
การจัดการส้วมสาธารณะ 
         

1. ความเป็นมาและความส าคัญของส้วม 

ในอดีตที่ผ่านมาส้วมเป็นปัญหาพ้ืนฐานที่ส าคัญทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้เริ่มด าเนินการเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องการมีและการใช้ส้วมอย่างจริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2503 ในรูปของโครงการพัฒนาอนามัยท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายด าเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านในชนบท เพื่อลดอัตราป่วยและตายของประชาชนในชนบท อันมีสาเหตุเนื่องจาก โรคระบบทางเดิน
อาหาร  (พ.ศ. 2503–2534) ใช้กลวิธีมุ่งพัฒนาองค์กรของชุมชนให้สามารถเป็นฐานรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่ประชาชน องค์กรของชุมชนถูกจัดขึ้นในรูปของกรรมการพัฒนาอนามัย ประกอบด้วย 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าอาวาส ครูใหญ่ และตัวแทนชาวบ้าน ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่าได้ผลดี 
ประชาชนมีความเข้าใจถึงอันตรายของอุจจาระ และในขณะเดียวกันการพัฒนาก่อให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เหมาะสมภายใต้ความร่วมมือของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ชุมชนสามารถ รับไปปฏิบัติได้
จนถึงแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 – 2534) กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญ 
คือ การด าเนินการเพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า มีการสนองตอบความจ าเป็นพ้ืนฐานของประชาชน 
เพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

จากความตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็นดังกล่าว ในปีพ.ศ. 2532 กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเป้าหมาย
การด าเนินงานให้ประชาชนในประเทศไทยมีส้วมถูกหลักสุขาภิบาลครอบคลุมครัวเรือนจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 
90 และได้เพ่ิมกลวิธีในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรมอนามัยในฐานะผู้รับผิดชอบ  จึงได้ท า
โครงการรณรงค์สร้างส้วม 100% ขึ้นและประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ กรมอนามัยได้
มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเยี่ยมและดีเด่นของจังหวัด ที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินส้วม 
100% โครงการดังกล่าวได้ด าเนินงานจนถึง ปี พ.ศ. 2542 ผลการด าเนินงานพบว่า มีส้วม ถูกหลักสุขาภิบาล
ครอบคลุมครัวเรือนร้อยละ 98.1 และปัจจุบันมีความครอบคลุมของส้วมอยู่ในอัตราใกล้เคียงกัน จากความส าเร็จ
ดังกล่าวองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟ ได้ให้ประเทศไทยเป็นสถานที่ฝึกอบรมและดูงาน เป็นแบบอย่าง
ให้กับประเทศที่ก าลังพัฒนาได้มาศึกษาดูงานเป็นประจ า อย่างไรก็ตามปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องความ
สะอาดของส้วมสาธารณะ 

 

2. การพัฒนาส้วมสาธารณะไทย 

หลังจากด าเนินการให้มีและใช้ส้วมแล้ว ในปีพ.ศ. 2547 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของส้วม กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ท าการศึกษาสถานการณ์ส้วมสาธารณะในประเทศไทย พบปัญหาในเรื่องความ
สกปรกและกลิ่นเหม็นมาก และการช ารุดของถังเก็บกักสิ่งปฏิกูล ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคส่งผล
กระทบต่อผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง และอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้
ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน ขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยให้
เกิดผล โดยได้จัดท าแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2549 – 2551) และแผนแม่บท
พัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2555) ผลการด าเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะไทยในระยะ
ที่ 1-2 มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จากการติดตามสถานการณ์การพัฒนาส้วมสาธารณะใน 12 กลุ่มเป้าหมาย 
พบว่าในปี พ.ศ. 2549 – 2555 มีส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมร้อยละ 9.08 ร้อยละ 20.16
ร้อยละ 30.85 ร้อยละ 40.37 ร้อยละ 49.50 ร้อยละ 55.47 และร้อยละ 62.45 ตามล าดับ 

โครงสร้างอายุของประชากรของไทยผู้สูงอายุหมายถึงผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป องค์การ
สหประชาชาติให้นิยามว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปี ขึ้นไปเกิน



ร้อยละ ๗ ของจ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็น 
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่ออัตราส่วนของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตั้งแต่ร้อยละ 20 หรือ อายุ 65 ปีขึ้นไปเพ่ิม
เป็นร้อยละ 14 

