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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการซึมผานน้ําของสวนผสมกากตะกอนน้ําเสียโรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยา

กับเถาหนัก เถาลอยและปูนขาวที่ผสมแลว โดยอัตราการสวนผสมในหนวยทดลอง คือ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 
40 และ 50 % และแตละหนวยหนาเทากับ 5, 10 และ 15 เซนติเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้ศึกษาผลของการผสม
กากตะกอนน้ําเสียจากโรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยาในวัสดุผสมแตละชนิด คือ เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว ที่อัตรา
การสวนผสม 5, 10, 15, 20 % และความหนาเทากับ 5, 10, 15 เซนติเมตร ตามลําดับ  

ผลการหาคาการซึมผานน้ําดวยวิธ ี Constant-Head (ASTM D 2434) พบวา คาการซึมผานน้ําในกาก
ตะกอนที่อัตราการผสม 10 % และความหนา 15 เซนติเมตร ใหคาการซึมผานน้ําดีที่สุด ดังนั้นการผสมเถาหนัก เถา
ลอย และปูนขาวที่ผสมในอัตราสวนที่เทากัน พบวา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพคาการซึมผานน้ําไดเมื่อใชในปริมาณ
ที่เหมาะสม เมื่อพิจารณาในแตละชนิดของสิ่งผสม พบวา คาการซึมผานน้ําดีขึ้น  ที่ตัวผสมเถาลอยและปูนขาว และ
ดีที่สุดในชวงการผสมอัตรา 10-20 % ทุกคาความหนา คาการซึมผานน้ําจะต่ําลงเมื่ออัตราการผสมเพิ่มขึ้นที่ตัวผสม
เถาหนัก และพบวาคาการซึมผานน้ําดีที่สุดเทากับ 6.121 x10-5 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท ีที่อัตราการผสม 10 % 
และความหนา 15 เซนติเมตรของตัวผสมระหวาง เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว กับกากตะกอนน้ําเสีย ซึ่งมีคาสูง
กวาคากําหนด คือ 1.0 x 10-7 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท ีอยางไรก็ตามแมประสิทธิภาพจะต่ํากวาเกณฑการซึม
น้ําที่กําหนด แตคาดวาสามารถนําไปใชในรูปแบบอื่นได อาทิ การใชเปนวัสดุปูรองระหวางชั้นเพื่อลดคาใชจาย หรือ
อาจลดการใชวัสดุรองพื้นสังเคราะห หรือใชเพื่อผลิตเปนแผนปูทางเทาได 
 
คําสําคัญ :  กากตะกอนน้ําเสีย  เถาหนัก  เถาลอย  การซึมผานน้ํา  วัสดุรองพื้นฝงกลบ 

 
Abstract 

 The effect of bottom ash, fly ash and lime added with sewage sludge from Si-Praya wastewater 
treatment plant on the permeability were conducted. The mixture percentages of bottom ash, fly ash 
and lime with sewage sludge (1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 and 50 %) and thicknesses of sewage sludge 
mixed with bottom ash, fly ash and lime with the height of 5, 10 and 15 cm were investigated. The 
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sewage sludge mixed with bottom ash, fly ash and lime at the mixture percentages of 5, 10, 15, 20 with 
thicknesses of 5, 10 and 15 cm was also studied.  The permeability of mixture samples was then 
determined by Constant-Head Permeameter (ASTM D 2434).  
                 The results indicated that permeability of mixture percentage (10 %) of bottom ash, fly ash 
and lime added with sewage sludge was 6.121 x10-5 cm3/s which was lower than other mixtures.  In 
addition, sewage sludge showed the high permeability with fewer amount (ranged from 10 to 20 %) of 
fly ash or lime mixture for all thicknesses (5, 10 and 15 cm). On the other hand, permeability of sewage 
sludge decreased when increased the mixture percentage of bottom ash. The highest permeability of 
sewage sludge mixture was 6.121 x10-5 cm/s, but it was still higher than the required permeability of 1.0 
x 10-7 cm/s. Results of this study suggest that the mixture not be used for the daily cover material due to 
the higher permeability requirement. However, it might be used for the others such as the intermediate 
cover material or last cover material in landfill or applied for supporting the geo-membrane liner to 
reduce cost or used as a pavement brick. 
 
