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คํานํา 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนยการศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  มีจํานวน ๓ มาตรฐาน   
ซึ่งมาตรฐานที่ ๒ ของแตละระดับ คือ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีรายละเอียดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการมี
ระบบบรหิารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 

 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ   ดานที่  1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ตัวบงชี้
ที่ ๑.4 การจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพและการเรียนรู ตัวบงชี้ยอย 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหาร น้ําดื่มนํ้าใช กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค ซึ่งรายการพิจารณา
ประกอบดวย มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลที่อยางถูกสุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีมาตรการปองกัน
แมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค เปนตน 

 สถานศึกษา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ซึ่งเปนศูนยกลางของการพัฒนาเพ่ือความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน ที่จะตองไดรับการพัฒนาตั้งแตเยาววัยในทุกดาน เพ่ือเปนการเตรียม
พ้ืนฐานที่ดีใหเด็กๆ ไดเจริญเติบโตเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ การจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมอยาง
เหมาะสม เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญท่ีจะตองมีการบริหารจัดการใหเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพ ตลอดจนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข ทําใหเด็กๆ เติบโตไดอยางสมบูรณพรอมทั้งรางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ดังนั้น การดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา จึงเปนองคประกอบ
หนึ่งที่สามารถสงเสริมสุขภาพและการเรียนรูใหเด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง จึงไดจัดทํา คูมือ “การอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา สังกัด องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง” ขึ้น เพ่ือใหครู ผูดูแลเด็ก และบุคลากรของ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงดานอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานศึกษา  ทั้งดานอาคาร  สถานที่  อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชตางๆ  สถานที่ปรุงประกอบอาหาร น้ําดื่มน้ําใช 
การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการควบคุมแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค  

 ในโอกาสนี้ องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง ขอบพระคุณหนวยงานที่มีสวนเก่ียวของในการใหคําปรึกษา 
แนะนํา จึงสามารถทําใหคูมือเลมนี้มีความสมบูรณในเนื้อหาวิชาการและการนําไปปฏิบัติ และหวังเปนอยางยิ่งวา 
คูมือเลมนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด องคการบริหารสวนตําบลภูเขา
ทอง ตอไป 
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อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 

บทนํา 
 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ สวนที่ ๓ 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังน้ี สงเสริมการศึกษา การพัฒนาเด็ก รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ ดูแลสิ่งแวดลอม 

องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง  ตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาเด็ก 
ซึ่งการพัฒนานาคุณภาพเด็กจําเปนตองทําควบคูกับการศึกษาเพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีทักษะในการดํารงชีวิต สามารถเผชิญปญหา 
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แตการที่เด็กจะเติบโตไดอยางมีคุณภาพตองอาศัยการเตรียมความ
พรอมโดยการปูพื้นฐานใหเดก็อยางครอบคลุมในทุกดานทั้งรางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา 

ดังนั้น ในการพัฒนาศักยภาพจึงตองเชื่อมโยงกับมาตรฐานการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย
การศึกษาพิเศษ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม 2561 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ตามคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศกึษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก จํานวน ๔ ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  จํานวน ๖ ตัวบงช้ี 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ  จํานวน ๔ ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานการศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน ไดแก 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  จํานวน 10 ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  จํานวน ๖ ตัวบงช้ี  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวน ๓ มาตรฐาน 
ไดแก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  จํานวน ๔ ตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  จํานวน ๖ ตัวบงช้ี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  จํานวน ๕ ตัวบงชี้ 

 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ประกอบดวยมาตรฐาน ๓ ดาน ไดแก 
  มาตรฐานดานที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  จํานวน ๕ ตวับงชี้/๒๖ ขอ 
  มาตรฐานดานที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ เรียนรู และเลน จํานวน ๕ ตัวบงช้ี/๒๐ ขอ 

มาตรฐานดานที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย 
      - ๓ ก แรกเกิด ถึง ๒ ป (๒ ป ๑๑ เดอืน ๒๙ วัน) จํานวน ๒ ตัวบงชี้/๗ ขอ 
         - ๓ ข ๓ ป ถึง ๖ ป (กอนเขาเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑)  

    จํานวน ๗ ตัวบงชี้/๒๒ ขอ 



2 
   

ในท่ีนี้จะกลาวถึงมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ ที่เก่ียวของกับการจัดการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ
และการเรียนรู ประกอบดวย 1 มาตรฐาน คือ 
 มาตรฐานดานท่ี ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ตัวบงช้ีที่ ๑.4 การจัดการเพ่ือสงเสรมิสุขภาพและการเรียนรู 
ตัวบงชี้ยอย ๑.๔.๕ จัดบริเวณหองน้ํา หองสวม ท่ีแปรงฟน/ลางมือใหเพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ

เหมาะสมกับการใชงานของเด็ก  รายการพิจารณา 
1. แยกหองน้ํา หองสวม บริเวณแปรงฟน/ที่ลางมืออยางเปนสัดสวน และสะอาด ไมมีนํ้าขัง และ 

ไมลื่น 
 ๒. มีการทําความสะอาดอยางนอยวันละ ๒ ครั้ง 
 ๓. มีระบบดูแลความสะอาด รวมทั้งมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรง  
ตัวบงช้ียอย 1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานท่ีปรุงประกอบอาหาร น้ําดื่ม

น้ําใช กําจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนําโรค  รายการพจิารณา 
  ๑. สถานที่ประกอบอาหาร/ที่เตรียมอาหารตองมีอางลางภาชนะและอุปกรณที่ถูกหลักสุขาภิบาล
อาหาร 
  ๒. มีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาด 
  ๓. มีการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
  ๔. มีมาตรการปองกันแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค 

 จะเห็นไดวา เด็กเปนกลุมเปาหมายของการพัฒนาที่สาํคัญ ดังเชนในขอตกลงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของ
องคการสหประชาชาติ ประกอบดวยบทบัญญัติ ๕๔ ขอ ไดแก เร่ืองที่เก่ียวของกับสิทธิของเด็กโดยตรง ซึ่งเนนหลัก
พ้ืนฐาน ๔ ประการ และแนวทางในการตีความอนุสัญญาทั้งฉบับ ไดแก  
 1. การหามเลือกปฏิบัติตอเด็กและการใหความสําคัญแกเด็กทุกคนเทาเทียมกันโดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางของเดก็ ในเร่ืองเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชาติพันธุ หรือสังคม ทรพัยสิน 
ความทุพพลภาพ การเกิด หรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผูปกครองทางกฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อใหเด็กมี
โอกาสที่เทาเทยีมกัน 
 2. การกระทําหรือการดําเนินการทั้งหลาย ตองคาํนึงถึงประโยชนสงูสุดของเด็กเปนอันดับแรก 
 ๓. สิทธิในการมีชีวิต การอยูรอด และการพัฒนาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม 
 4. สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของเด็ก และการใหความสําคัญกับความคิดเหลานั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลภูเขาทอง จึงตองดําเนินการใหเด็กไดรับการคุมครองในสิทธิดังกลาว และการ
ลงทุนกับเด็กเปนสิ่งที่คุมคากวาการลงทุนใดๆ ถาเด็กไดรับการปูพ้ืนฐานสําหรับการเรียนรูและการพัฒนาในทุกดาน
อยางสมดุล ตั้งแตปฏิสนธิจนเจริญวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคณุภาพ เรียนรูอยางมีความสุข ซึ่งสมองจะหลั่งสารเคมีที่
ทําใหเกิดความสุขและจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูใหสูงข้ึน ดังนั้น จึงตองรวมมือกันสนับสนุนใหเด็กๆ ไดรับ
การอบรมเลี้ยงดู การพัฒนา และสงเสริมทั้งดานการเรียนรูควบคูไปกับการสงเสริมสุขภาพ สงเสริมอนามัย
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของเด็กเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญไดตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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นิยามศัพท 
 อนามัย (Health) ตามความหมายขององคการอนามัยโลกไดใหคําจํากัดความของคําวา อนามัย หมายถึง 
สภาวะที่มีสุขภาพสมบูรณดีทั้งทางรางกายและจิตใจ   และสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไดดวยดี  ปราศจากโรคภัย
ไขเจ็บและความทุพพลภาพ 

 ส่ิงแวดลอม หมายถึง  สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวมนุษย  ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
มีท้ังสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไมมีชีวิต อาจเปนสิ่งที่เปนรูปธรรมมีลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นได จับตองได หรือสัมผัส
ดวยประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ได เชน มนุษย พืช สัตว ดิน น้ํา อากาศ สิ่งของตางๆ หรือเปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถ
มองเห็นหรือสัมผัสดวยประสาทสัมผัสอ่ืนๆ ได เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อตางๆ 

 อนามัยสิ่งแวดลอม (Environment Health) หมายถึง การจัดการและควบคุมสิ่งแวดลอมที่เปนหรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย เพ่ือใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศนระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมอันจะ
สงผลใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดีทั้งทางรางกาย จิตใจ และสังคม 

การสุขาภิบาล (Sanitation) “สุขาภิบาล” มาจากคําวา สุข+อภิบาล ดังนั้น คําวา การสุขาภิบาล 
หมายถึง การระวังรักษาเพ่ือใหเกิดความสุข และการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environment Sanitation) 
หมายถึง การระวังรักษาเพ่ือใหเกิดความสุข ซึ่งองคการอนามัยโลก ใหความหมายวา “การควบคุมสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพท้ังหมดของมนุษย ที่กระทําหรืออาจกระทําใหเกิดผลเสียตอพัฒนาการของรางกาย สุขภาพและการ
ดํารงชีวิตอยูรอดของมนุษย” 

 สถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ หมายความวา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียนรู วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หนวยงานการศึกษาหรอืหนวยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัด
การศกึษา 

 ดังนั้น การจัดการอนามัยส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา จึงเปนการนําศาสตรและศิลปมาใชในการ
จัดการและควบคุมสิ่งแวดลอมที่เปนหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือใหเกิด
ความสมดุลของระบบนิเวศนระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม อันจะสงผลใหมนุษยมีความเปนอยูที่ดีทั้งทางรางกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญา  โดยใชความหมายทางทฤษฎีนําไปสูการปฏิบัติ เชน การประเมิน สํารวจ
ปญหา การแกไขโดยมีการควบคุมและปองกันมิใหเกิดโรคภัยไขเจ็บ และมีความปลอดภัยในชีวิต เพื่อใหเด็กๆ 
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุขในขณะอยูที่สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
 

 อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา เปนสิ่งจําเปนในการบริหารจัดการปจจัยสิ่งแวดลอมที่คุกคามและ
สงผลกระทบตอสุขภาพ เด็กจะเปนกลุมเสี่ยงตอการเจ็บปวยที่มีสาเหตุจากปจจัยสิ่งแวดลอม เชน โรคทางเดิน
อาหาร ทางเดินหายใจ ภูมิแพ และการบาดเจ็บตางๆ จากอุบัติเหตุอุบัติภัย จึงควรสงเสริมใหมีการจัดการ ควบคุม 
ปองกัน การแพรกระจายของโรคติดตอ จัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะและมีการบริหารจัดการดานอาคาร
สถานที่ใหมีความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย เพ่ือใหเด็กมีความปลอดภัยในชีวิต เติบโตเปน
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพตอไป 

 อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ประกอบดวย ๙ องคประกอบ คือ 
  ๑. สถานที่ตั้ง 
  ๒. อาคารเรียน 
  3. พื้นที่ใชสอยและอุปกรณเคร่ืองใช 
  ๔. การระบายอากาศ แสงสวางและเสียง 
  ๕. น้ําด่ืม-น้ําใช 
  ๖. การจัดการขยะ 
  ๗. การจัดการน้ําเสีย 
  ๘. การควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค 
  ๙. สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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1. สถานที่ตั้ง 
มีหลักในการพิจารณา คือ 
1.1 ควรอยูในบริเวณชุมชน หรอืหางจากยานชุมชนไมเกิน ๒ กิโลเมตร และมีการคมนาคมสะดวก  
๑.๒ สถานที่ตั้งสถานศึกษาควรอยูในพ้ืนที่มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนเด็ก และไมอยูในพ้ืนท่ีที่เสี่ยงอันตราย 

เชน บริเวณขนถายแกส น้ํามัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงดังมาก
เกินไป เชน โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดสด ตองมีมาตรการปองกันอุบัติภัยตามมาตรฐานความจําเปน และเหมาะสม 

๑.๓ ไมควรอยูใกลถนนสายใหญโดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง หรือใกลทางรถไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุ
ไดงาย รวมถึงฝุน ควันจากไอเสีย หากมีความจําเปนตองสรางควรหางจากแนวถนนไมนอยกวา ๒๐ เมตร และมีรั่ว
เพื่อปองกันอันตราย และปลูกตนไมชวยดูดซับมลพิษ 
 ๑.๔ พ้ืนที่ควรเปนพ้ืนที่สามารถรับน้ําหนักอาคารไดอยางเหมาะสมปลอดภัย   และควรเปนพ้ืนท่ีที่นํ้าทวม
ไมถึง 
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๒. อาคารเรียน 

 ในการกอสรางอาคารเรียนตองคํานึงถึงทิศทางลม การระบายอากาศ ทางเขาของแสงสวาง ขนาดของ
อาคารควรเหมาะสมกับจํานวนเดก็ บุคลากรในสถานศึกษา และในการกอสรางอาคารควรวางแผนการตอเติมขยาย

อาคารใหเหมาะสมไดในอนาคต รูปแบบอาคารควรเปนรูปตัวอักษร E L T U และ I เพื่อสะดวกในการขยายและ

