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บทน า

 ที่พักอาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการด ารงชีพของ
มนุษย์ เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ จะใช้เวลาสองในสามของแต่ละวัน อยู่ในบ้านพัก
อาศัย ทั้งการพักผ่อนหลับนอน และการท ากิจกรรมต่างๆ ภายในครอบครัว  

 จึงนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะขาดมิได้ เพราะเป็นสถานที่ที่สามารถป้องกัน
ความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน ตลอดจน ป้องกันสัตว์และแมลงมารบกวน 

 แต่ที่พักอาศัยนั้น จ าต้องมีสภาพที่เหมาะสมต่อการพักอาศัยด้วยโดยเฉพาะ
จะต้องเป็นที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ
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หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย

ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย

การป้องกันอุบัติเหตุ

ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม

การป้องกันโรคติดต่อ                                        
http://www.lekarchitect.com/uploads/1/1/1/9/11193945/6117438_orig.jpg
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ที่พักอาศัย หมายถึง อาคารบ้านเรือน รวมถึงตึก โรง และแพที่
มนุษย์จัดสร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยทั้งกลางวันและกลางคืน ภายในที
พักอาศัยประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ มีทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก  
อุปกรณ์และเครื่องใช้สอยที่จ าเป็นตามความต้องการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
และความเป็นทั้งส่วนตัว และครอบครัวของผู้พักอาศัย

นิยาม 
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การสุขาภิบาลทีพ่ักอาศัยและอาคารสถาบัน หมายถึง การจัดการ
และควบคุมดูแลที่พักอาศัยหรืออาคารสถาบันให้สะอาดถูกสุขลักษณะ โดย
จัดการให้ได้ตามความต้องการขั้นพื้นฐานทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การ
ป้องกันโรคติดต่อ และจัดให้ปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้พักอาศัย
หรือผู้ใช้บริการด้วย

นิยาม 
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ลักษณะที่พักอาศัย

 ที่พักอาศัยมีอยู่หลายลักษณะ โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น บ้านเดี่ยว บ้าน
แฝด ตึกแถว (shop house) เรือนแถว ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ (town house) ห้องชุด 
(flat) หรืออาคารชุด (condominium)

 ไม่ว่าจะถูกเรียกอย่างไรก็ตาม แต่มีจุดมุ่งหมายคล้ายกันหรือเหมือนกันคือ ใช้เป็น
สถานที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็นที่กิน ที่นอน ที่พักผ่อนหย่อนใจ ที่ท างาน ตลอดจน การท า
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมายในชีวิตประจ าวัน 

 การที่มนุษย์เลือกที่จะสร้างที่พักอาศัยในลักษณะใดนั้น ขึ้นอยู่กบปัจจัยหลาย
ประการ เช่น งบประมาณการก่อสร้างหรือซื้อ ท าเลที่ตั้ง ความสะดวกสบาย จ านวน
สมาชิกภายในครอบครัว จุดมุ่งหมายเชิงธุรกิจ เป็นต้น
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 ที่พักอาศัยในลักษณะนี้จะถูกปลูกสร้างขึ้น
เป็นหลังหากเป็นหลังเดี่ยวอิสระ จะถือว่า
เป็น “บ้านเดี่ยว” 

 หากมีผนังที่ใช้ร่วมกันด้านหนึ่ง จะถือว่า
เป็น “บ้านแฝด” 

 ซึ่งบ้านทั้งสองลักษณะนี้ มักจะมีบริเวณ
บ้าน และรั้วรอบขอบชิดเป็นสัดส่วนที่
ชัดเจน

บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด

http://www.ad-free-thailand.com/photo_ads_m/2014_11_05_NH.jpg

http://p2.s1sf.com/hm/0/ud/1/6591/sh1.jpg



ตึกแถว (shop house)

อาคารที่สร้างเปน็แถวติดต่อกันเกิน 2 หน่วย
(unit) ขึ้นไป อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ

อาคารแถวแบบที่มีเฉพาะพักอาศัย

อาคารพาณิชย์หรือมีเฉพาะร้านค้า

อาคากึ่งที่พักอาศัย กึ่งพาณิชย์ หรือตึกแถว

http://www.novabizz.com/uploads/post/54612-1.jpg 8



ทาวน์เฮาส์ (town house)

 บ้านแถวที่ปลูกเป็นแนวยาว มีตั้งแต่ชั้นเดียวข้ึนไป จนถึง 3-4 ชั้น 
 บ้านลักษณะนี้ใช้เนื้อที่ในการก่อสร้างน้อย ที่ดินแต่ละหน่วยมีขนาดเล็กมากเพียง 16-28 

