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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาครั งนี  มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารและการจัดการน ้าเสีย       
ของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี (2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้า  
พิเศษธนบุรี (3) เพ่ือน้าเสนอแนวทางการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
 จากการศึกษาวิจัยครั งนี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารแนวคิดและทฤษฏี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกรณีศึกษาใช้แบบสัมภาษณ์           
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส้าคัญประกอบด้วยผู้บริหารเรือนจ้าพิเศษธนบุรี เจ้าหน้าที่
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 ผลการศึกษาพบว่า 1) เรือนจ้าพิเศษธนบุรีมีกระบวนการบริหารและการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารและการจัดการภายในและภายนอกเรือนจ้า 2) ปัญหาและอุปสรรค
การบริหารและการจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ได้แก่ ปัญหาการช้ารุดทรุดโทรมของเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ ปัญหาการขาดงบประมาณในการซ่อมบ้ารุง และปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความรู้                
ด้านการบ้าบัดน ้าเสีย และ 3) แนวทางการบริหารและการจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี โดยการ
จัดท้าแผนงานใหม่ และแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ด้าเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์         
ที่ช้ารุดให้ใช้งานได้ ระยะที่สอง ช่วงการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรีใหม่ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และระยะยาว คือการวางแผนการบ้าบัดน ้าเสียในช่วง 10 ปี  
 
ค าส าคัญ: การบริหารและการจัดการ, การจัดการน ้าเสีย 
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Abstract  
 

 The.study.was.(1).to study the procedure of waste water management of the 
Thonburi Remand Prison (2) to study the problems and obstacles in managing of waste water 
in the Thonburi Remand Prison (3) to present the guidelines of managing waste water in 
the Thonburi Remand Prison 
 This study is adopted research and with the information from documents, theory and 
relevant research, including in-depth interview with 2 relevant persons. 
 The result of study showed that 1) the procedures of waste water management in 
the Thonburi Remand Prison were separated into 2 sections, internal and external. Internal 
management was sewerage system to drain waste water outside prison External management 
was waste water treatment was unsuccessful because the waste water system was old 
Therefore. This format was not suitable for the current situation. This included that there was 
no the cooperation from all officers in every step of working. 2) the problems and obstacles 
of waste water management in the Thonburi Remand prison were related to the problem of 
broken equipments, machines. Insufficient budget and professional personnel for the job 3) 
the guideling of waste water management in the Thonburi Remand Prison is should covers     
3 phases, the urgent plan which fixes fixes the broken machne to be able to use. The second 
phase was re-designs the waste water treatment in the Thonburi Remand Prison following 
current situation. The third phase is long-term plan which is setting the plan for 10 years 
according with the working life of the waste water water treatment system in order to be 
effective usage.  
 

Keywords: Management, Waste Water Management 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
         น้้ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ำคัญและจ้ำเป็นต่อกำรด้ำรงชีวิตของทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช   
และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลก ที่ท้ำใหเเกิดสิ่งมีชีวิตข้้นมำในโลกน้้ำจ้งเป็นสัญลักษณ์แห่งกำรเริ่มตเนกำร
ด้ำรงอย่่และกำรสิ้นสุดของสรรพสิ่งนอกจำกนี้น้้ำยังเป็นแหล่งที่ก่อก้ำเนิดชุมชนมนุษย์และอำรยธรรมอัน
เก่ำแก่ในโลกลเวนสัมพันธ์ใกลเชิดกับน้้ำทั้งสิ้น ดเวยมนุษย์เชื่อจำกกำรมองเห็นว่ำในโลกนี้มีน้้ำเป็นสำรที่มี
ปริมำณมำกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสสำรอ่ืนที่มีอย่่มนุษย์จ้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกำรน้ำน้้ำมำใชเประโยชน์
เพ่ือตนเองในดเำนต่ำง ๆ มำกท่ีสุดในบรรดำสิ่งมีชีวิตทั้งหลำยในโลกใบนี้หมำยรวมถ้งกำรใชเน้้ำในประเทศ
ไทยดเวยส้ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติไดเด้ำเนินกำรศ้กษำเกี่ยวกับปัญหำดเำนน้้ำจำกผลงำนวิจัยที่
เคยมีมำแลเวในอดีตพบว่ำมีปัญหำหลักดเวยกัน 7 ปัญหำไดเแก่ กำรขำดแคลนน้้ำและภัยแลเงของประเทศ 
ปัญหำอุทกภัยน้้ำท่วมและดินโคลนถล่มปัญหำคุณภำพน้้ำ และน้้ำเน่ำเสีย ปัญหำของทรัพยำกรป่ำไมเ    
ป่ำชำยเลน และพ้ืนที่ชุ่มน้้ำของประเทศ ปัญหำดเำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ปัญหำดเำนกฎหมำย    
ที่เกี่ยวขเองกับทรัพยำกรน้้ำ และปัญหำดเำนฐำนขเอม่ลและองค์ควำมร่เเกี่ยวกับกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำ 
(กรมทรัพยำกรน้้ำ, 2556, หนเำ 1-3) 
 จำกปัญหำดเำนน้้ำขเำงตเน ผ่เวิจัยเนเนศ้กษำเกี่ยวกับปัญหำคุณภำพน้้ำเสื่อมโทรม/วิกฤตในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
เนื่องจำกเป็นปัญหำที่ยังคงทวีควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง สำเหตุส้ำคัญเกิดจำกกำรระบำยน้้ำเสียจำก
ชุมชนต่ำง ๆ ลงส่่แม่น้้ำโดยไม่ผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัดน้้ำเสีย ซ้่งน้้ำเสียในประเทศไทยสำมำรถแบ่ง
ประเภทตำมแหล่งก้ำเนิดไดเ 3 กลุ่ม คือ (1) น้้ำเสียชุมชน (2) น้้ำเสียอุตสำหกรรม (3) น้้ำเสียเกษตรกรรม 
ทั้งนี้ปริมำณน้้ำเสียชุมชนที่เกิดข้้นทั่วประเทศมีปริมำณ 14 ลเำนล่กบำศก์เมตรต่อวันในขณะที่ในปัจจุบัน 
มีระบบบ้ำบัดน้้ำเสียทั่วประเทศที่สำมำรถรองรับปริมำณน้้ำไดเ รวม 3.5 ลเำนล่กบำศก์เมตรต่อวัน         
คือคิดเป็นรเอยละ 25 ของปริมำณน้้ำเสียที่เกิดข้้นเท่ำนั้น (องค์กำรจัดกำรน้้ำเสีย, 2556,.หนเำ.5) ควำมจ้ำเป็น
ที่จะตเองมีระบบบ้ำบัดของเสียจำกกิจกรรมในชีวิตประจ้ำวัน น้้ำทิ้งจำกอำคำรบเำนเรือนที่ระบำยส่่แหล่ง
น้้ำธรรมชำติหำกไม่ไดเผ่ำนกระบวนกำรบ้ำบัดสิ่งสกปรกในน้้ำทิ้งเหล่ำนี้ จะส่งผลต่อแหล่งน้้ำโดยตรง    
และส่งผลกระทบต่อควำมเป็นอย่่ของมนุษย์อย่ำงมำก กำรบ้ำบัดน้้ำเสียจ้งเป็นมำตรกำรที่จ้ำเป็นในกำร
ควบคุมคุณภำพน้้ำ    
 ที่ผ่ำนมำรัฐบำลไดเลงทุนในระบบบ้ำบัดน้้ำเสียของชุมชนทั่วประเทศในพ้ืนที่องค์กรปกครอง   
ส่วนทเองถิ่น โดยภำพรวมแลเวกว่ำ 101 แห่งเป็นม่ลค่ำกว่ำ 83,000 ลเำนบำท พบว่ำระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย
ขององค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นบำงส่วนยังมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรกับปัญหำดเำนประสิทธิภำพ        
ของระบบจะตเองเสนอแนะ และจัดท้ำแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรระบบบ้ำบัดน้้ำเสียเป็นล้ำดับ
ควำมส้ำคัญแรกเพ่ือใหเกำรใชเงำนระบบบ้ำบัดน้้ำเสียอย่ำงเต็มที่ ดังตำรำงต่อไปนี้ (องค์กำรจัดกำรน้้ำเสีย, 
2556, หนเำ 9) 
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ตำรำงท่ี 1.1 แหล่งงบประมำณสนับสนุนกำรก่อสรเำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสียชุมชน 
 

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนระบบ งบประมำณ 
ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. กรมโยธำธิกำร (เดิม) 
2. แผนปฏิบัติกำรเพ่ือกำรจัดกำรคุณภำพ

สิ่งแวดลเอม ระดับจังหวัด 
3. กรุงเทพมหำนคร 
4. หน่วยงำนอื่น 

49 
38 
8 
6 

16,428 
41,599 
24,603 

523 

19.8 
50.0 
29.6 
0.6 

รวม 101 83,152 100 
 

ที่มำ: ขเอม่ลจำกกรมควบคุมมลพิษ. 2555 (อเำงถ้งในองค์กำรจัดกำรน้้ำเสีย. 2556, หนเำ 9)   
 
   ในอีกดเำนหน้่งแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร กำรจ่ำยเงินภำครัฐในปีงบประมำณ พ.ศ.2558         
ใหเควำมส้ำคัญในดเำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลเอมภำยใตเหลักกำรใหเคนเป็นศ่นย์กลำงในกำรพัฒนำ
โดยนเอมน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภ่มิพลอดุลยเดชฯ มำเป็น
แนวทำงในกำรจัดสรรทรัพยำกรของประเทศใหเเกิดประโยชน์ส่งสุด (ส้ำนักงบประมำณ, 2558,.หนเำ 2) 
รัฐบำล.ค.ส.ช. (คณะรักษำควำมสงบเรียบรเอยแห่งชำติ) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นนำยกรัฐมนตรี   
ไดเใหเควำมส้ำคัญกับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงบ่รณำกำรโดยจัดสรรงบประมำณเป็นเงิน 
70,393.6 ลเำนบำท (ส้ำนักงบประมำณ, 2558, หนเำ 27)     
   ปัญหำมลพิษดเำนน้้ำเสียที่ผ่ำนมำแมเว่ำจะมีกำรด้ำเนินกำรเพ่ือป้องกัน และแกเไขจำกหน่วยงำน   
ที่เกี่ยวขเองต่ำง ๆ หลำยหน่วยงำนแต่ก็ไม่ประสบผลส้ำเร็จตำมเป้ำหมำยเท่ำที่ควรเนื่องจำกแผนกำร
ด้ำเนินกำรขำดควำมชัดเจน และไม่สอดคลเองกันขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน.และสรเำงควำม
เขเำใจแก่ชุมชน และประชำชนในพ้ืนที่หน่วยงำนวำงแผน และด้ำเนินกำรปฏิบัติงำนในลักษณะต่ำงคนต่ำงท้ำจน
เกิดควำมซ้้ำซเอนของงำน และควำมสับสนจนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนไดเอย่ำงมีประสิทธิภำพผลกระทบที่
เกิดข้้นตำมมำ คือคุณภำพในแม่น้้ำหลำยสำยเสื่อมโทรมข้้นทุกปีชุมชนเมืองมีสภำพแวดลเอมไม่ดีส่งผล
กระทบต่ออนำมัย สวัสดิภำพ และคุณภำพชีวิตของประชำชนเนื่องจำกขำดกำรจัดกำรน้้ำเสียหรือมีกำร
จัดกำรน้้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภำพประชำชนขำดควำมเชื่อมั่นละเลยหรือต่อตเำนไม่ใหเควำมร่วมมือในกำร
จัดกำรจัดกำรน้้ำเสียและส่ญเสียงบประมำณของรัฐบำล (กรมควบคุมมลพิษ, 2554, หนเำ 1) 
   มลพิษดเำนน้้ำเสียที่ส้ำคัญส่วนหน้่งเกิดจำกน้้ำเสียชุมชนถ้งแมเรัฐบำลไดเจัดสรรงบประมำณ      
ในกำรจัดกำรน้้ำเสียโดยกำรก่อสรเำงระบบรวบรวมน้้ำเสีย และระบบบ้ำบัดน้้ำเสียรวมของชุมชนแลเวเป็นจ้ำนวน
หลำยหมื่นลเำนบำท แต่กำรด้ำเนินงำนระบบบ้ำบัดน้้ำเสียที่องค์กรปกครองส่วนทเองถิ่นรับผิดชอบประสบปัญหำ   
และอุปสรรคมำโดยตลอดทั้งดเำนขำดงบประมำณ ขำดบุคลำกรที่ช้ำนำญ และที่ส้ำคัญคือขำดควำมพรเอม
ในกำรบริหำรจัดกำรจนไม่สำมำรถด้ำเนินงำนไดเอย่ำงมีประสิทธิภำพ และต่อเนื่องอีกทั้งยังขำดควำมเขเำใจ 
และเกิดควำมสับสนในกำรปฏิบัติงำนจัดกำรน้้ำเสียเนื่องจำกไม่มีแผนกำรจัดกำรที่ชัดเจน และสำมำรถใชเเป็นแนวทำง
ปฏิบัติงำนไดเอย่ำงเป็นร่ปธรรม (กรมควบคุมมลพิษ, 2554, หนเำ 1) เรือนจ้ำเป็นหน่วยงำนหน้่งที่มีเรื่องรเองเรียน
เกี่ยวกับกำรปล่อยน้้ำเสียอย่่บ่อย ๆ อย่ำงเช่น กำรรเองเรียนเรือนจ้ำกลำงเชียงใหม่ปล่อยน้้ำเสียลงแม่น้้ำปิง    
(ส้ำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่, http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID  

http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID


3 
  

 

=150602140545, 10พฤศจิกำยน2558) กรณีชำวบเำนรเองเรียนเรือนจ้ำขอนแก่นปล่อยน้้ำเน่ำเสียลงส่่
ท่อหรือรำงระบำยน้้ำสำธำรณะ.(ร่วมดเวยช่วย, https://www.youtube.com, 21 พฤษภำคม 2559) 
หรือข่ำวรเองเรียนจำกชำวบเำนว่ำเรือนจ้ำปล่อยน้้ำเสียลงคลองหเำ ต.คลองหเำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
ท้ำใหเน้้ำมีสีด้ำคล้้ำ และเป็นฟองอำกำศไหลออกมำจำกระบำยน้้ำริมถนนท้ำใหเชำวบเำนไดเรับควำมเดือน
รเอนน้้ำในคลองเกิดน้้ำเน่ำเสีย (หนังสือพิมพ์บเำนเมือง, http://www.banmuang.co.th, 21พฤษภำคม
2559) 
  ปัจจุบันเรือนจ้ำทั่วประเทศมีทั้งหมด 143 แห่ง เรือนจ้ำที่มีอำยุเกิน 100 ปี จ้ำนวน 10 แห่ง อำยุ 50 
ปีข้้นไปถ้ง 100 ปี  จ้ำนวน 41.แห่ง และเมื่อคิดอำยุเฉลี่ยทั่ วประเทศพบว่ำมีอำยุเฉลี่ย 42 ป ี              
ควำมเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมชุมชนเมืองเกิดกำรขยำยตัวส่งผลใหเพ้ืนที่รอบเรือนจ้ำกลำยเป็น
ชุมชนหรือเขตส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ (อำชญำวิทยำ, https://adunparvitchai.wordpress.com, 16 มิถุนำยน 
2557) จำกขเอม่ลที่กล่ำวมำจะทรำบไดเว่ำเรือนจ้ำก่อสรเำงมำเป็นเวลำนำนนับรเอยปีก่อนที่จะเกิดเป็น
ชุมชน ปัจจุบันเรือนจ้ำเป็นส่วนหน้่งของชุมชนเมืองไม่ใช่เรือนจ้ำไปก่อสรเำงในเขตชุมชนเมืองแต่ควำมจริง      
คือชุมชนเกิดกำรขยำยตัวรอบๆ .เรือนจ้ำฉะนั้นเรือนจ้ำก็เป็นส่วนหน้่งของชุมชนเมืองที่ตเองร่วมกัน
รับผิดชอบน้้ำเสียที่เกิดจำกชุมชน ที่ตเองบ้ำบัดน้้ำเสียก่อนปล่อยลงส่่ท่อหรือรำงระบำยน้้ำสำธำรณะ  
 กำรจัดกำรน้้ำเสียที่เกิดจำกกำรใชเน้้ำในกิจกรรมต่ำง ๆ ของเรือนจ้ำส่วนใหญ่ยังขำดกำรบริหำรจัดกำร
ที่เหมำะสมโดยเฉพำะเรือนจ้ำในต่ำงจังหวัดเนื่องจำกส่วนมำกเป็นเรือนจ้ำเก่ำผ่ำนกำรใชเงำนมำนำนนับ
สิบปีสภำพเรือนจ้ำช้ำรุดทรุดโทรมระบบบ้ำบัดน้้ำเสียส่วนใหญ่มีอำยุกำรใชเงำนอย่่ในช่วงไม่เกิน.10.ปี.
(กรมควบคุมมลพิษ,.2546,.หนเำ 6) ประกอบกับขำดงบประมำณในกำรจัดสรเำงระบบบ้ำบัดน้้ำเสีย หรือ
กำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ หรือบำงเรือนจ้ำมีระบบบ้ำบัดน้้ำ เสียอย่่แลเวแต่ขำดกำรบ้ำรุงรักษำ ขำดกำร
จัดกำรที่เหมำะสมกำรปล่อยน้้ำเสียของเรือนจ้ำบำงแห่งคุณภำพน้้ำที่ปล่อยลงส่่ท่อหรือรำงระบำยน้้ำ
สำธำรณะไม่เป็นไปตำมก้ำหนดมำตรฐำนน้้ำทิ้ง.เช่นค่ำบีโอดี (BOD).ไม่เกิน 20 มก/ล. ตำมประกำศ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลเอมเรื่อง ก้ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้้ำทิ้ง พ.ศ. 2548 
ฉะนั้นกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำตเองมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง 
         กำรบริหำรและพัฒนำกรมรำชทัณฑ์กับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไปทั้งในดเำนสังคม เศรษฐกิจ 
กำรเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยีภำรกิจดังกล่ำวจ้ำเป็นตเองกระท้ำในหลำย ๆ ดเำนพรเอมกันเช่น                
งำนปรับปรุงเรือนจ้ำ/ทัณฑสถำน กำรพัฒนำระบบงำนรำชทัณฑ์ที่เกี่ยวกับกำรควบคุมด่แล กำรปฏิบัติ  
ต่อผ่เตเองขังและแกเไขปัญหำยำเสพติด กำรน้ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน และกำรพัฒนำ
บุคลำกรของกรมรำชทัณฑ์เหล่ำนี้ จ้งจ้ำเป็นตเองมีกรอบในกำรปรับปรุง แกเไขปัญหำต่ำง ๆ ของเรือนจ้ำ
ใหเเกิดประสิทธิภำพส่งสุด เพ่ือใหเชีวิตควำมเป็นอย่่ของเจเำหนเำที่ผ่เตเองขัง.และสิ่งแวดลเอมในเรือนจ้ำ     
ใหเมีสุขลักษณะอนำมัยที่ดี กำรบ้ำบัดน้้ำเสียของเรือนจ้ำเป็นเรื่องส้ำคัญที่ตเองด้ำเนินกำรจัดกำรปัญหำ     
เพรำะน้้ำเสียเป็นแหล่งเพำะเชื้อโรคเป็นมลพิษที่ตเองร่วมกันรับผิดชอบ เพรำะส่งผลกับเรือนจ้ำโดยตรง        
และหำกน้้ำเสียเหล่ำนี้ไม่ไดเรับกำรบ้ำบัดก่อนปล่อยลงส่่ท่อหรือรำงระบำยน้้ำสำธำรณะ และไหลลงส่่ล้ำ
คลองก็จะกระทบในวงกวเำงส่งผลกับสังคมโดยรวม กำรบ้ำบัดน้้ำเสียใหเมีคุณภำพดีข้้น  และไม่ก่อ         
ใหเเกิดผลเสียหำยต่อแม่น้้ำล้ำคลอง แหล่งน้้ำธรรมชำติหรือสิ่งแวดลเอมโดยรวมน้้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแลเวจะถ่ก
ระบำยลงส่่แหล่งน้้ำสำธำรณะ หรือบำงส่วนสำมำรถน้ำกลับมำใชเประโยชน์ในดเำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม และอ่ืน ๆ  
ต่อไป 
  ดังนั้นในกำรศ้กษำวิจัยครั้งนี้ผ่เวิจัยจ้งมีควำมสนใจที่จะศ้กษำกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของ 

http://www.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=150602140545
https://adunparvitchai.wordpress.com/
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เรือนจ้ำพิเศษธนบุรี เพ่ือหำแนวทำงและร่ปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำอย่ำงเป็น  
ระบบเพ่ือสำมำรถน้ำกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียไปใชเกับเรือนจ้ำอื่น ๆ ไดเ 
 