Keywords : sewage sludge, bottom ash, fly ash, permeability, alternative cover material 
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คํานํา 
ปญหาการเพิ่มขึ้นของมูลฝอยมตีนเหตุที่สําคัญคือ การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็ว การ

ขยายตัวของชุมชน การเรงรัดและพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว ในป 2545 มีรายงานปริมาณมูลฝอย
ตอวัน 39,255 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2537 ประมาณ 1.2 ตัน ในป 2547 รายงานปริมาณมูลฝอยมมีากถึง 14.6 ลานตัน 
คิดเปน 39,956 ตันตอวัน เพิ่มขึ้นจากป 2546 ประมาณ 0.2 ลานตัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547) และมีแนวโนมที่
จะเพิ่มขึ้นทุกป ในประเทศไทยการจัดการมูลฝอยมีหลากหลายวิธ ีไดแก การฝงกลบมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล 
การเผาดวยเตาเผา การลดและนํากลับมาใชใหม การจัดการมูลฝอยดวยการฝงกลบอยางถกูหลักสุขาภิบาลเปน
การจัดการที่นํามาใชมากทีสุ่ด เพราะเสียคาใชจายนอยและไมยุงยากในการจัดการ โดยวัสดุที่ใชเปนวัสดฝุงกลบมี
การกําหนดคาการซึมผานน้ําที่เหมาะสมไว คือตองมีคาไมมากกวา 1.0 x 10-7 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท ี เมื่อไม
นานมานี้พบปญหาที่สําคัญคือ ปญหาของการจัดหาวัสดุฝงกลบ ไดแก ดินเหนียวที่เริ่มหาไดยาก (กรมควบคุม
มลพิษ, 2551)  และวัสดุรองพื้นสังเคราะหที่มีราคาสูง จากประเด็นของราคาและความยากในการไดมาของวัสดุฝง
กลบแตยังมีความตองการอยูมาก ในทศวรรษที่ผานไดมีการพยายามปรับปรุง เชน การวิจัยเพื่อปรับปรุงดินเหนียวที่
มีคุณลักษณะไมเขาเกณฑที่กําหนดเปนวัสดุผังกลบโดยผสมกับเถาหนักและปูนขาว (ทวีศักดิ,์ 2547) ดินโคราชที่
ผสมเถาลอยมีคาการซึมผานน้ําลดลงและเสนอแนะสามารถใชเปนวัสดุฝงกลบรายวันได (วรางคณา, 2551) และ
การหาวัสดุอื่นมาทดแทน ไดแก วัสดปุรับปรุงดิน กากตะกอน หรือแมกระทั่งชิ้นสวนจากการรื้อถอน (Alternative 
Daily Cover Materials for Sanitary Landfills, 2539) มาใชเปนวัสดุฝงกลบ โดยเรียกวัสดเุหลานี้วาวัสดุทางเลือก 
เพราะแมประสทิธิภาพไมเทียบเทา แตชวยลดปญหาที่กลาวขางตนไดอยางมาก อีกทั้งวัสดุทางเลือกเหลานี้มักเปน
วัสดุเหลือใชหรือมูลฝอยจากขั้นตอนการผลิต หากนํามาใชงานจะชวยลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้จึง
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นํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อศึกษาคาการซึมผานน้ําในกากตะกอนจากโรงบําบัดน้ําเสียที่ผสมกับเถาหนัก เถาลอย และปูน
ขาว     

 

อุปกรณและวิธีการ 
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงทดลอง แบงออกเปน 2 ชุดงานวิจัย คือ ชุดงานวิจัยหลัก และชุดงานวิจัยเพิ่มเติม 