ตารางวาเท่านั้น 
 ตัวบ้านตั้งอยู่ตรงกลางมีที่ดินเหลืออยู่เล็กน้อย โดยหน้าบ้านอาจจัดเป็นสวนหย่อม ส่วน

ด้านหลังบ้านเป็นลานตากผ้า ท าสวนครัว บริเวณด้านหน้าบ้านติดถนนหรือทางเท้า 
 แต่ละหน่วยของอาคารจะใช้ผนังร่วมกัน ยกเว้นหน่วยแรกและหน่วยสุดท้ายของแถว 

http://www.propt69.com/project_images/2016/10/a38916f1ca581926e75af3c89f59922c/png/whr/Town-House.png



มีลักษณะเช่นเดียวกับอพาร์ตเมนต์ 
(apartment) ที่สร้างได้ห้องมาก (mass 
production) ประโยชน์คือ

 ท าให้เกิดความคุ้มค่า 
 ลดต้นทุนในการผลิต 
 ลดความหนาแน่นของที่อยู่อาศัยไม่ให้

เบียดเสียดกันมากเกินไป 

แฟลต (flat) หรือห้องชุด

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQID-
qfiPZLOuGPdAwJn6_StcUh3uEixBGpmrX-QoMNLbSuBXAiRGwKQQ
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อาคารชุด หรือคอนโดมิเนียม (condominium)

เป็นอาคารที่พักอาศัยที่สร้างในแนวดิ่งสูงกว่าแฟลต 

 เป็นอาคารที่มีห้องร่วมกันคือ บุคคลหลายๆคน สามารถถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนเดียวกัน 
 มีลักษณะคล้ายแฟลต เริ่มตั้งแต่ห้องเดี่ยวเอนกประสงค์ไปจนถึง 3-4 ห้องนอน ซึ่งแต่ละ

หน่วยจะมีห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ า ห้องครัว ห้องรับแขก 
 ในอาคารชุดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ 
ห้องชุด และทรัพย์สินส่วนกลาง
ได้แก่ ที่ดิน

http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201411/03/693209c4d.jpg



Flat/Apartment และ คอนโด ไม่น่าจะมีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างกัน แต่จะต่างในเรื่องของ ownership คือกรรมสิทธิ์ของ 
Flat/Apartment "ทั้งตึก" จะเป็นของเจ้าของคนเดียว (หรือบริษัทเดียว) 
ซึ่งจะเป็นผู้บริหารจัดการดูแลการปล่อยเช่า

แตค่นที่อาศัยใน คอนโด สามารถเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิยูนิตของ
ตัวเอง และถือกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์สินส่วนกลาง



ชุมชนแออัด (slum)

 ที่พักอาศัยที่ปลูกสร้างอยู่ติดๆ กัน แบบหลังคาชิดติดกันเป็นบ้านหลังเล็ก ๆ 
การปลูกสร้างเป็นแบบง่ายๆ กึ่งถาวร 

 ใชว้ัสดุก่อสร้างราคาถูกหรือเป็นของเก่าที่น ามาปะติดปะต่อตามแต่เนื้อที่จะ
เอื้ออ านวย เส้นทางสัญจรจึงต้องใช้การน าไม้กระดานยาว ๆ มาตอกต่อกัน 

https://benjarat5652.files.wordpress.com/2014/02/images1.jpg



ชุมชนแออัด (slum)

 ความเป็นอยู่ของผู้คนอยู่ตามสภาพที่ไม่มีทางเลือก คุณภาพชีวิตต่ า ผู้อยู่อาศัยอยู่กัน
อย่างหนาแน่น 

 ในบ้านหลังหนึ่งอยู่กันหลายคนหรือหลายครอบครัว ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ดี ขาดแคลน
การบริการทางด้านสังคม ด้านสาธารณูปโภค ตั้งแต่ ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบระบายน้ า
เสีย ตลอดจนการให้การศึกษาแก่เด็ก การรักษาพยาบาล เป็นต้น

https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRB0A3ZzB3h
shzN8g_v962KZ-qN18ZzVB8kxBeV__2uLdpJeCDz



ความส าคัญของท่ีพักอาศัย

1. เป็นสถานที่ที่ป้องกันอันตรายต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติ รวมถึง
ภัยท่ีอาจเกิดจากมนุษย์ สัตว์ และแมลง

