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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 การศึกษาความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ราชนครินทร  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อแสวงหาความรู 
ที่จะนํามาใชในการกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย จึงไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในประเด็นสําคัญ  ดังนี้ 

2.1 ความหมายและความสําคัญของสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
2.2 แนวคิด  ทฤษฎี 
2.3 สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
2.4 ขอบขายสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

2.4.1 ดานอาคารสถานที่ 
2.4.2 ดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 
2.4.3 ดานการเรียนการสอน 
2.4.4 ดานกลุมเพื่อน 
2.4.5 ดานการบริหาร 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.6 สรุปกรอบแนวคิด 

 

2.1   ความหมายและความสําคัญของสภาพแวดลอมสถานศึกษา 
 

2.1.1 ความหมายของสภาพแวดลอมสถานศึกษา  สภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
จะมีอิทธิพลตอนักศึกษาถามีการจัดสภาพทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในสถานศึกษาไมวาจะเปนบุคคล  
อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  เครื่องใช  การบริหาร หรือการจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
ในสถานศึกษาใหมีสภาพที่เหมาะสม  จะทําใหเกิดความรูสึกท่ีดี  จะเปนประโยชนตอการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา  ดังที่   
 วิระ   ดวงแปน  (2544 : 2)   อธิบายวาสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  หมายถึง
ภาวะใดๆ  ที่มีผลตอการเรียนของมนุษยทั้งที่โดยทางตรงและทางออม  ทั้งที่ เปนรูปธรรม 
และนามธรรมสภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรม  (Concrete  Environment)  หรือสภาพแวดลอม 
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ทางกายภาพ  ไดแก  สภาพตางๆ  ที่มนุษยทําขึ้น  เชน  อาคาร  สถานที่  โตะ  เกาอี้  วัสดุอุปกรณ
หรือส่ือตางๆ  รวมทั้งสิ่งตางๆ  ที่มีอยูตามธรรมชาติ  อันไดแก  ตนไม  พืช  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ 
 ฮาโรลด  (Harold.  1964 : 233)  ไดกลาวถึงสภาพแวดลอมสถานศึกษา หรือ
สถาบันอุดมศึกษาวา  หมายถึง  ระบบการศึกษา  ระบบการปกครอง และกิจกรรมตางๆ  ที่ทําให 
ผูเรียน  นักศึกษา  ไดรับประสบการณตรงในการพัฒนาตนเอง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   
ทัศนคติและความสนใจ   
 เพสและสเตอรน  (Pace & Stem.  1965 : 49)  ไดกลาวถึง ความหมาย  สภาพ 
แวดลอมของสถานศึกษาวาสภาพแวดลอมสถานศึกษาเปนความกดดัน หรือส่ิงที่สถานศึกษาบังคับ
ใหนักเรียน  นักศึกษาตองปฏิบัติ  เชน  การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอบังคับ  ระเบียบ  วินัย  ส่ิงเหลานี้
เปนสภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่เสริมแรงใหนักเรียนเกิดความตองการจะเสริมสรางบุคลิกภาพ
ของตัวเอง 
 สรปุ  สภาพแวดลอมสถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีอิทธิพลตอนักศึกษา  
สงผลตอการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา  ทั้งทางตรงและทางออม  ที่มนุษยและธรรมชาติสรางขึ้น
ทําใหผูเรียนนักศึกษามีความประทับใจตอลักษณะแวดลอมตางๆ  ลักษณะใดๆ  ในสถานศึกษา 
ที่เปนส่ิงเราที่มีศักยภาพและมีอิทธิพลตอนักเรียน  จะสงผลกระทบตอการเรียนของผูเรียนและ 
นักศึกษา  ทั้งทางตรงและทางออม  ที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรื
อมนุษยสรางขึ้นทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูมีความรูสึกพอใจสวนตางๆ  ของสถานศึกษาไมวา
เปนทั้งดานบริหาร  บรรยากาศการเรียน  การสอน  อาคารสถานที่และการปฎิสัมพันธระหวาง
ผูบริหารกับผูบังคับบัญชา  ครูผูสอนกับนักศึกษา  นักศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในกลุมอื่นๆ   
ซ่ึงลักษณะตางๆ  เหลานี้  สามารถตรวจสอบได โดยการสังเกต  สอบถาม หรือวิธีอ่ืนๆ  ที่เหมาะสม 

2.1.2 ความสําคัญของสภาพแวดลอมสถานศึกษา  สภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาจะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติ 
ของนักศึกษาไปในทางที่พึงประสงค  ซ่ึง  มาริสา   ธรรมะ  (2545 : 8)  ไดกลาววา  สภาพแวดลอม 
ที่เปนนามธรรม  (Abstract  Environment)  ไดแก  ระบบบุคคลที่มีคุณคาที่ควรยึดถือ  ซ่ึงเปน 
สวนสําคัญของวัฒนธรรมของกลุมสังคม  ขาวสารความรูความคิด  ตลอดจนความรูสึกนึกคิด 
และทัศนคติตางๆ  ไมวาจะเปนของตนเองหรือคนอื่นก็ตาม  สภาพแวดลอมที่เปนนามธรรมนี้ 
อาจกลาวโดยสรุปวา  สภาพแวดลอมที่เปนนามธรรม ก็คือ สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
และวัฒนธรรมนั่นเอง  ส่ิงตางๆ  เหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเรียนการสอนอยางยิ่ง   
โดยเฉพาะทางดานสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย   โดยสาเหตุที่การเรียนการสอนในชั้น
จะเปนรูปแบบกลุมปฎิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนและผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน  นอกจากนี้
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สภาพแวดลอมทางกายภาพก็เปนสิ่งสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ชวยเอื้อความสะดวกนานาประการ 
ใหผูเรียนและผูสอนไดบรรลุสัมฤทธิ์ผลไดเร็วยิ่งขึ้น 
 เฉลิม   พรหมคุณาภรณ  (2539 : 43 –44)  ไดเสนอผลการศึกษาไววา  สมอง 
ของมนุษยจะมีความสมบูรณที่สุดเมื่ออายุ  17 – 18  ป และมีแนวโนมจะขยายเวลาออกไปอีก 
ถาสมองไดรับการกระตุนจากส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะถาเปนบุคคลที่ไดเรียนรูในโรงเรียนหรือ 
ไดรับการศึกษาสูงๆ  ขึ้น  จะทําให  I.Q  เพิ่มขึ้น  จากผลการศึกษาดังกลาวนี้  ทําใหนักการศึกษา
ตองมาใหความสนใจและใหความสําคัญกับการตระเตรียมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอความอยากรู
อยากเห็นและการคนพบของนักเรียน  สภาวะเชนนี้จะทําใหการเจริญทางสมองดําเนินอยูตอไป 
 สุภัทรา   ปณฑะแพทย  (2534 : 30 – 32)  ไดเรียบเรียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ที่มีผลตอพฤติกรรมของมนุษยไว  3  ประการ  คือ 

1) สภาพแวดลอมภายในครอบครัว  ครอบครัวเปนสถาบันแรกที่มีอิทธิพลตอ
บุคคลในการสรางและพัฒนาอารมณ  บุคลิกภาพ  ความเชื่อ  เจตคติ 

2) สภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาเปนสถาบันที่มีความสําคัญ  
เพราะเปนสถาบันที่อบรมสั่งสอนและใหความรูเพื่อการดํารงชีวิต 

3) สภาพแวดลอมในสังคมและชุมชน  ไดแก  กลุมเพื่อน  ส่ือมวลชน  ศาสนา
และลัทธิ  ความเชื่อ  ซ่ึงทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมความเชื่อถือ 
 สรุป  ความสําคัญของสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  เปนเรื่องสําคัญที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมของบุคคล  โดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมที่เปล่ียนแปลงจากดานสิ่งแวดลอมนามธรรม
สงผลตอการเรียนและสมองไดรับการกระตุนทําใหสมองมีการพัฒนาทําใหการเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพข้ึน  หลักทฤษฎีทางดานจิตวิทยาที่มีการศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรมและสิ่งแวดลอม  
ใหทราบวานอกเหนือจากลักษณะตางๆ  ที่คนไดรับการถายทอดมาทางพันธุกรรม  ทําใหคน 
แตกตางกัน แลวยังมีอิทธิพลอ่ืนอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สําคัญ  ไดแก  ส่ิงแวดลอม  การอบรม 
เ ล้ียงดู   การคบเพื่อน   การสังคม   การศึกษา   การสมาคม   ประเพณี   วัฒนธรรม   ศาสนา   
ดินฟาอากาศ  ที่อยูอาศัย  อาหาร  น้ํา  ส่ือมวลชน  โรคภัยไขเจ็บ  อุบัติเหตุ  ซ่ึงเปนสวนที่ทําให 
พฤติกรรมของคนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไมดี 
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2.2   แนวคิด  ทฤษฎ ี
 

2.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัความพึงพอใจ 
 โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษากันใน  2  มิติ  คือ   
มิติความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน  (Job  Satisfaction)  และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ  
(Service  Satisfaction)  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในมิติหลัง  ซ่ึงมีผูกลาวถึงแนวคดินี้ไว
จํานวนมาก  ในลักษณะใกลเคียงและสัมพันธกับเรื่องทัศนคติ    
 วรูม  (Vroom.  1964 : 99,  อางถึงใน  เสกสรร   ธรรมวงศ.  2541 : 34)   กลาววา  
ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันได  เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถึง   
ผลจากการที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็น
สภาพความไมพึงพอใจ 
 ทิฟฟน และแมคเคอรมิค  (Tiffin  and  McCormick.   1965 : 140,  อางถึงใน   
เสกสรร  ธรรมวงศ.  2541 : 34)  กลาววา  ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษยที่ตั้งอยูบน 
ความตองการขั้นพื้นฐาน  (Basic  Needs)   มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิและ 
แรงจูงใจ และพยายามหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไมตองการ 
 วอลเลสเตียน  (Wallestein.   1971 : 89,  อางถึงใน  เสกสรร  ธรรมวงศ.  2541 : 
35)   กลาววา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น  เมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมาย หรือ
เปนความรูสึกขั้นสุดทาย  (End  state  in  Feeling)  ที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 วอลแมน  (Wolman.   1973 : 102,  อางถึงใน  เสกสรร  ธรรมวงศ.   2541 : 35)  
กลาววา  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึก  (Feeling)  มีความสุขเมื่อคนเราไดรับผลสําเร็จ 
ตามจุดมุงหมาย  (Goals)   ความตองการ  (Wants)  หรือแรงจูงใจ  (Motivation)   
 ดิเรก   ฤกษสาหราย  (2537 : 35,  อางถึงใน  เสกสรร  ธรรมวงศ.   2541 : 35)  
กลาววา  ความพึงพอใจ   หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มี ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  ซ่ึงจะ 
เปล่ียนแปลงไปเปนความพอใจในการปฏิบัติตอส่ิงนั้น 
 ชลินี   เดชจินดา  (2530,  อางถึงใน  กําพล   เกียรติปฐมชัย : 2538 : 6)  กลาววา  
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตางๆ   
ที่เกี่ยวของ  ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมาย
ในระดับหนึ่ง  ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้นหากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้น 
ไมไดรับการตอบสนอง 
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 เชลลี  (Shelly.  1975,   อางถึงใน  คณะพัฒนาสังคมและสมาคมพัฒนาสังคม   
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร.  2536 : 1 – 4)  ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ   
สรุปไดวา  ความพึงพอใจเปนความรูสึกสนองแบบมนุษย  คือ  ความรูสึกในทางบวกและความรูสึก
ในทางลบ  ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสขุ  ความสุขนี้
เปนความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอื่นๆ  กลาวคือ  เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ  
ความสุขที่แตกตางจากความสุขหรือความรูสึกทางบวกไดอีก   ดังนั้นจะเห็นไดวา  ความสุข 
เปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอื่นๆ 
 ความรูสึกทางลบ  ความรูสึกทางบวกและความสุข  มีความสัมพันธกันอยาง 
สลับซับซอนและระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามนี้  เรียกวา  ระบบความพึงพอใจ   
โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ 
 ส่ิงที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยมักจะไดแก  ทรัพยากร  (Resources) 
หรือส่ิงเรา  (Stimuli)   การวิเคราะหระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษาวาทรัพยากรหรือส่ิงเรา 
แบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะทําใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษย  ความพึงพอใจ 
จะเกิดไดมากที่สุด  เมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน 
 จากความหมายของความพึงพอใจตามที่กลาวมาขางตน   พอสรุปไดวา   
ความพึงพอใจเปนความรู สึก  หรือทัศนคติทางดานบวกของบุคคลที่มีผลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง   
ซ่ึงจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ  ส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความตองการแกบุคคลนั้นได   แตทั้ งนี้ 
ความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมแตกตางกันขึ้นอยูกับคานิยมและประสบการณที่ไดรับ 
 ดังนั้นความพึ งพอใจจึ ง เปนองคประกอบด านความรู สึกของทัศนคติ   
ซ่ึงไมจําเปนตองแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได   กลาวโดยสรุปแลวความพึงพอใจ 
เปนเพียงปฏิกิริยาดานความรูสึก  (Reactionary  Feeling)   ตอส่ิงเราหรือส่ิงกระตุน  (Stimulant)   
ที่แสดงผลออกมา  (Yield)   ในลักษณะของผลลัพธสุดทาย   (Final  Outcome)   ของกระบวนการ
ประเมิน   (Evaluative  Process)   โดยบงบอกถึงทิศทางของผลการประเมิน  (Direction  of  
Evaluative  Result)  วาเปนไปในลักษณะทิศทางบวก  (Positive  Direction)   หรือทิศทางลบ  
(Negative  Direction)  หรือไมมีปฏิกิริยา  คือ เฉยๆ  (Non  Reaction)   ตอส่ิงเราหรือกระตุนนั้นก็ได    
(เสกสรร   ธรรมวงศ.   2541 : 37)   
 ในสถาบันอุดมศึกษา  การจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ
ในการเรียน  จึงเปนองคประกอบสําคัญที่ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังที่  
สมบูรณ   พรรณาภพ และชัยโรจน   ชัยอินคํา  (2518 : 416,  อางถึงใน  เสกสรร   ธรรมวงศ.  2541 : 
37)   กลาววา  การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการและความเจริญงอกงามนั้น  บุคคลจะตอง 
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อยูในสภาวะพึงพอใจ  สุขใจ  เปนเบื้องตน  นั่นคือ  บุคคลจะตองไดรับการจูงใจทั้งในลักษณะ
นามธรรมและรูปธรรม 
 

2.3   สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 

2.3.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ   หมายถึง  สภาพแวดลอมตามธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น 

ตัวกําหนดทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  ไดแก 
1) โอกาสและสภาพแวดลอมกายภาพที่มีตอความสัมพันธ  โอกาสเปนสิ่งเรา 

ที่ทําใหเกิดพฤติกรรมเขมแข็งขึ้น  ส่ิงเราบางอยางอาจเปนอุปสรรคขัดขวางการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ  
เชน  นักเรียนยกมือเพื่อตอบปญหาของครู  ครูมองเห็นและเรียกตอบ  นักเรียนก็จะมีความกลา 
และมีความเชื่อมั่น  กระตือรือรนตอบปญหาของครู   แตนักเรียนไมมีโอกาสไดตอบปญหาเลย  
เพราะครูมองไมเห็น  ทําใหนักเรียนเหนื่อยหนายที่จะยกมือ  ตอไปอาจจะไมยกมือ  ไมคิดตอบ 
เลยก็ได 

2) คุณสมบัติตางๆ  ของสภาพแวดลอมทางกายภาพคุณสมบัติของกายภาพ 
แวดลอมทางกายภาพ   เชน  ความซับซอน  ความงาย  ลักษณะกํากวม  เหลานี้จะมีผลกระทบ 
ตอการรับรู  การรูสึก  การเรียนรู  การจํา  การคิด  ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้นได 

3) ตําแหนงของสภาพแวดลอม  ตําแหนงของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน 
ยอมกอเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกันดวย  เชน  นักเรียนที่นั่งหางไปดานหลังยอมมีโอกาส 
ที่จะแอบหลับ หรือแอบลอกงานเพื่อนไดมากกวานักเรียนที่นั่งแถวหนา  นักเรียนที่นั่งแถวหนา 
และกลางๆ  หองมีความสนใจโตตอบกับครูมากกวานักเรียนที่นั่งอยูริมดานหลังหอง   (อรพันธุ   
ประสิทธิรัตน.   2533 : 12)   

2.3.2 สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ   เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งถ่ินฐานโดยตรง  
ถ่ินฐานทั่วไปตั้งอยูบนดิน  บางแหงตั้งอยูบนเรือหรือแพ  มนุษยเลือกที่จะตั้งถ่ินฐานบนแผนดิน 
ในพื้นที่ตางๆ  กัน  สภาพแผนดินตองเหมาะกับการสรางเมือง  เชน  ทําถนน  การปลูกสรางอาคาร
และเหมาะกับการเพาะปลูก  โดยเฉพาะในยุคที่การคมนาคมไมสะดวก  การอยูรวมกันเปนชุมชน
ตองอยูใกลกับแหลงผลิตอาหาร  จึงมีการตั้งอยูใกลแหลงน้ํา  ซ่ึงนอกจากจะเปนการเพาะปลูก 
แลวยังจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตวดวย 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 17 

2.4   ขอบขายสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 
 ขอบขายสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  นัฐญาพร   ดุษดี  (2545 : 30 – 32)  กลาววา  
เปนสถานศึกษาที่อบรมสั่งสอนและใหวิชาความรูเพื่อดํารงชีวิต  ดังนั้น  การที่สถานศึกษา 
จะสามารถทําหนาที่ตางๆ  ไดอยางครบถวนสมบูรณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได  สถานศึกษาจะตอง
จัดสิ่งตางๆ  ดังตอไปนี้   

1) กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับและการปกครอง  ซ่ึงสถานศึกษามุงหมายเพื่อฝกหัด
ใหเด็กพัฒนาบุคลิกภาพใหสอดคลองกับสภาพสังคม 

2) ครูเปนผูสงเสริมใหเด็กไดรับความรูและพัฒนาความคิดสรางสรรค  ครูมี
อิทธิพลตอเด็กทั้งทางดานการแสดงออก และจิตใจ  ดังนั้นครูจึงเปนแมแบบที่ดีใหกับเด็ก 

3) กลุมเพื่อนรวมโรงเรียนและรวมชั้นเรียน  มีอิทธิพลในการปรับตัวและ 
การดํารงชีวิตในสังคมโรงเรียน  ซ่ึงเปรียบเสมือนสังคมยอย 

4) หลักสูตรและวิชาที่เรียน  มีสวนทําใหบุคคลไดรับการพัฒนาดานความรู
ความคิดและประสบการณ 
  แอสติน  (Astin. : 1968,   อางถึงใน  ผกาทิพย   เกษรากุล.  2542 : 11)  ไดจัดแบง 
สภาพแวดลอมในสถาบันการศึกษาที่เปนสิ่งเราใหนักเรียนแสดงพฤติกรรม  กิจกรรม หรือลักษณะ
ที่พึงประสงคตางๆ  ออกมาเปน  4  ประเภท  คือ   

1) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่ 
2) สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน 
3) สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน 
4) สภาพแวดลอมดานการบริหาร 

  อรพันธ   ประสิทธิรัตน  (2533 : 10)   จําแนกสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนออกเปน  2  
ประเภท  คือ  สภาพแวดลอมที่เปนรูปธรรมและสภาพแวดลอมที่เปนนามธรรม  สภาพตางๆ   
เหลานี้สามารถสัมผัสไดตลอดเวลา  เชน  โตะ  เกาอี้  อุปกรณตางๆ  สภาพอุณหภูมิภายในหองเรียน  
เพื่อนรวมชั้น  ครู  กฎ  ระเบียบของชั้น  ของโรงเรียน  คานิยม  ความรูสึก  ซ่ึงส่ิงตางๆ  เหลานี้ 
จะมีสวนรวมในการกําหนดพฤติกรรมของผู เ รียน   เปนตัวกระตุนใหผู เ รียนเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมการเรียนรู 
 วิมลสิทธ  หรยางกูร  (2535 : 3 – 5)  ไดจําแนกสภาพแวดลอมในโรงเรียนออกเปน   
2  ดาน  คือ  ดานมนุษยและดานสภาพแวดลอมกายภาพ  โดยสภาพแวดลอมในแตละดานมีขอบเขต
โดยสังเขปดังนี้ 
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1) ดานมนุษย  จะมีอิทธิพลตอผูเรียนทางดานสรีรวิทยา  เชน  ความตองการ 
พื้นฐานทางชีวภาพของมนุษย  การรูสึกรับรู  เกิดการเรียนรู  การจําและการคิดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ  
และพฤติกรรมภายนอก  เปนตน  นอกจากนี้จะมีอิทธิพลทางดานบุคลิกภาพ  ทางดานสังคม   
ทางวัฒนธรรมอีกดวย 

2) ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ  จะกอใหเกิดโอกาสซึ่งเปนสิ่งเราที่ทําให
มนุษยเกิดพฤติกรรมที่เขมแข็งจะกอใหเกิดคุณสมบัติตางๆ  เชน  ความซับซอน  ความงาย  ลักษณะ
กํากวมซึ่งสิ่งตางๆ  เหลานี้จะมีผลตอการเรียนรู  การจํา  การคิด  เปนตน  นอกจากนี้ก็จะกอใหเกิด
ตําแหนงของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน  จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมที่แตกตางกัน  เชน  นักเรียน
นั่งแถวหนา  นักเรียนนั่งแถวกลางและนักเรียนที่นั่งแถวหลัง  มีตําแหนงแหงสภาพแวดลอมที่
แตกตางกัน  ซ่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมการเรียนดวย 

สรุป  ขอบขายสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  กฎระเบียบ  ครู  มีอิทธิพล 
ตอผูเรียน  นกัศึกษา  ในการปรับตัวและการดํารงชีวิต  ไมวาสภาพแวดลอมดานตางๆ  ทั้งดาน  
อาคารสถานที่  การเรยีนการสอน  กลุมเพือ่น  การบริหาร   

2.4.1 สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ หรือมนุษย 
สรางขึ้น   ซ่ึงมีอิทธิพลตอบุคคลที่อยูในสภาพแวดลอมนั้น    สภาพแวดลอมดานสถานที่ 
ในสถานศึกษา  หมายถึง  อาคารสถานที่  อาคารเรียน  หองเรียน  หองสมุด  หองปฏิบัติการตางๆ  
โรงอาหาร   
 อนันต   เลาหทวีกูล  (2544 : 21)  ไดกลาวถึง  สถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาไววา  
อาคารสถานที่สะอาด  มีระเบียบถูกหลัก และสอดคลองกับประโยชนใชสอยยอมแสดงถึง 
ความสามารถทางการบริหารสถาบันทางการศึกษาในการหาทรัพยากรในดานการอํานวย 
ความสะดวกใหแกการเรียนการสอน  การคนควาและสรางความเปนระเบียบเรียบรอยอ่ืนๆ  ดวย 
ดังนั้น  การที่สถาบันอุดมศึกษามีหองเรียน  หองทํางานเพียงพอ  ยอมสงเสริมสมรรถภาพ 
การทํางานของคนในสถาบันนั้น 
 อุดมศักดิ์   มุนิกานนท  (2540 : 24)  ไดใหหลักในการเลือกทําเลที่ตั้งสถานศึกษา
วาควรจะไดพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 