ชุดงานวิจัยหลักเปนงานวิจัยทีป่ระกอบดวยตัวแปรตน 2 ตัว คือ เปอรเซ็นตการผสมของเถาหนัก เถาลอย และปูน
ขาวที่ผสมแลว (ในอัตราสวนที่เทากัน) กับกากตะกอนน้ําเสียจากโรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยาจํานวน 10 หนวยทดลอง 
และความสูงของตัวอยางจํานวน 3 หนวยทดลอง แตละการทดลองเปนจํานวน 3 ซ้ํา คิดเปน 90 ตัวอยางและอางอิง 
3 ตัวอยาง รวม 93 ตัวอยาง โดยทดลองหาคาการซึมผานน้ําดวยวิธ ีConstant-Head (ASTM D 2434) ใชเครื่องมือ 
อุปกรณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ตัวอยางกากตะกอนที่ใชเมื่อเก็บมาจะ
นําไปตากเพื่อใหตัวอยางมีน้ําหนักที่คงที ่ โดยการตากตองเกลี่ยใหกากตะกอนไมหนากวา 2-3 เซนติเมตร เปนเวลา
ประมาณ 1 สัปดาหหรือน้ําหนักตัวอยางคงที ่ จึงนําตัวอยางไปรอนผานตระแกรงมีชองกวาง 0.85 มิลลิเมตร (No. 
20) ตัวอยางที่ไมผานตะแกรงนําไปบดใหมีขนาดเล็กแลวจึงนํามารอนซ้ําอีกครั้ง นําตัวอยางไปเก็บใสภาชนะ
พลาสติกปดผนึกใหแนนเพื่อปองกันความชื้น ทําการเตรียมเถาหนัก เถาลอย และปูนขาวดวยวิธีการเดียวกัน แลว
ชั่งสวนผสมทั้งสามในอัตราสวนที่เทากัน อยางละ 2 กิโลกรัม แลวคนผสมใหเขากันดูเปนเนื้อเดียวกัน เริ่มการ
ทดลองนํากากตะกอนและตัวผสมที่เตรียมไวผสมกันในเปอรเซ็นตการผสมดังนี ้

 

ตารางที่ 1  การผสมกากตะกอนกับเถาหนัก เถาลอย และปูนขาวที่ผสมแลว 
 

น้ําหนักตัวอยาง (กรัม) เปอรเซ็นตการผสม 
กากตะกอน เถาหนัก เถาลอย และปูนขาวที่ผสมแลว 

อางอิง 3,000 0 
1 2,970 30 
2 2,940 60 
4 2,880 120 
6 2,820 180 
8 2,760 240 
10 2,700 300 
20 2,400 600 
30 2,100 900 
40 1,800 1,200 
50 1,500 1,500 

จากนั้นทําการทดลองหาคาการซมึผานน้ําโดยทําการทดลองที่ความสูง 5, 10 และ 15 เซนติเมตร
ตามลําดับ แตละความสูงและแตละเปอรเซ็นตการผสมทําการทดลองเปนจํานวน 3 ซ้ํา บันทึกเวลาที่น้ําไหลออกจน
มีปริมาตร 250 ลูกบาศกเซนติเมตร และคํานวณคาการซึมผานน้ําโดยใชสมการ k = QL/Ath เพื่อเปรียบเทียบกับคา
กําหนด แตละเปอรเซ็นตการผสม และตัวอางอิง 

ชุดงานวิจัยเพิ่มเติมเปนการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการผสมกากตะกอนน้ําเสียจากโรงบําบัดน้ําเสียสี่พระยา
ในวัสดุผสมแตละชนิด คือ เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว ที่เปอรเซ็นตการผสม 5, 10, 15, 20 และระดับความสูง 5, 
10, 15 เซนติเมตร แตละการทดลองเปนจํานวน 3 ซ้ํา รวม 36 หนวยการทดลอง 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 879 