2. เป็นสถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
3. บ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ และช่วยสร้างความรู้สึกเข้าหมู่พวก
4. บ้านเป็นแหล่งผลิตพลเมืองดีให้แก่สังคม เพราะที่พักอาศัยมีผลต่อการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9Gc 
RYtfeXNsJVS8HxoaLTctZ0hcXLLjEOUcAoQZjLNz16KvdxrmyF

https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZiszWEs6NDqi4oBVU-
qj6Qedn1Cp0itJmE0mV9iTYj32Yd7yq



ความจ าเป็นที่ต้องจัดการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย 

 ช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย และด้านจิตใจ
 ท าให้เกิดความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ และโรคติดต่อที่มีสาเหตุอัน

เนื่องมาจากที่อยู่อาศัย
 เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้พักอาศัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 ก่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบ และถูกสุขลักษณะของที่อยู่อาศัย 

https://encrypted-
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRhtc65QDuZ_7eNNoHIojr1LWP4fI_SfwPvZtnKrv6661aP1Sv



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย 

น้ าดื่ม น้ าใช้ ไม่สะอาด และถูกปนเปื้อน
น้ าดื่ม น้ าใช้ มีไม่เพียงพอ และอยู่นอกบริเวณ

ที่อยู่อาศัย
ห้องน้ า ห้องส้วม อยู่นอกตัวอาคาร และใช้

ร่วมกันกับเพื่อนบ้าน
มีห้องนอนใช้นอนรวมกันหลายคนคือ เฉลี่ย

แล้วเกินกว่า  1.5 คนต่อห้อง
มีสถานที่อาบน้ าร่วมกันกับเพื่อนบ้าน หรืออยู่

นอกอาคารที่อยู่อาศัย

ลักษณะความบกพร่องพื้นฐานด้านสุขาภิบาลของที่อยู่อาศัย

No room for a toilet in the house. 
Source: WSP (2010)



ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย 

 พื้นที่ห้องนอนโดยเฉลี่ยน้อยกว่า  40 ตารางฟุตต่อคน

 อาคารบ้านพักอาศัยมีทางเข้าออกทางเดียว หรือไม่สะดวก

 ไม่มีไฟฟ้าใช้

 แสงสว่างในอาคารที่อยู่อาศัยแต่ละห้องมีไม่พอ

 ห้องไม่มีหน้าต่าง และขาดการระบายอากาศที่ดี

 ที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม

 บริเวณบ้านสกปรกเลอะเทอะ มีน้ าขังเฉอะแฉะ

 มีกลิ่นเหม็นรบกวน



ข้อจ ากัดในการจัดการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสม

 ทางด้านเศรษฐกิจ

 ข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับสภาวะทางสังคม

 ข้อจ ากัดทางการศึกษา

 ข้อจ ากัดทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรม

 ข้อจ ากัดทางด้านนโยบาย
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หลักการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัย

สมาคมสาธารณสุขอเมริกัน (American Public Health Administration)      
ก าหนดมาตรฐานความต้องการบ้านพักอาศัยดังนี้

ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้อยู่อาศัย (Fundamental Physiological Needs)
ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้อยู่อาศัย (Fundamental Psychological Needs)
ต้องป้องกันโรคติดต่อภายในบ้าน (Provision against Communicable Diseases)
สามารถป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน (Provision against Accidents)



ความต้องการพื้นฐานทางด้านร่างกาย
(Fundamental  Physiological  Needs)

หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมสนองความต้องการ
ทางร่างกายแก่ผู้อยู่อาศัยได้  เช่น การจัดระบบระบายอากาศให้เหมาะสม มีแสงสว่าง
เพียงพอ เป็นต้น  

ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้อยู่อาศัยที่จะต้องพิจารณาจัดให้ถูกต้องด้วยปัจจัยที่
ส าคัญ ดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้



http://www.urbaneer.com/images/resized/medi
a/uploads/blog/Clip-art-house_600x436.jpg

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์
1. ความต้องการทางกายภาพ
2. ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย
3. ความรักและความเป็นเจ้าของ
4. ความเคารพนับถือ
5. ความสมบูรณ์ของชีวิต
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อุณหภูมิและความชื้น(Temperature and Humidity)

 อุณหภูมิและความชื้น  อากาศร้อนและความชื้นสูงจะท าให้รู้สึกเฉื่อยชา
(sluggish) แต่ถ้าหากมีอากาศเย็นหรือแห้งและความชื้นต่ า มักจะมีความ
กระตือรือร้น