1) มีความสัมพันธ เชื่อมโยงกันระหวางที่ดินของสถานศึกษากับชุมชน 
ในยานนั้น 

2) มีความสัมพันธกับจํานวนประชากร  สามารถบริการทางดานการศึกษา 
ไดอยางทั่วถึง 

3) ระยะทางระหวางบานกับสถานศึกษาไมหางจนเกินไป 
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4) ตองคํานึงบริเวณ  (Zoning)  ในดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม 
5) ตองคํานึงถึงขนาดสถานศึกษาเมื่อถึงจุดอิ่มตัวสูงสุด 
6) คํานึงสวนสาธารณะและบริเวณอื่นๆ 
7) คงสภาพตนไมและส่ิงที่มีอยูแลวใหคงสภาพตามธรรมชาติ 
8) ลักษณะดินอยูในสภาพดีควรปลูกตนไม 
9) มีการบริการดานสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ 
สิรินดา   วรรธนะวิภาค  (2541 : 42)  ไดศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพแวดลอม

ทางการเรียนที่เกี่ยวของกับอาคารสถานที่  ซ่ึงมีลักษณะเดนๆ  อยู  8  ประการ  คือ 
1) ที่นั่งของนักเรียนหางพอเหมาะสมที่จะอานอักษรบนกระดานได 
2) หองเรียนมีแสงสวางและการระบายอากาศ 
3) มีหองสมุดและหองปฏิบัติการตางๆ  ใหนักเรียนใชคนควา 
4) ขนาดโตะ  เกาอี้  พอเหมาะกับตัวนักเรียน 
5) ที่นั่งในหองเรียนมีครบจํานวนนักเรียน 
6) สภาพอากาศในหองเรียนไมรอนอบอาว 
7) สภาพหองเรียนสวนใหญไมรอนอบอาว 
8) มีบริการถายเอกสารและการพิมพ 
สรุป  สภาพแวดลอมดานสถานที่  การสรางอาคารสถานที่ตลอดจนการจัด 

หองเรียน  ตองมีความเปนระเบียบ  อยูในตําแหนงที่เหมาะสม  ตองมีตนไม  สถานที่รมรื่น 
ในสถาบันการศึกษาสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนมากขึ้น  สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ 
กับสถานที่  คือ  การสรางอาคารสถานที่ตลอดจนการจัดหองเรียน  ตองเปนระเบียบเรียบรอย  นาดู
อยูในตําแหนงหรือบริเวณที่เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอการใชสอย  โดยการจัดขึ้นอยูกับ 
สภาพความเปนไปได และความเหมาะสมของหองเรียน  วัสดุที่ใชและความสามรถในการจัด 
ของผูสอนและผูเรียน  รวมทั้งการจัดการจัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียน  เชน  สนาม   
สภาพอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สวนหยอม  สนามกีฬา  เครื่องเลนสนาม  ที่พักผอน  ควรจัดให
เปนระเบียบเรียบรอย  สะอาด  มีความเหมาะสมทั้งที่ตั้งของโรงเรียน  ตลอดถึงการปลูกตนไม
ดอกไมประดับ  เพื่อเปนการเพิ่มความรมร่ืนสวยงาม  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือรวมใจ 
ของสมาชิกในโรงเรียน  ทั้งดานการระดม  ความคิด  การกอสราง  การตกแตง  ตลอดถึงการ
บํารุงรักษา  เพื่อใหเปนศูนยรวมมือรวมใจของสมาชิกในสถานศึกษา  ทั้งดานระดม  ความคิด   
การกอสราง  การตกแตง  ตลอดถึงการบํารุงรักษา  เพื่อใหเปนศูนยรวมแหงจิตใจของสมาชิก 
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2.4.2 สภาพแวดลอมดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม   
  การสุขาภิบาล  การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม   อนามัยส่ิงแวดลอม   “สุขาภิบาล”   
มาจากคําวา  สุข + อภิบาล  ซ่ึง “สุข”  นั้น มีความหมายวา “สบาย”  อภิบาลมีความหมายวา  
“บํารุงรักษา”  สุขาภิบาล  หมายถึง  การระวงัรักษา เพื่อความสุขปราศจากโรค  

การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม หรืองานอนามัยส่ิงแวดลอม หมายถึง การควบคุม
ปจจัย  

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพทั้งหมดของมนุษยที่กระทํา หรืออาจกระทําใหเกดิผลเสยี
ตอการพัฒนาการทางดานสุขภาพรางกาย และการมีชีวิตอยูรอดของมนุษย  

อนามัยส่ิงแวดลอม สภาวะความสมบูรณแข็งแรงทางรางกายและจิตใจ  รวมถึง
การดํารงชีวิตอยูในสังคมดวยดี  อนามัยมิได หมายถึง  แตเพียงปราศจากโรคเทานั้น  

ส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ส่ิงตางๆ  ที่อยูรอบตัวมนุษย ซ่ึงมีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ 
ไมมีชีวิต  ทั้งที่เปนรูปธรรม  ซ่ึงจับตองไดมองเห็นได  อาจแบงไดเปน “ส่ิงแวดลอมที่เกิดขึ้น 
ตามธรรมชาติ”  เชน  ดิน  น้ํา  อากาศ  แรธาตุ  รวมถึง มนุษยดวยกัน สัตว  ตนไม ฯลฯ  และ  
“ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น”  เชน  อาคารบานเรือน  ยานพาหนะ  ตลอดจนสิ่งแวดลอมที่เปน
นามธรรม  เชน  วัฒนธรรมประเพณี  ส่ิงแวดลอมทางสังคมการเมือง ฯลฯ  

ดังนั้น  อนามัยส่ิงแวดลอม  จึงหมายถึง  ความสัมพันธระหวางสุขภาพอนามัย
ของมนุษยกับส่ิงแวดลอมที่อยูรอบตัวมนุษย   ฉะนั้นสุขภาพอนามัยของมนุษยก็ยอมไดรับผล 
จากคุณภาพของสิ่งแวดลอม  ถาสิ่งแวดลอมมีสภาพเสื่อมโทรมเกิดก็จะเกดิเปนมลพิษขึ้น  

องคการอนามัยโลกไดกําหนดขอบเขตของงานอนามัยส่ิงแวดลอม ดังนี้ คือ  
1) การจัดหาน้ําสะอาด น้ําประปา  
2) การควบคุมมลพิษทางน้ํา การควบคุมมลพิษทางน้ํานี้  หมายถึง  การที่ตอง

ปองกันควบคุมรักษาแหลงน้ําตางๆ  ไมวาจะเปน  หวย  หนอง  คลอง  บึง  แมน้ําตางๆ  ตลอดจน 
น้ําใตดิน  ไมใหคุณภาพเสื่อมโทรมลงจนเกิดเปนมลพิษ และเกิดผลเสียตอสุขภาพอนามัย 
ของมนุษย  

3) การจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและของเสียท่ีมี ลักษณะเปนของแข็ง   
การจัดการนี้รวมถึงการเก็บ การขนถายและการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล ของเสียในลักษณะ 
ดังกลาวขางตน เพราะเปนแหลงเพาะเชื้อโรคและพาหะนําโรค  

4) การควบคุมสัตวอารโทรพอด และสัตวแทะ สัตวอารโทรพอดและสัตวแทะ 
ตางเปนพาหะนําโรครายแรงหลายอยางมาสูคน และยังเปนตนเหตุทําใหเกิดเหตุรําคาญและทําลาย 
ทรัพยสิน โรคสําคัญๆ  ที่เห็นไดชัด  เชน  อหิวาตกโรค  ไขมาลาเรีย  เปนตน  
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5) มลพิษของดินมักจะเกิดขึ้นจากการทิ้งสิ่งสกปรกตางๆ  ลงสูพื้นดิน  ไมวา 
จะเปนในลักษณะของขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  น้ําเนาเสีย  ของทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ทําให
เกิดความสกปรกบนพื้นดิน และเมื่อความสกปรกมีมากขึ้นก็กลายเปนมลพิษของดินทําใหเกิด 
ผลเสียตอการดํารงชีวิตของมนุษย  เกิดโรคภัยไขเจ็บ  ควรควบคุมการทิ้งสิ่งตางๆ  เหลานี้  

6) การสุขาภิบาลอาหาร  เชื้อโรคตางๆ  และสารพิษหลายๆ  อยางสามารถ 
ที่จะเขาสูรางกายมนุษยไดโดยทางอาหาร  การสุขาภิบาลอาหารจึงมีความจําเปนในหลายๆ  สวน 
เชน  ส่ิงที่จะใชปรุงอาหาร  การปรุงอาหาร  การเก็บรักษา  ผูสัมผัสอาหารและอื่นๆ  และที่สําคัญ
อยางยิ่งอีกประการหนึ่ง  คือ  การใหความรูตอผูบริโภคอีกดวย  

7) การควบคุมมลพิษทางอากาศ  เพื่อเปนการปองกันและควบคุมไมใหมี 
ส่ิงแปลกปลอมเขาสูอากาศในปริมาณมากจนกอใหเกิดเปนพิษภัยตอมนุษย สัตว  พืช  

8) การปองกันอันตรายจากรังสี  ไดมีการใชรังสีอยางมากมายเพื่อใชประโยชน
ในการพัฒนาทุกทาง  เชน  ทางเกษตรกรรม  ทางอุตสาหกรรม  ทางการแพทย  เปนตน  ซ่ึงรังสี
ตางๆ  เหลานี้  ถาไมไดมีการปองกันและควบคุมอยางรัดกุมแลว  ก็จะทําใหเกิดเปนอันตราย 
ตอสุขภาพอนามัยของมนุษย  

9) อาชีวอนามัย เปนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในการทํางานใหดีเหมาะสม 
ตลอดจนการดูแลปองกันรักษาสุขภาพอนามัยของผูประกอบอาชีพและอื่นๆ  มีความจําเปนอยางยิ่ง
และตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง  

10) การควบคุมมลพิษทางเสียง การควบคุมมิใหเกิดมีเสียงดังมาก หรือเกิดเสียง
ดังเปนเวลายาวนาน จนเกิดเปนผลเสียตอสุขภาพอนามัย  

11) ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม  การจัดใหที่อยูอาศัยและจัดส่ิงแวดลอมตางๆ  
ใหถูกสุขลักษณะอันทําใหมีสุขภาพทางกาย และสุขภาพจิตดี  

12) การวางผังเมือง  การจัดใหสวนตางๆ  ของเมืองใหถูกตองเปนสัดสวน  เชน 
ยานธุรกิจ  ยานอุตสาหกรรม  ยานที่พักอาศัย  ทั้งนี้เพื่อใหไดมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี  
และความสะดวกสบายตางๆ  ดวย  เชน  การจราจรที่ไมติดขัด  

13) งานอนามัยส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคมนาคม  
14) การปองกันอุบัติภัยตางๆ   
15) การสุขาภิบาลของสถานที่พักผอนหยอนใจ  สถานที่พักผอนและสิ่งที่ใช

เพื่อการพักผอนหยอนใจ จะตองมีคุณลักษณะคุณภาพที่จะสงเสริมใหสุขภาพอนามัยดี  มิใช 
เปนการทําใหสุขภาพอนามัยเสื่อมโทรม หรือเปนแหลงแพรกระจายโรค  การดําเนินงานสุขาภิบาล
เมื่อเกิดโรคระบาด  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบัติ  และการอพยพยายถ่ินของประชากร  
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16) การดําเนินงานสุขาภิบาล เมื่อเกิดโรคระบาด  เหตุฉุกเฉิน  ภัยพิบัติ  และ 
การอพยพยายถ่ินของประชากร  

17) มาตรการปองกัน เพื่อใหส่ิงแวดลอมโดยท่ัวไปปราศจากความเสี่ยง หรือ
อันตรายใดๆ  ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนการรวมเอาโครงการอนามัยส่ิงแวดลอมของหลายประเทศในโลก
ผนวกกันไดเปน  17 รายการดังกลาวขางตน  ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับสาเหตุของปญหาของสิ่งแวดลอม 
ของประเทศนั้นๆ  วาจะสงผลกระทบตอสุขภาพอนามัย  ทั้งโดยทางตรงและทางออมอยางไร 
ในบท ตอๆ  ไปจะกลาวถึงการจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมที่เปนหลักสําคัญในการใชแกไขปญหา 
ที่อาจเกิดในประเทศกําลังพัฒนา  (กรมควบคุมมลพิษ.  2547 : ออนไลน)   

สภาพปญหาทางดานสิง่แวดลอม  
1) สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย  พ. ศ. 2545  
2) สถานการณคุณภาพแหลงน้าํของประเทศไทย  
3) สถานการณคุณภาพอากาศของประเทศไทย  
4) สถานการณคุณภาพมลพิษทางเสียงของประเทศไทย  
5) สถานการณดานการจัดการขยะมูลฝอย  
ความหมาย  ความจําเปน  ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินการสุขาภิบาลที่อยู

อาศัยและสถาบัน  
1) ที่อยูอาศัย  หมายถึง  อาคารบานเรือน รวมถึงตึก  โรง และแพที่มนุษย 

จัดสรางขึ้น  เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที่อยูอาศัยประกอบดวยส่ิงตางๆ  
ที่ตองการมีทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย  อุปกรณและสิ่งที่ใชสอยที่จําเปนตามความตองการ 
ทางดานรางกาย  จิตใจ และความเปนอยูที่ดีงามทั้งสวนตัวและครอบครัวของผูพักอาศัย  

2) สถาบัน  หมายถึง  อาคารสถานที่สรางขึ้นมาเพื่อใชเปนที่ทําการ ซ่ึง
กําหนดใหเปนที่ 

3) ชุมชน จึงเปนอาคารสาธารณะ เชน โรงเรียน  หรือสถานศึกษา  หอประชุม 
โรงมหรสพ  โรงพยาบาล  โรงแรม และเรือนจํา เปนตน  

4) การสุขาภิบาลที่อยูอาศัยและสถาบัน  หมายถึง  การจัดการและควบคุมดูแล 
ที่อยูอาศัยหรือสถาบันใหสะอาดถูกสุขลักษณะ  โดยจัดการใหไดตามความตองการขั้นมูลฐาน 
ทั้งทางรางกาย  จิตใจ  และจัดใหปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุและการเกิดโรคระบาดในผูพักอาศัย
หรือผูใชบริการดวย  
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ความจําเปนท่ีตองจัดการสขุาภิบาลที่อยูอาศัยและสถาบัน  ดังตอไปนี ้
  ที่อยูอาศัยเปนปจจัยสําคัญของมนุษยที่ทุกคนเกิดมาจะตองมีเพื่อเปนที่พักผอน
นอนหลับ หรืออยูกินเปนประจําของตนเองและครอบครัว  โดยที่อยูอาศัยที่ดีจะตองสะอาดและ 
ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล จะชวยสงเสริมใหผูอาศัยมีความสุขและสบายทั้งรางกายและ 
จิตใจ  ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ และโรคติดตอที่เกิดจากที่พักอาศัยเปนสาเหตุได  

1) ลักษณะความบกพรองของที่อยูอาศัยในแตละแหง  ซ่ึงเปนขอบกพรอง 
พื้นฐานทางดานการสุขาภิบาลที่สําคัญคือ  

(1) น้ําดื่ม น้ําใชไมสะอาด เพียงพอ  
(2) หองน้ําหองสวมอยูนอกอาคารและใชรวมกับเพื่อนบาน  
(3) มีสถานที่อาบน้ํารวมกับผูอ่ืน  
(4) มีหองพักรวมกันอยูหลายคน  
(5) พื้นที่หองนอนแคบ  
(6) อาคารบานพักอาศัยมีทางออกทางเดียว  
(7) ไมมีไฟฟาใช แสงสวางไมเพียงพอ  
(8) หองไมมีหนาตาง และที่ระบายอากาศ  
(9) ที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม  บริเวณบานสกปรก  มีน้ําขัง  

2) หลักการที่สําคัญในการจัดที่อยูอาศัยใหถูกสุขลักษณะ มี  4 อยาง  ดังนี้  
(1) จัดที่อยูอาศัยใหตามความตองการของรางกาย  
(2) จัดที่อยูใหไดตามความตองการทางจิตใจ  
(3) จัดที่อยูใหผูอาศัยมีความปลอดภัย  
(4) จัดที่อยูอาศัยมีความปลอดภัยจากโรคติดตอ  

3) ความจําเปนที่ตองจัดการสุขาภิบาลสถาบัน  
  เนื่องจากสถาบันที่ใชประกอบการหรือทําการเพื่อจัดบริการบางอยาง 
ตามกําหนด  จึงยอมประกอบดวยผูใหบริการ และผูรับบริการ สถาบันจึงมีบุคคลมากมาย ยอมจะมี
ปญหาตางๆ  ตามมา ที่สําคัญคือ ทุกคนมีความตองการความสะดวกสบายทั้งรางกายและไมตองการ
ไดรับทุกข  โดยเหตุนี้สถาบันจะตองจัดใหอยูในสภาพที่สะอาดปลอดภัยตอการแพรกระจาย 
ของเชื้อโรค   อุบัตเิหตุ และอันตรายที่เกิดขึ้นได  นอกจากนี้ภายในอาคารควรจัดใหมีการสงเสริม
สุขภาพอนามัยใหแกบุคลากรตางๆ  ดวย    (กรมควบคุมมลพิษ.  2547 : ออนไลน)  
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ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการสุขาภิบาลที่อยูอาศยัและสถาบัน  
1) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสุขาภิบาลที่อยูอาศัย  

 สภาพของที่อยูอาศัยโดยทั่วๆ  ไปสวนใหญไมถูกสุขลักษณะ ทั้งในดาน 
แสงสวาง การระบายอากาศ และขาดสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการสุขาภิบาลในบานพัก  
เชน การประปา  ไฟฟา  การจัดการขยะมูลฝอย  น้ําโสโครก  แมลง  การมีสวมใช  ตลอดจน 
ความสะดวกสบายและความปลอดภัย  
 สภาพทางสังคม  สภาพทางสังคมบางอยางเปนสาเหตุของปญหาและเปน
อุปสรรคในการแกปญหา  เชน  ความยากจนของประชาชน  การอพยพยายถ่ิน การจัดบริการ 
ที่อยูอาศัยโดยรัฐและเอกชนยังจัดทําไดไมทั่วถึง  การจัดบริการดาน  ประปา  ไฟฟา  ถนน  รัฐยังจัด
ใหมีไดนอยมาก  ความเคยชินของประชาชนบางอยางทําใหขาดความสนใจในการสุขาภิบาล 
ที่อยูอาศัย  ในดานมาตรการทางกฎหมาย  การวางผังเมืองทั้งชุมชนในเมืองและชนบทยังไมมี  

2) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการสุขาภิบาลสถาบัน  
(1) การออกแบบและการกอสรางสถาบันบางแหงไมถูกสุขลักษณะ  

ปญหานี้เกิดจากผูออกแบบและผูกอสรางขาดความสนใจ หรือไมใหความสําคัญของการสุขาภิบาล 
ส่ิงแวดลอม  

(2) ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบสภาบันขาดความสนใจ  
(3) ขาดการวางผังเมืองที่ถูกตองหรือไมมีการวางผังเมืองในชุมชน ทําให 

ที่ตั้งของสถาบันไมเหมาะสม  
(4) ขนาดของสถาบันไมเหมาะสมกับกิจการ เชน เล็กเกินไปไมพอเพียง

หรือไมเหมาะสมกับผูมาใชบริการ ทําใหคับแคบ แออัด  
(5) มาตรการทางกฎหมายยังมีขอบกพรอง และมีการปลอยปละละเลยกัน

มาก  
(6) การจัดบริการสถาบันตางๆ  เชน สถาบันทางการศึกษา   การ

รักษาพยาบาลนั้น   รัฐบาลจัดบริการไดไมทั่วถึงและไมเพียงพอ   (กรมควบคุมมลพิษ.  2547 : 
ออนไลน) 

หลักการจัดการสุขาภิบาลโรงเรียน  
  การสุขาภิบาลโรงเรียน  (School  Sanitation)  ถือวาเปนส่ิงสําคัญยิ่งอันหนึ่ง  
เพราะการศึกษาเปนหัวใจสําคัญสําหรับประเทศชาติ  ดังนั้นถาโรงเรียนมีการสุขาภิบาลที่ดีแลว 
เด็กๆ  ก็จะมีจิตใจเจริญดี  มีปญญาและสมองแจมใส  ส่ิงที่ควรสนใจเปนพิเศษในการจัดการ 
โรงเรียน เพื่อใหปลอดภัยจากการแพรกระจายของโรค ไดแก  
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1) การถายเทอากาศและแสงสวาง 
  การถายเทอากาศ  ถาการถายเทอากาศของหองเรียนไมดีพอ  อากาศในหอง
จะรอนอบอาวเปนโทษแกประสาทของเด็กได  อาจทําใหเด็กงวงเหงาหาวนอน  บริเวณใกล 
หองเรียนโดยรอบไมควรปลูกตนไมใหญ  เพื่อกันมิใหขัดขวางการระบายอากาศและทั้งไมทําให
หลังคาสกปรกและชํารุดงายดวย  
  แสงสวาง  เน่ืองจากเด็กนักเรียนตองใชสายตามากในการเรียน  ดังนั้น 
ถาแสงสวางในหองเรียนไมเพียงพอหรือมากเกินไป หรือมีแสงเขาตา  สายตาของเด็กนักเรียน 
อาจจะเสีย  จึงควรจัดแสงสวางในหองเรียนใหพอดีแกสายตาและใหถูกทิศทาง  

2) โรงอาหารและโรงครัวของโรงเรียน  
  ที่รับประทานอาหารของโรงเรียนนับวาสําคัญมากในการปองกันโรคติดตอ 
และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร  นอกจากนี้ยังเปนการฝกนักเรียนใหมีระเบียบวินัยมีความเรียบรอย
และสะดวกในการควบคุมนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดอีกดวย  

3) น้ําดื่มน้ําใช  
 น้ําดื่มน้ําใชภายในโรงเรียนตองสะอาดและมีปริมาณเพียงพอกับจํานวน 
นักเรียนและการใชภายในโรงเรียน  การควบคุมน้ําใหสะอาด ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค  
เปนสิ่งจําเปนและสําคัญมากสําหรับโรงเรียน  เพราะน้ําเปนสิ่งที่นําเชื้อโรคเขาสูรางกาย  

4) สวมและที่ปสสาวะ  
  ทางโรงเรียนตองจัดใหมีสวมและที่ถายปสสาวะสําหรับนักเรียนที่สะอาด 
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หองสวมตองหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอยูเสมอ  

5) การกําจัดขยะมูลฝอยและการระบายน้ําทิ้ง  
  ขยะมูลฝอยในหองเรียนสวนมากมักจะเปนประเภทเศษกระดาษ  เศษอาหาร 
หองเรียนควรมีตะกราสําหรับใสเศษขยะมูลฝอย  แลวนําไปทิ้งรวมกับบริการของรัฐที่มีรถเก็บขยะ 
สําหรับการระบายน้ําทิ้งของโรงเรียน  ถาโรงเรียนอยูในเขตเทศบาลก็อาจระบายลงสูทอน้ําของ 
เทศบาล  