บริหารงาน ตองคํานึงถึงความคงทน แข็งแรง สามารถรับน้ําหนักเด็ก บุคลากร และวัสดุอุปกรณจํานวนมาก อีกทั้ง
ทนทานตอภัยธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได 
 ๒.๑ เนื้อท่ีของอาคารเรียนไมนอยกวา ๑.๕ ตารางเมตร ตอเด็ก ๑ คน และมีเนื้อที่สําหรับใชประโยชนอ่ืนๆ 
เชน ระเบียง บันได อีก ๓๐% สวนหองตางๆ เชน 
       2.1.1 หองประชุม ควรมีพื้นที่ ๑ ตารางเมตร ตอเด็ก ๑ คน และเพ่ิมพื้นที่ใชสอยตามความจําเปน 
       2.1.2 หองพักครู ควรมีพื้นที่ ๔-๕ ตารางเมตร ตอครู ๑ คน 
       ๒.๑.๓ หองสมุด ควรมีพ้ืนที่เฉลี่ย ๑ ตารางเมตร ตอเด็ก ๑ คน เพื่อใชเปนพ้ืนที่อานหนังสือ และ
เพิ่มเติมพ้ืนที่อีก ๔๐-๕๐% สําหรับเด็กใชวางหนังสือและเปนที่ทํางานของบรรณารักษ 
       ๒.๑.๔ หองพยาบาล  ควรอยูชั้นลางของอาคารเรียน  อยูใกลหองทํางานหัวหนาสถานศึกษา  ใกล
โทรศัพท และทางเดินเทา สําหรับสถานศึกษาท่ีมีเด็กเกินกวา ๑,๐๐๐ คน ควรมีเรือนพยาบาลแยกตางหาก กรณีไม
สามารถจัดหองปฐมพยาบาลเปนการเฉพาะได ตองจัดใหมีที่ปฐมพยาบาลแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม มี
อุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา เคร่ืองเวชภัณฑที่จําเปน มีผูรับผิดชอบตรวจสอบยา หากหมดอายุตองเปลี่ยนใหมทันที 
 ๒.๒ ตัวอาคารเรียน ควรหันหนารับลมไดสะดวก ไมควรหันหนาไปทางทิศตะวันตกหรือตะวันออก เพราะ
จะรับแสงแดดทั้งวัน 
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรเปนอาคารชั้นเดียว หากเปนอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป ตองมีมาตรการปองกัน
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และความสูงของหองจากพื้นถึงเพดาน ไมนอยกวา ๒ เมตร 
 ๒.๓ พื้น กรณีที่ พ้ืนเปนดิน ตองบดใหเรียบแนน เพ่ือปองกันน้ําทวม และควรยกสูงอยางนอย ๑๐ 
เซนติเมตร หากพื้นเปนไม ควรยกใหสูงกวาระดับดิน ไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และสําหรับอาคารที่เปนคอนกรีต
หรอืปูกระเบ้ือง ซเีมนต ปาเก ควรยกสูงจากระดับดินไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร 
       วัสดุที่ใชปูพ้ืน ควรใชวัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย ถาเปนพ้ืนไมควรเรียบ ไมมีรูหรือรอยแตก ใชพื้นไม
กระดาน ควรเปนแบบที่แปรงขัดทําความสะอาดได ไมควรลงน้ํามันขัดเงาเพราะอาจทําใหลื่นลมและฝุนจับไดงาย 
 ๒.๔ ผนัง ทําดวยวัสดุเรียบ ทําความสะอาดงาย ทาสีออนๆ จะทําใหหองสวางขึ้น ไมควรขัดเงาจะทําใหเกิด
แสงสะทอนและเกิดการระคายเคืองตาได ผนังที่อยูต่ํากวาขอบหนาตางควรทาสีเขมเพ่ือปองกันความสกปรก และ
ผนังควรหนาไมต่ํากวา ๓ เซนติเมตร เพื่อปองกันเสียงรบกวนระหวางหอง 
 ๒.๕ ประตู หนาตางที่เปนบานเปด ตองสับตะขอทุกครั้ง หรือติดต้ังอุปกรณที่ยึดเกาะในขณะเปดเพ่ือ
ปองกันการถูกหนีบ หนาตางบานเกล็ดกระจกหรือบานพับ อาจกอใหเกิดการบาดเจ็บไดงายกวาหนาตางบานเลื่อน 
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประตู หนาตาง ความสูงของขอบหนาตาง ควรสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๘๐ 
เซนติเมตร นับจากพื้น และหนาตางมีความกวางและความสูงไมนอยกวา ๑ เมตร   
 ๒.๖ เพดาน ควรสูงจากพ้ืนไมนอยกวา ๓.๕ เมตร ทําดวยวัสดุเรียบ งายตอการทําความสะอาด และควร
ทาสีออนๆ ชวยใหหองสวางมากขึ้น 
 ๒.๗ หลังคา มีความลาดเอียงพอสมควรหรือประมาณ ๓๐ องศา หลังคาควรมุงดวยกระเบ้ือง ไมควรใช
สังกะสีหรือโลหะอื่น เพราะจะทําใหรอนมาก และเมื่อฝนตกทําใหเกิดเสียงดังรบกวน 
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 ๒.๘ ชายคาและกันสาด ควรย่ืนหางจากผนังประมาณ ๑.๕ - ๒ เมตร หรือสามารถกันฝนสาดได 
 ๒.๙ บันได ไมลาดหรือชันเกินไป ควรมีวัสดุกันล่ืน พ้ืนบันไดตองสมํ่าเสมอและเรียบ ความกวางของแตละ
ชวงไมนอยกวา ๑.๕ เมตร ลูกต้ังของบันไดสูงไมเกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนตองกวางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร 
ถาบันไดสูงเกิน ๓ เมตร  หรือ ๑๔ ชั้น  ควรทําชานพักกรณีบันไดหนีไฟตองทําดวยเหล็ก และมีราวกวางอยางนอย 
๓ ฟุต สําหรับอาคารสูงเกิน ๒ ชั้น หรือ ๖ เมตร 
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บันได ความกวางของแตละชวงไมนอยกวา ๑ เมตร ลูกต้ังของบันไดสูงไมเกิน 
17.5 เซนติเมตร ลูกนอนตองกวางไมนอยกวา ๒0 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นตองมีลูกกรง และราวบันได มีขนาด
เหมาะสมกับมือเด็ก และระยะหางของลูกกรง ตองไมเกิน ๑๗ เซนติเมตร ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
เปนสาํคัญ เชน ปดก้ันชองบันได และชองลูกกรง บันได (ชองที่เปนชวงอันตรายอยูระหวาง ๙-๒๓ เซนติเมตร) 
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3. พ้ืนที่ใชสอยและอุปกรณเครื่องใช 
 3.1 หองเรียน ควรเปนส่ีเหลี่ยมพ้ืนผา ขนาด ๖ x ๘ เมตร หรือ ๗ x ๙ เมตร จุเด็กจํานวนไมเกิน ๓๐-๔๐ 
คน เพื่อไมใหเกิดความแออัดหรือควรมีพ้ืนท่ีขนาด ๑.๕ - ๒ ตารางเมตร ตอเด็ก ๑ คน (สําหรับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา) หากเปนหองเรียนสําหรับเด็กอนุบาลควรมีพ้ืนท่ีมากกวาเด็กทั่วไป ๕๐% และควรมีหองน้ํา หองสวม 
อางลางมือ อยูในหองเรียนหรือบริเวณใกลเคียงกัน  
 3.2 โตะ-เกาอ้ี โตะตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับตัวเด็ก ความยาวของโตะไมควรนอยกวา ๗๐ เซนติเมตร 
กวางประมาณ ๓๕ เซนติเมตร พื้นโตะควรมีความลาดเอียงประมาณ ๑๕ องศา 
       เกาอ้ี ควรมีความสูง ขนาดที่นั่งแลวสามารถวางเทากับพื้น เขางอเปนมุมฉากได ความกวางของเกาอ้ี
ตองไมกวางหรือแคบจนเกินไป หากกวางเกินไปจะกดบริเวณขอพับ หากแคบเกินไปจะทําใหเทาตองรับนํ้าหนัก
ตลอดเวลา พื้นเกาอ้ีควรทําเปนแองดกีวาเรียบตรง และพนักพิงควรมีชองวางและสงูไมเกินระดับกระดูกสะบัก 

ความสัมพันธระหวางโตะและเกาอ้ีที่เหมาะสม 

ความสูงของโตะ 
(เซนติเมตร) 

ความสูงของเกาอ้ี 
(เซนติเมตร) 

50 30 

55 35 

65 40 

75 45 

 
 3.3 การจัดวางโตะ-เกาอ้ี ทางเดินระหวางแถวของโตะควรกวางไมนอยกวา ๔๕ เซนติเมตร แถวริมสุดควร
จัดใหหางจากผนังหองไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร แถวหนาควรหางจากกระดานไมเกิน ๒ เมตร และโตะแถวหลังไม
ควรอยูหางจากกระดานดําเกนิ ๙ เมตร 
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 ๓.๔ กระดานซอลกหรือกระดานไวทบอรด ทําดวยวัสดุทนทาน ไมมีรอยแตกราว เชน กระดานไมทาดวยสี
เขียวแกหรือดีดําเปนสีดาน ควรติดไวกับผนังหอง ไมควรใชขาตั้ง และไมควรติดไวชิดประตูหรือหนาตาง การติดตั้ง
กระดาน ความสูงตองพอเหมาะกับความสูงของเด็กในการอานหรือเขียนกระดาน ดังน้ัน ในระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายกระดานควรสูงจากพื้น อยางนอย ๒๔ นิ้ว ๒๘ น้ิว และ ๓๒ นิ้ว ตามลําดับ 
การติดตั้งกระดานตองไมใหมีแสงสวางเขาทางดานหลังของกระดาน การทําความสะอาดกระดานชอลก ควรใชแปรง
ที่ไมทําใหฝุนชอลกฟุงกระจาย เชน แปรงฟองน้ํา ผาสักกลาด และใชชอลกชนิดที่ไมเปนผงฝุน (Dustless Chalk) 
กระดานชอลกควรมีรางรองรบัผลชอลกที่ขอบลางใหกวางเพียงพอ เพื่อมิใหฝุนปลิวตกลงบนพื้น 
 ๓.๕ หองสวม ควรจัดใหมีหองสวมและที่ปสสาวะใหเพียงพอ ไมอยูในที่ลับตา ใชไดอยางสะดวกสบาย ควร
แยกสวมเปนสัดสวนสําหรับชาย-หญิง อากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ พื้นไมลื่นและแหงอยูเสมอ และ
ตองทําความสะอาดอยูเสมอ สวมท่ีถูกสุขลักษณะตองเก็บกักอุจจาระไดอยางปลอดภัย ตองไมร่ัว ไมแตก หรือชํารุด 
หากพบรอยแตกราวมีน้ําไหลซึมตองรีบแกไขทันที  ขนาดของถังเก็บกักควรมีปริมาตรต่ําสุด ๒ ลูกบาศกเมตร ตอ
เด็ก ๕๐ คน และเพ่ิมปริมาตรขึ้น ๐.๕ ลูกบาศกเมตร ตอเด็ก ๕๐ คน  

      ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หองสวมโดยเฉลี่ย ๑ ที่ ตอเด็ก ๑๐-๑๒ คน โถสวมตองมีขนาดเหมาะสมกับตัว
เด็กหรือมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นลงไดงาย หากมีประตูจะตองไมใสกลอน หรือกุญแจ และมีสวนสูงท่ีสามารถ
มองเห็นเด็กไดจากภายนอก  

      จํานวนสวม/ท่ีปสสาวะที่เหมาะสมกับจํานวนเด็ก ตามมาตรฐานกําหนด คอื  

จํานวนสวม/ปสสาวะ 

ระดับชั้น สวม (ท่ี/คน) ที่ปสสาวะ (ที่/คน) 

อนุบาล   

ชาย 1/10  

หญิง 1/10  

ประถมศกึษา   

ชาย 1/60 1/30 

หญิง 1/30 - 

มัธยมศึกษา   

ชาย 1/90 1/30 

หญิง 1/50 - 

 
      การสรางสวมที่ถูกสุขลักษณะ มีหลักเกณฑ ดังน้ี 

       3.5.1 บอเกรอะ บอซึมของสวมตองอยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร เวนแตสวม
ที่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและมีขนาดที่เหมาะสม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.
๒๕๓๗) และฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ.๒๕๔๔ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒) หากไมสามารถ
ทําได ควรตอทอไปเก็บกักอุจจาระใหไกลจากแหลงน้ํา 
       ๓.๕.๒ กนหลุมของสวมซึม ควรอยูสูงกวาระดับนํ้าใตดิน ไมนอยกวา ๓ เมตร เพ่ือปองกันมิใหเชื้อโรค
ปนเปอนลงสูแหลงนํ้าใตดิน 
       ๓.๕.๓ ควรตั้งในบริเวณที่น้ําทวมไมถึง เปนท่ีแหง ระบายน้ําไดดี 
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       ๓.๕.๔ พื้นที่ของหองสวมอยางนอย คือ ๐.๙ ตารางเมตร ตอ 1 ที และมีความกวางอยางนอย ๐.๙ 
เมตร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  
       ๓.๕.๕ หองสวมและพื้น ควรทําดวยวัสดุที่แขง็แรง ทนทาน ทําความสะอาดงาย ไมมีน้ําขัง 
       ๓.๕.๖ ประตูแข็งแรง เปด-ปดไดสะดวก มีกลอนประตูใชงานไดดี กรณีมีเด็กชั้นเตรียมอนุบาลหรือเด็ก
ปฐมวัยควรมีหองสวมเฉพาะของเด็กปฐมวัย โถสวมตองมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก หรือมฐีานสวมท่ีเด็กสามารถกาว
ขึ้นลงไดงาย ประตูจะตองไมใสกลอน หรือกุญแจ และมีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก 
       ๓.๕.๗ มีชองระบายอากาศอยางนอย ๑๐% ของพ้ืนที่สวม มีแสงสวางอยางนอย ๑๐๐ ลักช หรือ
สามารถมองเห็นส่ิงตางๆ ไดชัดเจน และตองมีนํ้าสําหรับลางทําความสะอาดสวมอยางเพียงพอ ไมมีลูกน้ํายุงลาย 
และภาชนะกักเก็บน้ําตองอยูในสภาพดี 
       ๓.๕.๘ ถังขยะสําหรับหองสวมผูหญิง ตองมีฝาปด และมีถุงพลาสติกรองดานในถัง ควรจัดวางใน
บริเวณท่ีแหงและเก็บทิ้งทุกวนั ปองกันการหมักหมม 
       3.๕.๙ มสัีญลักษณหองสวมหญิง-ชาย อยางชัดเจน 
       ๓.๕.๑๐ ไมอยูในท่ีลบัตาคน 

การจัดการสวมสาธารณะตองคํานึงถึง ๓ เร่ือง คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานสวมสาธารณะระดับประเทศ (HAS : Healthy Accessibility Safety) 
 ๑) สะอาด (Healthy) หมายถึง สวมจะตองไดรับการดําเนินการใหถูกหลักสุขาภิบาล เชน หองสวมและ
สขุภัณฑทั้งหมดจะตองสะอาด  ไมมีกลิ่นเหม็น  มีวัสดุอุปกรณ  สิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการอยางเพียงพอ  เชน 
น้ําสะอาด สบูลางมือ กระดาษชําระ มีการเก็บกักหรือบําบัดสิ่งปฏิกูลถูกตองและมีสภาพแวดลอมสวยงาม ซ่ึงจะ
สงผลดีตอรางกายและจิตใจของผูใช 
 ๒) เพียงพอ (Accessibility)  หมายถึง  ตองมีจํานวนหองสวมใหเพียงพอตอจํานวนผูใช  รวมถึงผูพิการ 
ผูสูงวัย หญิงต้ังครรภ และสวมตองพรอมใชงานตลอดเวลาที่เปดใหบริการ 
 ๓) ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผูใชบริการจะตองปลอดภัยขณะใชสวม เชน สถานที่ต้ังสวมไมเปลี่ยว 
หองสวมแยกเปนสดัสวนสําหรับชาย-หญิง มีแสงสวางเพียงพอ เปนตน 
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 ๓.๖ หองครัว เปนแหลงสําคัญที่จะประกอบอาหารใหสะอาด มีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลาง และเก็บ
ภาชนะเครื่องใชตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากสิ่งปนเปอนและโรคติดตอ การสรางและจัดโรงครัว 

 

  

 

 

 

