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หลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบกอสราง
และการจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบกอสราง และการ
จัด การสถานที่กํ า จัด มูล ฝอยชุม ชนโดยการฝง กลบอยางถูก หลัก สุขาภิบ าล สําหรับ ให ห นวยงานของรั ฐ
และภาคเอกชนรวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของนําไปใชเปนแนวทางเพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบ
การกอสราง และการจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม ตอไป จึงออกประกาศไว ดังรายละเอียดนี้
๑. ในประกาศนี้
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ยกเวนมูลฝอยติดเชื้อ
มูลฝอยอันตรายและเปนพิษจากชุมชน
“การฝง กลบอยางถูก หลั กสุขาภิบ าล” หมายความวา การกําจัดมู ลฝอยในพื้นที่ที่ไดรับ การ
คัดเลือก ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบมิใหมีการปนเปอนของมลพิษจากมูลฝอยออกสูสภาพแวดลอม และมี
การดําเนินงานตามหลักการทางวิศวกรรม โดยการใชเครื่องจักรกลบดอัดมูลฝอยใหแนน ใชดินกลบทับเปนชั้น ๆ
มีมาตรการปองกันกลิ่น แมลงรบกวน และการแพรกระจายของเชื้อโรคสูสภาพแวดลอมโดยรอบ
“โบราณสถาน” หมายความวา โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ เขตปาสงวนแหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
ปาชุมชน และพื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลน รวมถึงพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใหเปนเขตอนุรักษปาชายเลน
หรือเขตอนุรักษแหลงน้ําดิบเพื่อการประปา
“พื้นที่ลุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ตามธรรมชาติซึ่งเปนแหลงที่รวมของน้ํากอนที่จะไหลลงสู
แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขตหรือแหลงรองรับน้ําตาม
ธรรมชาติอื่น ๆ
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนเขตสงวนรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ เนื่องจากมีลักษณะ และคุณสมบัติที่อาจมีผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงาย และรุนแรง
“พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๒” หมายความวา พื้นที่ภายในเขตลุมน้ําซึ่งคณะรัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนพื้นที่ลุมน้ําลําดับรองลงมา โดยสามารถใชประโยชนในที่ดินเพื่อกิจการที่สําคัญได เชน การทําเหมืองแร
เปนตน โดยใหหลีกเลี่ยงการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรมอยางเด็ดขาด
“พื้นที่ชุมน้ํา” หมายความวา พื้นที่ลุม พื้นที่ราบลุม พื้นที่ลุมชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ําน้ํามีน้ําทวมขัง
พื้นที่พรุ พื้นที่แหลงน้ําทั้งที่เ กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มี น้ําขังหรือทวมอยูถาวร
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และชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลงน้ํานิ่ง และน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝงทะเล
และพื้นที่ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน ๖ เมตร
“แหลงน้ําสาธารณะ” หมายความวา
(๑) แมน้ํา ลําคลอง หวย หนอง บึง ทางน้ํา แหลงน้ําใตดิน ทะเลสาบ ทะเลอาณาเขต และแหลงน้ํา
ธรรมชาติอื่น ๆ
(๒) แหลงน้ําของรัฐที่ใหประชาชนใชหรือสงวนไวใหประชาชนใชหรือโดยสภาพประชาชนอาจ
ใชประโยชนรวมกัน
(๓) แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางขึ้นเพื่อใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน
“แหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ” หมายความวา แหลงน้ําที่รัฐจัดสรางหรือ
พัฒนาขึ้น และการใชสอยเปนไปเพื่อประโยชนของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรืออยูใน
การปกครองดูแล และควบคุมโดยตรงของหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“น้ําชะมูลฝอย” หมายความวา ของเหลวที่ไหลชะลางผานหรืออกมาจากขยะมูลฝอย ซึ่งอาจ
ประกอบดวยสารละลายและสารแขวนลอยผสมอยู
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการบํ าบัดน้ําเสีย และให หมายความรวมถึงท อ
สิ่งปลูกสราง เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณ และวัสดุที่จําเปนตองใชในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียดวย
๒. การคัดเลือกพื้นที่สําหรับใชเปนสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาล ใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