6) การทําความสะอาดหองเรียนและบริเวณโรงเรียน  
 มีโรงเรียนหลายแหงที่แตงตั้งใหนักเรียนแตละหองผลัดเปลี่ยนกันดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นหองเรียนเปนประจํา  แตถาเปนบริเวณโรงเรียนและสนาม หรือหอพักอาจารย 
จะเปนหนาที่ของภารโรง  
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7) การปองกันโรคติดตอ  
  หลักสําคัญในการปองกันโรคติดตอภายในโรงเรียนก็คือ ทางโรงเรียนและ 
ผูปกครองจะตองหมั่นตรวจตราและสังเกตนักเรียนอยูเสมอ  ซ่ึงทางโรงเรียนมีการจดทําบันทึก
ประวัติสุขภาพของเด็กนักเรียน  เพื่อเปนการปองกันและเฝาระวังโรคใหแกเด็กนักเรียน หากปรากฏ
วาเด็กเปนโรคติดตอทางโรงเรียนตองดําเนินการติดตอผูปกครองทันที และอนุญาตใหเด็ก 
พักการเรียนชั่วคราว  จนกวาจะหายเปนปกติ   (กรมควบคุมมลพิษ.  2547 : ออนไลน) 

สุขวิทยาสวนบุคคลภายในโรงเรียน  
  สุขวิทยาสวนบุคคลที่ทางโรงเรียนจะสอนใหนักเรียนรูจักดูแล  ที่สําคัญ คือ  
การดูแลฟน   การออกกําลังกาย  การรับประทานอาหาร  การนั่งเรียนในทาที่เหมาะสม 

อิทธิพลสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน 
 โรงเรียนนับวาเปนสังคมยอยๆ  สังคมหนึ่ง   เด็กนักเรียนตองใชชีวิตอยูใน 
ชวงแรกของชีวิต   หากคิดเฉพาะวันที่มาโรงเรียนอยางนอยก็ไมต่ํากวา  200  วันแตละวัน  กเ็กอืบถึง  
8  ชั่วโมง ทําใหโรงเรียนเปรียบเสมือนบานแหงที่สองของนักเรียน และเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
แลววา   โรงเรียนเปนสถานที่บมนิสัยนักเรียนใหเปนผูที่มีคุณธรรม   จริยธรรม  เปนพลเมืองที่มี 
คุณภาพของสังคม และประเทศชาติ  (ชําเลือง   วุฒิจันทร.  2540 : 139 –144,  อางถึงใน ลดาวัลย  
ทรัพยอยู.  2543 : 96)   ดังนั้นสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมในสถานศึกษาจึงเปนเรื่องที่มีอิทธิพล
ตอการฝกอบรม  กลอมเกลาสงเสริม และปลูกฝงใหนักเรียนมีลักษณะตามที่สังคมและประเทศชาติ
ตองการ   สถานศึกษาจึงมีหนาที่ที่จะตองจัดการพัฒนาสิ่งแวดลอมและสภาพแวดลอมตางๆ   
ภายในโรงเรียน  เพื่อใหเอื้ออํานวยตอการปลูกฝงและเสริมสรางจริยธรรมใหบังเกิดผล 
 จากความสําคัญของสภาพแวดลอมของโรงเรียน  ดังกลาวมาแลว   ทางสํานัก
นายกรัฐมนตรี   ไดประกาศเรื่องใหใชแนวทางในการรักษา   สงเสริม และพัฒนาวัฒนธรรม 
พุทธศักราช  2529  (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.   2529 : 51,  อางถึงใน ลดาวัลย  
ทรัพยอยู.  2543 : 99)  ไดวางแนวการปฏิบัติของโรงเรียน  วาควรใหการศึกษาสิ่งแวดลอม  ดังนี้ 

1) สอดแทรกความรูเรื่องส่ิงแวดลอมรอบตัว   ในสภาพทองถ่ิน   ภูมิประเทศ
ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอม  ในทองถ่ินของสถานศึกษานั้นๆ  เพื่อใหนักเรียนมองเห็นสภาพปญหา
อยางชัดเจน และสามารถออกความคิดและนําไปใชแกไขสถานการณที่เปนจริงได 

2) ฝกฝนใหนักเรียน   รูจักปรับปรุง  สภาพแวดลอมรอบตัว  ในครอบครัวและ
ในหองเรียน   บริเวณโรงเรียน  เปนการสรางนิสัยการอนุรักษส่ิงแวดลอมในชุมชนตอไป 

3) ฝกฝนใหทํารายงาน  อภิปราย  หรือโตเวที   เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม 
ที่เปนเรื่องที่นาสนใจ  ทั้งที่เปนปญหาระดับทองถ่ินและปญหาระดับประเทศที่นาสนใจ  เชน  กรณี
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ปลาเปนโรค  เพราะพิษที่ใชในการกําจัดผักตบชวา  เพื่อกระตุนเตือนใหนักเรียน  ไดสนใจ 
ติดตอขาวสารทางสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงความสําคัญ  ในการรักษาสภาพแวดลอมของคน 
 ดังนั้น  การจัดสภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียน  จึงเปนแบบอยางที่ดีแบบหนึ่ง
ในการสอดแทรกความรู   ดานสิ่งแวดลอมแกนักเรียน และเปนการปลูกฝง   จริยธรรมแกนักเรียน
อีกดวย   ดังที่   ชําเลือง   วุฒิจันทร  (2540 :  139 –144,  อางถึงใน ลดาวัลย  ทรัพยอยู.  2543 : 96)   
กลาววา  “ส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอมที่โรงเรียน  ควรเสมอหรือดีกวาส่ิงแวดลอม หรือ
สภาพแวดลอมที่บานของนักเรียนอันจะเอื้ออํานวยตอการอบรมสั่งสอนและการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมแกนักเรียนหรือโรงเรียนในระดับสูงขึ้น  ที่นักเรียนจะเขามาศึกษาตอ  ควรจะมี 
ส่ิงแวดลอมและสภาพแวดลอม  ที่เอื้ออํานวยตอการจัดจริยศึกษา เสมอหรือสูงกวา  โรงเรียน 
หรือสถานศึกษาแตละระดับควรมีส่ิงแวดลอม และสภาพแวดลอมที่มีคุณภาพ   ทางดานคุณธรรม
และจริยธรรมสูงขึ้นตามลําดับ  ของการศึกษาและตอเนื่องสูงขึ้นไปตามลําดับการศึกษา  จึงทําให 
การอบรมสั่งสอนและการปลูกฝงคุณธรรมใหแกนักเรียน นักศึกษา  ประสบผลสําเร็จตาม 
ความมุงหมายของการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ 
 เชนเดียวกับที่  ขรรคชัย   อินดี  (2534 : 10,  อางถึงใน สิรินดา  วรระนะวิภาค.  
2541 : 59)   กลาวถึง  บรรยากาศของการเรียนการสอนไววา  การจัดบรรยากาศที่ประทับใจใหเด็ก  
เกิดความรูสึกและซาบซึ้ง  เชน  พิธีวันแรกเขาเรียน   ควรจัดส่ิงแวดลอมที่สะอาด  สวยงาม   
การแทรกคุณธรรมในกิจกรรมตางๆ  วิธีสอนโดยออม  ที่ดําเนินไปอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา   
เปนวิธีการที่ถูกตองในการปลูกฝงใหนักเรียนมีระเบียบวินัย  รับผิดชอบรูหนาที่  เสียสละ  ซ่ือสัตย
และเขาใจแกนแทของธรรมชาติ  จึงเปนวิธีที่เหมาะแกการสรางเสริมลักษณะนิสัย  ซ่ึงตองการ 
ความรวมมือปฏิบัติอยางจริงจัง  ของผูบริหาร  ครู   ผูปกครอง และตัวผูเรียนเอง 
 ส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอสุขภาพของนักเรียน  ถาการจัด
ส่ิงแวดลอมเปนไปอยางถูกตอง  เหมาะสมแลว  ก็จะชวยเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจ   ชวยให
โรงเรียนเปนสถานที่ที่นาอยู และที่สําคัญ คือ  เปนแบบอยางที่ดีสําหรับเด็กที่จะไดนําไปเปน 
แบบอยางในชีวิตประจําวัน  แตในทางตรงกันขาม  ถาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไมดี  ก็อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุไดงาย หรือไมสงเสริมบรรยากาศ   การเรียนรูของเด็ก และไมสอดคลองกับทฤษฎี   
การที่ผูเรียนไดเรียนรูไป  ฉะนั้น   การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดถูกสุขลักษณะ  จึงมีความจาํเปน
ที่โรงเรียนจะตองจัดใหมีขึ้นและดํารงรักษาไวใหอยูในสภาพดีตลอดไป  (กระทรวงศึกษาธิการ.  
ม.ป.ป. : 6)  และสภาพแวดลอมที่ดีนั้น  ยอมมีผลตอการเรียนรูของนักเรียนดวย   กลาวคือ 
มีการเรียนรูไดดีมากขึ้นกวาปกติ  ดังที่ 
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 ขรรคชัย   อินดี  (2534 : 10)  กลาวไววา  โรงเรียนหองเรียนที่สะอาดเรียบรอย 
จะชวยสรางบรรยากาศในการเรียนรูไดมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งจะสามารถชวยปลูกฝงทัศนคติ  
หรือคานิยมในเรื่องความสะอาดไดเปนอยางดี  เพราะนักเรียนไดเห็นตัวอยางที่ดีและมีสวนรวม 
ในการรักษาความสะอาด 
 นอกจากสภาพสิ่งแวดลอมจะเปนปจจยัทีเ่กี่ยวของตอการเรียนรูของนักเรียนแลว  

ยังมีผลตอบุคลิกภาพของนกัเรียนอีกดวย   
 ส่ิงแวดลอมกบัการพัฒนาบคุลิกภาพของผูเรียนโรงเรียนมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
ของผูเรียน  เปนอันดับสอง  รองจากบาน 
 ปจจัยที่ทําใหโรงเรียน  มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของผูเรียนประการหนึ่งก็คือ   
การจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน   เปนตัวกําหนดพฤติกรรมนักเรียน   ที่สําคัญอยางหนึ่ง   
การจัดบริเวณโรงเรียนไมสวยงาม  ไมมีระเบียบ  ก็จะทําใหผูเรียนเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพใหเปน 
ที่ไมพึ่งปรารถนาได  หากจัดสภาพแวดลอมใหโรงเรียนเปนที่นาอยู  สะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย
และมีสภาพเหมือนกับบานของนักเรียน  ก็มีสวนชวยให  นักเรียนไดประสบการณที่ดีและตอง 
ใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอม 

การจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน 
  ครูสวนใหญมีความคิดเห็นวา  การควบคุมระเบียบวินัยของนักเรียน  ยังไม 
เครงครัดขาดแนวนโยบายที่จะใหนักเรียนรักและภาคภูมิใจในสถานศึกษาของนักเรียนเอง   
ทําใหเกิดปญหาตามหลายดาน  เชน  การรักษาสาธารณสมบัติ  การรักษาสภาพแวดลอมภายใน 
โรงเรียน  เปนปญหาที่ไมควรจะมองขาม  การปลูกฝงจริยธรรมเปรียบไดกับการปลูกพืช  นอกจาก
ความสมบูรณของเมล็ดพืชแลว  ส่ิงแวดลอม  ดินฟาอากาศก็ยอมเปนสิ่งสําคัญดวย   การจัด 
ส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง  เหมาะสมเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดจริยธรรมที่ดีขึ้น 
 การจัดส่ิงแวดลอมโรงเรียน  คณะกรรมการสุขศึกษาสายการศึกษา  ในคณะของ
คณะกรรมการสุขศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนดขอบเขตไวในเรื่องตอไปนี้ 

(1) ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียน 
(2) อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
(3) หองเรียนและเครื่องใชในหองเรียน 
(4) แสงสวาง  สี  การระบายอากาศและเสียงดัง 
(5) สนาม 
(6) การสุขาภิบาล  ในเรื่องน้ําดื่ม  น้ําใช  สวมและที่ปสสาวะ  การกําจัดขยะ 

มูลฝอย  การกําจัดน้ําเสีย  การรักษาความสะอาด 
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หลักการจัดสภาพแวดลอมโรงเรียนในแตละดานใหถูกลักษณะ  ไดมีนักวิชาการ
หลายทาน  ใหขอเสนอแนะไว  ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี ้

1) ที่ตั้งและบริเวณโรงเรียน 
 การตั้งโรงเรียน  ควรเลือกสถานที่ปลูกสรางโรงเรียนในที่เหมาะสมกับ 
ความตองการของชุมชน  ปลอดภัยสวยงามและสามารถใชเนื้อที่ใหเปนประโยชนในการจัด 
กิจกรรม  ซิดเกอรร่ิง  (Chickering. 1970 : 7)  ท่ีมีการสัญจรไปมาสะดวก  ไมควรหางไกลจากยาน
ชุมชนเกินกวา  2  กิโลเมตร  ควรจัดใหปลอดภัยจากอันตรายในทองถนนหลวง  ไมควรเลือกปลูก 
โรงเรียนในที่สูง หรือไหลเขา  เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย  โรงเรียนควรตั้งใหหางจากสถานที่ 
ที่มีเสียงรบกวน หรือเสียงรบกวนประจํา  จนเปนเหตุรําคาญ  เชน  โรงงานที่ใชเสียงหรือโรงงาน 
ที่ทําใหเกิดฝุนละออง  ไดแก  โรงงานโมหิน  โรงงานซีเมนต  เปนตน  ควรตั้งใหหางจากแหลง 
ทิ้งขยะมูลฝอยและแหลงน้ําโสโครกไมนอยกวา  500  เมตร  เพื่อใหพนจาก  กล่ิน  ฝุน ละอองและ
แมลงตลอดจนสัตวที่อาจเปนพาหะนําเชื้อโรคและกอเหตุรําคาญ 
 พื้นดินเปนดินรวนแหงเร็ว  ไมมีส่ิงทําใหเกิดการสึกกรอนงาย  สามารถ 
สรางสวนครัว  ทําการเกษตรไดเหมาะสม  เพราะน้ําซึมไดงาย  ไมเปนโคลนตมในฤดูฝน  ควรเปน
ที่มีระดับสูงพอสมควรน้ําทวมไมถึง หรือสามารถสรางระบบระบายน้ําไดงาย  มีน้ําใชเพียงพอ 
คุณภาพดี  ควรมีตนไมใหญบาง  เพื่อบังความรอนและแสงแดดในฤดูที่อากาศรอนจัด หรือบังลม 
ในที่ที่มีลมจัด  มีแสงแดดสองถึงตลอดวัน  มีหญาหรือพันธุไมรักษาหนาดิน  ใหชุมชื้นพอสมควร
และจะไดไมเปนฝุนฟุงในฤดูแลงและควรมีแผน  จัดแบงบริเวณพื้นดินนอกอาคารใหนาดูควร
จัดเปนสนามเด็กเลน  สนามกีฬาและสวนดอกไม  ไมใบและไมยืนตน  โดยพยายามอนุรักษของเดมิ 
ที่มีอยูตามธรรมชาติใหมากที่สุด  เพื่อกอบรรยากาศที่นารื่นรมย   เปนผลดี  ทั้งดานความเปน
ระเบียบเรียบรอยและในดานจิตใจ 

2) อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
  อาคาร  ควรสรางอาคารโรงเรียน  ใหมีขนาดพอเหมาะกับจํานวนนักเรียน
สามารถทนทานตอภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น  เชน   พายุ   น้ําทวม  อาคารไมควรหันไปทาง 
ทิศตะวันออกหรือตะวันตก  ควรหันหนาไปทางทิศทางที่จะไดรับลมดีและแสงแดด ฝนไมรบกวน
มากนักนอกจากหองเรียนแลว  ทางโรงเรียนควรมีหองตางๆ  ดังตอไปนี้ 
 หองประชุม  ควรมีเนื้อที่  1  ตารางเมตรตอนักเรียน  1  คน  เพิ่มเนื้อที่ใชสอย
อ่ืนๆ  ตามความจําเปน 
 พื้นและฝา  พื้นควรใชวัตถุที่รักษาความสะอาดงาย  พื้นกระดานชนิดที่ใช
แปรงขัดใหสะอาดไดเสมอ  ดีกวาพื้นลงน้ํามันขัดเงา  ซ่ึงอาจลื่นและฝุนจับไดงาย  ถาจําเปนตองใช
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ระดับดิน  ควรลาดปูนซีเมนตหรือปูกระเบื้องซีเมนตใหสูงกวาระดับดินโดยรอบ  ไมนอยกวา   
0.10  เมตร  ถาเปนพื้นไม  ควรยกระดับสูงกวาบริเวณโดยรอบบดใหเรียบแนนเพื่อไมใหน้ําขัง 
และควรสูงไมนอยกวา  0.10  เมตร 
 ฝา  ควรใหกันเสียงรบกวนระหวางหองไดเพียงพอ  สําหรับในชนบท 
อยางนอยที่สุดควรใชฝาไม  ถาเปนฝาเกลี้ยงจะดูเรียบรอยและสะดวกในการทําความสะอาด   
หากสามารถทาสีได  ภายในควรใชสีออนๆ  ไมควรขัดเงา  เฉพาะสวนต่ํากวาระดับขอบหนาตาง
อาจใชสีแก  เพื่อปองกันความเปอะเปอน  ภายนอกถาไมสามารถจะทาสีไดอาจใชน้ํามันทา 
เพื่อรักษาเนื้อไม  ก็จะทําใหความคงทนถาวรยิ่งขึ้นได  เพดาน  ถาเปนสีควรเปนสีออน  เพื่อชวยให
สวางมากขึ้น   
 เพดานและหลังคา  อาคารเรียนควรมีเพดาน  เพื่อปองกันความรอนและฝุน
ละอองจากหลังคา  วัสดุที่ใชเปนไม  ไมอัด  ฯลฯ  แลวแตกรณี  เพดานควรสูงจากพื้นไมนอยกวา  
3.50  เมตร  ทาสีออน  เพื่อชวยใหแสงสวางมากขึ้น  หลังคาเอียง  30  องศา  มีชายคากันสาด  วัสดุ
หลังคามุงดวยกระเบื้อง  ไมควรเปนสังกะสี  เพราะจะทําใหรอนและมีเสียงรบกวนเวลาฝนตก 
  หองเรียนและเครื่องใชในหองเรียน 
 หองเรียนควรมีขนาด  6 x 8  เมตร หรือ  7 x 9  เมตร  สวนสูงของหองเรียน
จากพื้นถึงฝา  ตองไมนอยกวา  3.5  เมตร  การจัดหอง  ควรใหแสงสวางเขาทางดานซายและไมมี
แสงเขารําคาญตาทางดานหนา หรือหลังชั้น  หองเรียนควรจัดใหสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอยมี
ตะกราใสขยะทุกหอง  แปรงลบกระดานควรทําดวยสักหลาด  เวลาลบกระดาษฝุนชอลก  จะได 
ไมฟุงกระจายและควรเก็บรักษาใหสะอาดและมีไวประจํากระดานดํา  ควรทําความสะอาดแปรง 
ทุกวันกระดานดําควรมีรางรองผงชอลก  ที่ขอบลางใหกวางพอ  เพื่อมิใหฝุนผงชอลกปลิวไปตก 
บนพื้นหอง 
  แสงสวาง  สี  การระบายอากาศและเสียงดัง 
 ถาการถายเทอากาศไมมีพอ  อากาศจะรอนอบอาวเด็กจะงวงเหงาหาวนอน
ควรจัดใหมีชองลมและประตูหนาตางใหเพียงพอ  แสงสวางที่เพียงพอในการอานหนังสือได 
สบายตา  มีคาประมาณ  20 – 30  ฟุต  เนื้อที่ของประตูหนาตางควรเปน  1  ใน  4  ของพื้นที่หอง 
เพื่อใหหองเรียนมีแสงสวางและระบายอากาศเพียงพอดี  ขนาดของชองหนาตาง  ควรกวาง 
ไมนอยกวา  1  เมตร หรือสูงเทากับขอบบนของประตูขอบลางของหนาตาง  ควรสูงจากพื้น 
ไมนอยกวา  0.90  เมตร  ชองประตูกวางไมนอยกวา  1.10  เมตรและสูงไมนอยกวา  2.00  เมตร   
  บริเวณใกลเคียงหองเรียน  ถาจะปลูกตนไมใหญ  ควรปลูกใหหางจาก 
อาคารเรียนไมนอยกวา  8  เมตร  เพื่อไมใหบังแสงสวางและขัดขวางการระบายอากาศ 
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  ความรอน  (Heat)   
   ความรอนสามารถแพรกระจายออกไปไดตามกระบวนการนําความรอน  
(Conduction)  ความรอนผานเสื้อผาที่สวมใส และแพรกระจายไปสูอากาศ วิธีการนําความรอนนี้ 
คือ วิธีการทําใหอุณหภูมิของรางกายเย็นลง  กระบวนการพาความรอน  (Convection)  เปนวิธีการ
สูญเสียความรอน  (Heat loss)  เมื่อรางกายสัมผัสกับความเย็น  เชน  น้ํา  เมื่อเราถูกน้ําเย็น   
เราจะรูสึกมีอาการหนาวสั่นกวาเมื่อถูกอากาศเย็นที่อุณหภูมิเดียวกัน และการแผรังสี  (Radiation)   
  ปญหาอันมีสาเหตุมาจากความรอน  
  เมตาบอลิซึมและอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น ถาอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10  องศา
เซลเซียส  ทําใหเมตาบอลิซึมเพิ่มขึ้น  2 - 3 เทา  
 อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น ถาอุณหภูมิในรางกายเพิ่มขึ้น  1  องศาเซลเซียส  
จะทําใหความถี่ของการหายใจเพิ่มขึ้น  5 - 6  คร้ังตอนาที  
  การเสียสมดุลในการไหลเวียนของเลือดไปยังสวนตางๆ  ของรางกาย  
    การเสียสมดุลของน้ําและเกลือแรภายในรางกาย  
    ความสามารถในการทํางานที่ตองใชกําลังกายลดลง เนื่องจากหัวใจเตน 
เร็วขึ้น  
 การเกิด  Heat Rash  อาการตุมเล็กๆ  สีแดงที่เกิดขึ้นตามผิวหนัง  เนื่องจาก
ทอเหงื่อในผิวหนังอุดตัน ขับเหงื่อออกมานอย ตอมเหงื่ออักเสบ ผิวหนังเปยกชื้นอยูตลอดเวลา จะมี
อาการคันและเกิดการติดเชื้อ เกิดเมื่อรางกายอยูในสภาวะที่มีความรอนเปนเวลานาน  
 การเกิด  Heat Exhaustion  ออนเพลียเนื่องจากความรอน เกิดจากการที่ 
รางกายไดรับความรอนเปนเวลานานๆ  ทําใหรางกายเสียเกลือไปมาก รวมทั้งปริมาณน้ําและ 
เกลือแรอ่ืนๆ  จะมีอาการ ออนเพลีย  กระหายน้ํา  ผิวหนังเปยกชื้น  สับสน  การประสานงาน 
ของกลามเนื้อเสียไป  ชักและตายได  
 การเกิด  Heat Stroke  เปนลมปจจุบัน  เกิดเนื่องจากรางกายไดรับความรอน
มากจนประสาทสวนที่ควบคุมระดับความรอนเสียหนาที่ไป   ผูปวยเปนลมหมดสติ  อุณหภูมิ 
รางกายสูง   ตัวแหง   ผิวแดง   ชักกระตุก  เพอไมไดสติ ขาดออกซิเจน  หายใจเร็ว ชีพจรเตนเบา 
และชา  ชัก  สลบไมไดสติ  
 การเกิด  Heat Cramp  เปนตะคริวเนื่องจากรางกายไดรับความรอนมาก 
ทําใหรางกายเสียความสมดุลของอิเลคโตรไลท  ระบบการไหลเวียนของโลหิตเสียไป  กลามเนื้อ
เสียการควบคุมเกิดการบีบตัวของกลามเนื้อเกิดความเจ็บปวด 
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  แสง  (Lighting)   
   แสงสวางเปนคล่ืนแมเหล็กไฟฟาชนิดหนึ่ง มีความยาวคลื่นตั้งแต  400 - 700 
นาโนเมตร  แสงสวางเปนองคประกอบที่สําคัญตอการมองเห็น ในการทํางานนั้นแสงสวาง 
มีความจําเปนอยางยิ่ง  ตองมีอยางเพียงพอ  เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความเขม
ของการสองสวางมีหนวยวัดเปนลักซ  วัดดวยเครื่องมือ  เรียกวา  ลักซมิเตอร หรือ โฟโตเมตริก
มิเตอร  
  ลักษณะของแสงสวางที่มีอันตรายตอตาคนมีดังนี้  

