หลักเกณฑการฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
ของโรงงานที่ไมเขาขายของเสียอันตราย
1. ขอกําหนดทั่วไป
ผูประกอบการใดที่จะดําเนินการฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใ ชแลว ของโรงงานที่
ไมเขาขายของเสียอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัส ดุที่
ไมใชแลว พ.ศ. 2548 จะตองจัดเตรียมรายละเอียดขอมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) แผนผังหรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้งและอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ และ
การใชที่ดินโดยรอบในรัศมี 500 เมตร โดยใชมาตราสวนที่เหมาะสม
(2) แผนภูมิแ สดงขั้นตอนการฝ งกลบ แหล งกํ า เนิ ด ประเภท องค ประกอบ และ
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมไมอันตรายที่จะนําเขามากําจัด และประมาณการปริมาณในอนาคต
(3) สถานที่ฝงกลบและประเภทของวัสดุกลบทับมีอายุการใชงานไมต่ํากวา 5 ป
(4) เขตของการระบายน้ํ า ทิ้ง (Zone of discharge) จะต อ งไม เกิ น 100 เมตร จาก
ขอบเขตของพื้นที่ที่หลุมฝงกลบของเสียหรือขอบเขตของสถานที่ฝงกลบ แลวแตระยะใดใกลกวา กัน
(รูปที่ 1)
(5) สภาพทางธรณีวิทยาควรเปนชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ ซึ่งอัตราการซึมผาน
ของน้ํานอยถึงนอยมาก (K ≤ 1.0 x 10- 3 ซม./วินาที) ความหนาของชั้นดินหรือชั้นหินนั้นไมนอยกวา 3
เมตร และมีการแผกระจายกวางกวาพื้นที่ฝงกลบของเสียไมนอยกวาดานละ 50 เมตร
(6) สภาพทางอุทกธรณีวิทยา ใหสํารวจและอธิบายสภาพอุทกธรณีวิทยาของสถานที่
ฝงกลบ ทิศทางของการไหลของน้ําบาดาล คุณภาพน้ํา และระดับน้ําสูงสุดของน้ําใตดิน และน้ําผิวดิน
กอนเริ่มโครงการ ลักษณะภูมิประเทศ ชั้นหินอุมน้ํา แหลงน้ําสาธารณะและของเอกชนภายในรัศมี
500 เมตร
(7) สภาพทางธรณีวิทยาเทคนิค ใหสํารวจและอธิบายสภาพชั้นดิน น้ําใตดิน วิเคราะห
ฐานรากที่รองรับภาระและแรงกดลงจากการฝงกลับ สภาพการทรุดตัวภายหลังการฝงกลบ
(8) ระดับกนบอฝงกลบ จะตองอยูสูงกวาระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา 1 เมตร

2. ขอกําหนดในการออกแบบ
(1) จัดวางผังบริเวณแสดงรายละเอียดการใชพื้นที่ขององคประกอบตาง ๆ แผนที่ ภูมิ
ประเทศ มาตราสวนไมเกินกวา 1:2,500 แสดงเสนชั้นความสูง ความลาดเอียง ภาพตัดขวาง
(2) ออกแบบองคประกอบตาง ๆ ที่จําเปนของสถานที่ฝงกลบตามความเหมาะสมของ
ขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน บริเวณพื้นที่จัดเตรียมเปนบอฝงกลบ ระบบถนนภายในและระบบจราจร อาคาร
สํานักงาน อาคารเครื่องชั่งน้ําหนักรถบรรทุก บานพักเจาหนาที่ โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลาง
รถบรรทุก เปนตน
(3) ระบบปองกันการปนเปอนมลพิษ
(3.1) ระบบกันซึม
วัสดุกันซึมตองสรางจากวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทนตอการ
กัดกรอนที่จะตองสัมผัสกับน้ําชะของเสีย ทนความเสียหายจากการสัมผัสกับของเสีย ทนความดัน ชล
ศาสตร วัสดุกันซึมนี้ตองติดตั้งบนพื้นหรือสภาพทางธรณีวิทยาที่สามารถรองรับแรงกดดันจากน้ําหนัก
ของของเสีย และตองติดตั้งใหครอบคลุมดินโดยรอบทั้งหมดที่จะตองสัมผัสกับของเสีย หรือน้ําชะของ
เสีย วัสดุกันซึมเหลา นี้ใหใชดินเหนียวบดอัดรวมกับวัสดุสังเคราะหประเภทแผนโพลีเอทธีลีนชนิด
ความหนาแนนสูง (HDPE) โดยทั่วไปการปูวัสดุกันซึมที่ผนังและกนบอฝงกลบ เปนดังนี้
การใชแผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียวรวมกับดินเหนียวที่มีอัตราการไหลซึมต่ํา
-7
กวา หรือ เทา กับ 1.0x10 ซม./วินาที (Single geosynthetic liner with 1x10- 7 cm/s low permeable soil)
ประกอบดวยชั้นแผนวัส ดุสัง เคราะหประเภท HDPE หนา 1.5 มม.ขึ้ น ไป ด า นบนของแผ น วั ส ดุ
สังเคราะหจะมีระบบรวบรวมและสูบน้ําชะของเสีย สวนชั้นลางของวัสดุสังเคราะหเปน ดินเหนียวบด
อัดหนา 60 ซม.มีอัตราการซึมผานของน้ําอิ่มตัว นอยกวาหรือเทากับ 1.0x10- 7 ซม./วินาที หรือดินเหนียว
สังเคราะหที่มีคุณสมบัติเทียบเทาหรือดีกวา (รูปที่ 2)
(3.2) ทอรวบรวมและสูบน้ําชะของเสีย
การออกแบบหลุมฝงกลบที่มีชั้นวัสดุกันซึมเพื่อปองกันการไหลซึมของน้ําชะ
ของเสียไปปนเปอนชั้นน้ําใตดิน ทอรวบรวมและสูบน้ําชะของเสียตองสรางจากวัสดุที่มีความทนทาน
ทางเคมีจากน้ําชะของเสีย และแข็งแรงพอที่จะปองกันการพังทลายภายใตแรงดันที่เกิดจากการกองทับ
ของของเสียวัสดุกลบทับและเครื่องจักรที่ใชในการฝงกลบ ทอรวบรวมน้ําชะของเสียนี้จะอยูเหนือ ชั้น
วัสดุกันซึมโดยจะประกอบดวยทอ PVC หรือ HDPE ขนาด ? ไมนอยกวา 4 นิ้ว

เจาะรู หุมดวยแผนกรองใยสังเคราะหแ ละวางในชั้น กรวดหรือทรายที่มีคา อัตราการซึมผานของน้ํา
(หรื อค าความนํา ชลศาสตร ) ไมนอ ยกวา 1.x10- 3 ซม./วิ นาที และมีค วามหนาไมน อ ยกวา 30 ซม.
ระยะหางและความลาดเอียงของทอรวบรวมน้ําชะของเสียนั้นจะขึ้นอยูกับคาแรงดันน้ําชะของเสียที่ยอม
ใหเกิดขึ้น แตโดยทั้วไปแลวจะไมเกิน 30 ซม. นอกจากนี้การออกแบบทอรวบรวมน้ําชะของเสียจะตอง
มีวิธีการทดสอบการอุดตันและวิธีทําความสะอาดทอ (รูปที่ 3)
(3.3) ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําชะของเสีย
(ก) การบําบัดน้ําชะของเสียในสถานที่ฝงกลบ จะตองออกแบบควบคุม
และบําบัดน้ําชะของเสีย ซึ่งรับมาจากทอรวบรวมและสูบน้ําชะของเสียของหลุมฝงกลบ สําหรับระบบ
บําบัดน้ําชะของเสียจะตองออกแบบใชเกณฑอยางต่ํา ดังนี้
- ใชวัสดุกันซึมปองกันไมใหน้ําชะของเสียปนเปอนกับดินหรือซึมลงดินได ประเภท
แผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียวหนาไมนอ ยกวา 1.5 มม. กับดินที่มีอัตราการไหลซึมไมมากกวา 1.x10- 7
ซม./วินาที หนา 60 ซม.
- ปริมาตรของบอรวบรวมและบําบัดน้ําชะของเสียใหคํานึงถึงปริมาณน้ําฝนที่ตกบน
หลุมฝงกลบดวย และมีระยะเผื่อ (Free board) อยางนอย 60 ซม.