 มนุษย์แต่ละพื้นที่จะมีความรู้สึกสบายต่ออุณหภูมิและความชื้นแตกต่างกัน  ขึ้นอยู่
กับความไวต่อความรู้สึก (sensation) สุขภาพอนามัย (health) เพศ(sex)  
กิจกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่ (activities) เครื่องแต่งกาย และอายุของผู้อยู่อาศัย  
ฯลฯ

 ในประเทศไทย  อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับคนไทย ควรอยู่ในช่วง 26.5-29 องศา
เซลเซียส ความเร็วลม 1 ฟุตต่อวินาที ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50-60 เปอร์เซ็นต์ และ
ที่อุณหภูมิเบี่ยงเบน 3-6 องศาเซลเซียส



การระบายอากาศ(Ventilation) 

การระบายอากาศที่ดี  จะช่วยให้บ้านพักอาศัยปราศจาก
มลพิษทางอากาศภายในบ้านพักอาศัย (Indoor Air Pollution) สาร

มลพิษต่างๆ มักจะเกิดจากการสันดาปเชื้อเพลิงทีเ่กิดจากการหุงต้ม เช่น 
คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  สารประกอบอินทรีย์ ควันบุหรี่  
เป็นต้น 

โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังและเยื่อบุอักเสบต่างๆ (chronic 
respiratory diseases and malignancies)



การระบายอากาศ(Ventilation)

การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ (Natural Ventilation)

เป็นการออกแบบและสร้างส่วนต่างๆภายในบ้าน ให้มีการระบาย
อากาศเป็นไปโดยธรรมชาติ  เช่น  ห้องนอน  ห้องนั่งเล่น  ห้องครัว  ห้องน้ า  
ห้องส้วม เป็นต้น

อาศัยธรรมชาติท าให้เกิดความดันบรรยากาศที่
แตกต่างกันในสองพื้นที่ อากาศจึงเคลื่อนที่จาก
ที่ซึ่งมีความดันบรรยากาศสูงไปยังที่ที่มีความดัน
บรรยากาศต่ า

http://www.rpci.co.th/15366434/ventilation-system 



มาตรฐานที่อยู่อาศัยตามก าหนดของการเคหะแห่งชาติ

การระบายอากาศของพื้นที่อยู่อาศัย

 ความสูงจากพื้นถึงเพดานของพืน้ที่ใช้อยู่อาศยั ต้องไม่น้อยกว่า  2.4 เมตร

 ปริมาตรพื้นที่อยู่อาศัย ต้องไม่น้อยกว่า  10 ลูกบาศก์เมตรต่อคน โดยนับรวม
ห้องที่อยู่อาศัยทั้งหมดของบ้าน

 พื้นที่ของประตู หน้าต่าง ช่องระบายลมรวมกัน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
20 ของพื้นที่ห้องนั้นๆ



มาตรฐานที่อยู่อาศัยตามก าหนดของการเคหะแห่งชาติ

การระบายอากาศของพื้นที่ที่ไม่ใช้อยู่อาศัย

 การระบายอากาศใต้ถุน  อาคารที่มีพื้นที่ชั้นล่างลอยพ้นจากระดับ
ดิน ซึ่งบางส่วน หรือทั้งหมดของโครงสร้างนั้นเป็นไม้ จะต้องมีช่อง
ระบายอากาศอย่างน้อย ร้อยละ 10 ของเนื้อที่ใต้ถุนทั้งหมด

 การระบายอากาศห้องหลังคา และเนื้อที่เหนือเพดาน ต้องจัดให้มี
ทางลมผ่านตลอด มีขนาดเท่ากับร้อยละ 5 ของพื้นที่เพดาน ใน
กรณีที่ใช้ห้องหลังคาเป็นที่อยู่อาศัย จะต้องจัดให้มีการระบาย
อากาศ เช่นเดียวกับการระบายอากาศของพื้นที่อยู่อาศัย



การระบายอากาศโดยอาศัยเครื่องมือกล
(Mechanical  Ventilation)  

 การระบายอากาศโดยการติดตั้งพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ เพื่อช่วย
ปรับระดับของอุณหภูมิและเกิดการถ่ายเทอากาศภายในห้อง หรืออาคารที่
อยู่อาศัยตามความเหมาะสมที่ต้องการ