1.2  ค ำถำมกำรวิจัย 
   1.2.1 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำเป็นอย่ำงไร  
   1.2.2 ปัญหำอุปสรรคกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำเป็นอย่ำงไร 
   1.2.3 แนวทำงในกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี ควรเป็นอย่ำงไร 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศ้กษำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
  1.3.2 เพ่ือศ้กษำปัญหำอุปสรรคกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
  1.3.3 เพ่ือน้ำเสนอแนวทำงในกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
 
1.4  ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตดเำนเนื้อหำใชเทฤษฎีของ อองรี ฟำร์โยล์ ซ่้งไดเเสนอกระบวนกำรบริหำรจัดกำรประกอบดเวย 
5 ขั้นตอน (1) กำรวำงแผน (Planning) (2) กำรจัดองค์กำร (Organizing) (3) กำรบังคับบัญชำหรือกำรสั่งกำร.
(Commanding).(4) กำรประสำนงำน (Coordinating) (5) กำรควบคุม (Controlling) มำใชเเป็นแนวทำงศ้กษำ
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
       1.4.2 ขอบเขตดเำนกลุ่มผ่เใหเขเอม่ลส้ำคัญผ่เใหเขเอม่ลหลักที่ใชเท้ำกำรศ้กษำคือ ผ่เบริหำรจ้ำนวน 7 คน 
เจเำหนเำทีข่องเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี จ้ำนวน 19 คน และนักวิชำกำรที่มีควำมร่เในกำรบ้ำบัดน้้ำเสียจ้ำนวน 1 คน 
  1.4.3 ขอบเขตดเำนพ้ืนที่พ้ืนที่ที่ใชเท้ำกำรศ้กษำคือ พ้ืนที่เรือนจ้ำพิเศษธนบุรี ซ้่งมีพ้ืนที่ 23 ไร่ 1 งำน 
  1.4.4 ขอบเขตดเำนระยะเวลำเก็บรวบรวมขเอม่ลในช่วงมิถุนำยน 2559 ถ้งเดือนธันวำคม 2559 
รวมระยะเวลำที่ศ้กษำนำน 7 เดือน 
 
1.5  นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 
        1.5.1.เรือนจ้ำ หมำยถ้ง เรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
        1.5.2.กำรบริหำรและกำรจัดกำรจัดกำร หมำยถ้ง กำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
ซ้่งประกอบดเวย กำรวำงแผน กำรจัดองค์กร กำรสั่งกำร กำรประสำนงำน กำรควบคุม และกำรมีส่วนร่วม 
        1.5.3.น้้ำเสีย หมำยถ้ง น้้ำเสียที่เกิดจำกกำรอุปโภคและบริโภคของผ่เตเองขังและเจเำหนเำที่ใน
เรือนจ้ำพิเศษธนบุรี  
   1.5.4 กำรวำงแผน (Planning) หมำยถ้งจินตนำกำรหรือวิสัยทัศน์ที่คำดหวังใชเล่วงหนเำว่ำงำน
ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียของเรือนจ้ำเป็นอย่ำงไร และรวมถ้งกำรคำดกำรด่แลล่วงหนเำถ้งเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ      
ที่มีผลกระทบต่อระบบกำรจัดกำรน้้ำเสีย เช่น วิกฤตผ่เตเองขังลเนเรือนจ้ำ , มีกำรใชเน้้ำจ้ำนวนมำก ,           
ปัญหำกำรทรุดโทรมของอำคำรอุปกรณ์ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ตเองมีแผนหรือแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในอนำคต  
       1.5.5 กำรจัดองค์กำร (Organizing) หมำยถ้ง กำรจัดผ่เที่จะตเองมำรับผิดชอบในกำรท้ำงำนตำมที่
วำงแผนไวเใหเส้ำเร็จลุล่วงกำรจัดหนเำที่รับผิดชอบที่เหมำะสมจะตเองกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำ
มีประสิทธิภำพใหเบรรลุผลไดเ  
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  1.5.6 กำรบังคับบัญชำหรือกำรสั่งกำร (Commanding) หมำยถ้งกำรสั่งกำรจำกผ่เบริหำรส่่
ผ่เใตเบังคับบัญชำตำมสำยกำรบังคับบัญชำซ้่งน้ำไปส่่กำรปฏิบัติงำนคือผ่เบัญชำกำรเรือนจ้ำ, ผ่เอ้ำนวยกำรส่วน, 
ผ่เบังคับแดนเจเำหนเำที่และผ่เตเองขัง 
   1.5.7 กำรประสำนงำน (Coordinating) หมำยถ้งกำรประสำนงำนหมำยถ้งกำรสื่อสำรเชื่อมโยง
กำรปฏิบัติงำนตำมที่ไดเแบ่งงำน, แบ่งคนกันรับผิดชอบแต่ละงำนจะตเองช่วยเหลือเกื้อก่ลกันซ้่งจะตเองใหเ
ประสบผลส้ำเร็จใหเบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไวเ 
   1.5.8 กำรควบคุม (Controlling) หมำยถ้ง กำรก้ำกับใหเหน่วยงำน, ก้ำกับกำรประสำนงำนใหเ
สำมำรถด้ำเนินใหเแลเวเสร็จตำมแผนที่วำงไวเในเวลำ และค่ำใชเจ่ำยที่ก้ำหนด 
        1.5.9 กำรมีส่วนร่วม (Participation) หมำยถ้ง ร่ปแบบและลักษณะของกำรมีส่วนร่วมคือเริ่ม
ตั้งแต่กำรเริ่มคิดร่วมกันน้ำไปส่่กำรตัดสินใจในกิจกรรมที่จะท้ำจำกนั้นน้ำไปปฏิบัติเพ่ือใหเเกิดผลตำม
เป้ำหมำยจำกนั้นก็มีกำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแกเไขกำรด่แลรักษำใหเเกิดผลประโยชน์      
ที่คุเมค่ำที่สุด 
        1.5.10.แนวทำงกำรบ้ำบัดน้้ำเสีย หมำยถ้งกำรบริหำรจัดกำรในร่ปแบบของกำรวำงแผน             
กำรจัดองค์กร กำรบังคับบัญชำสั่งกำร กำรประสำนงำน กำรควบคุม และกำรมีส่วนร่วม 
  
