คู่มือการจัดการกับขยะและของเสียในสภาวะนํา ท่ วม
ศูนย์ประสานจัดการความรู้เพือรับมือภัยพิบตั ิ (ศจภ.)
1 พฤศจิกายน 2554
ปั ญหาวิกฤตนํ (าท่วมครัง( นี (ยืดเยื (อและยาวนาน ในหลาย ๆ พื (นทีมีนํ (าท่วมนานนับเดือน สิงทีตามมา
จากนํ (าท่วมขัง คือ ปั ญหานํ (าเน่าเสีย โดยเฉพาะในชุมชนทีหนาแน่นในเขตเมืองก็จะมีนํ (าเน่าเสียมาก ส่ง
กลินเหม็นรบกวนผู้พักอาศัยทําให้ ไม่สามารถอยู่ร่วมกับภาวะนํ (าท่วมได้ นอกจากนีน( ํ า( ทีเน่าเสียยังเป็ น
แหล่งสะสมเชื (อโรคและอาจทําให้ เกิดโรคระบาดตามมาได้
นํ (าท่วมทีเน่าเสียเมือไหลไปสูค่ คู ลองและแม่นํา( สิง สกปรกต่าง ๆ ทีเจือปนในนํ (าก็จะส่งผลต่อระบบ
นิเ วศของนํ า( ทํ า ให้ ป ลาและสัต ว์ นํ า( ตายได้ นอกจากนี น( ํ า( ที มี สิงสกปรกเจื อ ปนอยู่แ ม้ จะนํ าไปปรั บ ปรุ ง
คุณภาพเพือทํานํา( ประปา ก็จะทําได้ ยากและสิ (นเปลืองค่าใช้ จ่ายในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ (ามาก
ขึ (น
สาเหตุหลักที!ทาํ ให้ นํา เน่ าเสียนัน มาจาก “ขยะและของเสีย” ทัง ที!ลอยและจมอยู่ในนํา
มีการใช้ สาร EM เพือแก้ ไขปั ญหานํ (าเน่าเสีย แต่การใช้ สาร EM นั (นเป็ นการช่วยบรรเทาปั ญหา
เท่านั (น ไม่ได้ แก้ ทีสาเหตุของการเน่าเสียของนํ (าโดยตรง ดังนั (น ศูนย์ประสานจัดการความรู้ เพือรั บมือภัย
พิบตั ขิ อชักชวนพวกเรามาร่ วมแรงร่ วมใจกัน “จัดการกับขยะและของเสียในสภาวะนํ (าท่วม”
บางท่านอาจคิดว่า นํ (าท่วมในบริ เวณบ้ านทีทา่ นอาศัยอยู่ ไม่ได้ เป็ นนํ (าท่วมขัง แต่เป็ นนํ (าทีไหลไปที
อืนไม่มีโอกาสเน่าเสีย แต่ทีจริ งแล้ วท่านกําลังเพิมสารอินทรี ย์และเชื (อโรคให้ กับเพือนคนไทยทีอยู่ปลายนํ (า
ซึง จะทําให้ นํ (าเน่าเสียเมือสกปรกถึงระดับหนึง การจัดการกับขยะและของเสียจะเป็ นการช่วยเหลือคนไทย
ด้ วยกัน

“ขยะ” ทีทําให้ นํ (าเน่าเสียได้ เป็ นสารอินทรี ย์ทีได้ มาจากพืชและสัตว์ ได้ แก่
1. ขยะจากเศษอาหารและพืชผักผลไม้
2. กระดาษ หนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ
3. ไม้ ฟาง หญ้ า เศษไม้
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เมือมี การย่อยสลายสารอินทรี ย์ จะทําให้ ปริ มาณออกซิเจนในนํ า( ลดลง ทําให้ นํา( เน่าเสีย และกลิน