๒.๑ พื้นที่ซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ ไมควรใชเปนสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๑) พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติตามที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดกําหนด
(๒) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) พื้นที่หามกอสรางโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๔) พื้นที่หามกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๕) พื้นที่ หามก อ สร างสถานที่ กํ าจั ดมูล ฝอยชุม ชนโดยการฝง กลบกากของเสี ยตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๖) พื้นที่ซึ่งมีลักษณะกีดขวางการไหลของทางน้ํา และพื้นที่ที่มีโอกาสถูกน้ํากัดเซาะ
(๗) พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม และน้ําปาไหลหลากตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด
(๘) พื้นที่ราบน้ําทวมถึง โดยพิจารณาจากการเกิดซ้ําในชวงระยะเวลา ๓๐ ปที่ผานมา เวน
แตการจัดทําระบบฝงกลบในพื้นที่ดังกลาวจะมีระบบหรือมาตรการปองกันไมใหเกิดการพัดพามูลฝอยออกจาก
พื้นที่ฝงกลบ
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๒.๒ สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ควรอยูหางจากสถานที่
หรือพื้นที่ตาง ๆ ดังนี้
(๑) อยูหางจากแนวเขตขอบลานบินในบริเวณสนามบินไมนอยกวา ๕,๐๐๐ เมตร
(๒) อยูหางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ เมตร จาก
(ก) แนวเขตที่ดินของโบราณสถาน
(ข) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
(ค) เขตอนุรักษ
(ง) แหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามมติคณะรัฐมนตรี
(จ) เขตชุมชนหรืออยูในระยะที่ชุมชนใหความยินยอม
(๓) อยูหางจากบอน้ําดื่มของประชาชน และโรงผลิตน้ําประปา ไมนอยกวา ๗๐๐ เมตร
(๔) อยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะ แหลงน้ําที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
หรือแหลงน้ําธรรมชาติ ไมนอยกวา ๑๐๐ เมตร
๒.๓ พื้นที่ตั้งสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ควรมีลักษณะ
ดังนี้
(๑) สภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ซึ่งจะจัดทําสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล ควรมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) อยูหางจากรอยแตก รอยเลื่อนขนาดใหญตามที่กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประกาศกําหนด รวมถึง โพรงหิน และพื้นที่ที่มีส ภาพไมมั่นคงไมนอ ย
กวา ๑๐๐ เมตร ในกรณีที่มีระยะหางนอยกวาที่กําหนดไว จะตองมีมาตรการปองกัน แกไข
(ข) ชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติ มีอัตราการซึมผานของน้ําต่ําถึงต่ํามาก โดยควรมี
คุณสมบัติการซึมผานของน้ําไดเทียบเทากับหรือต่ํากวา ๑ x ๑๐-๕ เซนติเมตรตอวินาที ตลอดชวงความหนาที่ ๓ เมตร
และมีขนาดกวางกวาพื้นที่ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
ในกรณีที่สภาพชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติมีอัตราการซึมผานของน้ําสูงกวาคาที่กําหนด จะตองมีมาตรการ
ปองกันแกไข
(ค) ชั้นดินหรือชั้นหินตามธรรมชาติควรมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถ
รองรับปริมาณมูลฝอยไดตามหลักวิศวกรรม
(๒) พื้นที่ควรมีระดับน้ําใตดินอยูลึก แตหากพื้นที่มีระดับน้ําใตดินอยูสูงจะตองมีมาตรการ
ปองกันการปนเปอนของน้ําใตดิน
(๓) ควรเปนที่ดินตอเนื่องผืนเดียวและมีขนาดเพียงพอ สามารถใชฝงกลบไดไมนอยกวา
๒๐ ป
๓. การออกแบบและการกอ สรางสถานที่ กําจัดมู ลฝอยชุมชนโดยการฝ ง กลบอยางถูกหลั ก
สุขาภิบาล ใหใชหลักเกณฑดังตอไปนี้
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๓.๑ กอ นการกอ สรางสถานที่ กําจั ดมูล ฝอยชุมชนโดยการฝง กลบอยางถูก หลัก สุขาภิบาล
ควรเตรียมขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่หรือภาพถายทางอากาศแสดงที่ตั้ง อาณาเขต และการใชที่ดินโดยรอบในรัศมี
๑,๐๐๐ เมตร ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) แผนผังแสดงกระบวนการปฏิบัติงานของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับแหลงกําเนิด ชนิดหรือประเภทมูลฝอย และปริมาณมูลฝอยทีจ่ ะกําจัด
รวมทั้งการคาดการณปริมาณมูลฝอยในอนาคต
(๔) ขอมู ลเกี่ ยวกับ บุคลากร เชน จํ านวนบุคลากร จํ านวนวันและชั่วโมงปฏิบัติงาน
มาตรการความปลอดภัยในระหวางการปฏิบัติงาน
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักที่ใชงาน อายุการใชงานของสถานที่กําจัดมูลฝอย
ชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล แหลงและประเภทของวัสดุกลบทับ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางอุทกธรณีวิทยาของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาล โดยใหสํารวจทิศทาง และความเร็วของการไหลของน้ําใตดิน คุณภาพน้ํา และระดับน้ํา
สูงสุดของน้ําใตดิน และน้ําผิ วดินก อนเริ่มโครงการ รวมทั้งลั กษณะภูมิป ระเทศ ชั้นหินอุม น้ํา และแหลงน้ํา
สาธารณะภายในรัศมี ๑,๐๐๐ เมตร รอบพื้นที่โครงการ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางธรณี วิทยาเทคนิค โดยใหสํ ารวจและอธิบายสภาพชั้นดิน
น้ําใตดิน อัตราการซึมผานของน้ําของชั้นดิน สภาพความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว รอยเลื่อน แผนดินถลม
และหลุมยุบ รวมทั้งวิเคราะหฐานรากที่รองรับภาระและแรงกดลงจากการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลมูลฝอย
และสภาพการทรุดตัวภายหลังการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
๓.๒ การออกแบบสถานที่ กํ า จั ดมู ล ฝอยชุ ม ชนโดยการฝ ง กลบอยางถู ก หลั ก สุ ขาภิ บ าล
ควรดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) การออกแบบสถานที่กํ าจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝ งกลบอยางถูกหลัก สุขาภิบาล
ใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร หากไมมีขอ กําหนดในการออกแบบ ใหปฏิบัติตามหรือประยุกตใช
หลักเกณฑ หรือมาตรฐานที่ ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยจะตองมี การพิ สูจนวาขอกําหนดดังกลาวมี ความ
เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทยและสภาพทองถิ่น
(๒) มาตรฐานการกอสราง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ มาตรฐาน หรือขอกําหนดของสภา
วิศวกร หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได ดังตอไปนี้
(ก) งานโครงสราง ใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร องคกรปกครองสวนทองถิน่
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ข) งานถนน ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรมทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
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(ค) งานไฟฟา ใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง
หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ง) งานประปา ใหเปนไปตามมาตรฐานของการประปาสวนภูมิภาค การประปานคร
หลวง หรือมาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(จ) งานเครื่ อ งกล ให เ ป น ไปตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมหรื อ
มาตรฐานอื่นที่ยอมรับได
(ฉ) ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติ ง าน ให เ ป นไปตามมาตรฐานของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(ช) การปอ งกัน อัค คีภ ัย ใหเ ปน ไปตามขอ กํ า หนดขององคก รปกครองสว น
ทองถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือมาตรฐาน
อื่นที่ยอมรับได
(๓) ระดับกนบอฝงกลบใหอยูสูงกวาระดับน้ําใตดินสูงสุดไมนอยกวา ๑ เมตร ยกเวนในกรณี
ที่มีการออกแบบพิเศษ เพื่อควบคุมปองกันแรงดันขึ้น (uplift) ของน้ําใตดินตอชั้นมูลฝอยในหลุมฝงกลบ
(๔) มีระบบควบคุมปญหากลิ่นรบกวน ระบบระบายกาซชีวภาพ และการจัดการเศษมูลฝอย
ปลิวออกสูนอกพื้นที่ใหเหมาะสม
(๕) องคประกอบตาง ๆ ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลใหออกแบบตามความจําเปนของการใชงานและความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่มีอยู เชน ระบบถนน
ภายในและระบบการจราจร อาคารสํานักงาน โรงซอมบํารุง พื้นที่จอดรถ พื้นที่ลางรถบรรทุก ประตูเขา – ออก
รั้ว ภูมิสถาปตยของสถานที่ ระบบประปา ระบบไฟฟา ระบบสื่อสาร เปนตน และกําหนดใหมีหองเวรยาม
ที่จัดไวเฉพาะในอาคารสํานักงานอยางเหมาะสม
(๖) ออกแบบระบบปองกันการปนเปอนของมลพิษ ดังตอไปนี้
(ก) ใชวัสดุกันซึมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทนตอการกัดกรอนที่จะตองสัมผัสกับน้ํา
ชะมูลฝอย ความเสียหายจากการสัมผัสกับมูลฝอย และความดันชลศาสตร
(ข) ติดตั้งวัสดุ กันซึ มบนพื้นหรือสภาพทางธรณีวิทยาที่ สามารถรองรับแรงกดจาก
น้ําหนักของมูลฝอย และตองติดตั้งใหครอบคลุมดินโดยรอบทั้งหมดที่จะตองสัมผัสกับมูลฝอย หรือน้ําชะมูลฝอย
โดยอาจใชดินเหนียวบดอัด วัสดุสังเคราะหประเภทแผนโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) หรือใชดิน
