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ห้องน ้าสาธารณะกับคุณผู้หญิง 

เรื่อง : ภาพประกอบ  นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์ (6 สิงหาคม  2553) 

 

 

ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา หลายคนคงจะได้เดินทางทั้งกลับบ้าน ไปท าบุญ หรือท่องเที่ยว สิ่งที่คุณ
ผู้หญิงจะขาดไม่ได้ก็คือ การแวะเข้าห้องน้ า โดยเฉพาะคนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  การแวะจอดเพื่อพัก
ก็เท่ากับเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในการขับขี่หรือนั่งเป็นเวลานาน ๆ ท าให้หายง่วงหรือลดการปวดเมื่อยเน้ือ
ตัวได้  

ห้องน้ าสาธารณะที่ได้ใช้อยู่ประจ าขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็คือ ห้องน้ าตามจุดที่ตั้งของ
สถานีบริการเติมน้ ามันยี่ห้อต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนาสร้างจุดขาย แข่งขันกัน ที่มีจ านวนห้องใช้บริการ
มากขึ้น  สะอาด ไร้กลิ่นมีพนักงานคนดูแลอยู่เสมอ  ทั้งบางแห่งยังมีห้องบริการส าหรับผู้พิการแยกไว้เป็น
สัดส่วนอีกต่างหาก   

ดังนั้น  สถานีบริการเติมน้ ามันบนเส้นทางของจังหวัดต่าง ๆ จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ท าให้ผู้ใช้บริการ  
ทั้งแวะเติมน้ ามันและได้หยุดพักและเรียกลูกค้าได้อย่างเป็นล่ าเป็นสัน  คุณก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ใช้
บริการสถานีเติมน้ ามันและบริการห้องน้ า จึงอยากจะแนะน าในการใช้ห้องน้ าสาธารณะเหล่านี้เพื่อเป็น  การ
ร่วมกัน “ใช้”  ร่วมกัน “รักษา”  ห้องน้ าสาธารณะ  

 

ใช้ห้องน ้าตามสถานีบริการเติมน ้ามัน  ควรเลือกสถานี
ที่ มีจ านวนรถยนต์ที่มาจอดใช้บริการบ้าง  คนไม่
พลุกพล่านจนเกินไป หากเป็นตอนกลางคืนก็ควรเลือก 
ที่มีแสงสว่าง ไม่น่ากลัว หรือเงียบจนดูแล้ววังเวง   
จากนั้นให้พิจารณาว่า ห้องน้ าไม่อยู่ไกลจากสถานีเติม
น้ ามัน ปลอดภัย สะอาด ไม่มีกลิ่นรบกวน มีระบบ

ระบายน้ าและอากาศที่ดี   นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าว สถานีบริการเหล่านี้ยังมีร้านสะดวกซื้อที่สามารถแวะ
ซื้อเคร่ืองดื่ม ของกิน ของขบเคี้ยว  และเป็นศูนย์รวมของแหล่งช็อปสินค้าราคาพอจะเลือกซื้อหาได้ ไม่ว่า จะ
เป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูป อาหารหรือของฝากของแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดเหล่านั้นด้วย 
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เข้าคิว  ก่อนหน้าโน้น การเข้าคิวเป็นวัฒนธรรมเฉพาะพวกฝร่ังเขานิยมปฏิบัติกัน ซึ่งเป็นมารยาทที่ดี
และเกิดความเป็นระเบียบ แบบนี้ก็ควรรับเข้ามาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ  ต้องคอยมองว่า มีการเข้าคิวต่อแถว
ยาวมาก่อนหรือไม่ การเบียดเสียด แซงหน้าเป็นมารยาทที่ไม่พึงกระท า ในภาวะที่ทุกคนมีความจ าเป็นเท่า ๆ 
กัน ที่จะต้องปลดปล่อยเอาของเสียออกจากร่างกาย ยกเว้นแต่ว่า  คนที่แซงคิวนั้น เกิดอาการท้องเสียอย่าง
แรง สุดที่จะกลั้นได้ อันนี้ก็น่าจะอภัยกัน คิดเสียว่า  ทีใครทีมันก็แล้วกัน  อีกกรณีที่พอจะอะลุ้มอล่วยกันได้ 
โดยเฉพาะผู้ชราหญิงหรือเด็กเล็ก 

ช่วยกันรักษาความสะอาด  เมื่อใช้บริการห้องน้ าเหล่านี้ อย่าถือว่า มีคนท าความสะอาดอยู่แล้ว เมื่อ
ท าให้เลอะเทอะ สกปรกมีคนตามเก็บ  รวมทั้งมีห้องน้ าที่ต้องใช้วิธีราดน้ า  ห้องน้ าแบบชักโครกได้เลือกตาม
ความถนัดของแต่ละท่าน เพราะบ้านเรายังมีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่ม ดังนัน้ การราดน้ าก็พยายามอย่าให้มัน
เลอะเทอะ  จนคนที่เข้าต่อ ต้องแขย่งกองกอย กระดาษช าระก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องตระเตรียมกันไว้
ล่วงหน้า 