 
ปัจจุบันโครงสร้างอายุของประเทศไทยก าลังเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยที่ประชากรผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น

อย่างรวดเร็วจาก ร้อยละ 10.7 (7 ล้านคน) ในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 11.7 (7.5 ล้านคน)ในปี พ.ศ. 2553 แสดง
ว่าขณะนี้ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และคาดว่าประชากรผู้สูงอายุไทยจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 20.0 
(14.5 ล้านคน) ในปี พ.ศ. 2568นั่นแสดงว่าประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568 และ
คาดว่าในปี พ.ศ. 2573จะมีจ านวนผู้สูงอายุมากถึง 1ใน 4ของประชากรไทย ดังนั้น สุขภาพของผู้สูงอายุจึงเป็น
เรื่องหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุจะต้องเผชิญกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นปัญหาจาก
ความเสื่อมของร่างกายโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคที่พบมากที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ หรือในวัยกลางคน ทั้งใน
ผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปโดยพบว่าในกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า45 ปี ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงใน
กลุ่มอายุมากกว่า45 ปีผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชายและในกลุ่มที่มีอายุเกินกว่า 75ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิงจะมีข้อ
เสื่อมมากกว่าร้อยละ80-90 จากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในไทยของมูลนิธิโรคข้อ พบว่าปี พ.ศ. 2549 
ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมกว่า 6ล้านคนและมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้ข้อเข่า
เสื่อมได้เร็วขึ้นนั้นมาจากอายุที่มากขึ้น น้ าหนักตัวที่มากเกินไป การได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเข่าซึ่งผู้ที่ได้รับ
อุบัติเหตุที่ข้อเข่าไม่ว่าจะกระดูกข้อเข่าแตกหรือเอ็นฉีกจะเกิดข้อเข่าเสื่อมได้และการใช้ข้อเข่า ส าหรับผู้สูงอายุ
ที่นั่งยองๆ นั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบนานๆ จะพบข้อเข่าเสื่อมเร็ว การใช้ส้วมนั่งยองติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานานๆ หลายปี เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ข้อเข่าเสื่อม จากข้อมูลในปี พ.ศ. 2553 พบว่าพฤติกรรมการ
ขับถ่ายของคนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ส้วมนั่งยองในครัวเรือนร้อยละ 86.0 ใช้ส้วมนั่งราบร้อยละ 10.1 และมีบ้าน
ที่ใช้ทั้งส้วมนั่งยองและส้วมนั่งราบร้อยละ 3.1 ของครัวเรือนทั้งหมด  
 

3. ความหมายของส้วมและค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส้วม หมายถึง ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 หน้า 519)  
ส้วมสาธารณะ หมายถึง ส้วมในที่หรือทางสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเอกชน ที่จัดไว้

ให้บุคคลใช้บริการได้เป็นการทั่วไป หรือในสถานประกอบกิจการหรือสถานที่อ่ืนใดที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชน
ทั่วไปใช้บริการ 

สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือ          
มีกลิ่นเหม็น (พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 4)  

สิ่งปฏิกูลนี้ถือเป็นแหล่งปฐมภูมิของการปนเปื้อนทางชีวภาพของน้ าอาหารและดิน การจัดการ           
สิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลจะช่วยลดการแพร่กระจายของโรคระบบทางเดินอาหารที่มีช่องทาง                   
การแพร่กระจายของโรคผ่านทางสิ่งปฏิกูล และไม่ท าให้เกิดแมลงที่เป็นพาหะน าโรคเข้าไปสัมผัสหรืออยู่อาศัย
หรือวางไข่ ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ก าหนดให้อาคารที่บุคคลอาจเข้าสู่หรือเข้าไปใช้สอยได้ ต้อง
มีห้องน้ าและห้องส้วมในจ านวนที่เหมาะสม 
 
4. ส้วมกับผลกระทบต่อสุขภาพ 

(1) โรคระบบทางเดินหายใจเช่น วัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด หัดเยอรมันนอกจากจะติดต่อ
ผ่านการหายใจเอาเชื้อเข้าไปแล้วการที่มือไปสัมผัสกับสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกับบุคคลอ่ืนหรือเครื่องใช้ในที่



สาธารณะเช่นลูกบิดประตูแล้วมาแคะจมูกเชื้อโรคก็จะเข้าสู่โพรงจมูกส่วนหน้าเมื่อหายใจเข้าไปก็ท าให้เกิดโรค
ได ้