เหนียวรวมกับวัสดุสังเคราะหโดยทั่วไป การปูวัสดุกันซึมที่ผนังและกนบอฝงกลบแบงออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้
(๑.๑) การใช ดิ นที่ มี อั ตราการไหลซึ มต่ํ า (Low Permeable Soil Liner)
ประกอบดวย ชั้นดินเหนียวบดอั ดหนา ๖๐ เซนติเ มตร และมี คาอั ตราการซึ ม ผานของน้ําสู ง สุด ๑ x ๑๐-๗
เซนติเมตรตอวินาที และมีชั้นรวบรวมและสูบน้ําชะมูลฝอยอยูดานบน โดยแรงดันของน้ําชะมูลฝอย (hydraulic
head) ตองไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีชั้นดินปกคลุมเหนือชั้นรวบรวมและสูบน้ําชะมูลฝอย ความหนาอยางนอย
๓๐ เซนติเมตร กอนที่จะมีการฝงมูลฝอยลงไป
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(๑.๒) การใชแผ นวัสดุสังเคราะหชั้นเดียวกั บดินที่มีอั ตราการไหลซึมต่ํา ๑ x ๑๐-๕
เซนติเมตรตอวินาที (Single Geosynthetic Liner with 1 x 10-5 cm/s Low Permeable Soil) ประกอบดวยชั้น
แผนวัสดุสังเคราะหประเภท HDPE ความหนา ๑.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป ดานบนของแผนวัสดุสังเคราะหมีชั้นรวบรวม
และสูบน้ําชะมูลฝอย และแรงดันน้ําชะมูลฝอยเหนือวัสดุกันซึมไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร สวนชั้นลางของวัสดุสังเคราะห
เปนดินบดอัดหนา ๖๐ เซนติเมตร มีคาอัตราการซึมผานของน้ําที่อิ่มตัว ไมเกิน ๑ x ๑๐-๕ เซนติเมตรตอวินาที
(๑.๓) การใชวัสดุกันซึมผสม (Composite Liner) มีลักษณะเชนเดียวกับวัสดุ
กันซึมประเภทแผ นวัสดุสั งเคราะหชั้นเดียว เวนแตคาอัตราการซึมผานของน้ําของดินที่อ ยูชั้นลางแผนวัส ดุ
สังเคราะห ไมเกิน ๑ x ๑๐-๗ เซนติเมตรตอวินาที
(๑.๔) การใช วัส ดุ กั น ซึ ม สองชั้น (Double Liner) ประกอบด วยแผ น วัส ดุ
สัง เคราะห HDPE ๒ ชั้น ความหนา ๑.๕ มิ ลลิ เ มตรขึ้นไป ดานบนของแผ นวัสดุสั ง เคราะห ชั้นบนเป นชั้น
รวบรวมน้ําชะมูลฝอย และแรงดันน้ําชะมูลฝอยเหนือแผนวัสดุสังเคราะหชั้นบนไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร คาอัตรา
การซึมผ านของน้ําไม นอ ยกวา ๑ x ๑๐-๓ เซนติเ มตรตอวินาที ระหวางแผนวัสดุสั งเคราะหทั้ งสองชั้นมีชั้น
รวบรวมน้ําชะมูลฝอยเพื่อตรวจสอบรอยรั่วของแผนวัสดุสังเคราะหชั้นบน ซึ่งมีคาอัตราการซึม ผานของน้ํา
ต่ําสุด ๑๐ เซนติเมตรตอวินาที และแรงดันของน้ําชะมูลฝอยไมเกิน ๒.๕ เซนติเมตร
ทั้งนี้ มาตรฐานการกอสราง การติดตั้ง และการเชื่อมวัสดุกันซึม และมาตรฐาน
การทดสอบคุณภาพชั้นวัสดุกันซึมใหเปนไปตามขอกําหนดของสภาวิศวกร
(ค) ระบบรวบรวมและสูบน้ําชะมูลฝอยตองสรางจากวัสดุที่มีความทนทานทางเคมี
จากน้ําชะมูลฝอย และแข็งแรงพอที่จะปองกันการพังทลายภายใตแรงดันที่เกิดจากการกองทับของมูลฝอยวัสดุ
กลบทับ และเครื่องจักรกลที่ใชในการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยตองอยูเหนือ
ชั้นวัสดุกันซึม มีทอพีวีซี (PVC) ทอโพลีเอทธิลีน (PE) ทอโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา ๔ นิ้ว เจาะรู หุมดวยแผนกรองใยสังเคราะห และวางในชั้นกรวดหรือทรายมนที่มีคา
อัตราการซึมผานของน้ํา หรือคาความนําชลศาสตร ไมนอยกวา ๑ x ๑๐-๓ เซนติเมตรตอวินาที และชั้นที่มีความ
หนาไม น อยกวา ๓๐ เซนติเมตร ระยะห างและความลาดเอี ยงของท อ รวบรวมน้ํ าชะมู ล ฝอยตอ งมี ความ
สอดคลองกับคาแรงดันน้ําชะมูลฝอยที่ยอมใหเกิดขึ้น แตตองไมเกิน ๓๐ เซนติเมตร และการออกแบบทอรวบรวม
น้ําชะมูลฝอยจะตองมีวิธีการทดสอบการอุดตันและวิธีทําความสะอาดทอ
(ง) ออกแบบการควบคุมและการบําบัดน้ําชะมูลฝอยจากระบบรวบรวมและสูบน้ําชะมูล
ฝอยของหนวยฝงกลบในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล โดยใหบอบําบัดน้ํา
เสียเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑.๑) ใชดินที่มีอัตราการไหลซึมไมเกิน ๑ x ๑๐-๗ เซนติเมตรตอวินาที หรือใช
วัสดุกันซึมประเภทแผนวัสดุสังเคราะหชั้นเดียวหนาไมนอยกวา ๑.๕ มิลลิเมตร กับดินที่มีอัตราการไหลซึมไมเกิน ๑
x ๑๐-๕ เซนติเมตรตอวินาที ๖๐ เซนติเมตร
(๑.๒) กําหนดระยะเผื่อ (freeboard) อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร เหนือความสูง
ของน้ํา ที่เกิดจากพายุฝนชวงเวลา ๒๔ ชั่วโมงที่เกิดในชวงระยะเวลา ๒๕ ปที่ผานมา
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(๑.๓) มีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งกอนระบายออกสูภายนอก โดยจะตองไมเกิน
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งตามกฎหมาย
(จ) ออกแบบระบบควบคุมกาซมี เทนเพื่ อปองกันการระเบิด ไฟไหม และกาซที่ มี
กลิ่นเหม็นรบกวน โดยระบบควบคุมกาซในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