(1) แสงสวางนอยเกินไป จะทําใหกลามเนื้อตาตองทํางานมากเกิน ไป
บังคับมานตาใหเปดกวาง ทําใหตาเมื่อยลา  ปวดตา  มึนศีรษะ  ประสิทธิภาพการทํางานลดลง  นอน 
ไมหลับ  การมองเห็นเลวลง  ตาแดง  มีผลทางจิตใจ  ขวัญกําลังใจในการทํางานลดลง  

(2) แสงสวางมากเกินไป  เชน  แสงจา  จะทําใหตาเกิดความไมสบาย   
เมื่อยลา  ปวดตา  เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา  กระจกตาดําอักเสบ  อาจทําใหตาบอดได หรือถา 
แสงสวางมีแสงอุลตราไวโอเลตหรืออินฟราเลทดวยจะทําใหเกิดการมองไมเห็นชั่วคราว  
  หลักการจัดแสงสวางที่เหมาะสมมีดังนี้  

(1) การใหแสงสวางโดยทั่วไปทั้งบริเวณ  เปนการใหแสงสวางในพื้นที่ 
การทํางานทั่วถึง ใหความเขมสม่ําเสมอกันทั้งหมด  

(2) การใหแสงสวางเฉพาะที่ทั่วไป เปนการจัดแสงสวางโดยการติดตั้ง
เฉพาะที่ โดยเปรียบเทียบกับบริเวณทํางาน  ปองกันการเกิดเงาและแสงสะทอนเขาตามากเกินไป 

(3) การใหแสงสวางเฉพาะที่ เปนแสงที่เพิ่มใหเฉพาะจุด สําหรับบริเวณ
เฉพาะเล็กๆ  แคบๆ  บริเวณใดบริเวณหนึ่งเทานั้น  โดยทั่วไปจะจัดใหโคมไฟอยูใกลช้ินงาน  

(4) การใหแสงสวางเสริม  เปนการใหแสงสวางผสมผสานกันทั้ง  3 ระบบ 
ที่กลาวมาแลว  โดยตองคํานึงถึงความจําเปน และความเหมาะสมของแตละพื้นที่หรือบริเวณ 
การทํางาน 
  เสียง  (Noise)   
  เสียงเปนพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของวัตถุ ที่สงผาน 
ตัวกลางออกไป  เชน  ผานอากาศออกไปในรูปของคลื่นเสียงไปสูหูคนทําใหเกิดการไดยินขึ้นมา  
ลักษณะเสียงมี  2 ชนิด คือ เสียงที่ไมรบกวน  (Sound) และเสียงรบกวน  (Noise)   

อันตรายของเสียงที่มีตอคน  
(1) อันตรายตอสุขภาพรางกาย คือ ทําใหสมรรถภาพในการไดยินลดลง  

ทําใหเกิดหูอ้ือ หูตึงไปชั่วขณะ  เมื่อไดรับเสียงรุนแรงมาก  ถาไดรับเสียงดังเกินกวามาตรฐาน 
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เปนเวลานาน  จะทําใหเกิดการพิการของหูอยางถาวร  บางครั้งอาจจะเกิดการสูญเสียการไดยินอยาง
เฉียบพลัน  เชน  เสียงระเบิด  เสียงปน  เสียงประทัด  เสียงอาจเปนสาเหตุของโรคอื่นๆ  เชน  
โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 

(2) อันตรายตอสุขภาพจิต  ในการทํางานทุกอยางจําเปนตองมีสมาธิมาก  
ถาหากวาสถานที่ทํางานมีเสียงดังมากจะทําใหไมมีสมาธิในการทํางาน เกิดความรําคาญ  เบื่อหนาย 
เบื่องาน  ซ่ึงจะมีผลตอสุขภาพจิตที่จะเกิดกับตัวคนนั้นเอง  อาจจะกลายมาเปนโรคทางกายได  

(3) อันตรายตอประสิทธิภาพในการทํางาน เสียงเปนสาเหตุอยางหนึ่ง 
ที่ทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง การทํางานผิดพลาดบอย  เสียงดังเกินไปรบกวนการสนทนา
ส่ือความหมาย  รบกวนการสั่งงาน  ผลงานที่ออกมาอาจไมถูกตอง  เกิดการผิดพลาดในการแปร
ความหมาย จะสงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการทํางาน  

โรงอาหาร 
  โรงอาหารนอกจากโตะและมานั่งแลว  ควรจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม 
และใช  มีอางน้ําพุหรือถังน้ํากอก  อางน้ําลางมือและลางภาชนะ  ที่ใชในการรับประทานอาหาร   
ที่รองรับเศษอาหาร  ขยะ  อาหารที่แมคานํามาขายควรเปนอาหารที่ปราศจากอันตราย  เชน  อาหาร
ใสสี  น้ําสมสายชูปลอม  ควรควบคุมความสะอาดอยางใกลชิด  ทั้งผูปรุงขายและผูเสิรฟอาหาร 

โรงครัว 
 โรงครัว  ไมควรตั้งอยูใกลอาคารเรียน  ใกลส่ิงโสโครก  พ้ืนหองตองทึบ   
ทําดวยวัสดุที่งายตอการทําความสะอาด  มีแสงสวางพอ  การระบายอากาศดีเพราะโรงครัว 
มีความรอนและกลิ่นมาก  คนปรุงอาหารจะตองอยูในโรงครัวหลายชั่วโมงในแตละวัน  เตาไฟ 
ไมควรวางบนพื้นราบ  ควรตั้งสูงพอสมควรใหคนยืนปรุงอาหารได  เหนือเตาไฟควรมีปลองไฟ  
เพื่อดูควันออกไปจากโรงครัว  เพราะควันสวนหนึ่งมีแกสคารบอนมอนออกไซด  ซ่ึงเปนพิษ  จัดทํา
รางระบายน้ําใหเศษอาหารออกไปจากครัว  มิฉะนั้นเศษอาหารจะบูดเนา  สงกล่ินเหม็น  เปนแหลง
เพาะพันธุ  แมลงวันและเชื้อโรค  มีถังใสขยะมูลฝอย  เศษอาหาร  ที่มีฝาปดมิดชิด  ไมร่ัวและ 
มีปริมาณใหพอเพียงกับเศษอาหาร  ขยะมูลฝอยวันตอวัน  มีน้ําสะอาดสําหรับปรุงอาหารและลาง
ภาชนะใหเพียงพอ 
 การสุขาภิบาลอาหาร (Food  Sanitation)  หมายถึง  การดําเนินการดวยวิธีการ
ตางๆ  ที่จัดการเกี่ยวกับอาหารทั้งในเรื่องของการปรับปรุง  การบํารุงรักษา และการแกไขเพื่อให
อาหารที่บริโภคเขาไปแลวมีผลดีตอสุขภาพอนามัยโดยใหอาหารมีความสะอาด  ปลอดภัยและมี
ความนาบริโภค  
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  อาหาร  หมายความวา  ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต  ไดแก  
(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน  ดื่ม  อม หรือนําเขาสูรางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือ

ในรูปลักษณะใดๆ  แตไมรวมถึงยา  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ  
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง

วัตถุใสอาหาร  สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่น  รส   (กรมควบคุมมลพิษ.  2547 : ออนไลน).   
ความสําคัญของอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร 

  อาหารมีความสําคัญตอส่ิงมีชีวิตทุกชนิดและความตองการอาหารของสิ่งมีชีวิต
ตางก็มีความแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับกลุมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ  มนุษยมีความตองการอาหาร 
เพื่อวัตถุประสงค  3 ประการ คือ  

1) เพื่อสรางพลังงานในการทํางานของอวัยวะตางๆ  ของรางกายใหเปนไป
ตามปกติ  

2) เพื่อใหเกิดความสดชื่นกระปรี้กระเปรา  ราเริงผองใส  รวมถึงความแข็งแรง
และมีความตานทานตอโรคภัยไขเจ็บตางๆ   

3) เพื่อการเจริญเติบโตและซอมแซมอวัยวะสวนที่สึกหรอของรางกาย  
      สารอาหาร  (Nutrient)  ที่สําคัญ ซ่ึงรางกายตองการแบงเปน  6 ประเภท  ไดแก 
คารโบไฮเดรต  ไขมัน  โปรตีน  เกลือแร  วิตามิน และน้ํา ถาหากมนุษยไดมีการบริโภคสารอาหาร
ทั้ง  6 ประเภท  ครบถวนและไดตามสัดสวนที่เหมาะสมตอความตองการของรางกายแลว 
ก็นาที่จะมั่นใจไดวาจะทําใหมีสุขภาพอนามัยดีตามไปดวย แตในความเปนจริงแลว  นอกจาก 
การบริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถวนและมีสัดสวนตามความตองการของรางกายแลวจําเปน 
ที่จะตองคํานึงถึงคุณภาพของอาหารในดานอื่นๆ   อันไดแก   ความสะอาด   (Cleanliness)   
ความปลอดภัย  (Safe)  และความนาบริโภค  (Aesthetic)   ดังนั้นการสุขาภิบาลอาหารและ 
การโภชนาการจึงควรดําเนินการควบคูกันไปเพื่อใหเกิดผลดตีอสุขภาพอนามัยของผูบริโภค  

การสุขาภิบาลอาหารมีความเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดการอาหารใหเกิด
ความสะอาด  ความปลอดภัย  และมีความนาบริโภค  ดวยการปรับปรุง  บํารุงรักษา และแกไขให 
ส่ิงแวดลอมตางๆ  ในการดําเนินการจัดการอาหารในทุกขั้นตอนไมวาจะเปนการคัดเลือกวัตถุดิบ 
การขนสงและการเก็บรักษาอาหารดิบ  การเตรียมและการปรุงอาหาร  (การผลิตอาหาร)  และอาหาร
ปรุงสําเร็จ  (ผลิตภัณฑอาหาร)  กอนบริโภค  ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อปองกันการเกิดปญหาโรคภัยไขเจ็บ
อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหาร  
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การเกิดโรคเนื่องจากอาหารเปนสื่อนํา  (Food- borne  Disease)   
การเกิดโรคเนื่องจากอาหารเปนสื่อนํา  หมายถึง  การเกิดเจ็บปวยอันเนื่องมาจาก

การบริโภคอาหารที่ทําใหเกิดโรค  หนอนพยาธิหรือสารเคมีที่เปนพิษเขาไปในปริมาณที่มากพอ 
ที่จะทําใหเกิดอาการของโรค  

การปนเปอนของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคเนื่องจากอาหารเปนสื่อนํา   ไดแก 
(1) Staphylococcus 

จุลินทรียพวก  Staphylococcus  มักทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษ  (Food 
Poisoning)  Staphylococcus  ที่มีความสําคัญในการทําใหอาหารเปนพิษ คือ Staphylococcus  
พิษที่มันสรางขึ้น  แบงตามหลักของเซรุมวิทยาไดเปน  6  ชนิด  คือ  ชนิด A, B, C1, C2, D  และ E 
ความเปนพิษของแตละชนิดมีความแตกตางกัน และสวนใหญแลวชนิดที่ทําใหเกิดโรคอาหาร 
เปนพิษนั้นมักมาจากชนิด  A   เกิดการปนเปอนในอาหารจําพวกเนื้อสัตว  น้ํานมและผลิตภัณฑ 
น้ํานม  คัสตารด  น้ําสลัดหรือครีมทาขนมปง จะมีอาการอาเจียน  ทองเสีย  ปวดทอง  

ปญหาสําคัญในการปองกันเชื้อดังกลาว คือ การทําลายดวยความรอน 
ที่อุณหภูมิของน้ําเดือดสามารถทําลายเชื้อ  Staphylococcus ได  แตไมสามารถทําลายพิษของเชื้อนี้  

(2) Clostridium  Botulinum  
จุลินทรียจําพวก Clostridium  Botulinum  มักทําใหเกิดโรคอาหาร 

เปนพิษ  ที่เรียกวา  botulism  การสรางพิษของมันจะทําลายระบบประสาทได  (neurotoxin)   
แบงตามชนิดของการสรางพิษตามหลักเซรุมวิทยาไดเปน  7  ชนิด  คือ A, B, C, D, E, F, และ G 
ชนิดที่ทําใหเกิดพิษในมนุษยคือ  ชนิด  A, B, E, และ F  แหลงของอาหาร  ไดแก  ดิน  ฝุนละออง 
พืช  ผัก  ผลไม  อาการของโรค  คือ  เสนประสาทรอบนอกจะคอยๆ  ถูกทําลายทีละนอยๆ  กลืน
อาหารลําบาก  ตาพราฟาง  มองเห็นภาพซอน  ทองผูก และในที่สุด  อาจทําใหเกิดอาการหัวใจ 
ลมเหลว  แนวทางการปองกันโรคดังกลาว คือ  การนําอาหารมาตมใหเดือดนานมากกวา  5 นาที 
กอนที่จะบริโภค หรือไมนําอาหารที่นาสงสัยมาบริโภค  

(3) Clostridium  Perfringens  
สปอรของเชื้อสรางพิษภัยในเซลล  (Enterotoxin)  ทําใหเกิดโรคอาหาร

เปนพิษ  แบคทีเรียชนิดนี้ มักพบในอาหารดิบ  ดิน  น้ําโสโครก  มูลสัตว  ปนเปอนในอาหารพวก
ปลา  เนื้อ และสัตวปก  เมื่อรับเชื้อเขาไปในปริมาณประมาณหลายลานตัว  ตออาหาร  1  กรัม  
มีอาการตั้งแต ปวดทอง  ทองเดิน และมีลมอยูในกระเพาะ  
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การปองกันการเกิดโรค  ไดแก  การนําอาหารแชเย็นโดยเร็ว หรือถา 
จะบริโภคเปนอาหารรอนตองรักษาอุณหภูมิของอาหารใหสูงกวา  60  องศาเซลเซียส  กอนที่จะ
นํามาบริโภคและการปรุง หรือการประกอบอาหารควรจะตองมีสุขวิทยาที่ดี  

(4) Mycotoxin  
พิษของราดังกลาวเรียกวา  Alfatoxin  พิษของ  Alfatoxin  อาจทําใหตับ

ถูกทําลายอยางรุนแรง  ทําใหมีเลือดออก ถือเปนสารกอมะเร็ง  มีความทนทานตอความรอนไดดี  
มักพบในอาหารที่มีสารอาหารคารโบไฮเดรต  อยูปริมาณสูง  เชน  อาหารแปง  ขาว  ถ่ัวลิสง  เผือก 
มัน  

(5) Salmonell  
อาการของโรค  คือ  มีไขตัวรอน  คล่ืนไส  ปวดทองเกร็ง  ทองเสีย  

ปวดศีรษะ  เวียนศีรษะ และอาเจียน  มักพบเชื้อดังกลาวในอาหารจําพวก  เปด  ไก  น้ํานม  และ 
ผลิตภัณฑของน้ํานม  พืชผักตางๆ  และมะพราวแหง 

(6) Streptococcus  
เปนแบคทีเรียซ่ึงทําใหมนุษยเปนโรคเจ็บคอ  (Septic  Sore  Throat)  

หรือ เปนโรคไขอีดําอีแดง  (Scarlet Fever)  มีอาการคอแดง  ทอนซิลอักเสบ  กลืนอาหารลําบาก  
มีไขสูง  ปวดศีรษะ  คล่ืนไส  อาเจียน  มีน้ํามูกไหล  บางครั้งอาจเกิดผ่ืน  (ลมพิษ)  พบในอาหาร
ประเภท  นม  ไอศกรีม  กุงอบไอน้ํา  สลัด  คัสตารด  พุดดิ้ง หรืออาหารที่มีไขหรือนมเปนสวนผสม 
วิธีการปองกันไมใหเกิดโรค ไดแก  การแชแข็งอาหารไนปริมาณนอยๆ  ทันที การประกอบอาหาร
หรือปรุงอาหารตองมีสุขวิทยาที่ดี  

(7) Vibrio  Paraheamolyticus  
Vibrio  Paraheamolyticus  พบมากในอาหารทะเล ไดแก หอยนางรม 

กุง  ปู  อาการของโรค  คือ ปวดทอง  ทองเสีย  (อุจจาระอาจมีเลือดหรือเยื่อปนเปอนอยู)  มักมี
อาการคลื่นไส และอาเจียน  มีไขต่ํา  มีอาการหนาวสั่น  ปวดศีรษะ  อาการปสสาวะขัด  การปองกัน
ไมใหเกิดโรคดังกลาว  ไดแก  การปรุงอาหารใหสุกอยางทั่วถึง  การแชเย็นอาหารควรแช 
โดยปริมาณนอยๆ  ไมควรใชน้ําทะเลลางอาหารที่ตองการบริโภค และภาชนะใสอาหาร  

การเกิดโรคเนื่องจากอาหารมีหนอนพยาธิ  
หนอนพยาธิแบงเปน  3 ประเภท  คือ พยาธิตัวแบน พยาธิตัวกลม และพยาธิ

ใบไม  พยาธิตัวแบนและพยาธิใบไมสามารถปองกันไมใหเกิดโรคไดงายกวา  เพราะสามารถใช
ความรอนในการทําลาย  พยาธิตัวกลมที่นับวาเปนปญหาสําคัญที่มักปนเปอนในอาหาร ไดแก   
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ทริชิเนลลา  เพราะมีความทนทานตอความรอนไดสูงมาก และมีความสามารถมีชีวิตอยูในเนื้อเยื่อ
ของสิ่งมีชีวิตไดเปนเวลายาวนานกวา  

การเกิดโรคเนื่องจากอาหารมีสารพิษหรือสารเคมีเปนพิษ  
1) สารพิษที่มีในอาหารโดยธรรมชาติ  

  อาหารในธรรมชาติมีหลายชนิดที่มีสารที่ไมเกิดประโยชนหรืออาจเกิดโทษ
ตอมนุษยเปนองคประกอบ โดยเฉพาะอาหารจําพวกพืชหลายชนิดมีสารพิษเปนองคประกอบ 
อยูมากบาง  นอยบาง  แลวแตชนิดของอาหารถามีปริมาณมากก็อาจจะทําใหผูบริโภคเขาไป 
ถึงขั้นตายไดในทันที  สารพิษหรือสารเคมีเปนพิษที่มักมีอยูในอาหารจําพวกพืช  ไดแก  
สาร  Lythylus  ทําใหเกิดโรค  Lythyrism  คือ โรคที่เกี่ยวกบักลามเนื้อออนแออาจเกิดเปนอมัพาตได 
อาจมีในถ่ัวเม็ดกลมดิบ  เชน  ถ่ัวลันเตาดิบ  สาร Goitrogens  ที่อาจจะพบในรากของพืชบางชนิด 
หรือสารไฮโดรเจนไซยาไนดอาจพบในอาหารพืชบางชนิด  เชน  ในน้ํามันของเมล็ดอัลมอน  
และในอาหารพืชหลายชนิด  ไดแก  การบริโภคเห็ดปาบางชนิด  เชน  เห็ดหัวกรวดครีบเขียว  
เห็ดขี้ควาย  เมื่อบริโภคจะมีอาการมึนเมา  คล่ืนไส  อาเจียน  ทองรวง  ตาลาย  ใจสั่น และออนเพลีย 
สวนอาหารที่มาจากพวกสัตวที่มักมีสารพิษทําใหเกิดอันตรายก็มักจะเปนพวกอาหารทะเลอาจมี 
สารไทอะมิเนส  ซ่ึงอาจทําลายไทอะมิน  ทําใหรางกายขาดวิตามินบี 1  

2) การมีสารพิษหรือสารเคมีเปนพิษปนเปอนในอาหาร  
  การปนเปอนนั้นอาจเกิดขึ้นตั้งแตการเพาะปลูก  ตัวอยางเชน  ในการปลูก 
ผลไมที่ตองการบริโภค  หากมีการใชยาฆาแมลงในปริมาณมากเกินไปจนมีสารตกคางของยา 
ฆาแมลงอยูและผูบริโภคไมลางใหสะอาดอาจเกิดอันตรายได  เชน  ตัวอยางของโรคพิษของสารหนู 
ซ่ึงมีสาเหตุมาจากบริโภคอาหารที่มีสารตกคางจากการใชยาฆาแมลง  ซ่ึงจะทําใหเกิดอาการทองเสีย 
ปวดเบงเวลาถาย  และอาเจียน  
  นอกจากนี้สารปนเปอนอาจจะเกิดจากการใชวัตถุเจือปนหรือสารปรุงแตง 
ที่มีสารพิษหรือสารเคมีเปนพิษ  ตัวอยางเชน  การใชสารแซ็กคาริน แทนน้ําตาลเพื่อเพิ่มความหวาน
ในอาหาร หรือการใชสียอมผาแทนสีผสมอาหาร  เหลานี้ลวนแตไมทําใหเกิดประโยชนและยังอาจ
เกิดโทษถาหากมีการบริโภคในปริมาณที่อาจทําอันตรายได  

หลักเกณฑพื้นฐานของงานสขุาภิบาลอาหาร 
ในการจัดการสุขาภิบาลกับสถานที่ที่จะตองใชในการประกอบอาหารหรือผลิต

อาหาร  ไมวาจะเปนสถานที่ที่จะใชประกอบอาหารเพื่อการบริโภคภายในครอบครัว  รานอาหาร 
ตลาด หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารจําเปนที่จะตองคํานึงถึงเกณฑในการจัดการสุขาภิบาล 
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้คือ 
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  สถานที่ตัง้ 
  สถานที่ตั้งของสถานที่ประกอบหรือผลิตอาหารจะตองเลือกบริเวณ 
ที่จะไมทําใหส่ิงแวดลอมของสถานที่ตั้งไดรับการปนเปอนจากสิ่งสกปรก  ไมกอใหเกิดปญหา 
เดือดรอน รําคาญ  อันเนื่องมาจาก  กล่ิน  เสียง  สถานที่ตั้งควรมีลักษณะดังนี้ 

