หลักเกณฑหลุมฝงกลบอยางปลอดภัย (Secure Landfilling)
สําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย (Industrial Hazardous Waste)
ซึ่งผานการทําลายฤทธิ์หรือปรับเสถียรและทํากอนแข็งมาแลว
จัดทําโดย
สํานักบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.ลักษณะที่ตั้งของหลุมฝงกลบ
1.1 หลุมฝงกลบ จะตองมีลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสม โดยตองเปนพื้นที่ที่ไมมีแหลงแรที่มีคาทาง
เศรษฐกิจอยูขางใต ไมมีรอยแตก หรือ เปนโพรงของหินชั้น ลาง มีค วามหนาของชั้น ดินระหวา ง
ฐานของหลุมฝงกลบกับระดับน้ําใตดินพอสมควร ระดับกนหลุมฝงกลบ จะตองอยูสูงจากระดับน้ํา
ใตดินสูงสุดไมนอยกวา 1.5 เมตร (5 ฟุต) และระยะหางระหวางขอบนอกของหลุมฝงกลบกับแนว
เขตที่ตั้งของสถานที่ฝงกลบตองไมต่ํากวา 33 เมตร (100 ฟุต) หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1.2 ไมเป นพื้น ที่ ลุมหรื อที่น้ํา ทวมถึ ง ไมมีปญ หาเรื่ อ งน้ํา ทวม และอยูหา งจากแมน้ํ า ลํา คลอง หรื อ
แหลงน้ําที่ใชประโยชนไดไมนอยกวา 66 เมตร (200 ฟุต) หรือตามที่ไดรับความเห็นชอบจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะทางธรณีวิทยา หรือมาตรการปองกัน
อื่น ๆ ประกอบ
1.3 อยูหางจากเขตชุมชน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการหกหลนฟุงกระจาย ปญหาการจราจรระหวา ง
การขนสงสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว รวมทั้งปญหาเรื่องฝุนและเสียงที่อ าจเกิดขึ้นระหวา งการ
ทํางาน
2. มีเนื้อที่กวางขวางพอที่จะใชฝงกลบไดนานตั้งแต 5 ป ขึ้นไป
3. การออกแบบและกอสรางหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัดสุที่ไมใชแลว ตองไดรับการเตรียมอยางนอย
ดังตอไปนี้
3.1 กอนฝงกลบ จะตองมีการปูพื้น และดา นขา งหลุมฝงกลบ โดยวัสดุที่ใ ชใ นการปู (Lining
materials) นี้ ตองมีความแข็งแรงและหนาเพียงพอที่จะทนตอ การรับน้ํา หนักและแรงดัน ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมด และจะตองมีองคประกอบอยางนอยดังตอไปนี้
3.1.1 บุดา นลางและดา นขา งโดยรอบหลุ มฝง ด วยวั ส ดุตา ง ๆ (Liners) หลายชั้ น เพื่ อ
ปองกันการซึมผานของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวออกสูน้ําใตดินหรือน้ําผิวดินที่อยูใกลเคียง โดยปู
ตามลําดับชั้นตั้งแตชั้นลางสุดจนถึงบนสุด คือ