จะตองออกแบบเพื่อปองกันความเขมขนของกาซมีเทน ดังนี้
(๑.๑) มี คาไมเกินจุ ดระเบิ ดขั้นต่ํา (๕% ของก าซมี เทน) ในบริ เวณภายในหรื อ
ภายนอก ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๑.๒) มีคาไม เกิ นรอ ยละ ๒๕ ของจุดระเบิดขั้นต่ํา (๑.๒๕% ของกาซมีเ ทน)
ภายในอาคาร ทั้งในและนอกสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๑.๓) ไมกอใหเกิดกลิ่นที่นารังเกียจในหรือนอกสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดย
การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๑.๔) การควบคุม การระบายกาซจากบอฝงกลบมูลฝอย ใหใชวิธีวางทอพีวีซี
(PVC) ทอโพลีเอทธิลีน (PE) ทอโพลีเอทธิลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) หรือบอระบายกาซในแนวนอน
หรือแนวดิ่ง ของบอฝงกลบ เพื่อลดแรงดันของกาซและระบายสูบรรยากาศโดยธรรมชาติ (Passive control)
การวางตําแหนงระยะหางของบอหรือทอในแนวดิ่ง ใหมีระยะประมาณ ๓๐ - ๔๐ เมตร หรือวางทอในแนวดิ่ง
และติดตั้งอุปกรณดูดกาซจากบอฝงกลบ (Active control) เพื่อนํากาซที่เกิดขึ้นไปใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง
ในกรณีที่มีปริมาณกาซเกิดขึ้นมาก หรือใชกําจัดกาซที่เกิดขึ้นโดยการเผาไหมเพื่อระบายความดันสวนเกินใน
บอฝงกลบมูลฝอย (Flaring) ในกรณีที่มีปริมาณกาซที่เกิดขึ้นไมมากพอกับการใชประโยชนเปนเชื้อเพลิง ทั้งนี้
กาซที่เกิดขึ้นจากการเผาไหมจะตองอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศตามที่กฎหมายกําหนด
(ฉ) ออกแบบระบบจัดการน้ําฝน รวมถึงบอพักน้ําและทางระบายน้ําภายในสถานที่
กําจั ดมูล ฝอยชุม ชนโดยการฝ งกลบอยางถูกหลัก สุขาภิบาลใหมีป ระสิ ทธิภาพ โดยน้ําฝนที่ ระบายออกตอ ง
ปราศจากองคประกอบ ซึ่งกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม และสามารถปองกันการระบายน้ําฝนสูงสุดทีเ่ กิด
จากฝนในชวงระยะเวลา ๒๕ ปที่ผานมา ไหลสูบริเวณพื้นที่ฝงกลบที่ยังไมปด รวมทั้งสามารถรวบรวมและควบคุม
ปริมาณของน้ําฝนชวงเวลา ๒๔ ชั่วโมง ในชวงระยะเวลา ๒๕ ปที่ผานมา และตองปองกันไมใหน้ําฝนผสมกับ
น้ําชะมูลฝอย
(ซ) ออกแบบพื้นที่ฉนวนโดยรอบสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยาง
ถูกหลักสุขาภิบาลใหมี ระยะหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๒๕ เมตร เพื่อใชประโยชนพื้นที่ สําหรับถนน
คูระบายน้ํา และปลูกตนไมสลับแถว เชน ยูคาลิปตัส กระถินณรงค หรือพันธุไมที่เหมาะสมในทองถิ่น เพื่อให
เกิดทัศนียภาพที่เหมาะสมและลดปญหากลิ่นสูภายนอก
(ฌ) ออกแบบการป ดสถานที่ กํ าจั ดมู ล ฝอยชุม ชนโดยการฝ ง กลบอยางถูก หลั ก
สุขาภิบาล ดังตอไปนี้
(๑.๑) ชั้นมู ลฝอยเหนือระดับ พื้ นดิน โดยเฉพาะความสู งของชั้นมูล ฝอยตอ ง
คํานึงถึงทัศนียภาพของสถานที่ ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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(๑.๒) ความลาดชันดานขางชั้นสุดทาย และความลาดชันดานขางของหนวยกําจัด
เหนือดินไมควรมีความชันมากกวา ๓ ตอ ๑ ในแนวราบตอ แนวดิ่ง หากมีความลาดชันมากกวา ๓ ตอ ๑
จะตองมีการพิสูจนทางวิศวกรรมวาจะไมเกิดการพังทลายและการกัดเซาะบริเ วณหนาดิน และตอ งมีก าร
ระบายน้ําเพื่อควบคุมการกัดเซาะของวัสดุปกคลุมชั้นสุดทาย
(๑.๓) สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่รับ
มูลฝอยทั่วไปชั้นสุดทาย กรณีใชวัสดุกันซึม การปดทับชั้นสุดทายตองมีชั้นปกคลุมซึ่งมีคาอัตราการซึมผานของ
น้ําไมมากกวาอัตราการซึมผานของน้ําของระบบวัสดุกันซึมดานลาง ชั้นปกคลุมสุดทายจะใชแผนวัสดุสังเคราะห
หนาไมนอยกวา ๑ มิลลิเมตร และใชดินกลบทับชั้นบนหนาไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร เพื่อปลูกพืชรากสั้น
คลุมดินสําหรับปองกันการพังทลายของดิน
(๑.๔) สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่รับ
มูลฝอยทั่วไปชั้นสุดทาย กรณีไมมีการใชวัสดุกันซึม ชั้นปกคลุมจะมีคาอัตราการซึมผานของน้ําไมเกิน ๑ x ๑๐-๗
เซนติเมตรตอวินาที ความหนาไมนอยกวา ๔๕ เซนติเมตร และใชดินกลบทับชั้นบนอีกความหนาไมนอยกวา
๔๕ เซนติเมตร เพื่อปลูกพืชคลุมดิน
(๑.๕) สถานที่กําจัดมูล ฝอยชุม ชนโดยการฝง กลบอยางถูก หลัก สุขาภิบ าลที่
รับ มูลฝอยที่ยอยสลายยากหรือไมเนาเสียงาย กรณีใชวัสดุกันซึม หากใชดินเหนียวปูดานลาง ชั้นปกคลุมจะมี
คาอัตราการซึมผานของน้ําไมเกิน ๑ x ๑๐-๕ เซนติเมตรตอวินาที ความหนาไมนอยกวา ๔๕ เซนติเมตร และมี
ดินชั้นสุดทายความหนาไมนอยกวา ๔๕ เซนติเมตร เหนือชั้นปกคลุม เพื่อปลูกพืชคลุมดินปองกันการกัดเซาะ
