แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นระหว่างอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาหลังน้ําลด
การจัดการขยะมูลฝอยช่วงเกิดอุทกภัย
ในช่วงเกิดอุทกภัยท้องถิ่นควรมีการจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่ประสบอุทกภัย โดย
พิจารณาจากระดับความรุนแรงและความเสียหายในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนการดําเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ส่วนการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยควรดําเนินการดังนี้
ระบบเก็บรวบรวม
ในภาวะที่ น้ํ าท่ วมขั ง พบว่ าภาชนะรองรับขยะมู ลฝอยส่วนใหญ่ สู ญหาย หรือไม่
สามารถใช้งานได้ เนื่องจากการพัดพาของน้ํา ทําให้ประชาชนทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงน้ํา
ก่อให้เกิดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเก็บขน
ขยะมูลฝอยได้ตามปกติเนื่องจากระดับน้ําสูง หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ควรดําเนินงานในการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชน ดังนี้
 แจ้งให้ประชาชนรับทราบถึงวันที่จะดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 จัดหาและแจกจ่ายถุงดํา/ถุงพลาสติกสําหรับจัดเก็บขยะให้กับประชาชนใน
พื้นที่ประสบอุทกภัย
 ให้มีการคัดแยกขยะและเศษอาคารบ้านเรือนที่เสียหายและถูกน้ําพัดพา
ออกจากขยะมูลฝอยไปที่กําจัดเฉพาะเพื่อนําไปคัดแยกและใช้ประโยชน์
ต่อไป
 จัดหาเรือท้องแบนสําหรับเก็บขนขยะมูลฝอย และกําหนดจุดขนถ่ายขยะ
มูลฝอยไปยังรถเก็บขน
 กรณี ไ ม่ ส ามารถเข้ า ใช้ ร ะบบกํ า จั ด ได้ ใ ห้ ข นส่ ง ไปยั ง พื้ น ที่ ชั่ ว คราวหรื อ
สถานที่ อปท. ข้างเคียง

๒
ระบบขนส่ง
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากชุมชนที่ถูกน้ําท่วมขัง โดยเรือท้องแบนแล้วขนถ่าย
ขยะมูลฝอยไปยังรถเก็บขนเพื่อนําไปกําจัด หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเป็น
จุดพักหรือรวบรวมขยะชั่วคราวก่อนจะนําไปกําจัดต่อไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 ขนาดพื้นที่เพียงพอสําหรับรองรับขยะมูลฝอยในช่วงน้ําท่วมขัง
 ตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม (ห่างจากที่อยู่อาศัย แหล่งน้ํา และสถานที่สําคัญ
เป็นต้น) โดยอาจเลือกใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือพื้นที่ว่างเปล่า
 มีถนนเข้าถึงได้ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บขนไปกําจัดต่อไป
ทั้งนี้การรวบรวมขยะมูลฝอยมายังจุดพักขยะ ควรมีการแบ่งเขตหรือโซนพื้นที่เพื่อทํา
การคัดแยกขยะมูลฝอยเบื้องต้นแบบง่ายๆ เช่น การคัดแยกขยะรีไซเคิล/ขยะจากสิ่งปลูกสร้างออก
จากขยะมูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการนําไปกําจัด
ระบบกําจัด
ท้องถิ่นควรดําเนินการดังนี้
 ป้องกันสถานที่ไม่ให้ถูกน้ําท่วมระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเสริมคันดิน
สูบน้ํา ระบายน้ําฝน หากจําเป็นให้มีการป้องกันการแพร่กระจายของขยะ
มูลฝอยโดยใช้ตาข่ายล้อมรอบบริเวณ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถป้องกัน
น้ําท่วมระบบกําจัดขยะมูลฝอยได้ ให้เร่งนําดินกลบทับขยะมูลฝอยเดิม
ก่อนที่น้ําจะเข้าท่วม เพื่อป้องกันขยะมูลฝอยหลุดออกสู่ภายนอก
 หากมีปัญหาในเรื่องน้ําชะขยะมูลฝอยและกลิ่น สามารถใช้น้ําจุลินทรีย์
ช่วยบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ควรมีเจ้าหน้าที่ควบคุม เฝ้าระวัง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ําท่วมเกิน
กว่าระดับที่กําหนด
 จัดหาระบบกําจัดขยะมูลฝอยสํารอง หรือติดต่อขอใช้สถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยของหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยทหารที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง (ในกรณีที่ไม่มี
สถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหรือได้รับความเสียหาย) เพื่อนําขยะมูลฝอยไป
กําจัดให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
 หากหาสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยไม่ได้หรือตั้งอยู่ห่างไกล ควรมีการจัดหา
พื้นที่กําจัดชั่วคราวที่ไม่มีน้ําท่วมขังและมีความเหมาะสมตามเกณฑ์การ
คัดเลือกพื้นที่ของสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ และ
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถ
ลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมต่อไป
ทั้งนี้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยแสดงในภาพที่ ๑

