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บทที่ 5 
สิ่งปฏิกูลและการจัดการที่เหมาะสม



• ความหมายและความจ าเป็นในการก าจัดสิ่งปฎิกูลและการ
จัดการที่เหมาะสม

• สาเหตุของการเกิดโรคโดยมีอุจจาระเป็นสื่อ

• หลักการและวิธีการสร้างส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
• วิธีการก าจัดสิ่งปฏิกูล และการออกแบบและก่อสร้างที่เหมาะสม 

• ปัญหาที่เกิดจากการก าจัดสิ่งปฏิกูล ทั้งในเขตเมืองและเขต
ชนบท

ขอบเขตของเนื้อหา
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ความจ าเป็นในการจัดการส่ิงปฏิกูล

1. ท าให้สภาพแวดล้อมเกิดความสกปรก

2. เป็นแหล่งเพาะพันธ์ของเชื้อโรค

3. เกิดกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดความร าคาญ 

4. การก าจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะเป็นการแสงถึง

วัฒนธรรมที่ดีงาม



ส่วนประกอบอุจจาระคน

1. ส่วนที่เป็นกากของแข็ง  27  กรัม/คน/วัน 
2. ส่วนที่เป็นของเหลว   100 - 200 กรัม/คน/วัน 
3. มีเชื้อจุลินทรีย์

* E-Coli 400x106 ตัว
* Fecal Coliform   2000x106 ตัว
* Fecal Streptococci   2000x106 ตัว

* อุจจาระ/คน/วนั  Joseph, A., Salvato, Jr. Environmental Engineering and Sanitation. 1982.pp.379 



ความจ าเป็นในการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล

เนื่องจากว่าอุจจาระ มีเชื้อโรค เช่น E.coli ปนเปื้อนอยู่ ซึ่งสามารถติดต่อ

มายังมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่านทางอาหารหรือน้ าเป็นสื่อ เมื่อมนุษย์ได้รับเข้าไปอาจ
ก่อให้เกิดโรคได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ดีและถูกต้องเพื่อ
ความปลอดภัยของมนุษย์

http://www.babwnews.com/ http://pad3.whstatic.com/images/thumb/7/7d/Kill-E.-Coli-in-Your-Body-
Step-4.jpg/aid4539787-728px-Kill-E.-Coli-in-Your-Body-Step-4.jpg



วัตถุประสงค์ในการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล

 เพื่อที่จะท าลายเชื้อโรคหรือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่
ปนเปื้อนมากับสิ่งฏิกูล

 เพื่อท าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสิ่งฏิกูลไม่ให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น มลพิษทางน้ า มลพิษทางดิน เป็นต้น 

เชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับสิ่งฏิกูลมักท าให้เกิดโรคทางระบบ
ทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องท าการสกัดก้ันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคจากสิ่งฏิกูลไม่ให้แพร่กระจายไปได้



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

หมายถึงระบบที่น ามาใชใ้นการเปลี่ยนสภาพของเสยีในสิง่ฏิกูลให้
อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการเกิดโรค ไมก่่อให้เกิดอันตราย แล้วจึงท า
การก าจัดทิ้งไปหรือใช้ประโยชนอ์ย่างอื่น เช่น ท าปุ๋ย เชื้อเพลิง ฯลฯ 

http://mblog.manager.co.th/upl
oads/97/images/funnyt1.jpg

http://p.isanook.com/ca/0/ud/187/93
8724/97850707.jpg



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

“ ส้วม ” ซึ่งมีหลายลักษณะแล้วแต่จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่
ละคนหรอแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มอาจไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้เพราะอาจเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่จะขอกล่าวเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานของ
การบ าบัดและการก าจัดสิ่งฏิกูล



1. ระบบไม่ใชน้้ า ( Dry system, off-site treatment and 
disposal ) สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอก
บริเวณที่ตั้งอาคาร

ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

คือระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลมที่ไม่ใช้น้ าราดหรือ
ขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงถังเก็บ และสิ่งปฏิกูลจะถูกน าไปบ าบัดนอก
อาคาร ซึ่งไม่ใช่วิธีที่ถูกสุขลักษณะนักเนื่องจากอาจมีการปนเปื้อน
ในระหว่างการเดินทางไปก าจัด โดยระบบดังกล่าวมีใช้อยู่ 3 
ประเภท คือ



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

1.1 ส้วมถังเท (Bucket Latrine)
ลักษณะของส้วมคือมีที่ เก็บกักสิ่ ง

ปฏิกูลเป็นถัง ตัวเรือนส้วมและมีพื้นที่ส้วมที่มีรู
หรือช่อง ให้มีขนาดโตพอที่สิ่งปฏิกูลจะตกลงไป
ได้ โดยต้องมีที่ปิดฝาถังที่มิดชิดเพื่อป้องกันแมลง
ลงไป จากนั้นเมื่อเต็มก็น าไปบ าบัดต่อไป

http://www.clean-water-for-laymen.com/images/sanitation7.jpg



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

1.2 ส้วมเคมี (Chemical Toilets)

อาจจัดไว้ในพวกส้วมถังเท แต่ต่างกันตรงที่มีการใช้
สารเคมีย่อยสลายสารอินทรีย์และท าลายเชื้อโรคในสิ่งปฏิกูล



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

1.3 ส้วมหลุมตัน (Vault Privies)

ลักษณะของส้วมคือมีหลุมกัก
เก็ บสิ่ งปฏิ กู ลซึ่ ง สร้ า งด้ วยวั สดุ ที่
ป้องกันไม่ให้น้ าซึมเข้าออกได้ เช่น ท า
ด้วยคอกรีต เหล็กไร้สนิม ไฟเบอร์
กลาส

https://digital.library.unt.edu/



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

2. ระบบไม่ใช้น้ า สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดภายในอาคารหรือ
ภายในบริเวณที่ตั้งอาคาร ( Dry system, on -site treatment and 
disposal )

สิ่งปฏิกูลจะถูกน าไปบ าบัดและก าจัดภายในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร 
จะไม่ใช้น้ าเป็นตัวขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล และสิ่งปฏิกูลจะถูกบ าบัดแลก าจัดภายใน
ที่กักเก็บจนกว่าจะเกิดการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลอย่างสมบูรณ์และมีความ
ปลอดภัย แล้วจึงน ากากตะกอนหรือของเหลวที่ผ่านการบ าบัดแล้วไปก าจัดให้
เหมาะสมต่อไป เช่น ท าปุ๋ย ถมที่ลุ่ม ปรับสภาพดิน เป็นต้น ซึ่งการบ าบัดด้วย
วิธีนี้ได้แก่



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

2.1 ส้วมหลุม (Pit Privies)

ไมใ่ช้น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะท าเป็นหลุม
ดิน ให้หลุมมีขนาดเพียงพอที่จะย่อยสลายอย่างสมบูรณ์และ
ปลอดภัยได้



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

2.2 ส้วมหมัก (Composting Latrines)
 ไมใ่ช้น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล
มีวัตถุประสงค์ของการใช้ส้วมชนิดนี้คือ จะใช้หมักท าปุ๋ย

https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/3c/02/e0/3c02e0e8aa0f675e33dde260e95f5d85.jpg



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

2.3 ส้วมร่องดิน (Trench Latrines)
ไม่ใช้น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูล ลักษณะเป็นร่องดินที่ขุดเป็น

แนวตามยาว เมื่อใช้งานเสร็จก็จะกลบ มักใช้กับกรณีที่อาศัยอยู่ชั่วคราว 
เช่น ค่ายทหาร แคมป์ลูกเสือ เป็นต้น

http://www.sswm.info/sites/default/files/toolbox/HARVEY%20et%20al
%202002%20Trench%20Latrines.JPG

http://www.sswm.info/sites/default/files/toolbox/
WHO%202011%20Simple%20Trench%20Latrine.jpg



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

2.4 ส้วมแขวน 
(Overhang Latrines)

ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ส้ ว ม แ ข ว น
ประกอบด้วยตัวเรือนส้วมและพื้นที่ส้วม
ที่สร้างบนเสาไม้เหนือน้ าตามริมฝั่งแม่น้ า 
ทะเล หรือมหาสมุทร

https://encrypted-
tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTveBw2U5Ud3OS8lr0a
_-s_tOOyGuZKb_qx31x8vLanM1cmV27-QTG6qlA



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

3. ระบบใช้น้ า สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือ
นอกบริเวณที่ตั้งอาคาร ( Wet system, off-site treatment and 
disposal )

หมายถึงระบบที่ใช้น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่กักเก็บ
และสิ่งปฏิกูลถูกบ าบัดภายในถังกักเก็บ แล้วปล่อยส่วนที่ เป็น
ของเหลวที่ยังคงมีสารอินทรีย์และเชื้อโรคไปบ าบัดและก าจัดต่อโดย
ท่อระบายน้ าเสียไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียศูนย์กลางภายนอกอาคาร



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

4. ระบบใช้น้ า สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดในอาคารหรือ
บริเวณ (Wet system, on-site treatment and disposal)

หมายถึงระบบที่ใช้น้ าในการขับเคลื่อนสิ่งปฏิกูลลงสู่ที่กัก
เก็บและสิ่งปฏิกูลถูกบ าบัดภายในถัง กักเก็บ อาจมีการแบ่งชนิด
ของส้วมตามลักษณะที่ใช้น้ าและลักษณะของหลุมที่เก็บกักสิ่ง
ปฏิกูลได้หลายอย่าง แต่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันคือ



ระบบบ าบัดและการก าจัดสิ่งปฏิกูล

ส้วมราดน้ า (Pour-flush Toilet)

เป็นส้วมที่ให้มีน้ าขังอยู่ใต้พื้นส้วมซึ่งมีการออกแบบที่รองรับ
ให้น้ าขังอยู่ ถังเกรอะ หรือ บ่อเกรอะ (Septic Tanks) เป็นส้วมระบบ
ที่ใช้น้ าและให้มีน้ าขังอยู่ที่โถส้วมแบบราดน้ าหรือแบบชักโครกผลักดัน
น้ าไหลไปยังที่เก็บกักสิ่งปฏิกูล เพื่อการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลในถัง
เกรอะซึ่งสร้างไว้ห่างจากพ้ืนส้วมโดยมีท่อน าสิ่งปฏิกูลลงสู่ถัง



โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่ควรน ามาพิจารณา
เลือกใช้ระบบบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูล มีดังต่อไปนี้

1. สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงได้แก่ อุณหภูมิ และปริมาณน้ าฝนที่ตกในท้องถิ่นนั้น เป็นต้น
2. สถานที่ตั้งของระบบ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะของดิน อุทกวิทยา เป็นต้น
3. ประชากรเป็นอย่างไร ได้แก่ จ านวนประชากรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ลักษณะ

ของบ้านที่อยู่อาศัย
4. สุขภาพของคนในบ้านทุกกลุ่มเป็นอย่างไร ระดับรายได้ ความเชี่ยวชาญในการ

สร้างส้วมของคนในท้องถิ่น สาธารณูปโภค เป็นต้น
5. การอนามัยสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างไร การปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็น

อย่างไร และการก าจัดสิ่งปฏิกูลมีหรือไม่ถ้ามีเป็นอย่างไร เป็นต้น
6. องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ความสนใจของประชาชนเป็น

อย่างไร ระดับความรู้เรื่องสุขวิทยาของประชาชนเป็นอย่างไร เป็นต้น



สรุป

 สิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบ าบัดและก าจัด เพราะว่าสิ่งปฏิกูลเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์โรค หรือแพร่การกกระจายเชื้อโรค ไม่ว่าจะทางอาหารหรือน้ าเป็นสื่อ 

 เมื่อมนุษย์ได้รับเชื้อโรคเข้าไปก็จะท าให้เกิดโรคได้ โดยที่มีการบ าบัด และก าจัด
ได้ด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ 