(๑.๖) สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่รับ
มูลฝอยที่ยอยสลายยากหรือไมเนาเสียงาย กรณีไมมีการใชวัสดุกันซึม ชั้นปกคลุมมีลักษณะเชนเดียวกับกรณีใช
วัสดุกันซึมเปนดินเหนียว
๔. การจัดการสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
๔.๑ จั ดเตรียมเจ าหนาที่ ปฏิบัติงานในชั่วโมงทํางาน และติดประกาศชั่วโมงปฏิบั ติง านที่
ประตูทางเขา เพื่อใหสาธารณชนไดทราบโดยทั่วไป
๔.๒ จัดเตรียมคูมือการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา มาตรการควบคุมความปลอดภัยใน
ระหวางการปฏิบัติงาน
๔.๓ บันทึกปริมาณมูลฝอยรายวันที่นําเขาไปกําจัด
๔.๔ ตรวจสอบมูลฝอยเมื่อมีการขนสงเขามายังสถานที่กําจัด เพื่อตรวจจับและปองกันไมให
มีการกําจัดมูลฝอยที่ไมไดรับอนุญาต โดยเฉพาะการทิ้งอยางไมถูกตองของของเสียอันตราย การตรวจสอบ
จะตองมีการบันทึกขอมูล และเก็บรักษาขอมูลไวอยางนอยที่สุด ๓ ป
๔.๕ ตองควบคุมเศษมูลฝอย กลิ่น แมลง และพาหะนําโรค เพื่อปองกันปญหารบกวนดาน
สุขอนามัย และสภาพที่ไมนาดู
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๔.๖ ตองจัดเตรียมมาตรการปองกันอัคคีภัย แผนฉุกเฉินเพื่อแกไขปญหากรณีเครื่องจักรหรือ
อุปกรณเกิดขัดของ หรือเกิดความลาชาดวยสาเหตุอื่นใดในระหวางปฏิบัติงาน
๔.๗ การฝง กลบอยางถูก หลักสุขาภิบ าลมูลฝอยในสถานที่กําจั ดมูลฝอยชุมชนโดยการฝ ง
กลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่รับมูลฝอยทั่วไป ใหฝงโดยการเกลี่ยเปนชั้น ๆ ความหนาประมาณ ๖๐ เซนติเมตร
และบดอัดใหมีความหนาประมาณ ๓๐ เซนติเมตร หรือนอยที่สุด กอนที่จะเทมูลฝอยชั้นตอไป และการฝงกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาลมูลฝอยในสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่รับมูล
ฝอยที่ยอยสลายยากหรือไมเนาเสียงาย ใหบดอัดอยางนอยสัปดาหละหนึ่งครั้ง สําหรับมูลฝอยชั้นแรกที่ทับอยู
บนแผนวัสดุกันซึมและระบบรวบรวมน้ําชะมูลฝอยจะตองบดอัดหนาไมเกิน ๑ เมตร และตองไมมีมูลฝอยทีอ่ าจ
ทําความเสียหายแกแผนวัสดุกันซึม การฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลมูลฝอยจะฝงกลบเปนชองฝงกลบ (cell)
โดยมีความลาดชันไมเกิน ๑ ตอ ๓ ในแนวดิ่งตอแนวราบ และใชวัสดุกลบทับรายวันหลังการฝงกลบอยางถูก
หลักสุขาภิบาลมูลฝอยในแตละวัน วัสดุกลบทับชั้นกลาง และวัสดุกลบทับชั้นสุดทาย
๔.๘ ต อ งเคลื่ อ นย ายมู ล ฝอยที่ ถูก คัด แยกและสิ่ ง ตกค าง และนํา ไปกํ า จั ด ดว ยวิ ธีก ารที่
เหมาะสมที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอสภาพแวดลอม
๔.๙ รวบรวม และบําบัดน้ําชะมูลฝอยเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ําตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวของ ซึ่งการบํ าบัดอาจสงไปสูโรงบํ าบัดนอกสถานที่กําจั ดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลั ก
สุขาภิบาล หรือ อาจมีระบบบําบั ดน้ําชะมู ลฝอยในสถานที่ กําจัดมู ลฝอยชุม ชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลั ก
สุขาภิบาลก็ได
๔.๑๐ ติดตามตรวจสอบกาซ สําหรับสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลที่รับมูลฝอยประเภทสารอินทรีย ดังนี้
(๑) ตําแหนงจุดตรวจสอบกาซภายนอกบอฝงกลบมูลฝอยในบริเวณแนวอาณาเขตทั้ง
๔ ดาน ของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล อยางนอยรวม ๔ จุด
(๒) ทําการสุมตัวอยางตรวจวัดกาซอยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(๓) ทําการตรวจวัดกาซมีเทนโดยคาที่ตรวจวัดไดตอ งไม เกินกวาที่กําหนดไวในขอ
๓.๒ (๖) (จ)
๔.๑๑ ตองควบคุมดูแลใหน้ําฝนสัมผัสกับมูลฝอยนอยที่สุด เพื่อไมใหน้ําฝนที่ระบายออกนอก
สถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลกอใหเกิดอันตรายรายแรงตอสภาพแวดลอม
ตลอดจนทําการควบคุมดูแลระบบระบายน้ํา ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีอยางสม่ําเสมอ
๔.๑๒ ต อ งจั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ที่ ใ ชใ นการปฏิ บั ติ ง านให เ พี ย งพอต อ การ
ปฏิบัติงาน และสํารองเครื่องมือและอุปกรณดังกลาวไวใชในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งตองมีการตรวจสภาพเครื่องมือ
และอุปกรณเปนประจํา นอกจากนี้ ตองมีอุปกรณควบคุมอัคคีภัย เครื่องมือติดตอสื่อสารกรณีฉุกเฉิน และอุปกรณ
ปฐมพยาบาลดวย
๔.๑๓ ตองดูแลและบํารุงรักษาถนนที่อยูในพื้นที่ฝงกลบใหสามารถใชงานไดดีทุกฤดูกาล
๔.๑๔ ตองติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ดังนี้