      มีหลักในการพจิารณา คือ 
       ๓.๖.๑ สถานที่ควรแยกเปนสัดสวน ตองแยกหางจากบริเวณพื้นที่สําหรับเด็กพอสมควร ไมอยูใกลเคียง
กับบริเวณที่มีสิ่งปฏิกูลตางๆ 
       ๓.๖.๒ พื้นหอง เรียบ และทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย แข็งแรง ไมเปยกและไมลื่น 
       ๓.๖.๓ ผนังหองครัว ควรใชวัสดุที่ไมดูดซับน้ํา และทาํความสะอาดงาย เชน กระเบื้องเคลือบ 
       ๓.๖.๔ มีแสงสวางเพียงพอ อยางนอย ๑๐๐ ลักช 
       ๓.๖.๕ ประตู หนาตาง ควรติดมุงลวด เพื่อควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค 
       ๓.๖.๖ มีความปลอดภัยสําหรับเด็ก เชน  มีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับเด็กได จากมีด ของมีคม  
ถังแกส เปนตน 
       ๓.๖.๗ โตะเตรียมปรุงอาหารมีสภาพดี สะอาด สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
       ๓.๖.๘ มีระบบการระบายอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นควันรบกวน เชน มีปลองควันอยูเหนือเตาไฟ มีพัดลมดูด
อากาศ หรือชองระบายอากาศ 
       ๓.๖.๙ มีอางลางมือ สบู ที่ลางภาชนะควรใชอางที่มีกอกน้ําหรือทอระบายน้ํา อางลางภาชนะ ๓ อาง 
หรือถามี ๒ อาง ตองลางดวยน้ําไหลตลอดเวลา วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และบริเวณท่ีลางจะตองมี
การระบายน้ําไดดี ไมเฉอะแฉะ 
       ๓.๖.๑๐ ภาชนะ  อุปกรณ  เมื่อลางเสร็จแลวตองคว่ําใหแหง  หามเช็ด  วางในตะแกรงโปรง  สะอาด 
สูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
       ๓.๖.๑๑ เขียง มีด อยูในสภาพดี สะอาด แยกใชตามประเภทของอาหาร ไดแก ผัก ผลไม เนื้อสัตวสุก 
เนื้อสัตวดิบ มีเขียงแยกใชตามประเภท อยางนอย ๓ อัน และควรทําความสะอาดทันทีเมื่อใชเสร็จ 
       ๓.๖.๑๒ มีภาชนะใสเศษอาหาร ถังรองรับขยะมีฝาปดและนําไปกําจัดทุกวัน และควรแยกประเภทของ
ถังรองรับขยะ คอื ขยะเปยกและขยะแหง เพื่อความสะดวกในการนําไปกําจัดหรือนําไปใชประโยชนตอไป 
       ๓.๖.๑๓ ควรมีตูเย็นหรือตูน้ําแข็งสําหรับเก็บอาหาร ตูเก็บอาหารที่ปรุงสําเร็จแลวมีลักษณะโปรงและ
ปองกันแมลงวันได นอกจากนี้อาหารแหงที่นํามาประกอบอาหาร จะตองเก็บในตูหรือภาชนะที่ปดมิดชิดปองกัน
แมลงและสัตวพาหะนําโรค 
       ๓.๖.๑๔ การกําจัดน้ําเสีย  ควรมีรางระบายน้ําไปยังทอระบายน้ําหรือจัดทําบอซึมกอนปลอยลงสูแหลง
น้ําสาธารณะ มีการจัดหองครัวใหถูกสุขลักษณะ ในสวนของบุคลากร  เชน ผูประกอบอาหาร และผูเก่ียวของในครัว 
ตองมีสุขวิทยาสวนบุคคล คือ มีการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและการรักษาความสะอาดในขั้นตอนการเตรียม
ปรุง การจัดเก็บและใหบริการแกเด็ก เพ่ือปองกันมิใหอาหารเกิดการปนเปอน จึงควรปฏิบัติตามมาตรฐานการ
สุขาภิบาลอาหาร  
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 ๓.๗ โรงอาหาร เปนสถานที่ประกอบอาหารและใหบริการอาหารแกนักเรียน จึงตองคํานึงถึงความสะอาด
และถูกสุขลักษณะเปนอยางยิ่ง การที่สถานศึกษาใหความสําคัญในเร่ืองความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร 
เปนการปองกันอันตรายตางๆ ที่เกิดจากอาหารไมสะอาด สถานศึกษาจึงตองจัดโรงอาหาร อบรมครูและเจาหนาท่ี
ผูรบัผดิชอบปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึง การจัดการ และควบคุมเพ่ือใหอาหารปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ และ
สารเคมีท่ีเปนพิษตางๆ  ซ่ึงเปนอันตรายหรืออาจเปนอันตรายตอการเจริญเติบโตของรางกาย  สุขภาพอนามัยและ
การดํารงชวิีตของนักเรียน 
 ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยตอการบริโภคอาหารของนักเรียน โรงอาหารจึงตองจัดการปรับปรุงและดูแลให
ถูกสุขลกัษณะตามหลักสุขาภิบาลอาหาร โดยมีมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหาร จําแนกเปน ๗ ดาน 
(๓๐ ขอ) ดังตอไปนี้ 
 1. ดานสถานที่รับประทานอาหารและบรเิวณทั่วไป 
     ๑) สะอาด เปนระเบียบ : พ้ืนทําดวยวัสดุแข็ง เรียบ ไมดูดซึมน้ํา ทําความสะอาดงาย ผนัง เพดาน ควร
ใชสีออน สภาพดี สะอาด 
     ๒) โตะ เกาอี้ สะอาด แข็งแรง จัดเปนระเบียบ : พ้ืนผิวโตะทําดวยวัสดุเรียบ ทําความสะอาดงาย ไมดูด
ซมึน้ํา ควรใชสีออน 
     ๓) มีการระบายอากาศที่ดี : ในบริเวณที่รับประทานอาหาร ควรโปรง มีแสงสวางเพียงพอ ไมมีฝุน ไมมี
กล่ิน และควันรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. ดานสถานที่เตรียม ประกอบ และปรุงอาหาร 
     ๔) สะอาด เปนระเบียบ พื้นทําดวยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี : พ้ืน ผนัง เพดาน ใชวัสดุทําทําความ
สะอาดไดงาย และใชสีขาว หรือสีออน และควรแยกบริเวณที่เตรียม ปรุงอาหารประเภทตางๆ ไมใหปะปนกัน เชน 
บริเวณท่ีเตรียมเนื้อสัตว แยกจากบริเวณท่ีเตรียมผัก ผลไม เปนตน 
     ๕) มีการระบายอากาศ รวมท้ังกล่ินและควันจากการทําอาหารไดดี : ใชพัดลมดูดอากาศและปลอง
ระบายควันชวย ทําความสะอาดเปนประจํา 
     ๖) ไมเตรียมและปรุงอาหารบนพ้ืน 
     ๗) โตะเตรียมปรุงอาหาร และผนังบริเวณเตาไฟตองทําดวยวัสดุที่ทําความสะอาดงาย เชน สแตนเลส 
กระเบื้องเคลือบ มีสภาพดี และพ้ืนโตะตองสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
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 3. ดานตัวอาหาร นํ้า นํ้าแข็ง เครื่องดื่ม 
     ๘) อาหาร และเคร่ืองด่ืมตองบรรจุในภาชนะที่ปดสนิท ตองมีเคร่ืองหมายแสดงการไดรับอนุญาตท่ี
ถูกตองของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
     ๙) อาหารสด เชน เนื้อสัตว ผักสด ผลไม และอาหารแหง ตองมีคณุภาพดี แยกเก็บเปนสัดสวน ไมปะปน
กนั วางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
     ๑๐) อาหารและเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเปนระเบียบ สูงจากพื้นอยางนอย 
๓๐ เซนติเมตร 
     ๑๑) อาหารที่ปรุงสําเร็จแลวใหเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ 
เซนติเมตร : อาหารท่ีเตรียมหรือปรุงแลว ตองมีการปกปด โดยใชฝาภาชนะ และไมเปดทิ้งไว ควรตักเสิรฟโดยเร็ว 
แลวตองรีบปดฝาทันที 
     ๑๒) มีตูสําหรับปกปดอาหารที่ปรุงสําเร็จแลว และดานหนาตูตองเปนกระจก : สําหรบัโรงอาหารที่มีการ
จัดทําอาหารโดยหนวยงานเอง เชน มีโครงการอาหารกลางวัน เมื่อปรุงแลวควรตักเสิรฟโดยเร็ว แตถาตองตักอาหาร
ใสถาดต้ังรอไวนาน ควรใชฝาชีครอบปองกันแมลงวัน และฝุนละออง 
     ๑๓) น้ําด่ืม เคร่ืองด่ืม น้ําผลไม ตองสะอาดใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด มีกอกหรือทางเทรินน้ํา หรือมี
อปุกรณท่ีมีดามสําหรับตักโดยเฉพาะ และวางสูงจากพื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
     ๑๔) น้ําแข็งสําหรับบริโภค น้ําแข็งตองสะอาด ใสในภาชนะที่สะอาด มีฝาปด มอุีปกรณที่มีดามสาํหรับ
คีบ หรือตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร และตองไมมีสิ่งของอ่ืนแชรวมไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ดานภาชนะอุปกรณ 
     ๑๕) ภาชนะอุปกรณ เชน จาน ชาม ชอน สอม ถาดหลุม ทําดวยวัสดุที่ไมมีพิษภัย เชน สแตนเลส 
กระเบื้องเคลือบขาว แกวอะลูมิเนียม เมลามีนสีขาวหรือสีออน  สําหรับตะเกียบตองเปนไม ไมตกแตงสีหรือเปน
พลาสติกขาว 
     ๑๖) ภาชนะใสน้ําสมสายชู น้ําปลา และน้ําจ้ิม ตองทําดวยแกว หรือกระเบ้ืองเคลือบขาว และชอนตัก
ทําดวยกระเบ้ืองเคลือบขาว หรือสแตนเลส (ชนิด ๑๘-๘) สําหรับเคร่ืองปรุงรสอ่ืน ตองใสในภาชนะที่ทําความ
สะอาดงาย มีฝาปด และสะอาด 
     ๑๗) ลางภาชนะอุปกรณดวยวิธีการอยางนอย ๒ ข้ันตอน โดย 
  ขั้นตอนท่ี ๑ ลางดวยน้ํายาลางภาชนะ 
  ขั้นตอนที่ ๒ ลางดวยน้ําสะอาด อีก ๒ คร้ัง หรือลางดวยนํ้าไหล และอุปกรณการลาง ตองสูงจาก
พื้นอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
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     ๑๘) ใชอางลางภาชนะอุปกรณที่มีทอระบายน้ําที่ใชการไดดี อยางนอย ๒ อาง : อางลางภาชนะ ควรมี
ขนาดใหญพอที่จะสามารถลางภาชนะไดโดยสะดวก มีความสูงพอเหมาะในการยืนลาง 
     ๑๙) จาน ชาม ถวย แกวน้ํา ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ําในภาชนะโปรงสะอาด หรือตะแกรง วางสูงจากพื้น
อยางนอย ๖๐ เซนติเมตร หรือเก็บในภาชนะ หรือสถานที่ที่สะอาด และมีการปกปด 
     ๒๐) ชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามขึ้นในตะกราโปรงสะอาด หรือวางเรียงเปนระเบียบไปทาง
เดียวกันในภาชนะที่สะอาด และมกีารปกปด ตั้งสูงจากพ้ืนอยางนอย ๖๐ เซนติเมตร 
     ๒๑) เขียง  ตองมีสภาพดี  ไมแตกราว  เปนรองหรือขึ้นรา แยกใชเขียงสําหรับอาหารแตละประเภทและ
มีฝาซีครอบขณะที่ไมไดใชงาน 
 

 5. ดานการรวบรวมขยะ และการระบายน้ําโสโครก 
     ๒๒) ใชถังขยะที่ไมร่ัวซึม และมีฝาปด  
     ๒๓) มีทอหรือรางระบายน้ําที่มีสภาพดี ไมแตกราว ระบายน้ําจากหองครัว และที่ลางภาชนะ อุปกรณ 
อปุกรณลงสูทอระบายหรือแหลงบําบัดไดด ีและตองไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง 
     ๒๔) มีบอดักเศษอาหาร  และดักไขมันที่ใชการไดดี  กอนระบายน้ําเสียทิ้ง  บอดักไขมันที่ใชโดยทั่วไป  
มี ๒ แบบ คือ 
    (๑) แบบฝงในพื้น  :  สามารถทาํไดทั้งขนาดใหญและเล็ก แบบบอเดียวหรือหลายบอก็ได 
  (๒) แบบลอย       :  เปนชนิดที่ต้ังบนพื้น เหมาะกับรานยอยขนาดเล็กแยกใชแตละราน 
 6. ดานหองนํ้า หองสวม 
     ๒๕) หองน้ํา หองสวม ตองสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น มนี้ําใชเพียงพอ 
     ๒๖) หองสวมแยกเปนสัดสวน ประตูไมเปดสูบริเวณท่ีเตรียมปรุงอาหาร ที่ลางและเก็บภาชนะอุปกรณท่ี
เกบ็อาหาร และตองมีอางลางมือท่ีใชการไดดีอยูในบริเวณหองสวม 
 7. ดานผูปรุง ผูเสิรฟ 
     ๒๗) แตงกายสะอาด สวมเส้ือมีแขน 
     ๒๘) ผูกผากันเปอนสีขาว หรือมีเคร่ืองแบบ ผูปรุงจะตองสวมหมวก หรือเนท็คลุมผม 
     ๒๙) ตองมีสุขภาพดี ไมมีโรคติดตอ ไมเปนโรคผิวหนัง สําหรับผูปรุงตองมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในป
นั้นใหตรวจสอบได 
     ๓๐) มีสุขนิสัยที่ดี เชน ตัดเล็บส้ัน ลางมือใหสะอาด ตองใชอุปกรณในการหยิบจับหรือตักอาหารที่ปรุง
เสร็จแลว เมื่อเปนแผล ตองรักษาแผลใหสะอาด ปดแผลใหมิดชิดดวยพลาสเตอรท่ีกันน้ําไดหรือใชถุงมือ 
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การลางผักสดและผลไมใหปลอดพิษปลอดภัย 
 ผัดสดและผลไม เปนอาหารท่ีมีประโยชนตอสุขภาพ ใหสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโต ชวยรักษา
สมดุลของรางกาย ซ่ึงจะทําใหระบบยอยอาหาร และระบบการขับถายดีข้ึน อยางไรก็ตาม ผักสดและผลไมอาจ
กอใหเกิดโทษได ถาหากผักสดและผลไมนั้นมีการปนเปอนเชื้อโรค พยาธิ และสารเคมีอนัตรายในการเลอืกซ้ือ ผักสด 
ผลไม หากไมแนใจวาผักสดที่จะซื้อมาบริโภค ปลอดภัยจากสารเคมีหรือไม การลางผักที่มีประสิทธิภาพ เปนแนวทาง
ที่ปลอดภัย เปนทางเลือกหนึ่งท่ีจะชวยลดปริมาณสารเคมีตกคางในผักสดหรือผลไมได จึงเปนสิ่งสาํคัญที่ตองรูจักวิธี
ลางผักสด ผลไมใหปลอดพิษ ปลอดภัยไวบริโภค ดังตอไปนี ้

 วิธีการลางผักสดและผลไมใหปลอดพิษปลอดภัย 
 ๑. ปอกเปลือก หรือลอกเปลือกชั้นนอกของผักสด หรือผลไมออกท้ิง แกะเปนกลีบหรือแกะใบออกจากตน 
หรือตดัสวนของรอบนอก แลวลางดวยน้ําสะอาด 
 ๒. ลางผักสด ผลไมดวยน้ําสะอาดหลายๆ คร้ัง คลี่ใบถูระหวางการลาง หรือลางดวยการใชน้ํากอกไหลผาน
ผกัสด นานอยางนอย ๒ นาที หรือใชสารละลายอื่นๆ ในการลาง ดังนี ้
     ๒.๑ ใชน้ําเกลือ (เกลือ ๒ ชอนโตะตอน้ํา ๔ ลิตร) ลดสารพิษไดรอยละ ๓๐-๕๐ 
     ๒.๒ ใชน้ําสมสายชู (น้ําสมสายชู ๑/2 ถวยตอนํ้า ๔ ลิตร) ลดสารพิษไดรอยละ ๖๐-๗๐ 
     ๒.๓ ใชผงฟูหรือน้ําโซดา (โซเดียมไบคารบอเนต ๑ ชอนโตะตอน้ํา ๔ ลิตร) ลดสารพิษไดรอยละ ๕๐-๗๐ 
     ๒.๔ ใชน้ําปูนคลอรีน ความเขมขัน ๕๐ ppm (โดยผสมผงปูนคลอรีน 1/2 ชอนชา ในน้ํา ๑ แกว คนให
เขากัน ทิ้งไวใหตกตะกอน รินเฉพาะสวนที่เปนน้ําใสผสมน้ําสะอาด ๒๐ ลิตร) 
     ๒.๕ ใชน้ํายาลางพิษ (ตามวิธีที่ผูผลิตแนะนํา) แลวจึงน้ําผักสดมาลางดวยน้ําสะอาดอีกคร้ัง สามารถลด
หรือขจัดพิษภัยตางๆ ในผักสดออกได ผูบริโภคก็จะปลอดภัยในการบริโภคผักสด ผลไม  
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๔. การระบายอากาศ แสงสวางและเสียง 
 ๔.๑ การระบายอากาศ ภายในหองตางๆ ควรมีการระบายอากาศดี เนื่องจากมีเด็กอยูรวมกันเปนจํานวน
มาก หากการถายเทของอากาศไมเพียงพอ อาจทําใหเด็กปวดศีรษะ เหนื่อยงาย งวงนอน เนื่องจากไดรับออกซิเจน
ไมเพียงพอ  และอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการแพรกระจายของโรคติดตอระบบทางเดินหายใจไดงายข้ึน  ดังนั้น  
หองตางๆ จึงควรมีชองลม มีประตูหนาตางอยางเพียงพอ ทั้งนี้ ควรใชการระบายอากาศตามธรรมชาติใหมากที่สุด 
เพื่อการประหยัดพลังงาน จึงตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ตอไปนี้ 
       ๔.๑.๑ ความสูงของหองเรียน จากพ้ืนถึงเพดานหอง ควรสูงไมนอยกวา ๓.๕ เมตร เพ่ือใหเด็กแตละคน
ไดรับอากาศประมาณ ๓.๗ ลูกบาศกเมตร เปนอยางนอยและทําใหเกิดอากาศหมุนเวียน ชวยระบายกลิ่นอับได 
       ๔.๑.๒ ประตูและหนาตาง ควรมีพ้ืนที่ประตูหนาตาง ๑ ใน ๔ หรือ ๑ ใน ๕ ของพื้นที่หอง ประตู 
หนาตางไมมีสิ่งปดบัง ความกวางและความสูงของหนาตาง ไมนอยกวา ๑ เมตร และขอบลางของหนาตางจากพื้น
หองสูงไมเกิน ๘๐-๙๐ เซนติเมตร ประตูควรกวางไมนอยกวา ๑ เมตร และความสูงไมนอยกวา ๒ เมตร 
 ๔.๒ แสงสวาง ในหองเรียนควรมีแสงสวางพอเหมาะใหเด็กสามารถอานหนังสือไดอยางสบายตา และให
แสงเขาทางซายมือของเด็ก ควรใชแสงสวางจากธรรมชาติ ดังน้ัน ในการจัดแสงสวางใหพอเหมาะสําหรับหองตางๆ 
ควรทําดังนี้ 
      ๔.๒.๑ จัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ไมใหมีแสงสวางจา หากใชแสงสวางจากไฟฟา ควรติดตั้งดวงไฟ
ไวที่ผนังหองเรียน  ควรติดต่ําจากเพดาน ๓ ฟุต   และมีโคมไฟซึ่งจะทําใหแสงไฟสะทอนกลับไปยังโตะเรียน   ใน ๑ 
หองเรียนควรติดตั้งโคมไฟ ๖-๘ ดวง หรือจํานวนมากพอที่แสงสองสวางถึงทุกจุด การใชหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟ
ชนิดฟลูออเรสเซนท และหลอดไฟสีขาวซึ่งสองสวางไดดีและใหความรอนนอยกวาหลอดไฟธรรมดา และความถ่ีของ
การสองสวาง ตองสม่ําเสมอ ไมมีแสงกระพริบ 

ความเขมของการสองสวางในอาคารเรียน 

ชนดิของหอง ระดับความเขมแหงการสองสวาง (ลักช) 

หองเรียน 300 

หองสมุด หองทดลองวิทยาศาสตร 300 

หองพิมพดีด หองการฝมือ 500 

หองประชาสัมพันธ หองพลศึกษา 200 

หองประชุม หองรับประทานอาหาร 100 

หองพยาบาล 300 

หองนํ้า หองสวม ทางบันได และหองเก็บของ 100 
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      ๔.๒.๒ การทาสีภายในหอง จะชวยใหหองมีความสวางมากขึ้นได โดยเลือกทาสีออน เพราะสีออน
กอใหเกิดแสงสะทอนกลับ จึงควรเลือกใชสีชวยแสงสวางในหองเรียน ดังนี้ 

ความสามารถสะทอนแสงของสีตางๆ 

สี ความสามารถสะทอนแสง (%) 

สีขาวพลาสเตอร 90 - 92 

สีขาวธรรมดา 81 

สีงาชาง 79 

สีครีมออน 74 

สีครีม 69 - 74  

สีชมพูออน 67 

สีเทาออน 49 

สีเหลืองออน 61 

สีฟาออน 61 

สีเขียวออน 47 

สีแดง 13 

 
      นอกจากนี้ ตามพื้นผวิตางๆ ภายในหองเรียน มีสวนทําใหเกิดแสงสะทอนกลับดวย เชนกัน 

เปอรเซ็นตของแสงสะทอนกลับ 

พ้ืนผิวตางๆ คาแสงสะทอน (%) 