- คุณภาพน้ําทิ้งระบายสูภายนอกสถานที่ฝงกลบตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
(ข) การบํา บั ดน้ํา ชะของเสียภายนอกสถานที่ฝง กลบ จะตอ งทํา การ
ออกแบบบอพักน้ําชะของเสีย หรือถังเก็บน้ําชะของเสีย (ตามขอ กําหนดในขอ ก) กอ นที่จะขนสงไป
บําบัดภายนอกสถานที่ฝงกลบ
- ถังรวบรวมน้ําชะของเสียเหนือพื้นดิน จะตองเปน ถังที่ทนทานตอการกัดกรอนตอ
ของเหลวที่บรรจุ และตองมีระบบเก็บกักฉุกเฉินรวมทั้งการตรวจสอบเพื่อปองกันการรั่วไหลออกจาก
ถังเก็บ
- ถัง รวบรวมน้ํา ชะของเสี ยใตดิ น จะตอ งเปน ถั งผนัง ภายในและภายนอกมี ระบบ
ปองกันการกัดกรอน มีระบบเก็บกักฉุกเฉินและการตรวจสอบรอยรั่วอยางตอเนื่อง โดยใชแบบถังผนัง
สองชั้น พรอมติดตั้งอุปกรณวัดระดับน้ํา ระบบเตือนภัยและการปดวาวลอัตโนมัติ

(4) ระบบระบายกาซ (รูปที่ 4 และ 5)
สถานที่ฝงกลบจะออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบ และระบายกา ซจากหลุมฝ ง
กลบ สวนใหญไดแก กาซมีเทน เพื่อปองกันการระเบิดและไฟไหม และเพื่อปองกันกลิ่นเหม็นรบกวน
ระบบระบายกาซในสถานที่ฝงกลบจะตองออกแบบเพื่อปองกันความเขมขนของกาซมีเทน
1) มีคาไมเกินจุดระเบิดขั้น ต่ํ า (5% ของกา ซมีเ ทน) ในบริ เวณภายในหรื อ
ภายนอกของสถานที่ฝงกลบ
2) มีคาไมเกินรอยละ 25 ของจุดระเบิดขั้นต่ํา (1.25% ของกาซมีเทน) ภายใน
อาคารทั้งในและนอกสถานที่ฝงกลบ
3) ไมกอใหเกิดกลิ่นที่นารังเกียจในหรือนอกอาณาเขตสถานที่ฝงกลบ
การควบคุมการระบายกาซจากบอฝงกลบของเสีย แบงออกเปน 2 วิธี
ก) การวางทอ หรือ บอระบายกา ซในแนวนอนหรือ แนวดิ่ งของบ อ ฝงกลบ เพื่ อ ลด
แรงดันของกาซและระบายสูบรรยากาศโดยธรรมชาติเรียกวา Passive control การวางตําแหนง
ระยะหางของบอหรือทอในแนวดิ่ง โดยทั่วไปใชระยะประมาณ 30-40 เมตร
ข) การวางทอในแนวดิ่ งและติดตั้ง อุ ปกรณ ดูดกา ซจากบ อฝ งกลบ เรี ยกวา Active
control โดยมีจุดมุงหมายจะนํา กาซที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนเปน เชื้อเพลิง ในกรณีที่มีปริมาณกา ซ
เกิดขึ้น มากหรือใชกํา จัดกา ซที่เกิดขึ้ นโดยการเผาไหม (Flaring) ทั้งนี้ กาซที่ เกิดขึ้นจากการเผาไหม
จะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ
กรณีของเสีย อุตสาหกรรมไมอัน ตรายที่ย อ ยสลายยากหรื อ ไม เกิดเนา เสี ยง า ย เช น
พลาสติก ยาง ทอนไม แกว เศษวัสดุกอสราง เปนตน ไมตองมีระบบระบายกาซ
(5) ระบบจัดการน้ําฝนในสถานที่ฝงกลบ
ระบบจัดการน้ําฝนจะรวมถึงบอพักน้ําและทางระบายน้ํา ในการออกแบบอยา ง
นอยที่สุดตองสามารถปองกันการระบายน้ําฝนสูงสุดจากเหตุการณพายุฝน ในคาบ 25 ป ไหลนองไปสู
บริเวณพื้นที่ฝงกลบที่ยังไมปด (ตองสามารถรวบรวมและควบคุมปริมาณของน้ําทา จากเหตุการณพายุ
ฝนในคาบ 25 ป ชวงเวลา 24 ชั่วโมง) และตองปองกันไมใหน้ําฝนผสมกับน้ําชะลางของเสีย