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(๑) สุมตัวอยางและวิเคราะหน้ําจากบอติดตามตรวจสอบ น้ําผิวดิน น้ําชะมู ลฝอย
และ น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียปละ ๒ ครั้งเปนอยางนอย โดยอยูในชวงตนฤดูฝน และฤดูแลง และควรทํา
รายงานเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบไดตลอดเวลา
(๒) การติดตามตรวจสอบน้ําใตดิน ใหติดตั้งบ อติดตามตรวจสอบเพื่อ ตรวจวัดการ
รั่วไหลของน้ําชะมูลฝอยที่อาจมีตอชั้นหินอุมน้ําบนสุดภายในเขตการระบายทิ้งอยางนอย ๓ บอ ตั้งอยูในทิศทาง
ลาดเอี ยงลง (Downgradient) ของการไหลน้ําใตดิน จํ านวนอยางนอ ย ๒ บ อ และในทิศทางลาดเอี ยงขึ้น
(Upgradient) ของการไหลของน้ําใตดิน อยางนอย ๑ บอ ระยะหางระหวางบอติดตามตรวจสอบในทิศทาง
ลาดเอียงลงของการไหลน้ําใตดินมีคาไมเกิน ๑๕๐ เมตร และระยะหางของบอติดตามตรวจสอบในทิศทางลาดเอียง
ขึ้นของน้ําใตดิน ไมเ กิน ๔๕๐ เมตร ทั้ งนี้ วิธีการเก็ บตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําใตดิน
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส ง เสริ ม และรั ก ษาคุณภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่ อ ง กํ า หนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิ น
โดยรายละเอียดของบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินอาจใชตามแบบแนบทายภาคผนวกนี้ หรืออางอิง
ตามคูมือการตรวจสอบการปนเปอนน้ําใตดินจากสถานที่กําจัดมูลฝอย กรมควบคุมมลพิษ
(๓) การติดตามตรวจสอบน้ําผิ วดิน ให ทํ าการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิ วดินที่ อาจไดรั บ
ผลกระทบ จากการระบายสิ่งปนเปอนในลําน้ํานิ่ง กําหนดจุดตรวจไมนอยกวา ๑ จุดในบริเวณที่ใกลสถานที่
กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล สําหรับในลําน้ําที่ไหลใหตรวจวัดคุณภาพในทิศทาง
เหนือน้ําและทายน้ําของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ทั้งนี้ วิธีการเก็บ
ตัวอยางและตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบั บที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบั ญ ญัติส งเสริม และรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล อ มแห งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
(๔) การสุมตัวอยางน้ําชะมูลฝอย และน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียจุดการสุมตัวอยาง
น้ําชะมูลฝอยตองอยูในตําแหนงที่สูบน้ําชะมูลฝอยออกนอยที่สุดเพื่อใหไดลักษณะที่เปนตัวแทนของน้ําชะมูลฝอย
กอนที่ลักษณะสมบัติของน้ําชะมูลฝอยเปลี่ยนแปลงไป สําหรับน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย ใหสุมตัวอยางจาก
จุดที่จะระบายทิ้งสูภายนอกของสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๕) ใหมี การสุมตัวอยางเพื่ อวิเคราะห คุณภาพน้ํากอนเริ่ มโครงการ ทั้งน้ํ าใตดินและ
น้ําผิ วดินตามดัชนีที่กํ าหนด และหลังจากดําเนิ นการสถานที่กํ าจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลแลว ใหสุมตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําของน้ําชะมูลฝอย น้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย น้ําใตดิน
และน้ําผิวดิน
(๖) การประเมินผลและปฏิบัติการแกไข ถาความเขมขนของดัชนีคุณภาพน้ําสูงกวา
คุณภาพน้ํากอ นเริ่ม โครงการ หรื อสู งเกิ นกวาคามาตรฐานคุณภาพน้ําของทางราชการที่ เกี่ ยวขอ ง จะตอ ง
ตรวจสอบและคนหาสาเหตุ รวมทั้งหามาตรการแกไขโดยเร็วที่สุด พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดของปญหาและ
สรุปผลการแกไขไวทุกครั้ง
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(๗) การเฝ าตรวจคุณภาพน้ําสําหรับ การอุ ปโภคให ตรวจทั้ ง ดัชนีคุณภาพในสนาม
และในหองปฏิบัติการโดยตรวจสอบ ดังนี้
(ก) ดัชนีคุณภาพน้ําใตดิน ให เป นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ง แวดล อ ม
แหงชาติ ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ ม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
(ข) ดัชนีคุณภาพน้ําผิ วดิน ให เ ป นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล อ ม
แหง ชาติ ฉบั บที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติส งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดลอ ม
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
(ค) ดัชนีคุณภาพน้ําชะมูลฝอยและน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
(๑.๑) ดัชนีคุณภาพในสนาม ไดแก
๑) ความนําไฟฟาจําเพาะ
๒) ความเปนกรดและดาง (pH)
๓) อุณหภูมิ