(2) โรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารเช่นท้องเสียโรคตับอักเสบชนิดเอโรคบิดอหิวาตกโรคโรค
พยาธิชนิดต่างๆซึ่งติดต่อได้จากการที่มือปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้แล้วหยิบจับอาหารรับประทาน 

(3) โรคพยาธิเกิดจากการสัมผัสไข่พยาธิหรือตัวพยาธิที่อยู่ในอุจจาระทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและเข้าสู่ร่างกาย  

(4) อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้ส้วมที่ไม่ถูกต้องเช่นการขึ้นไปนั่งบนชักโครกท าให้ตกลงมาซึ่ง
ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ 

 
5. ส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล หมายถึง ส้วมที่มีระบบการขับเคลื่อนอุจจาระและปัสสาวะลงสู่ที่เก็บกักซ่ึงจะต้อง
ป้องกันสัตว์แมลงพาหะน าโรคได้ และไม่ปนเปื้อนแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าใต้ดินทุกขั้นตอน ส้วมที่ถูกหลัก
สุขาภิบาลต้องมีองค์ประกอบต่างๆที่ส าคัญ คือ ตัวเรือนส้วม หัวส้วม บ่อกักเก็บอุจจาระ ท่อระบายอากาศ บ่อ
ซึม ต้องไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีน้ าขังบริเวณส้วม พื้นส้วมสะอาด (ท าด้วยวัสดุท าความสะอาดง่าย) ภายในห้องส้วม
มีการระบายอากาศดี มีน้ าส าหรับท าความสะอาดส้วม มีสบู่ล้างมือ ตัวเรือนส้วมสูงอย่างน้อย 2 เมตร มีขนาด
เนื้อที่ภายในไม่น้อยกว่า 0.9 ตารางเมตร ต่อหนึ่งที่นั่ง และต้องมีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร 
สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และอยู่ห่างจากแหล่งน้ าไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
 
6. เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 

การพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อ และเพ่ือความ
พึงพอใจของประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ จะเน้นพัฒนาส้วมสาธารณะในประเทศไทยให้
บรรลุ  3  เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ให้ได้มาตรฐาน หรือ HealthAccessibility, Safety  (HAS)   
  (1) สะอาด (Health) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการด าเนินการให้ถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitation Conditions) เช่น ห้องส้วมและ สุขภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีวัสดุ อุปกรณ์ 
บริการ เช่น  น้ าสะอาด  สบู่ล้างมือ กระดาษช าระ เพียงพอ และมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้ง
ทางร่างกาย และ จิตใจของผู้ใช้ส้วม เป็นต้น 
  (2) เพียงพอ หรือ สะดวก (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการ ของ
ผู้ใช้รวมถึงผู้พิการ ผู้สูงอายุและหญิงมีครรภ์ โดยก าหนดให้ทุกสถานที่ต้องมีส้วมเสมอภาคอย่างน้อย 1 ห้อง  
 (3) ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่น มีแสงสว่างพอเพียง พื้น
แห้ง แยกเพศชาย หญิง สถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว เป็นต้น 

การที่จะพัฒนามาตรฐานส้วมสาธารณะไทยให้ถูกหลักสุขาภิบาลจะต้องด าเนินการในองค์ประกอบ
หลัก 3 องค์ประกอบ คือ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชน และจะต้อง
ด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบหลักดังกล่าวด้วยนั้นเมื่อพิจารณาให้ครบวงจรแล้วจะเห็นว่าเมื่อ
ส้วมเต็มจะต้องมี การสูบ การขนถ่ายไปบ าบัด      

การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หมายถึง กระบวนการด าเนินการตั้งแต่การรองรับ การ
ขน การก าจัดและบ าบัดสิ่งปฏิกูล ที่มีการควบคุม ป้องกัน และด าเนินการมิให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรค
ระบบทางเดินอาหารและไข่พยาธิได้ รวมทั้งไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

 
 
 

 



6.1 เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) 
มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น 

ความสะอาด (Health :H) 
1. พ้ืน ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ที่
กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี
ใช้งานได ้

 
ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อโรค 

2. น้ าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์
ยุง ภาชนะเก็บกักน้ า ขันตักน้ า สะอาด อยู่ ใน
สภาพดี ใช้งานได้ 