(6) พื้นที่ฉนวน (Buffer zone)
จะตองออกแบบพื้นที่ฉนวนโดยรอบอาณาเขตของสถานที่ฝงกลบ มีระยะหา ง
จากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 25 เมตร เพื่อใชประโยชนพื้นที่สําหรับถนน คูระบายน้ํา การปลูกตนไม
สลับแถวโดยเลือกพันธุไมที่เหมาะสมในทองถิ่นเพื่อปดกั้นทางสายตาและ ลดปญหากลิ่นสูภ ายนอก
(รูปที่ 6)
(7) การออกแบบการปดทับหลุมฝงกลบ
1) ในการออกแบบชั้นของเสียเหนือระดับพื้นดิน โดยเฉพาะความสูงของชั้น
ของเสี ยตอ งคํา นึงถึง ดา นทัศ นียภาพของสถานที่ ความมั่น คงแข็ งแรงและความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงานดวย
2) การออกแบบความลาดชันดานขางชั้นสุดทาย ความลาดชันดา นขา งของ
หนว ยกํ า จัดเหนือ ดินจะไมชันมากกวา 3 ตอ 1 ในแนวราบตอ แนวดิ่ งและต องมีก ารระบายน้ํา เพื่ อ
ควบคุมการกัดกรอนของวัสดุปกคลุมชั้นสุดทาย
3) การออกแบบการปดทับชั้นสุดทาย
การปดทับชั้นสุดทายหรือชั้นปกคลุมหลุมฝงกลบ ซึ่งตองมีการดําเนินการ
เปนการปองกันไมใหน้ําฝนไหลซึมเขาหลุมฝงกลบหลังจากฝงกลบกากของเสียเต็มแลว โดยเรียงลําดับ
จากดานลางขึ้นบนตามลําดับ
1. ชั้นดินเหนียว ที่มีคาอัตราการซึมผานของน้ํานอยกวา 1.0 x 10- 7 ซม./วินาที
(K ≤ 1.0 x 10- 7 ซม./วินาที) หนาไมนอยกวา 45 ซม.
2. ชั้นวัสดุกันซึมสังเคราะห (HDPE) ที่หนาไมต่ํากวา 1.0 มม.ปดคลุมขอบบอหลุม
ฝงกลบ
3. ชั้นทรายที่ยอมใหน้ําซึมผานไดดีไมต่ํากวา 1.0 x 10- 3 ซม./วินาที หนาไมนอยกวา
30 ซม.
4. ชั้นดินธรรมดา ที่เหมาะสมตอการปลูกพืช หนาไมนอยกวา 60 ซม.และปลูก พืช
คลุมดินชนิดรากสั้น หรือวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถปองกันการกัดเซาะพังทลายของชั้น
ปกคลุมหลุมฝงกลบไดถาวร

3. ระบบตรวจสอบการรั่วไหลของหลุมฝงกลบ
(1) ผูประกอบการจะตองทําการสุมตัวอยางและวิเคราะหน้ําจากบอติดตามตรวจสอบ
(รูปที่ 7) น้ําผิวดิน น้ําชะของเสีย และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียปละ 2 ครั้ง เปน อยา งนอย โดยอยู
ในชวงตนฤดูฝนและฤดูแลง และจัดทําเปนรายงานที่พรอมจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบได
ตลอดเวลา
(2) การติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน จะตองติดตั้งบอติดตามตรวจสอบเพื่อตรวจวัดการ
รั่วไหลของน้ําชะของเสีย ที่อาจมีตอชั้นหินอุมน้ําบนสุดภายในเขตระบายทิ้งอยางนอย 3 บอ ตั้งอยูใ น
ทิศทางลาดเอีย งลง (Downgradient) ของการไหลน้ํ าใต ดิน 2 บ อ และในทิ ศทางลาดเอี ยงขั้ น (Up
gradient) ของการไหลของน้ําใตดิน 1 บอ ระยะของบอเฝาตรวจจะหางกันไมเกิน 150 เมตร ในทิศทาง
ลาดเอียงลงของการไหลของน้ําใตดิน และไมเกิน 450 เมตร ในทิศทางลาดเอียงขึ้นของการไหลของน้ํา
ใตดิน