๓

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ไมไดรับความ
เสียหาย

สถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ไดรับความเสียหาย
ขนถายขยะมูลฝอยโดยรถเก็บขน

กําจัดยังสถานที่
กําจัดขยะมูลฝอย
(Land Fill)

กําจัดยังสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (Land Fill)

ภาพที่ ๑ แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัย

ปรับปรุงฟนฟูพรอมทั้งติดตอหรือประสานหา
พื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือพักชั่วคราว

๔
การจัดการขยะมูลฝอยหลังเกิดอุทกภัย
ในการปรั บปรุง/ฟื้นฟู ระบบการจัดการขยะมูลฝอยหลั งเกิดอุทกภัย หน่ วยงาน
ท้องถิ่นต้องมีแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอน ระบบเก็บรวบรวม ระบบขนส่ง และ ระบบกําจัด
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ระบบเก็บรวบรวม
 ขยะชุมชน
เมื่อเข้าสู่สภาวะปกติหรือระดับน้ําได้ลดระดับลงแล้ว ทางหน่วยงานท้องถิ่นต้อง
สํ า รวจและตรวจสอบความเสีย หายของอุป กรณ์ เช่น ถัง ขยะมูล ฝอย (การสูญ หาย/ชํ า รุด ) ว่า
เพีย งพอกับ ปริม าณขยะมูล ฝอยที่เกิดขึ้น หรือ ไม่ หากไม่เ พีย งพอหน่ว ยงานท้อ งถิ่น ต้อ งจัดหามา
เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยมีหลักในการพิจารณาถังรองรับมูล
ฝอยดังนี้
๑. ลักษณะแข็งแรงทนทานตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานอื่นๆ เทียบเท่า
๒. ออกแบบให้สามารถป้องกันน้ําฝน แมลงวัน หนูแมว สุนัข และ
สัตว์อื่นๆ มิให้สัมผัสหรือคุ้ยเขี่ยขยะได้
๓. ชิ้นส่วนต่างๆ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อความสะดวกใน
การถ่ายเทขยะมูลฝอย และล้างทําความสะอาด
๔. ผลิตจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อน และไม่เป็นสนิม
๕. น้ํ า หนั ก เบาและมี ข นาดพอเหมาะ เพื่ อ ความสะดวกในการ
เคลื่อนย้ายและถ่ายเทขยะมูลฝอย
๖. ขนาดความจุและจํานวนเพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยในบริเวณนั้นๆ
๗. ไม่มีสารพิษ (Toxic substance) เป็นส่วนประกอบ ในกรณีใช้
สารเติมแต่งควรมีปริมาณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

ถังขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทที่ผลิตจาก
ยางรถยนต

ถังขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทที่ผลิตจาก
พลาสติก

ภาพที่ ๒ รูปแบบของถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท

๕
เมื่อท้องถิ่นได้จัดหาถังขยะมูลฝอยมาทดแทนของเดิมที่สูญหายไปแล้วนั้น ควรนําถัง
ขยะมูลฝอยไปจัดวางเพื่อรองรับขยะมูลฝอยดังนี้
๑. พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นและเขตพาณิชย์กรรม (๕๐ คน/ไร่) ควร
วางถังรองรับขยะมูลฝอยห่างกันทุกๆ ระยะ ๕๐-๗๐ เมตร
๒. พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (๒๕ คน/ไร่) ควรวางถังขยะมูล
ฝอยห่างกันทุกๆ ระยะ ๑๐๐-๑๕๐ เมตร
๓. พื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (๑๐ คน/ไร่) ควรวางถังรองรับขยะ
มูลฝอยห่างกันทุกๆ ระยะ ๒๐๐ –๒๕๐ เมตร
๔. จุดที่มีขยะมูลฝอยมาก เช่น ตลาด โรงเรียน สถานที่ราชการ ควรวาง
ถังรองรับขยะมูลฝอยในตําแหน่งที่สะดวกต่อการเข้าไปเก็บรวบรวมโดยรถเก็บ
ขน
๕. พื้นที่ตั้งถังรองรับขยะมูลฝอยควรจัดวางดังนี้
- ไม่กีดขวางทางสัญจรปกติหรือทางเท้า
- ไม่ก่อให้เกิดความสกปรก กลิ่นเหม็นรบกวนประชาชน
- ตั้งอยู่ในบริเวณที่รถเก็บขนสามารถเข้าไปเก็บขนขยะมูลฝอยได้
สะดวก
- ควรวางถังรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ของราชการ หากต้องวางใน
พื้นที่เอกชนควรได้รับความยินยอมจากผู้มีกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ก่อน
 เศษวัสดุสิ่งปลูกสร้าง/ขยะสิ่งก่อสร้าง
เศษวัสดุสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ํา
ท่วม หน่วยงานท้องถิ่นควรดําเนินการดังนี้
๑. จัดทํารายการและจํานวนเศษวัสดุสิ่งปลูกสร้าง/ขยะสิ่งก่อสร้างที่
สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
๒. จัดหาผู้รับซื้อวัสดุรีไซเคิลจากขยะสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสามารถของแหล่งรับซื้อที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ประสบภัยว่าสามารถรับซื้อ
ขยะสิ่งก่อสร้างได้มากน้อยเพียงใด
ระบบขนส่ง
ในช่ว งเกิด อุท กภัย การขนส่ง ขยะมูล ฝอยเพื่อ นํา ไปกํา จัด อาจมีค วามยุ่ง ยากใน
การดําเนินงาน แต่หลังจากระดับน้ําลดลงและพื้นที่แห้งแล้ว รถเก็บขนสามารถทําการเก็บขนได้
หน่วยงานท้องถิ่นควรดําเนินการดังต่อไปนี้

๖
๑. คาดการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายหลังน้ําลด เพื่อที่จะ
ทราบปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนําไปกําจัด สําหรับกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานที่เหมาะสม
๒. ตรวจสอบเส้นทางในการเก็บขน จุดพักและนําขยะมูลฝอยไปกําจัด
เพื่อให้การขนส่งขยะมูลฝอยดําเนินการได้ตามปกติ
๓. ตรวจสอบความเพียงพอของจํานวนรถเก็บขน หากไม่เพียงพอควร
อาจจะขอใช้รถเก็บขนจากหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียง หรือจัดจ้างเอกชน
ดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอย
๔. จัดทําแนวทางการเก็บขน โดยต้องกําหนดจํานวนเที่ยวเก็บขน/วัน
และเวลาเก็บขนให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ โดย
ท้องถิ่นควรมีข้อกําหนดในการปฏิบัติดังนี้
ควบคุมดูแลมิให้มีการบรรทุกขยะมูลฝอยเกินน้ําหนักของรถเก็บ
ขนที่กําหนดไว้
ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการขนส่งบนถนนสาธารณะ
ขนส่งขยะมูลฝอยในภาชนะบรรจุหรือกระบะที่ปิดมิดชิดของ
ยานพาหนะ
ควบคุ ม การหกหล่ น ปลิ ว ฟุ้ ง ของขยะมู ล ฝอยออกนอก
ยานพาหนะขนส่ง โดยมีผ้าใบหรือตาข่ายคลุมขยะมูลฝอยระหว่างการขนส่ง
จํากัดความเร็วของรถเก็บขนที่วิ่งผ่านชุมชน หรือบริเวณทางร่วม
ทางแยกให้มีความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นฟุ้ง
กระจาย
พนักงานขับรถ ต้องปฏิบัติงานตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ระบบกําจัด
การปรับปรุง / ฟื้นฟูสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย นั้นหน่วยงานท้องถิ่นต้องพิจารณา
ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยแยกเป็นกรณีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยได้รับความเสียหายและไม่ได้
รับความเสียหาย
๑. กรณีสถานที่กําจัดได้รับความเสียหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
- ประสานหน่วยงานท้องถิ่นใกล้เคียงที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อขอใช้สถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยชั่วคราว
- จัดทํารายละเอียดความเสียหาย ที่เกิดกับสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอย

๗
- ดําเนินการปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
๒. กรณีสถานที่กําจัดไม่ได้รับความเสียหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรดําเนินการดังต่อไปนี้
- จัดเตรียมพื้นที่สําหรับคัดแยกวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ ออกจาก
ขยะมูลฝอยที่เก็บรวมรวมเพื่อลดปริมาณขยะที่จะนําไปกําจัด
- ดําเนินการฝังกลบทับขยะมูลฝอยรายวัน เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็น
- ดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานเดิมที่ท้องถิ่นได้วางแผนไว้

