ห้ องน้ำสำธำรณะในมำเลเซีย :
“มำตรฐำน ควำมแตกต่ ำง และกำรผ่ อนปรน”
ห้ องนา้ สาธารณะเป็ นโครงสร้ างพื น้ ฐานเชิง บริ การในมุมมองของสิทธิ มนุษยชน ที่รัฐ พึง จัดหา
ให้ บริ การแก่ประชาชนตามวิถีชีวิตที่ต้องออกจากบ้ านไม่ว่าจะเป็ นการเดินทางไปทางานหรื อท่องเที่ยว
คุณภาพของห้ องนา้ สาธารณะมีความแตกต่างแปรผันตามความเจริ ญของชุมชนจึงเป็ นดัชนีชีว้ ัดความ
ศิวิไลซ์ของสังคมได้ ประการหนึ่ง ปั จจุบนั ห้ องน ้าสาธารณะได้ รับความสาคัญมากขึ ้นอย่างรวดเร็ วทัว่ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรั บอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ เจริ ญเติบโตจนเป็ นแหล่งรายได้ สาคัญของ
ประเทศต่าง ๆ ทังประเทศพั
้
ฒนาแล้ วและประเทศกาลังพัฒนา โดยมีความเคลื่อนไหวที่ม่งุ พัฒนาห้ องน ้า
สาธารณะทังในทางกายภาพและการบริ
้
การและกลายเป็ นจุดแข่งขันของสถานประกอบการหลายแห่งใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว พัฒนาการเกี่ ยวกับ ห้ องนา้ สาธารณะมี ความเคลื่อนไหวสู่แนวทางที่ เป็ น
มาตรฐานสากลและเปิ ดเผยต่อสาธารณะมากขึ ้นเมื่อมีการจัดตังองค์
้ การห้ องน ้าโลก (the World Toilet
Organization : WTO) ขึ ้นซึ่งได้ ส่งเสริ มให้ องค์กรต่าง ๆ ในหลายประเทศพัฒนาแนวทางและเกณฑ์
มาตรฐานการออกแบบห้ องน ้าสาธารณะมากขึ ้น โดยหลายประเทศได้ ให้ ความสาคัญต่อ ห้ องน ้าสาธารณะ
จนกาหนดเป็ นนโยบายระดับชาติรวมถึงประเทศมาเลเซียด้ วย
รัฐบาลมาเลเซียประกาศในปี พ.ศ.2549 ว่าต้ องการลบภาพลักษณ์ ของห้ องน ้าสาธารณะใน
ประเทศที่มีสภาพกลิ่นเหม็นและสกปรกไม่น่าใช้ มายาวนานให้ ดีขึ ้นด้ วยการกาหนดมาตรฐานขันต
้ ่าในการ
ออกแบบห้ องนา้ สาธารณะและกฎเกณฑ์การบังคับใช้ กับอาคารสาธารณะต่าง ๆ ถึงขันการเพิ
้
กถอน
ใบอนุญาตการค้ า ซึง่ เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบห้ องน ้าสาธารณะของมาเลเซียนี ้ แต่ละสถานที่ส่วนมาก
จึงมีการสร้ างและออกแบบมาให้ อยู่ในแนวคิดที่มีการกาหนดมาตรฐานของการสร้ างห้ องน ้าสาธารณะ ทัง้
เรื่ องของความปลอดภัย ที่ต้องเป็ นสิ่งที่เห็นชัดเจน ไม่ปิดทึบมิดชิดเกินไป หรื อเรื่ องของความเป็ นส่วนตัว
และเรื่ องความพร้ อมในการให้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ ทกุ เพศ ทุกวัย รวมถึงผู้พิการที่มีความบกพร่องทางร่างกาย แต่
อย่างไรก็ ตามจากเดินทางไปมาเลเซี ยที่ ผ่านมานัน้ ยัง คงเห็นถึง ความบกพร่ องของห้ องนา้ สาธารณะ
บางอย่างต่อเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด ทัง้ ในเรื่ องของความปลอดภัย ที่บางพื ้นที่นนไปอยู
ั้
่ในที่ลับตาคน
ขาดการดูแล และขาดพื ้นที่ให้ คนพิการ ที่ส่วนมากแล้ วมักจะอยู่ในส่วนของสถานที่ของกลุ่มชาติพนั ธุ์จีน ที่
อาศัยอยู่ในมาเลเซียเสียเป็ นส่วนมาก ตัวอย่างเช่น ห้ องน ้าในวัดงูที่เกาะปี นัง แต่ในขณะที่สถานที่อื่นๆก็มี
ความแตกต่างกันออกไปทังในด้
้ านดีและด้ านลบเช่น หากเป็ นวัดจีนลักษณะของห้ องน ้าก็จะมีความสะอาด
ที่คอ่ นข้ างน้ อยกว่าสถานที่อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามห้ องน ้าในวัดคูกงสีที่มีความพร้ อมและความสะอาดมาก
ที่สุด ในขณะที่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆทังร้้ านอาหาร โรงแรม หรื อตามบรรดาพิพิธภัณฑ์ ต่างๆลักษณะของ
ห้ องน ้าส่วนมากจะเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าห้ องน ้าตามวัด

นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม รหัส 51461226
หน้ า 1

แต่อ ย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากประเทศมาเลเซี ย มี ป ระชากรส่ ว นใหญ่ นับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามจึ ง
จาเป็ นต้ องมีวิถีการใช้ ห้องน ้าสาธารณะของตนเอง เนื่องจาก ชาวมุสลิมโดยเฉพาะพวกที่เคร่งศาสนามักจะ
รังเกียจกระดาษชาระ เพราะถือว่าไม่มีความสะอาดพอ ด้ วยเหตุนี ้ ห้ องน ้าในมาเลเซียบางแห่งจึงมักเป็ น
ลักษณะที่ใช้ นา้ จากถังน ้าหรื อจากก๊ อกข้ างฝาผนังมาชาระล้ างอยู่และสามารถเห็นได้ ทั่วไปตามสถานที่
ท่องเที่ยวบางแห่งในมาเลเซีย อย่างเช่น แต่การชาระล้ างแบบนี ้ไม่อาจกระทาได้ เสมอไปในห้ องน ้าแบบ
สมัยใหม่ที่ถกู กาหนดโดยเกณฑ์มาตรฐาน ที่ส่งผลให้ ไม่นิยมไว้ ถงั น ้า จึงทาให้ ต้องมีการพัฒนามาตรฐาน
ของห้ องน ้าสาธารณะ ดังที่เคยปรากฏชื่อ ห้ องนา้ ที่เป็ น เอกลักษณ์ของมาเลเซียว่า “ห้ องห้ องน ้าแบบดร.
มหาธีร์” ขึ ้น ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ วลักษณะห้ องน ้าดังกล่าวได้ ถกู คิดขึ ้นมาก่อนที่ปี พ.ศ. 2549 เสียอีก โดย
ห้ องน ้าดังกล่าวมีลกั ษณะเหมือนห้ องน ้าธรรมดา แต่มีน ้าผุตดิ ตังไว้
้ ในโถส้ วม ที่เมื่อใครใช้ เสร็ จแล้ ว ก็กดปุ่ ม
ที่กาแพงใกล้ ๆ ซึง่ จะทาให้ พวยน ้าผุโผล่ออกมาเข้ าที่ของมัน ต่อมาน ้าอุ่นก็จะพุ่งแรงดันออกมาจากโถส้ วม
เพื่อชาระล้ าง โดยวิธีนี ้ก็ไม่จาเป็ นต้ องใช้ กระดาษชาระ และส้ วมก็ยงั คงใช้ ได้ ตามปกติ โดยจะไม่กดน ้ามา
ชาระล้ างก็ได้ (น่าเสียดายที่การเดินทางครัง้ นี ้กลับไม่เจอห้ องน ้าที่มีส้วมตามลักษณะดังกล่าว)
ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า การการพัฒนาให้ ทันสมัยของมาเลเซีย ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพนันเป็
้ นเหตุผลหนึ่งที่ทาให้ มาเลเซียหันมาสนใจเรื่ องมาตรฐานของห้ องน ้าสาธารณะ
มากขึ ้น จึงทาให้ ห้องน ้าสาธารณะตามแหล่งท่องเที่ยวจานวนหนึ่งของมาเลเชียนันมี
้ การพัฒนาให้ มีระดับ
ตามเกณฑ์มาตรฐานมากขึน้ เพื่อให้ มีความเป็ นมาตรฐานสากลและสอดคล้ องกันกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามจากการที่มาเลเซียพึง่ จะกาหนดเกณฑ์มาตรฐานมาไม่นานนี ้จึงทาให้
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นภาพชัดเจนตามสถานที่ท่องเที่ยวอื่ นๆที่ไม่ไ ด้ เป็ นจุดขายหลักที่ มาเลเซี ย
นาเสนอเท่าที่ควร (บทความนี ้เขียนขึ ้นในปี พ.ศ. 2554) พร้ อมกันกับการที่มาเลเซียยังมีความหลากหลาย
ทางชาติพนั ธุ์อยู่จึงทาให้ ห้องน ้าของมาเลเซียยังคงมีบ้างที่ยงั ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและยังคงมี
ความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะนิสยั ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่ ห้ องน ้าสาธารณะของชาวจีนในมาเลเซีย
นัน้ ยังคงเน้ นเรื่ องของความสะดวกในการใช้ สอยมากกว่าความสะอาด หรื อความเชื่อของคนมุสลิมใน
มาเลเซียที่ไม่นิยมใช้ กระดาษชาระ แต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางความแตกต่างนี ้เองก็จะพบความผ่อนปรน
ระหว่างกันและกันเมื่อพบว่าห้ องน ้าตามวัดหรื อร้ านอาหารจีนมีลกั ษณะห้ องน ้าที่ยงั คงมีสายยางฉีดน ้าหรื อ
เป็ นถังตักน ้าอยู่ และคนมุสลิมบางกลุ่มเองในห้ องน ้าในห้ างสรรพสินค้ าเมืองหลวงอย่างกัวลาลัมเปอร์ ก็มี
การใช้ กระดาษชาระทาความสะอาดเช่นกัน
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ห้ องน ้าในวัดงูในปี นัง

ห้ องน ้าในวัดคูกงสีในปี นัง

ห้ องน ้าในวัดจีน(ที่มีเต่า)ในปี นัง
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ห้ องน ้าในห้ างสรรพสินค้ าเมืองปี นัง

ห้ องน ้าที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมาเลเซียในกัวลาลัมเปอร์

ห้ องน ้าในพิพิธภัณฑ์ชาวมินงั คาเบาในมาเลเซีย

นายกษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม รหัส 51461226
หน้ า 4

ห้ องน ้าในวัดจีนในมะละกา

ห้ องน ้าในมัสยิดเล็กๆของอิสลามในเมืองมะละกา

ห้ องน ้าในสนามบินแอร์ เอเชียของมาเลเซีย
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