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
       1.6.1 ท้ำใหเทรำบถ้งกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี 
        1.6.2 ท้ำใหเทรำบถ้งปัญหำกำรบริหำรและกำรจัดกำรน้้ำเสียของเรือนจ้ำพิเศษธนบุรี  
        1.6.3 เพ่ือใหเทรำบแนวทำงในกำรก้ำหนดนโยบำย และกำรจัดท้ำงบประมำณในกำรบ้ำบัดน้้ำ
เสียของเรือนจ้ำ 
        1.6.4 กรมรำชทัณฑ์สำมำรถน้ำผลกำรวิจัยไปใชเประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำเสียของ
เรือนจ้ำอ่ืน ๆ ไดเ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
         การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารและการจัดการปัญหาน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี              
ได้ท้าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารและการจัดการ การมีส่วนร่วมข้อมูลเกี่ยวกับน ้าเสียเรือนจ้า และงานวิจัยเกี่ยวกับการบ้าบัดน ้าเสีย 
เพ่ือน้าไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยประยุกต์ใช้แนวคิดกระบวนการบริหารจัดการของ Henri Fayol 
(อ้างถึงใน วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2552, หน้า 31) ได้จ้าแนกไว้คือ การวางแผนงาน การจัดองค์การ การบังคับ
บัญชา การประสานงาน และการควบคุมซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับบริหารจัดการ 
  2.1.1 วิวัฒนาการของแนวคิดการบริหารจัดการ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2552, หน้า 14-33) ได้แบ่งแนวคิดการบริหารจัดการในยุคคลาสสิก 
(Classicalera) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร จัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
   1) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรเกี่ยวกับโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ 
    ในปี ค.ศ. 1915 เฟรดเดอริค วินสโล เทเลอร์ (Frederick.Winslow.Taylor) ได้กล่าวถึง
ผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการ ซึ่งใช้อ้านาจหน้าที่เน้นปัจจัยทางวัตถุ โดยเฉพาะวิธีการท้างาน ซึ่งเรียกว่าวิธีการ
ที่ดีที่สุด.(One.Best.Way).และถือเป็นปัจจัยหลักที่ท้าให้การบริหารจัดการในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ 
ประหยัดรวดเร็ว และสร้างผลก้าไรให้แก่หน่วยงานมีหลักเกณฑ์มาใช้ในการบริหารจัดการ 
   ปี ค.ศ. 1947 แม็กซ์ เว็บเบอร์ (Max.Waber).ได้คิดโครงสร้างการจัดการที่เรียกว่า       
ระบบราชการ (Bureaucracy) ศึกษาระบบราชการที่มีโครงสร้างจัดการองค์กรขนาดใหญ่รวมทั งมีความ
ซับซ้อน และเป็นทางการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
   2) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรเกี่ยวกับบุคคล 
    ในปี ค.ศ. 1933 เอลตัน มาโย (Elton.Mayo).ได้ศึกษาวิจัยพฤติกรรมของคนงานที่
ปฏิบัติงานในโรงงานการศึกษาวิจัยให้ความส้าคัญกับมนุษย์สัมพันธ์ และพฤติกรรมของคนงานในการ
ปฏิบัติงานมาโยสรุปผลวิจัยว่าการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเหตุผลที่
ท้าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ นมิได้เกิดจากสภาพทางกายภาพเช่น ความสว่างจากไฟฟ้าหรือปัจจัยอ่ืนเวลาหยุดพัก
ของคนงานเท่านั นแต่ยังเกิดจากปัจจัยทางจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพทางจิตใจหรือทัศนคติของคนงาน 
 ปี ค.ศ. 1938 เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Shester Barnard) ได้เขียนผลงาน The Function of an 
Executive เน้นเรื่องลักษณะงานของนักบริหารหรือผู้น้าที่สนับสนุนค่านิยมหรือด้านจิตใจของคนงาน
ผลงานนี ต่อมาได้น้ามาประยุกต์เป็นแนวคิดการจัดการเกี่ยวกับบุคคลในแง่ให้ความส้าคัญกับวัฒนธรรม 
 ปี ค.ศ. 1953 ดไวท์ วอลโด (Dwight Waldo) ได้เขียนผลงาน Ideas and Issues in 
Public.Administration.เป็นมุมมองของนักรั ฐศาสตร์หรือ นักรั ฐประศาสนศาสตรที่ต้องการ 
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ให้มบีุคลากรของสหรัฐอเมริกาออกเป็น 2 ยุค คือยุคการต่อสู้เพ่ือหลักคุณธรรม และยุคเปลี่ยนแปลง วอล
โดได้แสดงให้เห็นว่าระบบคุณธรรมซึ่งเกิดขึ นในยุคแรกมีเจตนารมณ์ที่ต้ องการขจัดคนไม่ดีออกจาก
หน่วยงานเนื่องจากในการแต่งตั งข้าราชการได้ยึดหลักท่ีว่าพรรคไหนชนะการเลือกตั งจะแต่งตั งพรรคพวก     
เข้าไปด้ารงต้าแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงานราชการท้าให้มีการจัดตั งสถาบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์     
ในระบบคุณธรรมขึ นมา 
       ปี ค.ศ. 1955 ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ (Peter.Drucker).ได้เสนอผลงาน The.Practice.of 
Management.มีแนวคิดว่าการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องกระตุ้นการปฏิบัติงาน และสร้าง
วิสัยทัศน์ซึ่งรวมถึงการมองการไกลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารหรือผู้จัดการ 
แนวคิดนี ถือเป็นพื นฐานของการบริหารงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดรัคเกอร์ ยังวิพากษ์วิจารณ์ผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลที่ขาดความสามารถ และถูกครอบง้าดว้ยเทคโนโลยีทั งหลายอย่างรุนแรงท้ายสุดได้เสนอให้มอง
ทรัพยากรมนุษย์ในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีค่าอย่างหนึ่งของหน่วยงานต่อมากลายเป็นพื นฐานหลักของการ
บริหารจัดการมนุษย์ 
      ปี ค.ศ. 1960 ดักกลาส แม็กเกรเกอร์ (Douglas McGregor).ได้เขียนผลงาน The Human 
Side of Enterprise บรรยายถึงความเชื่อพื นฐาน 2 ด้านที่มีต่อมนุษย์เรียกว่า ทฤษฎีเอ็กซ์ และทฤษฎีวาย 
(Theory X and Theory Y) ทั งสองทฤษฎีนี จะสะท้อนถึงธรรมชาติของมนุษย์ในหน่วยงานที่แตกต่างกัน
ทฤษฎีเอ็กซ์มีความเชื่อพื นฐานต่อมนุษย์ในทางลบตรงข้ามกับทฤษฎีวายซึ่งมีความเชื่อต่อมนุษย์           
ในทางบวก 
     ปี ค.ศ. 1943 อับราฮัม มาสโลร์ (Abraham.Maslow).เขียนบทความด้านจิตวิทยาที่
ให้ความส้าคัญต่อสภาพจิตใจมนุษย์เรียกว่าทฤษฎีล้าดับขั นความต้องการของมนุษย์ซึ่งสามารถน้ามาปรับ
ใช้การบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงใจและการตอบสนองบุคลากรได้แนวคิดนี มี
สาระส้าคัญสรุปได้ว่า 
      1. เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความต้องการ (Needs) หลายอย่างหรือหลายล้าดับขั น
โดยอาจแบ่งเป็นความต้องการด้านวัตถุและความต้องการด้านจิตใจ 
      2. ความต้องการด้านวัตถุเช่น ความต้องการด้านกายภาพ หรือปัจจัยสี่ส่วนความ
ต้องการของมนุษย์ด้านจิตใจเช่นความต้องการด้านหน้าที่การงานที่ได้ได้รับการยอมรับนับถือ 
      3. ส่วนใหญ่ความต้องการของมนุษย์จะเป็นไปตามล้าดับขั นโดยเริ่มจากล้าดับขั นล่าง
ขึ นไปเรื่อย ๆ เมื่อได้ได้รับการตอบสนองในล้าดับขั นหนึ่งแล้วก็จะก้าวไปสู่ล้าดับขั นต่อ ๆ ไปอีก 
       4. ล้าดับขั นความต้องการของมนุษย์มี 5 ขั น ล้าดับขั นแรกเกือบทั งหมดเป็นความ
ต้องการด้านวัตถุ ส่วนอีก 4 ขั นที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็นความต้องการด้านจิตใจทั งนี ในสภาพความเป็นจริง 
แต่ละล้าดับขั นไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดอาจมีบางส่วนคาบเกี่ยวกันบ้าง และไม่แน่นอน
เสมอไปว่าจะต้องเกิดกับทุกคนข้อยกเว้นอาจเกิดขึ นได้บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปตามลักษณะดังกล่าว 
       5. ความต้องการของมนุษย์ทั ง 5 ขั นนั นได้แก่ ความต้องการทางกายภาพความต้องการ
ความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการให้สังคมยอมรับ ความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการ
ความส้าเร็จสูงสุดตามที่ตั งใจไว้ 
      3) แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรเกี่ยวกับกระบวนการ 
      ค้าว่ากระบวนการ (Processs) หมายถึง 1. กิจกรรมที่ด้าเนินการ 2. เป็นระบบ 3. มีขั นตอน 
4. ถูกกฎหมายค้าว่ากระบวนการนั นจะต้องประกอบด้วยหลายขั นตอนเสมอในการด้าเนินงานตาม
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ขั นตอนต่าง ๆ อาจครบทุกขั นตอนหรือไม่ครบทุกขั นตอนก็ได้แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตรที่เกี่ยวกับ
กระบวนการมีดังนี  
     กระบวนการบริหารจัดการที่เรียกว่า โพสคอร์บของลูเธอร์ เอช กูลิค และลินดอลล์ 
เอฟ เออร์วิค ได้เขียนกระบวนการบริหารจัดการที่เรียกว่า โพสคอร์บ (POCSDCoRB) ในปี ค.ศ. 1937 
ประกอบด้วย 7 ขั นตอนได้แก่ 1. การวางแผน (Planning).2. การจัดองค์การ (Organizing) 3. การบริหารงาน
บุคคลหรือการบริหารบุคลากร (Staffing).4. การอ้านวยการ (Directing) 5. การประสานงาน 
(Coordinating) 6. การรายงาน (Reporting) 7. การงบประมาณ (Budgeting) 
      กระบวนการบริหารจัดการหรือปัจจั ยที่มีส่ วนส้ าคัญในการบริหารจัดการ                  
ของ เฮ็นรี ฟาโยล์ ได้เขียนกระบวนการบริหารจัดการหรือปัจจัยที่มีส่วนส้าคัญในการบริหารจัดการคือ 
พอคค์ (POCCC).ประกอบด้วย.5.ขั นตอน 1. การวางแผน (Planning).2. การจัดองค์การ (Organizing)           
3. การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ (Commanding).4. การประสานงาน (Coordinating).5. การควบคุม 
(Controlling) 
      กระบวนการจัดการที่เรียกว่า โพดเสอร์ โมเดล ของ เดล (Dale) ได้เขียนกระบวนการ
จัดการที่เรียกว่า โพดเสอร์ โมเดล (POADCIR.Model).ประกอบด้วย 7 ขั นตอน 1. การวางแผน
(Planning).2. การจัดองค์การ.(Organizing).3. การกระตุ้น.(Actuating) 4. การอ้านวยการ.(Directing)            
5. การควบคุม (Controlling) 6. การเปลี่ยนแปลง (Innovating) 7. การเป็นตัวแทน (Representing) 
      กระบวนการจัดการที่เรียกว่า ไอเทอมส์ ( ITERMS).ประกอบด้วย 6 ขั นตอนได้แก่      
1. ข้อมูลข่าวสาร (Information) 2. เทคโนโลยี (Technology) 3. สถานะทางเศรษฐกิจ (Economic)      
4. ทรัพยากร (Resources) 5. จริยธรรม (Morality) 6. การติดต่อสัมพันธ์หรือระบบสังคม (Sociality) 
      กระบวนการจัดการที่เรียกว่า โพสค์ โมเดล (POSDC.Model).ของ ฮาร์โรลด์ ดี คูนทซ์ 
และ ซีริล โอ ดอนเนล รวมทั ง เดวิทชวาทซ์ ประกอบด้วย 5 ขั นตอนได้แก่ 1. การวางแผน (Planning)    
2. การจัดองค์การ (Organizing).3. การเจ้าหน้าที่ (Staffing).4. การอ้านวยการ.(Directing).5. การควบคุม
(Controlling) 
      การบริหารจัดการที่ เรียกว่า .(PODCoC.Model).ของเซียร์ . (Sear).ประกอบด้วย         
5 ขั นตอนได้แก่ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดรูปแบบโดยการก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของแต่ละ
ต้าแหน่ง (Organizing)..3. การอ้านวยการ (Directing).4. การประสานงาน.(Coordinating)..5. การควบคุมดูแล
การปฏิบัติงาน. (Controlling) 
      กระบวนการบริหารจัดการของ แกรี เลสสเลอร์ (Gary Dessler) ประกอบด้วย 5 ขั นตอน
ได้แก่ 1. การวางแผน (Planning) 2. จัดองค์การ (Organizing) 3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) 4. การน้า 
(Leading) 5. การควบคุม (Controlling) 
      ปัจจัยที่มีส่วนส้าคัญต่อการบริหารจัดการที่เรียกว่า 7S.ของบริษัท แมคคินซีย์
(McKinsey) ประกอบด้วย 7 ขั นตอน ได้แก่ โครงสร้าง (Structure) ระบบ (System) แบบหรือลักษณะ
การท้างาน (StyleStrategy) และค่านิยมร่วม (Shared Values) 
      ปัจจัยพื นฐานที่มีส่วนส้าคัญต่อการบริหารจัดการของหน่วยงานของ รอบบิน (Robbin) 
ประกอบด้วย 5 ประการไก้แก่ 1. ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 2. ทุน (Capital) 3. วัตถุดิบตั งต้น 
(Raw -Materrial) 4. การจัดการทั่วไป (Managment) 5. ข้อมูลข่าวสาร   
      ปัจจัยที่มีความส้าคัญต่อการบริหารของ บาร์ โทรล และมาติน.(Bartrol.And.Martin)        
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มี 6 ประการคือ 1. กระบวนการ (Process) 2. เป้าหมาย (Goals) 3. การวางแผน (Planning) 4. การจัด
องค์การ (Organizing) 5. การน้าหรือการจูงใจ (Leading) 6. การควบคุม (Montrolling) 
      สัมฤทธ์ ยศสมศักดิ์ (2549,.หน้า 42-52) ได้จัดล้าดับการวิวัฒนาการของวิชาทาง          
รัฐประศาสนศาสตร์ซึ่งจ้าแนกออกเป็น 3 ยุค คือ 1) ยุคก่อนสงครามโลกครั งที่สอง 2) ยุคหลัง
สงครามโลกครั งที่สองจนถึงคริสต์ศักราชที่ 1970 และ 3) ยุคตั งแต่ปีคริสต์ศักราชที่ 1970 จนถึงปัจจุบัน
ดังนี   
     1) ยุคก่อนสงครามโลกครั งที่สอง 
     ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อ วูดโรว์วิลสัน 
(Woodrow Wilson) ได้เขียนบทความชื่อ “The Study of Administration” ในปี ค.ศ.1887 บทความ
นี เป็นบทความที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนารัฐประศาสนศาสตรแนวคิดของวิลสัน (Wilson) สามารถน้ามา
สรุปได้ดังนี  
      1. การบริหารควรถูกแยกออกจากการเมืองโดยเห็นว่าหน้าที่ของฝ่ายบริหารก็คือ   
การน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติส่วนหน้าที่ของฝ่ายการเมืองก็คือ การก้าหนดนโยบายหรือหน้าที่ในการ
ออกกฎหมาย  
     2. การสนับสนุนให้มีการปฏิรูประบบการบริหารงานบุคคลโดยให้แยกข้าราชการ
ประจ้าออกจากข้าราชการการเมืองเพ่ือป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง  
       3. การเพ่ิมอ้านาจฝ่ายบริหารให้สามารถคานอ้านาจของฝ่ายการเมืองในการบริหาร
และปกครองประเทศ 
      บทความดังกล่าวข้างต้นมีอิทธิพลมากต่อแนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมือง   
ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่มักถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาแนวคิดด้านรัฐประศาสนศาสตรสมัยใหม่ 
อย่างไรก็ตาม แฟรงค์ กูดนาว (Frank Goodnow) เป็นนักวิชาการด้านรัฐประศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย (Columbia University) ที่มีชื่อเสียงเป็นอีกผู้หนึ่งที่ได้ออกมาสนับสนุนแนวความคิดการเมือง
แยกออกจากการบริหาร โดยเขียนหนังสือชื่อ Politics and Administration ขึ นในปี ค.ศ.1900 ต่อมา  
เลียวนาร์ด ไวท์ (Leonard.White).ได้เขียนหนังสือชื่อ Introduction.to.the.Study.of.Public.Administration 
ในปี ค.ศ. 1926 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นต้าราเล่มแรกของวิชารัฐประศาสนศาสตร์โดยไวท์.(White).ได้เสนอ
สมมุติฐานหลัก 4 ประการ ซึ่งเป็นรากฐานของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดังนี    
      1. การบริหารเป็นกระบวนการหนึ่งเดียวที่สามารถศึกษาได้อย่างเป็นระเบียบทั ง
ระดับชาติ ระดับมลรัฐ และระดับท้องถิ่น.(Administration.is.a.unitary.process.that.can.be.studied 
uniformly, at the federal, state and local levels) 
      2. พื นฐานของการศึกษามาจากการจัดการไม่ใช่กฎหมาย (The.basis.for.study.is 
management, not law) 
      3. การบริหารยังคงเป็นศิลปะแต่แนวคิดในการเปลี่ยนไปสู่ศาสตร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ นได้ 
และคุ้มค่าต่อการศึกษา (Administration is still art but the ideal of transformance to science 
is feasible and worthwhile)   
      4. การบริหารได้ เป็นและจะยังคงเป็นหัวใจของปัญหาของรัฐบาลสมัยต่อไป 
(Administration has become and will continue to be the heart of the problem of 
modern government) 
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      แนวคิดการแยกบริหารออกจากการเมืองเป็นเหตุผลส้าคัญให้มีการศึกษาหลัก         
และเทคนิคการบริหารเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพซึ่งในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้เกิดงานเขียนเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ส้าหรับการบริหารเพ่ิมขึ นอย่างมาก นักวิชาการที่ส้าคัญได้แก่ เฟรดเดอริคเทย์เลอร์ 
(Fredetick Taylor) เขียนบทความชื่อ “The Principles of Scientific Management”.รวบรวมไว้ในหนังสือ 
Scientific.Management.ที่จัดพิมพ์ขึ นในปี ค.ศ. 1911 ได้พัฒนาวิธีการใหม่ของการจัดการโรงงานใน 
ภาคเอกชนแต่ก็ไม่ได้มีการน้าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในภาครัฐต่อมา เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri Fayol).ผู้จัดการ
โรงงานในฝรั่งเศสได้เผยแพร่หลักการบริหาร 14 ประการ โดยได้มีการตีพิมพ์ในหนังสือ General.and 
Industrial Management ในปี ค.ศ.1942 นอกจากนี  ยังมีผู้เสนอหลักการบริหารขึ นอีกหลายคนเช่น  
แมรี ปาร์คเกอร์ฟอลเลท (Mary Parker Dollett) เจมส์ มูนเนย์ และ อลันไรเลย์ (James Mooney and 
Alan Reiley) ลูเธอร์ กูลิค และ ลินดอลล์ เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) เป็นต้น 
      แนวคิดการแยกการเมืองออกจากการบริหาร และการแสวงหาหลักการบริหารนั นไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ แมกซ์เวเบอร์ .(Max.Weber).นักสังคมวิทยาชื่อดังชาวเยอรมันที่ได้เสนอ
ความคิดเกี่ยวกับองค์การขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบ (Bureaucracy).หรือที่เรียกว่า“การจัดองค์การแบบ
ระบบราชการ”.ขึ นในปี ค.ศ. 1911 อย่างไรก็ตาม ผลงานของเวเบอร์ไม่ได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ    
และพิมพ์เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกาจนกระทั งปี ค.ศ.1946.(Levine,.Peters.And.Thomson 1990, 
p.222 อ้างถึงในสัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 45) สาระส้าคัญของทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่ที่มี
รูปแบบคือ ผู้ปกครองจะใช้อ้านาจปกครองได้ก็ต่อเมื่ออ้านาจนั นได้รับความยินยอมจากผู้ถูกปกครอง 
และเพ่ือที่จะให้อ้านาจการปกครองด้าเนินไปได้  จึงจ้าเป็นจ้าต้องมีกลไกทางการบริหาร.เวเบอร์.
(Weber).แบ่งการได้มาซึ่งอ้านาจออกเป็น.3.แบบได้แก่ 
      1. แบบที่อาศัยจารีตประเพณี (Traditional.Domination).คืออ้านาจจะได้มาจาก
ความเชื่อ หรือประเพณีนิยม และสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาในอดีตกลไกการบริหารที่น้ามาใช้ ได้แก่.ระบบศักดินา 
(Feudal) 
      2..แบบที่อาศัยบารมี (Charismatic.Domination).หมายถึง ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
พิเศษ หรือบารมีที่จะให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร .และพร้อมที่จะให้ความ
สนับสนุน กลไกท่ีมักพบว่าน้ามาใช้บริหารก็คือ.ระบบเผด็จการ (Dictation)  