 ไม่ควรน้อยกว่า  15 ลูกบาศก์ฟุตต่อคนต่อนาที  ถ้า 25 ลูกบาศก์ฟุตต่อ
คนต่อนาที จะช่วยระบายกลิ่นได้ด้วย แต่ไม่ควรเกิน 50 ลูกบาศก์ฟุตต่อคน
ต่อนาทีเพราะจะท าให้รู้สึกไม่สบาย  

 เครื่องปรับอากาศ ควรมีอุณหภูมิ ระหว่าง  24 – 29 องศาเซลเซียส



การระบายอากาศโดยอาศัยเครื่องมือกล

การระบายอากาศโดยวิธีกล เป็นวิธีการ
ระบายอากาสที่ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือ
เครื่องกล เช่น พัดลมช่วยให้อากาศ
เคลื่อนไหวหมุนเวียน

http://www.rpci.co.th/15366434/ventilation-system 



การระบายอากาศโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ซึ่งการท างานของแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะการท างานที่คล้ายชื่อ คือ ชุดคอยล์เย็นก็จะมีหน้าที่สร้าง
ความเย็น ส่วนชุดคอยล์ร้อนก็มีหน้าที่สร้างความร้อนออกมา และเครื่องปรับอากาศแต่ละชุดยังมีส่วนประกอบ
ย่อยต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบของเครื่องต้องได้รับการดูแลบ ารุงรักษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
ของเครื่อง และนอกจากนี้แล้วยังต้องมีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมออีกด้วย

เครื่องปรับอากาศ แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร (Indoor) 
เรียกว่า ชุดคอยล์เย็น หรือ แฟนคอยล์ยูนิต 
2. ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร (Outdoor) 
เรียกว่า ชุดคอยล์ร้อน หรือคอนเดนซ่ิงยูนิต 

http://www.npc-se.co.th/backoffice/stock_photo/T139.jpg



แสงสว่าง (Lighting)

• จัดให้มีพอเพียงตามความต้องการของผู้อยู่อาศยั  ส าหรับประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ควรจัดให้มีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องลม รวมกันแล้ว ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของพื้นที่ห้อง 

• บางแห่งของที่อยู่อาศัย  มีเพียงแหล่งแสงสว่างจากภายนอกก็เพียงพอ  
แต่บางแห่ง จ าเป็นต้องมีแหล่งแสงจากหลอดไฟประดิษฐ์เพิ่มเติมใน
บางจุด



แสงสว่าง(Lighting)

หลอดไฟประดิษฐ์ มีข้อควรค านึงอยู่หลายประการ ดังนี้คือ

 ห้ามใช้แสงจ้าหรือแสงมืดสลัว แสงจ้าจะท าให้ตาพร่ามัว  รู้สึกแสบตา  ส่วน
แสงสลัว ท าให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้น  เกิดอาการเมื่อยล้า และมองเห็นไม่ชัด  
อาจเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย

 ห้ามใช้แสงกระพริบ  เพราะจะกระตุ้นประสาทตาให้เป็นไปตามจังหวะของการ
กระพริบของแสงนั้น  สายตาและประสาทตาจะเสื่อมเสียเร็วกว่าปกติ

 จัดให้มีความสว่างกระจายอยู่อย่างสม่ าเสมอทั่วทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
เงาหรือให้มีน้อยที่สุด  ช่วยป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ และก่อให้เกิดความ
สะดวกสบายต่อการอยู่อาศัยและการท างานด้วย



การจัดแสงสว่างในที่อยู่อาศัย

สามารถจัดได้  2 ลักษณะคือ

• โดยใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ (Natural  lighting)

• โดยใช้ดวงไฟ (Artificial  lighting)



การจัดแสงสว่าง โดยใช้แหล่งของแสงจากธรรมชาติ
(Natural  lighting)

แหล่งของแสงสว่างจากธรรมชาติคือดวงอาทิตย์ ควรพิจารณาเป็น
อันดับแรก แต่มีเกณฑ์ที่ควรค านึงถึง ดังนี้คือ

 ให้มีพื้นที่ของหน้าต่างต่อพื้นที่ของตัวอาคารอยู่ในสัดส่วน 1 : 4 เพื่อให้
การกระจายของแสงสว่างเป็นไปด้วยดี  ควรให้ระดับขอบล่างของ
หน้าต่างอยู่สูงกว่าระดับของพื้นห้อง  ประมาณครึ่งกลางของความสูงของ
ห้อง

 เพดานของห้องครัว ควรจะมีสีขาวหรือสีอ่อน ๆ  เพื่อให้สามารถสะท้อน
แสงได้มากขึ้น พื้น และฝาผนังห้องควรมีการเคลือบเงาบางๆ เพื่อลด
ความแตกต่างหรือความตัดกันระหว่างหน้าต่างและสีขาวของพื้นห้อง