เหม็นทีเกิดขึ (นมาจากจุลนิ ทรี ย์ทีไม่ใช้ ออกซิเจนทีเพิมจํานวนมากขึ (นและปล่อยก๊ าซไข่เน่าออกมา
“ขยะและของเสีย” ทีทําให้ เกิดโรคติดต่อได้
1. อุจจาระ
2. ปั สสาวะ
3. ซากสัตว์
“ขยะที!ย่อยสลายได้ ยาก”
1. กล่องโฟม ต้ องใช้ เวลาย่อยสลาย 2,000 ปี
2. ช้ อนพลาสติก ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ใช้ เวลาย่อยสลาย 250 ปี
กล่องโฟมหรื อถุงพลาสติกจะไม่ ทําให้ นํา( เน่าโดยตรง แต่กล่องโฟมทีมีเปื (อนเศษอาหาร จะเป็ น
สาเหตุทีทําให้ นํ (าเน่าเสียได้
พฤติกรรมของประชาชนคนไทย ในสถานการณ์นํ (าท่วมปี ทีแล้ ว
(จากการศึกษาของ กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ตุลาคม 2553)
1. ขับถ่ายลงนํ (า มีการถ่ายอุจจาระและปั สสาวะลงในนํ (าทีท่วมขังเนืองจากห้ องนํ า( ถูกนํ (าท่วมใช้ การ
ไม่ได้ และไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้ สขุ าลอยนํ (าในเวลากลางคืน
2. ขับถ่ายลงถุงดําแต่ทิ (งลงนํ (า เนืองจากไม่มีระบบการจัดเก็บขยะในชุมชนช่วงนํ (าท่วม
3. ทิ (งขยะต่าง ๆ ลงนํ (า ให้ ลอยไปตามนํ (า เพราะคิดว่านํ (าจะไหลไปยังพื (นทีอืน ๆ
4. ทิ (งขยะใส่ถุงโดยไม่ผูกให้ มิดชิดก่ อนนําไปทิ (ง ทําให้ ถงุ ขยะแตกกระจัดกระจายตอนขนส่งและ
จัดเก็บ
นอกจากนี (แม้ คนในชุมชนจะทิ (งขยะได้ ถูกต้ องตามจุดทีกําหนดไว้ แต่ท้องถินไม่พร้ อมในการเก็บ
และกําจัดขยะ เพราะต้ องทุ่มสรรพกําลังในการป้องกันนํ (าท่วม การอพยพผู้คน หรื อการแจกจ่ายถุงยังชีพ
ทําให้ เกิดปั ญหาขยะตกค้ าง รวมทั (งไม่มีการจัดเก็บขยะทีลอยในนํ (า
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สถานการณ์ ของโรคที!ระบาดจากนํา ท่ วมขังที!สกปรก
ข้ อมูลของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในช่วงนํา( ท่วมประเทศไทย 32 จังหวัด
223 อําเภอ ระหว่างวันที 1 กันยายน –14 ตุลาคม 2554 พบว่า มีผ้ ปู ่ วยเป็ นโรคท้ องร่ วง 24,621 ราย โรค
ตาแดง 3,708 ราย และเป็ นโรคฉีหนู 73 ราย ซึง สาเหตุสว่ นหนึงมาจากความสกปรกและเชื (อโรคทีมากับนํ (า
ท่วม
แนวทางการจัดการกับขยะ
เป้าหมายหลัก คือ ลดปริ มาณขยะที!ต้องทิง ลดพืน ที!จัดเก็บ และไม่ ทงิ  ลงในนํา ที!ท่วม เพื!อ
ลดการเน่ าเสียของนํา และการเกิดโรคระบาด
ถ้ าท่ านเป็ นผู้มีจติ สาธารณะทําอาหารแจกให้ ผ้ ูประสบภัยนํา ท่ วม ท่ านควรจะ