๔) สี
(๑.๒) ดัชนีคุณภาพในหองปฏิบัติการ ไดแก
๑) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)
๒) ของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
๓) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
๔) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)
๕) ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)
๖) แคดเมียม (Cd)
๗) ตะกั่ว (Pb)
๘) ปรอททั้งหมด (Total Mercury)
๔.๑๕ การปดสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล ใหดําเนินการ
ดังนี้
(๑) จัดทํารายละเอียดแผนผังแสดงขั้นตอนการปดสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการ
ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล แบบแสดงภูมิประเทศเดิม และระดับสุดทายภายหลังการปด
(๒) ติดตั้งหมุดสํารวจเพื่อ เปนเครื่อ งหมายแสดงขอบเขตของสถานที่กําจัดมูลฝอย
ชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๓) ในกรณีที่ร ะดับสุดทายเหนือผิวดินเดิมมากกวา ๖ เมตร ตองทํ าการสํ ารวจขั้น
สุดทายภายหลังการปดสมบูรณ เพื่อพิสู จน วาเสนชั้นความสูงระดับสุดทายเปนไปตามแผนการ โดยมีเสนชั้น
ความสูงไมเกิน ๑ เมตร หรือใชเทคนิคการทําแผนทางอากาศที่มีความถูกตองเทียบเทาการสํารวจแทนการ
สํารวจได
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๔.๑๖ การดูแลระยะยาว ใหเปนไปดังนี้
(๑) ใหติดตามตรวจสอบและดูแลความมั่นคง และประสิทธิภาพของการปดทับชั้น
สุดทายกับสวนประกอบอื่นของสถานที่ ตอไปอีกไมนอยกวา ๒๐ ป นับจากวันป ดสถานที่กําจั ดมูลฝอยชุมชน
โดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๒) ช วงเวลาการดู แลระยะยาวอาจลดลงได ถ าสถานที่ ฝ ง กลบนั้ น ดํ า เนิ น การ
สอดคลองตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมน้ําชะมูลฝอยและแผนวัสดุกันซึม และปดดวยวัสดุกลบทับชั้นสุดทาย
ที่เหมาะสม มีการปลูกพืชปกคลุม และมีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบ รวมทั้ง คุณภาพน้ําในระบบติดตาม
ตรวจสอบไมเกินคามาตรฐาน ไมมีการกัดเซาะชั้นปกคลุม และการยุบตัวของมูลฝอยสิ้นสุดลงแลว ภายใน
ระยะเวลา ๑๐ ป หลังการปดสถานที่กําจัดมูลฝอยชุมชนโดยการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๓) การดัด แปลงแผนการติ ดตามตรวจสอบน้ํ า ใต ดิ น อาจมี ก ารดั ดแปลงแก ไ ข
แผนการติดตามตรวจสอบน้ําใตดินเพื่ อ ยกเลิ กดัชนีคุณภาพตัวใดตัวหนึ่ง ที่ร ะบุ ตามขอ กําหนดการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ําและน้ําชะมู ลฝอย ถาการสุม ตัวอยางและวิเคราะหน้ําชะมูล ฝอย และน้ําใตดินอยาง
สม่ําเสมอสําหรับ ดัชนีคุณภาพน้ําปรากฏวา ไมพ บดัชนีคุณภาพน้ําในน้ําชะมูล ฝอยหรือ บอ น้ําใตดินหรือ
จุดน้ําผิวดินในระยะเวลาของการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
(๔) การทดแทนเครื่องมือการติดตามตรวจสอบ ถาอุปกรณใด ๆ ตามแผนการติดตาม
ตรวจสอบเกิดความเสียหาย ตองสามารถจัดหามาทดแทนไดภายใน ๖๐ วัน
๔.๑๗ การก อ สร างหนวยกํ าจัดมูล ฝอยไวดานบนหรือ ดานขางลาดเอียงของการฝ งกลบ
อยางถูกหลักสุขาภิบาลที่ถมไวกอนแลว ไมวาจะเปนหลุมที่ยังดําเนินการอยู ปดแลว หรือเลิกใชแลว ถือวาเปน
การขยายแนวดิ่งของการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลซึ่งจะตองไมเปนสาเหตุใหเกิดการรั่วไหลของน้ําชะมูลฝอย
การกอสรางบนลาดเอียงของการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลที่ถูกถมแลว ตองมีการตรวจสอบเสถียรภาพ
ของฐานราก และทําการคํานวณการทรุ ดตัว การออกแบบการขยายตัวในแนวดิ่ง จะตอ งใชคาแฟคเตอร
ตามความปลอดภัยต่ําสุดเทากับ ๑.๕ สํ าหรับเสถียรภาพของระบบวัสดุกันซึ ม ระบบการจั ดการน้ําผิ วดิน
จะตองมีการออกแบบทางระบายอยางเหมาะสมที่ขอบรวมระหวางลาดเอียงที่มีอยูกับบริเวณการขยายแนวดิ่ง
ระบบควบคุมก าซจะตองติดตั้งบอระบายกาซจากขอบรวม ระหวางลาดเอียงของการฝงกลบอยางถูกหลั ก
สุขาภิบาลที่เปนอยูกับลาดเอียงของการขยายแนวดิ่ง
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แนบทายภาคผนวก
แบบบอติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน
ฝาบอ

ฝาปลอกทอมีกญ
ุ แจล็อค

เสาปองกันรอบบอ
กรวดหรือทรายหยาบ

1.00 m.

พื้นคอนกรีต
0.20 m.

ปลอกทอฝงลึกประมาณ 1 ม.
จากพื้นดิน
หลุมเจาะ Ø 8”
บอตรวจสอบ Ø 4”
ชั้นกันซึมรอบบอ(เบนโทไนต + ซีเมนต
หรือดินเหนียว)
ทรายละเอียด
ระดับน้ําใตดิน
ตะแกรงบอ
ดูรายละเอียดตะแกรงบอ
จุกอุดกนบอ
ชองตะแกรงบอ
เสาปองกันรอบบอ
ปลอกทอ
บอตรวจสอบทําดวย
ทอ PVC
วัสดุกรอง
รายละเอียดตะแกรงบอ