      3. แบบที่อาศัยกฎหมายและการมีเหตุผล (Legal Domination) ในระบบดังกล่าวผู้ที่
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเห็นว่ากฎหมายมาจากกระบวนการที่ได้รับการกลั่นกรองแล้ว    
โดยทั งผู้น้าและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต่างยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้อง กลไกที่รองรับการบริหารแบบนี 
ได้แก่ ระบบราชการ (Bureauctacy).นั นเองซึ่งในทัศนะของเวเบอร์.(Weber).เห็นว่ากลไกการบริหาร
ระบบราชการนี เป็นวิธีการบริหารที่วิเศษสุดมีเหตุผลเที่ยงตรงเป็นธรรมเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ              
และมีความมั่นคง 
      รัฐประศาสนศาสตร์ยุคก่อนสงครามโลกครั งที่สองได้แยกการบริหารออกจากการเมือง 
เมื่อแยกออกจากการเมืองแล้วการบริหารก็เป็นกิจกรรมที่อาศัยหลักวิทยาศาสตร์มาศึกษาเพ่ือค้นหา
หลักเกณฑ์เพ่ือน้ามาใช้ในการบริหารหลักประสิทธิภาพและความประหยัดเป็นค่านิยมที่ส้าคัญของ       
รัฐประศาสนศาสตร์ในยุคนี กรอบเค้าโครงความคิดที่จะสามารถสรุปในยุคก่อนสงครามโลกครั งที่สองนี ก็คือ 
“การแยกการเมืองออกจากการบริหาร”.และ.“หลักหรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหาร” แนวคิดดังกล่าว
ข้างต้นได้ถูกน้าไปใช้อย่างกว้างขวางในรัฐบาลของประธานาธิบดี แฟรงกลินรูสเวลล์ (Franklin 
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Roosevelt) ในยุคนิวดีล (New Deal) ซึ่งเน้นการรวมศูนย์อ้านาจของรัฐบาลกลาง และการที่รัฐบาล
กลางของสหรัฐอเมริกาได้มีการใช้จ่ายเงินลงทุนของโครงการขนาดใหญ่ต่าง ๆ ทั่วประเทศเพ่ือกระตุ้น
ระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่้าได้มีการตั งคณะกรรมการบริหารจัดการของ
ประธานาธิบดี (The President’s Committee on Administrative Management) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ 
คณะกรรมการของ บราวน์โลว์ (The.Brownlow.Committee).ในการหาวิธีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และได้มีการน้าเสนอรูปแบบโครงสร้างที่ให้อ้านาจประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีอ้านาจ
อย่างมากมายเป็นหัวหน้าผู้บริหาร.(Chief.Executive.Officer).ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์
ของสหรัฐอเมริกา 
     2) ยุคหลังสงครามโลกครั งที่สองจนถึงคริสต์ศักราชที่ 1970 
      ความเจริญของรัฐประศาสนศาสตร์ต้องมาสะดุดเมื่อเกิดสงครามโลกครั งที่สองท้าให้
สิ่งแวดล้อมขององค์การเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศต้องประสบปัญหาต่าง  ๆ และมีการชี ให้เห็นว่า
ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์มีข้อบกพร่องเอกลักษณ์ของวิชาถูกท้าทาย และตกต่้าลง 
      ภายหลังสงครามโลกครั งที่สอง ได้มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับการแยกการ
บริหารออกจากการเมือง และเสนอความคิดใหม่คือ “การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง”             
ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการต่าง ๆ เช่น พอล แอพเพิลบี (Paul Appleby) ที่เขียนหนังสือ Big Democracy    
ในปี ค.ศ.1945 ฟริทซ์มอร์สตีน มาร์ก (Fritz.Morstein.Marx).ที่ได้รวบรวมบทความไว้ในหนังสือชื่อ 
Elements of Public Administration ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1946 โรเบิร์ตดาห์ล (Robert Dahl) ที่ได้เขียน
บทความชื่อ “The Science of Public Administration” ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1947 ดไวท์วอลโด (Dwight 
Waldo) ที่ได้เขียนหนังสือชื่อ The Administrative State ตีพิมพ์ครั งแรกในปี ค.ศ. 1948 นอร์ตัน ลอง        
(Norton.Long).ที่ ได้ เขียนบทความชื่ อ .“Power.and.Administration”.ตี พิมพ์ในหนั งสือ Public 
Administraton.Review.ในปี ค.ศ. 1949 สรุปแนวคิดจากงานพิมพ์ต่าง ๆ ของนักวิชาการกลุ่มนี ได้ว่า 
การบริหารราชการมีความแตกต่างจากการบริหารองค์การในรูปแบบอ่ืน ๆ ในความเป็นจริงแล้วการ
บริหารราชการแยกออกจากกระบวนการทางการเมืองได้ยาก และแท้จริงแล้วการบริหารก็คือวิธีการมอง
รัฐบาลในอีกแง่มุมหนึ่งนั่งเอง 
     ในช่วงเวลานี ทฤษฎีองค์การแบบระบบราชการของ เวเบอร์ (Weber).ถูกโต้แย้งโดย
ข้อเสนอการบริหารแบบ “ระบบราชการไม่เป็นทางการ”.ขึ น ซึ่งพยายามชี ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเป้าหมาย
ขององค์การขึ นอยู่กับความสามารถขององค์การในการควบคุมพฤติกรรมและขึ นอยู่กับลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการภายในองค์การนั น ๆ นักวิชาการกลุ่มนี  ได้แก่ โรเบิร์ต เมอร์ตัน (Robert 
Merton) ที่เขียนหนังสือชื่อ Social Theory and Social Structure ตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1949, ฟิลิปเซลซ์
นิก (Philip Selznick) ที่เขียน TVA and the Grass Roots ในปี ค.ศ.1949, อัลวิน กาวด์เนอร์ (Alvin 
Gouldner) ที่เขียน Industrial Bureauctacy ในปี ค.ศ. 1954, มิเชลโคร ซิเยร์ (Michel.Crozier)        
ที่เขียน Bureaucratic Phenomenon ในปี ค.ศ. 1964 และ วอเรน เบนนิส (Waren Bennis).ที่เขียน 
Changing Organizations ในปี ค.ศ. 1966   
      ในยุคเดียวกันนี เองที่แม้แต่หลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ (Taylor) ก็ถูก
โจมตีจากกลุ่มแนวคิดด้านมนุษย์สัมพันธ์ซึ่งให้ความสนใจต่อปัจจัยมนุษย์เน้นการศึกษาธรรมชาติของ
แรงจูงใจต่าง ๆ แทนที่จะมองข้ามความเป็นมนุษย์ตามแบบหลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์นักคิดกลุ่มนี 
เริ่มต้นในปี ค.ศ.1927 เมื่อ เอลตัน เมโย (Elton.Mayo).และเพ่ือนร่วมงานจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
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(Harvard.University).ซึ่งประกอบด้วย โรธลิสเบอร์เกอร์ (Roethlisberger).และวิลเลียม ดิคสัน.(William 
Dickson).ได้ท้าการศึกษาที่ โรงงานแห่งหนึ่งของ Western.Electric.Company.ในเมืองฮอว์ธอร์น 
(Hawthorne) ใกล้กรุงชิคาโกเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อม (เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื น 
และชั่วโมงท้างาน) กับประสิทธิภาพการท้างานของคนงานซึ่งปรากฏผลการวิจัยว่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้เช่น 
ทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ่มต่างก็มีผลต่อประสิทธิภาพด้วยเช่นกันจึงเรียกการค้นพบครั งนั นว่าการ
ทดลองที่ฮอว์ธอร์น (Hawthorne Experiments) ต่อมาในปี ค.ศ. 1954 อับบราฮัม มาสโลว์ (Abraham 
Maslow) นักจิตวิทยาที่ได้เสนอ “ทฤษฎีล้าดับขั นของความต้องการ” (Hierarchy of Needs) ของ
มนุษย์ขึ น และในปี ค.ศ. 1957 คริสอารจิริส (Chris Argyris) เสนอแนวคิด “การเติบโตเป็นผู้ใหญ่” หรือ 
Mature.Man.เฟรด เดอริคเฮิร์ซเบิร์ก (Frederick.Herzberg).ได้เสนอ.“ทฤษฎีจูงใจกับสุขวิทยา” 
(Motivator-Hygiene.Theory).ในปี ค.ศ. 1959 และ ดักลาส แม็คเกรเกอร์ .(Douglas.McGregor) 
น้าเสนอ “Theory X-Theory Y”.ในปี ค.ศ. 1960 
      พร้อมกันนี  ในช่วงที่รัฐประศาสนศาสตร์ก้าลังพัฒนาแนวความคิดเพ่ือหาหนทางแก้ไข
ข้อขัดแย้งในความเห็นที่แตกต่างกัน นักวิชาการอีกกลุ่มได้เสนอ “ศาสตร์การบริหาร”.ขึ นโดยสนับสนุนให้
การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การบริหาร และเห็นว่าหลักเกณฑ์การบริหารที่ก้าหนดขึ นอยู่ในยุค
แรกเป็นเพียงหลักเกณฑ์กติกาโดยทั่วไปซึ่งในบางเรื่องอาจมีหลักการที่ขัดแย้งในตัวเองไม่ได้มีการพิสูจน์
ในเชิงประจักษ์นักวิชาการกลุ่มนี ได้แก่ เชสเตอร์ บาร์นาร์ด (Chester Barnard) ซึ่งได้ให้ความสนใจใน
ระบบความร่วมมือขององค์การซึ่งต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์การ และระหว่าง
องค์การกับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันในขอบเขตที่สมาชิกองค์การยอมรับ (Zone 
of.Indifference).และเฮอร์เบิร์ก ไซมอน (Herbert.Simon).ซึ่งได้เน้นความส้าคัญในเรื่องของการ
ตัดสินใจสภาพความเป็นจริงขององค์การภายใต้ข้อจ้ากัดในเรื่องเหตุผลและความพึงพอใจที่ได้รับ 
(Bounded Rationality and Satisficing Behavior) 
      สรุปแนวคิดของนักรัฐประศาสนศาสตร ยุคหลังสงครามโลกครั งที่สองได้หลายแนวทาง 
กลุ่มหนึ่งได้เสนอกรอบความคิดว่า “การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง” โดยเห็นว่าการเมือง และการ
บริหารเปรียบเสมือนเหรียญคนละด้านไม่อาจแยกจากกันได้กลุ่มที่สองที่สนใจเรื่องระบบราชการได้มอง
ว่าการจัดองค์การแบบราชการควรให้ความสนใจกับความส้าคัญของโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการของระบบ
ราชการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่สามคือ “มนุษย์สัมพันธ์” ที่เน้นและให้ความส้าคัญกับตัวปัจเจกบุคคล 
และพฤติกรรมกลุ่มว่ามีอิทธิพลต่อการเพ่ิมผลผลิตขององค์การ และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มีแนวคิด
สนับสนุนให้มีการศึกษาในเชิงประจักษ์ถึงพฤติกรรมการบริหารต่าง ๆ เพ่ือเสริมแนวคิดหลักการบริหาร 
โดยถือว่า “การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์การบริหาร ” 
      3) ยุคตั งแต่คริสต์ศักราชที่ 1970 จนถึงปัจจุบัน 
      การเกิดเกตุการณ์ที่รุนแรงในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 และต้นทศวรรษที่ 1970         
เช่นปัญหาสงครามเวียดนามปัญหาการแบ่งสีผิว ซึ่ ง เป็นเหตุ ให้มีการท้าทายองค์ความรู้ของ                       
รัฐประศาสนศาสตรเพราะเห็นว่าทฤษฏีต่าง ๆ ที่ผ่านมานั นเป็นการพัฒนาให้เป็นวิชาการเกินไปกว่าการ
น้าไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาของสังคม และประเทศชาติดังนั นจึงเกิดขบวนการด้านความคิดใหม่ที่เรียกว่ายุค
หลังพฤติกรรมศาสตร์ (Post-Behavioralism) 
      ในปี ค.ศ. 1968 ได้มีนักวิชาการจ้านวนหนึ่งพยายามท้าให้วิชารัฐประศาสตร์มีลักษณะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยมีการประชุมที่หอประชุมมินนาวบรูค (Minnowbrook).ณ.มหาวิทยาลัย      
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ซีราคิวส์ (Syracuse University) ซึ่งผลจากการประชุมท้าให้ต่อมาในต้นทศวรรษที่ 1970 จึงเกิดกรอบ
ความคิดอันใหม่ซึ่งเป็น “กรอบเค้าโครงความคิดเบ็ดเสร็จ” ซึ่งก็คือ การน้าเอากรอบเค้าโครงความคิด 
“การบริหารเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง” มารวมกับแนวความคิดว่า “ทฤษฏีเพ่ือความสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม”.ดังนั นกรอบเค้าโครงความคิดเบ็ดเสร็จจึงเป็นกรอบที่ครอบคลุมการเมืองสังคม 
พฤติกรรมศาสตร์เทคนิคการบริหาร และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมแนวความคิดนี อาจเรียกได้ว่า 
“ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์” ถือเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ (New Public Administration) 
ซึ่งมีสาระส้าคัญ 4 ประการ 
      1. การให้ความสนใจเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (Relevance) 
      2. การให้ความส้าคัญกับค่านิยม (Value) 
      3. การให้ความส้าคัญต่อความเสมอภาคทางสังคม (Social equity) 
      4. การรู้จักริเริ่มเปลี่ยนแปลง (Change) 
      นอกจากนี แนวความคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ยังมีอีกหลาย
แนวทางที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอาทิทฤษฏีองค์การ และพฤติกรรมองค์กร ทฤษฏีระบบในการบริหาร
จัดการรัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนานโยบายสาธารณะ และทางเลือก
สาธารณะ เป็นต้น 
      ชาฟริทซ์ และ รัซเซล (อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 52) ได้เสนอให้เห็น
ว่าอนาคตของรัฐประศาสนศาสตรยังคบประสบกับปัญหาเดิม ๆ ในการแสวงหาความเป็นเลิศซึ่งเกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคมการแบ่งแยกอ้านาจของสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายการ
บริหารจัดการในรูปแบบของตัวแทนปัญหาการควบคุมการท้างานที่ซ ้าซ้อน และคุณภาพของการ
บริหารงานสาธารณะ โดยชาฟริทซ์ และรัซเซล ได้เสนอให้เห็นถึงทฤษฏีองค์การในอนาคตเช่น องค์การ
หลังรูปแบบระบบราชการ (Postbureauctatic.Organizations).และแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ หรือโพสท์
โมเดริ์น (Postmodernism) เพ่ือประกอบการพิจารณาวิวัฒนาการรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคปัจจุบันด้วย 
      การวิวัฒนาการของแนวคิดการบริหารจัดการข้างต้นสามารถจ้าแนกได้กว้าง ๆ           
เป็น 3 ยุค คือ 1. ยุคก่อนสงครามโลกครั งที่ 1 มีแนวความคิดแบ่งแยกหน้าที่ฝ่ายบริหารกับฝ่ายการเมือง 
ออกจากกันจึงมีแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารขึ น ต่อมาในยุคที่  2. คือยุคหลังสงครามโลกครั งที่ 2 
จนถึงปี ค.ศ. 1970 ยุคนี ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน และแสวงหาความรู้จากปรากฏการณ์
จริงเป็นการโต้แย้งแนวคิดของยุคท่ีที่หนึ่งเป็นผลให้สถานภาพความเป็นศาสตร์ตกต่้าลงจนนักวิชาการบาง
ท่านเรียกยุคนี ว่า “วิกฤตการณ์ด้านเอกลักษณ์”.และยุคที่ 3. ตั งแต่ปี ค.ศ. 1970 จนถึงปัจจุบันเป็นการ
น้าเสนอทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะน้ามาใช้เพ่ือการบริหารเน้นความสอดคล้องกับสังคมค่านิยม 
   2.1.2 ความหมายของการบริหารจัดการ 
     สมพงศ์ เกษมสิน (2514, หน้า 13-14) มีความเห็นว่าการบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์
และศิลป์น้าเอาทรัพยากรบริหาร (Administrative.Resource).เช่น คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ           
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร (Process.of.Administration).เช่น.POSDCoRB.Model          
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     อนันต์ เกตุวงศ์ (2523, หน้า 27) ให้ความหมายการบริหารว่าเป็นการประสานความ
พยายามของมนุษย์ (อย่างน้อย 2 คน) และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อท้าให้เกิดผลตามต้องการ 
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     Harold Koontz ค.ศ.1993 (อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523, หน้า 6) ให้ความหมาย
ของการจัดการ หมายถึง การด้าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั งหลายได้แก่ คน 
เงิน วัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์การจัดการนั น        
     Frederick.W..Taylor.ค.ศ.1947.(อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน ,.2523 ,.หน้า.27).ให้
ความหมายการบริหารไว้ว่างานบริหารทุกอย่างจ้าเป็นต้องกระท้าโดยมีหลักเกณฑ์ซึ่งก้าหนดจากการ
วิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบทั งนี เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมาก
ยิ่งขึ นเพ่ือประโยชน์ส้าหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
     Peter F. Drucker ค.ศ.1995 (อ้างถึงใน สมพงศ์ เกษมสิน, 2523, หน้า 6) กล่าวว่าการ
บริหารคือศิลปะในการท้างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืนการท้างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืน
เป็นผู้ท้าภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั นทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามา
ร่วมกันท้างานในองค์การซึ่งคนเหล่านี จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ 
เงินทุน รวมทั งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ้าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
     ไพบูลย์ ช่างเรียน (2532,..หน้า.17) ให้ความหมายการบริหารว่า หมายถึง ระบบที่ประกอบ   
ไปด้วยกระบวนการในการน้าทรัพยากรทางการบริหารทั งทางวัตถุ  และคนมาด้าเนินการเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
     ธงชัย สันติวงษ์ (2543, หน้า 21-22) กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ 3 ด้าน คือ 
      1. ในดา้นที่เป็นผู้น้าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น้าภายในองค์การ 
       2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้างานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต่างๆ ในองค์การและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกนั 
      3. ในด้านของความรับผิดชอบงานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท้าให้งานต่าง ๆ  
ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
     วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (http://www.wiruch.com,.วันที่ 22 กรกฎาคม 2559) มีความเห็น            
ค้าว่าการบริหาร.(Administration).มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae”.หมายถึงช่วยเหลือ 
(Assist).หรืออ้านวยการ.(Direct).การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับค้าว่า 
“Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐคือ รัฐมนตรีส้าหรับความหมายดั งเดิมของ
ค้าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ 
     ส่วนค้าว่าการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั งเพ่ือมุ่งแสวงหาก้าไร (Profits).หรือก้าไรสูงสุด (Maximum.profits).ส้าหรับผลประโยชน์    
ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้.(By.Product).เมื่อเป็นเช่นนี จึงแตกต่าง
จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั งขึ นเ พ่ือให้บริการสาธารณะทั งหลาย 
(Public.Services).แก่ประชาชนการบริหารภาครัฐทุกวันนี หรืออาจเรียกว่าการบริหารจัดการ 
(Management Administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ น 
     จากความหมายของนักวิชาการให้ไว้ดังกล่าวพอสรุปได้ว่าการบริหารจัดการ หมายถึง    
การด้าเนินงานขององค์กรทั งภาครัฐและเอกชนที่มีตั งแต่ 2 คนขึ นไปปฏิบัติงานร่วมกันให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยใช้ทรัพยากร คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการมาประกอบการตาม
กระบวนการบริหารต้องกระท้าอย่างมีหลักเกณฑ์ซึ่งก้าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาอย่างรอบคอบ 