เพดาน 85 - 90 

ฝาผนัง 55 – 70 

พ้ืนหองเรยีน 20 – 30 

โตะและเกาอี้ 25 – 35 

กระดานดํา 20 - 25 
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 ๔.๓ เสียง เสียงดังเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน เสียงที่มีระดับความดังมากๆ จะทําใหเกิดการระคาย
เคืองตออวัยวะบางสวนของรางกาย  อารมณและทําใหประสาทเสื่อม  หนวยวัดระดับความดังของเสียงเรียกกวา 
“เดซิเบล” ในหองเรียนระดับความดังของเสียงไมควรเกิน ๓๕-๔๐ เดซิเบล ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ได
กําหนดระดับความดังของเสียงไว ดังนี้ 

ระดับความดังของเสียงที่ยอมรับในสถานศึกษา 

ชนิดของหอง ระดับของเสียงที่ยอมรับ (เดซิเบล) 

หองเรียน 35 - 40 

โรงอาหาร 50 - 55 

บริเวณภายนอกอาคารเรียน นอยกวา 70 

หองพยาบาล นอยกวา 45 

หองดนตรี นอยกวา 40 
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๕. น้ําดื่ม-น้ําใช 
 ตองจัดเตรียมน้ําสะอาดใหเพียงพอกับจํานวนเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษาสําหรับด่ืมและใช น้ําท่ี
สถานศึกษาจัดใหบริการแกเด็ก สวนใหญเปนน้ําประปา น้ําฝน และน้ําจากบอที่ถูกสุขลักษณะ 
 ๕.๑ นํ้าประปา  เปนน้ําที่ผานกระบวนการกรองและฆาเชื้อโรคเรียบรอยแลวสามารถนํามาดื่มได  หากนํา
น้ําบาดาล  น้ําพุหรือน้ําตกมาทําน้ําประปา  ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําใหไดมาตรฐานกําหนด  หรือทําให     
น้ําสะอาดดวยการกรอง และเติมผงปูนคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรค นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมน้ําใชใหมีปริมาณเพียงพอ 
คือ ๔๕ ลิตร/คน/วัน 
 ๕.๒ นํ้าฝน ตองระวังในขั้นตอนการเก็บกัก ซึ่งอาจทําใหเกิดการปนเปอน ไมสามารถนํามาใชดื่มได ฉะนั้น 
ในการรองรับน้ําฝน ควรปฏิบัติดังนี้ 
       ๕.๒.๑ ไมรองรับน้ําฝนที่ตกใหมๆ ควรปลอยใหหลังคาถูกน้ําฝนชะลางใหสะอาดเสียกอนจึงเก็บกัก 
หรือในชวงกอนฤดูฝนควรลางทําความสะอาดหลังคา รางน้ําฝนและภาชนะรองรับน้ําฝน ภาชนะเก็บกักน้ําฝนตองมี
ฝาปดสนทิอยูเสมอ ปองกันการปนเปอน 
       ๕.๒.๒ กรณีภาชนะเก็บกักน้ําฝนเปนถังซีเมนต หากสรางเสร็จใหมๆ ควรบรรจุน้ําใหเต็ม ทิ้งไวระยะ
หนึ่ง เพ่ือใหซีเมนตอยูตัว จะทําใหถังซีเมนตแข็งแรง ทนทานมากขึ้นและน้ําจะละลายสารบางชนิดในเนื้อซีเมนตออก 
หากใชแทงคน้ําที่เปนโลหะ ควรตรวจดูความสึกกรอน สนิมและการชํารุดอ่ืนๆ แทงคน้ําที่ทําดวยโลหะ มักทําดวย
เหล็กแผนเรียบ ฉาบสังกะสี มีอายุการใชงาน ๓-๕ ป ถาจะใหทนทานมากขึ้น ควรทาสีภายในแทงคเพ่ือปองกันสนิม 
สีที่ใชทาภายในตองเปนสีท่ีไมละลายน้ํา ไมมีสารอันตรายเปนสวนประกอบและไมเกิดกลิ่นในน้ํา เมื่อจะนําน้ําฝนมา
ดื่ม ควรแบงใสภาชนะสําหรับดื่ม เชน คูลเลอร ควรมีกอกน้ําสําหรับเปดและเด็กมีแกวน้ําใชประจําตัว ไมควรใชแกว
น้ําหรอืภาชนะอื่นใดตักลงไปในภาชนะบรรจุ 
 ๕.๓ นํ้าบอ บอบาดาล ตองลึกเกินกวา ๓ เมตร ควรอยูในที่ที่มีระดับพื้นดินสูงกวาระดับใกลเคียง อยูหาง
จากแหลงน้ําโสโครกไมนอยกวา ๑๐ เมตร ขอบบอตองสูงจากพื้นดินไมนอยกวา ๐.๕ เมตร ทําฐานซีเมนตรอบปาก
บอกวางไมนอยกวา ๑ เมตร มีรางระบายน้ําทิ้ง ปากบอมีฝาปดและติดตั้งเคร่ืองสูงน้ํามือโยก กรณีบอขุดใหมหรือ
สงสัยวาน้ําในบอจะไมสะอาด   ควรเก็บตัวอยางน้ําสงตรวจวิเคราะหทางเคมีและแบคทีเรีย   หรือใชคลอรีนทําลาย
เชื้อโรคในน้ําดื่ม   โดยใชคลอรีนชนิด ๗๐% จํานวน 1/3 ชอนกาแฟ เติมน้ํา ๒๐๐ ลิตร   กวนใหผงคลอรีนละลาย 
ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน รินน้ําใสไปใช โดยหยดคลอรีนลงในน้ําท่ีตองการฆาเชื้อโรคตั้งทิ้งไว ๓๐ นาที วัดคาคลอรีน
ตกคาง (Residual chlorine) อยูในชวง ๐.๒-๐.๕ พีพีเอ็ม เก็บน้ําดื่มในภาชนะที่สะอาดมีฝาปดมิดชิด ในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยใชคลอรีน ทําหนาท่ีฆาเชื้อโรคท่ีอาจปนเปอนอยูในน้ําซึ่งคลอรีนสามารถทําลายเชื้อโรคได
มากกวา ๙๙% การใชผงปูนคลอรีนปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตองเตรียมใหมีความเขมขนเหมาะสมจึงจะฆาเชื้อโรคได
อยางมีประสิทธิภาพ  
 ๕.๔ น้ําด่ืมแบบน้ําผุ เปนวิธีที่เหมาะสมวิธีหนึ่งสําหรับสถานศึกษา ชวยใหเด็กมีน้ําดื่มที่สะอาด มีความ
ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน ไมตองใชแกวนํ้า อาศัยแรงดันน้ําในเสนทอ ดันใหน้ําพุงข้ึน ในลักษณะมุมฉาก หรือมุมเฉียงกับ
พ้ืน ควรจัดเตรียมน้ําดื่มใหเพียงพอและมีความสะดวกสบายในการดื่มน้ําดวยปริมาณที่เพียงพอ คือ ๕ ลิตร/คน/วัน 
และควรมีจุดบริการนํ้าดื่มอยางนอย ๑ ที่ตอเดก็ ๗๕ คน ระดับความสูงในการตดิตั้ง ควรมีขนาดดังนี้ คือ 
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ระดับความสูงในการติดตั้ง 

ระดับช้ัน ความสูงของน้ําพุ (เซนติเมตร) 

ประถมศึกษาตอนตน 60 

ประถมศึกษาตอนปลาย 75 

มัธยมศึกษาตอนตน 90 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 100 

 
 ๕.๕ นํ้าด่ืมจากเครื่องทําความเย็น ตองตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟ  และตองติดตั้งสายดินเพื่อปองกันไฟดูด 
อีกท้ังตองดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตูตองทําความสะอาดกอกน้ําและรางน้ําใหสะอาดอยูเสมอ 
นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสารตะก่ัวที่อาจปนเปอนในน้ําดื่ม มีวิธีการเลือกซื้อ ดูแลรักษาเคร่ืองทําน้ําเย็น ดังนี้ 
      ๕.๕.๑ การเลือกซื้อ 
     ๑) ศึกษาขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑที่นํามาประกอบเปนตูน้ําดื่มและเลือกซื้อกับตัวแทนของ
บรษิัทที่มีการผลิตที่ไดมาตรฐานตามหลักวิชาการ 
     ๒) เลือกซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ที่ทําดวยเหล็กไวสนิทเกรดดี ชนิดหนาที่ใชกับอาหาร ไมมีสวนผสม
ของตะกั่ว 
     ๓) การเชื่อมตะเข็บรอยตอตูทําน้ําเย็น ตองเชื่อมดวยกาชอารกอน โดยสังเกตจากรอยเชื่อมท่ีมี
ขนาดเล็กตามตะเข็บภายในและรอยเชื่อมตลอดแนวยาวดานนอก 
     ๔) ทอน้ําเขาและทอสงน้ําไปกอกน้ําดื่มของตูน้ําเย็น ควรเลือกที่เปนขอตอพลาสติกที่ใชกับ
อาหาร ซึ่งไมทําใหน้ํามีกลิ่น รส สีเปลี่ยนไปจากเดิม และไมมีสารพิษในเนื้อพลาสติกเกินคาที่กําหนด 
     ๕) หากตองการขอมูลเพ่ิมเติม หรือไมมั่นใจควรปรึกษานักวิชาการที่เก่ียวของ เชน เจาหนาท่ี
สาธารณสุข 
      ๕.๕.๒ การซอมแซมเครื่องทําน้ําเย็น กรณีรั่วซึม ควรสงซอมกับตัวแทนของบริษัทผูผลิตโดยตรง เพ่ือให
การซอมแซมถูกตอง  เพราะบางขั้นตอนมีความยุงยาก  รานซอมทั่วไปไมเขาใจหรือมักงาย  และจะใชตะก่ัวเชื่อม 
ปดรอยร่ัวซึมซึ่งจะเกิดผลกระทบตอสุขภาพ ในภายหลัง 
      ๕.๕.๓ การดูแลรักษาเครื่องทําน้ําเย็น ควรทําความสะอาดเปนประจํา โดยใชผานุมหรือฟองน้ําลาง
ภายในดวยน้ํายาลางจาน แลวลางออกดวยน้ําสะอาด และไมควรใชแปรงเหล็กกลาหรือฝอยเหล็กกลาขัดถูกทําความ
สะอาด เนื่องจากอาจมีอนุภาคแปรงเหล็กกลาฝงที่ตัวเคร่ือง ทําใหเกิดสนิมได 
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๖. การจัดการขยะ 
 ขยะในสถานศกึษาแบงไดเปน ๓ ประเภทใหญๆ คือ ขยะเปยก ขยะแหง และขยะอันตราย 
 ขยะเปยก เชน เศษอาหาร พืช ผักตางๆ ขยะประเภทน้ีมีน้ําและอินทรียวัตถุในปริมาณสูง มีความชื้น
ประมาณ ๔๐-๗๐% ขยะเหลานี้หากทิ้งไวนานจะเกิดการเนาเสีย สงกลิ่นเหม็นรบกวนและเปนแหลงเพาะพันธุแมลง 
และสัตวพาหะนําโรค 
 ขยะแหง เชน ขวดแกว พลาสติก กระปอง กระดาษ โลหะ ฯลฯ ขยะเหลานี้บางอยางสามารถนํากลับมาใช
ใหมได ดังนั้น จึงควรใชประโยชนใหคุมคากอนทิ้งไปเปนขยะ 
 ขยะอันตราย เชน หลอดไฟ แบตเตอร่ี ถานไฟฉาย กระปองสเปรย ยาหมดอายุ ขวดน้ํายาลางพื้น เปนตน 
ขยะประเภทนี้ควรแยกทิ้งจากขยะประเภทอ่ืนๆ และควรระมัดระวังสารพิษถูกผิวหนังกระเด็นเขาตา ถาถูกสารพิษ
ใหรีบลางดวยน้ํามากๆ หากเปนมากใหรีบน้ําสงโรงพยาบาลทันที 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการขยะทุกประเภทตองดําเนินการอยางครบวงจร  ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของ
ขยะ การบรหิารจัดการควรทํา ดังนี้ 
 ๖.๑ การเก็บกักมูลฝอย ตองคํานึงถึงประเภทของภาชนะหรืออุปกรณที่ใชในการเก็บกัก โดยเลือกให
เหมาะสมกับประเภทและปริมาณของขยะนั้นๆ ภาชนะเก็บกักตองทําดวยวัสดุที่คงทน ไมรั่วซัม ไมเปนสนิม  มีฝา
ปดมิดชิด เพื่อปองกันแมลงและสัตวพาหะนําโรค ควรสวมถุงพลาสติกไวดานในถังเพ่ือสะดวกในการรวบรวมไปทิ้ง 
และปองกันการหมักหมมของสิ่งสกปรกที่กนถัง กรณีที่ถังโลหะ กนถังควรมีขอบสูงประมาณ ๒ นิ้ว เพ่ือปองกันไมให
กนถังสัมผัสกับพื้น ความชื้นจะทําใหกนถังผุกรอนไดงาย หรือควรตั้งยกสูงจากพ้ืนอยางนอย ๒๐ เซนติเมตร และ
ขนาดของถังบรรจุประมาณ ๒๐-๔๐ ลิตร ไมควรมีขนาดใหญจนเกินไป จะทําใหไมสะดวกในการขนยายและควรนํา
ขยะไปท้ิงนอกหอง/อาคารทุกวัน ดังนั้น จึงตองจัดใหมีบริเวณสําหรับเก็บกักขยะรวมกอนนําไปกําจัด ในการเก็บกัก
ขยะรวมควรแบงแยกภาชนะตามประเภทของขยะ เชน ขยะเปยก ขยะแหง และขยะอันตราย ควรคัดแยกขยะแตละ
ประเภท เชน พลาสติก ขวดแกว กระดาษ กระปอง เพ่ือนํากลับมาใชประโยชนกอนทิ้งไปเปนขยะหรือขาย สวนขยะ
อันตรายควรใสถุงผูกปากถุงใหมิดชิด ติดฉลากหรือทําเครื่องหมายใหทราบวาเปนขยะอันตรายรวบรวมไวรอการ
นําไปกําจัดตอไป 
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 ๖.๒ ที่พักขยะหรือจุดรวบรวมขยะ ควรมีจุดรวบรวมขยะของสถานศึกษาหรือของแตละอาคารใหมีความ
เพียงพอและเปนสดัสวน มีถังรองรับขยะแยกตามชนิดของขยะ  เชน  ถังสําหรบัขยะเปยก  ถังสําหรับขยะแหง  และ
ถังสําหรับขยะที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนได เพ่ือความสะดวกในการนําไปกําจัดใหถูกตองตอไป 