- ชั้นดินธรรมดาหรือดินเดิมที่บดอัดแนน ที่สามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกดานบนได
ทั้งหมด และปองกันความเสียหายตอวัสดุปูพื้นดานลาง โดยบดอัดแนนหนาไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร
และมีความหนาแนนไมต่ํากวา 85% ของความหนาแนนมาตรฐาน (Standard Proctor Test) โดยทําการ
บดอัดดินใหแนนที่ระดับความหนา (Lift) ทุก ๆ 15 เซนติเมตร
-ชั้นกันซึมทุติยภูมิชั้นลาง (Secondary protective barrier) ประกอบดวยชั้นดินเหนียวที่
ยอมใหน้ําซึมผาน (Hydraulic conductivity) ไดไมเกินกวา 1x10- 7 เซนติเมตรตอวินาที (ประมาณ 0.1ฟุต
ตอป) มีความหนาไมต่ํากวา 90 เซนติเมตร และแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนน
สูง (Hight density polyethylene) มีความหนาอยา งต่ํา 1.5 มิลลิเมตร ในกรณีที่ใ ชวัสดุธรณีสังเคราะห
แบบคอมโปสิท (Geocomposite) จะตองไดชั้นกันซึมที่มีคาอัตราการซึมนั้น และคุณสมบัติการดูดซับ
(Sorption capacity) เทียบเทากับชั้นกันซึมดังกลาวหรือดีกวา
-ชั้นระบบรวบรวมน้ํา (Secondary leachate collection layer) จะตอ งประกอบดวยชั้น
กรวดทราย ซึ่งเปนหินกรวดคัดขนาด (Graded sand and gravel) ที่ยอมใหน้ํ าซึมผาน (Hydraulic
conductivity) ไดไมต่ํากวา 1x10- 2 เซนติเมตรตอ วินาที และมีความหนาไมต่ํา กวา 30 เซนติเมตร ใน
กรณี ที่ใ ชวัส ดุธ รณีสังเคราะหแ บบ Geonet จะต อ งได ชั้น รวบรวมน้ํ า ที่ มีค า อั ตราการไหลของน้ํ า
(Transmissivity) ไมต่ํากวา 3x10- 5 ตารางเมตรตอวินาที
-ชั้นกันซึมปฐมภูมิชั้นบน (Primary protective barrier) ประกอบดวยแผนวัสดุทึบน้ํา
สังเคราะห โพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene) มีความหนาอยางต่ํา 1.5
มิลลิเมตร ในกรณีที่ใชวัสดุธรณีสังเคราะหแบบคอมโปสิท (Geocomposite) จะตองไดชั้นกันซึมที่มีคา
อัตราการซึมน้ําและคุณสมบัติการดูดซับ (Sorption capacity) เทียบเทากับชั้นกันซึมดังกลาวหรือดีกวา
-ตองมีชั้นกรอง (Filter zone) ซึ่งเปนวัสดุกรองใยสังเคราะห (Geotexile) ที่สามารถ
ระบายน้ําสวนที่อิ่มตัว (Standard hydraulic conductivity) ไดไมต่ํากวา 1x10- 2 เซนติเมตรตอวินาที ซึ่ง
ใชแยกชั้นระบบรวบรวมน้ําเสียออกจากชั้นที่บรรจุสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว
3.1.2 ตองมีระบบนําน้ําออกจากชั้นกันซึมปฐมภูมิชั้นบน (Primary protective barrier)
และชั้นกันซึมทุติยภูมิชั้นลาง (Secondary protective barrier) โดยน้ําที่รวบรวมจากแตละชั้นในหลุมฝง
กลบ จะตองระบายออกไปเก็บในบอสูบ (Sump) ที่แยกกัน เพื่อมิใ หเกิดการขังของน้ําภายในหลุมฝง
กลบและใชเปนระบบตรวจสอบการรั่ว (Leak detection system) ของชั้นกันซึมดวย

3.1.3 การระบายที่กนหลุมฝงกลบตองมีความลาด (Slope) ไมนอยกวา รอยละ 1 (%)
เพื่อใหการระบายน้ํากนหลุมเปนไปอยางสะดวก
3.2 เมื่อ หลุมฝงกลบเต็มแลว ให ทําการปดหลุ ม (Capping) ด วยวั ส ดุ ตา ง ๆ หลายชั้ น เพื่ อ
ปองกันมิใหน้ําหรือสิ่งรบกวนจากภายนอกเขามาสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวภายในหลุมฝง
กลบ โดยปูตามลําดับชั้นตั้งแตลางสุดจนถึงบนสุด คือ ชั้นดินเหนียวที่ยอมใหน้ําซึมผาน (Hydraulic
conductivity) ไดไมเกินกวา 1x10- 7 เซนติเมตรตอวินาที มีความหนาไมต่ํากวา 30 เซนติเมตร แลวปู
ทับดวยแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูงที่มีความหนาอยา งนอ ย 1.5 มิลลิเมตร
หรือแผนวัสดุสังเคราะหอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทา หรือดีกว า จากนั้น ใหปูทับด วยชั้นกรวดทรายคั ด
ขนาด เพื่อชวยในการระบายน้ํา หนาอย า งน อ ย 30 เซนติ เ มตร ซึ่งใช ระบายน้ํ า ที่ อิ่ มตั ว (Saturated
Hydraulic conductivity) ไดไ มต่ํา กวา 1x10 - 2 เซนติ เมตรต อ วิ น าที แล วจึ งปู ทับ ด ว ยวั ส ดุ ก รองใย
สังเคราะห และชั้นดินธรรมดาที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืชคลุมดินเปนชั้นบนสุด มีความหนาอยางนอย
90 เซนติเมตร หากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวสามารถกอ ใหเกิดกาซขึ้น ไดใ นภายหลังการฝงกลบ
ใหจัดใหมีระบบทอรวบรวมและระบายกาซออกไปอยางเพียงพอ
แผนวัสดุทึบน้ํา สังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูงที่ใช ตองมีความทึบน้ํา ทนทานตอ
สภาพการกัดกรอนทางเคมีและตอสภาวะแวดลอม มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนตอการรับน้ําหนัก
และแรงดันที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด โดยตองมีคุณลักษณะไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนด ดังตอไปนี้

