
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม สุขภาพในชีวิตประจ าวัน: 
กรณีการขับถ่าย ส้วม และสุขภัณฑ์

โดย มนฤทัย ไชยวิเศษ
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เรื่องส้วมเป็นความส าเร็จของวงการสาธารณสุข

สามารถท าให้คนไทยขับถ่ายในส้วม เดิมคนไทยไม่
มีห้องส าหรับขับถ่าย และคนก็ไม่ไดข้ับถ่ายในส้วม
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ความส าคัญของการศึกษาเรื่อง ส้วม และ สุขภัณฑ์

1.การขับถ่ายเป็นกิจกรรมด้านชีววิทยาของมนุษย์ 

2.การขับถ่ายเป็นเรื่องของวัฒนธรรม 

3.การขับถ่ายเป็นเรื่องของสังคม และสามารถสะท้อนให้
เห็นทัศนคติต่อชีวิตและสังคม
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ส้วมเป็นความจ าเป็น

มนุษย์จ าเป็นต้องขับถ่าย  ส้วมเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
บ้าน เจ้าของสถานที่ ต้องจัดหาให้มีสถานที่ในการขับถ่าย

เรื่องส้วมเป็นทั้งพื้นที่ของปัจเจก และ พื้นที่สาธารณะ
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การปรากฏตัวของสถานที่ส าหรับขับถ่าย

จากสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน นับเป็นปรากฏการณ์ที่
เกิดข้ึนในสังคมไทย เป็นสิ่งใหม่ ความรู้สึกใหม ่ที่
เกิดข้ึนพร้อมกับพฒันาการทางสังคมที่เข้าสู่สังคม 
เมืองสมัยใหม่
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คน ในประวัติศาสตร์เรื่องส้วม

ส้วมในสังคมเดิม ได้แก่ ชาวบ้าน พระ คนชั้นสูง 

ส้วมในสังคมศิวิไลซ์ ได้แก่ ผู้ดี นักเรียนนอก คนในเมือง 
คนบ้านนอก 

ส้วมในสังคมพัฒนา คนในเมือง คนชนบท คนชัน้กลาง 
ไฮโซ

6



เมืองในสังคมเดิม7



วิถีชีวิตที่ผูกพันกบัแมน่ ้า
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คนขับถ่ายในเมือง9



หญิงชาวบ้าน10



ก้าวแรกของการจัดการเรื่องส้วม

การดูแลเรื่องความสะอาดและสุขภาพอนามัย ถือว่า
เป็นจุดรุ่งเรืองของภารกิจปฏิรูปสังคม และชีวิตความ
เป็นอยู่ของผู้คนโดยเฉพาะในพระนคร
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พระราชก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ พ.ศ.2440 

สมัยก่อนคนในบางกอกผูกพันกบัแม่น้ า ล าคลอง แต่เมื่อ
สภาพเมืองเปลี่ยน รัฐเข้ามาจัดการกับวิถีชีวิต เช่น จัดการ
เรื่องการขับถ่ายและช าระร่างกาย

ตอนจัดการเบื้องต้นยังไม่ได้ค านึงเรื่องสุขภาพ แต่จัดการ
เพราะกลัวจะเสื่อมเสียเกียรติของพระนคร
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บทลงโทษทางกฎหมาย

กฎหมายโปลิศ  พ.ศ. 2418 

ถ่ายริมถนนเสียค่าปรับ 20 บาท ไม่มีค่าปรับ ถูกจับมัด
ไว้ 4 ชั่วโมง 

    (ค่าปรบัเท่ากับเงินเดือนกุลีทั้งเดือน)
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จุดเริ่มการเปลี่ยนพฤติกรรม

การเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องส้วมของคนในพระนคร 
ตั้งแต่ระดับรัฐ คือ 

พระบาทสมเด็จพระกล้าเจ้าจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ผู้บัญชาการกรมศุขาภบิาล 

กรมหมื่นนเรศวร์วรฤทธิ์ เสนาบดีกระทรวงนครบาล
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การตั้งกรมสุขาภิบาล ที่มาของค าว่า สุขา

จุดมุ่งหมายการตั้งกรมศุขาภิบาล คือ การรักษาความสะอาดพระนคร
และการป้องกันกาฬโรค ตอนแรกจะตั้งเป็นเทศบาล แต่มีผลกับชาว
ต่างประเทศด้วยจึงตั้งเป็นกรมสุขาภิบาล ตอนแรกเขียนทั้ง 
ศุขาภิบาล และ สุขาภิบาล แปลว่า การบ ารุงรักษาความสุข 