 

ที่หนักกว่านั้นก็คือ  พบผู้หญิงที่มีประจ าเดือนทั้งหลาย เมื่อต้องการเปลี่ยนผ้าอนามัย ห้องน้ าเหล่านี้
ไม่ได้เตรียมกระดาษส าหรับห่อไว้ จึงพบเห็นวันแดงเดือดประจานผู้ใช้บริการของสตรีผู้นั้น  หรือโดนก่น
ต าหนิติเตือนเรียงมาตามล าดับของผู้ใช้บริการ   ฉะนั้น ขณะมีรอบเดือนและอยู่ในช่วงการเดินทาง จะต้อง
เตรียมกระดาษไว้ให้พร้อมและห่อให้มิดชิด นอกจากจะเป็นการช่วยกันรักษาความสะอาดแล้ว ยังดูแล้วงาม
ตา 

คุยเสียงดังในห้องน ้าสาธารณะ  เหมือนกับว่า มากันแบบกรุ๊ปทัวร์ ท าให้คนใช้บริการอ่ืนรู้ว่า มาจาก
ไหน ครอบครัว พื้นเพ ตระกูลเป็นคนอย่างไร  บ่อยครั้งห้องน้ าจะเป็นที่ส าหรับสารพันของข่าวสาร ข่าวลือ
และการนินทาว่าร้ายคนอ่ืน ดังน้ันหากไม่ระมัดระวังข้อมูลที่พูดออกมา ซึ่งคนฟังอยู่ไม่ได้ฟังเร่ืองมาตั้งแต่
ต้นน าเอามาปะติดปะต่อแล้วเผยแพร่ออกไป จะท าให้เกิดความเสียหายได้  และอย่าลืมว่า คนบางคนอาจจะ
ต้องใช้สมาธิในการเข้าห้องน้ าด้วย 

 



 

© 2010  พิมพร  ศะริจันทร์  อาชีพเลขานุการ  www.nsdv.go.th/commerce/text2010/pimpornwc.pdf  หน้า 3 

 

โทรศัพท์ในห้องน ้า  ไม่เกรงว่าใครจะรู้เร่ืองของตัวเอง  หัวเราะคิกคัก       
คนอ่ืนจะรับรู้เร่ืองของตน จนหมดไส้หมดพุง การใช้โทรศัพท์ในห้องน้ า
อาจจะท าให้ผู้ใช้ละเลยใส่ใจในเร่ืองความสะอาดเพราะมัวแต่คุย เช่น ไม่
ล้างมือหลังการใช้  หรือเผลอลืมสิ่งของเคร่ืองใช้ไว้ในห้องน้ าเพราะต้อง
ใช้สมาธิหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน         

 

ใช้อ่างล้างมือ เป็นอีกจุดหนึ่งของห้องน้ าที่มักมีการมายืนออจองที่เพื่อท า
ธุระส่วนตัว  ดังนั้น ใครที่ท าเสร็จแล้วก็ควรจะเว้นที่ว่างแบ่งให้ผู้อ่ืนได้ใช้

บ้าง ที่พบบ่อยในห้องน้ าหญิงคือ การเข้าไปหวีผมแล้วทิ้งเศษผมค้างไว้ในอ่าง มองดูสกปรก หากยังไม่ถึง
เวลาที่ผู้ดูแลความสะอาดมาเก็บกวาด  ก็ท าให้คนที่ใช้งานต่อเกิดความร าคาญ มองดูแล้วท าให้สถานที่ของ
เขาสกปรก  ดังนั้น หากมีความจ าเป็นต้องหวีผมแล้ว  คุณผู้หญิงควรเก็บกวาดขยะที่เป็นส่วนตัวของเราเอง
ทิ้งให้เรียบร้อย อย่าให้ผู้อื่นต้องมาคอยเก็บกวาดอีกเลย 

 

ขึ้นชื่อว่า เป็นที่สาธารณะก็ต้องมีเร่ืองของมารยาทในการใช้มาเกี่ยวข้อง เพราะการไม่ได้ระบุเป็น   
ที่ส่วนบุคคล ดังนั้น สิ่งที่จะต้องใช้ร่วมกันก็พึงต้องมีกฎ หลักเกณฑ์ที่ทุกคนต้องปฏิบัติเสมือนว่า เคารพต่อ
การให้บริการของบุคคลหนึ่ง เราในฐานะที่เป็นผู้ใช้บริการ เป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างพึงมีพึงได้  ดังนั้น จึงเป็น
หน้าที่ของแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

 

 

นางสาวพิมพร  ศะริจันทร์  ศึกษานิเทศก์  เขียนวันที่ 26  กรกฎาคม  2553  
เขียนจากการเดินทางในช่วงหยุดยาว  24-27 กรกฎาคม 2553 
บทความนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  อีเมล pomdvt@hotmail.com 
การน าข้อความหรือรูปภาพไปตีพิมพ์ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เขียนเท่านั้น 
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