คุณลักษณะของแผนวัสดุทึบน้ํา
ความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา
(Average Thickness)
ความหนาต่ําสุดเมื่อวัดไมนอยกวา
(Minimum thickness)
ความหนาแนนไมนอยกวา
(Density)
กําลังดึงที่จุดคลากไมนอยกวา
(Tensile Strength at Yield)
กําลังดึงที่จุดขาดไมนอยกวา
(Tensile Strength at Break )
การยึดตัวที่จุดขาดไมนอยกวา
(Elongation at Break)
การยึดตัวที่จุดคลากไมนอยกวา
(Elongation at Yield)
ความตานทานแรงฉีกขาดไมนอยกวา
(Tear resistance)
ดัชนีการหลอมเหลวไมมากกวา
(Melt flow index)

ค า ที่ หนวย
กําหนด
60
มิลส(Mils)

วิธีทดสอบหรือวิเคราะห

54

มิลส(Mils)

ASTM D-751/1593/374

0.94

ASTM D-1505

750

กรั ม ต อ ลู ก บาศก
เซนติเมตร
ป อ น ด ต อ นิ้ ว
(ความกวาง)
ป อ น ด ต อ นิ้ ว
(ความกวาง)
%(รอยละ)

12

%(รอยละ)

ASTM D-638-IV

42

ปอนด

ASTMD-1004-C

1.0

กรัมตอ 10 นาที

ASTM D-1238

132
304

ASTM D-751/1593/374

ASTM D-638-IV
ASTM D-638-IV
ASTM D-638-IV

3.4 แผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีน ความหนาแนนสูงนี้ ตองเปนชนิดคุณภาพสูง (High
grade) ซึ่งทํา จากโพลีเอธีลีนเรซิน (Polyethylene resin) หรื อเอธีลี นโคโพลีเมอร เรซิ น (Ethylene
copolymer resin) หรือสวนผสมของโพลีเอธีลีนเรซินเปน สวนใหญ กั บโพลีเมอรอื่น เพียงเล็กนอ ย
จะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน ผลิตสําเร็จรูปจากโรงงานของผูผลิตที่ไดรับมาตรฐานสากล
ทางดานการผลิต และตองมีสีสม่ําเสมอ ไมมีคราบเหนียว หรือขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจมีผลเสียตอการ
ใชงาน เชน รู รอยพอง รอยฉีกขาด ตําหนิ ซึ่งเกิดจากสิ่งแปลกปลอม เปนตน การเชื่อมตอ แผนวัสดุ
ทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีนความหนาแนน สูง ใหตอโดยวิธีเชื่อ มดวยความรอ น โดยตองเปนแบบ
wedge weld ชนิด dual track หรือ extrusion joint ตามความเหมาะสมของวิธีการ โดยมีระยะทางตาม