http://www.wiruch.com/
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    2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ     
        Henri Fayol ค.ศ.1916 (อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 213) ได้กล่าวถึง
แนวความคิดของเฟโยล์ (Fayol) สรุปหลักเกี่ยวกับหน้าที่กระบวนการบริหารจัดการไว้ 5 ประการหรือที่
เรียกชื่อย่อ ๆ ว่า POCCCซึ่งเป็นอักษรแรกของหน้าที่แต่ละด้านดังนี    
      1. การวางแผนงาน (Planning).หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่จะมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจ และก้าหนดขึ นเป็นแผนการปฏิบัติงาน หรือวิถีทางที่จะปฏิบัติไว้เป็นแนวทางการท้างานในอนาคต  
      2. การจัดองค์การ (Organizing).หมายถึง การจัดให้มี โครงสร้างของงานต่าง  ๆ          
และอ้านาจหน้าที่ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมทีจ่ะช่วยให้องค์การบรรลุผลส้าเร็จได้ 
      3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง การสั่งงานต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งผู้บริหารจะต้องท้าตนเป็นตัวอย่างที่ดี และต้องเข้าใจผู้ปฏิบัติงานด้วยตลอดจนเข้าใจถึงข้อตกลงในการ
ท้างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมถึงการติดต่อสื่อสารภายในองค์การด้วย 
      4. การประสานงาน (Coordinating).หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้ 
และไปสู่เป้าหมายเดียวกันในท่ีสุด 
      5. การควบคุม (Controlling).หมายถึง.การที่จะต้องก้ากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท้าไปนั นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้แล้ว 
      Gulick,Luther,.and.L.Urwick ค.ศ.1995 (อ้างอิงใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551, 
หน้า 112) ได้จ้าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น 7 หน้าที่ ประกอบด้วยขั นตอนที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า 
POSDCORB.ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   
      1. การวางแผน (Planning).หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนงานต่าง ๆ ขึ นมาไว้
ล่วงหน้า เพ่ือทราบว่าต้องท้าอะไร ที่ไหน เมื่อใด อย่างไร ใครเป็นผู้ท้า ท้าร่วมกับใคร และต้องการ
ผลส้าเร็จออกมาอย่างไร  
     2. การจัดองค์การ (Organizing).หมายถึง การแบ่งงาน การก้าหนดส่วนงาน ก้าหนด
โครงสร้างขององค์การ การก้าหนดต้าแหน่งงานต่าง ๆ พร้อมกับอ้านาจหน้าที่ และขอบเขตของอ้านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบขึ นมาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี ยังต้องมีการก้าหนดสายการบังคับบัญชา 
ขอบข่ายการควบคุมให้แน่นอนชัดเจน และมีเอกภาพในการบังคับบัญชาด้วยทั งนี เพ่ือใช้เป็นศูนย์กลางใน
การปฏิบัติงานร่วมกันของคนในองค์การ    
      3. การจัดบุคลากร (Staffing).หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การนับตั งแต่ 
การจัดอัตราก้าลัง การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั งบุคคล การเลื่อนขั น เลื่อนต้าแหน่ง เงินเดือน 
การโยกย้าย การพัฒนาบุคคลในองค์การเรื่อยไปจนกระทั่งถึงการให้บุคคลพ้นจากต้าแหน่ง   
      4. การสั่งการ (Directing).หมายถึง การท้าหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัยสั่งการ การออก
ค้าสั่ง มอบหมายภารกิจการงานไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หลังจากนั นต้องใช้ภาวะของการเป็นผู้น้าในการ
กระตุ้นจูงใจคนให้ยอมรับในผู้บริหาร ยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจความรู้ความสามารถท้างานอย่างเต็มที่เพ่ือ
ความส้าเร็จขององค์การ 
      5. การประสานงาน (Coordinating).หมายถึง การท้าหน้าที่ในการประสานงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ได้มีการแบ่งแยกไปเป็นส่วนงานย่อย ๆ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท้างานประสานสอดคล้องกัน 
และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือการท้างานให้ส้าเร็จตามวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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      6. การรายงาน (Reporting).หมายถึง.การท้าหน้าที่ในการับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของบุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้รายงานมา เพ่ือทราบถึงความเคลื่อนไหวของงานส่วน
ต่าง ๆ ว่างานต่าง ๆ สามารถด้าเนินไปตามแผนงานที่ก้าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไร
เกิดขึ น ต้องการความช่วยเหลือค้าแนะน้าจากผู้บังคับบัญชาอย่างไรบ้าง ซึ่งการรายงานถือว่าเป็น
มาตรการในการตรวจสอบและควบคุมงานด้วย 
      7. การงบประมาณ (Budgeting).หมายถึง หน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณการ
จัดท้าบัญชีการการใช้จ่ายเงิน และการตรวจสอบควบคุมด้านการเงิน การบัญชีของหน่วยงานนั่นเอง โดย
ปกติแล้ว งบประมาณ ถือว่าเป็นแผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่องค์การจะ
ปฏิบัติจัดท้าในระยะเวลาหนึ่งที่ก้าหนดไว้ เช่น 1 ปี 3.ปี 5 ปี ฯลฯ พร้อมกับการกะประมาณรายรับ
รายจ่ายที่จะหามาและน้ามาใช้โดยการด้าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจน 
    จ้าลอง โพธิ์บุญ (2551,.หน้า.17) ได้สรุปหลักการส้าคัญของกระบวนการการจัดการไว้              
4 ประการคือ  
     1. การวางแผน (Pianning) 
        - การแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 
        - การตั งเป้าหมายที่เหมาะสม 
       - เลือกวิธีปฏิบัติที่สอดคล้อง 
   2. การจัดการองค์การ (Organizing) 
       - การตั งหน่วยงานรองรับนโยบาย 
       - แบ่งและมอบหมายงาน 
      - วางตัวบุคลากรรับผิดชอบงานให้เหมาะสม 
    3. การอ้านวยการ (Directing) 
       - สนับสนุนทรัพยากรในการท้างาน 
     - ประสานเป้าหมายคนเพ่ือผลงาน 
    4. การควบคุม (Controlling) 
      - การตัดสินใจก่อนลงทุน 
     - ก้ากับติดตามระหว่างปฏิบัติ 
        - ประเมินผลหลังปฏิบัติ 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 18) การบริหารจัดการทุกประเภทจ้าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส้าคัญได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money)              
วัสดุ อุปกรณ์  (Material) และการจัดการ (Management).หรือที่ เรี ยกย่อ ๆ ว่ า 4M’s.ถือเป็น
ปัจจัยพื นฐานที่ใช้ในการบริหารเพราะการบริหารจะประสบผลส้าเร็จตามเป้าหมายต้องอาศัยบุคลากรที่มี
คุณภาพมีปริมาณเพียงพอต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด้าเนินการเพียงพอต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
           สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์ (2549, หน้า 165-170) ได้กล่าวถึง มิติ 4 ด้านของการบริหารจัดการ               
ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบองค์การ การวางแผนการควบคุม กระบวนการด้านพฤติกรรม  และการ
ตัดสินใจเป็นเรื่องท่ีบริหารจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์การหากผู้บริหารสามารถเรียนรู้และเข้าใจมิติทั ง 
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4 ด้านของการบริหารจัดการแล้วก็สามารถน้าทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในทุก ๆ.องค์การมิติ       
ทั ง 4 ด้านท้าความเข้าใจได้ดังนี   
     มิติที่ 1 การออกแบบองค์การ หมายถึง การที่องค์การถูกออกแบบขึ นโดยจะต้องพิจารณา
ในเรื่องสายงานความรับผิดชอบอ้านาจหน้าที่ และการติดต่อสื่อสารภายในองค์การนั น ๆ ซึ่งสิ่งที่กล่าวมา
มีส่วนส้าคัญในการท้าให้การจัดองค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลซึ่งจะท้าให้กิจกรรมต่าง ๆ        
ขององค์การด้าเนินไปด้วยความเรียบร้อยปัญหาหนึ่งของการออกแบบองค์การคือ การก้าหนดขอบข่าย
การควบคุมที่เหมาะสมซึ่งได้แก่ จ้านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารแต่ละต้าแหน่ง
ก่อนออกแบบโครงสร้างขององค์การใด ๆ ผู้บริหารหรือผู้ก่อตั งองค์การควรที่จะก้าหนดวัตถุประสงค์ด้าน
ต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ นก่อนโดยมีการเรียงล้าดับความส้าคัญของวัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์รอง
ผู้บริหารควรศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการด้าเนินกิจกรรมขององค์การเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ นจากการแข่งขันสภาพแวดล้อมภายนอกดังกล่าวได้แก่ ข้อจ้ากัด
ทางด้านกฎหมาย หรือความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิต          
และจ้าหน่ายสินค้า หรือการให้บริการขององค์การก็ได้ ดังนั น ผู้บริหารจึงควรท้าการวางแผนโดยรวมก่อน
การออกแบบโครงสร้างองค์การขึ น และการออกแบบโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องแรกที่
ผู้บริหารต้องด้าเนินการก่อก่อนเรื่องอ่ืน ๆ    
    มิติที่ 2 การวางแผน.(Planning).ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ประการแรก        
การก้าหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ และการที่สองการหาวิธีการต่าง  ๆ มาใช้เพ่ือให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้วิธีการที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์อาจเป็นแผนกลยุทธ์ (Strategic.Plan) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการรักษาไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ทั่วไปในระยะยาว และแผนยุทธวิธี (TacticalPlan).ซึ่งเน้นการบรรลุ
เป้าหมายเฉพาะด้านซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาวดังนั นก่อนที่ผู้บริหารจะออกแบบโครงสร้าง
องค์การจึงควรพิจารณาก้าหนดแผนกลยุทธ์หรือชุดของแผนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 
นอกจากนี แผ่นกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนหลักควรมีการทบทวนเป็นระยะ ๆ ภายหลังที่องค์การได้มีการจัดตั งขึ น
แล้วเพราะสภาพแวดล้อมขององค์การอาจมีการเปลี่ ยนแปลงไปส้าหรับแผนกลยุทธวิธีเป็นแผนที่
เฉพาะเจาะจงและมีระยะสั นถูกออกแบบขึ นเพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การอาจมีแผน
ยุทธวิธีหลายแผนประกอบกัน   
   มิติที่ 3 กระบวนการด้านพฤติกรรม (Behavioral.Processes).เป็นมิติของการบริหาร
จัดการกิจกรรมภายในองค์การซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มคนงานระหว่างฝ่ายคนงาน      
และฝ่ายบริหาร และระหว่างฝ่ายบริหารด้วยกันเอง พฤติกรรมความสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังกล่าวล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการด้าเนินงานภายในองค์การทั งสิ นกิจกรรมหนึ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่งในมิตินี 
คือ ลักษณะผู้น้าภายในองค์การเนื่องจากผู้บริหารจะต้องเป็นผู้คอยก้ากับ และประสานงานระหว่างงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์การที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลดังนั นการจูงใจให้คนท้างานให้กับองค์การจึงเป็น
เรื่องส้าคัญพฤติกรรมของกลุ่มก็มีความส้าคัญเช่นกันที่จะท้าให้การท้างานขององค์การที่ตั งแผนกลยุทธ์
และกลยุทธวิธีไว้ประสบความส้าเร็จยิ่งไปกว่านั นการติดตอ่สื่อสารภายในเป็นไปอย่างราบรื่นหากขาดการ
ติดต่อสื่อสารหรือการติดต่อสื่อสารมีปัญหา และอุปสรรคก็ย่อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่
เข้าใจระหว่างกลุ่ม และอาจท้าให้แผนที่องค์การก้าหนดไว้ไม่สบความส้าเร็จ  
    มิติที่ 4 การตัดสินใจ (Decision.Making).เป็นมิติของการบริหารจัดการได้แก่ การที่ผู้มี
หน้าที่ตัดสินใจซึ่งอาจเป็นผู้บริหารในระดับใดก็ตาม ได้นับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ น และสามารถระบุถึง
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เหตุที่เกิดขึ นได้อย่างถูกต้องนอกจากนี ผู้ตัดสินใจควรได้มีการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหลาย ๆ 
ทาง และหาทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ นซึ่งคลาดเคลื่อน
จากสิ่งที่คาดหวังไว้หากผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดย่อมมีผลท้าให้ไม่สามารถรักษาดุลยภาพภายใน
องค์การ หรือพัฒนาปรับปรุงองค์การให้ดีขึ น มิติด้านอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาก็คงไร้ผลอย่างสิ นเชิงถ้าการ
ตัดสินใจเป็นผลก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงผลการด้าเนินงาน องค์การก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี 
ซึ่งท้าให้การด้าเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อให้เกิดผลก้าไรพนักงานมีขวัญและก้าลังใจที่ดี
ดังนั นการตัดสินใจจึงเป็นมิติที่ส้าคัญ และถือเป็นหัวใจของกิจกรรมการบริหารจัดการ 
         จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการข้างต้น สรุปได้ว่าการบริหารงานจัดการ                 
มีกระบวนการ ประกอบด้วย การวางแผน ,.การจัดการองค์หรือบุคลากรเพ่ือรับผิดชอบ ,.การสั่งการ,     
การประสานงาน, การรายงาน, และการงบประมาณ การบริหารจะประสบผลส้าเร็จได้ต้องอาศัยปัจจัย
หรือทรัพยากรทางการบริหารที่ส้าคัญได้แก่ บุคลากร (Man).งบประมาณ (Money).วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการจัดการ (Management) 
  2.1.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ          
    แนวคดิในเรื่องปัจจัยที่ส้าคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือปัจจัยส้าคัญ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานนั นมีนักทฤษฎีหลายท่านได้ท้าการศึกษาและสรุปเป็นปัจจัยส้าคัญ ๆ ที่น่าสนใจดังนี  
     ฮัทบราฮัม มาสโลว์ ค.ศ.1967 (อ้างถึงใน สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 245) เป็นนักจิตวิทยา
ชาวอังกฤษได้เสนอทฤษฏีล้าดับขั นตอนของความต้องการ (Hierarchy of Needs) โดยตั งสมมติฐานของ
การจูงใจไว้ 3 ประการ              
   1. มนุษย์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสิ นสุด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ 
    2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นแรงจูงใจหรือเป็นสิ่งกระตุ้นส้าหรับ
พฤติกรรมนั นอีกต่อไปความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั นจึงมีอิทธิพลต่อการจูงใจได้ 
    3. ความต้องการของคนที่ลักษณะเป็นล้าดับขั นจากต่้าไปหาสูงตามล้าดับความส้าคัญ 
ในขณะที่ความต้องการขั นต่้าได้รับการตอบสนองตอบแล้วความต้องการขั นสูงก็จะตามมา  
    มาสโลว์ (Maslow) แบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็นล้าดับขั น ดังนี  
     ล้าดับขั นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการขั นที่
ต่้าสุดของมนุษย์ตามความคิดของเขา ความต้องการนี ถือเป็นความต้องการขั นพื นฐานของมนุษย์ซึ่งจะ
ขาดไม่ได้ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย และการพักผ่อน เป็นต้น เมื่อมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองในด้านความจ้าเป็นขั นพื นฐานดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมของมนุษย์ต่อไป  
     ล้าดับขั นที่ 2 ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เป็นมนุษย์ได้รับ
การตอบสนองความต้องการขั นที่หนึ่งจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการด้านความปลอดภัยตามมา 
ความต้องการด้านความปลอดภัยดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ ความปลอดภัยทางร่างกาย เช่น 
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ โจรผู้ร้าย และความมั่งคงทางเศรษฐกิจ เช่น ความมั่นคงในงานที่ท้า หรือมี
หลักประกันต่าง.ๆ ในการท้างานโดยมีบ้าเหน็จบ้านาญ หรือได้เงินชดเชยในการเลี ยงชีพ เป็นต้น 
     ล้าดับขั นที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ความต้องการที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมมากขึ น ได้แก่ ความต้องการที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มของสังคม 
ต้องการที่จะเข้าไปมีความผูกพันในสังคมต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมรวมถึง    
ความต้องการทีจะมีสถานภาพทางสังคมที่สูงขึ นด้วย เช่น ต้องการที่จะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับเพ่ือนร่วมงาน  
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หรือมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ซึ่งความต้องการขั นนี จะเกิดขึ นต่อเมื่อความต้องการ    
ขั นทีส่องได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว  
     ล้าดับขั นที่ 4 ความต้องการการยกย่องและยอมรับ (Esteem Needs) ความต้องการที่
จะมีชื่อเสียงเกียรติยศ ได้รับการเคารพยกย่องในสังคม ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับในความรู้ความสามารถ ต้องการเป็นผู้ที่มีความสามารถ ทักษะหรือความ
ช้านาญด้านต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกส่วนตัว หรือความรู้สึกภายในที่เป็น
เครื่องบ่งชี ถึงความมีชื่อเสียงเกียรติยศของตนเอง ความต้องการในขั นนี จะเกิดขึ นเมื่อความต้องการทาง
สังคมได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว  
     ล้าดับขั นที่ 5 ความต้องการประจักษ์ในคุณค่าของตนเอง (Self-Actualization)     
ความต้องการที่จะประสบความส้าเร็จหรือสมหวังในชีวิต อยากท้า  อยากเป็นในสิ่งที่ตนหวังไว้ ฝันไว้      
ได้ท้าอะไรตามที่ตนต้องการจะท้าและมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองต้องการท้าและหวังที่จะท้าความต้องการ
ขั นนี ถือเป็นความต้องการขั นสูงสุดของมนุษย์ความต้องการขั นนี จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อความต้องการขั นต่้า
ได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจแล้ว บุคคลที่จะเกิดความต้องการขั นนี ได้จึงมีไม่มากนัก เพราะปกติ
การที่คนเราจะได้รับการตอบสนองความต้องการในแต่ละขั นอย่างพอเพียงนั นก็ยากอยู่แล้ว และปกติคน
ส่วนใหญ่จะมีความต้องการเพียงขั นที่สี่เท่านั นความต้องการขั นสุดยอดนี จะเกิดขึ นแก่บุคคลที่ได้รับ
ความส้าเร็จในการตอบสนองความต้องการล้าดับต้น ๆ  เป็นอย่างดีแล้วเท่านั น ก็ท้าทายที่จะต้องเอาชนะ 
จึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะหาทางตอบสนองความต้องการนี ให้ได้ 
     หลักการส้าคัญของทฤษฏีล้าดับขั นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow).อยู่ที่ว่าเมื่อ
มนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการล้าดับใดล้าดับหนึ่งจนเป็นที่พอใจแล้ว มนุษย์ก็จะเกิดความ
ต้องการล้าดับถัดไปขึ นมา และความต้องการของคนเราแต่ละคนนั นจะไม่เหมือนกันดังนั น การที่จะจูงใจ
คนที่ท้างานให้ได้อย่างถูกต้องนั น ฝ่ายจัดการต้องศึกษาท้าความเข้าใจก่อนว่าคนที่เราต้องการจะจูงใจนั น 
ต้องการอะไรบ้าง และสามารถจัดให้อยู่ในล้าดับขั นไหนของความต้องการทั งห้าล้าดับการจะจูงใจมีความ
พอใจต่อสภาพทางกายภาพของตนเองแล้ววิธีจูงใจคนงานกลุ่มนี ก็คือ พยายามหาทางตอบสนอง      
ความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่เรา เป็นต้น  
    เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก ค.ศ.1966 (อ้างถึงใน ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2542, หน้า 
160) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors/Motivators) เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบอร์กได้เสนอว่าถ้าผู้บริหาร
ต้องการท้าให้คนเกิดความพึงพอใจและมีแรงจูงและมีแรงจูงใจในการท้างาน มีความคิดที่จะพัฒนาตนเอง 
มีความมุ่งมั่นที่จะท้างานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถด้วย จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับปัจจัยเสริมเข้าไป
นั่นคือปัจจัยจูงใจ (Motivators) เพ่ือท้าให้คนมีความรู้สึกที่ดีต่องานต่อองค์การและมีความกระตือรือร้น
ในการท้างาน 
    ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors/Motivators) ในการท้างาน ประกอบด้วย 
    1. ความส้าเร็จในการท้างาน (Achievent in Work) หมายถึง การประสบความส้าเร็จใน
งานที่ท้า นั่นคือการที่บุคคลประสบความส้าเร็จในหน้าที่การงาน สามารถท้างานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่ มีความอิสระในการท้างาน สามารถใช้ทักษะ ความรู้ความสามารถท้างานได้เต็มที่ ท้าให้ง าน
ประสบความส้าเร็จอย่างมาก จึงมีความภูมิใจในความส้าเร็จนั น เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน มีขวัญก้าลังใจ
และมุ่งมั่นที่จะท้างานนั นให้ดีขึ น        
    2. การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การรับการยอมรับในงานที่ท้าใน
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ความรู้ความสามารถความเป็นคนเก่งคนดีจากบุคคลในองค์การทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงานในระดับเดียวกันวิธีการแสดงออกอาจท้าได้หลายวิธี เช่น ผู้บังคับบัญชา
ให้การยอมรับยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท้างานส้าเร็จมีผลงานดีเด่นโดยมีการประกาศชมเชยใน
ความสามารถ ผลงานให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปมีการใช้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เพ่ือเป็นการแสดงความ
ยินดีให้ก้าลังในการท้างาน 
    3. ตัวงานที่ท้า (The Work Itself) หมายถึง งานที่ได้รับมอบหมายหรือที่อยู่ในอ้านาจ
หน้าที่ตามต้าแหน่งเป็นงานที่น่าสนใจมีคุณค่าต่อตัวผู้ที่ได้รับมอบหมาย ย่อมท้าให้เกิดความภูมิใจว่าได้
มอบหมายงานหรือต้าแหน่งหน้าที่ที่มีความส้าคัญน่าท้าท้ายความสามารถงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับ
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ท้าให้มีโอกาสใช้ความคิดความรู้ที่มีอยู่ได้เต็มที่ เกิดความรู้สึกว่าได้ท้างานที่
สมศักดิ์ศรี ท้าให้มีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจที่จะท้างานอย่างเต็มที่ต่อไป  
    4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง งานที่รับมอบหมายให้ท้าต้องท้าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความส้านึกว่า ต้องรับผิดชอบในงานนั นในระดับที่เหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับหมาย 
ไม่ใช้มีต้าแหน่งแต่ไม่มีภารกิจหรืองานให้ท้า ทั งนี เพราะความรับผิดชอบเป็นตัวกระตุ้นส้าคัญที่ท้าให้คนมี
ความส้านึกว่าต้องท้างานหนักมากขึ น การกระตุ้นให้คนมีส้านึกแห่งความรับผิดชอบต่องานที่รับ
มอบหมายต้องท้าให้ความเป็นอิสระ มอบหมายงานที่ท้ายทายให้ท้าและ เปิดโอกาสให้ผู้นั นสามารถใช้
ความรู้ความสามารถท้างานได้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ไม่มีการก้ากับควบคุมมากเกินไป ทั งนี เพราะ
การบังคับ ควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท้างานอย่างใกล้ชิด แม้จะสามารถท้างานให้ส้าเร็จลงได้ แต่ไม่ได้
เกิดจากความรับผิดชอบ การกระตุ้นด้วยการซักถามความก้าวหน้าของงาน การให้ค้าชี แนะ ช่วยคิดแก้ไข
ปัญหาให้จะท้าให้คนเกิดความส้านึกต่อความรับผิดชอบได 
    5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ความก้าวหน้าในต้าแหน่งหน้าที่การได้รับ
การเลื่อนขั นเลื่อนต้าแหน่งหน้าที่สูงขึ น มีความรับผิดชอบมากขึ น ท้าให้คนที่ท้างานมีความพึงพอใจและ
เกิดแรงจูงใจในการท้างานมากขึ น ดังนั นในการพิจารณาเลื่อนขั น เลื่ อนต้าแหน่งต้าแหน่งเลื่อนขั น
เงินเดือน การสับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากร จึงต้องท้าอย่างมีระบบและมีหลักเกณฑ์การประเมินผลงานที่
ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นธรรม และการใช้หลักเกณฑ์ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม นอกจากนี  
ความก้าวหน้าในที่นี ยังหมายถึง การมีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพที่
สูงขึ น เช่น มีโอกาสศึกษาเพ่ิม การศึกษาดูงานฝึกอบรม ฝึกงานเพื่อให้มีความรู้ความช้านาญมากขึ นและมี
โอกาสท้างานในระดับที่สูงขึ น  
    6. ความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคล (Personal Progress) หมายถึง การมีคุณภาพชีวิต     
มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ นทั งนี เนื่องจากคนทุกคนต้องมีชีวิตส่วนตัวดังนั น เมื่อคนท้างานมาระยะหนึ่งแล้ว
ได้รับความส้าเร็จในต้าแหน่งหน้าที่ ย่อมต้องการมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ น เช่นมีบ้าน รถยนต์ส่วนตัว    
มีฐานะทางการเงินที่ดี ฯลฯ ถ้าคนที่ท้างานสามารถได้รับสิ่งเหล่านี ย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และมี
แรงจูงใจในการท้างานมากขึ น 
    นอกจากนี ยังมีนักวิชาการของไทย ที่ได้ท้าการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานที่ส้าคัญ ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงหลักการท้างานที่มีประสิทธิภาพ คือ สมพงษ์ 
เกษมสิน (2523, หน้า 30) ได้กล่าวถึงแนวความคิดเกี่ยวกับหลักการท้างานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ 
“The.Twelve.Principles.Of.Efficiency”.ซึ่ ง ได้รับการยกย่องว่าน้ามาเสนอหลักการท้างานที่มี
ประสิทธิภาพ 12 ประการ ดังนี  
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    1. ท้าความเข้าใจและก้าหนดแนวคิดการท้างานให้กระจ่าง 
    2. ใช้หลักสามัญส้านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของงาน 
    3. ค้าปรึกษาแนะน้าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง 
    4. รักษาระเบียบวินัยในการท้างาน 
    5. ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม 
    6. การท้างานต้องน่าเชื่อถือได้มีความฉับพลันมีสมรรถภาพ และมีการลงทะเบียนไว้เป็น
หลักฐาน 
    7. งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด้าเนินงานอย่างทั่วถึง 
    8. งานส้าเร็จทันเวลา 
    9. ผลงานได้มาตรฐาน 
                 10. การด้าเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ 
    11. ก้าหนดมาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนได้ 
    12. ให้บ้าเหน็จรางวัลแก่งานที่ดี 
     สมยศ นาวีการ (2549, หน้า 9) ได้กล่าวถึงแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับปัจจัย 7 ประการที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในองค์การ คือ  
    1. กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการก้าหนดภารกิจการพิจารณาจุดอ่อนและจุดแข็งภายในองค์การ
โอกาส และอุปสรรคภายนอก 
    2. โครงสร้างขององค์การที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติงาน 
    3. ระบบขององค์การที่จะบรรลุเป้าหมาย 
    4. แบบของการบริหารของผู้บริหารเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
    5. บุคลากรผู้ร่วมองค์การ  
    6. ความสามารถ  
    7. ค่านิยมร่วมของคนในองค์การ 
     เอกกมล เอ่ียมศรี.(http://www.oknation.net,. 23 กรกฎาคม 2559) ได้สรุปเป็น 6 ปัจจัย
ส้าคัญที่ช่วยให้ประสบผลส้าเร็จดังนี  
 ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญที่ 1: การวางแผนที่ดีมีการจัดท้าแผนงานของโครงการล่วงหน้า 
หรือมีการน้าเครื่องมือ Plan, Do, Check, Act มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านคุณภาพของ
โครงการเพ่ือให้บรรลุผล การท้าแผนงานโครงการควรจะมีการท้าให้ตรงกับมาตรฐานการวางแผนที่ดี 
และมีคุณภาพมาตรฐานตลอดวงจรของโครงการ  
  ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญท่ี 2: การสื่อสารที่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะมีการวางแผนโครงการที่
ดีแต่มีการบริหารจัดการตารางแผนการสื่อสารไม่ดีหรือขาดความร่วมมือกับสมาชิกในทีม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียไม่ได้รับการตอบสนอง หรือแก้ไขปัญหาตามความต้องการตามที่สมควรจ้าเป็นต้องมีทักษะด้าน
การสื่อสารที่ดีเยี่ยมและรูปแบบที่ครบวงจรที่สนับสนุนการสนทนาแบบที่เป็นทางการและเป็นความ
คาดหวังในเรื่องนวัตกรรมความคืบหน้าและผลส้าเร็จของโครงการ 
  ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญท่ี 3: การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีมงานจ้าเป็นที่จะต้องมีการ
ประชุมร่วมกับกลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายที่
จะต้องท้าให้ส้าเร็จของโครงการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขนาดของพื นที่ที่จะดูแลภายในการด้าเนินงาน