(1) ควรตั้งอยูในบริเวณที่หางไกลจากแหลงสิ่งสกปรกตางๆ  เชน หองครัว
ควรอยูหางจากหองสวม หรือบริเวณที่ทิ้ง หรือเก็บกักหรือโรงงานกําจัดขยะมูลฝอย หรือบริเวณ
คอกเลี้ยงสัตว 

(2) ควรอยูใกลสถานที่ที่มีสาธารณูปโภคบริการอยางครบถวน  เพื่อ
สะดวกตอการทําความสะอาด  เชน  บริการน้ําประปา  บริการไฟฟา  บริการรวบรวมและกําจัดขยะ
มูลฝอย และบริการรวบรวมน้ําเสียเพื่อนําไปบําบัดและกําจัด 

(3) พื้นที่ที่ใชในการประกอบหรือผลิตอาหารจะตองมีความเพียงพอและ
เหมาะสม ควรแยกเปนสัดสวน  ออกจากบริเวณอื่นโดยเฉพาะบริเวณที่พักอาศัย และพื้นที่จะตอง
สรางโดยมีความลาดเอียงเพื่อชวยการระบายน้ําเสียจากการประกอบอาหาร และจะตองไมเปนที่ลุม
มีน้ําขงั  
 อาคารที่ใชประกอบอาหาร  
  การออกแบบอาคารที่ใชประกอบอาหารจะตองคํานึงถึงความมั่นคงแข็งแรง
ของตัวอาคารและสามารถดูแลบํารุงรักษาไดงาย โดยมีขอควรคํานึงถึงดังนี้คือ 

(1) การออกแบบและกอสรางหองครัวหรือสถานที่ที่ใชในการประกอบ
อาหาร ตองทําใหมีประตู  หนาตาง และผนังที่อยูดานนอกอาคารมีความเหมาะสมเพื่อไมใหเกิดเปน
ที่อยูอาศัยของแมลงและสัตวนําโรค 

(2) วัสดุที่ใชในการสรางอาคาร ไมวาจะเปน  ผนัง  เพดาน  ประตู  
หนาตางหรือชองลม ควรเปนวัสดุที่เรียบ  ทําความสะอาดงาย  มีความแข็งแรง 

(3) พื้นของอาคารที่ใชในการประกอบหรือปรุงอาหาร จะตองทําดวยวัสดุ
ที่แข็งแรงไมดูดซับน้ํา  มีความทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี  ทําความสะอาดงาย  ไมล่ืน  
พื้นผิวเรียบไมขรุขระ และควรมีความลาดเอียงเพื่อไมใหมีน้ําขัง 

(4) ตองจัดสถานที่ทํางานใหมีความพอเพียงและเหมาะสม โดยใหมีพื้นที่
ปฏิบัติงานการทําอาหารใหพอเพียงกับปริมาณอาหารหรือจํานวนคนปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องจักร
อุปกรณ 

(5) ตองจัดใหมีการระบายอากาศที่เพียงพอและเหมาะสม  เพื่อไลควัน 
หรือกล่ินที่เกิดจากการปรุง  หรือการประกอบอาหารใหออกไปในทันที โดยใหมีพื้นที่ของประตู
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และหนาตางและชองระบายลมไมนอยกวา  10 เปอรเซ็นตของพ้ืนที่หอง และเมื่อจัดใหมีระบบ 
การระบายอากาศภายในสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารแลว  ควรดําเนินการบํารุงรักษาอุปกรณ 
ที่ใชในการระบายอากาศใหอยูในสภาพดีอยูเสมอไมใหฝุนละออง  ส่ิงสกปรกปนเปอนอื่นๆ  จับอยู
ที่อุปกรณ 

(6) ตองจัดใหมีแสงสวางท่ีเหมาะสม  เพื่อการปองกันอุบัติเหตุและลด
อาการเมื่อยลาของรางกาย 

การปฏิบัติงานหรือการดําเนนิการประกอบอาหารหรือการผลิตอาหาร 
ที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือสารพิษใดๆ  เร่ิมตั้งแต  1)  การเตรียมอาหาร   2)  การผลิตอาหาร  
3)  การบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑอาหาร  การปฏิบัติใหเกิดการปลอดเชื้อโรคหรือสารพิษใดๆ   

ทั้ง 3  ขั้นตอนดังกลาวมกีารปฏิบัติดังนี้คือ  
การปฏิบัติใหมีการควบคุมและเก็บวัตถุดบิที่ดี มีขั้นตอนการปฏิบัติดงันี้ 
(1) วัตถุดิบที่เลือกนํามาใชตองเลือกจากแหลงทีเ่ชื่อถือได หรือเปนที่

ยอมรับของเจาพนักงานสาธารณสุข 
(2) ตองมีการวินิจฉัย  การรักษาและการแยกวัตถุดิบที่เปนโรคหรือ 

อาจมีสารพิษออกจากวัตถุดิบที่ดี  เพื่อปองกันไมใหมีการแพรกระจายของเชื้อโรคโรคหรือสารพิษ
มาสูมนุษยหรือเพื่อไมใหวัตถุดิบที่ดี อ่ืนๆ  ถูกทําลาย  ควรเลือกแตวัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือ 
มีสุขภาพดี 

(3) อาจตองมีการใชสารฆาแมลงและสารฆาราเปนระยะๆ  เพื่อไมให 
วัตถุดิบโดยเฉพาะที่เปนพืชถูกทําลาย หรือเพื่อไมใหเกิดการแพรกระจายของเชื้อโรค หรือทําการ
ปองกันไมใหแมลง  นก  หนู  เขาไปในหองเก็บวัตถุดิบ  แตตองใชดวยความระมัดระวัง  เพื่อไมให
เกิดอันตรายตอคนงานหรือผูบริโภค 

การเก็บวตัถุดบิตองมีพื้นที่ขนาดพอเพยีง  ซ่ึงมีวัตถุประสงคดังนี้  คือ  
(1) เพื่อใหเกิดการระบายความเย็นใหแกวัตถุดิบที่สามารถเก็บไวได 

ตอเนื่อง 
(2) เพื่อใหสามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไดสะดวกและมี 

ประสิทธิภาพดี 
(3) ตองหมั่นตรวจสอบวัตถุดิบอยูเสมอเพื่อใหไดวัตถุดิบที่จะนําไปใชที่ดี 
การจัดหาน้ําที่มีคุณภาพดีใชในการประกอบอาหาร น้ําที่ใชในการประกอบ

อุตสาหกรรมอาหารจะตองมีคุณสมบัติเทียบไดกับคุณสมบัติของน้ําสะอาดเพื่อการบริโภค 
เปนอยางต่ํา โดยจะตองพิจารณา  ในสิ่งตอไปนี้คือ 
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(1) น้ําที่จะนํามาใชตองเปนน้ําที่มาจากแหลงที่เชื่อถือได และสามารถ 
ใชไดทั้งน้ํารอนและน้ําเย็นตามความตองการและปริมาณที่ไมจํากัด  ตัวอยางของน้ําจากแหลง 
ที่เชื่อถือได  ไดแก  น้ําประปาของการประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาค  ซ่ึงมี 
การตรวจสอบคณุภาพเปนประจําสม่ําเสมอวามีความสะอาดปลอดภัย 

(2) จัดหาน้ําที่มีคุณภาพดีใชในการประกอบอาหารหรือตามประเภทของ
อาหารที่ผลิต  การใชน้ําสําหรับประกอบอาหารอาจแบงวัตถุประสงคของการใชน้ําไดหลายอยาง 
ไดแก  การปรุงอาหาร  การลางภาชนะอุปกรณสัมผัสอาหาร  การนําของเสียหรือส่ิงสกปรก 
ออกจากหองครัวหรือจากรานคา หรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และการบริโภคของผูประกอบ
อาหารหรือคนงาน  โดยทั่วไปแลวคุณภาพน้ําในการประกอบอาหารตองมีคุณสมบัติของน้ําสะอาด
เพื่อการบริโภคเปนอยางต่ํา  

การดําเนินการปองกันการปนเปอนของอาหารในทุกๆ  ขั้นตอนของการ
ประกอบอาหารหรือกระบวนการผลิตอาหาร  มีดังนี้คือ 

(1) เครื่องมืออุปกรณ  (Equipments)  เครื่องใชที่ใชในการประกอบอาหาร
จะตองมีความพอเพียงและเหมาะสมกับการใชงานเพื่อปองกนัการปนเปอนอาหาร  ตองเปนวัสดุ 
ที่ทําความสะอาดงาย  มีพื้นผิวเรียบ  ทําดวยวัสดุไรสนิม และไมมีสารพิษเคลือบ 

(2) บุคลากรหรือคนงานผูตองสัมผัสอาหาร จะตองเปนผูที่มีสุขวิทยา 
สวนบุคคลที่ดีเพื่อปองกันการปนเปอนอาหารหรือการแพรกระจายของเชื้อโรค  โดยจะตอง
คํานึงถึงเรื่องตอไปนี้คือ 

ก. จัดหาน้ําสะอาดใหผูที่จะตองสัมผัสอาหารใช จะตองเปนน้ํา 
ที่สะอาดไดมาตรฐานน้ําดื่มซึ่งหนวยงานสาธารณสุขของรัฐเปนผูกําหนดใหคําแนะนําเรื่องสุขวิทยา
สวนบุคคล เพราะถาสุขวิทยาสวนบุคคลของผูสัมผัสอาหารไมดีแลวก็ยอมจะทําใหอาหารเกิด 
การปนเปอนสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคได 

ข. จัดใหมี อุปกรณทําความสะอาดใหแก ผู สัมผัสอาหารใชได 
อยางสะดวกและเหมาะสม  เชน  หองอาบน้ํา  อางลางมือ  ตูเก็บเสื้อผา  เพื่อไมใหรางกายหรือ 
เครื่องนุงหมเกิดความสกปรกในขณะที่ตองทําการสัมผัสอาหาร 

ค. จัดใหมีส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  ไดแก 
แสงสวาง  การระบายอากาศ  อุณหภูมิ และความสะอาดของสถานที่ที่ใชในการประกอบอาหาร 
  แมลงและสัตวนําโรคที่มักกอปญหาในโรคอาหารเปนส่ือนํานี้  ไดแก 
แมลงวัน  แมลงสาบ  มด  หนู  นก  สุนัข  ในการปองกันและควบคุมแมลงและสัตวนําโรคนั้น
สามารถกระทําไดหลายวิธีการดังนี้ คือ 
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(1) การออกแบบและการกอสรางสถานที่ประกอบอาหารจะตองมี 
โครงสรางที่สามารถปองกันไมใหแมลงและสัตวนําโรคเขาสูภายในอาคารได  ระบบการเดินทอ
ภายในอาคาร จะตองไมมีชองวางใดๆ  เพื่อไมใหเปนชองทางที่แมลงและสัตวใชเปนชองทาง
สามารถเขาสูตัวอาคารได 

(2) หนาตาง และชองระบายอากาศจะตองมีตาขายที่ปดแนน และจะตอง
ไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีไมฉีกขาด 

(3) ประตูที่เขา - ออกตัวอาคาร  จะตองปดแนน และจะตองคงอยูในสภาพ
ที่ปดอยูเสมอเมื่อไมมีการเขา-ออกสูตัวอาคาร 
 การใหคําแนะนําและควบคุมการเก็บรักษาอาหารหรือการบรรจุผลิตภัณฑ
อาหาร  ตองใหคงอยูในสภาพที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปอนอื่นใดที่ไมตองการ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตองปราศจากการปนเปอนของจุลินทรีย  ซ่ึงการเก็บอาหารไวใหอยูในสภาพที่ดีมีคุณภาพ 
ของอาหารครบถวนจะตองปฏิบัติดังนี้คือ 

(1) การเก็บอาหารควรเก็บไวในภาชนะที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด และ 
ควรเก็บอาหารไวในที่สูงจากพื้น เพื่อปองกันการกระเด็นเปรอะเปอนและไมใหเกิดการปนเปอน
อ่ืนๆ 

(2) การเก็บอาหารที่ปรุงสุกแลวหรือผลิตภัณฑอาหารจะตองทําการเก็บ
รักษาแยกออกจากวัตถุดิบที่ยังไมไดปรุงหรือลางทําความสะอาดแลว  เพื่อปองกันการปนเปอน
อาหาร 

(3) การเก็บรักษาอาหารที่ปรุงสุกหรือผลิตภัณฑอาหารเมื่อยังไมนํามา
บริโภคจะตองเก็บไวในสถานที่ที่สามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกตางๆ 

(4) การเก็บรักษาอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารจะตองไมเก็บรักษาไวในที่ 
ที่เปยกชื้นและไมเก็บไวในภาชนะที่มีความชื้นหรืออยูในลักษณะเปยก  

การจัดการความสะอาดและการสุขาภิบาลทั่วๆ   ไปในสถานที่ที่ใช 
ในการประกอบอาหาร  ควรปฏิบัติดังนี้คือ 

(1) การทําความสะอาดภาชนะอุปกรณ  และพื้น ผิวสัมผัสอาหาร  
มีวัตถุประสงค  2 ประการคือ 

ก. เพื่อกําจัดเศษอาหารหรือส่ิงสกปรกอื่นๆ  ที่อาจจะมีสารพิษหรือ 
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคหรือส่ิงปนเปอนอื่นๆ  ใหออกไปใหหมด 

ข. เพื่อเปนการรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอมและเปนการสงเสริม 
ใหผูที่จะตองสัมผัสอาหารเกิดความตระหนักในเรื่องของสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดี 
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(2) การดูแลความสะอาดเรียบรอยของสถานที่ประกอบอาหาร  โดยมี 
วัตถุประสงคหลัก  4 ประการคือ 

ก. เพื่อไมใหกลายเปนแหลงที่อยูอาศัยของแมลงและสัตวนําโรค 
ข. เพื่อไมใหมีของเสียสะสมอยูอันจะเปนสาเหตุของการแพรกระจาย

ของเชื้อโรคหรือจุลินทรียที่อาจจะทําลายใหวัตถุดิบหรืออาหารเสื่อมเสียคุณภาพ 
ค. เพื่ อไม ให เ ครื่ อ งจักรอุปกรณต า งๆ   ที่ อยู ภ ายในสถานที่

ประกอบการเกิดการผุกรอนหรือถูกทําลาย   
ง. เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมในสถานที่ประกอบอาหารใหมีความสะอาด

เปนการสงเสริมใหเกิดสุขวิทยาสวนบุคคลที่ดีของผูปฏิบัติงานอยูภายในสถานที่ดังกลาว 
  การบําบัดและการกําจัดของเสีย การประกอบอาหารมักจะตองเกิดของเสีย
ไมวาจะเปนของเสียที่อยูในรูปกลิ่น  ซ่ึงมาจากการทอด  ตม  ปง  อบ  จึงจําเปนตองทําการควบคุม
และปองกันอาจดวยการใชการระบายอากาศ ของเสียอาจเกิดในรูปของของเหลว  ไดแก  น้ําเสีย 
จากการประกอบอาหาร  น้ําเสียจากการลางวัตถุดิบ  น้ําเสียจากการลางอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
หรือภาชนะใสอาหาร จึงจําเปนที่จะตองมีการบําบัดและกําจัด 

การควบคุมคณุภาพของวตัถุดิบ  ผลิตภัณฑอาหารและสารปรุงแตง 
การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑอาหารหรืออาหารที่ผานการปรุง

เพื่อการบริโภครวมถึงสารปรุงแตงที่จะนํามาใชในการประกอบอาหารมีความสําคัญตอคุณภาพ 
ของอาหารเปนอยางมาก  ซ่ึงคุณภาพของอาหารนั้นตองมีการเลือกวัตถุดิบและสารปรุงแตงที่มี 
คุณภาพและทําการควบคุมไมใหเกิดการเสียคุณคาหรือไมใหเกิดการปนเปอน  กอนที่จะนํามาใช 
เมื่อนําสารปรุงแตงและวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใชในการประกอบอาหารดวยกรรมวิธีที่ถูกตอง 
เหมาะสมและมีการปองกันการปนเปอนในระหวางการประกอบอาหารเปนอยางดีแลวจะทําให
อาหารที่ปรุง หรือผลิตเสร็จเรียบรอยแลวมีคุณภาพดี  แตถานําอาหารที่ประกอบเสร็จเรียบรอยแลว
ใชบริโภคทันทีดวยการใสในภาชนะที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค และสารพิษก็ยอมที่จะทําใหเกิด
ประโยชน  แตหากนํามาเก็บรักษาไว  เพื่อรอการบริโภคในระยะเวลาหนึ่งจําเปนที่จะตองทํา 
การเก็บรักษาไวใหเกิดความสะอาดและปลอดภัยจนกวาจะนํามาใชในการบริโภค  (กรมควบคุม 
มลพิษ  (2547 : ออนไลน) 

สุขวิทยาสวนบุคคล  
มนุษย  ถือเปนแหลงของการปนเปอนที่สําคัญที่จะทําการแพรกระจายโรค

ผานทางอาหารสุขวิทยาสวนบุคคล  (hygiene)  หมายถึง  คนที่มีความสะอาด  มีพฤติกรรมที่สะอาด 
และมีสุขภาพอามัยดี  มีลักษณะดังนี้คือ 
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(1) ความสะอาดสวนบุคคล  (Personal Cleanliness) 
ความสะอาดสวนบุคคล  หมายถึง  การแตงกายดวยเสื้อผาหรือ 

เครื่องแตงกาย และมีรางกายที่สะอาด  ผูที่จะประกอบอาหารหรือมีสวนที่จะตองสัมผัสอาหาร 
ควรจะตองแตงกายใหสะอาดอยูเสมอและรักษารางกายใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเปรอะเปอน
ใดๆ  จึงควรมีผาคลุมผมและผาปดปากที่สะอาด  

(2) พฤติกรรมที่สะอาด  (Personal  Habit)   
พฤตกิรรมที่จําเปนจะตองฝกปฏิบัติใหเกดิความเคยชินมีดังนี ้
ก. การลางมือใหสะอาด ในหลายกรณี ไดแก  การลางมือใหสะอาด

ดวยสบูและน้ําอุนกอนทํางานและหลังจากเสร็จส้ินการทํางานในแตละครั้งการลางมือซํ้าหลังจาก 
ที่มือไดสัมผัสกับสิ่งสกปรกในระหวางการทํางาน  เชน  เมื่อสัมผัสกับวัตถุดิบ การดื่มน้ําหรือ
อาหารอื่นๆ  การสูบบุหร่ี  การสั่งน้ํามูก  การเขาหองน้ํา 

ข. ในขณะปฏิบัติงานควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทําใหเกิดความ 
ไมสะอาดเรียบรอย  เชน  การแคะจมูกหรือปาก  การหวีผม  การสูบบุหร่ี  การสั่งน้ํามูก  

ค. ตองพยายามไมใชมือสัมผัสอาหาร ควรใชเครื่องมืออุปกรณที่
สะอาดในการจับตองหรือสัมผัสอาหาร เชน  การใชชอน  สอม  คีม  เครื่องหั่น  กระดาษฟอยด  
หรือพลาสติก 

ง. การไอหรือจามตองระมัดระวังดวยการใชผาปดปากและลางมือ 
ใหสะอาดและถาเปนไปไดควรจะออกไปไอหรือจามใหหางจากบริเวณที่จะตองใชในการสัมผัส
อาหาร 

สุขภาพอนามยัของผูท่ีจะตองสัมผัสอาหาร 
ผูที่จะตองสัมผัสอาหารจะตองกระทําตนใหเปนผูที่มีสุขภาพดีอยูเสมอ  

ถาหากเกิดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอซ่ึงอาจแพรกระจายโรคสูอาหารหรือหากทราบวาจะเปนพาหะ
นําโรค  จะตองไมปฏิบัติงานในบริเวณที่ผลิตอาหารหรือสัมผัสกับอาหารโดยเด็ดขาด  เชน   
เปนแผลหนอง  ถูกน้ํารอนลวก  ทองเสีย  เจ็บคอ  โรคระบบทางเดินหายใจ หรือโรคดีซาน  ควรให
มีการตรวจสุขภาพผูที่จะตองสัมผัสอาหาร  ถาเปนผูที่ตองปฏิบัติงานในรานอาหารหรือโรงงาน 
อุตสาหกรรมอาหารจะตองมีการตรวจสุขภาพกอนที่จะใหทํางาน และใหมีการตรวจเปนระยะ 
ในระหวางปฏิบัติงาน  เชน  ทุกๆ  6  เดือน  หรือ  1 ป  หากพบวาเกิดการเจ็บปวยดวยโรคติดตอ 
จะตองไดรับการรักษาใหหายกอนจึงคอยใหมาปฏิบัติหนาที่ดังเดิม  
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สนาม 
สนามควรอยูทางดานหนาของสถานศึกษา  รักษาใหเรียบรอยและปลอดภัย

อยูเสมอ  คือ ตองเปนพื้นที่เรียบรอย  ปราศจากกอนอิฐ  กอนหินหรือตอไม  มีการระบายน้ําดี   
ไมเปนฝุนในฤดูแลง หรือเปนโคลนในฤดูฝน  ริมขอบสนามควรปลูกตนไมใบหนาและมี
กิ่งกานสาขามากพอที่จะเอาไวกันแดดได  มีมานั่งและถังขยะไวเปนระยะๆ  ดานที่ติดกับถนนควร
ทําร้ัวกั้น หรือ ปลูกไมพุมเปนเขตระหวางสนามกับถนน  เพื่อมิใหเด็กที่กําลังเลนถลําเขาไปทางรถ
ได 

น้ําดื่มน้าํใช 
สถานศึกษาตองจัดน้ําสะอาดไวใหดื่มและใชอยางพอเพียง  โดยอาจจะ

คํานวณโดยประมาณคนละ  3 – 5  ลิตรตอคนตอวัน  คอยดูแลใหสะอาดอยูเสมอ  น้ําฝน  เปนน้ํา 
ที่สะอาดที่สุดโดยธรรมชาติ  การเก็บน้ําฝนจะตองอาศัยหลังคารองรับ พรอมดวยรางน้ํา และทอน้ํา  
รวมทั้งที่เก็บน้ําฝน  ซ่ึงจะตองมีขนาดใหญถาขนาดเล็กก็ตองมีจํานวนมาก  จึงจะพอเพียงในการเก็บ
น้ําฝนไวใชตลอดปและควรลางทําความสะอาดปละครั้ง 

ภาชนะที่ใสน้ําไวปริโภค  ตองรักษาใหสะอาดอยูเสมอ  ควรเปนชนิดมีกอก
ไขน้ําไดก็จะดีมาก  ภาชนะใสน้ําควรมีฝาปดมิดชิด  ถาภาชนะใสน้ําเปนตุมมีฝาปดไมมีกอก   
จะตองมีภาชนะสําหรับตักน้ําเปนกลาง  เทใสถวยน้ําดื่ม  น้ําลางมือ  อางลางมือควรมีอยางนอย   
1  ที่ตอผูเรียน  50  คน 

สวมและที่ปสสาวะ 
สถานศึกษาตองจัดสวมที่ถูกลักษณะและสมดุลกับ  จํานวนนักเรียนเพื่อ 

ถายอุจจาระ  ปสสาวะและเปนตัวอยาง  รวมทั้งวิธีการใชใหถูกตอง  ซ่ึงอาจจะนําเอาไปแนะนํา 
ผูปกครองทางบาน  ใหจัดทําขึ้นใชและควรจะแยกสวมนักเรียนชายและหญิง  ไวหางจากกัน หรือ 
ที่ละแหง  ในสถานศึกษาที่มีเด็กโต  อาจสรางสวมไวในอาคารเรียนก็ได  ตองมีเจาหนาที่คอยดูแล
รักษาความสะอาดเปนประจํา  ควรมีน้ําชําระและถังใสขยะไวในหองสวม 