          ผลการทดลองและวิจารณ  
1. คุณลักษณะของกากตะกอน เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว 
 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะพื้นฐานทางกายภาพและทางเคมีของกากตะกอน เถาหนัก เถาลอย และปูน-
ขาว ไดแก ลักษณะเนื้อของตัวอยางทดลอง ส ีคาความเปนกรด - ดาง และปริมาณความชื้น ไดแสดงไวในตารางที ่
2 พบวา คาความเปนกรดดางของกากตะกอนน้ําเสียเปนเพียงตวัอยางทดลองเดียวที่เปนกลาง อีกสามตัวอยาง
ทดลองอยูชวงคาเปนดาง โดยเฉพาะเถาลอยและปูนขาวมีคาความเปนดางสูงมาก ปริมาณความชื้นของตัวอยาง
กากตะกอนเปนการคิดกอนการนําไปตากใหแหงเนื่องจากตัวอยางทดลองมีลักษณะเปนกึ่งแข็งกึ่งเหลวจึงมีปริมาณ
ความชื้นที่สูงมากเมื่อเทียบตอน้ําหนักแหง  
 
ตารางที่ 2   คุณลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของกากตะกอนน้ําเสีย เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว 

คุณลักษณะ กากตะกอนน้ําเสีย เถาหนัก เถาลอย ปูนขาว 

ลักษณะเนื้อของ
ตัวอยาง 

เนื้อละเอียดคลายดิน
เหนียว 

เนื้อหยาบคลาย
ทรายขนาดใหญหรือ

กรวด  

เนื้อละเอียด เปนผง
คลายแปง 

เนื้อละเอียด เปนผง
คลายแปง 

สี สีน้ําตาลเขม สีเทาออน สีน้ําตาลออน สีขาว 
pH (1:1 ดิน : น้ํา) 6.62 9.95 12.41 12.77 
ปริมาณความชื้น, % 
ตอน้ําหนักแหง 

320.767 29.316 0.016 0.012 

 คาการซึมผานน้ําในแตละชนิดของสิ่งผสม แสดงไวในตารางที ่ 3 พบวากากตะกอนน้ําเสียที่ปรับขนาด มี
คาการซึมผานน้ํานอยที่สุด รองลงมาคือ เถาลอย ปูนขาว และเถาหนักตามลําดับ ในทุกระดับความสูงที่กําหนด 
 

ตารางที่ 3   คาการซึมผานน้ําของกากตะกอนน้ําเสีย เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว 

คาการซึมผานน้ํา (ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท)ี 
ความสูง (เซนติเมตร) ตัวอยางทดลอง 

5 10 15 
กากตะกอนน้ําเสีย 2.945 x 10-4 1.163 x 10-4 7.270 x 10-5 
เถาหนัก 1.547 x 10-1 5.755 x 10-2 2.823 x 10-2 
เถาลอย 2.457 x 10-3 8.544 x 10-4 3.976 x 10-4 
ปูนขาว 1.360 x 10-1 5.267 x 10-2 1.861 x 10-2 
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2. คาการซึมผานน้ําในหนวยทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 กราฟแสดงเวลาเฉลี่ยที่น้ําไหลออกครบ 250 ลูกบาศกเซนติเมตรที่ความสูง 5, 10 และ15 เซนติเมตร 