http://www.oknation.net/
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สุดท้ายผลลัพธ์ที่คาดหวังที่จะได้รับจากการด้าเนินงานในครั งนี ถ้าผู้รับผิดชอบไม่ให้ความส้าคัญกับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือไม่ให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมในการก้าหนดวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์สุดท้าย
ของโครงการทางกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานของโครงการ         
และอาจจะสร้างความกังวลอย่างมากให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ 
  ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญที่ 4:.การมีระบบวัดประสิทธิภาพที่ดีการท้างานทุกประเภท   
ทุกชนิดจ้าเป็นจะต้องมีการสร้างเครื่องมือส้าหรับใช้วัดประสิทธิภาพที่ดีในการท้างาน เพราะการท้างาน
ไปสักระยะจ้าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบด้วย "เครื่องมือวัดประสิทธิภาพที่ดี" เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ นในระหว่างการท้างาน   
  ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญท่ี 5: ส้ารวจความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องผู้ที่รับผิดชอบโครงการที่
ประสบความส้าเร็จส่วนใหญ่มักจะมีความขยันขันแข็งและอย่างสม่้าเสมอรวมทั งมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ทบทวนความก้าวหน้าของโครงการตามตารางช่วงเวลาของงบประมาณ และการวัดคุณภาพของโครงการ  
การส้ารวจความคิดเห็นแบบปกตินี จะช่วยให้ตรวจสอบพบปัญหาที่จะระบุได้ในช่วงต้นเพ่ือน้ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหารวมทั งสามารถน้ามาใช้ในการติดตามการส้ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั งภายใน 
และภายนอกโครงการยังช่วยให้สมาชิกในทีมได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของพวกเขา  
  ปัจจัยความส้าเร็จที่ส้าคัญที่ 6: ตรวจสอบข้อกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องผู้ที่รับผิดชอบ
โครงการจ้าเป็นที่จะต้องมีการศึกษากฎระเบียบกฎหมายประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ และผู้ให้
เงินทุนให้ชัดเจนเพ่ือจะได้ด้าเนินงานของโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
                 จ้าลอง โพธิ์บุญ (2551, หน้า 27) ไดส้รุปไว้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมากหากจะให้มีการแก้ไขปัญหาโดย
หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพราะปัญหาที่เกิดขึ นจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องสุดท้าย
ผลกระทบที่เกิดขึ นตกกับประชาชนดังนั นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดกลยุทธ์ส้าคัญที่จะช่วยให้
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมคือ 
  1. การศึกษาท้าความเข้าใจถึงวัฒนธรรมแนวคิด และวิถีชีวิตของคนไทย 
   2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนในประเด็นปัญหา และแนวทางการจัดการ 
  3..การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ และก้าหนดแนวทางการพัฒนา 
  4. การกระจายอ้านาจความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 จากแนวคิดของนักวิชาการข้างต้น สรุปได้ว่าการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ             
และประสิทธิผลต้องใช้กระบวนการทางการบริหารโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการ
ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม กฎระเบียบ แบบแผน การมีส่วนร่วม สิ่งตอบแทนหรือแรงจูงใจเพ่ือให้
สามารถด้าเนินกจิกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้ 
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
        2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537, หน้า 178) กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารไว้ว่าการ
มีส่วนร่วมของบุคคลจะก่อให้เกิดการมีส่วนเกี่ยวข้อง  และการมีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันต่อหน่วยงาน และภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่วม 
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 สายสุนีย์ ปวุฒินันท์ (2541,.หน้า.41).ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหมายถึง.การที่ปัจเจก
บุคคลก็ดีกลุ่มคนหรือองค์กรประชาชนได้อาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการด้าเนินโครงการ     
การแบ่งปันผลประโยชน์ และการประเมินผลโครงการพัฒนาด้วยความสมัครใจโดยปราศจากข้อก้าหนด
ที่มาจากบุคคลภายนอก และเป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกในชุมชนรวมทั งที่อ้านาจ
อิสระในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาให้กับสมาชิกด้วยความพึงพอใจ และผู้เข้ามามีส่วน
ร่วมมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการด้วย 
   ทองใบ สุดชารี (2543,.หน้า 227) กล่าวว่าการมีส่วนร่วม (Participation).เป็นวิธีการที่
ผู้น้าสามารถน้ามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญก้าลังใจให้แก่บุคลากรเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มี
แรงจูงใจในการท้างานมากขึ นมีลักษณะเป็นกระบวนการทีจ่ะท้าให้พนักงานมีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจที่
เกี่ยวขอ้งกับงานของตนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอาจมีความผูกพันในการท้างานยิ่งกว่าการเข้า
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเท่านั นยิ่งไปกว่านั นการเข้าไปมีส่วนร่วมจะท้าให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการ
บริหารงานขององค์กรดีขึ น 
  โสภิดา สุรินทะ (2553, หน้า 41) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมหมายถึง การมีส่วนร่วมปฏิบัติใน
กิจกรรมขั นตอนใดขั นตอนหนึ่ง หรือทุกขั นตอนตั งแต่การคิดริเริ่ม การวางแผน การใช้ประโยชน์       
การติดตาม และการประเมินผล ตลอดจนการบ้ารุงรักษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
  ประภาส มากคล้าย (2554 , หน้า 10) ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมคือ การแสดงเจตจ้านงเสรี 
(Free.Will) ในทางปฏิบัติในการก้าหนดวิถีชีวิตและอนาคตของตนเอง ในการเข้าร่วมติดสินใจในการ
ก้าหนดนโยบายในการปฏิบัติเป็นผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในผล และการร่วมประเมินปรับปรุงแก้ไข 
   จากความเห็นของนักวิชาการดังกล่าว พอสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลในขั นตอนใดขั นตอนหนึ่งของกิจกรรม หรือทุกขั นตอนวัตถุประประสงค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและเกิดประโยชน์ที่วางไว้การเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีความสมัครใจ และมีเสรีในทางความคิด 
  2.2.2 รูปแบบและลักษณะของการมีส่วนร่วม 
   ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527, หน้า 6) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การพัฒนา ดังนี  
   1. ร่วมท้าการศึกษาค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ นในชุมชนตลอดจนความ
ต้องการของชุมชน 
    2..ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบรวมทั งวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไข และลดปัญหาของชุมชน 
หรือเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
    3. ร่วมวางนโยบายหรือแผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขจัด และแก้ไขปัญหารวมทั ง
สนองความต้องการของชุมชน 
    4. ร่วมตัดสินใจการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ้ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    5. ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
    6. ร่วมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและหน่วยงาน 
    7. ร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย 
      8. ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ้ารุงรักษาโครงการ และกิจกรรมที่ได้ท้าไว้ 
โดยเอกชน และรัฐบาลให้ได้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
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               White ค.ศ.1982 (อ้างถึงใน ปริศนา โกลลสุต, 2534,.หน้า.10) ได้ให้ความหมายของการ
มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 มิติ คือ มิติที่ 1 คือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท้าและอย่างไร 
มิติที่ 2 คือการมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาการลงมือปฏิบัติตามที่ตัดสินใจ มิติที่ 3 คือการมีส่วนร่วม
ในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด้าเนินงาน มิติที่ 4 คือการมีส่วนร่วมประเมินผล 
   ธนาภรณ์  เมทณีสดุดี (2543, หน้า 84) ได้กล่าวถึงลักษณะแนวทางการมีส่วนร่วมไว้ดังนี  
    1..การร่วมคิดหมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ 
วิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษาเพ่ือให้กิจกรรมโครงการส้าเร็จตามวัตถุประสงค ์
    2..การร่วมตัดสินใจหมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะต้อง
ร่วมกันตัดสินใจ เลือกกิจกรรมหรือแนวทางท่ีเห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
    3..การร่วมปฏิบัติตามโครงการหมายถึง การเข้าร่วมในการด้าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
เช่นร่วมออกแรงรว่มบริจาคทรัพย์ เป็นต้น 
    4..การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการหมายถึง โครงการเสร็จสิ นแล้วได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบดูแลรักษา และประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากโครงการ 
    ประชุม สุวัติถี (2551,.หน้า 54) ได้กล่าวถึงลักษณะเงื่อนไขพื นฐานของการมีส่วนร่วมของ
บุคคลเกิดจากพื นฐาน 4 ประการ 
   1..เป็นบุคลที่จะต้องมีความสามารถที่จะเข้าร่วมกล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีศักยภาพที่จะเข้า
ร่วมด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการวางแผนการบริหาร
จัดการ การบริการองค์กร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
   2..เป็นบุคคลที่มีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกล่าวคือ นั นจะต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้ 
   3..เป็นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเต็มใจสมัครใจที่จะเข้า
ร่วมเล็งเห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่วมจะต้องไม่เป็นการบังคับ หรือผลักดันให้เข้าร่วม 
                  4..เป็นบุคคลที่ต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วมกล่าวคือ เป็นผู้มีโอกาสที่จะเข้าร่วม      
ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายอ้านาจให้กับบุคคลในการตัดสินใจ และก้าหนดกิจกรรมที่ตัวเองต้องการในระดับ
ที่เหมาะสมบุคคลจะต้องมีโอกาส และมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตัวเอง                    
  สุชาดา จักรพิสุทธิ์ (2548, หน้า 46) ได้ให้ความเห็นเรื่องหลักการและกระบวนการการมีส่วนร่วม คือ  
    1. การระดมความคิดคือ การคิดค้น วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในลักษณะของการร่วมคิด   
บนพื นฐานความสัทธาว่าทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีศักยภาพ 
   2. การวางแผนคือ การน้าสิ่งที่ร่วมคิดมาปฏิบัติ เป็นแผนปฏิบัติการร่วมกันโดยระดม
ทรัพยากรจากทุกฝ่าย (คน สิ่งของ งบประมาณ ฯลฯ) 
   3. การลงมือท้าคือ การน้าแผนไปร่วมกันแบ่งงานกันรับผิดชอบเพ่ือให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้        
   4. การติดตามประเมินผลคือ ร่วมกันติดตามผลงานที่ท้า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น 
   5. การรับผลประโยชน์ร่วมกันมีทั งรูปแบบเป็นรูปธรรมที่ต้องการให้เกิดจากกิจกรรมนั น 
และผลประโยชน์โดยอ้อม 
   จากความความเห็นของนักวิชาการข้างต้นที่สอดคล้องกันสรุปได้ว่ารูปแบบ และลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมคือ เริ่มตั งแต่การเริ่มคิดร่วมกันน้าไปสู่การตัดสินใจในกิจกรรมที่จะท้าจากนั นน้าไป
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ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมายจากนั นก็มีการติดตาม และประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการดูแลรักษา
ให้เกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่าท่ีสุด 
 
