแปรรูปกากไขมันที่เหมาะสมสําหรับบ้านเรือน คือ การทําปุ๋ยหมัก โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติกากไขมัน 
และความคุ้มทุน เน่ืองจากปริมาณกากไขมันที่ได้มีจํานวนค่อนข้างน้อย ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมกากไขมัน 
จากบ้านเรือนแต่ละหลังและเกิดการผสมของกากไขมันที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
การทําความสะอาดกากไขมันที่รวบรวมมาได้ ดังน้ัน กากไขมันที่ได้จากบ้านเรือนจึงมีความเหมาะสมท่ีจะนําไป
แปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งไม่จําเป็นต้องทําความสะอาดกากไขมัน มีขั้นตอนและวิธีการไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

วัสดุอุปกรณ์ 
๑. กากไขมันสกปรก ๓๐๐ กรัม  
๒. เศษวัสดุธรรมชาติ (ขุยมะพร้าว) ๗๐๐ กรัม  
๓. มูลโคแห้ง ๕๐๐ กรัม  
๔. ฝักบัวสําหรับพรมนํ้า  
๕. ถุงมือ  



๒๓ 

วิธีทํา 
นํากากไขมันสกปรก เศษวัสดุธรรมชาติและมูลโคแห้ง ผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วน (๓:๗:๕) เติมน้ํา

เล็กน้อยเพ่ือช่วยในการคลุกเคล้า หมักทิ้งไว้ ๒ – ๓ วัน พรมนํ้าและพลิกกลับกองปุ๋ยสม่ําเสมอ การหมักที่ดี
ควรมีความช้ืนประมาณ ๔๕ – ๕๐ เปอร์เซนต์ โดยสังเกตเม่ือกําดูจะมีนํ้าหยดออกมาประมาณ ๒ – ๓ หยด 
ทิ้งไว้ ๒ – ๓ เดือน จะได้ปุ๋ยหมักที่มีสีดําคล้ํา มีเน้ือละเอียดคล้ายดิน ซึ่งมีสารอินทรีย์และธาตุอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชสามารถนําไปใช้แทนปุ๋ยเคมี 
 

วัสดุเหลือทิ้ง 

เช่น ขุยมะพร้าว ๗๐๐ กรัม 

มูลโค 

๕๐ กรัม 

คลุกเคล้าส่วนผสม 

พรมน้ําและกลับกองปุ๋ยอย่าง

กากไขมันสกปรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๑ ผังการทําปุ๋ยหมัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๒ ขั้นตอนการทําปุ๋ยหมัก 

๓๐๐ กรัม 
+ + 

บ่ม 

๒ – ๓ เดือน 

ปุ๋ยหมัก 

กากไขมันสกปรก วัสดุธรรมชาติเหลือท้ิง มูลโค 

พรมน้ํา กลับกองปุ๋ย 

คลุกเคลา้ 
ส่วนผสม 

บ่ม 



๒๔ 

๔.๔ การกําจัดกากไขมันที่ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เน่ืองจากกากไขมันที่ผลิตได้จากบ้านเรือนแต่ละหลังมีจํานวนน้อย จึงมักถูกทิ้งปนกับขยะประเภทอ่ืนๆ 
ซึ่งอาจเกิดการปนเป้ือนของสารเคมี สารพิษ หรือความสกปรกอ่ืนๆ จนทําให้ไม่สามารถนํากากไขมันเหล่าน้ีไป
แปรรูปได้ ดังน้ัน การกําจัดกากไขมันอาจใช้วิธีการฝังกลบด้วยกระบวนการตามหลักสุขาภิบาลสําหรับในพ้ืนที่
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอยู่แล้ว เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น การปนเป้ือนของนํ้าชะกาก
ไขมันไหลซึมลงสู่ช้ันนํ้าใต้ดิน หรือการนําไปเผาทําลายในเตาเผาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
ข้อควรระวัง 
 ไม่ควรขุดหลุมฝังกากไขมันลงในดินอย่างไม่ถูกหลักสุขาภิบาล เพราะจะทําให้เกิดการหมักแบบไร้
อากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เช่น ต้นไม้ ต้นพืชขาดนํ้าตาย เน่ืองจากนํ้าและอากาศไม่สามารถซึม
ผ่านลงสู่ดินได้ ก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระจายสู่อากาศ ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งทําให้
โลกร้อน 
 

2CO4CH

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๔.๓ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดหลุมฝังกากไขมัน 
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