แหล่งของแสงจากธรรมชาติ
(Natural  lighting)

http://www.hometipsforwomen.com/app/up
loads/2012/10/natural-light-living-room-a.jpg http://www.vietpage.com/wp-content/uploads/2016/03/luxury-natural-lighting-

living-dining-room-725x400.jpg



แสงสว่างที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น (Artificial  lighting) 

 แสงสว่างที่ได้อาจมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง  เช่น  ไม้  น้ ามัน  ไข  
เทียนไข  ไต้ หรือก๊าซ เป็นต้น 

 แสงสว่างที่ได้จากกระแสไฟฟ้าผ่านทางหลอดไฟที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมา
ได้แก่  ตะเกียง หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  เป็นต้น  

การจัดสภาพแสง  มีองค์ประกอบที่ต้องพิจารณา ได้แก่

 ลักษณะของงาน งานแต่ละอย่าง ต้องการปริมาณและคุณภาพของแสง
ไม่เท่ากัน  ควรจัดให้เพียงพอส าหรับการมองเห็นที่ดี  ไม่ให้จ้าหรือสลัว
มากเกินไป  ทิศทางของแสงอาจส่องมาทางใดทางหนึ่งเฉพาะ



แสงสว่างที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น (Artificial  lighting)

บริเวณที่ต้องท างาน  มีข้อควรพิจารณา ดังนี้

มีขนาดเนื้อที่เท่าใด  พื้น ผนัง เพดานท าด้วยวัสดุอะไร  ทาสีอะไร  และ
สะท้อนแสงได้ดีเพียงใด 

แสงสว่างที่สะทอ้นจากผนัง เพดาน และพื้น อย่าให้เกิดความแตกต่างของ
แสงสว่าง(contrast) มากเกินไป

ลักษณะพื้นผิวหน้าของวัตถุต่างๆ เช่น ผนัง เพดาน และพื้นห้อง  ท าให้
เกิดแสงมากเกินต้องการจากการสะท้อนแสงจากดวงไฟหรือไม่

จัดแสงด้วยแบบที่ให้แสงสว่างกับบรเิวณทั่วไปเทา่เทียมกัน (General  
Lighting) หรือแบบแสงสว่างเสรมิเฉพาะจุดที่ต้องการ (Supplementary  
Lighting)



แสงสว่างที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น(Artificial  lighting)

การเลือกโคมไฟ

• เลือกโคมไฟที่ให้แสงประเภทใด เช่น ส่องตรงๆ โดยผ่านโป๊ะไฟที่เป็นกระจก
ใสหรือให้แสงที่กระจายโดยผ่านโป๊ะไฟที่เป็นกระจกฝ้า 

• การเลือกจัดระบบแสงสว่างให้สอดรับกับลักษณะของผนัง เพดาน และพื้น 

• ความเหมาะสมในแง่เศรษฐกิจของระบบแสงสว่างจากโคมไฟแต่ละชนิด



แสงสว่างที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น (Artificial  lighting)

 การวางผังติดตั้งโคมไฟ จะต้องอยู่ในต าแหน่งที่ได้ผลตามต้องการ
มากที่สุด  ให้เพียงพอต่อการส่องสว่างบนชิ้นงานหรือสิ่งแวดล้อม
โดยทั่วไป  จะต้องท าให้รู้สึกสบายตาและสบายใจของผู้ท างานด้วย

 การบ ารุงรักษา
 มีแผนเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาระบบแสงสว่าง เพื่อการเปลี่ยนหลอดไฟที่

หมดอายุตามก าหนด หรือเปลี่ยนหลอดไฟที่ช ารุด 
 หากโคมไฟสกปรก เนื่องจากมีฝุ่นละอองหรือเขม่าควันไปจับ จ าเป็น

จะต้องท าการเช็ดล้างให้สะอาด เพื่อให้ความสว่างกลับมาดีเท่าเดิม



แสงสว่างที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น (Artificial  lighting)

http://2.bp.blogspot.com/-Kz5_53Vu6u0/T149kOkpiTI/AA 
AAAA AABQY/iw8WhvUTCg0/s1600/decorative.JPG

http://www.illumni.co/wp-content/uploads/2013/08/148_v_P4.jpg



ชนิดของสีและความสามารถในการสะท้อนแสง(%)



เสียงรบกวน (Noise)