คําแนะนําของผูผลิต หรือไมนอยกวา 10 เซนติเมตร เมื่อทดสอบ shear test และ peel test ของจุดเชื่อม
ตามมาตรฐาน ASTM D4437 จะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ไมต่ํากวาแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลี
เอธีลีนความหนาแนนสูงเอง และใหทดสอบรอยรั่วจากการเชื่อมโดยวิธี air pressure test สํา หรับ dual
track และโดยวิธี vacuum box test สําหับextrusion welding หากใชแผน วัสดุ ทึบน้ํา สังเคราะห
(Geomcmbrane) ประเภทอื่น ๆ ตองมีคุณสมบัติเทียบเทากับแผนวัสดุทึบน้ําสังเคราะหโพลีเอธีลีนความ
หนาแน น สูง หรือ สูง กวา และตอ งไดรับความเห็ น ชอบจากกรมโรงงานอุต สาหกรรม วั ส ดุ ธ รณี
สังเคราะห(Geosynthetics) ประเภทอื่นๆที่นํามาใชตองไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
3.5 หลุมฝงกลบจะตอ งไดรับการออกแบบใหสามารถควบคุมการไหลทวมและขังนองของ
ปริมาณน้ําฝนในรอบ 24 ชั่วโมง ของคาบการตกของฝนในรอบ 25 ปได โดยจัดใหมีระบบปองกันมิให
น้ําฝนหรือน้ําไหลบาจากดานนอกหลุมฝงกลบเขามาสัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในหลุมฝง
กลบระหวางการฝงกลบ รวมทั้งจัดใหมีระบบระบายน้ําออกจากบริเวณหลุมฝงกลบไดอยางรวดเร็ว
และเหมาะสม หากน้ําที่สัมผัสกับสิ่งปฏิกูลหรือวัส ดุที่ไมใชแ ลว ไมวาในกรณีใ ด ใหถือเสมือนหนึ่ง
เปนน้ําเสียที่ตองผานการบําบัดจนมีคุณลักษณะไดตามมาตรฐานน้ํา ทิ้งตามที่ก ระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนด จึงระบายออกทิ้งได
4. การดําเนินการฝงกลบ
4.1 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่นํามาฝงกลบนั้น เมื่อ ทําการสกัดและวิเคราะหตามวิธีที่
กําหนดในขอ 6.2 6.3 และ 6.4 ของภาคผนวกที่ 2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การ
กํา จัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใ ชแลว พ.ศ. 2548 จะต องมี ความเขมขน ของสารอั นตรายตา ง ๆ ไม
มากกวาที่ระบุไวในขอ 5.2 ของภาคผนวกที่ 2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับดังกลาว และ
จะตองทําใหเปนกอนแข็งกอนดําเนินการฝงกลบ โดยใหมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
4.1.1 สามารถรับแรงอัด (Unconfined Compressive Strength) ซึ่ งทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM D-1633 และ D-2166 ได ไมนอยกวา 3.5 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือตอ ง
สามารถรับน้ําหนักที่กดทับดานบนเมื่อยูในหลุมฝงกลบ (Secured Landfill) ไดอยางปลอดภัย
4.1.2 มีความหนาแนนไมต่ํากวา 1.15 ตันตอลูกบาศกเมตร

4.2 หามมิใหฝงกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว ซึ่งมีสวนประกอบที่เปน ของเหลวอิสระ
(Free liquid) โดยใหทดสอบสภาวะของของเหลวอิสระดวยมาตรฐาน Paint filter liquids test –USEPA
(United States Environment Protection Agency) SW-846 Method 9095 ทุกครั้ง
4.3 ใหจัดทําบันทึกการดําเนินงาน ซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับประเภท ชนิด ปริมาณ วิธีการฝง
รวมทั้งผังการจัดแบงสวน (Cell) หลุมฝง และชนิดของสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไมใชแลวที่อยูใ นแตล ะ
สวนของหลุมฝง โดยใหเก็บรักษาบันทึกนี้ไว เพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถตรวจสอบได
ทุกเมื่อ
4.4 เมื่อเลิกใชหลุมฝงกลบในบางบริเวณเปนการชั่วคราว ตองจัดใหมีการปดคลุมดวยแผน
วัส ดุ ทึบน้ํา สังเคราะหโ พลีเ อธีลีนความหนาแน นสู ง ที่ มีค วามหนาไม ต่ํา กว า 1.5 มิ ล ลิเ มตร และ
จัดระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่นั้นใหเพียงพอ พรอมทั้งใหมีวิธีการปองกันการชะลางโดยวิธีที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
4.5 จัดใหมีวัสดุปดคลุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวในหลุมฝงกลบหลั งจากเสร็จสิ้นภาระ
กิจการฝงในแตละวันเพื่อลดการกระจายของฝุนอันตรายอันอาจเกิดจากแรงลม วัส ดุปดคลุมอาจเปน
วัสดุสังเคราะหหรือวัสดุธรรมชาติ ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบ
4.6 ใหปลูกพืชคลุมดินบนหลุมฝงกลบที่ปดแลว เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของ
ผิวหนาดิน โดยพืชที่ปกคลุมดินจะตองเปนพืชรากสั้น หรือมีเอกสารที่พิสูจนไดวาความยาวที่สุดของ
รากจะยาวนอยกวา 90 เซนติเมตร
4.7 ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองแจงใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบถึงกําหนดการปด
หลุมฝงกลบขั้นสุดทาย เพื่อใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบความเรียบรอยของหลุมฝง
กลบก อนการปดหลุม หากตองแกไขและมีค าใช จา ยเกิดขึ้น เทา ใด ให อยูใ นความรับผิ ดชอบของผู
ประกอบกิจการโรงงานทั้งหมด
4.8 เมื่อเลิกใชหลุมฝงกลบโดยปดคลุมดานบนเรียบรอยแลว ผูประกอบกิจการโรงงานจะตอง
รับผิดชอบดูแลรักษาและตรวจสอบหลุมฝงกลบไปอีกเปนระยะเวลา 30 ป นับจากวันที่ปดหลุมฝงกลบ
เสร็จเรียบรอย ในกรณีที่ยังไมแนใจในความปลอดภัยของหลุมฝงกลบนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม
อาจพิจารณากําหนดระยะเวลาดังกลาวใหนานขึ้นตามความเหมาะสมได
4.9 คาใชจายของการแกไขหลุมฝงกลบที่เกิดมีรอยรั่ว การฉีกขาด หรือเกิดขอบกพรองใด ๆ
ที่กอใหเกิดการรั่วไหลของสารตาง ๆ ออกสูภายนอกหลุม ทั้งในระหวางการฝงและในชวงระยะเวลา