 ระบบไม่ใช้น้ า สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณ
ที่ตั้งอาคาร ระบบไม่ใช้น้ า สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดภายในอาคารหรือ
ภายในบริเวณที่ตั้งอาคาร

 ระบบใช้น้ า สิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดนอกอาคารหรือนอกบริเวณที่ตั้ง
อาคารระบบใช้น้ า และสิ่งปฏิกูลถูกน าไปบ าบัดและก าจัดในอาคารหรือบริเวณ 

 แตท่ั้งนี้ทั้งนั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วย เช่น สภาพภูมิอากาศ สถานที่ตั้ง
ของระบบ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น



การจัดการส้วมและ
สิ่งปฏิกูลหลังภาวะน้ าลด



ส้วมที่จะท าในพื้นที่น้ าท่วมเพื่อรองรับการขับถ่าย มีอยู่ 2 รูปแบบ 
ได้แก่ ส้วมน็อกดาวน์หรือส้วมฉุกเฉินและส้วมลอยน้ า

ส้วมฉุกเฉินรูปแบบต่างๆ ส้วมลอยน้ า









สถานการณ์พฤติกรรมของคนไทยในสถานการณ์น้ าท่วม

1. ขับถ่ายลงน้ า มีการถ่ายปัสสาวะและอุจจาระลงในน้ าที่ท่วมขัง
เนื่องจาก ห้องส้วมถูกน้ าท่วมใช้การไม่ได้ และไม่สะดวกเดินทางไป
ยังสุขาลอยน้ าในช่วงเวลากลางคืน

2. ขับถ่ายลงถุงด าแต่ทิ้งถุงด าลงในน้ า เนื่องจากท้องถิ่นไม่มีการ
ด าเนินการเก็บขยะในชุมชนช่วงน้ าท่วม

3. ทิ้งขยะต่างๆลงในน้ า เพราะคิดว่ากระแสน้ าจะพดัพาขยะไปที่อื่น
4. ไม่ผูกปากถุงขยะให้มิดชิดก่อนน าไปทิ้ง ท าให้ขยะและสิ่งปฏิกูลตก

หล่นระหว่างการขนย้าย



หลักการและแนวคิดการจัดการสิ่งปฏิกูล

• ให้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะลงในโถส้วม ห้ามถ่ายลงในน้ าโดยตรง เพื่อ
ไม่ให้เป็นการกระจายเชื้อโรคที่ก่อใหเ้กิดโรคระบาดต่างๆได้ กรณีที่ไม่มีส้วม
ต้องถ่ายลงส้วมประดิษฐ์ทีใ่ช้ถงุด าเป็นที่เก็บอุจจาระ
• การถ่ายอุจจาระในถุงด า ถ้าใช้ครั้งเดียวใหม้ัดปากถุงใหแ้น่น แต่ถ้าจะใช้
หลายครั้งให้ใส่ปูนขาวเพื่อฆ่าเชื้อโรค
• น าถุงด าใส่อุจจาระ มาใส่ถุงด าอีกชั้นหนึ่ง และน าไปทิ้งบริเวณที่จัดไว้ 
เพื่อรอน าไปก าจัดต่อไป 
• การมัดปากถุงด าหรือถุงขยะ ควรไล่อากาศในถุงออกให้หมดเพื่อประหยัด
พื้นที่ทิ้ง



การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

กรณี ใช้ถุงด า

• หลังการขับถ่ายลงถุงด า ควรมัดปากถุงด้วยเชือกหรือยางใหแ้น่นแลว้
น าไปรวบรวมไว้ในที่น้ าไม่ท่วม หรือจุดที่อบต.หรือเทศบาลก าหนด เพื่อ
รอให้อบต./เทศบาลน าไปก าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ถ้ามียาฆ่าให้ใสใ่น
ถุงด า หรือใส่ EM และมัดให้แน่นหนาก่อนน าไปทิ้ง หรือโรยด้วยปูน
ขาว

สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระ หรือปัสสาวะ รวมถึงวัตถุ
อื่นใดซ่ึงเป็นของโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 



• สถานที่  ควรอยู่ห่างจากแหล่งชุมขน และแหล่งน้ าอย่างน้อย 30 
เมตร ขุดหลุมเพื่อการถ่ายสิ่งปฏิกูลที่สูบมาและฝังกลบ (กรณีเป็น
ของเหลว) ควรใช้ปูนขาวโรย ก่อนท าการฝังกลบ เพื่อไม่ให้เป็น
แหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค

• กรณีเป็นถุงด าบรรจุสิ่งปฏิกูล สถานที่ก าจัดควรอยู่ห่างจากแหล่ง
ชุมขน และแหล่งน้ าอย่างน้อย 30 เมตร ขุดหลุมให้ความลึก
เพียงพอต่อจ านวนที่ต้องการโดยเหลือพื้นที่ในการกลบดิน
ประมาณ 50 ซม. และจะต้องท าการกลบหลุมด้วยดินอัดแน่น

การน าสิ่งปฏิกูลไปก าจัดที่ถูกต้อง



น้ าท่วมขังเป็นเวลานาน อาจเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคจากอุจจาระ ส่งผลให้เกิดโรค
ระบาด เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง ฯลฯ มีวิธีการจัดการดังนี้ คือ

1. เก็บกวาด ขยะสิ่งสกปรกตกค้างที่ถูกพัดพามากับน้ าใส่ในถุงด าน าไปก าจัด 
2. ช าระล้าง สิ่งสกปรก ดินโคลนที่เปื้อนบริเวณส้วมที่เคยถูกน้ าท่วม 
3. ซ่อมบ ารุงระบบท่อ บ่อเกรอะ บ่อบ าบัดให้อยู่ในสภาพใช้การได้เหมือนเดิม 

หากพบว่าส้วมเต็มให้ดูดสิ่งปฏิกูลน าไปก าจัดในสถานที่เหมาะสม

การจัดการส้วมตามที่พักอาศัยหรอือาคารต่างๆ 



4. โถส้วม ในกรณีที่ส้วมเต็มหรืออุดตันใช้ EM (GPO Mega klean Plus)  ชนิด
ผง 5 ช้อนหรือ 5 กรัม ใส่ลงในโถส้วม (ซึ่งจะท าให้จุลินทรีย์ลงไปอยู่ในบ่อเกรอะ)  
แก้ปัญหากลิ่นเหม็น ส้วมเต็ม ส้วมอุดตันได้ ใช้ต่อเนื่องโดยใส่ 1 ช้อน (1 กรัม) 
สัปดาห์ละ 1 ครั้งกลิ่นจะลดลง และแก๊สที่เกิดจากการหมักจะลดลง แต่ถ้าใช้
แก้ปัญหาส้วมเต็มจากการอุดตันต้องใช้เวลา 3 – 7 วัน 

ข้อเสนอแนะ การใช้สารเคมีฆ่าเชื้อหรือดับกลิ่นจะเป็นการลดจ านวนของจุลินทรีย์ที่มี

ประสิทธิภาพ จึงไม่ควรใช้สารเคมีฆ่าเชื้อในสภาวะดังกล่าว

การจัดการส้วมตามที่พักอาศัยหรอือาคารต่างๆ 



• ส้วมลอยน้ า

- ดูดสิ่งปฏิกูลออกและล้างท าความสะอาดส้วม 

- จัดหาสถานที่ที่จัดเก็บไว้ในบริเวณที่สามารถเคลื่อนย้ายน ามาใช้ในครั้ง
ต่อไปได้สะดวก

การจัดเก็บส้วมลอยน้ าหลังน้ าลด

• หากเป็นส้วมชั่วคราวใหร้ื้อถอนตัวเรือนส้วมแล้วฝงักลบบ่อเกรอะบอ่ซึม 
โดยอัดดินให้แน่นและระวังไม่ให้มีการรั่วซึมออกสู่ภายนอก



Q & A