2.3  การบริหารจัดการน  าเสีย 
   2.3.1 ความหมายและแหล่งที่มาของน  า 
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (2553,.หน้า 4) 
น ้าเสียหมายถึง.น ้าที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมายจนกระทั่งกลายเป็นน ้าที่ไม่เป็นที่ต้องการและน่ารังเกียจ
ของคนท่ัวไปไม่เหมาะสมส้าหรับใช้ประโยชน์อีกต่อไปหรือถ้าปล่อยสู่ล้าน ้าธรรมชาติก็จะท้าให้คุณภาพน ้า
ของธรรมชาติเสียหายได้ซึ่งสามารถแยกประเภทแหล่งก้าเนิดน ้าเสียหลัก.ๆ ได้ดังนี  
   1. น ้าเสียชุมชนเป็นน ้าเสียที่เกิดขึ นจากกิจกรรมประจ้าวัน และการประกอบอาชีพของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตัวอย่างเช่น น ้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหาร และช้าระสิ่งสกปรก
ทั งหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทต่าง.ๆ เป็นต้น 
   2. น ้าเสียอุตสาหกรรมเป็นน ้าเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
ตั งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การล้างวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การล้างวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ตลอดจน
การท้าความสะอาดโรงงานน ้าเสียจากโรงงานอตุสาหกรรมจะมีลักษณะแตกต่างกันทั งนี ขึ นอยู่กับประเภท
ของอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต 
    3. น ้าเสียเกษตรกรรม เป็นน ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตร ซึ่งครอบคลุมถึงการ
เพาะปลูก การเลี ยงสัตว์ โดยน ้าเสียจากการเพาะปลูกจะมีเศษปุ๋ยเคมีในรูปของสารไนโตรเจนฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมและยาฆ่าแมลงศัตรูพืชรวมทั งยาฆ่าวัชพืชในรูปของสารพิษต่าง ๆ ในปริมาณสูง ส่วนน ้าเสีย
จากการเลี ยงสัตว์จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก 
   4..น ้าเสียธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวของพืช และสิ่งปฏิกูลของสัตว์ในรูปของ
สารอินทรีย์เมื่อไหลลงสู่แหล่งน ้าจะสลายตัวโดยการแปรสภาพของจุลินทรีย์ท้าให้ปริมาณออกซิเจนของ
แหล่งน ้านั น ๆ ลดลงจนท้าให้เกิดปัญหาน ้าเสียตามมา 
    จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าน ้าเสียสามารถแยกประเภทแหล่งก้าเนิดน ้าเสียหลัก ๆ                 
ได้ 4 ประเภทคือ น ้าเสียชุมชน น ้าเสียอุตสาหกรรม น ้าเสียเกษตรกรรม และน ้าเสียธรรมชาติ             
ซึ่งน ้าเสียของเรือนจ้าจัดอยู่ในประเภทน ้าเสียชุมชนเพราะเรือนจ้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
   2.3.2 ประเภทของน  าเสีย 
   น ้าเสียที่มาจากแหล่งต่าง ๆ นั นมีสารที่ปะปนอยู่ในน ้าเสียไม่เหมือนกันสารเหล่านั นจะเป็น
สารประเภทใดขึ นอยู่กับแหล่งก้าเนิดรวมถึงขั นตอนการเกิดน ้าเสียจากแหล่งต่าง  ๆ ดังนั นสามารถ
รวบรวมและแบ่งประเภทตามสารหลักที่แสดงลักษณะเด่นของน ้าเสียนั น ๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเภท
ใหญ่ ๆ ได้ดังนี   (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, 2553, หน้า 4)
   1. น ้าเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์คือ น ้าเสียที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน 
เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว น ้าแกง เศษใบตอง พืชผัก ชิ นเนื อ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้โดยจุลินทรีย์    
ที่ใช้ออกซิเจนท้าให้ระดับออกซิเจนละลายน ้า (Dissolved.Oxygen).ลดลงท้าให้เกิดสภาพเน่าเหม็น
ปริมาณของสารอินทรีย์ในน ้านิยมวัดด้วยค่าบีโอดี.(BOD).เมื่อมีค่าบีโอดีในน ้าสูงแสดงว่าสารอินทรีย์
ปะปนอยู่มาก และมีกลิ่นเน่าเหม็น 
   2..น ้าเสียประเภทที่สารอนินทรีย์คือ.น ้าเสียที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุต่าง.ๆ.แม้จะไม่ท้า                  
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ให้เกิดน ้าเน่าเหม็นแต่ก็สามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ เช่น คลอไรต์ซัลเฟอร์ เป็นต้น 
   3. น ้าเสียประเภทที่แพร่กระจายเชื อโรคคือ น ้าเสียที่ปะปนด้วยเชื อโรคที่ก่อให้เกิดโรคต่อ
มนุษย์ทั่วไปทั งหมด 3 ชนิด คือ แบคทีเรีย ไวรัสโปรโตซัว และพยาธิ โดยมีสาเหตุมาจากอุจจาระของ
มนุษย์ปนมากับน ้าเสีย 
   4. น ้าเสียที่มีความเป็นกรด-ด่าง (pH).สูงสภาพน ้าโดยทั่วไปการมีค่า pH.อยู่ที่ 5-9       
น ้าที่มีค่า pH ต่้ากว่า 5 เรียกว่าน ้าเสียที่มีความเป็นเป็นกรดสูงส่วนน ้าที่มีค่า pH สูงกว่า 9 เรียกว่า น ้าที่มี
ความเป็นด่างสูงซึ่งการอ่านค่าความเป็น กรด-ด่าง นั นจะมีช่วงตั งแต่ 0-14 
   5. น ้าเสียที่มีโลหะหนักที่เป็นพิษคือ น ้าเสียที่มีสารอินทรีย์หรือสารอนินทรีย์ปะปนอยู่ 
และสามารถสะสมอยู่ในวงจรอาหารเกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม ทองแดง ซึ่งปกติ
อยู่ในน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการก้าจัดศัตรู พืชที่ปนมากับน ้าทิ งทางการ
เกษตรส้าหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบางประเภท เช่น ร้านชุบ
โลหะ อู่ซ่อมรถ และน ้าเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น 
   6. น ้าเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสีคือ น ้าที่ปนเปื้อนด้วยสารกัมมันตภาพรังสีในระดับที่มี
ความเสี่ยงต่ออันตรายของสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมซึ่งสารกัมมันตรังสีนั นมีอันตรายสูง และบางชนิดยังคง
สภาพได้ในระยะเวลานานนับพันปีโดยมีสารกัมมันตภาพรังสีที่ส้าคัญ ได้แก่ ยูเรเนียม พลูโดเนียม และโท
เรียมซึ่งมีแหล่งก้าเนิดมาจากแหล่งผลิตอาวุธนิวเคลียร์ โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ เหมืองแร่ยูเรเนียม 
และกากกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากกิจกรรมอ่ืน ๆ อาทิ การแพทย์ การวิจัย การถนอมอาหาร เป็นต้น 
   7. น ้าเสียที่มีอิฐ หิน ดิน ทรายปนอยู่ คือ น ้าเสียที่มีของแข็งต่าง ๆ ซึ่งของแข็งเหล่านั น
เมื่อจมตัวสู่ก้นล้าน ้าท้าให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน ้าท้าให้แหล่งน ้าตื นเขินมีความขุ่นสูงมีผลกระทบ
ต่อการด้ารงชีพของสัตว์น ้า 
    สรุปได้ว่าถ้าแยกประเภทตามสารหลักที่แสดงลักษณะเด่นของน ้าเสียนั น  ๆ ซึ่งสามารถ
สรุปเป็นประเภท.7.ประเภท คือ.1..น ้าเสียประเภทที่มีสารอินทรีย์ 2. น ้าเสียประเภทที่มีสารอนินทรีย์          
3. น ้าเสียประเภทที่แพร่กระจายเชื อโรค 4. น ้าเสียที่มีความเป็นกรด-ด่าง 5. น ้าเสียที่มีโลหะหนักท่ีเป็นพิษ     
6. น ้าเสียที่มีสารกัมมันตภาพรังสี 7. น ้าเสียที่มีอิฐ หิน ดิน ทรายปนอยู่ ซึ่งน ้าเสียของเรือนจ้าจัดอยู่ใน
ประเภท 1. คือน ้าเสียที่มีสารอินทรีย์ 
  2.3.3 การจัดการน  าเสียจากแหล่งก าเนิดน  าเสีย 
   แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนส่วนใหญ่ ได้แก่ บ้านเรือนที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์ 
ร้านอาหาร ภัตตาคาร กิจกรรมการให้บริการ เป็นต้น หลังจากมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้ก้าหนดให้แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชนถูกควบคุม ดังนั น ผู้ประกอบการ
หรือเจ้าของแหล่งก้าเนิดเหล้านี จะต้องด้าเนินการจัดการน ้าเสียให้ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนด จึงจะ
สามารถปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรูปแบบ การจัดการน ้าเสียชุมชนได้ 4 รูปแบบ ดังนี  (กรมควบคุม
มลพิษ, 2549, หน้า 26) 
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ภาพที่ 2.1 รูปแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนรูปแบบที่ 1 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. ส้านักจัดการคุณภาพน ้า. (2549) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 รูปแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนรูปแบบที่ 2 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. ส้านักจัดการคุณภาพน ้า. (2549) 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 รูปแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนรูปแบบที่ 3 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. ส้านักจัดการคุณภาพน ้า. (2549) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 รูปแบบการจัดการน ้าเสียชุมชนรูปแบบที่ 4 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ. ส้านักจัดการคุณภาพน ้า. (2549) 
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   จากข้อมูลจะเห็นได้ว่ารูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ใช้กันมาก และปานกลางซึ่งเป็นรูปแบบ
ของบ้านเรือนทั่ว ๆ ไปจากรูปแบบจะเห็นได้ว่าน ้าเสียที่เกิดจากการใช้น ้าไม่ได้ผ่านการบ้าบัดน ้าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะส่วนรูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 4 มีการบ้าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงท่อ
ระบายน ้าสาธารณะแต่รูปแบบนี ยังใช้กันน้อย 
   2.3.4 องค์ประกอบของระบบท่อระบายน  า 
   ระบบระบายน ้าโดยทั่วไปจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนักใช้ระบายน ้าฝนและ/หรือน ้าเสียจาก
บ้านเรือนอาคารต่าง ๆ ในแต่ละพื นทีก่่อนที่จะระบายเข้าระบบรวบรวมน ้าเสียต่อไป ประกอบด้วยท่อแรง
โน้มถ่วงและบ่อตรวจระบาย 
    ระบบรวบรวมน ้าเสีย ประกอบด้วยท่อแรงโน้มถ่วง ท่อแรงดัน ท่อดักน ้าเสีย บ่อตรวจระบาย 
อาคารดักน ้าเสียพร้อมตะแกรงดักขยะ 
   ท่อระบายน ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 2 ระบบ คือ ระบบท่อแยก (Separate.System) 
และระบบท่อรวม (Combined.System) โดยแต่ละระบบมีลักษณะส้าคัญดังนี  
   1..ระบบท่อแยกเป็นระบบระบายน ้าที่แยกระหว่างท่อระบายน ้าฝน (Storm.Sewer)     
ซึ่งท้าหน้าที่รับน ้าฝนเพียงอย่างเดียวแล้วระบายลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงที่สุดโดยตรง
และท่อระบายน ้าเสีย (Sanitary.Sewer) ซึ่งท้าหน้าที่ในการรองรับน ้าเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม        
เพ่ือส่งต่อไปยังระบบบ้าบัดน ้าเสีย ดังนั นจะเห็นได้ว่าน ้าฝนและน ้าเสียจะไม่มีการไหลปะปนกันโดยระบบ
ท่อแยกนี มีข้อดีคอื 
   (1) การก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียมีขนาดเล็กกว่าระบายท่อรวม เนื่องจากจากจะมี
การรวบรวมเฉพาะน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเท่านั น 
    (2) ค่าด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบต่้ากว่าระบบท่อรวม เพราะปริมาณน ้าที่ต้องการสูบ
และปริมาณสารเคมีที่ต้องใช้ปริมาณน้อยกว่า 
    (3) ไม่ส่งผลต่อสุขอนามัยของประชาชน ในกรณีที่ฝนตกหนักจนท้าให้น ้าท่วมเพราะจะ
ไม่มีส่วนของน ้าเสียปนมากลับน ้าฝน 
    (4) ลดปัญหาเรื่องกลิ่นและการกัดกร่อนภายในเส้นท่อในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากมีการ
ออกแบบให้ความเร็วเฉพาะน ้าเสียให้มีค่าที่ท้าให้เกิดการล้างท่อด้วยตัวเองในแต่ละวัน ซึ่งจะท้าให้ไม่เกิด
การหมักภายในเส้นท่ออันเป็นสาเหตุของปัญหา แต่การใช้ระบบท่อแยกต้องเสียค่าลงทุนสูง  และมีการ
ด้าเนินการก่อสร้างที่ยุ่งยาก 
   2. ระบบท่อรวมน ้าฝนและน ้าเสียจะไหลรวมมาในท่อเดียวกันจนกระทั่งถึงระบบบ้าบัดน ้าเสีย
หรืออาคารดักน ้าเสีย ซึ่งจะมีท่อดักน ้าเสีย (Interceptor) เพ่ือรวบรวมน ้าเสียไปยังระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ส่วนน ้าเสียรวมน ้าฝนที่เกิดจากการเจือจางและมีปริมาณมากเกินความต้องการจะปล่อยให้ไหลล้นฝายลง
สู่แหล่งน ้าสาธารณะส่วนน ้าที่ไม่ล้นฝายก็จะเข้าสู่ท่อดักน ้าเสียไหลไปยังระบบบ้าบัดน ้าเสียต่อไประบบท่อ
รวมมีข้อดีคือ ค่าลงทุนต่้าใช้พื นที่ก่อสร้างน้อยกว่าระบบท่อแยกแต่มีข้อเสียหลายประการด้วยกัน เช่น 
ต้องใช้ขนาดท่อใหญ่ขึ นระบบบ้าบัดน ้าเสียมีขนาดใหญ่ขึ นและใช้ค่าลงทุนสูงเนื่องจากน ้าเสียที่เข้าระบบ
บ้าบัดมีปริมาณมากค่าใช้จ่ายบ้ารุงรักษามากอาจมีปัญหาหากลิ่นเหม็นในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากความเร็ว
น ้าในท่อจะต่้ามาก และอาจมีผลต่อสุขอนามัยของประชาชนได้กรณีเกิดปัญหาน ้าท่วม เป็นต้น 
           ธงชัย พรรณสวัสดิ์ (2538, หน้า 15) ได้กล่าวถึงระบบระบายแยกและรวมไว้ว่าอุปกรณ์ที่
ใช้ในการระบายน ้าเสีย และน ้าฝนอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (ก) ท่อระบายน ้าเสียซึ่งจะขอ
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เรียกสั น ๆ ว่าท่อน ้าเสียจะออกแบบให้มีขีดความสามารถรับน ้าเสีย ไม่รวมเอาน ้าฝนเข้าสู่ท่อด้วย               
(ข) ท่อน ้าฝนหรือท่อระบายน ้าฝนในทางตรงข้ามจะออกแบบให้รับน ้าฝนและน ้าใต้ดินโดยเฉพาะและไม่
รวมเอาน ้าเสียใด ๆ เข้ามาร่วมด้วย และ (ค) ท่อรวมหรือท่อระบายน ้ารวมซึ่งจะออกแบบให้รับน ้า 
ทั งหมด ทั งน ้าเสียจากการด้ารงชีวิตของประชาชนและน ้าฝนที่ตกลงมาบนบริเวน และต้องระบายออก
บริเวณนั น ๆ 
   ข้อเสียของระบบท่อรวมอาจจ้าแนกออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี   
    1. ในกรณีที่มีระบบบ้าบัดน ้าเสียอยู่ปลายท่อ ระบบท่อรวมจะท้าให้มีน ้าเสียเข้าสู่ระบบ
บ้าบัดฯ มากขึ นท้าให้ขนาดของระบบบ้าบัดฯ ต้องใหญ่ขึ นรวมทั งงบประมาณค่าด้าเนินงานดูแล        
และบ้ารุงรักษาระบบฯ มากขึ นไปด้วย 
  2. เนื่องจากปริมาณน ้าฝนหรือน ้าไหลนอง (Run-Off) แปรผันมากจึงเป็นไปไม่ได้              
ที่จะออกแบบระบบท่อน ้าฝนหรือท่อรวมให้รับน ้าได้ในกรณีมีพายุใหญ่และมีปริมาณน ้าฝนมากใน
ช่วงเวลาสั น ๆ เวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าท่อระบายน ้าดังกล่าวมีขนาดยาวมาก กว่าที่จะไปถึงระบบ
บ้าบัด จ้าต้องปล่อยให้น ้าฝน ซึ่งในขณะนี มีความสกปรกเนื่องจากการปนเปื้อนของน ้าเสียมาปะปนอยู่
บางส่วน (ส่วนที่เกินขีดความสามารถของท่อที่ออกแบบไว้) ไหลล้นโดยตรงลงสู่ล้าน ้าสาธารณะที่ใกล้ที่สุด 
ซึ่งก็อาจจะไปท้าให้เกิดสภาพน ้าเน่าขึ นได้ หรือย่างน้อยที่สุดจะท้าให้ล้าน ้านั นเสื่อมสภาพลงไปกว่าเดิม 
ปัญหานี อาจไม่รุนแรงนักส้าหรับประเทศที่มีฝนไม่ชุกและไม่หนักรวมทั งมีการกระจายของฝนตกเฉลี่ยไป
ตลอดทั งปี เช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร และยุโรปตะวันตก แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา           
และประเทศอ่ืน ๆ ในเขตมรสุม ที่มีฝนตกหนักและตกเป็นเวลาสั น ๆ ท้าให้เกิดค่า Peak Factor สูงปัญหานี 
จะเป็นอุปสรรคตัวส้าคัญในการออกแบบระบบและการดูแลรักษาท่อ  
   3. ในชุมชนที่มีฝนตกหนัก และไม่มีความสามารถทางการเงินที่จะอ้านวยให้ก่อสร้างระบบ
ท่อรวมขนาดใหญ่พอที่จะรับน ้าทั งหมดได้ จ้าต้องให้เกิดน ้าท่วมหรือนองถนนบ้างเป็นครั งคราว ภาวะนั น
ท่วมในลักษณะนี ถือว่าเป็นอันตรายด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก เพราะอาจก่อให้เกิดโรคระบายได้ง่าย 
กรุงเทพมหานครคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้ส้าหรับกรณีนี  ปัญหาเรื่องโรคเท้าเปื่อย แผลฝีพุพอง นับวันจะ
เป็นปัญหาที่เกิดขึ นอยู่เสมอในทุกฤดูฝน และถ้าโชคไม่ดีอาจเกิดโรคระบาดร้ายแรงถึงขั นฆ่าชีวิตประชากร
เป็นหมื่นเป็นแสนคนได้ในอนาคต  
    4. ในช่วงหน้าแล้ง ความเร็วในท่อจักต่้ามากท้าให้มีการตกตะกอนในเส้นท่อซึ่งจะเป็น
สาเหตุให้เกิดก๊าซไข่เน่า และกลิ่นเหม็นรวมทั งจะเกิดกรดซัลฟุริกกัดกร่อนท่อได้ นอกจากนี ตะกอนที่ทับ
ถมอยู่ในท่อ และถูกพัดพาไปในฤดูฝนก็จะไปเพิ่มภาระให้แก่ระบบบ้าบัดน ้าเสียเป็นปริมาณมากได้อีกด้วย 
ยังผลสืบเนื่องท้าให้น ้าทิ งออกจากระบบฯ มีคุณภาพด้อยลง 
   5. ระบบท่อรวมโดยเนื อแท้แล้วอาจมีราคาไม่ถูกกว่าระบบแยก ทั งนี โดยอาศัยเหตุผล
สนับสนุนหลายประการกล่าวคือ ระบบรวมจักต้องการบ่อกัก (Catch Bassin) ที่ทุกจุดของการระบาย  
น ้าเข้า (Inlet) สู่ระบบ เพ่ือที่จะกักกรวดทรายต่าง ๆ คือ ระบบรวมจักต้องการบ่อกักกรวดทรายต่าง ๆ 
ที่มากับน ้าฝนจากถนนมิให้เข้าสู่เส้นท่อ อันจะไปท้าให้ท่ออุดตันได้ รวมทั งจะท้าหน้าที่เป็นที่ดักกลิ่น 
(Water Trap) มิให้กลิ่นเหม็นจากท่อมาสู่ผิวถนนได้ด้วย ระบบท่อรวมโดยปกติต้องการท่อขนาดใหญ่  
และยาวกว่าระบบแยกเพราะในการระบบรวมท่อขนาดใหญ่จ้าเป็นต้องวิ่งไปสู่ระบบบ้าบัดในขณะที่ใน
ระบบแยกท่อน ้าฝนจะต่อไปลงคูคลองใดก็ได้ที่อยู่ใกล้บริเวณนั น ท้าให้ขนาดความยาวของท่อทั งหมดสั น
กว่าท่อในระบบรวม และจะมีเฉพาะท่อน ้าเสียอันมีขนาดเล็กกว่าเท่านั นที่ต้องวางทอดไปสู่ระบบบ้าบัดฯ 
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วัสดุที่ใช้ในงานท่อรวมก็ต้องเป็นชนิดทนต่อการกัดกร่อนได้ เพราะน ้าเสียในท่อรวมมีความสกปรกมาก
และมีอ้านาจการกัดกร่อนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าร้อนที่ยาวนานของประเทศเขตมรสุม ส่วนในระบบ
แยกท่อน ้าฝนรับเฉพาะน ้าฝนไหลนองและไม่จ้าเป็นต้องใช้ท่อวัสดุพิเศษคอนกรีตเทในที่หรือหล่อ
ส้าเร็จรูปก็ได้ดีส้าหรับงานนี ท้าให้ราคาของโครงการลดลงได้  
    ส้าหรับชุมชนหนึ่ง ๆ ในประเทศก้าลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตที่พักอาศัย ทางการ
ควรที่จะให้ความสนใจแก่ท่อน ้าเสียมากกว่าท่อน ้าฝน เพราะท่อน ้าฝนมักมีขนาดใหญ่  และราคาแพงกว่า
ท่อน ้าเสียมากชุนชนเช่นนี อาจไม่มีก้าลังทรัพย์เพียงพอที่จะท้าให้โครงการระบายน ้าฝนส้าเร็จลุล่วงไปได้
ง่าย ๆ แต่ทั งนี อาจออกแบบหรือวางแผนให้มีการระบายน ้าฝนเฉพาะในบริเวณเขตพาณิชย์หรือเขตธุรกิจ
ที่มีความส้าคัญต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนนั นด้วยก็ได้โดยออกแบบให้มีท่อน ้าฝนแยกออกต่างหากรับ
น ้าฝนเฉพาะในส่วนบริเวณนี เท่านั น น ้าฝนหรือน ้าไหลนองในเขตบริเวณอ่ืน ๆ อาจจะให้ระบายออกจาก
ชุมชนโดยผ่านคูคลองต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะท้าหน้าที่ระบายน ้าฝนแล้วยังเพ่ิมความสวยงามให้แก่ชุมชน
นั น ๆ อีกด้วยกรุงเทพมหานครเองเดิมก็ใช้ระบบที่ว่านี  แต่เป็นที่น่าเสียดายได้มีการพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางบก และถมคลองท้าถนนในภายหลังท้าให้ระบบรายน ้าฝนของเดิมใช้งานไม่ได้ผลอีกต่อไป  
   ในประเทศอุตสาหกรรมบางชุมชนที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง และมีความต้องการ
สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพดีมาก เช่น ต้องการคุณภาพน ้าในคลองในระดับดีเลิศ อาจจ้าต้องบ้าบัดน ้าฝน
ซึ่งรับมาจากถนนก่อนระบายลงสู่คลองสาธารณะด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ได้มีการท้าการ
ดังกล่าวกันบ้างแล้วในชุมชนบางกลุ่ม  
      2.3.5 อัตราการเกิดน  าเสียเฉลี่ย 
                น ้าเสียชุมชนก็คือน ้าทิ งที่เกิดขึ นจากการใช้น ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนอัตราการเกิด
น ้าเสียเฉลี่ยจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยของชุมชน แต่อย่างไรก็ตามอัตราการเกิดน ้า
เสียย่อมน้อยกว่าอัตราการใช้น ้า เนื่องจากน ้าทิ งบางส่วนจะไม่ไหลเข้าระบบรวมน ้าเสีย เช่น การรดน ้า
ต้นไม้ น ้ารั่วซึมจากระบบท่อ เป็นต้น สัดส่วนอัตราการเกิดน ้าเสียต่ออัตราการใช้น ้าส้าหรับประเทศไทย 
ยังไม่มีงานวิจัยหรือข้อมูลที่ชัดเจน แต่จากเอกสารทางวิชาการของต่างประเทศ และค่านิยมใช้กันในอดีต
ของประเทศไทย มักก้าหนดอัตราการเกิดน ้าเสียเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80 ของอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยซึ่งก็เป็น
ผลเป็นที่พึงใจได้ตลอดมา ดังนั นในเบื องต้นนี  ควรก้าหนดใช้สัดส่วนดังกล่าวไปก่อน และอาจปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวในอนาคตเมื่อมีงานวิจัยหรือข้อมูลเพียงพอ (กรมควบคุมมลพิษ, 2553, 
หน้า.16) 
      2.3.6 มาตรฐานน  าทิ ง 
   ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการก้าหนดมาตรฐานน ้าทิ งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้าของ
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามทางกรมควบคุมมลพิษก้าลังพิจารณา และจะประกาศมาตรฐานน ้าทิ งจาก
โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าของชุมชนในอนาคตข้างหน้าดังนั นในเบื องต้นนี ต้องก้าหนดมาตรฐานน ้าทิ งของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าของชุมชนตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคารประเภท ก. ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาดพ.ศ. 2548 ไปก่อนดังตารางที่ 2.1 แต่เมื่อมีการประกาศใช้มาตรฐานคุณภาพ
น ้าทิ งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้าของชุมชน ผู้ออกแบบต้องอ้างอิงตามประกาศดังกล่าวในกรณีที่ต้องการ
น้าน ้าทิ งกลับไปใช้ประโยชน์ส้าหรับเกษตรกรรม.โดยระบายน ้าทิ งลงสู่คลองชลประทาน ผู้ออกแบบต้อง
ก้าหนดให้ระบบสามารถผลิตน ้าทิ งได้ตามมาตรฐานควบคุมระบายน ้าทิ งลงทางน ้าชลประทาน หรือทาง
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น ้าที่ต่อเชื่อมกับทางน ้าชลประทาน ตามค้าสั่งกรมชลประทานที่  883/2532 และต้องขออนุญาตต่อ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้วย (กรมควบคุมมลพิษ, 2553, หน้า.20) 
 