1. ลดปริมาณการใช้ กล่องโฟม “จากข้ าวกล่อง(โฟม) สูข่ ้ าวถุง(พลาสติก) และข้ าวห่อ(กระดาษ)
- เปลีย นจากการใช้ กล่องโฟมไปเป็ น “ถุงพลาสติก, กล่องพลาสติก” จะทําให้ ลดปริ มาณขยะ
ได้ มาก เพราะกล่องโฟมจะใช้ พื (นทีในการจัดเก็บมากกว่าถุงพลาสติก และในอนาคตทีต้อง
ใช้ พืน( ที ในการฝั งกลบ หรื อ ใช้ การเผาทํ าลายที ส่งผลต่ อสภาพปั ญหาสิงแวดล้ อม (ท่ า น
ทราบหรื อไม่ ว่า ในแต่ ละวัน มี การใช้กล่ องโฟมใส่อาหารแจกให้ผู้ประสบภัยหลายหมื #น
กล่อง)
- การทําอาหารแจกจ่ายใส่ถุงพลาสติก ควรใช้ ถุงพลาสติกให้ น้อยทีสดุ เช่น ทําอาหารเป็ น
ข้ าว 1 ถุง กับข้ าว 1 ถุง ไม่จําเป็ นต้ องมีกบั ข้ าวหลาย ๆ ถุง
- ควรใช้ บรรจุภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับสิง แวดล้ อม เช่น กระดาษใบตองเทียมทีใช้ ห่ออาหาร (แบบ
ทีใช้ ห่อข้ าวมันไก่ ข้ าวหมูแดง) หรื อ เลือกใช้ กล่องบรรจุอาหารแบบย่อยสลายได้ ทีทําจาก
ชานอ้ อยแทน (กล่อ งบรรจุอาหารแบบย่อยสลายได้ ติดต่อได้ ที บริ ษั ท บรรจุภัณฑ์ เพื อ
สิงแวดล้ อม จํากัด โทรศัพท์: 02 944-5512, 02 363-4370 แฟกซ์: 02 944-5282 e-mail
address: info@thaibpe.com, trulybio@gmail.com website www.thaibpe.com)
2. ให้ ท่ านใช้ แ กลลอนขนาดใหญ่ บ รรจุนํ า( ดื มเพื อ นํ า ไปแจกแทนการแจกนํ า( ดื ม บรรจุข วดเล็ก ๆ
โดยเฉพาะในกรณีทีแจกในศูนย์พกั พิง
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3. ช่วยกําจัดขยะออกจากพื น( ทีนํ (าท่วม เมื อเข้ าไปแจกถุงยังชีพ หรื ออาหาร ให้ ช่วยรั บ/เก็บขยะออก
จากบ้ านหรื อชุมชน (ท่านทราบหรื อไม่ว่า ทีผ# ่านมามี การแจกถุงยังชี พหรื ออาหารกล่องจํ านวนมาก
แต่ยงั คงมี ปัญหาในการจัดเก็บขยะต่าง ๆ ออกมาจากพืน0 ทีท# ี น# ํ0าท่วม)
ถ้ าท่ านเป็ นผู้ประสบภัยนํา ท่ วม ท่ านควรจะ
1. ลดปริ มาณขยะให้ เกิดขึ (นน้ อยทีสดุ คนไทยผลิตขยะเฉลียคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน ถ้ านํ า( ท่วมสัก
เดือน เราจะมีขยะอยู่ในบ้ าน 30 กิโลกรัม(หากบ้ านนัน( มี ผ้ อู าศัย 3 คน ก็จะมีขยะเกื อบ 100
กิโลกรัมภายในหนึงเดือน) และถ้ าปล่อยให้ ขยะทั (งหมดลอยนํา( ไปก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิง แวดล้ อมอย่างมหาศาลหลังนํ (าลด