ค าว่า สุขา ย่อมาจากค าว่า “ห้องสุขาภิบาล” ชาวบ้านเรียก ส้วม  เว็จ 
สังเกตว่า ส้วม มา เว็จ หาย จาก สุขา มาเป็น ห้องน้ า
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ประวัติแบบส้วม
ส้วมหลุม (นายอินทร์ บุญสะอาด ผู้ตรวจการสุขาภิบาล            

อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา) พ.ศ. 2474

ส้วมถังเท (บริษัทสะอาด ออนเหวง อืน่ๆ) พ.ศ. 2440

ส้วมคอห่าน (พระยานครพระราม) สวัสดิ์ มหากายี

สมุหเทศาภิบาล ผู้ส าเร็จราชการมณฑลพิษณุโลก พ.ศ. 2467

ส้วมชักโครก (จอห์น แฮริงตัน) พ.ศ. 2139
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ห้องสรงในพระที่นั่งวิมานเมฆ23



วิธีการของรัฐให้คนเข้าส้วม

รัฐใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 40-50 ปี ในการจัดการเรื่องการขับถ่าย
ให้บังเกิดผลอย่างชัดเจน เริ่มจากปี พ.ศ. 2440 
รัฐสร้างส้วม เว็จสาธารณะ และใช้กฎหมายบังคับ 

เมื่อรัฐบังคับชาวบ้านในเมืองหลวงเข้าส้วมมาระยะหนึ่งแล้ว 
ก็ขยายไปส่วนภูมิภาค หรอื ท้องถิ่น ช่วงที่ประยุกต์และ
รณรงค์เรื่องส้วมกับท้องถิ่นมากคือ ช่วง พ.ศ. 2460-2490
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แบบเรียน

วิธีการของรัฐนอกจากออกกฎหมายแล้วก็ให้ความรูใ้น
แบบเรียน จากหนังสือ การรักษาตัว สุขวิทยาและ
อนามัย และสุขศึกษา
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เมื่อมี สาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2461 ตั้งกรมสาธารณสุข ขึ้นต่อกระทรวงมหาดไทย 
สุขาภิบาล เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณสุข 

ความส าเร็จของการด าเนินงานสุขาภิบาล ส่วนหนึ่งคอืการ
ได้รับความช่วยเหลือจาก มูลนิธิรอ็คกี้เฟลเลอร์  

เกิดการสร้างส้วมในท้องถิ่นมาก แต่ราษฎรไม่ใช้ส้วม

27



การเปลีย่นแปลงการปกครองกับงานสาธารณสุข

พ.ศ. 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

อ้างความชอบธรรมในการใส่ใจเรื่องสุขภาพของ
ราษฎรในส่วนภูมิภาค 
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข

ฉบับปี พ.ศ. 2484 มีเรื่องส้วมแยกหมวดเฉพาะ จนถึงฉบับปี พ.ศ. 2495,
พ.ศ. 2497, พ.ศ. 2505, พ.ศ. 2507

ฉบับปี พ.ศ. 2535 หมวดเรื่องส้วมหายไป ได้ให้อ านาจกับท้องถิ่นในเรื่อง
ส้วม และน าเรื่องส้วมไปรวมกับ “การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย” 

สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องส้วมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนเมือง 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที ่2 พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน)
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เมื่อส้วมกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต

เมื่อมีนโยบายรัฐ มีบทลงโทษทางกฎหมาย มีการด าเนินงานด้าน
สาธารณสุข มีการสอนในแบบเรียน หลังจากนั้นเป็นเรื่องของ

เรื่องของการโฆษณา

เรื่องการบริโภคเชิงสัญญะ
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พ.ศ. 251331



พ.ศ.  253932



ห้องที่สวยที่สุดในบ้าน พ.ศ. 254033



พ.ศ. 2541
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ธรรมชาติ กับอนุรักษ์
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ภาพ 2528   กับ ภาพ 255836



พ.ศ. 2558
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สรุปเรื่องการขับถ่ายในชีวิตประจ าวัน

ห้องน้ าสะอาด

ห้องน้ าสุขภาพ

การประยุกต์ใช้การเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการขบัถ่าย
กับเรื่องอื่น ๆ
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