(3) การติดตามตรวจสอบน้ําผิวดิน จะทําการตรวจน้ําผิวดินที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การระบายสิ่งปนเปอนในลําน้ํานิ่ง จะกําหนดจุดตรวจไมนอยกวา 1 จุด ในบริเวณที่ใกลสถานที่ฝงกลบ
สําหรับในลําน้ําที่ไหลจะตรวจเหนือน้ําและทายน้ําของสถานที่ฝงกลบ
(4) การสุมตัวอยางน้ําชะของเสียและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย จุดการสุมตัวอยา ง
น้ําชะของเสียจะตองอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อใหไดลักษณะที่เปนตัวแทนของน้ําชะของเสียกอนที่
ลักษณะสมบัติของน้ําชะของเสียจะเปลี่ยนแปลงไป สําหรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียใหสุมตัวอยาง
จากจุดที่ระบายน้ําทิ้งสูภายนอกของสถานที่ฝงกลบของเสีย
(5) ความถี่ก ารสุมตัว อย า งตามปกติ แ ละขอ กํ า หนด จะต อ งมี การสุม ตั วอย า ง และ
วิเคราะห คุณภาพน้ํากอนเริ่มโครงการ ทั้งน้ําใตดินและน้ําผิวดินตามดัชนีที่กําหนด หลังจากดําเนินการ
สถานที่ฝงกลบแลวจะสุมตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําของน้ําชะของเสีย น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ํา
เสีย น้ําใตดิน และน้ําผิวดิน
(6) การประเมินผลและปฏิบัติการแกไข ถาความเขมขนของดัชนีคุณภาพน้ําสูงกวา
คุณ ภาพน้ํา กอนเริ่มโครงการ หรือ สูงเกิน กว า ค า มาตรฐานคุ ณภาพน้ํา ของทางราชการ ราชการที่
เกี่ยวของ จะตองตรวจสอบและคนหาสาเหตุ รวมทั้งหามาตรการแกไขโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งจั ดทํา
รายละเอียดของปญหาและสรุปผลการแกไขไวทุกครั้ง มาตรฐานคุณภาพน้ําของทางราชการที่เกี่ยวของ
มีดังนี้

น้ําใตดิน

มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ออกตามความใน พ.ร.บ.น้ําบาดาล
น้ําผิวดิน
มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ํ า ในแหล ง น้ํ า ผิ ว ดิ น ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย มาตรฐานน้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535
(7) ดัชนีคุณภาพน้ํา การเฝาตรวจคุณภาพน้ําจะตรวจทั้งดัชนีคุณภาพในสนามและใน
หองปฏิบัติการโดยจะตองตรวจสอบ
(ก) ดัชนีคุณภาพน้ําใตดิน
ดัชนีคุณภาพในสนาม ไดแก ระดับน้ําสถิตในบอ กอนการดูดออก ความ
นําไฟฟาจําเพาะ ความเปนกรด-ดาง ความขุน อุณหภูมิ สี
ดัชนีคุณภาพในหองปฏิบัติการ ไดแก ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids)
คลอไรด ซัล เฟต ฟลูอ อไรด ไนเตรท ความกระดางทั้งหมด ความกระดางถาวร (Non Carbonate
Hardness) ซีโอดี เหล็ก แมงกานีส แมกนีเซียม อารเซนิก ไซยาไนด ทองแดง สังกะสี โครเมียม
เฮ็กซาวาเลนท ตะกั่ว นิกเกิล แคดเมี่ยม ปรอท โคลิฟอรมทั้งหมด ฟคัลโคลิฟอรม
(ข) ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน
ดัชนีคุณภาพในสนาม ไดแก ความนํ า ไฟฟา จํ าเพาะ ความเป นกรด-ดา ง