2. ลดปริมาณขยะเศษอาหาร โดยตักแต่พอดีและรับประทานอาหารให้ หมด อย่าให้ เหลือทิ (งเป็ นขยะ
3. ควรคัดแยกขยะเศษอาหาร ขยะเปี ยก ขยะแห้ ง และขยะทีรีไซเคิลได้ ออกจากกัน เพราะถ้ ารวมกัน
แล้ วเราจะมีขยะปริ มาณมากทีบดู เน่าและส่งกลิน เหม็น แต่เมือคัดแยกขยะแล้ ว ส่วนขยะแห้ งจะไม่
มีการบูดเน่า สามารถเก็บไว้ เพือรอทิ (งเมือวิกฤตินํ (าท่วมผ่านพ้ นไปแล้ ว
4. อาหารในกล่องโฟม ถ้ ารั บประทานไม่หมด มีเศษอาหารอยู่ ให้ ทิ (งเฉพาะเศษอาหารลงในถุงขยะ
เปี ยก และใช้ กระดาษทิชชู เช็ดเศษคราบอาหารให้ สะอาด สามารถเก็บกล่องโฟมแยกไว้ เป็ นขยะ
แห้ งรอทิ (งภายหลัง ไม่ควรเอากล่องโฟมไปล้ างหรื อแกว่งในนํ า( เพราะคราบไขมันจะลอยอยู่ทีผิว
ของนํ (า ทําให้ ออกซิเจนไม่สามารถละลายลงสูน่ ํ (า นํ (าขาดออกซิเจน เน่าเหม็นได้ งา่ ย
5. ขวดนํ (าดืมทีใช้ แล้ ว ให้ บีบขวดให้ แบนเพือประหยัดเนื (อที และจัดเก็บเป็ นขยะแห้ งรอทิ (งภายหลังนํ (า
ลด
6. กล่องนมสามารถพับเก็บให้ มีขนาดเล็ก ไม่เกิดกลิน การบูดเน่า และไม่มีแมลงรบกวน ซึง สามารถ
นําไปรี ไซเคิลภายหลังได้ (ดูเอกสารการพับกล่องนม)
7. ถ้ าทําได้ ให้ นําขยะเปี ยกไปตากแดด จะทําให้ มีกลินน้ อยลงเพราะเป็ นการย่อยสลายของแบคทีเรี ย
ทีใช้ ออกซิเจน ถ้ าขยะเปี ยกทับ ถมหมัก หมม จะมี กลินเหม็นมาก เพราะเป็ นการย่อยสลายของ
แบคทีเรี ยทีไม่ใช้ ออกซิเจน
8. ขยะเปี ยกทีทิ (งจะต้ องมัดปากถุงให้ แน่น เพือไม่ให้ มีขยะเล็ดลอดออกมา
9. ในแต่ ล ะชุม ชนควรจัด สถานที เ พื อรวบรวมขยะบนพื น( ที แ ห้ ง เพราะหน่ ว ยงานท้ อ งถิ น อาจไม่
สามารถเข้ าไปเก็บขยะได้ เป็ นระยะเวลานานเป็ นสัปดาห์ และห้ ามทิ (งถุงขยะลงในนํ (าทีท่วม
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10. ถ้ ามีขยะลอยนํ (าผ่านมาหน้ าบ้ าน ควรเก็บขยะทีลอยนํา( มาใส่ถงุ ดํามัดปากถุงให้ แน่น และรวบรวม
ไว้ ในจุดรวมของชุมชน จะช่วยลดปริมาณขยะในนํ (าและลดการเน่าเสียของนํ (าได้
ถ้ าท่ านเป็ นหน่ วยงานท้ องถิ!นที!ดูแลการจัดเก็บขยะ ท่ านควรจะ
1. กําหนดจุดรวบรวมขยะในแต่ละพื น( ทีให้ ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ ให้ คนในชุมชนทราบ ให้ แต่ละ
บ้ านนําขยะมารวมในจุดนั (น เพือลดเวลาในการจัดเก็บตามบ้ านแต่ละหลัง
