การจัดการน้าเสียในสถานีบริการน้ามันเชือเพลิง
เรียบเรียงโดย จรัสศรี รุ่งวิชานิวัฒน์
ส่วนน้้าเสียชุมชน
ส้านักจัดการคุณภาพน้้า
กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้มีการรายงานสถิติจ้านวนสถานีบริการน้้าเชื้อเพลิงที่
จดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม ของแต่ละปี พบว่าจ้านวนสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงระหว่างปี 2549-2556
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2549 มีสถานีบริการฯ เพียง 18 ,993 สถานี และในปี พ.ศ.2556 มีสถานี
บริการเพิ่มขึ้นเป็น 21 ,792 สถานี (1) โดยสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ มีแนวโน้มที่
ก่อให้เกิดน้้าเสียแตกต่างไปจากในอดีต เนื่องจากภายในสถานีบริการฯมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นแตกต่างไปจาก
เดิมที่ให้บริการเติมน้้ามันเชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว (รูปที่ 1)ดังนั้นน้้าเสียจากสถานีบริการฯในปัจจุบันที่ถูก
รวบรวมมายังบ่อดักไขมันบริเวณทางเข้าและออกจากสถานีบริการฯนั้น จึงมีความสกปรกมากขึ้น สอดคล้อง
กับการส้ารวจปริมาณและลักษณะสมบัติของน้้าเสียรวมของสถานีบริการฯที่พบว่า สถานีบริการฯที่มีกิจกรรม
หลากหลายจะก้าเนิดน้้าเสียที่มีปริมาณและความเข้มข้นของมลพิษสูงกว่าสถานีบริการฯที่มีกิจกรรม
น้อยกว่า(2)และยังพบว่าน้้าทิ้งรวมที่มาจากสถานีบริการฯมีค่ามลพิษสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงทีมีกิจกรรมภายใน 4,5,6
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การควบคุมและก้ากับดูแลตามกฎหมาย
ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐได้ก้าหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากสถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิง และออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
ประเภท ก และ ประเภท ข ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิง  เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง 7 มีผลท้าให้สถานีบริการ
น้้ามันเชื้อเพลิงต้องมีการด้าเนินการตามกฎหมาย ดังนี้
 จัดท้าแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ของแหล่งก้าเนิดมลพิษทุกวัน (แบบ ทส.1)และจัดท้าแบบรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย (แบบ
ทส.2) ทุกเดือนส่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งแบบ ทส.1ให้เก็บไว้ ณ สถานีที่ตั้งแหล่งก้าเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา
2 ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น และจัดท้ารายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่แหล่งก้าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรั8บ
 ควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการบ้าบัดน้้าเสีย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงตามที่ก้าหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากสถานี
บริการน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งก้าหนดให้น้าทิ้งที่ระบายออกจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงต้องมีค่าไม่เกิน
มาตรฐานที่ก้าหนด ดังแสดงในตารางที่ 19
ตารางที่ 1 มาตรฐานน้้าทิ้งจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
พารามิเตอร์
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH)
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand :COD)
สารแขวนลอย (Suspended Solid :SS)
น้้ามันและไขมัน(Oil and Grease)

ค่ามาตรฐาน
5.5-9.0
ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร
ไม่เกิน 60 มิลลิกรัม/ลิตร
ไม่เกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร



สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงประเภท ก ได้แก่ สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทาง
หลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลซึ่งมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด (ขนาดความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า
๑๒.๐๐ เมตร หรือ ถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร) และเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงใต้
พื้นดิน
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงประเภท ข ได้แก่ สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตถนน
สาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก้าหนด (ที่มีความกว้างของถนนสาธารณะน้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร
หรือ ถนนส่วนบุคคลน้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร) และเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงไว้ในถังเก็บน้้ามันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน
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ผู้ประกอบการควรด้าเนินการอย่างไร
จากกฎหมายที่ควบคุมการระบายน้้าทิ้งจากสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงข้างต้น มีผลท้าให้
ผู้ประกอบการจ้าเป็นต้องมีการด้าเนินการต่างๆในการลดมลพิษทางน้้าที่เกิดจากกิจกรรมภายในสถานีบริการฯ
ของตน ซึ่งนอกจากเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย โดยผู้ประกอบการสามารถด้าเนินการได้ดังนี้
1.ด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนด
โดยการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงให้สามารถด้าเนินการตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งในส่วนของ จัดท้าแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท้างาน
ของระบบบ้าบัดน้้าเสียของแหล่งก้าเนิดมลพิษทุกวัน (แบบ ทส.1) และ จัดท้าแบบรายงานสรุปผลการท้างานของ
ระบบบ้าบัดน้้าเสีย (แบบ ทส.2) และการระมัด ระวัง ป้องกัน ควบคุมไม่ให้น้าเสียจากสถานีบริการฯที่ระบายออก
สู่สิ่งแวดล้อมมีค่าเกินมาตรฐานน้้าทิ้งที่ราชการก้าหนด
2.ด้าเนินการจัดการน้้าเสียภายในสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
จากการส้ารวจสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงฯพบว่า น้้าเสียภายในเขตสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจ้าหน่ายน้้ามันเชื้อเพลิง การลงน้้ามันเชื้อเพลิงลงสู่ถังเก็บใต้ดิน การเปลี่ยน
ถ่ายน้้ามันเครื่อง การล้างอัดฉีดรถยนต์ การจ้าหน่ายอาหารในร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ และการใช้
ห้องน้้า-ห้องสุขา โดยผลการวิเคราะห์ลักษณะน้้าเสียจากกิจกรรมต่างๆนั้นสามารถจ้าแนกตามลักษณะสมบัติ
หรือชนิดสารมลพิษหลักที่ปนเปื้อนในน้้าเสียเสียได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่2 คือ
 กลุ่มทีมีไขมันและน้้ามันแร่เป็นสารมลพิษหลัก ได้แก่ กิจกรรมการล้างท้าความสะอาดลาน
จ่ายน้้ามัน จุดลงน้้ามันและบริเวณเปลี่ยนถ่ายน้้ามันเครื่อง กิจกรรมการล้างอัดฉีดรถยนต์
 กลุ่มที่มีการปนเปื้อนสานอินทรีย์และไขมันที่ย่อยสลายได้ง่ายโดยจุลินทรีย์ ได้แก่ ร้านสะดวก
ซื้อและร้านอาหาร
 กลุ่มที่มีสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่ายเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ห้องน้้า-ห้องสุขา
จากลักษณะน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมข้างต้น ผู้ประกอบการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงควรมีการ
ด้าเนินการจัดการน้้าเสียภายในสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งอาจพิจารณาตามสถานการณ์ของสถานีบริการ
น้้ามัน ใน 3 กรณี
2.1 กรณีสถานีสร้างใหม่
 ควรมีการออกแบบระบบระบายน้้าโดยแยกรางระบายน้้าฝนออกจากรางระบายน้้าเสีย และ
แยกน้้าเสียที่มีลักษณะแตกต่างกันไปบ้าบัดในระบบบ้าบัดที่แตกต่างกัน เช่น น้้าเสียที่ปนเปื้อนน้้ามันเข้าสู่
บ่อดักไขมัน ห้องส้วมไปบ้าบัดในถังบ้าบัดน้้าเสียต่างหาก เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อไม่ต้องใช้ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มี
ขนาดใหญ่ซึ่งท้าให้ประหยัดค่าก่อสร้างและบ่อดักไขมันสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ติดตั้งระบบบ้าบัดที่มีขนาดและจ้านวนที่สอดคล้องกับการคาดการณ์มลพิษที่จะเกิดขึ้น
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 ควรมีการก่อสร้างบ่อตรวจสอบสุดท้ายก่อนระบายออกท่อสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อจะ
ได้ตรวจสอบได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ที่มีบริการล้างรถ ควรมีบ่อพักน้้าจากการล้างรถเพื่อเก็บกักน้้าให้
ได้อย่างน้อย 1 วัน ก่อนระบายลงบ่อดักไขมัน โดยควบคุมอัตราการไหลให้เหมาะสม
2.2.กรณีสถานีที่เปิดให้บริการแล้ว
(1) ส้ารวจทิศทางการระบายน้้าเสียจากกิจกรรมต่างๆภายในสถานีบริการน้้ามัน เพื่อให้ทราบ