ส่ิงปฏิกูล หมายถึง ของเสียที่ปลอยออกมาจากรางกายโดยมีน้ําหนักแหง  
27 กรัมตอคนตอวัน น้ําหนักเปยก 100-200 กรัมตอคนตอวัน มี  E. coli ประมาณ  400 พันลาน 
ตอคนตอวัน  มีฟคัลโคลิฟอรม 2,000  พันลานตอคนตอวัน มีฟคัลสเตรปโตคอกไคประมาณ 450 
พันลานตอคนตอวัน อีกความหมายหนึ่ง ส่ิงปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายรวมถึง
ส่ิงอื่นใด  ซ่ึงเปนสิ่งโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น  

ความจําเปนในการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล  
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เนื่องจากวาอุจจาระ มีเชื้อโรค  เชน  E.coli  ปนเปอนอยู ซ่ึงสามารถติดตอ
มายังมนุษยได ไมวาจะเปนการผานทางอาหารหรือน้ําเปนสื่อ เมื่อมนุษยไดรับเขาไปอาจกอใหเกิด
โรคได  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหดแีละถูกตองเพื่อความปลอดภัย
ของมนุษย  

วัตถุประสงคในการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูล  
เพื่อที่จะทําลายเชื้อโรคหรือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคที่ปนเปอน

มากับส่ิงปฏิกูลและเพื่อทําการยอยสลายสารอินทรียในสิ่งปฏิกูลไมใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม
ตางๆ  เชน  มลพิษทางนํ้า  มลพิษทางดิน  เปนตน  เช้ือโรคที่ปนเปอนมากับสิ่งฏิกูลมักทําใหเกิด
โรคทางระบบทางเดินหายใจเปนสวนใหญ  จึงตองทําการสกัดกั้นการแพรกระจายของเชื้อโรค 
จากสิ่งปฏิกูลไมใหแพรกระจายไปได 

ระบบบําบัดและการกําจัดสิ่งปฏิกูล  หมายถึง ระบบที่นํามาใชในการเปลี่ยน
สภาพของเสียในสิ่งปฏิกูลใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรค ไมกอใหเกิดอันตรายแลว 
จึงทําการกําจัดทิ้งไปหรือใชประโยชนอยางอื่น  เชน  ทําปุย  เชื้อเพลิง ฯลฯ  โดยระบบบําบัดและ
การกําจัดสิ่งปฏิกูลอันดับแรกเรามักเรียกวา “สวม”  ซ่ึงมีหลายลักษณะแลวแตจะเลือกใชตาม 
ความเหมาะสมของแตละคนหรือแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแบงไดเปน  4 กลุม ซ่ึงบางกลุมอาจไมเหมาะสม
ที่จะนํามาใชเพราะอาจเกิดปญหาสิ่งแวดลอม  แตจะขอกลาวเพื่อเปนความรูพื้นฐานของการบําบัด
และการกําจัดสิ่งปฏิกูล ดังนี้ 

(1) ระบบไมใชน้ํา ส่ิงปฏิกูลถูกนําไปบําบัดและกําจัดนอกอาคารหรือ 
นอกบริเวณที่ตั้งอาคาร  (Dry System, Off-site Treatment and Disposal)  คือ ระบบบําบัดและกําจัด 
ส่ิงปฏิกูลที่ไมใชน้ําราด หรือขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงถังเก็บ และสิ่งปฏิกูลจะถูกนําไปบําบัด 
นอกอาคาร  ซ่ึงไมใชวิธีที่ถูกสุขลักษณะนัก  เนื่องจากอาจมีการปนเปอนในระหวางการเดินทาง 
ไปกําจัด โดยระบบดังกลาวมีใชอยู  2 ประเภท คือ 

ก. สวมถังเท  (Bucket Latrine)  ลักษณะของสวม คือ มีที่เก็บกัก 
ส่ิงปฏิกูลเปนถัง   ตัวเรือนสวมและมีพื้นที่สวมที่มีรูหรือชอง  ใหมีขนาดโตพอที่ส่ิงปฏิกูลจะตกลง
ไปได โดยตองมีที่ปดฝาถังที่มิดชิดเพื่อปองกันแมลงลงไป จากนั้นเมื่อเต็มก็นําไปบําบัดตอไป  

ข. สวมเคมี (Chemical Toilets) อาจจัดไวในพวกสวมถังเท แตตางกัน
ตรงที่มีการใชสารเคมียอยสลายสารอินทรียและทําลายเชื้อโรคในสิ่งปฏิกูล  

ค. สวมหลุมตัน  (Vault Privies)  ลักษณะของสวมคือมีหลุมกักเก็บ 
ส่ิงปฏิกูล  ซ่ึงสรางดวยวัสดุที่ปองกันไมใหน้ําซึมเขาออกได  เชน  ทําดวยคอนกรีต เหล็กไรสนิม 
ไฟเบอรกลาส  



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 46 

ระบบไมใชน้ําอีกประเภทหนึ่ง  คือ ส่ิงปฏิกูลถูกนําไปบําบัดและกําจัด
ภายในอาคารหรือภายในบริเวณที่ตั้งอาคาร  (Dry System, On - Site Treatment and Disposal)   
ส่ิงปฏิกูลจะถูกนําไปบําบัดและกําจัดภายในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร  จะไมใชน้ําเปนตัว
ขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล และส่ิงปฏิกูลจะถูกบําบัดและกําจัดภายในที่กักเก็บ  จนกวาจะเกิดการยอยสลาย 
ส่ิงปฏิกูลอยางสมบูรณและมีความปลอดภัย  แลวจึงนํากากตะกอนหรือของเหลวที่ผานการบําบัด
แลวไปกําจัดใหเหมาะสมตอไป  เชน  ทําปุย  ถมที่ลุม  ปรับสภาพดิน  เปนตน  ซ่ึงการบําบัด 
ดวยวิธีนี้  ไดแก  

ก. สวมหลุม  (Pit Privies)  ไมใชน้ําในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล 
ลักษณะทําเปนหลุมดิน ใหหลุมมีขนาดเพียงพอที่จะยอยสลายอยางสมบูรณและปลอดภัยได  

ข. สวมหมัก  (Composting Latrines)  ไมใชน้ําในการขับเคลื่อน 
ส่ิงปฏิกูล  มีวัตถุประสงคของการใชสวมชนิดนี้คือ  จะใชหมักทําปุย  

ค. สวมรองดิน  (Trench Latrines)  ไมใชน้ําในการขับเคลื่อน 
ส่ิงปฏิกูล  ลักษณะเปนรองดินที่ขุดเปนแนวตามยาว เมื่อใชงานเสร็จก็จะกลบ มักใชกับกรณีที่อาศัย
อยูช่ัวคราว  เชน  คายทหาร  แคมปลูกเสือ  เปนตน  

ง. สวมแขวน  (Overhang Latrines)  ลักษณะของสวมแขวน
ประกอบดวยตัวเรือนสวม และพื้นที่สวมที่สรางบนเสาไมเหนือน้ําตามริมฝงแมน้ํา ทะเล หรือ
มหาสมุทร  

(2) ระบบใชน้ํา  ส่ิงปฏิกูลถูกนําไปบําบัดและกําจัดนอกอาคารหรือนอก
บริเวณที่ตั้งอาคาร  (Wet System, Off-site Treatment and Disposal)  หมายถึง  ระบบที่ใชน้ํา 
ในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสูที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบําบัดภายในถังกักเก็บ แลวปลอยสวนที่
เปนของเหลวที่ยังคงมีสารอินทรียและเชื้อโรคไปบําบัดและกําจัดตอโดยทอระบายน้ําเสียไปยัง
ระบบบําบัดน้ําเสียศูนยกลางภายนอกอาคาร 

(3) ระบบใชน้ํา  ส่ิงปฏิกูลถูกนําไปบําบัดและกําจัดในอาคารหรือบริเวณ  
(Wet System, On-site Treatment and Disposal)  หมายถึง  ระบบที่ใชน้ําในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล 
ลงสูที่กักเก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบําบัดภายในถัง  กักเก็บ อาจมีการแบงชนิดของสวมตามลักษณะ 
ที่ใชน้ําและลักษณะของหลุมที่เก็บกักส่ิงปฏิกูลไดหลายอยาง  แตที่นิยมใชกันอยูในปจจุบัน คือ 
สวมราดน้ํา  (Pour-flush Toilet)  เปนสวมที่ใหมีน้ําขังอยูใตพื้นสวม  ซ่ึงมีการออกแบบที่รองรับ 
ใหน้ําขังอยู  ถังเกรอะ หรือ บอเกรอะ  (Septic Tanks)  เปนสวมระบบที่ใชน้ําและใหมีน้ําขังอยูที่ 
โถสวมแบบราดน้ําหรือแบบชักโครกผลักดันน้ําไหลไปยังที่เก็บกักสิ่งปฏิกูล  เพื่อการบําบัดและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลในถังเกรอะ ซ่ึงสรางไวหางจากพื้นสวมโดยมีทอนําสิ่งปฏิกูลลงสูถัง 
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การกําจัดขยะมูลฝอย  การระบายน้าํและการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่
ทั่วไป 

มูลฝอย  หมายถึง  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 
ภาชนะใสอาหาร  เถา  มูลสัตว หรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  
ที่เล้ียงสัตวหรือที่อ่ืน  

การจัดการมูลฝอย  หมายถึง  หลักการในการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ 
การควบคุมการทิ้งขยะมูลฝอย การเก็บกัก  การรวบรวมมูลฝอย  การขนถาย และการขนสง  
การแปรรูปเพื่อการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย และการกําจัดมูลฝอย โดยจะคํานึงถึงประโยชน 
สูงสุดในทางสุขอนามัย  ทัศนียภาพ  การอนุรักษส่ิงแวดลอม และการยอมรับทางสังคม  

ความจําเปนในการกําจัดขยะมูลฝอย  
ขยะมูลฝอยนั้นเปนสิ่งที่ไมตองการใชแลว  จากบานเรือน  สถานที่

ประกอบการ รวมถึงสถานที่สาธารณะ มีทั้งที่ไมเนาเปอยและเนาเปอยได  ซ่ึงปริมาณของมูลฝอยก็
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งนี้เนื่องมาจากมนุษยเปนผูกอขึ้นทั้งสิ้น และขยะนั้นก็จะมากหรือนอย ขึ้นอยู
กับ ลักษณะของชุมชน  ฤดูกาล และความสะดวกในการเก็บขนขยะมูลฝอย  

ซ่ึงมูลฝอยเหลานี้ทําใหเกิดผลกระทบตางๆ  ดังตอไปนี้  
(1) เปนบอเกิดของเชื้อโรคตางๆ   
(2) เปนแหลงเพาะพันธุของพาหะนําโรค  เชน  แมลงวัน  แมลงสาบ  หนู 

เปนตน  
(3) เกิดกลิ่นเหม็นและสภาพนารังเกียจ  
(4) เกิดเปนเหตุรําคาญแกบริเวณใกลเคียง  
(5) เกิดอุบัติเหตุได เชน กระดาษติดไฟไดงาย  
จากผลกระทบดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการกําจัดมูลฝอย

ใหหมดไป  ถาไมมีการดําเนินการจัดการที่ถูกตอง  ก็จะกอใหเกิดผลกระทบที่กลาวมาขางตน 
อยางแนนอน 

ประเภท หรือชนิดของมูลฝอย  
เมื่อจําแนกประเภทหลักๆ  ตามความสามารถในการเผาไหม และ 

ความเปนพิษแลวสามารถ จําแนกประเภทมูลฝอยไดดังนี้  
(1) ขยะมูลฝอยที่เผาไหมได  เชน  เศษไม กระดาษ  พลาสติก  ผา  เปนตน  
(2) ขยะมูลฝอยที่เผาไหมไมได  เชน  เศษแกว  โลหะ  เหล็ก  กระเบื้อง 

เปนตน 
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(3) ขยะมูลฝอยที่ไมเปนพิษหรือขยะมูลฝอยทั่วไป ไดแก  ขยะมูลฝอย 
จากอาคารบานเรือน  รานคา  เชน  กระดาษ  พลาสติก  เศษอาหาร  เปนตน  

(4) ขยะมูลฝอยที่เปนพิษ  เชน  ซากถานไฟฉาย  ซากแบตเตอรี่  กาก 
สารเคมี  เปนตน   
  ถาแบงประเภทขยะมูลฝอยตาม ลักษณะของสวนประกอบของขยะมูลฝอย 
มปีระเภทตางๆ  ดังตอไปนี้  

(1) กระดาษ  ถุงกระดาษ  กลอง ลัง  
(2) พลาสติก  มีความทนทานตอการทําลายสูง วัสดุ หรือผลิตภัณฑที่ทํา

จากถุงพลาสติก  เชน  ถุงภาชนะของเด็กเลน  ของใช  
(3) แกว  วัสดุที่ทําจากแกว  
(4) เศษอาหาร ผัก ผลไม  
(5) ผาสิ่งทอตางๆ  ที่ทําจากเสนใยธรรมชาต ิหรือจากการสังเคราะห  
(6) ยางและหนัง  
(7) ไม เศษเฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้  
(8) หิน  กระเบื้อง  กระดูก และเปลือกหอย  
(9) โลหะตางๆ  เชน  กระปอง  ลวด  สายไฟ  ตะปู  
(10)   อ่ืนๆ  ที่ไมอาจจัดกลุมได  

  ถาแบงประเภทขยะตามแหลงที่มา  มีประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้  
(1) ขยะมูลฝอยจากถนน  
(2) ขยะมูลฝอยที่เหลือจากการเผาไหมที่เรียกวา ขี้เถา  
(3) ขยะมูลฝอยจากการกอสราง  
(4) ขยะมูลฝอยจากการรื้อถอนสิ่งกอสราง  
(5) ซากสัตว  
(6) ซากยานพาหนะ  
(7) ขยะมูลฝอยจากโรงงานอุตสาหกรรม  
(8) ขยะมูลฝอยประเภทที่ทําลายยาก  เชน  พลาสติก  
(9) ขยะสด  
(10) ขยะแหง  
(11) ขยะพิเศษ  
(12) ของใชที่ชํารุด  
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(13) ขยะจากการกสิกรรม  
(14) กากตะกอนของน้ําโสโครก  

    ประเภทของขยะมูลฝอย ที่สํานักรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร 
กลาวไวมี  3  ประเภทใหญๆ  คือ  

(1) มูลฝอยเปยก  หมายถึง  มูลฝอยที่ประกอบดวยสารอินทรียและ
ความชื้นคอนขางสูง  ไดแก  เศษอาหาร  เศษผัก  เศษเนื้อ  เศษผลไม  อาหารเหลือทิ้งมูลฝอย
ประเภทนี้ทําใหเกิดการยอยสลายไดอยางรวดเร็ว  สวนมากมาจากบานเรือน  โรงอาหาร  ภัตตาคาร 
ตลาด ฯลฯ   มูลฝอยประเภทเปยกเปนตัวการสําคัญใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  แหลงอาหารของสัตว
นําโรค  และแหลงแพรกระจายของเชื้อโรค 

(2) มูลฝอยแหง   หมายถึง เศษวัสดุตางๆ  ที่เหลือใชจากบานเรือนและ
แหลงธุรกิจ และไมใชขยะสดหรือเถาถาน ไดแก  เศษยาง  เศษรองเทา  กระดาษ  ภาชนะแตก   
ขยะนี้มีความชื้นในตัวต่ําและยอยสลายไดชา  จึงไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  แตถามีการสะสมมาก 
และอยูกระจัดกระจายทั่วไป  ทําใหเกะกะรกรุงรังเปนที่อยูของสัตวนําโรค  เปนเชื้อเพลิง และไป 
อุดตันทอหรือรางระบายน้ําได  แบงได  2 ชนิด  คือ  

ก. ชนิดที่สามารถไหมเปนเถาถานได  ไดแก  เศษไม   เศษหญา 
กระดาษ  

ข. ชนิดที่ไมมาสามารถไหมเปนเถาถานไดดวยการเผาไหมธรรมดา 
ไดแก  เศษโลหะ  เศษแกว  เศษกระปอง  เสาคอนกรีต  เปนตน  

(3) มูลฝอยอันตราย   หมายถึง  มูลฝอยที่มีลักษณะเปนพิษกอใหเกิด
อันตราย เมื่อไมมีการนําไปกําจัด  หรือกอใหเกิดความยุงยากในการเก็บขนและกําจัด  เชน  กระปอง
ทินเนอร  สารฆาแมลง  ถานไฟฉาย  แบตเตอรี่รถยนต ฯลฯ  มูลฝอยหรือของเสียอันตรายเหลานี้
บางชนิดตองระวังเปนพิเศษเพราะมีลักษณะเปนมูลฝอยติดเชื้อที่มีอันตรายสูง  

ปริมาณของขยะมูลฝอย 
  ปริมาณของขยะมูลฝอยนั้นยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆ   
ดังตอไปนี้  

(1) ลักษณะของชุมชน ถาเปนชุมชนยานการคาก็จะมีปริมาณขยะมากกวา
ชุมชนอื่น  

(2) ความหนาแนนของประชากรเปนที่แนนอน  ถาจํานวนประชากรมาก
ก็จะทําใหมีปริมาณขยะมากดวยเชนกัน  
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(3) ฤดูกาล  ฤดูกาลมีผลตอปริมาณขยะมาก  เชน  ฤดูผลไม  ปริมาณขยะ 
ก็จะมีมาก โดยเฉพาะพวกเปลือกผลไมที่เหลือจากการบริโภค  เปนตน  

(4) สภาวะทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจดีก็จะสงผลใหมีปริมาณของขยะ 
เพิ่มขึ้นดวย  

(5) อุปนิสัยของประชาชนในชุมชน  
(6) การจัดบริการการเก็บขนขยะมูลฝอย และความสะดวกในการเก็บขน

ขยะมูลฝอยมีหลักเกณฑในการจัดการขยะมลูฝอย ดังนี้ 
ก. การคัดแยกมูลฝอยที่แหลงกําเนิด  เปนการจําแนกประเภทของ 

มูลฝอยที่ทิ้งโดยผูผลิตมูลฝอย  ณ แหลงกําเนิด  
ข. การเก็บรวบรวมมูลฝอย  คือ การเก็บกักมูลฝอยใสภาชนะ รวมถึง

การรวบรวมมูลฝอยจากแหลงตางๆ  แลวนําไปใสยานพาหนะเพื่อขนสงไปกําจัด หรือนําไปทํา
ประโยชนอ่ืนๆ  ตอไป  

ค. การเก็บ และขนสงมูลฝอย เปนการนํามูลฝอยที่เก็บรวบรวมจาก
ชุมชนใสยานพาหนะไวแลวนั้นไปยังสถานที่กําจัด หรือทําประโยชนอยางอื่น  

ง. การแปรสภาพมูลฝอย เปนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ หรือ 
องคประกอบทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของขยะมูลฝอย  เพื่อใหเกิดความสะดวกและ 
ความปลอดภัยในการขนสง การนํากลบัไปใชประโยชน  การเก็บรวบรวม  การกําจัด หรือการลด
ปริมาณ 

จ. การกําจัด หรือทําลาย เปนวิธีการกําจัดมูลฝอยขั้นสุดทาย  เพื่อให
มูลฝอยนั้นๆ  ไมกอใหเกิดปญหามลพิษตอสภาพแวดลอม  อันอาจสงผลกระทบตอมนุษยตอไป  
ซ่ึงวธีิการกําจัดมูลฝอย  ไดแก  การทําปุย การเผาดวยเตา และการฝงกลบแบบสุขาภิบาล   
  วิธีการกําจัดขยะมูลฝอย  
 การจัดการมูลฝอยนั้นสามารถกระทําไดหลายวิธี  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ 
องคประกอบที่เกี่ยวของตางๆ หลายดาน  การเลือกใชวิธีการแบบไหนก็ตองคํานึงถึงความเหมาะสม
ดวย  ซ่ึงโดยทั่วๆ  ไปแลว วิธีการจัดการมูลฝอยที่สําคัญๆ  มี  5 วิธี  ดังนี้  

(1) การถม  (Dumping) หมายถึง  การที่เรานําขยะมูลฝอยไปถมหรือท้ิงไว
ตามสถานที่ตางๆ  โดยปลอยใหเนาเปอยไปถมธรรมชาติวิธีนี้  อาจแบงได  2 วิธี คือ 

ก. ถมบนพื้นดิน คือ  การถมมูลฝอยไวบนพื้นดินโดยถมในพื้นที่ที่ต่ํา
หรือที่ลุม  เพื่อตองการใหที่นั้นสูงขึ้น เหมาะกับมูลฝอยประเภท  เกษตรกรรม  อิฐหกั  พวกใบไม 
กิ่งไม  เปนตน  ขอดีของการถมบนพื้นดิน  คือ  เหมาะกับการกําจัดมูลฝอยในชนบท  ไมทําลาย
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ทรัพยากร  ไมตองใชความรูมากในการกําจัด  สวนขอเสีย  คือ ไมสามารถใชกําจัดมูลฝอยได 
ทุกประเภท  อาจเปนแหลงเพาะพันธุของเชื้อโรคได  

ข. ทิ้งทะเล  คือ  การนําเอาขยะไปทิ้งทะเล  ซ่ึงก็มีขอดี คือ  ไมตอง
เสียงบประมาณในการใชที่ดิน  ไมตองแยกประเภทของขยะมูลฝอย  ขอเสียคือ มูลฝอยที่ลอยน้ําได
อาจพัดเขาหาฝงได  ขยะมูลฝอยเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศใตน้ํา เปนตน  

(2) การฝง  (Burial)  การฝงโดยทั่วไป หมายถึง  การนําเอาขยะมูลฝอย 
ไปฝงในดิน  วิธีนี้เหมาะที่จะใชในชนบทเพราะมีพื้นที่มากและอาจนําเอามูลฝอยไปใชประโยชนได 
เชน  ทําปุย  เปนตน  ซ่ึงการฝงแบบนี้มีวิธีในการดําเนินงานคือ  ขุดหลุมส่ีเหล่ียมกวาง 
ดานละประมาณ  0.5 – 1  เมตร  ลึกประมาณ  1  เมตร  แลวนําดินที่ขุดไดกองไวปากหลุม  เมื่อมี
ขยะมูลฝอยก็เทเกลี่ยใหกระจายทั่วหลุม  จากนั้นนําดินที่ปากหลุมเกลี่ยลงทับขยะประมาณ  
10  เซนติเมตร  กระแทกดินใหแนนพอสมควร  ช้ันตอไปก็ทําเชนเดียวกันจนเต็มหลุม  ชั้นบนสุด
ควรจะอัดแนนและใหมีความหนาประมาณ  1  ฟุต หรือ  30  เซนติเมตร  เพื่อปองกันสัตวเขี่ย 