      กรณีกอสรางเรือนพกัขยะ ควรมีการบริหารจัดการใหถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 
       ๖.๒.๑ สถานที่ตั้ง ควรสรางหางจากอาคารเรียน โรงครัว โรงอาหาร และแหลงน้ําบริโภค อยางนอย 
๓๐ เมตร ตั้งอยูในพื้นที่ท่ีน้ําทวมไมถึง และควรต้ังอยูในจุดท่ีสะดวกในการนําขยะมารวบรวมและนําไปกําจัด 
       ๖.๒.๒ อาคารควรยกสูงจากพื้นดินอยางนอย ๒๐ เซนติเมตร ความสูงของอาคารไมต่ํากวา ๓ เมตร 
หรือผนังสวนลางเปนปูนทึบ สูงจากพ้ืนประมาณ ๑ เมตร ผนังสวนบนเปนมุงลวดตาขาย เพื่อปองกันแมลงและสัตว
พาหะนําโรค  พ้ืนควรเปนคอนกรีตขัดมันเรียบ  มีความลาดเอียง   อยางนอย ๑ : ๒๐   ไปสูทางเปดไปยังทอระบาย
น้ําเสีย  มีรางระบายน้ําเสียเปนชนิดรางเปด  เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด  มีแสงสวางอยางนอย ๑๐๐ ลักช  
มีประตูปด-เปด 
       ๖.๒.๓ พื้นที่ใชสอย ควรจัดแบงบริเวณใหเปนสัดสวน เชน บริเวณขยะเปยก ขยะแหง ขยะอันตราย 
และขยะที่ยังสามารถนํากลับมาใชประโยชนได ท้ังนี้ ควรจัดเก็บอยางเปนระเบียบ ดูแลรักษาความสะอาดอยาง
สม่ําเสมอ  ในการจัดเก็บวัสดุท่ียังนกลับมาใชประโยชนได เชน กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ  ไมควรเก็บสูงเกินกวา  
๒ เมตร 
 ๖.๓ วิธีการกําจัดขยะ มีดวยกันหลายวิธี แตการกําจัดขยะตองทําอยางถูกหลักสุขาภิบาล ในที่นี้จะแนะนํา
วิธีกําจัดขยะอยางงาย ประหยัด การเลือกวิธีกําจัดขยะท่ีเหมาะสม ตองพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เชน ชนิดและปริมาณขยะ สภาพทองถ่ินท่ีตั้งของสถานศึกษา รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณ และสถานที่ท่ี
นําไปกําจัด 
       การกําจัดขยะของสถานศึกษาแตละแหง จะแตกตางกันไปตามสภาพของแตละทองถ่ิน เชน ขยะแหง 
อาจรวบรวมสงใหทองถ่ินนําไปกําจัด ขยะเปยกอาจนําไปใชเลี้ยงสัตวได วิธีการกําจัดขยะอยางงายที่สถานศึกษา
สามารถทําได คือ 
      ๖.๓.๑ กําจัดโดยการเก็บรวบรวมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นาํไปกําจัด 
      ๖.๓.๒ การหมักทําปุยอินทรีย โดยใชขยะเปยก เชน เศษผัก ผลไม เศษอาหารซึ่งมีสารประกอบอินทรีย
สูง สามารถสลายตัวไดตามธรรมชาติ ในการหมักขยะเพ่ือทําปุยนั้นตองอาศัยกระบวนการทางชีววิทยาของจุลินทรีย
ในการยอยสลายอินทรีย วัตถุในขยะ โดยเฉพาะอยางย่ิงจุลินทรียน้ีตองการออกซิเจนและตองอยูในสภาวะที่
เหมาะสม คือ มีความชื้น อุณหภูมิ ปริมาณออกซิเจน คารบอนและไนโตรเจนในปริมาณพอเหมาะ ผลผลิตที่ไดจาก
กระบวนการน้ีจะไดสารอินทรียที่ยอยสลายแลว มีลักษณะเปนกอนสีน้ําตาลใชปรับปรุงคุณภาพดินไดและมีธาตุ
อาหารสําหรับพืช เชน ไนโตรเจน ไนเตรท ชัลเฟส ฟอสเฟต เปนตน 
          กลไกของกระบวนการหมักทําปุยอินทรีย การยอยสลายจะเกิดอยางเขมขนใน ๒๔ ชั่วโมงแรก
ของหมัก อุณหภูมิจากการหมักสูงถึง ๔๕ องศาเซลเซียส จากนั้นอุณหภูมิจะสูงข้ึนถึง ๗๕ องศาเซลเซียล ซึ่งจะทําให
เชื้อโรคในขยะสวนใหญตาย ชวงที่เกิดกลไกนี้อยูในชวง ๓-๖ สัปดาหแรก และการยอยสลายขั้นสุดทายจะเปนการ
ยอยสลายสารอินทรียที่ยอยสลายไดยาก อุณหภูมิจะลดลงเหลือประมาณ ๓๐ องศาเซลเซียล และใชเวลายอยสลาย
ตอไปจนหมดใชเวลา ๓ เดือน - ๑ ป 
          องคประกอบในการสรางที่สําหรับกําจัดมูลฝอยโดยวิธีหมัก มีดังนี้ 
          ๑) ที่ตั้งควรอยูหางจากแหลงน้ําอุปโภคบริโภค อยางนอย ๓๐ เมตร 
          ๒) ขนาดความจุของที่หมักมูลฝอย จะตองสามารถเก็บมลูฝอยไดอยางนอย ๓ เดือน 
          ๓) ปากหลุมควรมีผาปดมิดชิด 
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          ๔) ความลึกของหลุมหมักมูลฝอยไมเกิน ๑.๐ เมตร 
          ๕) ดินท่ีกลบระหวางชั้นมูลฝอย ควรหนาประมาณ ๕ เซนติเมตร 
          ๖) ดินกลบมูลฝอยชั้นบนสุด ควรหนาประมาณ ๓๐ เซนติเมตร 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๖.๓.๓ การหมักขยะมูลฝอยทําน้ําหมักจุลินทรีย คือ สารสะลายที่ไดจากการยอยสลายเศษวัสดุท่ีเหลือ
ใชจากสวนตางๆ ของชีพหรือซากสัตว โดยผานกระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน มีจุลินทรียทําหนาท่ียอย
สลายซากพืชและซากสัตวใหกลายเปนสารละลาย รวมถึงการใชเอนไซมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมีการเติม
เอนไซมหรอืการเรงการยอยสลาย ทําใหเกิดกระบวนการยอยสลายไดอยางรวดเรว็ยิ่งขึ้น 
 

ประเภทน้ําหมักจุลินทรีย สวนผสม/อปุกรณ รายละเอียด 
1. น้ําหมัก 
จุลินทรียท่ีผลิต 
มาจากพืชหรือ 
ขยะเปยก 

1.1 เศษอาหาร สวนผสม 
- เศษอาหาร ๑/๒ ถัง 
- กากนํ้าตาล ๑ ลิตร 
- นํ้าหมักจุลินทรีย ๑ ลิตร 
- นํ้าสะอาด ๑/๒ ลิตร 
อุปกรณ 
- ถังพลาสติกขนาด ๒๐-๔๐ ลิตร 
- ถุงปุย 

วิธีทํา 
1. เติมนํ้าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณคร่ึงถัง จากนั้นเติม 
    กากนํ้าตาลและหัวเช้ือจุลินทรียผสมใหเขากัน 
๒ นําเศษอาหารใสถุงปุย ผูกปากถุง นําไปแชกดใหจม หมักไว ๗ วัน  
   เก็บในท่ีรม 
ประโยชน 
   ผสมน้ํา ๑ : ๕๐๐ ใชฉีดพนหรือรดตนพืช ชวยเรงการเจรญิเติบโต 
และใชเปนหัวเชื้อจุลินทรีย 

 ๑.๒ เศษผัก สวนผสม 
- เศษผัก ๑/๒ ถัง 
- กากนํ้าตาล ๑ ลิตร 
- นํ้าหมักจุลินทรีย ๑ ลิตร 
- นํ้าสะอาด ๑/๒ ลิตร 
อุปกรณ 
- ถังพลาสติกขนาด ๒๐-๔๐ ลิตร 
- ถุงปุย 

วิธีทํา 
1. เติมนํ้าละอาดลงในถังพลาสติกประมาณคร่ึงถัง จากนั้นเตมิ 
    กากนํ้าตาลและหัวเช้ือจุลินทรียผสมใหเขากัน 
๒. นําเศษผักใสถุงปุย ผูกปากถุง นําไปแชกดใหจม หมักไว ๗ วัน 
    เก็บในท่ีรม 
ประโยชน 
    ผสมน้ํา ๑ : ๕๐๐ ใชฉีดพนหรือรดตนพืช ชวยเรงการเจริญเติบโร 
และใชเปนหัวเชื้อจุลินทรีย 

 1.3 เศษผลไม 
      รสเปร้ียว 

สวนผสม 
- เปลือกสม มะนาว สัปปะรด 
- กากนํ้าตาล ๑ ลิตร 
- นํ้าหมักจุลินทรีย ๑ ลิตร 
- นํ้าสะอาด ๑/๒ ลิตร 
อุปกรณ 
- ถังพลาสติกขนาด ๒๐-๔๐ ลิตร 
- ถุงปุย 
 

วิธีทํา 
๑. เติมนํ้าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณคร่ึงถัง จากนั้นเตมิ 
    กากนํ้าตาลและหัวเช้ือจุลินทรียผสมใหเขากัน 
๒. นําเศษผลไมรสเปร้ียวใสถุงปุย ผูกปากถุง นําไปแชกดใหจม 
    หมักไว ๗ วัน เก็บในที่รวม 
ประโยชน 
    ใชขัดหองนํ้าโดยไมตองผสมนํ้าแทนน้ํายาลางหองนํ้าท่ีเปน 
สารเคมี ใชเทลงในทอระบายน้ํา จะชวยลดกลิ่นเหม็นของนํ้าเสีย 
และใชเทลงในโถสวม เพื่อชวยในการยอยสลายทําใหสวมไมเต็ม 
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ประเภทน้ําหมักจุลินทรีย สวนผสม/อปุกรณ รายละเอียด 
 1.4 เศษผลไม 

      สีแดง 
      สีเหลือง 

สวนผสม 
- มะละกอ แตงโม กระเจ๊ียบ  
ฟกทอง 
- กากนํ้าตาล ๑ ลิตร 
- นํ้าหมักจุลินทรีย ๑ ลิตร 
- นํ้าสะอาด ๑/๒ ลิตร 
อุปกรณ 
- ถังพลาสติกขนาด ๒๐-๔๐ ลิตร 
- ถุงปุย 

วิธีทํา 
1. เติมนํ้าสะอาดลงในถังพลาสติกประมาณคร่ึงถัง จากนั้นเติม 
    กากนํ้าตาลและหัวเช้ือจุลินทรียผสมใหเขากัน 
๒. นําเศษผลไมสีแดง สีเหลืองใสถุงปุย ผูกปากถุง นําไปแชกดใหจม 
    หมักไว ๗ วัน เก็บในที่รม 
ประโยชน 
     ผสมนํ้า ๑ : ๕๐๐ ใชฉีดพนพืชดอก ชวยเรงสีของดอกไมใหมีสีสัน 
สวยงาม 

๒. น้ําหมัก 
จุลินทรียท่ีผลิต 
จากสัตว 

๒.๑ เศษปลา สวนผสม 
- เศษปลาท่ีท้ิงแลว ๓ กิโลกรัม 
- กากนํ้าตาล ๑ ลิตร 
- นํ้าหมักจุลินทรีย 
- นํ้าสะอาด ๑/๒ ลิตร 
อุปกรณ 
- ถังพลาสติกมีฝาปด 
- ไมสําหรับคน 

วิธีทํา 
๑. ผสมสวนผสมท้ังหมดใสลงในถังพลาสติกแลวทําการเปดฝาขณะ 
    ที่หมักควรเก็บไวในรม 
๒. หมักไว ๑-๒ เดือน และตองคอยเปดถังคนนํ้าหมักจุลินทรียอยาง 
    สม่ําเสมอเพื่อชวยใหยอยสลายเร็วขึ้น 
ประโยชน 
    ผสมน้ํา ๑ : ๕๐๐ ใชฉีดพนหรือรดตนพืชชวยเรงการเจริญเติบโต 
และชวยปรับปรุงคุณภาพดิน 

       ๖.๓.๔ การกําจัดขยะโดยการเลี้ยงไสเดือนดิน ไสเดือนดินบางชนิดที่อยูในกลุมที่อาศัยอยูในมูลสัตว 
หรือเศษซากอินทรียวัตถุ สามารถนํามาเลี้ยงขยายพันธุและใชในการกําจัดขยะอินทรียตางๆ และวัสดุที่เหลือใชทาง
การเกษตรได  เชน สายพันธุ  Eisenia foetida, Lumbricus rubellus, Eudrilus eugeniae และ Pheretima 
peguana 

            มีหลายหนวยงานที่ใหความสนใจในการใชไสเดือนดินกําจัดขยะอินทรีย โดยมีการประยุกตใช
อยางแพรหลาย ในการนําไสเดือนดินสายพันธุท่ีเหมาะสมมาใชในการกําจัดขยะอินทรียเพ่ือลดปญหาสิ่งแวดลอม
และเพ่ือผลิตปุยหมักมูลไสเดือนดิน 

            แตขยะอินทรีย ของเสียจากทอระบายน้ําทิ้ง และวัสดุเหลือใชทางเกษตรบางชนิด ไมเหมาะสม
ในการนํามาใหไสเดือนดินยอยสลายในขั้นแรก จําเปนตองผานกระบวนการทําใหเหมาะสมกอน เชน การลดปริมาณ
น้ําที่มากเกินไป หรือการหมักเพื่อลดปริมาณความรอน และกาชพิษหรือเพ่ือใหวัสดุเหลานั้นมีความออนนุมลงเหมาะ
แกการยอยสลายโดยไสเดือนดิน 
                  การเลี้ยงไสเดือนดินกําจัดขยะอินทรีย 
            ภายในสถานศึกษามักมีกิจกรรมท่ีกอเกิดขยะท่ีอินทรียจํานวนมาก เชน เศษผัก เปลือกผลไม 
เศษอาหารเปนประจําทุกวัน  ขยะอินทรียตางๆ ดังกลาว  สามารถเลี้ยงไสเดือนดินได ดวยชุดเลี้ยงที่สามารถทําเอง
ไดงาย เชน ถังน้ํา/อางน้ําพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก บอวงซีเมนต หรือสรางโรงเรือนขนาดเล็ก โดยสามารถใสเศษ
ขยะอินทรียไดทุกวัน เมื่อไสเดือนดินยอยสลายขยะอินทรียเหลานั้น จะไดปุยหมักและน้ําหมักมูลไสเดือนดิน
คุณภาพสูงไวใชปลูกพืชตางๆ ภายในบานได นอกจากน้ียังสามารถลดภาระการจัดเก็บขยะของทองถ่ินลงไดจํานวน
มาก 
              วิธีการเลี้ยงไสเดือนดินกําจัดขยะอินทรียในบอวงซีเมนต 
            ๑) เตรียมบอวงซีเมนตที่เทพ้ืนและตอทอระบายน้ําหมักมูลไสเดือน 
            ๒) นําบอวงไปตั้งในบริเวณที่ไมมีแสงแดด ไมโดนฝน และอากาศถายเทไดสะดวก 
            ๓) ลางบอวงซีเมนตและแชน้ําทิ้งไวประมาณ ๓-๗ วัน เพ่ือลดความเคม็ของปูน ซึ่งเปนอันตราย
ตอไสเดือนดิน 

    ๔) ใสพื้นเลี้ยงในบอหนา ๓ นิ้ว ใสไสเดือนดิน ๑ กิโลกรมั/พ้ืนที่บอ ๑ ตารางเมตร 
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           ๕) ทาสบูรอบๆ ปากบอปองกันไสเดือนดินหนี 
      ๖) ใสเศษอาหาร เศษผัก หรือผลไมเหลือทิ้งในบานลงไปในบอ เพื่อใหไสเดือนดินยอยสลาย
ตอไป 
      ๗) พื้นเลี้ยง เตรียมจากดิน ๔ สวน ผสมกับมูลวัว ๑ สวน หมักไวที่ความช้ืนรอยละ ๘๐-๙๐  
นาน ๗ วัน หรอืใชน้ําหมักมูลไสเดือนเขมขนรอยละ ๑๐ รดท้ิงไว ๑ วัน 
      วิธีการเลี้ยงไสเดือนดินกําจัดขยะอินทรียในโรงเรือน 
      ๑) สรางโรงเรือนที่ปองกันนํ้าฝนไดและมีการพรางแสง มีตาขายปดโดยรอบ เพ่ือปองกันศัตรู
ไสเดือน  

    ๒) สรางบอเลี้ยงกวางประมาณ ๑-๒ เมตร สูง ๐.๘-๑ เมตร ความยาวแลวแตขนาดของ
โรงเรือน พื้นบอลาดเอียงรอยละ ๑-๒ และตอทอระบายน้ําหมักออกจากพื้นบอไปยังบอเก็บน้ําหมักในจุดต่ําสุดของ
พ้ืนที ่   

    ๓) ใสพื้นเลี้ยงในบอหนา ๓ นิ้ว ใสไสเดือนดิน ๑ กิโลกรมั/พ้ืนที่บอ ๑ ตารางเมตร 
    ๔) ใสขยะอินทรียใหไสเดือนดินยอยสลายหนา ๓ นิ้ว (ชวงฤดูหนาวใหใสหนา ๖ นิ้ว) ปุย

อินทรียท่ีไดจากไสเดือนดินมีอยู ๒ ชนิด คือ ปุยอินทรียชนิดแหงและปุยอินทรียชนิดน้ํา ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของ
วัตถุดิบหรืออาหารที่ใช โดยทั่วไปถาเปนจากเศษพืชหรือผักจะไดปุยอินทรียทั้งชนิดน้ําและแหง แตมีปริมาณนอย
สวนมูลสัตวจะใหปริมาณปุยอินทรียที่มากกวาแตไมไดปุยอินทรียชนิดนํ้า 
       ๖.๓.๕ การลดปริมาณขยะ โดยใชหลัก 4R หรอื ๔ย คือ 
      ๑) Reuse (ยังใชได) หมายถึง การนํากลับมาใชอีกครั้งหรือใชซ้ําโดยตรง โดยไมมีการแยก
หรือการบําบัด เชน การนําถังพลาสติกบรรจุสีมาใชทําถังน้ําสําหรับลางรถ หรือเก็บสิ่งของเคร่ืองใช หรือนํากระปอง 
แกวน้ําพลาสติกมาใชปลูกตนไม 
      ๒) Repair (ยังพอแกไขได) หมายถึง การซอมแซมสิ่งของเพ่ือใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอีก 
หรอืแยกสวนไปดัดแปลงใชประโยชนดานอ่ืนตอได 
      ๓) Recycle (ยังแปรรูปนํากลับมาใชใหม) หมายถึง การนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชประโยชน
อีก เปนการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวมแยกแตละประเภทออกจากกัน เพื่อนาํไปผลิตเปนสินคาตัวใหม 
      ๔) Reject (หยุดยั้ง/หลีกเลี่ยง) หมายถึง หลีกเลี่ยงการใชสินคาที่ทําจากวัสดุที่หายาก และ
ลดการใชสินคาท่ีทําจากทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ยากตอการทําลาย เชน กลองโฟมบรรจุอาหาร ถานไฟฉาย 
กระปองสเปรย ถุงพลาสติก 
       ๖.๓.๔ การทําธนาคารขยะ เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยปลูกฝงใหเด็กมีจิตสํานึกในการใชสิ่งของอยางคุมคา
และมีความรูความเขาใจในการลดปรมิาณขยะ การคัดแยกขยะและนํากลับไปใชประโยชนซํ้ากอนทิ้งไปเปนขยะ โดย
อาศัยการมีสวนรวมของครู  เด็ก ผูปกครองและชุมชนโดยรอบโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะสงผลใหเด็กรูจัก
ประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติแลว ยังสงเสริมใหเด็กรูจักการออมเงนิอีกดวย 
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๗. การจัดการน้ําเสีย 
 น้ําเสียของสถานศึกษาเปนน้ําเสียท่ีผานการใชงานจากกิจกรรมตางๆ แลวทําใหมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
ทั้งทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ในน้ําเสียมักมีสารอินทรียปนเปอนอยูหากปลอยทิ้งไวจะทําใหเกิดกลิ่นเหม็น 
กอใหเกิดความรําคาญ และเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันและสัตวพาหะนําโรค จึงตองมีการบําบัดนํ้าเสยีอยางถูกวิธี 