2. ในกรณีทีมีกําลังคนน้ อย ควรจัดเก็บเฉพาะขยะเปี ยกเป็ นหลัก เพือทีจะจัดเก็บขยะได้ ทวั ถึงทุกพื (นที
ทีนํ (าท่วม
3. ประสานงานกับหน่วยงานองค์กรการกุศลต่าง ๆ ทีไปบริ จาคสิงของต่าง ๆ ให้ ช่วยรั บขยะกลับมา
ทิ (งตามจุดทีกําหนดไว้
4. ประสานงานกับศูนย์พกั พิงต่าง ๆ ถึงกําหนดระยะเวลาทีจะเข้ าไปจัดเก็บขยะ เช่น สัปดาห์ละสอง
ครัง(
ถ้ าท่ านเป็ นผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด คอนโดมิเนียม
1. ต้ องช่วยกันลดปริ มาณขยะให้ น้อยทีสดุ โดยเฉพาะขยะทีเป็ นเศษอาหาร ผัก ผลไม้
2. ให้ แยกขยะเป็ นขยะเปี ยกและขยะแห้ ง
3. สําหรับขยะเปี ยก
a. ให้ นําขยะเปี ยกใส่ถงุ ดํามัดให้ แน่น ต้ องมัน ใจว่าถุงจะไม่แตก อย่าใส่ขยะมากเกินไป ถ้ าไม่
มัน ใจให้ ใส่ถงุ 2 ชัน( นําไปทิ (งในห้ องขยะ เพือไม่ให้ เกิดกลินเหม็น ห้ ามนําขยะเปี ยกใส่ถงุ
ทิ (งโดยไม่ปิดปากถุง เพราะเมือทิ (งรวมกันจะทําให้ มีปริ มาณมาก ถุงขยะรวมอาจแตกได้
(การมัดปากถุงให้ แน่น จะทําให้ แบคทีเรี ยย่อยสลายขยะได้ ช้าลง )
b. ให้ แม่บ้านหรื อเจ้ าหน้ าทีนําขยะทีอยูใ่ นห้ องขยะภายในอาคารไปรวบรวมไว้ ทีพื (นทีโล่ง เช่น
บนดาดฟ้าของอาคาร เพือรอการจัดเก็บจากท้ องถินต่อไป
4. สําหรั บขยะแห้ ง ให้ เก็ บไว้ ในห้ องพักของตนเอง รอการทิ (งเมื อนํา( ท่วมลดลงแล้ ว ถ้ าไม่แยกขยะ
เปี ยกกับขยะแห้ งออกจากกันจะทําให้ ปริ มาณขยะทีเน่าเหม็นได้ มีปริมาณมากและจัดการได้ ยาก
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แนวทางการจัดการอุจจาระ
1. ให้ ถ่ายหนักและถ่ายเบาลงส้ วม ห้ ามถ่ายลงนํา( โดยตรง เพื อไม่ให้ เป็ นการแพร่ กระจายเชื (อโรคที
อาจทําให้ เกิดโรคระบาดต่าง ๆ ได้ กรณีทีไม่มีห้องนํ (าต้ องถ่ายลงในสุขาประดิษฐ์ ทีใช้ ถงุ ดําเป็ นที
เก็บอุจจาระ
2. การถ่ายอุจจาระในถุงดํา ถ้ าใช้ ครัง( เดียวให้ มัดปากถุงให้ แน่น แต่ถ้าจะใช้ หลายครัง( ให้ ใส่ปูนขาวลง
ไป 2 ช้ อนโต๊ ะเพือฆ่าเชื (อโรค
3. นําอุจจาระในถุงดํามาใส่ในถุงขยะอีกชั (นหนึง แล้ วนํ าไปทิ (งบริ เวณทีจัดไว้ หรื อรวบรวมไว้ เพื อรอ
การนําไปจัดการอย่างถูกวิธี
4. การมัดปากถุงดําหรื อถุงขยะต้ อง บีบไล่อากาศในถุงออกให้ หมดเพือประหยัดเนื (อทีทิ (งขยะ
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