กราฟแสดงเวลาที่น้ําไหลออกครบ 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
ที่ความสูง 5 เซนติเมตร
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กราฟแสดงเวลาที่น้ําไหลออกครบ 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
ที่ความสูง 10 เซนติเมตร
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กราฟแสดงเวลาที่น้ําไหลออกครบ 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
ที่ความสูง 15 เซนติเมตร
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 จากรูปภาพที ่ 1 พบวาที่เปอรเซ็นตการผสม 10 ใหเวลาเฉลี่ยที่น้ําไหลออกครบ 250 ลูกบาศกเซนติเมตร
มากที่สุด ในทุกระดับความสูง คือ 275,587 วินาที (5 เซนติเมตร), 330,483.7 วินาที (10 เซนติเมตร) และ 
370,754.7 วินาที (15 เซนติเมตร) คิดเปนคาการซึมผานน้ํา 2.505 x 10-4, 1.027 x10-4 และ 6.121 x10-5 ลูกบาศก
เซนติเมตรตอวินาท ี ตามลําดับ และที่ความสูง 15 เซนติเมตรในทุกเปอรเซ็นตการผสมใหเวลาเฉลี่ยที่น้ําไหลออก
ครบ 250 ลูกบาศกเซนติเมตรมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยเรื่องการปรับสภาพดินเหนียวดวยปูนขาวและ
เถาลอย เพื่อใชเปนวัสดุรองพื้นฝงกลบของคุณทวีศักดิ ์ทีแ่นะนําใหใชตัวปรับสภาพดินในชวง 6-10 เปอรเซ็นต และ
มีคาการซึมผานน้ําดีที่สุดที่เปอรเซ็นตการผสม 10 
 คาการซึมผานน้ําในชุดการทดลองเพิ่มเติม ไดแสดงไวในตารางที ่ 4 เมื่อเปรียบเทียบคาการซึมผานน้ําใน
ชนิดของผสมทั้งสามชนิด คือ เถาหนัก เถาลอย และปูนขาว พบวากากตะกอนน้ําเสียที่ผสมเถาลอยมคีาการซึมผาน
น้ําดีที่สุด (มีคานอย) ที่เปอรเซ็นตการผสมและความสูงเดียวกัน ตามมาดวย ปูนขาว และเถาหนัก ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบคาการซึมผานน้ําในชนิดของผสมทั้งสามชนิดกับตวัอางอิง (กากตะกอนน้ําเสีย) พบกากตะกอนน้ําเสีย
ที่ผสมเถาลอยทุกเปอรเซ็นตการผสมและทุกระดับความสูงใหคาดีกวา (ต่ํากวา) ตัวอางอิงที่ระดับเดียวกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการกําจัดตะกั่วดวยชุดดินโคราชผสมเถาลอยของคุณวรางคณา ที่พบวา
เมื่อผสมเถาลอยในดินโคราชคาการซึมผานน้ําของดินดีขึ้น (มีคานอยลง) สวนกากตะกอนน้ําเสียทีผ่สมปูนขาวใน
เปอรเซ็นตการผสม 10, 15 ที่ความสูง 5, 10 เซนติเมตร และทุกเปอรเซ็นตการผสมที่ความสูง 15 เซนติเมตร ใหคา
ดกีวา (ต่ํากวา) ตัวอางอิงทีร่ะดับเดียวกัน สําหรับกากตะกอนน้ําเสียที่ผสมเถาหนักพบใหคาดีกวาตัวอางอิงใน
เปอรเซ็นตการผสม 5 และ 10 ที่ความสูง 15 เซนติเมตร  

ตารางที่ 4   คาการซึมผานน้ําในกากตะกอนที่ผสมชนิดของผสมตางกันและที่ความสูงตางกัน 
 

คาการซึมผานน้ํา (ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท)ี 
เปอรเซ็นตการผสม 