 วิธีการบําบัดน้ําเสีย ทําไดหลายวิธี คอื 
 ๗.๑ มีรางระบายนํ้าเสียจากอาคารตางๆ ตองไมชํารุดหรืออุดตัน ควรมีการบําบัดน้ําเสียในเบื้องตน หรือ
ติดตั้งระบบบําบัดชนิดติดกับที่ (Onsite Treatment System) กอนระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
 ๗.๒ ระบายน้ําเสียลงบอรับน้ําเสียและจัดทําเปนทอซึม (Tile Field) ใหนํ้าเสียซึมลงดินตามรอยตอของทอ
เปดที่วางไว การวางทอตองมีความลาดเอียงใหน้ําไหลไดสะดวก หรือใชถังเกรอะ (Septic tank) ขนาดใหญ 
 ๗.๓ น้ําเสียจากโรงครัว โรงอาหาร จะมีคราบไขมันปนอยูดวย จึงควรทําบอดักไขมัน เพ่ือปองกันไมใหไขมัน
ติดคางอยูตามทอ/ รางระบายนํ้า และตามพื้นดิน  ซึ่งจะทําใหมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากจุลินทรียเมื่อยอยสลายไขมัน 
ทําใหกลิ่นเหม็นและเปนแหลงเพราะพันธุแมลงและสัตวพาหะนําโรค ดังนั้น จึงตองหม่ันดูแลอยูเสมอ เมื่อมีปริมาณ
ไขมันมากพอสมควรแลว ตองตักไขมันทิ้ง เพ่ือใหบอดักไขมันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และควรมีตะแกรงดัก
เศษอาหาร เศษขยะตางๆ ปองกันไมใหหลุดลอดลงไปในรางระบายน้ําดวย 
       ระบบการระบายน้ําเสีย ประกอบดวย 
       ๗.๓.๑ ตะแกรง (Screen) ใชกักเศษอาหารไมใหหลุดรอดลงสูรางน้ํา จะทําใหเกิดการบูดเนา 
       ๗.๓.๒ บอดักตะกอน (Grit Chamber) ดักตะกอนบางชนิดท่ีติดมากับน้ําทิ้ง เชน ดิน กรวด ทรายและ
อ่ืนๆ ซึ่งอาจทําใหทอระบายน้ําเสียเกิดการอุดตัน 
       ๗.๓.๓ บอดักไขมัน (Grease Trap) ใชเก็บกักไขมันที่ปะปนมากับน้ําทิ้งจากโรงอาหารและครัว ไขมัน
สลายตัวไดยากและติดคางอยูตามผิวของรางระบายน้ํา ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน และอาจเกิดเปนเชื้อเพลิงไดงาย 
อีกท้ังไขมันที่ปะปนมากับน้ําทิ้ง เมื่อปลอยลงสูแหลงน้ํา เชน คู คลอง แมน้ํา ไขมันท่ีลอยอยูบนผิวหนาของน้ําจะแผ
เปนแผนบางๆ เปนอันตรายตอสภาวะแวดลอม ทําใหแหลงน้ําเกิดความสกปรก เนาเสีย 
       วิธีการบําบัดน้ําเสียท่ีถูกตองประกอบดวย ๒ ข้ันตอน คือ 
       ๑) กําจัดเศษอาหารหยาบออกกอน โดยแยกขยะเศษอาหารนําไปทิ้งในถังขยะท่ีจัดเตรียมไว หรือนําไป
หมักทําปุย ควรติดตั้งตะแกรงตาถ่ีไวดักขยะขนาดเล็กที่ปะปนอยูในน้ําทิ้งกอนไหลเขาสูถังดักไขมัน 
       ๒) ถังดักไขมัน เม่ือน้ําเสียไหลเขาสูถังดักไขมัน ไขมันซึ่งเบาจะแยกตัวลอยขึ้นสูผิวน้ํา แตไมสามารถ
ลอยออกไปตามทอนํ้าออกได เนื่องจากท่ีรูทอน้ําออกมีการใสสามทางไว ไขมันจึงถูกเก็บกักไวที่ผิวน้ํา เวลาผานไป 
๑-๓ สัปดาห (ขึ้นอยูกับปริมาณไขมันในน้ําเสีย) ชั้นไขมันจะพอกพูนหนาขึ้นและจับตัวเปนไขมัน ใหชอนไขขนนี้ทิ้ง
ไป (อาจนําไปตากแหงทําปุยได) 
       ถังดักไขมันที่ราคาถูกและสรางไดงายที่สุด สรางขึ้นจากวงขอบซีเมนตที่มีจําหนายทั่วไป ซึ่ง
สถานศึกษาขนาดเล็ก (เด็ก ๑๐๐-๒๐๐ คน) ใช ๑ วงขอบ มีความลึก ๘๐ เซนติเมตร หากเปนสถานศึกษาขนาด
ใหญใหสรางถังเพ่ิมข้ึนหรือสรางเปนบอคอนกรีตขนาดใหญ 
 ๗.๔ นํ้าเสียจากหองสวมและถังสวม ควรบําบัดน้ําเสียดวยระบบบําบัดชนิดติดกับที่ (Onsite Treatment 
System) แบบการกรองไรอากาศ (Anaerobic Filter) 
 ๗.๕ บอซึม กรณีใชบอซึมไวรองรับน้ําเสีย สถานที่ทําบอซึมตองเปนที่ที่น้ําไมทวมขัง  พื้นดินมีอัตราการซึม
ที่ด ีบอซึมควรอยูหางจากแหลงน้ําอุปโภคบริโภคพอสมควร ระดับของปากบอซึมตองอยูต่ํากวาทอระบายน้ําเสียจาก
อาคาร และควรทํารางระบายน้ําฝนโดยรอบ 
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๘. การควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สตัวพาหะนําโรค 
 แมลงและสัตวพาหะนําโรค เชน ยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู มด นก ซ่ึงอาศยัและหากินตามกองขยะ ถังใส
เศษอาหาร รางระบายน้ําและส่ิงสกปรกตางๆ เมื่อสัตวดังกลาวมาไตตอม กินอาหารซ่ึงมีการเกบ็หรือปกปดไมมิดชิด 
จึงนําเชื้อโรคปนเปอนสูอาหารและติดตอมาสูผูบริโภคอาหารนั้น ทําใหเกดิโรคภัยไขเจ็บได เชน โรคบิด อหิวาตกโรค 
ไทฟอยด และโรคพยาธิตางๆ ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันการเกิดโรคติดตอทางระบบทางเดินอาหาร เกิดความ
เดือดรอนราํคาญและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ จึงตองมีการควบคุมและกําจัดสัตวพาหะนําโรค ดังนี้ 

๘.๑ ยุง  
ยุงตัวเมียใชปากกัดและดูดเลือดคนและสัตว สวนตัวผูดูดกินน้ําหวานจากพืชเปนอาหาร ยุงสวนใหญวางไข

ในน้ําไดทุกประเภทและทุกฤดูกาล ขึ้นอยูกับชนิดของยุง  วงจรชีวิตของยุง  เร่ิมต้ังแต  เปนไข  ตัวออน ดักแดและ
ตัวแก ใชเวลาทั้งหมดประมาณ ๙-๑๔ วัน ขึ้นกับชนิดของยุง อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ ยุงตัวผูมีชวงอายุ
ประมาณ ๖-๗ วัน สวนยุงตัวเมียมีชวงอายุประมาณ ๑ เดือน เมื่อยุงตัวเมียผสมพันธุแลว จะออกหากินดวยการดูด
เลือดคนและสัตว ยุงตองการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตของรังไขแลวเร่ิมวางไข ยุง ๑ ตัว วางไขได ๓-๔ ครั้ง ใช
เวลาหางกันประมาณ ๒ สัปดาห   และวางไขไดคร้ังละประมาณ ๕๐-๒๐๐ ฟอง    เปนเหตุใหพบยุงไดตลอดท้ังป 
ยุงเปนพาหะนําโรคที่สําคัญมาสูมนุษย แบงได ๔ ชนิด คือ ยุงกันปลอง ยุงรําคาญ ยุงลาย และยุงเสือ แตละชนิด
กอใหเกิดโรคท่ีแตกตางกัน ดงันี ้

8.๑.๑ ยุงกนปลอง  เปนยุงที่นําเชื้อมาลาเรียมาสูคนโดยการกัดคนที่เปนโรคมาลาเรีย  ซ่ึงมีปรสิตอยูใน 
เซลเม็ดเลือดแดงของคนเขาสูกระเพาะของยุง แลวทําใหปรสิตนั้นเจริญเติบโต เพิ่มจํานวนและเขาไปอยูในตอม
น้ําลายของยุง ซ่ึงวงจรการสืบพันธุของปรสิตจะเกิดอยางสมบูรณภายในตัวยุง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
๘.๑.๒ ยุงรําคาญ หรือยุงบาน เปนพาหะนําโรคเยื่อหุมสมองอักเสบ วงจรชีวิตของยุงรําคาญนี้ใชเวลา

ประมาณ ๙-๑๓ วัน ชอบวางไขในน้ํานิ่ง เชน กระปอง โอง และพบในแหลงน้ําธรรมชาติที่มีน้ํานิ่ง เชน อางเก็บน้ํา 
คลองชลประทาน  ซ่ึงยุงจะวางไขในน้ําที่มีสภาพตางๆ  ไดทั้งน้ําใส น้ําขุน น้ําสกปกรก และน้ํากรอย  โดยจะวางไข
เปนแพ ใชเวลา ๒-๓ วัน จะแตกตัวเปนตัวออน ไขของยุงรําคาญไมทนทานตอความแหงแลง 
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8.๑.๓ ยุงลาย เปนพาหะนําโรคท่ีสําคัญหลายชนิด เชน โรคไขเลือดออก ไขเหลือง และโรคเทาชาง ยุงลาย

มีหลายชนิด  แตที่ทําใหเกิดโรคในคนที่สําคัญ คือ ยุงในสกุลอิดีส (Aedes aegypti)  ซึ่งทําใหเกิดโรคไขเลือดออก 
ไขเหลือง วงจรชีวิตของยุงลายใชเวลาตั้งแต ๑๐ วัน ถึง ๒ สัปดาห ชอบวางไขในน้ําใส ตามแหลงน้ําขังชั่วคราว เชน 
โอง กระปอง แจกัน โพรงไม จานรองขาตูกับขาว โดยวางไขเปนฟองเดี่ยว ชอบออกหากินในเวลากลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๘.๑.๔ ยุงเสือ หรือยุงปา จะดูดเลือดอยางหิวกระหาย เปนพาหะที่สําคัญของโรคเทาชาง ยุงเสือเปนโฮสต
ก่ึงกลางของหนอนพยาธิ Brugia malayi และ Wuchereria brancrofti ที่ทําใหคนเปนโรคเทาชางและยังอาจเปน
พาหะของโรคไขเหลืองและไขสมองอักเสบอีกดวย ยุงเสือชอบวางไขในนํ้าท่ีมีวัชพืช เชน จอก แหน วางไขเปนแพ
ลอยน้ํา มักชอบเกาะอยูใตทองใบของวัชพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการควบคุมปองกันและกําจัดยุง ทําไดดังนี้ 
 ๑) ปองกันมิใหมีแหลงเพาะพันธุยุง ตองคํานึงถึงภาชนะอุปกรณตางๆ ในอาคาร 
     (๑) ภาชนะเก็บกักน้ําด่ืม-น้ําใช ตองมีฝาปดมิดชิด เชน ถังเก็บนํ้า โองน้ํา ขวดน้ํา 
     (๒) ภาชนะหรือวัสดุที่มีน้ําขัง ตองถูกกําจัดหรือควํ่าไมใหมีน้ําขังอยูภายในภาชนะนั้นนานเกินไป เชน 
กระปอง ถวยชาม 
     (๓) ทําความสะอาดรางระบายน้ําฝนใหสะอาดอยูเสมอ 
     (๔) เปลี่ยนน้ําในภาชนะที่ใสน้ําเปนประจํา สัปดาหละคร้ัง เชน ภาชนะใสน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง แจกันใส
ดอกไม ถาดรองกระถางตนไม 
 ๒) การปองกันไมใหมีปริมาณยุงมากเกินไป โดยการควบคุมไมใหมีแหลงเพาะพันธุยุงภายในอาคาร เชน 
     (๑) การใชตาขายดักยุง 
     (๒) การใชยาฆาแมลง 
     (๓) การใชตะแกรงหรือมุงลวดก้ันประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ 
 ๓) กําจัดขยะท่ีอาจเปนที่ขังน้ํา เชน เศษพลาสติก กะลา 
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 ๔) ตองใหมีการถายเทน้ําในแหลงน้ําขังตางๆ  เชน หนอง บึง ตองจัดการใหน้ํามีการหมุนเวียน เพื่อปองกัน
มิใหยงุมาวางไข อาจทําน้ําพ ุน้ําตก เพื่อใหน้ําไมหยุดนิ่ง หรือเลี้ยงปลาที่กินลูกน้ําเปนอาหาร 

 ๘.๒ แมลงวัน 
แมลงวันมีการเจริญเติบโตเปน ๔ ระยะ คือ เปนไข ตัวออน ดักแด และตัวแก หากอยูในสภาวะท่ีเหมาะสม 

แมลงวันจะวางไขคร้ังละ ๑๐๐-๑๕๐ ฟอง ไขจะแตกเปนตัวออนภายใน ๒๔ ชั่วโมง จะกินสิ่งเนาเปอยเปนอาหาร มี
ชีวิตอยู ๓-๗ วัน จึงกลายเปนดักแด รวมระยะเวลาการเจริญเตบิโตจากไขจนเปนตัวแกใชเวลาประมาณ ๘-๒๐ วัน 
ตัวแกจะมีอายุอยูไดประมาณ ๑-๒ เดือน แมลงวันที่มีความสําคัญตอการสาธารณสุข คือ แมลงวันบานและแมลงวัน
หวัเขียว 
 ๘.๒.๑ แมลงวันบาน วงจรชีวิตของแมลงวันบานใชเวลาประมาณ ๓ สัปดาห ชองวางไขในส่ิงสกปรก เชน 
อจุจาระ ซากสตัว แมลงวันบานมอีายปุระมาณ ๑ เดือน เมื่อผสมพันธุแลว ตัวเมียจะวางไขภายในเวลา ๔ วัน วางไข
ไดคร้ังละ ๗๕-๑๕๐ ฟอง แพรพนัธุได ๒-๗ คร้ัง ไดไขทั้งหมดประมาณ ๕๐๐ ฟอง การกินอาหารของแมลงวันบาน 
ปากจะมีลักษณะคลายฟองน้ําขนาดใหญใชครูดอาหารใหเหลว หากเปนอาหารแข็ง แมลงวันจะสํารอกน้ําลายและ
น้ํายอยออกมา ทําใหอาหารกลายเปนของเหลว แลวจึงกินเขาไป ซ่ึงน้ําลายและน้ํายอยนี้เองที่เปนสาเหตุนําเชื้อโรค
มาสูคนและส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 ๘.๒.๒ แมลงวันหัวเขียว ชอบวางไขบนสิ่งสกปรก เชน ซากสัตว กองขยะ บาดแผลเนาเปอย แมลงวันชนิด
นี้ตองการโปรตีนเพื่อบํารุงไขใหเจริญเติบโตกอนวางไข  ตัวเมียวางไขไดคร้ังละประมาณ ๕๐-๑๕๐ ฟอง  แมลงวัน
หวัเขียวมีอายุประมาณ ๑ เดือน แพรพันธุได ๙-๑๐ คร้ัง และตลอดชีวิตสามารถวางไขไดประมาณ ๑,๐๐๐-๓,๐๐๐ 
ฟอง 
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 วิธีการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงวัน ทําไดดงัน้ี 
 ๑) การกําจัดขยะและส่ิงปฏิกูลใหเหมาะสม เชน ขยะเปยกตองเก็บในภาชนะที่มีปดมิดชิด ไมร่ัวซึม และมี
ถุงพลาสติกรองดานในถัง เมื่อจะขนยาย ตองมดัปากถุงใหแนนและควรเก็บทิ้งทุกวัน 
 ๒) การใชวิธีกลและวิธีทางกายภาพ ตองใชหลายวิธีรวมกัน เพื่อปองกันแมลงวันเขาไปภายในหอง ทําได
โดย 
     (๑) ติดตะแกรงหรือมุงลวดตามประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ 
     (๒) ติดมานกันแมลงวันตรงประตู เชน มานมูล่ี มานพลาสติกที่ทําเปนเสนๆ  
     (๓) ใชตาขายคลุมกรง หรือลังท่ีใชเล้ียงสัตว เพราะภายในกรงจะมีอาหารสัตวและมูลสัตว เปนที่ดึงดูด
แมลงวัน 
     (๔) ใชกาวดักจับแมลงวัน 
     (๕) เก็บอาหารโดยมีอุปกรณปกปดมิดชิด เชน ฝาชีครอบหรือเก็บในตูกับขาว 
 ๓) การใชวิธีทางเคมี เชน การใชสารฆาแมลงตัวออนหรือตัวแก วิธีนี้ตองทําดวยความระมัดระวัง เพราะ
อาจเปนอันตรายตอคนและสัตวเลี้ยงได 
 ๔) กําจัดน้ําเสียใหถกูตอง เหมาะสม คือ ตองมีการรวบรวมน้ําเสียนําไปบําบัด และกําจัดโดยไมปลอยใหน้ํา
ไหลนองตามพื้น อันจะเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน นอกจากนี้ยังตองกําจัดวัชพืชไมใหรกรุงรัง แตการกําจัดควรใช
วิธีทางกายภาพ จึงจะเปนวิธีที่ปลอดภัยตอระบบนิเวศน 