ต้องมีน้ าใช้สะอาด เพียงพอเพ่ือใช้ราดส้วมและท า
ความสะอาดห้องส้วมและสุขภัณฑ์ รวมทั้งภาชนะ
เก็บกักน้ าและอุปกรณ์ สะอาด อยู่ในสภาพดี 

3. กระดาษช าระเพียงพอต่อการ 
    ใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจ าหน่าย

หรือบริการฟรี) หรือมีสายฉีดน้ าช าระที่สะอาด อยู่
ในสภาพดี ใช้งานได้ 

 

มีความจ าเป็นต้องท าความสะอาดร่างกายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังจากการขับถ่ายอุจจาระ  คนไทยส่วน
ใหญ่ชอบใช้น้ าท าความสะอาดหลังการขับถ่าย น้ าที่
ใช้ต้องสะอาดเพราะน้ าจะสัมผัสกับช่องเปิดเข้า
ร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิง 

4.  อ่างล้างมือ ก๊อกน้ า กระจกสะอาดไม่มีคราบ
สกปรก อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้ 

ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง 
และป้องกันเชื้อโรค 

5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยหลังการใช้ส้วมทุกครั้ง 
และป้องกันเชื้อโรค 

6. ถังรองรับมูลฝอยสะอาด มีฝาปิดอยู่ในสภาพดี ไม่
รั่ วซึม  ตั้ งอยู่ ในบริ เวณ อ่างล้ างมือหรือ  บริ เวณ
ใกล้เคียง 

ป้องกันเชื้อโรค และไม่ก่อให้เกิด  ทัศนอุจาด 

7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น ลดปัญหาความอับชื้น และการเกิดกลิ่นเหม็น 

8.สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่วแตก
หรือช ารุด 

มีภูมิทัศน์ที่ดีช่วยสร้างภาพลักษณ์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคระบบทางเดินอาหารและพยาธิ 

9. จัดให้มีการท าความสะอาด และระบบการควบคุม
ตรวจตราเป็นประจ า 

มีการบริหารจัดการที่ดี 
มีผู้รับผิดชอบจัดระบบวิธีการ ความถ่ีในการท าความ
สะอาดเพ่ือให้ส้วมสะอาดน่าใช้อยู่เสมอ 

ความเพียงพอ (Accessibility : A) 
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบอย่างน้อยหนึ่งที ่

 
ความสะดวก และปลอดภัย เพ่ือให้ ผู้ที่มีปัญหาทาง
สุขภาพสามารถใช้ส้วมนั่งราบได้ 



มาตรฐาน เหตุผล / ความจ าเป็น 
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่ เปิด
ให้บริการ 

เพ่ือความสะดวก ความจ าเป็นและเพียงพอต่อการใช้
งาน 

ความปลอดภัย (Safety :S) 
12. บริเวณท่ีตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา / เปลี่ยว 

 
ลดปัญหาอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

13. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป  ให้แยกเป็น
ห้ อ งส้ วมส าห รับ ช าย  – ห ญิ ง  โด ยมี ป้ ายห รือ
สัญลักษณ์ชัดเจน 

ความเป็นสัดส่วน  และปลอดภัย  ในชีวิต 
 

14. ประตู ที่จับเปิด-ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด 
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 

เพ่ือความปลอดภัย 

15. พ้ืนห้องส้วมแห้ง ป้องกันการลื่นหกล้มลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค   
ลดกลิ่นเหม็น 

16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเว มองเห็นความสะอาดชัดเจนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
และลดปัญหาอาชญากรรม 

 
6.2 กลุ่มเป้าหมาย ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย ความหมาย 
1.แหล่งท่องเที่ยว* แหล่งท่องเที่ยว 100 อันดับแรกของ ททท. ที่มีประชาชนไปเที่ยวมากที่สุด  

และอุทยานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
2.ร้านจ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารที่ผ่าน Clean Food Good Taste  
3.ตลาดสด* ตลาดกลุ่มเป้าหมายของโครงการตลาดสดน่าซื้อ   
4.สถานีขนส่งทางบกและทางอากาศ*  
  -สถานีขนส่งทางบก สถานีขนส่งของกรมการขนส่งทางบก บริษัทขนส่ง (บขส.) และสถานีรถไฟ 
  -สถานีขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยานในสังกัดกรมการขนส่งทางอากาศและการท่าอากาศยานแห่ง