ทิศทางการไหลของน้้าเสียแต่ละกิจกรรมว่ามีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมและล้ารางสาธารณะในจุดใด น้้าเสีย
ถูกรวบรวมสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสียหรือบ่อดักไขมันบริเวณทางเข้าและทางออกของสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง
หรือไม่ และบ่อดักไขมันแต่ละบ่อรองรับน้้าเสียจากกิจกรรมใดบ้าง
(2) ก้าหนดแผนและจัดสรรงบประมาณในการส้ารวจคุณภาพน้้าเสียและน้้าทิ้งที่ระบายออกจาก
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงสู่สิ่งแวดล้อมหรือล้ารางสาธารณะอย่างสม่้าเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ฤดูร้อน
และฤดูฝน) เพื่อน้าผลการวิเคราะห์มาด้าเนินมาตรการในการปฏิบัติที่สามารถควบคุมน้้าทิ้งให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก้าหนดต่อไป
(3) ก้าหนดมาตรการรักษาความสะอาดภายในสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง โดยปฏิบัติดังนี้
 ควบคุมดูแลพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนน้้ามัน เช่น บริเวณลานหัวจ่ายน้้ามันเชื้อเพลิง เพื่อจะได้
รวบรวมและระบายน้้าเสียที่มีน้ามันปนเปื้อนให้เข้าสู่บ่อดักไขมันและน้้ามันให้ง่ายขึ้น
 ใช้วัสดุดูดซับน้้ามัน เช่น ทราย ขี้เลื่อย เศษผ้าหรือ หนังสือพิมพ์ ดูดซับน้้ามันให้มากที่สุด
ก่อนล้างท้าความสะอาดพื้น แล้วเก็บรวบรวมวัสดุซึมซับที่ปนเปื้อนน้้ามันบรรจุไว้ในถังหรือถุงขยะโดยไม่ปะปน
กับขยะอื่น เพื่อรอการก้าจัดต่อไป
 ควรท้าความสะอาดโดยไม่ใช้น้าหรือใช้น้าให้น้อยที่สุด หากจะใช้น้าผสมกับสารท้าความให้
ท้าความสะอาดเฉพาะจุด
 หมั่นตรวจสอบการจัดการน้้าเสียของแต่ละร้านค้าซึ่งให้บริการภายในสถานีบริการฯให้มี
การดูแลรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสียและหรือบ่อดักไขมันของตนอย่างสม่้าเสมอ
(
4) หมั่นดูแล บ้ารุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมบ่อดักไขมันที่อยู่บริเวณทางเข้าและทางออก
ของทางสถานีบริการฯโดยปฏิบัติ ดังนี้
 ติดตั้งตะแกรงดักขยะเพื่อลดความสกปรกที่จะเข้าสู่บ่อดักไขมันและน้้ามันและลดปัญหา
การอุดตันซึ่งจะส่งผลให้น้าทิ้งมีคุณภาพดี ทั้งยังจะช่วยให้บ่อดักไขมันและน้้ามันท้างานได้อย่างประสิทธิภาพ
อีกด้วย
 หมั่นโกยเอาเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงดักขยะออกเสมอเป็นประจ้าทุกวัน
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 ตักกากไขมันและตะกอนก้นบ่ออย่างสม่้าเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์ เพื่อให้บ่อท้าหน้าที่
แยกไขมันและน้้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่มีไขมันจับตัวกันเป็นก้อนหรือคราบต้องตักไขมันถี่
ขึ้นกว่าเดิม
 ควรท้าความสะอาดบ่อดักไขมันและน้้ามัน เมื่อระดับตะกอนก้นบ่อสูงเกินกว่า 10
เซนติเมตร และ/หรือ ความหนาของชั้นไขมันตกค้างในบ่อส่วนบนสูงเกินกว่า 2 เซนติเมตร โดยการตักหรือสูบ
ตะกอนก้นบ่อ และชั้นกากไขมันบนผิวน้้าส่วนบนออกแล้วน้าไปเก็บไว้ในภาชนะหรือถุงที่เตรียมไว้เพื่อรอน้าไป
ก้าจัดต่อไป
(5) ติดตั้งระบบบ้าบัดเพิ่มเติมหรือขยายขนาดระบบบ้าบัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
น้้าเสีย เช่น บ่อดักไขมันอาหาร บ่อดักทราย
(6) ปรับเปลี่ยนวิธีการด้าเนินงาน เพื่อช่วยลดปริมาณน้้าเสียและมลพิษ เช่น การใช้ระบบ
น้้าหมุนเวียนเพื่อการรดต้นไม้ เป็นต้น
2.3 กรณีสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของทางราชการ
ในกรณีที่สถานีบริการน้้ามันเชื่อเพลิงตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของทาง
ราชการ ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของกรุงเทพมหานคร ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของเทศบาล เป็นต้น
สามารถติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลระบบ เพื่อขอส่งน้้าเสียเข้าไปบ้าบัด โดยอาจต้องจ่ายค่าบริการบ้าบัด
น้้าเสียตามอัตราค่าบริการก้าหนด ของหน่วยงานนั้นๆ
ผู้ประกอบการสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง สามารถร่วมกันป้องกันมลพิษทางน้้าจากสถานีบริการน้้ามัน
เชื้อเพลิงได้โดยการท้าความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางขั้นต้น อย่างสม่้าเสมอซึ่งนอกจากเป็นการปฏิบัติตาม
กฎหมายแล้วยังเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมในการควบคุม ป้องกัน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย
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