 ๘.๓ แมลงสาบ 
 แมลงสาบชอบอาศัยแอบซอนอยูตามซอกมุม รอยตอของอุปกรณตางๆ ใตโตะปรุงอาหาร หองนํ้า หองสวม 
และมักอยูในที่อบอุน แมลงสาบมีอายยุืนประมาณ ๑ ป ไขของแมลงสาบจะอยูในแคปซูล มีกาวติดไวกับที่ ในไขหนึ่ง
แคปซูลจะมีแมลงสาบ ๑๐-๔๐ ตัว แลวแตชนิดของแมลงสาบ ในขณะที่แมลงสาบกินอาหารจะสํารองของเหลวสี
น้ําตาลออกมาปนเปอนกับอาหารหรือวัตถุส่ิงของทําใหเกิดกล่ินเหม็น นารังเกียจ 
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 วิธีการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงสาบ ทําไดดังนี้ 
 ๑) ปองกันมิใหแมลงสาบเขาสูตัวอาคาร โดยใชตะแกรงหรือมุงลวดติดประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ 
อุดรอยแตกโดยใชปูนพลาสเตอร 
 ๒) ควบคุมแมลงสาบในอาคาร ทําไดโดย 
     (๑) ใชเหยื่อลอ เชน การดัก ใชกรดบอริคผสมแปง ฯลฯ หรือใชสารฆาแมลง เชน 2% ไดอะซินอน 
(สเปรย) 
     (๒) ซอมแซม อุดรอยแตก รอยร่ัวของอาคาร ทอประปา 
     (๓) เก็บอาหารในตู หรือที่มิดชิด ไมใหเปนอาหารสําหรบัแมลงสาบได 
     (๔) เก็บสิ่งของตางๆ ภายในอาคารใหเปนระเบียบ สะอาด ไมใหเปนที่หลบซอนของแมลงสาบ 
     (๕) เก็บกักขยะมูลฝอยในภาชนะที่ปดมิดชิด 

 ๘.๔ หนู 
 หนู   เปนสัตวกัดแทะและเลี้ยงลูกดวยนม  สวนใหญออกหากินเวลากลางคืน  ใชจมูกดมหาแหลงอาหาร 
แพรพันธุไดรวดเร็ว หนูอายุประมาณ ๓-๔ เดือน สามารถแพรพันธุไดโดยตั้งทองนาน ๑๙-๒๒ วัน ขึ้นกับชนิดของ
หนู และออกลูกไดปละ ๑๐-๑๒ ครอกๆ ละ ๗-๘ ตัว ซึ่งเมื่อคลอดตัวออนแลวภายใน ๔๘ ชั่วโมง สามารถผสมพันธุ
ใหมไดอีกครั้ง  หนูมีอวัยวะสัมผัสที่ดี  มีขนยาวใชในการสัมผัสและรับรูถึงการสั่นสะเทือนอยูระหวางหัวและจมูก  
หนูจะมีฝเทาเบา ชอบวิ่งเอาตัวชิดกับผนังเพ่ือชวยในการรับรูการสัมผัส หนูที่มีความสําคัญตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษยมี ๓ ชนิด คือ หนูนอรเวย หนูหลังคา(หนูทองขาว) และหนูหริ่ง นอกจากนี้ สภาพแวดลอมยังมีความสําคัญ
เปนอยางมากตอการเจริญเติบโตและเพ่ิมประชากรหนู ที่สําคัญคือ ที่อยูอาศัย อาหาร น้ํา ศัตรูของหนู การแขงขัน
เพื่อความอยูรอดและสิ่งท่ีมีชีวิตอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนูเปนพาหะของเชื้อโรคมากกวา ๒๐  ชนิดที่ติดตอไปสูคน เปนตน  โรคติดตอที่เกิดจากหนูเปนพาหะมี
หลายชนิด  ท้ังโรคติดเชื้อแบคทีเรีย  (กาฬโรค  โรคไขหนูกัด  โรคเลปโทสไปโรซิส  โรคซัลโมเนลโลซิส)  โรคพยาธิ 
ทริคิเนลโลซิส โรคพิษสุนัขบา โรคติดเชื้อริกเคกเซีย (โรคไทฟส โรคสครับไทฟส) จึงถือไดวาหนูเปนปญหาสําคัญ
ทางดานสาธารณสุข  โรคติดตอจากหนูที่สําคัญ  คือ  กาฬโรค  และโรคเลปโทสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือ
ไขฉ่ีหนู) 
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 วิธีการควบคุมปองกันและกําจัดหนู ทําไดดังนี้ 
 ๑) เก็บรักษาอาหารในภาชนะ/ ตูท่ีปดมิดชิด 
 ๒) เก็บขยะเปยกในภาชนะท่ีทําดวยวัสดุคงทนตอการกัดแทะ พรอมฝาปดมิดชิด และควรวางสูงจากพื้น
อยางนอย ๔๕ เซนติเมตร 
 ๓) เก็บผา กระดาษ สบู หรือสิ่งอ่ืนใดที่หนูสามารถกินเปนอาหาร ใหเก็บไวในที่ที่หนูไมสามารถเขาไปได 
 ๔) ไมใหมีน้ําขัง ภายในตัวอาคารและรางระบายน้ํา 
 ๕) การเก็บรักษาถุงใสเมล็ดพืช เชน ขาว ขาวโพด ตองเก็บใหมิดชิดและไมควรเก็บไวที่เดิมนานเกิน ๒ 
เดือน 
 ๖) ตองอุดชองวาง รูรั่วตามฝาผนังบาน หรือทอน้ํา ชองวางตองมีความกวางนอยกวา ๖ มิลลิเมตร จะ
สามารถปองกันหนูเขาภายในอาคารได และตองทําดวยวัสดุที่สามารถปองกันการกัดแทะของหนู เชน คอนกรีต 
เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม และดานนอกอาคาร บริเวณฝาผนังใตหนาตาง ควรติดวัสดุแผนผิวเรียบความกวาง
ประมาณ ๑๐ เซนติเมตร เพื่อปองกันหนูไตเขาภายในอาคาร 
 ๗) สรางเคร่ืองกีดขวางทางเดินของหนู ตามทอและสายไฟ โดยทําเปนแผนก้ันผิวเรียบ ความกวาง ๑๐ 
เซนติเมตร พันรอบเสาไฟ 
 ๘) กําจัดโดยการใชกับดักและยาเบื่อ 
 ๙) หากมีตนไมใหญใกลอาคารเรียน ควรตัดแตงก่ิงไมไมใหย่ืนเขาไปในอาคาร เพราะหนูจะเดินตามกิ่งไมเขา
สูอาคารได 

 ๘.๕ มด 
 มดกินอาหารทุกชนิดทั้งแปง โปรตีน ผัก ผลไม น้ํา โดยเฉพาะน้ําตาลหรือน้ําหวาน มดเปนสัตวที่เกินไปทุก
แหงไมวาสะอาดหรือสกปรก  จึงเปนโอกาสที่เชื้อจุลินทรียตางๆ ปนเปอนลงไปในอาหาร  โดยปกติมดทํารังบริเวณ
ใตดินหรอืภายในซอกอาคาร 
 วิธีการควบคุมปองกันและกําจัดมด ทําไดดังน้ี 
 1) กําจัดรังมดรอบบริเวณอาคาร ท้ังภายในและภายนอก 
 ๒) ใชน้ําหลอชั้นวางวัตถุดิบหรือตูเก็บอาหาร เพ่ือปองกันมดไตตามขาชั้นวางวัตถุดิบ 
 ๓) การวางวัตถุดิบหรือตูเก็บอาหาร ตองไมติดฝาผนังหรือสิ่งของอื่นที่อาจเปนทางเดินของมดมาที่เก็บ
อาหาร  

 ๘.๖ นก 
 นก กอใหเกิดปญหาสุขาภิบาล เพราะกลิ่นจากมูลนกที่หมักหมม ฝุนที่เกิดจากการกระพือปก นอกจากนี้ใน
รังนกมักมีแมลงตางๆ เขาไปอาศัยอยูดวย มูลนกเปนพาหนะของเชื้อซัลโมเนลลา  
 วิธีการควบคุมปองกันและกําจัดนก ทําไดดังน้ี 

๑) ปองกันมิใหนกเขาสูตัวอาคาร โดยใชตะแกรงหรือมุงลวดติดประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ อุดรอย
แตกโดยใชปูนพลาสเตอร 
 ๒) ซอมแซม อุดรอยแตก รอยรั่วของอาคาร 
     ๓) เก็บอาหารในตู หรือที่มิดชิด ไมใหเปนอาหารสําหรับนกได 
 ๔) เก็บสิ่งของตางๆ ภายในอาคารใหเปนระเบียบ สะอาด 
 ๕) เก็บกักขยะมูลฝอยในภาชนะที่ปดมิดชิด 
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 ๘.๗ มาตรการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค 
 สถานศึกษาควรมีการจัดทํามาตรการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรคหรือแผนการ
ควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค ที่เปนมาตรการ/แผนการดําเนินการที่ชัดเจน ไมวาจะเปน
การดําเนินการโดยสถานศึกษาเอง หนวยงานตนสังกัด หนวยงานสาธารณสุข หรือโดยการจางบุคคลภายนอก/
เอกชน นอกจากนี้ควรมีรายละเอียดในเร่ืองวิธีการควบคุมปองกันและกําจัด ความถ่ีในการสํารวจและตรวจสอบ 
ชนิดของสารเคมีที่ใช ปริมาณที่ใช รายละเอียดวิธีใชรวมท้ังขอควรระวัง แผนผนังแสดงตําแหนงที่วางกับดัก เหยื่อ
พิษในสถานศึกษา   และวิธีการทบทวนประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  สัตวที่เปนพาหะ
นําโรคหรอืแผนการควบคมุปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค 
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แผนการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค (ตัวอยาง) 

ชนดิของสัตว วิธีการควบคุมปองกันและกําจัด ความถี่ 
รอบ ๖ เดือน 

ผูรับผิดชอบ เอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของ 

ยุง ๑. ปองกันมิใหมีแหลงเพาะพันธุยุง ตองคํานึงถึงภาชนะอุปกรณตางๆ ใน
อาคาร     
    ๑) ภาชนะเก็บกักน้ําดื่ม-น้ําใช ตองมีฝาปดมิดชิด เชน ถังเก็บน้ํา โองน้ํา 
ขวดน้ํา 
    ๒) ภาชนะหรือวัสดุที่มีน้ําขัง ตองถูกกําจัดหรือคว่ําไมใหมีนํ้าขังอยู
ภายในภาชนะนั้นนานเกินไป เชน กระปอง ถวยชาม 
    ๓) ทําความสะอาดรางระบายน้ําฝนใหสะอาดอยูเสมอ 
    ๔) เปลี่ยนน้ําในภาชนะที่ใสน้ําเปนประจํา สัปดาหละครั้ง เชน ภาชนะ
ใสน้ําสําหรับสัตวเลี้ยง แจกันใสดอกไม ถาดรองกระถางตนไม 
๒. การปองกันไมใหมีปริมาณยุงมากเกินไป โดยการควบคุมไมใหมีแหลง
เพาะพันธุยุงภายในอาคาร เชน 
    ๑) การใชตาขายดักยุง 
    ๒) การใชยาฆาแมลง 
    ๓) การใชตะแกรงหรอืมุงลวดก้ันประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ 
๓. กําจัดขยะท่ีอาจเปนท่ีขังนํ้า เชน เศษพลาสติก กะลา 
๔. ตองใหมีการถายเทน้ําในแหลงน้ําขังตางๆ เชน หนอง บึง ตองจัดการให
น้ํามีการหมุนเวียน เพ่ือปองกันมิใหยุงมาวางไข อาจทําน้ําพุ น้ําตก เพ่ือให
น้ําไมหยุดนิ่ง หรือเลี้ยงปลาที่กินลูกน้ําเปนอาหาร 

ทุกวนั/ 
ทุกคร้ังท่ีพบ 

ครู ครผููดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานการ 
ตรวจสอบรองรอย 

แมลงและสัตวพาหะ 
นําโรค 
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แผนการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค (ตัวอยาง) 

ชนดิของสัตว วิธีการควบคุมปองกันและกําจัด ความถี่ 
รอบ ๖ เดือน 

ผูรับผิดชอบ เอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของ 

แมลงวัน ๑. การกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม เชน ขยะเปยกตองเก็บใน
ภาชนะท่ีมีปดมิดชิด ไมรั่วซมึ และมีถุงพลาสติกรองดานในถัง เมื่อจะ 
ขนยาย ตองมัดปากถุงใหแนนและควรเก็บท้ิงทุกวัน 
๒. การใชวิธีกลและวิธีทางกายภาพ ตองใชหลายวิธีรวมกัน เพ่ือปองกัน
แมลงวันเขาไปภายในหอง ทําไดโดย 
    ๑) ติดตะแกรงหรือมุงลวดตามประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ 
    ๒) ติดมานกันแมลงวันตรงประตู เชน มานมูลี่ มานพลาสติกที่ทําเปน
เสนๆ  
    ๓) ใชตาขายคลุมกรง หรือลังที่ใชเลี้ยงสัตว เพราะภายในกรงจะมีอาหาร
สัตวและมูลสัตว เปนที่ดึงดูดแมลงวัน 
    ๔) ใชกาวดักจับแมลงวนั 
    ๕) เก็บอาหารโดยมีอุปกรณปกปดมิดชิด เชน ฝาชีครอบหรือเก็บใน 
ตูกับขาว 
๓. การใชวิธีทางเคมี เชน การใชสารฆาแมลงตัวออนหรือตัวแก วิธีนํ้าตอง
ทําดวยความระมัดระวัง เพราะอาจเปนอันตรายตอคนและสัตวเลี้ยงได 
๔. กําจัดน้ําเสียใหถูกตอง เหมาะสม คือ ตองมีการรวบรวมน้ําเสียนําไป
บําบัด และกําจัดโดยไมปลอยให นํ้าไหลนองตามพ้ืน อันจะเปนแหลง
เพาะพันธุแมลงวัน นอกจากนี้ยังตองกําจัดวัชพืชไมใหรกรุงรัง แตการกําจัด
ควรใชวิธีทางกายภาพ จึงจะเปนวิธีท่ีปลอดภัยตอระบบนิเวศน 
 

ทุกวนั/ 
ทุกคร้ังท่ีพบ 

ครู ครผููดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานการ 
ตรวจสอบรองรอย 

แมลงและสัตวพาหะ 
นําโรค 
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แผนการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค (ตัวอยาง) 

ชนดิของสัตว วิธีการควบคุมปองกันและกําจัด ความถี่ 
รอบ ๖ เดือน 

ผูรับผิดชอบ เอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของ 

แมลงสาบ ๑. ปองกันมิใหแมลงสาบเขาสูตัวอาคาร โดยใชตะแกรงหรือมุงลวดติดประตู 
หนาตาง ชองระบายอากาศ อุดรอยแตกโดยใชปูนพลาสเตอร 
๒. ควบคุมแมลงสาบในอาคาร ทําไดโดย 
    ๑) ใชเหยื่อลอ เชน การดัก ใชกรดบอริคผสมแปง ฯลฯ หรอืใชสาร 
ฆาแมลง เชน 2% ไดอะซินอน (สเปรย) 
    ๒) ซอมแซม อุดรอยแตก รอยร่ัวของอาคาร ทอประปา 
    ๓) เก็บอาหารในตู หรือท่ีมิดชิด ไมใหเปนอาหารสําหรับแมลงสาบได 
    ๔) เก็บสิ่งของตางๆ ภายในอาคารใหเปนระเบียบ สะอาด ไมใหเปนที่
หลบซอนของแมลงสาบ 
    ๕) เก็บกักขยะมูลฝอยในภาชนะที่ปดมิดชิด 
 

ทุกวนั/ 
ทุกคร้ังท่ีพบ 

ครู ครผููดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานการ 
ตรวจสอบรองรอย 

แมลงและสัตวพาหะ 
นําโรค 
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แผนการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค (ตัวอยาง) 