ประเทศไทย 
5.สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดของ 

-บริษัทบางจากปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) 
-บริษัทปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกจ ากัด (Jet Jiffy) 
-บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย)จ ากัด (มหาชน) 
-บริษัท ซัสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
-บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
-บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
-บริษัท เชฟรอน(ไทย) จ ากัด (คาลเท็กซ์) 
-บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ ากัด (มหาชน) 



กลุ่มเป้าหมาย ความหมาย 
6.สถานศึกษา* โรงเรียน ในสั งกัดส านั กงานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน         

ประมาณ 31,021 แห่ง 
7.โรงพยาบาล  
-โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน ประมาณ 884 แห่ง 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/สอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัย ประมาณ 9,795 แห่ง 
8.สถานที่ราชการ* ศาลากลาง ที่ ว่าการอ าเภอ เทศบาล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  ส านักงานเขตกรุงเทพมหานครฯลฯ 
9.สวนสาธารณะ สวนสาธารณะที่มีส้วมสาธารณะบริการ 
10.ศาสนสถาน วัดในสังกัดส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จ านวน 39,282 แห่ง 

11.ส้วมสาธารณะริมทาง* ส้วมในพื้นที่สาธารณะของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดไว้
บริการประชาชน 

12.ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า/ 
ดิสเคานต์สโตร์ 

 

   -ศูนย์การค้า หมายถึงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีพ้ืนที่ให้เช่าเพ่ือประกอบการค้าปลีกไม่ต่ า
กว่า10,000 ตารางเมตรและมีร้านค้าย่อยเช่าประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า50 
ราย 

   -ห้างสรรพสินค้าหรือการขายปลีก 
    สินค้าท่ัวไปอื่น ๆ  

หมายถึงสถานประกอบการที่ด าเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการขายสินค้าใหม่
หลายประเภท ซึ่งสินค้าหลักไม่ใช่สินค้าประเภทอาหาร เครื่องดื่มหรือยาสูบ 
แต่เป็นการขายสินค้าทั่วไป ประเภทสิ่งถัก สิ่งทอ เสื้อผ้า เครื่องแต่ งกาย  
เครื่องมือ  เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องเรือน เครื่องใช้หรือ
ภาชนะประจ าบ้าน เช่น โต๊ะ เครื่องครัว จาน และภาชนะต่างๆ เครื่องท า
ความสะอาด เครื่ องโลหะ เครื่ องส าอาง หนั งสื อ  และเครื่อ งเขี ยน 
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ อุปกรณ์กีฬา โดยจัดแยก
ออกเป็นแผนก ตามประเภทของสินค้า แต่อยู่ภายใต้การบริหารงานเดียวกัน 
 

   - ดิสเคานต์สโตร์ (Discount Store) 
 
 
 

หมายถึง ร้านค้าที่ด าเนินการขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วๆไป เน้นการ
ขายสินค้าจ านวนมากในราคาถูก รวมถึงซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หรือไฮเปอร์มาร์ท
ซึ่งเป็นร้านค้าที่วางจ าหน่ายสินค้าอุปโภคที่จ าเป็นร้อยละ 80 และสินค้าทั่วไป 
ร้อยละ 20 และยังมีบริการอ่ืนๆ เช่น ซ่อมรองเท้า ขายยา และศูนย์อาหาร 

* กลุ่มเป้าหมาย ส้วมสาธารณะในสถานบริการสาธารณะ และสถานที่สาธารณะในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภทสถานศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย) 
เมื่ อ วั น ที่  1 ต .ค . 2557 ที่ ผ่ าน ม า  พ ญ .วั น ทนี ย์  วัฒ น ะ  ผู้ อ าน วยการส านั ก อน ามั ยก รุ ง เทพ ม ห าน คร   

เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2557 ตามโครงการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะในกรุงเทพฯ   
ใน  12 กลุ่ ม เป้ าหมาย ได้ แก่  ศาสนสถาน  สถานีบริการน้ ามั น เช้ือ เพลิ ง ตลาดสด ร้านอาหาร โรงพยาบาล   
ห้ างสรรพสิ นค้ า  ศู นย์ การค้ า สถานที่ ราชการ แหล่ งท่ องเที่ ย ว สวนสาธารณ ะ สถานศึ กษา สถานี ขนส่ ง   
และส้วมริมทาง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี   
ประเภทสถานศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย) โดยมี  นางกรองทิพย์ เข็มกลัด ผู้แทนงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม   
ส านักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

 

 











 
 
 
 



 

 