การดู แ ลของผูดํา เนินการฝงหลังการปดหลุ มฝงกลบแล ว ใหอ ยู ในความรับผิดชอบของผูประกอบ
กิจการโรงงานทั้งหมด
5. การตรวจสอบติดตามผล
5.1 ตองจัดสรางบอ สังเกตการณ (Monitoring well) สําหรับตรวจสอบคุณลักษณะของน้ําใต
ดินในชั้นไมอิ่มตัว (Unsaturated zone) และชั้นอิ่มตัว (Saturated zone) ที่ตื้นที่สุดที่ไหลผานบริเวณหลุม
ฝงกลบ โดยตั้งอยูที่บริเวณเหนือน้ํา (Upgradient) และใตน้ํา (Downgradient) ของหลุมฝงกลบตามทิศ
ทางการไหลของน้ําใตดิน สถานที่ตั้งและจํานวนของบอสังเกตการณ ใหกําหนดตามความจําเปนและ
เหมาะสมตอการที่จะใหไดตัวอยางของน้ําใตดินที่ส ามารถใชเปนตัวแทนคุณภาพน้ํา ใตดินธรรมชาติ
จากบริเวณดานเหนือน้ํา (Upgradient) และดานใตน้ํา (Downgradient) หลุมฝงกลบ เพื่อสามารถไปทํา
การเปรียบเทียบวิเคราะหและประเมินผลความปลอดภัยของหลุมฝงกลบ
5.2 การกําหนดชนิดและปริมาณของสาร เพื่อใชในการตรวจสอบน้ํา ในบอสังเกตการณ จะ
แตกตางกันไปตามสถานที่ตั้งของหลุมฝงกลบแตละแหงตามความเหมาะสม ขึ้นกับคุณสมบัติข องน้ํา
ผิ ว ดิ น และน้ํ า ใต ดิ น เดิ ม โดยพิ จ ารณาจากความเข ม ข น ก อ นการประกอบการ (Background
concentrations) ตลอดจนชนิดและปริมาณของสารที่ฝงกลบ
5.3 น้ํา ใตดินที่เก็บจากบอ สังเกตการณดานใตน้ํา (Downgradient) ของหลุมฝงกลบจะตองมี
ลักษณะไมเกินกวาเกณฑเฉลี่ยที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ชนิดของสารอันตราย
ปริมาณสูงสุดไมเกิน (มิลลิกรัมตอลิตร)
อารซีนิก
0.05
แคดเมียม
0.01
โครเมียม
0.05
ตะกั่ว
0.05
ปรอท
0.002
นิเกิล
0.05
แมงกานีส
0.3
ทองแดง
1.0
สังกะสี
5.0
เงิน
0.05

