
 
ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมัน ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 

เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 

               บอดักไขมันสามารถสรางไดหลายแบบ เชน 
               ๑) บอดักไขมันแบบใชวงขอบซีเมนต 
               ๒) บอดักไขมันแบบสรางในท่ี  
               ๓) บอดักไขมันสําเร็จรูป 
               การติดตั้งขึ้นอยูกับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว หองนำ้ ลานซักลาง และ 
สภาพของพ้ืนที่จะทําการกอสราง  
               วิธีการสรางบอดักไขมัน  
               ๑) บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต  โดยมีขั้นตอนดังนี้                   
                      ๑.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 
                            ๑.๑.๑ ปูนซเีมนตปอรตแลนด  
                            ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด  
                            ๑.๑.๓ เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มม.  
                            ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป (ในทองตลาดมีจําหนายโดยทั่วไป) 
                                     มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ตั้งแตขนาด 0.๘๐ ม. สูง 0.๓๐ - ๐.๔๐ ม.  
                                     มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ตั้งแตขนาด 1.00 ม. สูง 0.๓๕ - ๐.๔๐ ม. 
                                     มีขนาดเสนผานศูนยกลาง ตั้งแตขนาด ๐.๔๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม. 
                            ๑.๑.๕ ทอ PVC ชั้น 8.๕  ทอขนาด Ø ๗๕ มม.  หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญกวาทอน้ำ
ออก ขนาด Ø  ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒) 
                     ๑.๒ วิธีการกอสราง 
                     ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ำที่ออกจากแหลงน้ำเสียเขามาทอน้ำเขาบอดักไขมัน    
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมใหมีเสนผานศูนยกลางของหลุมใหญกวาขนาดของวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปประมาณ    
๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดไดระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความแนนพอที่จะรับน้ำหนักบอไดหรือไม 
เมื่อพิจารณาแลวใหดําเนินการดังนี้ 
                                 ก. กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอที่จะรับน้ำหนักได ใหทําการใสทรายหยาบกน
หลุมบดอัดแนนความหนาประมาณ ๑๐ ซม.  
                                 ข.  กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว ใหทําการตอกเสาเข็มไมขนาด Ø ขนาด 
๔ -8  นิ้ว ยาว ๓.00 - 6.00 ม. แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน ความหนา ๑๐ ซม. ใหเสาเข็มพนทราย  รองพื้นมา
ประมาณ  ๒ - ๓  ซม. 

                     ๑ .๒ .๒ ผูกเหล็กเสนกลม ขนาด Ø  ๙ มม. เปนตะแกรงกลม ระยะหาง ๒๐ x ๒๐ ซม            

(ตามรูปแบบ) 
                     ๑.๒.๓  เทคอนกรีต อัตราสวน ๑ : ๒ : ๔ หนา ๑๐ ซม. โดยใหเนื้อคอนกรีตกนหลุมหุมทอ      
หัวเสาเข็มประมาณ ๒ - ๓ ซม. 
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                          ๑.๒.๔ นําวงขอบซีเมนตสําเร็จรูป มาวางที่คอนกรีตกนหลุมที่เตรียมไวโดยตั้งวงของซีเมนต 
หากเปนแบบปดกนก็ใหวางไดเลย    แตถาเปนวงขอบซีเมนตธรรมดาเมื่อวางแลว    ใหทําการยาแนวดวยปูนทราย       
ที่กนวงขอบซีเมนตเพ่ือปองกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนตวางซอนทับตามจํานวนที่ไดกําหนดไวแลวยาแนว
รอยตอตามรูปแบบโดยอัตราสวนผสมปูนทรายยาแนว  ปูน :  ทราย  เทากับ ๑ : ๑ พรอมทั้งทําการเจาะ          
ทอระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝงดินโดยรอบตัวบอใหแนนแลวปดฝาปูนทองตลาด 
                          ๑.๒.๕ การตอรับน้ำเขา และน้ำออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับทอน้ำทิ้งที่ออกจากจุด
ปรุงอาหาร หรือจากจุดลางจาน หรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใชทอ PVC ชั้น 8.๕ ขนาดข้ึนอยูกับรูปแบบ
หรือความเหมาะสม แตขนาดของทอตองไมเล็กกวาทอเดิมที่ออกมา สวนน้ำทิ้งใหตอดวยทอ PVC ชั้น 8.๕ ขนาด 
(ตามรูปแบบ) หรือใหญกวาโดยใหตอรับน้ำที่ออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงน้ำสาธารณะหรือ รางน้ำ คู คลอง 
ตามพ้ืนที่นั้นๆ โดยไมใหปากทอที่ออกจมอยูในน้ำมีการระบายออกจากตัวบอดักไขมนัไดดี  
                      ๒) บอดักไขมันแบบสรางในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
                      ๒.๑ วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 
                            ๒.๑.๑ ปูนซีเมนตปอรตแลนด  
                            ๒.๑.๒ ทรายหยาบ  
                            ๒.๑.๓ เหล็กเสนกลม RB ขนาด Ø ๙ มม. 
                            ๒.๑.๔ ทอ PVC ชั้น ๔.๕ ทอเขา ขนาด Ø ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญกวา   
ทอน้ำออก ขนาด Ø ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗ - ๒๕๓๒) 
                     ๒.๒ วิธีการกอสราง 
                     ๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับทอน้ำที่ออกจากแหลงกําเนิดน้ำเสียมาเขาทอบอดัก ไขมัน 
(ตามรูปแบบ)  โดยขุดใหมีความกวางโดยรอบขนาดบอคอนกรีต  ประมาณ 0.๘๐ - ๑.00 ม.  หรือตามความ 
เหมาะสมของสภาพพ้ืนท่ี   เมื่อขุดไดระดับความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่แลวดูวาดินกนหลุมมีความหนาแนน 
พอที่จะรับน้ำหนักบอดักไขมันคอนกรีตไดหรือไม เมื่อพิจารณาแลวใหดําเนินการ ดังนี้ 
                     ก) กรณีดินมีความแข็งแรง และแนนพอที่รับน้ำหนักไดใหทําการใสทรายหยาบ กนหลุมบดอัด 
แนน ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ไดเลย 
                     ข) กรณดีนิมีความออนนุม หรือเปนดินเหนียวใหทําการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ เสาเข็ม ใหเปนไป
ตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา) แลวใสทรายรองพื้นอัดแนนความหนา ๑๐ ซม. ใหหัวเสาเข็มพนทรายรองพ้ืน
ขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม. 
                     ๒.๒.๒ ผูกเหล็กเสนกลมขนาด Ø ๙ มม. ฐานและโครงสรางของตัวบอดักไขมัน(ตามรูปแบบ) 
                     ๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราสวน ๑ : ๒ : ๔ ที่ฐานพ้ืนบอดักไขมันกอน โดยใหเนื้อคอนกรีตหุมหัว
เสาเข็มพื้นข้ึนมาประมาณ ๒-๓ ซม. 
                     ๒.๒.๔ ประกอบแบบตองใชไมแบบที่มีผิวเรียบไมบิดงอ แลวยึดค้ำยันแบบใหแนนหนาปองกันการ
ไมใหไมแบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป จากนั้นใหทําการเอาน้ำสะอาดรดไมแบบใหทั่วจึงทําการเทคอนกรีต 
อัตราสวน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไมแบบโครงสราง และใหทําการกระทั่งคอนกรีตไปดวยเพ่ือไมใหคอนกรีตนั้น       
เปนฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได 
                      ๒.๒.๕ การถอดไมแบบ  ใหทําการถอดไมแบบไดหลังจากเทคอนกรีตประมาณ  ๓ - ๕ วัน  แลว
ใหตรวจสอบดูวามีรอยรั่วหรือไมถามีใหทําการอุดทันที 
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                     ๒.๒.๖ การตอรับน้ำเขาและน้ำออกจากบอดักไขมัน ใหทําการตอรับทอน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุง
อาหาร  หรือจากจุดลางจาน  หรือภาชนะอ่ืนๆ  แตขนาดตองไมเล็กกวาของเดิมที่ออกมา สวนน้ำทิ้งใหตอรับน้ำทิ้ง    
ที่ออกจากบอดักไขมันไปลงแหลงระบายน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำคูคลองตามพื้นที่นั้นๆ โดยไมใหปากทอ  ที่ออก
จมอยูในน้ำ  เพ่ือใหมีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบอดักไขมันไดดี 