ชนดิของสัตว วิธีการควบคุมปองกันและกําจัด ความถี่ 
รอบ ๖ เดือน 

ผูรับผิดชอบ เอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของ 

หนู ๑. เก็บรักษาอาหารในภาชนะ/ ตูท่ีปดมิดชิด 
๒. เก็บขยะเปยกในภาชนะที่ทําดวยวัสดุคงทนตอการกัดแทะ พรอมฝาปด
มิดชิด และควรวางสูงจากพื้นอยางนอย ๔๕ เซนติเมตร 
๓. เก็บผา กระดาษ สบู หรือสิ่งอื่นใดท่ีหนูสามารถกินเปนอาหาร ใหเก็บไว
ในที่ที่หนูไมสามารถเขาไปได 
๔. ไมใหมีนํ้าขัง ภายในตัวอาคารและรางระบายน้ํา 
๕. การเก็บรักษาถุงใสเมล็ดพืช เชน ขาว ขาวโพด ตองเก็บใหมิดชิดและไม
ควรเก็บไวที่เดิมนานเกิน ๒ เดือน 
๖. ตองอุดชองวาง รร่ัูวตามฝาผนังบาน หรือทอน้ํา ชองวางตองมีความกวาง
นอยกวา ๖ มิลลิเมตร จะสามารถปองกันหนูเขาภายในอาคารได และตอง
ทําดวยวัสดุที่สามารถปองกันการกัดแทะของหนู เชน คอนกรีต เหล็ก 
สังกะสี อลูมิเนียม และดานนอกอาคาร บริเวณฝาผนังใตหนาตาง ควรติด
วสัดุแผนผิวเรียบความกวางประมาณ ๑๐ เซนติเมตร เพื่อปองกันหนูไตเขา
ภายในอาคาร 
๗. สรางเคร่ืองกีดขวางทางเดินของหนู ตามทอและสายไฟ โดยทําเปนแผน
ก้ันผิวเรียบ ความกวาง ๑๐ เซนติเมตร พันรอบเสาไฟ 
๘. กําจัดโดยการใชกับดักและยาเบื่อ 
 

ทุกวนั/ 
ทุกคร้ังท่ีพบ 

ครู ครผููดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานการ 
ตรวจสอบรองรอย 

แมลงและสัตวพาหะ 
นําโรค 
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แผนการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง สัตวที่เปนพาหะนําโรค (ตัวอยาง) 

ชนดิของสัตว วิธีการควบคุมปองกันและกําจัด ความถี่ 
รอบ ๖ เดือน 

ผูรับผิดชอบ เอกสาร 
ท่ีเกี่ยวของ 

มด 1. กําจัดรังมดรอบบริเวณอาคาร ทั้งภายในและภายนอก 
๒. ใชน้ําหลอชั้นวางวตัถุดิบหรือตูเก็บอาหาร เพ่ือปองกันมดไตตามขา 
ชั้นวางวตัถุดิบ 
๓. การวางวัตถุดิบหรือตูเก็บอาหาร ตองไมติดฝาผนังหรือสิ่งของอื่นที่อาจ
เปนทางเดินของมดมาที่เก็บอาหาร  
 

ทุกวนั/ 
ทุกคร้ังท่ีพบ 

ครู ครผููดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานการ 
ตรวจสอบรองรอย 

แมลงและสัตวพาหะ 
นําโรค 

นก ๑. ปองกันมิใหนกเขาสูตัวอาคาร โดยใชตะแกรงหรือมุงลวดติดประตู 
หนาตาง ชองระบายอากาศ อุดรอยแตกโดยใชปูนพลาสเตอร 
๒. ซอมแซม อุดรอยแตก รอยร่ัวของอาคาร 
๓. เก็บอาหารในตู หรือที่มิดชิด ไมใหเปนอาหารสําหรับนกได 
๔. เก็บสิ่งของตางๆ ภายในอาคารใหเปนระเบียบ สะอาด 
๕. เก็บกักขยะมูลฝอยในภาชนะที่ปดมิดชิด 
 

ทุกวนั/ 
ทุกคร้ังท่ีพบ 

ครู ครผููดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รายงานการ 
ตรวจสอบรองรอย 

แมลงและสัตวพาหะ 
นําโรค 
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๙. สภาพแวดลอมและความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 นอกจากการจัดการดานสุขาภิบาลในสถานศึกษาแลว สภาพแวดลอมภายนอกอาคารก็เปนสิ่งแวดลอมที่มี
สวนสัมพันธกับเด็ก บุคลากรของสถานศึกษา และผูมาติดตอ ทั้งโดยทางตรงและทางออม ดังนั้น จึงตองจัด
สิ่งแวดลอมที่สงเสริมและเอ้ือตอการมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุขและปลอดภัยขณะอยูที่สถานศึกษา ดังนั้น จึงควรจัด
อบรม ใหความรู  และฝกทักษะใหเด็กไดมีประสบการณเพ่ือลดความเสี่ยงจากอันตรายตางๆ และเปนการปองกัน
การบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก สิ่งสําคัญที่ตองคาํนึงถึง คือ 
 ๙.๑ จัดระเบียบการใชสอยภายในอาคาร เชน 
       ๙.๑.๑ การเดินข้ึน-ลงบันได จัดใหขึ้นหรือลงอยางเปนระเบียบ เชน ใหเดินชิดทางขวามือเสมอ 
ปองกันการเดินชนกระแทกหรือหกลม และหามมุดเลนขี่ราวบันไดหรือลื่นเลนราวบันได เพราะอาจมีการติดขัดของ
รางกาย เชน ศีรษะ แขน ขา หรอืพลัดตกลงมาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ๙.๑.๒ จัดวางสิ่งของเปนระเบียบและชั้นวางของ/ตู ตองมั่นคง แข็งแรง หรือยึดติดอยางมั่นคง 
       ๙.๑.๓ โตะ เกาอี้ กระดานดํา หรือวัสดุ อุปกรณท่ีอยูในชั้นเรียน ตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพพรอมใช
งานไดอยางปลอดภัย 
       ๙.๑.๔ ตูยา จัดวางยาชนิดตางๆ ใหเปนหมวดหมู โดยแยกยาสําหรับรับประทานและยาทาภายนอก 
ทั้งนี้ตองตรวจดูวันหมดอายุของยาและควรติดตั้งตูยาใหสูงพันมือเด็ก ปองกันมิใหเด็กหยิบยารับประทานเอง 
       ๙.๑.๕ ตู ชั้นวางของ ตองยึดติดผนังเพื่อปองกันการลมทับเด็ก และไมอนุญาตใหปนเลน 
       ๙.๑.๖ ตูน้ําดื่ม  กรณีใชตูทําน้ําเย็น  ตองระมัดระวังเร่ืองระบบไฟฟา ควรติดตั้งสายดินมีอุปกรณตัด
กระแสไฟฟาและควรมีฉนวนรองรับปองกันไฟรั่ว มีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกันไฟดูด ไฟซ็อต 
       ๙.๑.7 เครื่องใชไฟฟาตางๆ เชน โทรทัศน พัดลม ตองยึดใหแนน หากมีการชํารุดตองรีบแกไขเพ่ือ
ปองกันการหลนใส ควรมีการตรวจสอบสภาพอยางสม่ําเสมอหรือทุก ๖ เดือน สายไฟควรจัดเก็บใหเรยีบรอย ไมควร
ใชสายพวงหรือปลอยใหระโยงรยางค   อันอาจเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได  อีกทั้งควรมีระบบการตัดไฟและ 
มีคําแนะนําการใชไฟฟาอยางถูกตอง 
       ๙.๑.๘ การติดตั้งปลั๊กไฟฟาควรอยูสูงจากพ้ืน ๑.๕ เมตร เพื่อใหปลอดภัยกรณีเกิดน้ําทวมสูงพนจาก
มือเดก็ 
       ๙.๑.๙ การเก็บสารเคมีทําความสะอาดพื้น/หองสวม ตองเก็บอยางเปนระเบียบในที่มิดชิด พันจากมือ
เด็ก และไมควรใชน้ํายาที่มีฤทธ์ิการกัดกรอนสูง จะทําใหปูนยาแนวพื้นกันซึมเสื่อมสภาพและสารเคมีจะทําลาย
จุลินทรยีในถึงเก็บกักอุจจาระ ทําใหสวมเต็มเร็ว และมีกลิ่นเหม็น อีกทั้งกรณีที่เด็กมีสวนชวยในการทําความสะอาด
หองสวม อาจทําใหเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ หรือกระเด็นเขาตา เนื่องจากการขาดความระมัดระวัง
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได 
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       ๙.๑.๑๐ จัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ รักษาความสะอาดอยางสมํ่าเสมอและสงเสริมดาน
พฤติกรรมอนามัย  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  การลางมือใหสะอาดกอนรับประทานอาหารและหลังใชสวม และไมใช
ของใชรวมกันเพ่ือปองกันโรคติดตอ เชน โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนังและโรคมือ เทา ปาก 
 ๙.๒ จัดระเบียบการใชประโยชนภายนอกอาคาร 
       ๙.๒.๑ การจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 

         ๑) ประตูสถานศึกษาท่ีทําดวยเหล็ก หรืออลูมิเนียม อัลลอยด ท่ีมีน้ําหนักมากและใชลอเลื่อน 
ตองหมั่นตรวจสอบสภาพใหดีอยูเสมอมิใหชํารุด หรือหลุดจากราง ตองดูแลไมใหมีสิ่งกีดขวางบนรางที่อาจทําใหเกิด
การสะดุดลมของประตูได 

         ๒) ควรจัดบริเวณใหสะอาด จัดวางสิ่งของเปนระเบียบ ไมกองวัสดุกอสรางหรือสิ่งอ่ืนใดที่ไมได
ใชงานในบริเวณโดยรอบสถานศึกษา 
      ๓) หมั่นสํารวจ ซอมแซมฝาทอระบายน้ํา และหากฝาทอระบายน้ําทําเปนตะแกรง ตองมีขนาด
ชองวางไมใหญจนอาจทาํใหเทาเด็กเล็กเขาไปติดไดงาย 
      ๔) ควรปลูกตนไม ทั้งไมดอก ไมประดับ และไมยืนตน เพ่ือความสดชื่นและไดรมเงา ทั้งนี้ควร
ปลูกตนไมที่ไมมียางหรือหนามแหลมคม รวมถึงตนไมท่ีมีผลใหญเพราะอาจทําใหเกิดอันตรายแกเด็กได ควรเลือก
ตนไมใหญที่มีรากแกว ก่ิงกานแข็งแรง ไมเปราะหรอืหักไดงาย 
      5) ควรมีสนามใหญอยูดานหนาของสถานศึกษา เพ่ือใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน
สาระการเรียนรูวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา และการออกกําลังกายที่ใชเน้ือท่ีมากๆ ดานขางและเนื้อที่ระหวาง
อาคาร ควรทําเปนสนามขนาดเล็ก และมีสวนหยอมเปนที่พักผอนหยอนใจใหกับเด พื้นสนามควรปรับใหเรียบ ไมมี
กอนหิน  เศษแกว  เศษกระจก  มีการระบายน้ําดี  ไมมีนํ้าทวมขัง  ไมมีฝุนในฤดูแลง  หรือเปนโคลนตมในฤดูฝน 
ควรปลูกตนไมใหญใบหนาบริเวณริมสนาม มีมานั่ง และถังขยะที่มีฝาปดมิดชิด ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กรูจัก
รักษาความสะอาดบริเวณสนามหรือบริเวณใกลเคยีง ควรจัดน้ําพุสําหรับดื่มและอางลางมือ 
 
 
 

  
 
 
 
 

      
 

    ๖) กรณีมีบอน้ํา/ สระน้ํา ตองมีร้ัวหรือวัสดุอื่นใด ที่ก้ันเปนอาณาเขตปองกันมิใหเด็กพลัดตกน้ํา 
และแยกพื้นที่เลนของเด็กใหหางจากแหลงน้ํา ควรมีปายคําเตือนอันตราย คําแนะนําหรืออุปกรณชวยชีวิตอยูใน
บรเิวณใกลเคียง 
      ๗) จัดระเบียบเสนทางการจราจรภายในสถานศึกษา  จัดทางเดินเทาแยกออกจากถนนรถว่ิง 
ใหชัดเจน กําหนดจุดรับ-สงเด็กใหเปนระเบียบ ไมขับขี่เร็วในบริเวณสถานศึกษา และบริเวณที่จอดรถตองก้ันเปน
สัดสวน เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นกับเด็กได 
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      ๘) กรณีสถานศึกษาตั้งอยูในบริเวณท่ีมีเสียงดัง เชน โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด สถานีรถไฟ 
สนามบิน จะตองคํานึงถึงการใชวัสดุปองกันเสียงดังในการกอสรางอาคาร ความดังของเสียงโดยทั่วไปไมควรดังเกิน 
๑๓๐ เดซิเบล เพราะจะทําลายระบบการไดยิน 
       ๙.๒.๒ การจัดสภาพแวดลอมในสนามเด็กเลน 
      ๑) พื้นสนามที่ปูดวยซีเมนต ยางมะตอย กอนกรวด กอใหเกิดความเส่ียงตอการบาดเจ็บของ
ศีรษะท่ีรุนแรง สําหรบัสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ควรปูพื้นสนามดวยทรายหนา ๓๐ 
เซนติเมตร หรือปูพื้นดวยยางสังเคราะหเพ่ือชวยดูดซับพลังงานจากการตกได 
      ๒) การติดตั้งเคร่ืองเลนสนามตองคํานึงถึงการฝงฐานหรือการยึดติดกับพื้นพ้ืนที่การตก ระยะ
วางอิสระและพ้ืนที่การสัญจร  ตองไมมีสิ่งกีดขวางท่ีอาจทาํใหเกิดอันตรายในขณะเลน  การยึดหรือฝงฐานของเครื่อง
เลนสนามถือเปนหัวใจสําคัญของการติดตั้ง ซึ่งเคร่ืองเลนแตละชนิดจะถูกออกแบบฐานรากที่มีขนาดและความลึกท่ี
แตกตางกันขึ้นอยูกับน้ําหนักและแรงท่ีกระทํากับเคร่ืองเลนสนามน้ันๆ การจัดวางเครื่องเลนสนามควรมีระยะหาง 
๑.๕-๑.๘ เมตร โดยรอบ  นอกจากนี้ตองตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้งในสนามกีฬาอยางสม่ําเสมอ  เชน  แปนบาส  
เสาประตูฟุตบอลและพ้ืนสนาม 
      ๓) การดูแลตรวจสอบและบํารุงรักษาสนามและเครื่องเลนสนาม ผูรับผิดชอบดูแลเคร่ืองเลน
สนาม ควรมีคูมือการติดตั้ง มีอะไหล หรือวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อนํามาใชในการบํารุงรักษา และตองใสใจเปน
พิเศษ สําหรับชิ้นสวนที่มีการเคลื่อนไหว หรือชิ้นสวนอื่นๆ ที่สึกหรองายจากการถูไถหรือขัดสีในขณะใชงาน ควร
จัดทํารายการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องเลนแตละชนิด อยางเปนระบบ เพื่องายตอการตรวจสอบและปองกัน
การหลงลืม ระบุความถ่ีของการตรวจสอบ บํารุงรักษาและจดบันทึก กรณีเคร่ืองเลนสนามชํารุด ควรยกเคร่ืองเลน
นั้นออกไปจากสนามหรือใชวัสดุ สิ่งอ่ืนใดก้ันโดยรอบเครื่องเลนนั้น เพ่ือไมใหเด็กเขาไปเลนได 
 ๙.๓ มีระบบการปองกันอัคคีภัยหรือสาธารณภัยอ่ืนๆ ควรมีมาตรการปองกันการระเบิดไฟไหม และกาชพิษ 
เชน มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมใหคนในอาคารไดยินอยางทั่วถึง มีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงในที่ท่ีมองเห็นไดงาย 
โดยใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากพ้ืนอาคารไมเกิน ๑.๕ เมตร มีคําแนะนําการใชเครื่อง สามารถใชงานไดสะดวก
และอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอสําหรับอาคารเรียนท่ีสูงไมเกิน ๒ ชั้น ควรติดต้ังเครื่องดับเพลิงอยางนอย 
อาคารละ ๑ เคร่ือง หากเปนอาคารสูงๆ ควรติดตั้งชั้นละ ๑ เครื่อง ในกรณีที่ไมมีเครื่องดับเพลิง ตองจัดเตรียม
อุปกรณเก็บกักน้ํา/แทงคน้ํา  ที่มีปริมาณนํ้ามากพอที่จะสามารถดับไฟได  โดยมีอุปกรณ  เชน ถังนํ้า  ขันน้ํา และ
สายยาง ฯลฯ เตรียมใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
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 ในบริเวณสถานศึกษาควรติดปายแสดงสัญลักษณหรือคําเตือนตางๆ เชน ปาย บอกทางหนีไฟ ทางออก
ฉุกเฉิน แสดงจุดเสี่ยงอันตราย ผังหรือแผนที่อาคาร ฯลฯ นอกจากสัญลักษณหรือคําเตือน สีก็เปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่ง
ที่กําหนดไวเปนสากล คือ สีเพ่ือความปลอดภัยและสีตัด 
 

รูปแบบของเคร่ืองหมายและสีเพื่อความปลอดภัย 

  
 

นอกจากนี้ ควร มีการเตรียมแผน

ฉุกเฉินของสถานศึกษา โดยใหครู เจาหนาท่ี 

บุคลากรของสถานศึกษา ไดรับการฝกซอม

การดับเพลิง การปฐมพยาบาล การกูชีพ

เบื้องตน รวมทั้งสถานศึกษาควรมีแผนฉุกเฉิน

เพื่อรองรับภัยที่ไมคาดคิด หรือภัยธรรมชาติ 

มีการซอมการอพยพ การเตรียมอุปกรณปฐม

พยาบาล และแผนการส งตอ เด็ กไปยั ง

โรงพยาบาลใกลเคียง 
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