ขอดีของการฝง คือ สามารถฝงขยะไดทุกประเภท  ถากําจัดดีๆ  จะไม
มีกล่ินรบกวน 

ขอเสีย  คือ  ตองมีพื้นที่พอสมควรในการฝง มีขอจํากัดในเรื่องน้ําทวม 
เปนตน  

การฝงอยางถูกหลักสุขาภิบาล การฝงแบบนี้คลายกับการฝงแบบ
ธรรมดา  แตตางกันตรงที่ตองมีการบดอัดขยะมูลฝอย  เพื่อใหยุบตัวแนนและมีการเอาดินกลบ 
ชั้นบน  ซ่ึงมีการบดอัดอีกครั้งหนึ่ง  เหมาะกับชมุชนเมืองเพราะใชกับพื้นที่ที่ตองมีปริมาณขยะ
มากๆ  โดยมีวิธีทํา  4  ขั้นตอนดังนี้  

ก. ขุดดินทําเปนรอง ใหขุดรองใหเพียงพอกับที่ทิ้งขยะในแตละวัน 
และความลึกจะไมมีการกําหนดที่แนนอนจะขึ้นอยูกับวาปริมาณขยะนั้นมีมากนอยเพียงใด  

ข. เทขยะมูลฝอยลงรองที่ขุดไว  เมื่อเทขยะลงรองเรียบรอยแลว  
ก็กวาดขยะใหมีความลาดเอียงประมาณ  45 องศา เพื่อความสะดวกแกรถอัดที่จะทํางานชวงตอไป  

ค. บดอัดขยะมูลฝอย เมื่อกวาดใหลาดเอียงตามขอ 2 แลว รถบดอัด 
ก็จะทําการบดอัดขยะ  

ง. ปดขยะมูลฝอยดวยดิน  เมื่อขยะมูลฝอยถูกบดอัดแนนดีแลว  
ก็เกลี่ยดินกลบแลวใชรถบดกดทับอีกเพื่อใหแนน  ความหนาของชั้นระหวางขยะมูลฝอยที่กั้น 
วันตอวัน  ความหนาควรไมนอยกวา  6 นิ้ว  แตถาเปนชั้นบนสุดตองไมนอยกวา  2  ฟุต  

ขอดี  คือ  เหมาะที่จะใชกับชุมชนที่ไมแออัด สามารถกําจัดมูลฝอยได
เกือบทุกประเภท ยกเวน  ยางรถยนต  ประหยัดคาใชจายในการแยกขยะมูลฝอย  
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ขอเสีย  คือ  เปนวิธีที่ใชอุปกรณราคาแพง ไมสามารถปลูกสิ่งกอสราง
ที่ตองรับน้ําหนักมากๆ  ได  

(3) การเผา  (Burning)   
การเผากลางแจง หมายถึง  การนําเอาขยะมาเผาในที่กลางแจง 

บนพื้นดิน โดยไมตองมีเตาเผา  
ขอดี  คือ  ใชไดดีกับหมูบานในชนบท  ควันไฟใชประโยชนได  เชน 

ไลแมลง  นอกจากนี้ก็เปนวิธีที่ไมตองใชพื้นที่มาก เปนตน  
ขอเสีย  คือ  อาจเกิดไฟไหมได  ขยะเมื่อเผาอาจสงกล่ินเหม็นได และ

ถาไมมีการนําผงเถาเมื่อเผาไหมเสร็จแลวไปทิ้ง  ก็จะทําใหเกิดการฟุงกระจายได  
การเผาดวยเตาเผาขยะมูลฝอย ในการเผาในเตาเผาจําเปนที่จะตอง 

มีการแยกประเภทของขยะที่ไมไหมออกกอน  เพราะถามีมูลฝอยที่ไมไหมไฟอยูในเตาเผาก็อาจจะ
เกิดการอุดตันได  

ขอดี  คือ ใชเนื้อที่ในการกําจัดนอย อาจนําความรอนที่ไดไปใช
ประโยชนได และเปนวิธีที่เหมาะกับชุมชนเมือง เพราะเปนวิธีกําจัดที่มิดชิดไมฟุงกระจาย เปนตน  

ขอเสีย  คือ  คากอสรางคอนขางสูง  เปลืองคาใชจายในการแยก
ประเภทขยะมูลฝอย  และไมเหมาะในการเผาตอนฝนตก  เปนตน  

(4) การหมักขยะมูลฝอยทําปุย  (Composting)  หมายถึง  การนําเอาขยะ
มูลฝอยพวกที่ยอยสลายไดมาหมักทําปุยในสภาวะที่มีออกซิเจน ซ่ึงมีวิธีการดังตอไปนี้ 

ก. การแยกขยะมูลฝอย  แยกเอาแตมูลฝอยที่สามารถยอยสลายได  
ข. สับขยะมูลฝอยใหเปนชิ้นเล็กๆ  ขนาดไมควรเกิน  2 นิ้ว  
ค. คลุกเคลาขยะมูลฝอยใหเขากัน  
ง. การหมัก  เมื่อขยะมูลฝอยคลุกเคลากันไดดีแลว ก็นําไปหมัก  

โดยอาจกองบนพื้นหรือหลุม  ตื้นๆ  และกองสูงไมนอยกวา  3 ฟุต  แตไมควรเกิน  6 ฟุต  อุณหภูมิ 
ที่เหมะสมควรอยูระหวาง  122-158  องศาฟาเรนไฮต  ระยะเวลาที่หมักประมาณ  15-21 วัน แตทุกๆ  
ชวง  2-3  วัน  ตองมีการกลับขยะมูลฝอยสักครั้งหนึ่ง  เมื่อครบกําหนดก็จะไดปุยหมักตามที่ตองการ  
  ขอดี  คือ  สามารถลดปริมาณขยะลงได อีกทั้งยังสามารถใชประโยชน
จากมูลฝอยไดอีกดวยกระบวนการหมักไมตองใชอุปกรณมาก และไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
เปนตน  
  ขอเสีย  คือ ปุยที่ไดอาจมีคณุภาพต่ํากวาปุยเคมี  
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(5) การนํากลับมาใชใหม  (Recycling)  หมายถึง  การนําเอาขยะมูลฝอย 
ที่ยังสามารถนําไปใชประโยชนได  กลับมาใชอีกครั้ง ซ่ึงมูลฝอยที่นํามา  Recycle ไดแก  

ก. กระดาษ  เชน  การนํากระดาษเกากลับมาใช การทํากระดาษสา 
เปนตน  

ข. พลาสติก ไดแก  การนํามาขึ้นรูปใหม  เชน  ขึ้นรูปใหมเปนแจกัน 
ถังขยะ เปนตน  

ค. อลูมิเนียม  เชน  กระปองอลูมิเนียมที่ใชแลวสามารถที่จะนําเขาสู
กระบวนการผลิตแลวนํากลับมาใชใหมได  

ง. แกว  แกวก็เปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งที่สามารถหลอมแลวนํากลับมา
ใชใหมได  

ขอดี  คือ  สามารถลดขยะในส่ิงแวดลอมได  ลดตนทุนในการผลิตได 
เปนตน  

ขอเสีย  คือ วัสดุที่นํากลับมาใชใหมบางชนิด  อาจมีการปนเปอนของ
สารพิษอยู  ถาไมมีการฆาเชื้อใหดี  เชน  พลาสติก  

  หลักการที่ใชในการพิจารณาเลือกวิธีการกําจัดขยะมูลฝอย  
(1) ลักษณะและปริมาณของขยะมูลฝอย  วิธีการกําจัดมูลฝอยแตละวิธีอาจ

ใชไดกับลักษณะมูลฝอยอีกอยางหนึ่ง  เชน  ขยะมูลฝอยที่เผาไดก็เหมาะกับขยะที่ตองนํามาเผา เปน
ตน  

(2) สถานที่  การเลือกวิธีที่จะกําจัดขยะมูลฝอยควรคํานึงถึงสถานที่ดวย 
เชน  ถาเลือกวิธีเผากลางแจง  ก็ควรคํานึงดวยวากลิ่นหรือควันจากการเผาไหมมันจะรบกวน 
ประชาชนหรือไม   เปนตน  

(3) คาใชจายในการลงทุน ในการกําจัดขยะมูลฝอยเราตองคํานึงถึงราคา
ดวยวามันเหมาะสมหรือคุมทุนหรือไม  

(4) คาใชจายในกระบวนการกําจัด  เชน  คาใชจายในการซื้อรถบดอัด  
ในการฝงกลบแบบสุขาภิบาล  

(5) การนําผลผลิตจากการกําจัดขยะมูลฝอยไปใชประโยชน  เชน  ถา
ตองการพลังงานความรอนก็ควรเลือกวิธีเผาดวยเตาเผาขยะ  

(6) ผลกระทบของการกําจัดขยะมูลฝอยตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัย 
ซ่ึงถือเปนสิ่งที่สําคัญมาก  เพราะในการที่จะกําจัดขยะมูลฝอยตองคํานึงถึงผลกระทบเปนอันดับแรก 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสุขภาพอนามัย   (กรมควบคุมมลพิษ.  2547 : 
ออนไลน) 

2.4.3 สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  กระบวนการการจัดการเรียนการสอนและ
สรางบรรยากาศในการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนไดความรูและสามารถนําความรูไปปฏิบัติได
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ประกอบกับการจัดหลักสูตร  พฤติกรรมการสอนของผูสอนการนําสื่อ
การเรียนการสอนมาใชอยางถูกตอง 
 อุทุมพร   ทองอุไทย  (ม.ป.ป.,  อางถึงใน นพมาศ  พัวพิสิฐ : 2529 : 19)  ไดศึกษา
การวิจัยทั้งในและนอกประเทศ  ที่ใชเปนตัวประกอบคนหาโครงสรางของประสิทธิภาพการเรียน
การสอน และสรุปวาผลการวิจัยนั้นสอดคลองกัน  โดยสามารถจําแนกเปนตัวประกอบตางๆ   
ได  6  ตัวประกอบ  คือ 

1) พฤติกรรมครู  ไดแก   ลักษณะทาทาง   ความจริงใจ   ความสนใจตอผูเรียน  
ใหความเปนกันเอง  เปนผูนําและเปนผูที่มีความรูในสาขานั้นๆ  อยางแทจริงและทันสมัยอยูเสมอ 

2) วิธีการสอน  ไดแก  การจัดเตรียมกระบวนการการเรียนการสอนแบบตางๆ  
ไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา  มีการถายทอดความรูไดอยางชัดเจน  เขาใจงาย  ทําใหผูเรียน
เกิดพัฒนาการดานความคิด 

3) สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  ไดแก  ความสัมพันธที่ดีระหวางครู 
กับนักเรียน  ครูรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน  เปนกันเองชวยเหลือนักเรียนทั้งในและนอก 
หองเรียน 

4) อุปกรณการเรียนการสอน  รวมทั้งหองปฏิบัติการ  การใชเครื่องมือตางๆ  
รวมทั้งหองสมุดที่สมบูรณและตําราที่เปนภาษาของตนเองดวย 

5) การวัดผลมีการยอนกลับและเสริมใหการวัดผลเปนสวนหนึ่งของการเรียน
การสอน  รูหลักขอสอบที่ดี  ใหคะแนนอยางยุติธรรม 

6) ทัศนคติของครูตอการสอนและตอนักเรียน  ครูตองมีการยกยองนักเรียน
อยางจริงใจตั้งใจสอน 
 อรพันธ   ประสิทธิรัตน  (2533 : 30)  พบวา  พฤติกรรมของครูมีอิทธิพลตอ 
การเรียนการสอนของนักเรียนอยางมากและลักษณะที่เดนชัด  นักเรียนมีความสนใจ  ไดแก 

1) ครูแตงกายเรียบรอย 
2) มีความรูในเนื้อหาวิชาดี 
3) ควบคุมชั้นเรียนดี 
4) พูดเสียงดังฟงชัด 
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5) ยิ้มแยมแจมใสและเปนกันเองกับนักเรียน 
6) ใจดีมีเหตุผล 
7) ใชวาจาสุภาพออนโยนกับนักเรียนเสมอ 
8) เตรียมการสอนมาอยางดีทุกครั้ง 
9) ใชส่ือการสอนเสมอ 
10) เขาสอนเสมอ 
11) เขาสอนตรงเวลาทุกครั้ง 
12) มีบุคลิกดีนานับถือเปนแบบอยาง 
13) อธิบายเนื้อหาวิชาไดแจมแจง 
14) รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน 

  ศิริกาญจน   จันทรเรือง  (2543 : 16 – 17)  ไดกลาวถึงการสรางบรรยากาศ 
ในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนการสอนไววา  บรรยายกาศที่เอื้อตอการการเรียนการสอนเปนส่ิงที่
ทําใหผูเรียนและผูสอนมีความรูสึกสบายและยอมรับซึ่งกันและกัน  ทั้งผูเรียนและผูสอนสามารถ 
ที่จะรวมแสดงความคิดเห็น  ซ่ึงจะทําใหมีความรูสึกวามันไมใชส่ิงที่นาเบื่อหนายหรือตลกขบขัน  
โดยการปฏิบัติดังนี้ 

1) ผูสอนสรางบรรยากาศในทางบวก  ผูเรียนจะรูสึกยอมรับนับถือและรูสึกวา
การเรียนมีคุณคา  ไดแก 

(1) หลีกเล่ียงคําพูดวา  “ไมถูกตอง”  สําหรับคําตอบของผูเรียน   ควรจะใช
คําถามเหลานี้แทน  เชน  ทําไมคุณถึงคิดอยางนั้น หรือ  คุณสามารถจะอธิบายในรายละเอียดได 
หรือไม หรือใครมีความเห็นที่แตกตางไปจากนี้บาง  คําถามเหลานี้จะเปนการยอมรับมากกวาและ
จะชวยกระตุนใหเรียนมีสวนรวม 

(2) ฟงอยางระวังและสื่อใหเห็นวามีการยอมรับความคิดเห็นของผูเรียน  
อยาขัดจังหวะขณะที่ผูเรียนแสดงการยอมรับความคิดรวบยอมเกี่ยวกับเรื่องที่แสดงความคิดเห็นอยู 

(3) อยาทําใหผูเรียนเกิดอับอาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่หนาชั้นเรียนหลีกเล่ียง
การปฎิสัมพันธกับผูเรียนในทางที่จะทําใหผูเรียนไดรับความอับอาย  เรียกรองความสนใจ หรือ 
ทําใหผูเรียนรูสึกไมสนใจ  หลีกเลี่ยงการเยาะเยย  ถากถาง  ผูเรียนสวนมากจะมีอารมณขันเกี่ยวกับ  
เร่ืองนี้  อยาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของผูเรียนโดยไมไดรับอนุญาต 

(4) เมื่อผูสอนจําเปนตองแสดงความคิดเห็นในทางลบ  พยายามอยาพูด
เฉพาะเจาะจงถึงผูเรียนคนใดคนหนึ่งถาตองการจะเปนเชนนั้นควรเรียกผูเรียนมาพูดเปนการสวนตวั
หลังเลิกเรียน 
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(5) ปฏิบัติตอผูเรียนเหมือนเปนผูใหญคนหนึ่ง 
(6) กระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและถามคําถามในหองเรียน 

2) ผูสอนตองแนใจวาไดสนใจผูเรียนทุกคน  ไดแก 
(1) อยาละเลยผูเรียนที่เงียบขรึมหรือไมแสดงพฤติกรรมออกมามากนัก 
(2) ผูสอนควรตระหนักและระมัดระวังเกี่ยวกับความรูสึกชอบหรือไมชอบ

บุคคลหนึ่งในกลุมเรียนที่อาจจะมีพฤติกรรมในทางลบ  ซ่ึงอาจเกี่ยวเนื่องมาจากการแตงกาย  เพศ  
ลักษณะ  ทาทางหรืออายุ 

(3) ถาผูสอนเชื่อวาสามารถที่จะควบคุมความรูสึกชอบหรือไมชอบบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งไดแลวผูสอนก็ควรระวังเกี่ยวกับลักษณะทางเชื้อชาติ หรือลักษณะสวนบุคคลและ
นิสัยของผูเรียน  ซ่ึงจะทําใหผูสอนแสดงอาการออกมาในทางที่ผูเรียนรูสึกไมชอบพฤติกรรมเหลานี้
จะแสดงออกมาอยางไมรูตัว  โดยการที่ไมเรียกผู เรียนเหลานั้นตอบคําถามหรือมีสวนรวม 
ในการอภิปรายหรือไมประสานสายตากับผูเรียน 

3) ผูเรียนควรมีการกระตุนผูเรียนโดยการใชลักษณะทาทาง  เพื่อกอใหเกิด
บรรยากาศที่ดีมั่นคงและมีความเชื่อมั่น  ไดแก 

(1) ประสานสายตากับผูเรียนเสมอ 
(2) เคล่ือนไหวไปรอบๆ  หองมีการบรรยายอยางเปนธรรมชาติและมี

ชีวิตชีวา 
(3) ควบคุมลักษณะทาทางซึ่งแสดงออกใหเห็นถึงความมั่นใจในตัวเองได 
(4) ยิ้มและหัวเราะในชั้นเรียนและกระตุนใหผูเรียนไดมีการแสดงออกดวย 
(5) เปนเรื่องสําคัญ  เสียงตองมีพลังชัดเจนและมีเสียงขึ้นๆ  ลงๆ 

4) ผูสอนตองพยายามรูจักผูเรียนทุกคน ในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดรูจักตัวผูสอนดวย   เชน 

(1) จําเชื่อผูเรียนอยางรวดเร็ว  ในชั้นเรียนขนาดใหญขอใหผูเรียนนั่งที่เดิม
ทุกครั้งในชองสองถึงสามอาทิตยแรก  ใชแผนผังที่นั่ง  ถายรูปผูเรียนไวและใหเขียนชื่อใตภาพ 

(2) เรียนเกี่ยวกับผูเรียนแตละคนและยอมรับขอมูลสวนบุคคลเพิ่มเติม  เชน  
เกิดที่ไหน  สนใจที่จะทําอะไรบาง 

(3) เต็มใจที่จะบอกขอมูลสวนตัวของผูสอนแกผูเรียน  ในชั้นเรียนผูสอน
อาจจะพูดเกี่ยวกับประสบการณสวนตัวแตตองใชวิจารณญาณวาจะพูดมากนอยแคไหน 
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(4) พยายามคนหาสถานการณสวนบุคคลหรือส่ิงที่ขัดขวางความกาวหนา
ของการเรียน  ซ่ึงจะรบกวนการเรียนรูของผูเรียนและการเขาชั้นเรียน  เชน  ตารางงานที่ผิดปกติ   
ตารางการเปนพี่เล้ียงเด็กและตารางที่สามารถจะทําใหผูเรียนเขาชั้นเรียนไมทัน 
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5) ผูสอนตองเตรียมการเสริมแรงทางบวกโดยเฉพาะ  ไดแก   
(1) ใหเวลาในการแสดงความชื่นชมผูเรียนที่สามารถทํางานไดดีแตตอง

ระวังไมใหมากเกินไปจนขาดความจริงใจ 
(2) พูดกับผู เ รียนเมื่อมีการขาดสงงาน   การขาดเรียนสม่ําเสมอและ 

การมาสาย 
6) ผูสอนตองจัดระเบียบชั้นเรียนใหเหมาะสมโดยคํานึงถึงเวลาเรียนของผูเรียน  

ไดแก 
(1) อยามาสาย   การมาสายจะทําใหผูเรียนรูสึกวาการมาตรงเวลาไมใช 

ส่ิงสําคัญสําหรับผูสอน 
(2) อยูในชั้นเรียนตลอดเวลาสอน  ในบางครั้งผูสอนอาจออกนอกชั้นเรียน

เร็วกวาปกติ  แตอยาทําจนเปนนิสัย  ผูเรียนอาจสรุปไดวาผูสอนไมเตรียมตัว  ไมสนใจในวิชาที่สอน
หรือไมคิดวาเวลาเรียนมีความสําคัญ 

(3) สังเกตพฤติกรรมที่ขาดความสนใจ   เชน   การขยับตัว  เนื่องจาก 
ความเบื่อหนาย  การไออยูเสมอ  การมองผูเรียนคนอื่น หรือมองหนังสือกอนหมดเวลา  รวมทั้ง
สังเกตลักษณะทานั่ง  ทัศนคติตอการเรียน  การขาดการประสานสายตา 

(4) เร่ิมเรียนใหตรงเวลา  ถึงแมวาผูเรียนจะมาไมครบ   ถาไมทําเชนนี้  
จะทําใหผูที่มาตรงเวลามีความรูสึกไมดี 

7) ผูสอนตองสรางบรรยากาศทางกายภาพในหองเรียนใหเหมาะสม 
(1) ตรวจสอบอุณหภูมิในหองเรียนวามีความเหมาะสมหรือไม  โดยอาจจะ

สังเกตจากปฏิกิริยาของผูเรียน  เชน  มวนแขนเสื้อตลอดเวลา 
(2) พยายามจัดโตะใหอยูในลักษณะที่สบายๆ 
(3) แนใจวาแสงอาทิตยที่สองผานมานหนาตางไมทําใหผูเรียนเกิดปญหา

ในการมองเห็นกระดานหรือสมุดบันทึก 
สรุป  สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน  พฤติกรรมครู  วิธีการสอน  การใช

ส่ือการสอน  การเปดใจใหกวางรับฟงความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษา  เปนการสงเสริมใหมี 
การรับรู  ความคิดสรางสรรค  แนวทางใหมๆ  ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษาไดดีมากขึ้น 

2.4.4 สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อนเปนสภาพแวดลอมที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอนักศึกษา
ที่กําลังศึกษา  เปนกลุมบุคคลที่อยูในวัยเจริญเติบโต  รางกายและจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอยาง 
รวดเร็ว  เมื่อเขาอยูในสถาบันศึกษาตองมีความสัมพันธกับเพื่อนอยางมาก  กลุมเพื่อนจึงมีอิทธิพล
ตอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางดานความรู  ทัศนคติ  บุคลิกภาพและคุณธรรมของนักศึกษา 
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 วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา  (2533 : 45 –46)  ไดกลาวถึงอิทธิพลของกลุม
เพื่อนดังนี้   

1) เปนกลุมที่จะประสานชีวิตจากสังคมในบานไปสูมหาวิทยาลัย  ทําใหนิสิต
ไดรูสึกวา  ตนเองประสบความสําเร็จในดานใดดานหนึ่ง 

2) เปนกลุมที่สนับสนุนและเปนเครื่องมือใหบรรลุเปาหมายทางพุทธิปญญา
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

3) เปนกลุมที่สนับสนุน  สนองอารมณจิตใจและความตองการของนิสิต   
ซ่ึงอาจจะไมตรงกับอาจารย  หองเรียนและมหาวิทยาลัย 

4) เปนกลุมที่ เปดโอกาสใหนิ สิตเรียนรูและเขาใจชีวิตการอยู รวมกัน   
การสมาคมและทํางานกับคนที่มีภูมิหลังแตกตางกันไดดี 

5) กลุมเพื่อนอาจมีการยุยงใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ  กระตุนใหเกิด
ความคิดหรือประสบการณใหมๆ  ใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของนิสิต  หรือกลุมเพื่อน 
ก็อาจจะชวยกันปรับปรุงรักษาสภาพที่คงเดิมไมยอมเปลี่ยนแปลง 

6) นิสิตที่เรียนไมคอยดีหรือมีความผิดหวัง   กลุมเพื่อนจะทําใหนิสิตเลือก 
ทางออกทางอื่น หรือชวยใหนิสิตมีภาพพจนในทางบวก  โดยจะสนับสนุนใหความสนใจตอส่ิงอื่น
ที่ไมใชการศึกษา 