ชนิดของผสมกับกาก
ตะกอน 

ความ
สูง 

5 10 15 20 
5 2.945 x 10-4 
10 1.163 x 10-4 ตัวควบคุม(กากตะกอน) 
15 7.270 x 10-5 
5 3.144 x 10-4 3.424 x 10-4 3.618 x 10-4 4.088 x 10-4 
10 1.180 x 10-4 1.245 x 10-4 1.303 x 10-4 1.374 x 10-4 เถาหนัก 
15 6.828 x 10-5 7.027 x 10-5 7.417 x 10-5 7.801 x 10-5 
5 2.940 x 10-4 2.685 x 10-4 2.589 x 10-4 2.573 x 10-4 
10 1.156 x 10-4 1.113 x 10-4 1.083 x 10-4 1.068 x 10-4 เถาลอย 
15 6.648 x 10-5 6.311 x 10-5 6.236 x 10-5 6.249 x 10-5 
5 3.008 x 10-4 2.763 x 10-4 2.821 x 10-4 2.954 x 10-4 
10 1.167 x 10-4 1.111 x 10-4 1.119 x 10-4 1.189 x 10-4 ปูนขาว 
15 6.709 x 10-5 6.439 x 10-5 6.375 x 10-5 6.685 x 10-5 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
 คาการซึมผานน้ําในกากตะกอนที่เปอรเซ็นตการผสม 10 และความสูง 15 เซนติเมตร ใหคาการซึมผาน
น้ําดีที่สุด เมื่อเทียบกับทุกหนวยทดลองและตัวอางอิง ดังนั้น เถาหนัก เถาลอย และปูนขาวที่ผสม (ในอัตราสวนที่
เทากัน) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพคาการซึมผานน้ําเมื่อใชในปริมาณที่เหมาะสม พิจารณาในแตละชนิดของสิ่งผสม 
พบวา คาการซึมผานน้ําดีขึ้นจากตัวอางอิง ที่ตัวผสมเถาลอยและปูนขาว และดีที่สุดในชวงเปอรเซ็นตการผสม 10-
20 ทุกคาความสูง คาการซึมผานน้ําต่ําลงจากตัวอางอิงเมื่อเปอรเซ็นตการผสมเพิ่มขึ้นที่ตัวผสมเถาหนัก  

คาการซึมผานน้ําดีที่สุดคือ 6.121 x10-5 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท ีที่เปอรเซน็ตการผสม 10 และความ
สูง 15 เซนติเมตรของตัวผสม เถาหนัก เถาลอย และปูนขาวที่ผสมแลว (ในอัตราสวนที่เทากัน) กับกากตะกอนน้ํา
เสีย มีคาสูงกวาคากําหนด คือ 1.0 x 10-7 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวินาท ีอยางไรก็ตามแมประสิทธิภาพต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด แตสามารถนําไปใชในรปูแบบอื่นได อาทิ การใชเปนวัสดุปูรองระหวางชั้น หรืออาจลดการใชวัสดุรองพื้น
สังเคราะหโดยใชแบบรวมกันระหวางวัสดุรองพื้นกับกากตะกอนที่ผสมกับสวนผสมระหวางเถาหนัก เถาลอย และ
ปูนขาว  และสามารถพัฒนาตอยอดเพื่อผลิตเปนอิฐหรือแผนปูทางเทาได ซึ่งตองมีการศกึษาเพิ่มเติมตอไป 
  

เอกสารอางอิง 
Environmental Agency. Review and Guidance on the Use of Landfill Cover Material.1sted. Landfill 

Cover Tas & Finish Group; 2000. 
Jirathanathaworn T. Stabilization of clayey sand with lime and fly ash for landfill liners. [Master of 

Engineering in Civil Engineering] Bangkok: Faculty of Graduate Studies, Kasetsart University; 
2005.  

Mark D. Hammond. SWANA Technical Policy: Alternative Daily Cover Materials for Sanitary Landfills; 
1996 October 25. 

Michael D. LaGrega, Phillip L. Buckingham, Jeffrey C. Evans and Environmental Resources 
Management. Hazardous Waste Management. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill; 2001. 

OhioEPA. Guidance Document: Alternative Daily Cover (ACD) Requests. [Online] 2004 Nov 2 [cited 
2009 Jan 16]; available from: URL: http://www.epa.gov/landfills/ACD-Requests#0654.pdf. 

Pollution Control Department. Problems and Directon on Operation the Sanitary Landfill. [Online] no 
date [cited 2008 Oct 30]; Available from: URL:http://www.pcd.go.th/Operate/LAndfillthai.pdf. 

Recycleguy. Brook Edwards. Introduction Booklet in Using Alternative Daily Cover. [Online] no date 
[cited 200 Dec 30]; Available from: URL: http://www.recycleguy.com/ADC_Booklet.pdf 

Srimok W. Lead Removal Efficieny by Korat Soil series with added Fly ash [M.Sc. Thesis in 
Environmental Sanitation]. Bangkok: Faculty of Graduated studies, Mahidol University; 2008. 

 
 

 