                รายละเอียดประโยชนและคุณสมบัติของบอดักไขมันเพื่อบําบัดน้ำเสีย  

                บอดักไขมันเปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และชวยดักเศษอาหารดวยในตัว  
โดยตัวบอแบงได ๒ สวน ซึ่งเชื่อมตอกันในสวนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใชในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้ 
สามารถแยกออกมาได เพ่ือใหสามารถเก็บซากอาหารทิ้ง และทําความสะอาดได สวนน้ำจะไหลผานตะแกรง     
ลอดแผนกั้นเขาสวนที่ ๒ ซึ่งจะทําหนาที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไวระยะหนึ่งเพ่ือไดไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู  
ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเม่ือสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งไดสวนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออก           
ก็จะไหลออกทางชองระบายตอไป  
                รูปแบบบอดักไขมันมี  ๒ รูปแบบ  แบงตามความเหมาะสม ดังนี้ 
            ๑) บอดักไขมันแบบวงของซีเมนต  การติดตั้งใชงานเหมาะสําหรับบานเรือนทั่วไปและสถานประกอบการ
ที่มีขนาดเล็ก  เชน  รานอาหาร โดยประยุกตใชวงขอบซเีมนตสําเร็จรูปมาทําเปนบอดักไขมันดวยการติดตั้งฝงไวบน
พ้ืนดิน หรือใตดินและกักเก็บน้ำเสียไดอยางนอย 6 ชั่วโมง 
            ๒) บอดักไขมันแบบสรางในที่   การติดตั้งใชงานเหมาะสมสําหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ   เชน 
ภัตตาคาร  ศูนยอาหาร  โรงอาหาร  และตลาด การติดตั้งโดยการสรางบอดักไขมันบนพ้ืนที่และสามารถกักเก็บ    
น้ำเสีย อยางนอย 6 ชั่วโมง 
             คาใชจายบอดักไขมัน 
             ๑) บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต ราคาประมาณ ๒,000 - ๓,000 บาท 
             ๒) บอดักไขมันแบบสรางในที่  ราคาตามขนาดของบอ  
            การใชงานและการดูแลรักษา 
                 ๑) ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมัน  
                 ๒) ตองไมทะลวง หรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน  
                 ๓) ตองไมเอาตะแกรงดักขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร  
                 ๔) ตองหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสม่ำเสมอ  
                 ๕) หามเอาน้ำจากสวนอ่ืนๆ เชน น้ำลางมอื น้ำอาบ น้ำซักผา น้ำฝน ฯลฯ เขามาในบอดักไขมัน 
                 ๖) ตองหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห นำไขมันที่ตักไดใหใสภาชนะที่    
ปดมิดชิด  เพ่ือนําไปกําจัดตอไป 
                 ๗) หมั่นตรวจดูทอระบายน้ำที่รับน้ำจากบอดักไขมัน   หากมีไขมันอยูเปนกอนหรือคราบตองทําตาม
ขอ 6 ถี่ขึ้นมากกวาเดิม 

 