7) องคกรบริหารนิสิตมักจะมีหนาที่เปนพรรคพวกของนิสิตแตละคนอิทธิของ
กลุมเพื่อนดังกลาวเปนผลจากการรวมตัวของนิสิต  มีการแพรจากแตละคนไปสูบุคคล  การใชชีวิต
ในสังคมมหาวิทยาลัย   ตลอดจนพัฒนาการดานตางๆ  ของนิสิตใหเจริญงอกงาม 
 อรพันธ   ประสิทธิรัตน  (2533 : 48)  ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
ทางการเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเพื่อนรวมชั้นซึ่งประกอบดวย 

1) ความสนใจในการเลือกเรียนของเพื่อนรวมชั้นไดแก 
(1) ถือการเรียนเปนเรื่องสําคัญ 
(2) ติดตามเนื้อหาที่เรียนตลอดเวลา 
(3) รวมอภิปรายตางๆ  ในชั้นเสมอๆ   
(4) ทํางานรวมกับผูเรียนอื่นๆ  ได 
(5) มาเรียนสม่ําเสมอ 
(6) สงการบานหรือรายงานตามกําหนดเวลา 
(7) ซ่ือสัตย  สุจริต  ในขณะสอบ 
(8) จดงานอยางเปนระเบียบ 
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(9) เอื้อเฟอ  เผ่ือแผและมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
(10)  มีอารมณขันและสนุกสนานกับการเรียน 

2) พฤติกรรมของเพื่อนรวมชั้น  ประกอบดวย 
(1) แตงกายสะอาดเรียบรอย 
(2) เฉลียวฉลาด 
(3) รักสงบ  ไมชอบทะเลาะวิวาท 
(4) เคารพนับถือครูทั้งตอหนาและลับหลัง 
(5) สนใจวิธีการสอนของครู 

3) การมีพฤติกรรมไมตั้งใจเรียนของเพื่อนรวมชั้น 
(1) เขาหองเรียน 
(2) คุยเสียงดังในขณะเรียนอยูในชั้น 
(3) เรียนออน 

สรุป  สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน  พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา  ดาน 
ความสนใจในการเรียน  เคารพเชื่อฟงครูอาจารย  ตั้งใจเรียน  ถาไมมีพฤติกรรมไมเหมาะสมไมดี 
สงผลตอการเรียนของเพื่อนรวมชั้น  ทําใหไมตั้งใจเรียน  เพื่อนที่ดีนั้นไมกอใหเกิดความรําคาญ 
ซ่ึงทําใหการเรียนในชั้นไมนาเรียน   

2.4.5 สภาพแวดลอมดานการบริหาร  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ  
ที่บุคคลหลายคนรวมกันดําเนินการ  เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชน  ประชาชน หรือสมาชิกของสังคม 
ในทุกดาน  เชน  ความสมารถ  เจตคติ  พฤตกิรรม  คานิยม หรือคุณธรรม  ทั้งในดานสังคมการเมือง
เศรษฐกิจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่ดีและมีประสิทธิภาพในสังคม 

ธงชัย   สันติวงษ  (2538 : 322)  กลาววา  การมีสวนรวมในการบริหารไมวา 
จะเปนไปในลักษณะของการมีสวนรวมตัดสินใจหรือรวมใหขอเสนอแนะมักทําใหผูปฏิบัติ 
เกิดความรูสึกภูมิใจไดเสมอ 

เสนาะ   ติเยาว  (2539 : 304 – 305)   กลาววา  การสรางขวัญใหแกผูรวมงาน 
โดยการใหมีสวนรวมในงานเปนการสงเสริมใหมีการรวมมือจากกลุม  สามารถเรียนรูพฤติกรรม
และความรูสึกทางดานจิตวิทยาของผูรวมงานไดมาก  ทําใหรูทาทีวาแตละคนมีความสามารถ 
มีความคิดเห็นอยางไร  เปนการเปดโอกาสใหไดใชความรูความสามารถของแตละคนไดอยางเต็มที่ 

สรุป  สภาพแวดลอมดานการบริหาร  หมายถึง  การบริหารงานใหบรรลุ 
วัตถุประสงค  จากการที่บุคลากรมีความรวมมือ  การจัดระบบการทํางาน  บุคลากรมีสวนรวม 
ในการบริหารและตัดสินใจ 
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2.5   งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
  มานพ   งามสุวรรณ  (2542 : บทคัดยอ)  ความพึงพอใจสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออก  
พบวา  ความพึงพอใจสภาพแวดลอมในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษา  
ในเขตพื้นที่ชายฝงทะเลตะวันออกแตละดานและรวม  จําแนกตามเพศของนักเรียนและสถานที่ต้ัง
ของโรงเรียน  อยูในระดับมากเรียงตามลําดับคือ  ดานการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ดานการบรหิาร  
ดานบริเวณอาคารสถานที่และดานกลุมเพื่อน  เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจสภาพแวดลอม 
ในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตพื้นที่ชายฝงทะเล 
ตะวันออก  จําแนกตามเพศ  แตละดานและรวม  พบวา  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อจําแนกตามที่ตั้งของโรงเรียนโดยรวม  พบวา  นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเขต 
เทศบาลกับในเขตเทศบาล   มีความพึงพอใจดานการเรียนการสอนในขั้นเรียนและบริเวณ 
อาคารสถานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (P <.05)  โดยนักเรียนนอกเขตเทศบาล 
มีความพงึพอใจมากกวานักเรียนในเขตเทศบาล 
  มาริสา   ธรรมมะ  (2545 : 31)  ไดศึกษาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยบูรพา   
วิทยาเขตสารสนเทศสระแกว ในทัศนคติ  พบวา 

1) สภาพแวดลอมดานอาคารสถานที่  นิสิตสวนใหญเห็นวา  หองเรียนไมสะอาด
แออัดมีการใชประโยชนหองเรียนในการเรียนปานกลาง  แตที่นั่งพักผอน  สถานที่เลนกีฬาและ
อุปกรณมีนอย  โรงอาหารและสถานที่รับประทานอาหารยังไมเพียงพอตอความตองการของนิสิต  
การใหบริการของหองสมุด  อยูในระดับปานกลาง 

2) สภาพแวดลอมดานหองเรียน  นิสิตสวนใหญเห็นวาอาจารยมีความเปนกันเอง
มาก   อาจารยมีความตั้งใจในการสอน   มีการเตรียมการสอนและมีความรูในเนื้อหาวิชาดี   
แตอาจารยยังเปดโอกาสใหนิสิตที่มีความสนใจและเอาใจใสในการเรียนการสอนอยูในระดับ 
ปานกลาง 

3) สภาพแวดลอมดานกลุมเพื่อน  นิสิตสวนใหญเห็นวา  การเขารวมกิจกรรม
และการพบปะสังสรรค  ระหวางนิสิตตางคณะและชั้นปมีนอย  นิสิตสนใจเขารวมในองคการ หรือ
สโมสรนิสิต  ในระดับปานกลางและพบวา  มีความอบอุนในกลุมเพื่อนมาก 
 อรพันธ   ประสิทธิรัตน  (2533 : 21)  ในดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับครู 
ผูสอนนั้น  จากการศึกษาเอกสารตางๆ  พบวา  พฤติกรรมของครูสอนมีผลอยางยิ่งตอการเรียนรู 
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ของผูเรียนในเรื่องนี้เปนที่ยอมรับกันทั่วไป  กรมฝกหัดครูไดเคยมีโครงการศึกษาสภาพแวดลอม 
ในหองเรียน  (CES : Classroom  Environment  Study)  ซ่ึงเปนโครงการรวมมือระหวางสมาชิก 
ของ ไออีเอ  (IEA : International  Association  for  the  Evaluation  of  Educational  Achievement)  
ซ่ึงเปนการวิจัยสภาพแวดลอมในหองเรียนพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อใหได  ขอมูลพื้นฐาน 
ในอันที่จะนําไปปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู  การวิจัยนั้นเนนในเรื่องพฤติกรรมการสอน  
การตั้งคําถามการมีปฏิกิริยาระหวางครูกับนักเรียน  เมื่อวิจัยเสร็จส้ินแลว  ทําใหไดแบบสังเกต 
มาตรฐานที่จะนําไปใชตอไป   ดังนั้นจะเห็นไดวาพฤติกรรมของครูในหองเรียนเปนเรื่องสําคัญ 
 อุดมศักดิ์  มุนิกานนท  (2540 : 60 – 63)  ไดประเมินโครงการเรื่อง  การพัฒนา
บรรยากาศและสิ่งแวดลอมโรงเรียนแมจันวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย  ปการศึกษา  2538 – 2539  
โดยประเมินความคิดเห็นกอนและหลังการดําเนินการพัฒนาตามทัศนะของครู  ลูกจางประจําและ
นักเรียนในโรงเรียน  พบวา  ครู  ลูกจางประจําและนักเรียนเห็นวา  การจัดหองเรียนใหมี 
ความสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอย  มีแสงสวางเพียงพอ  อากาศถายเทสะดวก  ตกแตงสวยงามและ
เอื้อตอการเรียนการสอน  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
  เจมี  (Jaime.  1972 : 6785-A)  ไดศึกษาทัศนของนิสิตที่มีตอสภาพแวดลอม 
ของวิทยาลัยครูบูกิดอน  (Bukidon  Moral  College)  ประเทศฟลิปปนส  กลุมตัวอยาง  ไดแก  นิสิต
ปริญญาตรี  ช้ันปที่ 1  ถึงชั้นปที่  4  ที่ลงทะเบียนเรียนระหวางปการศึกษา  1970 – 1971  จํานวน  
549  คน  พบวา  ทัศนคติชั้นปที่  1  ถึงปที่  4  ที่มีตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยในดานตางๆ   
ไมแตกตางกันและการรับรูตอสภาพแวดลอมในทางลบมีแนวโนมกอใหเกิดลักษณะกาวราว   
ในทํานองเดียวกันการรับรูตอสภาพแวดลอมในทางบวกจะกอใหเกิดความรูสึกพอใจ  นอกจากนั้น
ยังพบวา  นิสิตใชเวลาศึกษาอยูในสถาบันมีการประเมินสภาพแวดลอมอยูในระดับต่ําและ 
เมื่อพิจารณาตามวัยตามเพศ  ปรากฏวานสิิตชายประเมินสภาพแวดลอมของวิทยาลัย  อยูในระดับ 
ต่ํากวานิสิตหญิง  ขณะเดียวกันยังไดขอสรุปการรับรูตอสภาพแวดลอมของวิทยาลัยในทางลบนั้น 
มีความสัมพันธกับลักษณะความเปนทางวิชาการและบุคลิกภาพความเปนผูนําของนิสิตดวย 

โฮโรวิทซ และออตโต  (Horowitz  &  Otto.  1973 : 242-A)  ศึกษาเปรียบเทียบ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  2  กลุม  คือ  กลุมที่เรียนในหองเรียนที่จัดแบบเดิมและกลุม 
ที่เรียนในหองเรียนที่จัดแบบใหม คือ  มีสีสันหลากสี  ฝาหองเคลื่อนที่ได  ระบบแสงไฟแบบใหม  
ที่นั่งนุมสบายและเคลื่อนยายได  พบวา  ไมความแตกตางในเรื่องการเรียนสําหรับนักศึกษาทั้งสอง
กลุมมีพฤติกรรมในหองเรียนแตกตางกัน  คือ  นักเรียนในหองเรียนที่จัดแบบใหมมีการรวมกลุม 
ในหมูนักศึกษามากกวาในหองเรียนแบบเกา 
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ไรซ  (Rice.  1975 : 744-A)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอสภาพ 
แวดลอมในมหาวิทยาลัยเปอรดู  จากกลุมตัวอยางนักศึกษาคณะตางๆ  พบวา  การรับรูเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมเปาหมายในการศึกษา  กิจกรรมตางๆ  บุคลิกภาพและความพึงพอใจมีความสัมพันธ
กันอยางนัยสําคัญและยังพบวา  นักศึกษาพอใจในหมาวิทยาลัยของตนและมั่นใจวาตนจะประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายทางการศึกษาที่ตั้งไว  โดยเฉพาะนักศึกษาหญิงมีความพึงพอใจมากกวา
นักศึกษาชาย 

เบนน  (Benn.  1976 : 4368-A)  ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบสภาพแวดลอม
มหาวิทยาลัยในอุดมคติกับสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไดรับรูจากประสบการณจริง 
ในทัศนะของนักศึกษาชั้นปที่  1  มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอกลาโฮมา  (Oklahoma  State  University)  
พบวา  ทัศนะของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยในสภาพจริง  มีผลในทางลบและ
แตกตางกันอยางมากกับสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัยในอุดมคติ  นักศึกษาตองการใหมหาวิทยาลัย 
มีบรรยากาศทางวิชาการมากกวาที่เปนอยู  นักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยูในรัฐโอกลาโฮมาไมพอใจ 
ในบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมากกวานักศึกษาผิวขาว  มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  นักศึกษาผิวดํา 
มีความประทับใจในสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยมากกวานักศึกษาผิวขาว 

แอสติน  (Astin.  1968 : 41-A)  ไดศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาวิชา
และอาชีพของนักศึกษา  พบวา  การเลือกเรียนสาขาวิชาและอาชีพของนักศึกษา  มักจะคลอยตาม
กลุมเพื่อนหรือกลาวไดวานักศึกษาจะยึดถือการตัดสินใจของตนเอง หรือจะเปลี่ยนแปลงการเลือก
นั้นยอมขึ้นอยูกับวามีจํานวนของเพื่อนที่เลือกสาขาอาชีพเดียวกัน 

ฮิลล  (Hill.  1978 : 5946-A)  ไดศึกษาสภาพแวดลอมในมหาวิทยาลัยฟลอริดา
แอตแลนติก  (Florida  Atlantic  University)  ในทัศนะของอาจารยและนักศึกษา  โดยใชมาตรการ
ประมาณคาสภาพแวดลอมมหาวิทยาลัย  (The  College  and  University  Environment  Scale)   
ซ่ึงใชชื่อยอวา  CUES  เปนเครื่องมือ  พบวา  นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
ตามลักษณะตางๆ  จากเกณฑสูงไปหาต่ํา  คือ  ความเปนเลิศทางวิชาการ  ความถูกตองเหมาะสม   
การรับรูลักษณะของชุมชนและการนําไปปฏิบัติได  สวนอาจารยท่ีมีความคิดเห็นตอลักษณะ 
ของมหาวิทยาลัยจากเกณฑสูงไปหาต่ํา  คือ  ความถูกตองเหมาะสม  ความเปนเลิศทางวิชาการรับรู
ลักษณะของชุมชนและการนําไปปฏิบัติได 
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2.6   สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว  ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิด
การศึกษาความพึงพอใจการจัดสภาพแวดลอมของนักศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
โดยมุงเนนประเด็นที่สําคัญ  ดังนี้ 

1) ดานอาคารสถานที่ 
2) ดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 
3) ดานการเรียนการสอน 
4) ดานกลุมเพื่อน 
5) ดานการบริหาร 

 รายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 ดานอาคารสถานที่ 
1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

(1) สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนใหเห็น
ความสําคัญ 

(2) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการ
บริหารงานในดานอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนรู 

(3) จัดทําแผนพัฒนาการบริหารงานดานอาคารสถานที่ 
(4) ประชาสัมพันธใหแก  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่   

คณะอาจารย   องคการในชุมชนรับทราบ 
2) การวางแผนบริหารจัดการ 

ผูบริหารทําความเขาใจกับนักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่   
คณะอาจารย และองคการในชุมชน  วางแผนดําเนินการรวมกันจัดการพัฒนาบริหารงานดานอาคาร
สถานที่ 

3) ปฏิบัติการบริหารจัดการดําเนินงานการบริหารงานดานอาคารสถานที่ตามที่
สถานศึกษาไดกําหนดแผนงานไว 

4) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ 
(1) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
(2) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 65 

5) ปรับปรุงและพัฒนางานการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่  นําผลรายงาน
การประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น    

2.6.2 ดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 
1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

(1) สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนใหเห็น
ความสําคัญดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 

(2) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู เกี่ ยวกับการพัฒนา 
การบริหารงานในดานอาคารสถานที่ใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนรู 

(3) จัดทําแผนพัฒนาการบริหารงานดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 
(4) ประชาสัมพันธใหแก  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  

คณะอาจารย  องคการในชุมชนรับทราบ 
2) การวางแผนบริหารจัดการ 

(1) ผูบริหารทําความเขาใจกับนักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  
คณะอาจารย และองคการในชุมชน  วางแผนคําเนินการรวมกันจัดการพัฒนาบริหารงานดาน
สุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 

(2) จัดอบรมใหความรูเกี่ยวดานอนามัย  สุขลักษณะที่สะอาด  สุขาภิบาล  
อนามัยส่ิงแวดลอม  ใหแก  คณะอาจารย  เจาหนาที่  นักศึกษา 

3) ปฏิบัติการบริหารจัดการดําเนินงานการบริหารงานดานสุขาภิบาล  อนามัย 
ส่ิงแวดลอมตามที่สถานศึกษาไดกําหนดแผนงานไว 

4) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการดานสุขาภิบาล  อนามัยส่ิงแวดลอม 
(1) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
(2) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ 

5) ปรับปรุงและพัฒนางานการบริหารจัดการดานสุขาภิบาล  อนามยัส่ิงแวดลอม 
(1) นําผลรายงานการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงการบริหาร 

จัดการดานอาคารสถานที่ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(2) ปรับปรุงการกําจัดส่ิงปฏิกูล  ขยะมูลฝอย   การจัดการดานสุขาภิบาล  

อนามัยส่ิงแวดลอม 
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2.6.3 ดานการเรียนการสอน 
1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

(1) สรางความตระหนักใหแกบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนใหเห็น
ความสําคัญ 

(2) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร
และการจัดการเรียนใหมีความเหมาะสมสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

(3) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(4) ประชาสัมพันธใหแก  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  

คณะอาจารย  องคการในชุมชนรับทราบ 
2) การวางแผนบริหารจัดการ 

(1) ผูบริหารทําความเขาใจกับคณะอาจารยและวางแผนดําเนินการรวมกัน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

(2) วางแผนการจัดบริการแนะแนวของสถานศึกษา 
(3) กระตุนและสรางความตระหนักในภาระหนาที่ของอาจารยตอการเรียน

การสอน 
3) การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 

(1) สงเสริมและสนับสนุนการวจิัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาใหครอบคลุม
เนื้อหาสาระและระบบการบริหารการจัดการในสถานศึกษา 

(2) ผลิตเครื่องมือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
(3) พัฒนาเครื่องมือการวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของการศึกษา

นั้นๆ 
(4) ประเมินผลการใชเครื่องมือการวิจัยใหเหมาะสมกับสภาพเปนจริง 

4) การพัฒนาแหลงเรียนรู 
(1) ดําเนินการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเครือขายและแหลงการเรียนรูทั้งใน

และนอกสถานศึกษา  
(2) วิเคราะห  จัดระบบใหบริการขอมูลเครือขายและแหลงการเรียนรู 

กับคณะอาจารย   เจาหนาที่  นักศึกษาและชุมชน 
(3) จัดสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยู เสมอ  เผยแพรความรูในเรื่องวิธี 

การเรียนรู  โดยเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางสถานศึกษากับสังคมและตางประเทศ 
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(4) ปฏิบัติการบริหารการจัดการ  ดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามที่สถานศึกษาไดกําหนดไว 

5) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการดานอาคารสถานที่ 
(1) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของอาจารย 
(2) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ 

6) ปรับปรุงและพัฒนางานการบริหารการจัดการดานอาคารสถานที่  นําผล 
รายงานการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงการบริหารการจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.6.4 ดานกลุมเพื่อน 
1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

(1) สรางความตระหนักใหแกบริหารในสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
ใหเห็นความสําคัญ 

(2) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใหมีความรู เกี่ ยวกับการพัฒนา 
การบริหารงานในดานใหคําแนะนํา  ปญหา   การปรับตัวของนักศึกษา   

(3) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการบริการแนะแนว 
(4) ประชาสัมพันธใหแก  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  

คณะอาจารย  องคการในชุมชนรับทราบ 
2) การวางแผนบริหารจัดการ 

ผูบริหารทําความเขาใจกับนักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่   
คณะอาจารย  และองคการในชุมชน  วางแผนคําเนินการรวมกันจัดการบริการแนะแนว 

3) การแนะแนวและใหคําปรึกษา 
(1) การจัดการบริการแนะแนว 
(2) ศึกษาและรวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล 
(3) ใหคําปรึกษาเบื้องตน 
(4) ติดตามประเมินการดําเนินงานแนะแนว 
(5) การจัดระบบดูแลนักศึกษา 
(6) การประชาสัมพันธงานแนะแนว 
(7) การวิจัยงานแนะแนว 
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4) ปฏิบัติการบริหารจัดการ 
ดําเนินงานการบริหารงานดานการจัดการบริการแนะแนวและใหคําปรึกษา

แกนักศึกษาตามที่สถานศึกษาไดกําหนดแผนงานไว 
5) สรุปผลการดําเนินงานบริหารจัดการดานกลุมเพื่อน  บริการแนะแนว 

ใหคําปรึกษา 
(1) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
(2) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ 

6) ปรับปรุงและพัฒนางานการบริหารจัดการดานกลุมเพื่อน  บริการแนะแนว
ใหคําปรึกษา  นําผลรายงานการประเมินไปใชในการวางแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ 
ดานกลุมเพื่อน  บริการแนะแนวใหคําปรึกษาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.6.5 ดานการบริหาร 
1) การเตรียมความพรอมของสถานศึกษา 

(1) สรางความตระหนักใหแกบริหารในสถานศึกษาและชุมชนใหเห็น 
ความสําคัญ 

(2) พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาสายบริหารใหมีความรู เกี่ยวกับ 
การพัฒนาการบริหารงานในดานการบริหารสถานศึกษาใหมีความเหมาะสมสําหรับการพัฒนา
สถานศึกษา 

(3) จัดทําแผนพัฒนางานดานบริหาร 
(4) ประชาสัมพันธใหแก  นักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่  

คณะอาจารย  องคการในชุมชนรับทราบ 
2) การวางแผนบริหารจัดการ 

ผูบริหารทําความเขาใจกับนักศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา  เจาหนาที่   
คณะอาจารย และองคการในชุมชน  วางแผนคําเนินการรวมกันจัดการพัฒนางานดานการบริหาร 

3) ปฏิบัติการบริหารจัดการ 
(1) ดําเนินงานการพัฒนางานดานการบริหารตามที่สถานศึกษาไดกําหนด 

แผนงานไว 
(2) กําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ   เปาหมาย  จุดหมาย 
(3) ติดตามผลการดําเนินงานดานบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
(4) เปดโอกาสใหนักศึกษา  เจาหนาที่และชุมชน  มีสวนรวมในการบริหาร 
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4) สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาการจัดการดานการบริหาร 
(1) เก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน 
(2) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะตามเวลาที่กําหนด 
(3) รายงานผลการดําเนินงานเปดเผยใหผูเกี่ยวของทราบ 

5) ปรับปรุงและพัฒนางานการจัดการดานการบริหารนําผลรายงานการประเมิน
ไปใชในการวางแผนปรับปรุงการพัฒนาการจัดการดานการบริหารใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

 