เสียงรบกวนหรือเสียงอึกทึก หมายถึง เสียงที่ก่อให้เกิดความร าคาญ
หรือเสียงที่ไม่ต้องการ

อันตรายของเสียงมีสาเหตุมาจากระดับของเสียง (Pitch) ได้แก่ เสียง
สูง เสียงต่ า  โดยเฉพาะเสียงสูงเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของหู
มาก และความดังของเสียง (Loudness)  ซึ่งมีหน่วยเป็นเดซิเบล
(dB)  การอาศัยในที่ที่มีเสียงดังเป็นเวลานาน อาจมีผลท าให้หูชั้นใน
ถูกท าลาย เกิดหูหนวก หูตึง  ปวดศีรษะ  การเต้นของหัวใจผิดปกติ  
นอนไม่หลับ  เป็นต้น



เสียงรบกวน (Noise)

• เสียงดังที่ภายในบ้าน เกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า  
เครื่องปั่นไฟฟ้า  เครื่องดูดฝุ่น เครื่องเสียง  เป็นต้น และอาจมีเสียงดัง
จากภายนอกที่มาจากชุมชนรอบบ้าน ได้แก่ เสียงคุย เอะอะ จอแจ  
เสียงเครื่องขยายเสียง  เสียงจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ

• เวลากลางคืน เสียงในบ้านพักควรอยู่ในช่วงประมาณ 40-50 เดซิเบล
เอ(dBA)  ถ้าในช่วงของการพักผ่อนหรือนอนหลับ ไม่ควรเกิน  30 
dBA   เสียงดังตลอดเวลา  8 ชั่วโมงในหนึ่งวัน ไม่ควรเกิน  75 dBA 
และระดับความดังของเสียงไม่ควรเกิน  130 dBA เพราะอาจมีผลท า
ให้สูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้



ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม
(Fundamental  Psychological and Social Needs)

หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัยเพื่อช่วย
ส่งเสริมให้ผู้อาศัยมีความสุขสบายทางจิตใจ เช่น ความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่แออัดหรือคับแคบ  สมาชิก
ภายในบ้านมีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี มีชีวิตความเป็นอยู่กับ
เพื่อนบ้านได้ดี ภายในที่อยู่อาศัยมีสิ่งอ านวยความสะดวกตาม
ความจ าเป็นพื้นฐาน เป็นต้น



ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4d/ 
ab/6e/4dab6e76285bfc1ca323a0b25bc695bb.jpg
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ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม
(Fundamental  Psychological and Social Needs)

ความเป็นสัดส่วน และเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย 

โดยความเป็นจริงตามธรรมชาติ  มนุษย์ย่อมมีความต้องการ
ความเป็นอิสระในการอยู่อาศัย  ปราศจากการรบกวนจากผู้อื่น  ดังนั้น 
จึงมักจะหาที่อยู่อาศัยแยกออกมาอยู่เฉพาะครอบครัวตน  โดยภายในที่
อยู่อาศัย  จ าเป็นต้องจัดให้มีห้องต่างๆ เป็นสัดส่วน เช่น ห้องนอน 
ห้องรับแขก ห้องครัว ห้องสุขา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ใช้สอยตามความ
เหมาะสม 



 ความสะอาดของที่อยู่อาศัย มีการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งสกปรกต่างๆ  
รวมทั้งของเสียที่เกิดจากที่อยู่อาศัย เช่น น้ าเสีย

 การท าความสะอาดที่อยู่อาศัย อาจแบ่งตามลักษณะงานได้ 3 ขั้นตอนคือ
 ทุกวัน  ได้แก่  การท าสะอาดพ้ืนที่ที่ต้องใช้งานทุกวัน เช่น  การกวาดพื้น  

ปัดที่นอน  โต๊ะ  เก้าอี้  เป็นต้น
 รายสัปดาห์  เช่น  ปัดฝุ่นละอองตามตู้  จัดตู้กับข้าว  ล้างตู้เย็น  ล้างพื้น

ห้องน้ า  เป็นต้น
 รายเดือน  เช่น  การกวาดหยากไย่  เช็ดหน้าต่าง  ประตูมุ้งลวด  เป็นต้น

ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม
(Fundamental  Psychological and Social Needs)



ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
ที่อยู่อาศัยที่สวยงาม  ภูมิฐาน และมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย ไม่สกปรกเลอะเทอะทั้งภายนอก ภายในอาคาร และบริเวณ
บ้าน   มีสภาพที่เข้ากับสภาพของชุมชนโดยส่วนรวมได้  จะท าให้ผู้
อาศัยเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสบายใจได้

ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม
(Fundamental  Psychological and Social Needs)



ความสะดวกสบาย  โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้

 การเลือกท าเลที่ตั้งบ้าน  ไม่ห่างจากที่ท างาน  ตลาด  โรงเรียนมาก
นัก สะดวกต่อการเดินทางไปมา สาธารณูปโภคเข้าถึง  

 การจัดวางตัวบ้านบนที่ดิน  ควรให้มีความสะดวกต่อการเดิน
ทางเข้าออกประตูใหญ่  วางต าแหน่งตัวบ้านให้ได้รับแดด และรับ
ลมแต่พอสมควร

 การจัดวางเครื่องเรือนเครื่องใช้เหมาะกับบ้าน และจัดล าดับให้
ต่อเนื่องของงาน  ท าให้เกิดความสะดวกสบายไม่เปลืองแรงงาน

ความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจและสังคม
(Fundamental  Psychological and Social Needs)



การป้องกันโรคติดต่อ
(Protection against Communicable Diseases)

การติดต่อของโรคภายในบ้านพักอาศัย  จะเป็นไปได้ง่ายหรือ
ยาก  ขึ้นกับองค์ประกอบที่ส าคัญ  3 ประการคือ 

 ตัวบุคคล(Host)

 เชื้อโรค(Agents) 

 สิ่งแวดล้อมโดยรวม(Environment)



การมีน้ าสะอาดปลอดภัย
(Safe  Water  Supply)

น้ ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพอย่างมาก  ทั้งนี้เพื่อ
การอุปโภค และบริโภค  ได้แก่ การดื่ม  การซักล้าง  การหุงต้ม
อาหาร  การก าจัดสิ่งปฏิกูล  ฯลฯ 



การเตรียมอาหารที่ปลอดภัย
(Safe  Food  Preparation) 

อาหารเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน  เพราะโดยส่วนใหญ่ ผู้อยู่อาศัยจะ
เตรียมอาหาร  ปรุง ประกอบและรับประทานอาหารภายใน
บ้านพักอาศัย 



การก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
(Sanitary  Excreta  Disposal)

สิ่งปฏิกูลคือของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากร่างกายของ
มนุษย์  รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย  หากมีการก าจัดไม่ดี  อาจเป็น
สาเหตุของการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มากับระบบทางเดิน-
อาหารได้  โดยการแพร่ไปกับแหล่งน้ าหรือผิวดิน  ตลอดจนมี
พาหะน าโรค 



การก าจัดมูลฝอย
(Disposal of Solid Waste)

มูลฝอยเป็นของเสีย ของทิ้งจาการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ทั้งที่เป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ข้ีเถ้า และอ่ืน ๆ 



การระบายน้ าเสียและน้ าผิวดิน
(Drainage of Waste water and Surface water)

น้ าเสียที่เกิดจากการใช้น้ าในชีวิตประจ าวันของผู้คนใน
อาคารบ้านเรือน ตลอดจน น้ าผิวดิน  ในที่นี้หมายถึงน้ าฝนที่ตก
ลงมาขังในแอ่ง ในที่ลุ่ม ตามบริเวณรอบบ้าน 



สุขวิทยาส่วนบุคคล
(Personal and Domestic Hygiene)

สุขวิทยาส่วนบุคคล เป็นเรื่องการดูแลความฉลาดและ
สุขภาพของบุคคลให้อยู่ในสภาพดี ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไปสู่คน
อื่นๆ ในครอบครัว หรือไม่มีพฤติกรรมที่จะน าเชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกายของตนเอง 



โครงสร้างของบ้านสามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้
(Structural Safeguards against Disease Transmission )

บ้านพักอาศัยที่มีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่ดี และถูกสุขลักษณะ 
จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 



การป้องกันอุบัติเหตุ
(Protection against Accidents)

อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่ได้
คาดคิดไว้ล่วงหน้า หรือไม่มีเจตนาท าให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์
นั้นแล้ว มีผลก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ได้



 อุบัติเหตุอันเกิดจากการพลัดตกหกล้ม

 อุบัติเหตุอันเนื่องจากอัคคีภัย

 อุบัติเหตุอันเกิดจากพิษของสารเคมีหรือสารพิษ

 อุบัติเหตุอันเกิดจากไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อต

 อุบัติเหตุอันเกิดจากของมีคม

 อุบัติเหตุอันเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในที่พักอาศัย
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