ชนิดของสารอันตราย
ปริมาณสูงสุดไมเกิน (มิลลิกรัมตอลิตร)
แบเรียม
1.0
ซิลิเนียม
0.01
ซิลเว็ก (Silvex)
0.01
2,4-ดี (2,3-D)
0.1
ทอกซาฟน (Toxaphene)
0.005
เมธอกซิคลอร (Methoxychlor)
0.1
ลินเดน (Lindane)
0.004
เอนดริน(Endrin)
0.0002
5.4 ใหตรวจสอบคุณภาพน้ํา ใตดิน ที่เก็บจากบอสังเกตการณอยางสม่ํา เสมอตั้งแตกอ นเริ่ม
ดําเนินการฝง ระหวา งดํา เนินการฝง และระหวางการดูแลหลุมฝงกลบหลังจากเลิก ใช โดยเก็บและ
วิเคราะหตัวอยางน้ําใตดินกอนทํา การฝงอยางนอย 6 ครั้ง ในระยะเวลาตาง ๆ กันของป เพื่อใชเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ (Baseline data) เก็บและวิเคราะหตัวอยางน้ําใตดินจากบอสังเกตการณทุกบอใน
ระหวางดําเนินการฝงอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเก็บผลวิเคราะหน้ําใตดินจากบอสังเกตการณทุกบอ
ในชวงการดูแลหลุมฝงกลบ หลังจากเลิกใชอยางนอยทุก 6 เดือน ตามลําดับ
5.5 ใหตรวจสอบการรั่วซึมของชั้นบน (Primary Protective Barrier ) ของหลุมฝงกลบ หาก
พบวามีอัตราการรั่วซึม (Active leakage rate) เกินกวา 17 มิล ลิลิตรตอตารางเมตรตอวัน ใหถือวา ชั้น
กันซึมนั้นหมดประสิทธิภาพในการใชงานแลว และตองดําเนินการแกไข ตามวิธีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5.6 หากผลการตรวจสอบในขอ 5.4 พบวาคุณภาพของน้ําใตดินสูงเกินกวาเกณฑที่กําหนดไว
ในขอ 5.3 หรือ สามารถพิสูจ นไดวามีก ารรั่ วซึม ของหลุมฝงกลบเกิ ดขึ้ น ผูประกอบกิ จการโรงงาน
จะตองทําการแกไขทันที โดยวิธีการทําผนังกั้น ( Cut-off wall confinement) ซึ่งประกอบดวยวัสดุผสม
ของดินและเบนโทไนท (Soil - bentonite admixture) หรือวัสดุผสมของซีเมนต และเบนโทไนท
(Cement-bentonite admixture) ที่ยอมใหมีอัต ราการซึมผ านของน้ํ า (Permeability) ไดไ มเ กิน กว า
1 x 10- 7 เซนติเมตรตอวินาที มีความหนา 60 เซนติเมตร แลวจึงแทรกเสริมระหวางผนังดวยแผนวัสดุ

ทึบน้ําสังเคราะห (Geomembrane) ประเภทโพลีเอธีลีนความหนาแนนสูง (High density polyethylene)
หนาอยางต่ํา 1.5 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชั้น ในแนวดิ่งจากผิวดินถึงชั้นทึบน้ําใตดิน (Impervious Layer)
เบื้องลางโดยรอบบริเวณหลุมฝงกลบ ทั้งนี้อาจใชวิธีการปองกันโดยวิธีอื่นที่ไดผลเทียบเทาหรือ ดีกวา
และจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม หากใตหลุมฝงกลบมีลักษณะรอยแตกรั่ว
ราว (Hydraulic fracturing) ใหเทปูนเกราติ้งกันซึมดานลา ง (Grouting) เพื่อ กันมิใ หสารหรือ ของเหลว
ใด ๆ ออกมาจากหลุมฝงกลบ และปนเปอนดินรองรับบริเวณหลุมฝงกลบแพรกระจายตอไปได หรือ
อาจใชวิธีการอื่นที่ไดผลเทียบเทาหรือดีกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
5.7 ใหตรวจสอบคุณภาพของน้ําในบอสูบที่รวบรวมไดจากชั้นรวบรวมน้ําทุก ครั้งกอนระบาย
ออกทิ้ง ถาพบวามีความสกปรกเกินมาตรฐานน้ํา ทิ้งตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกํา หนด จะตองทํา
การบําบัดจนมีคุณลักษณะเปนไปตามมาตรฐานนั้นเสียกอน
6. ผูประกอบกิจการโรงงานจะตองปฏิบัติตามแผนการใชประโยชนของหลุมฝงกลบหลังจากเลิกใชแลว
ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุไวเปนเงื่อนไขของการอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