ออกซิเจนละลายน้ํา ความขุน อุณหภูมิ สี
ดัช นีคุณ ภาพในห อ งปฏิบัติ การ ได แก ส ารแขวนลอย สารละลายทั้ งหมด
(Total Dissolved Solids) บีโอดี ซีโอดี แอมโมเนีย ไนเตรท อารเซนิก ไซยาไนด ฟนอล ทองแดง
นิกเกิล สังกะสี แคดเมี่ยม โครเมียมเฮ็ก ซาวาเลนท ตะกั่ว ปรอท โคลิฟอรม ทั้งหมด ฟคัลโคลิ
ฟอรม
(ค) ดัชนีคุณภาพน้ําชะของเสียและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
ดัช นีคุณ ภาพในสนาม ได แ ก ความนํ า ไฟฟ า จํา เพาะ ความเป น กรด-ด า ง
อุณหภูมิ สี ดัชนีคุณภาพในหองปฏิบัติการ ไดแก สารแขวนลอย สารละลายทั้งหมด ความเปนดา ง
ทั้งหมด คลอไรด ซัลเฟต บีโอดี ซีโอดี ไนเตรท แอมโมเนีย ฟอสเฟตทั้งหมด อารเซนิก ไซยาไนด

ฟน อล ทองแดง นิ ก เกิล สังกะสี แคดเมี่ ย ม โครเมี ยมเฮ็ก ซาวาเลน ท ตะกั่ว ปรอท แมงกานี ส
โซเดียม
(8) การติดตามตรวจสอบกาซสําหรับสถานที่ฝงกลบที่รับของเสียประเภทสารอินทรีย
(ก) ตําแหนงจุดตรวจสอบกาซ ภายนอกอาคารในบริเวณแนวอาณาเขตทั้ง 4
ดาน ของสถานที่ฝงกลบอยางนอยรวม 4 จุด และภายในอาคารของสถานที่ฝงกลบอยางนอย 1 จุด
(ข) ทําการสุมตัวอยางตรวจวัดกาซอยางนอยปละ 2 ครั้ง
(ค) ทําการตรวจวัดกาซมีเทน โดยคาที่ตรวจวัดไดตองไมเกินกวาที่กําหนดใน
ขอ (4) ระบบระบายกาซ
4. การดูแลระยะยาว
(1) ชว งเวลาดู แ ลระยะยาว จะต อ งติ ด ตามตรวจสอบและดู แ ลความมั่ น คงและ
ประสิทธิภาพของการปดทับชั้นสุดทายกับสวนประกอบอื่นของสถานที่ตอไปอีกไมนอยกวา 10 ป นับ
จากวันปดเปนทางการ
(2) ช ว งเวลาการดู แ ลระยะยาวอาจลดลงได ถ า สถานที่ ฝ ง กลบนั้ น ดํ า เนิ น การ
สอดคลองตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมน้ําชะของเสียและแผนวัสดุกันซึม มีการปดดวยวัสดุกลบทับ
ชั้นสุดทายที่เหมาะสม มีการปลูกพืชปกคลุม และมีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบ และถาภายใน
ระยะเวลา 10 ป หลังการปด คุณภาพน้ํา ในระบบติดตามตรวจสอบไมเกินคามาตรฐาน นอกจากนี้
จะตองไมมีการกัดเซาะชั้นปกคลุมใหเสียหาย และการยุบตัวของของเสียสิ้นสุดลงแลว
(3) การดัดแปลงแผนการติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน อาจมีการดัดแปลงแกไขแผนการ
ติด ตามตรวจสอบน้ํา ใตดิน เพื่อยกเลิกดั ชนี คุ ณภาพตั วใดตั วหนึ่ งที่ ระบุ ตามข อกํ า หนดการติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําและน้ําชะของเสีย ถาการสุมตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ชะของเสียและน้ําใตดิน
อยางสม่ําเสมอสําหรับดัชนีคุณภาพน้ํา ปรากฏวาไมพบดัชนีคุณภาพน้ําในน้ําชะของเสีย หรือบอน้ําใต
ดิน หรือจุดน้ําผิวดินในระยะเวลาของการฝงกลบ
(4) การทดแทนเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ถาอุปกรณใด ๆ ตามแผนการติดตาม
ตรวจสอบเกิดการเสียหาย จะตองหามาทดแทนภายใน 60 วัน.