ตารางท่ี 2.1 มาตรฐานน ้าทิ ง จากอาคาร 
 

ดัชนีคุณภาพน  า หน่วย เกณฑ์สูงสุด 

1. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) - 5 - 9 
2. บีโอดี (BOD) มก./ล. 20 
3. ปริมาณของแข็ง   
   - สารแขวนลอย (Suspended Solids) มก./ล. 30 
   - ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มก./ล. 0.5 
   - สารที่ละลายได้ทั งหมด (Total Dissolved Solids) มก./ล. 500 
4. ซัลไฟด์ (Sulfide) มก./ล. 1.0 
5. ทีเคเอ็น (TKN) มก./ล. 35 
6. น ้ามันและไขมัน (Fat Oil And Grease) มก./ล. 20 
 

ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเรื่องก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ง
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 
 

  2.3.7 ประเภทของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  า 
  ถ้าจะแบ่งประเภทตามระดับของการปรับปรุงคุณภาพน ้า (หรือระดับของการบ้าบัดน ้าเสีย) 
สามารถแบ่งเป็นการบ้าบัดขั นเตรียมการ (Preliminary Treatment) การบ้าบัดขั นต้น (Primary Treatment) 
การบ้าบัดขั นสอง (Secondary.Treatment).การฆ่าเชื อโรค.(Disinfection).และการบ้าบัดขั นสูง 
(Advanced Treatment).ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือก้าจัดสารมลพิษที่แตกต่างกันและมักจะวาง เรียงกัน
ตามล้าดับของระดับของการบ้าบัด นอกจากนี บางกระบวนการต้องมีการบ้าบัดและก้าจัดสลัดจ์  
(Sludgetreatment.And.Disposal) ด้วยเช่น กระบวนการเอเอสหรือแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ .(Activated 
Sludge; AS) เป็นต้น 
   1. การบ้าบัดขั นต้นการบ้าบัดขั นต้นมีหน้าที่ก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปของแข็งแขวนลอยออก
จากน ้าเสีย ซึ่งเป็นการลดขนาดของกระบวนการบ้าบัดขั นสองหรือต้องการแยกสลัดจ์ขั นต้น  (Primary 
Sludge) และน้าไปย่อยสลายด้วยกระบวนทางชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน หรือเรียกว่าการย่อยสลัดจ์
แบบแอนแอโรบิก (Anaerobicdigestion) ซึ่งจะได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลิตผล การบ้าบัดขั นต้นมักเป็นการ
บ้าบัดด้วยกระบวนการทางกายภาพ เช่น ถังตกตะกอนขั นต้น (Primary.Sedimentation.Tank) ตะแกรงละเอียด 
(Fine.Screen).เป็นต้นอย่างไรก็ตามถ้าเลือกใช้กระบวนการบ้าบัดขั นสองที่มีความสามารถในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในรูปของของแข็งแขวนลอยได้อยู่แล้ว เช่น บ่อปรับเสถียร สระเติมอากาศ เอเอสแบบ
เติมอากาศยืดเวลา.(Extended Aeration Activated Sludge; EAAS) เป็นต้น ก็ไม่จ้าเป็นต้องใช้การบ้าบัดขั นต้น 
   2..การบ้าบัดขั นสองการบ้าบัดขั นสองที่ใช้กับกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียชุมชนมีจุดประสงค์
หลักเพ่ือก้าจัดสารอินทรีย์ในน ้าเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ สามารถแบ่งย่อยตามปฏิกิริยาชีวเคมี  
ได้ดังนี                                                                                                
    (1) แอโรบิก (Aerobic) กระบวนการแอโรบิกเป็นกระบวนการที่ย่อยสลายสารอินทรีย์
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ด้วยจุลินทรีย์ที่ด้ารงชีพด้วยออกซิเจนอิสระ (Aerobes).เช่น เอเอส สระเติมอากาศ อาร์บีซี (Rotating 
Biological Contractor, RBC) โปรยกรอง (Trickling Filter, TF) เป็นต้น ผลจากการย่อยสลายสารอินทรีย์จะได้
น ้าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นผลผลิต 
    (2) แอนแอโรบิก (Anaerobic) กระบวนการแอนแอโรบิกเป็นกระบวนการที่ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่ด้ารงชีพโดยไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ (Anaerobes).เช่น บ่อแอนแอโรบิก (Anaerobic 
Pond) ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) ยูเอเอสบี (Upflow Anaerobic Sludge Blanket, UASB) 
เป็นต้น ผลจากการย่อยสลายสารอินทรีย์จะได้ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน ้าเป็นผลิตผล
กระบวนการแอนแอโรบิกมักใช้กับน ้าเสียที่มีความเข้มข้นสูงและมักใช้เป็นกระบวนการบ้าบัดก่อนหน้า  
(Pretreatment) เพ่ือลดภาระอินทรีย์หรือลดการใช้พลังงานในกระบวนการบ้าบัดทางชีวภาพขั นตอนต่อไป 
    (3) แฟคัลเททีฟ (Facultative) กระบวนการแฟคัลเททีฟเป็นกระบวนการที่ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์ที่ด้ารงชีพได้ทั งในสภาวะที่มีหรือไม่มีออกซิเจนอิสระ เช่น บ่อแฟคัลเททีฟ 
(Facultative pond) เอเอสแบบแอนแอโรบิก-แอโรบิก (การก้าจัดธาตุอาหารด้วยกระบวนการชีวภาพ) 
เป็นต้น 
    (4) การหมัก (Fermentation).การหมักเป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสารอินทรีย์ที่มี
โมเลกุลใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง (ไม่ใช่การย่อยสลาย) โดยอาศัยเอนไซม์จากจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนอิสระ 
เช่น การเปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์ การเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรดอะมิโน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่การหมักมัก
ใช้กับน ้าเสียที่มีความเข้มข้นสูงและใช้เป็นการบ้าบัดก่อนหน้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการบ้าบัด
ทางชีวภาพขั นตอนต่อไป 
   3. การฆ่าเชื อคือ การก้าจัดจุลินทรีย์ต่าง ๆ ออกจากน ้าทิ ง การฆ่าเชื อมักกระท้าหลังจาก
การบ้าบัดขั นสองแล้ว กระบวนการฆ่าเชื อที่นิยมใช้ได้แก่ บ่อบ่มและถังสัมผัสคลอรีนถ้าน ้าเสียเข้ามีความ
เข้มข้นต่้า (โดยเฉพาะน ้าเสียชุมชนของประเทศไทย) การฆ่าเชื ออาจจะไม่จ้าเป็นมากนัก เนื่องจาก
กระบวนการบ้าบัดขั นสองก็มีความสามารถฆ่าเชื อด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว 
   4. การบ้าบัดขั นสูงการบ้าบัดขั นสูง มักเป็นการบ้าบัดน ้าทิ งจากการบ้าบัดขั นสองให้มี
คุณภาพสูงขึ นตามวัตถุประสงค์หรือคุณภาพน ้าทิ งท่ีต้องการเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป  
   5. การน้าน ้าทิ งไปใช้เพ่ือการเกษตรกรรม น ้าทิ งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้าของชุมชนมี
ธาตุอาหาร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ดังนั นอาจน้าน ้าทิ งดังกล่าวไปใช้ใน
การเกษตรกรรมได้โดยไม่ต้องปรับปรุงคุณภาพน ้าเพ่ิมเติม จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (ในประเทศไทย) 
พบว่า การน้าน ้าทิ งจากโรงปรับปรุงคุณภาพน ้าของชุมชนไปปลูกพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ผัก ไม้ดอก เป็นต้น 
ให้ผลิตผลที่มีความปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างจากการใช้น ้าตามธรรมชาติ      
แต่เนื่องจากงานวิจัยดังกล่าวเป็นการทดลองประมาณ 2 ปีเท่านั น ผู้ออกแบบจึงควรระมัดระวังอย่างยิ่ง 
ถ้าจะน้าน ้าทิ งดังกล่าวไปใช้ในการเกษตรกรรม เนื่องจากอาจจะเกิดผลกระทบในระยะยาวได้ 
   6. การบ้าบัดและก้าจัดสลัดจ์ สลัดจ์ขั นต้น (สลัดจ์ที่ได้จากการบ้าบัดขั นต้น) หรือสลัดจ์ขั นสอง 
(สลัดจ์ส่วนเกินที่ได้จากการบ้าบัดขั นสอง) ซึ่งประกอบด้วยสารอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายต่อไปได้ง่าย  
(หรือยังไม่คงตัว) นั น ต้องได้รับการบ้าบัดและก้าจัดให้มีความคงตัวต่อไป มิฉะนั นอาจก่อให้เกิดปัญหา
การเน่าเหม็นในภายหลัง         
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2538,.หน้า 40) ได้เขียนแนวทางการเลือกใช้ระบบบ้าบัดน ้า
เสียขึ นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ คือ 1. ลักษณะของน ้าเสีย 2. ระดับของการบ้าบัด 3. สภาพท้องถิ่นไม่ว่าจะใช้ระบบ



33 
 

ใด ๆ ก็ตามจะต้องเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ และต้องมีราคาประหยัดลักษณะของน ้าเสีย และระดับของ
การบ้าบัดจะเป็นเครื่องก้าหนดอย่างกว้าง ๆ ถึงระบบบ้าบัดน ้าเสียที่อาจน้ามาใช้ได้ น ้าเสียที่มีสารอินทรีย์
ควรจะใช้ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบชีววิทยาส่วนน ้าเสียที่มีสารเคมีหรือโลหะหนักก็ควรใช้ระบบเคมีในกรณี
ที่ใช้ระบบชีววิทยาก็ต้องพิจารณาดูว่าน ้าเสียมีความเข้มข้นสูงหรือต่้าด้วยเพ่ือจะได้ใช้ระบบบ้าบัด          
ที่เหมาะสมที่สุด 
      2.3.8 อายุการใช้งานของระบบบ าบัดน  าเสีย 
           กรมควบคุมมลพิษ (2546,.หน้า 6) ได้กล่าวถึงข้อมูลการบ้าบัดน ้าเสียชุมชน ไว้ว่าระบบ  
น ้าเสียส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานอยู่ในช่วงไม่เกิน 10.ปี โดยมีน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดร้อยละ50-60           
ของความสามารถการรับน ้าเสียของระบบ หรือบ้าบัดน ้าเสียได้เฉลี่ยร้อยละ 56.ของปริมาณน ้าเสียที่
เกิดขึ นจริงบ่งชี ให้เห็นว่ายังมีน ้าเสียระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบ้าบัด 
 
2.4  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
  ประวัติเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
           เรือนจ้าพิเศษธนบุรี ได้ประกาศตั งขึ นเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้เปิดท้าการศาลอาญา
ธนบุรีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2524 โดยครั งแรกได้ก้าหนดให้ชั นล่างของที่ท้าการศาลอาญาธนบุรี       
เป็นสถานที่ควบคุมผู้ต้องขัง มีพื นที่ประมาณ 249.00 ตารางเมตร มีหน้าที่ควบคุมผู้กระท้าผิดในระหว่าง
สอบสวนและพิจารณาคดีของศาลในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครเฉพาะในฝั่งธนบุรีทั งหมด ส่วนผู้ต้องขัง
ควบคุมไว้ที่เรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครเนื่องจากในขณะนั นเรือนจ้าพิเศษธนบุรียังไม่ได้ก่อสร้าง 
   ในระหว่างที่ยังไม่มีการก่อสร้างเรือนจ้าพิเศษธนบุรีผู้ต้องขังในเขตอ้านาจศาลอาญาธนบุรี 
ได้ฝากขังไว้กับเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครในแต่ละวันที่มีการเบิกตัวดังกล่าวผู้ต้องขังเพ่ือการพิจารณา
คดกี็จะเป็นภาระท่ีเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครในการขนส่งน้าตัวผู้ต้องขังที่มาจากการเบิกตัวดังกล่าว
จากเรือนจ้าฝั่งกรุงเทพมหานครไปคุมขังชั่วคราวที่ห้องควบคุมชั นล่างของที่ท้าการศาลอาญาธนบุรี      
โดยเช้าไป เย็นกลับ ทั งสมัยที่เรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครตั งอยู่ที่ถนนมหาไชย ต้าบลส้าราญราษฎร์  
อ้าเภอพระนคร และสมัยที่เรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครย้ายไปตั งอยู่ที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ท้าให้
ระยะทางในการขนส่งผู้ต้องขังไกลออกไปอีกกว่า 30 กิโลเมตร ได้ปฏิบัติเช่นนี เป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
   เรือนจ้าพิเศษธนบุรี ก่อสร้างพร้อมกับทัณฑสถานหญิงธนบุรีด้วยเงินงบประมาณของทาง
ราชการ จ้านวน 691,927,000 บาท เป็นเรือนจ้าแห่งเดียวที่ออกแบบโดยมีอาคารสถานที่ออกก้าลังกาย
ส้าหรับเจ้าหน้าที่ ทั งโรงยิม และสนามเทนนิสรวมตลอดทั งเว้นพื นที่เพ่ือปรับปรุงเป็นสถานกีฬากลางแจ้ง
ด้วยเริ่มด้าเนินการก่อสร้างตั งแต่ปี พ.ศ.2534 แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2537 รวมระยะเวลาทั งสิ น 3 ปี         
ณ บริเวณหมู่ที่ 3 แขวงบางบอน เขตบางขุนเทียน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นเขตบางบอน) กรุงเทพมหานคร 
บนที่ดินซึ่งกรมราชทัณฑ์ซื อจากส้านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เดิมเป็นสวนส้มเขียวหวาน) 
เพ่ือรองรับผู้กระท้าผิดอาญาในเขตฝั่งธนบุรีทุกคดี  
   ได้เปิดด้าเนินการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2537 โดยย้ายผู้ต้องขังที่ฝากขังไว้กับเรือนจ้าพิเศษ
กรุงเทพมหานคร รุ่นแรกจ้านวน 200 คน ไปคุมขัง ณ เรือนจ้าพิเศษธนบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2537 
และเริ่มรับตัวผู้ต้องขังโดยตรงจากศาลอาญาธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี และศาลแขวงตลิ่งชัน นับตั งแต่นั น
เป็นต้นมา สถานที่ตั ง เรือนจ้าพิเศษธนบุรี เป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี 91/1 หมู่ที่ 3 ถนนเอกชัย-บางยอน แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร ห่างจาก
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เขตบางบอนประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากศาลอาญาธนบุรีและศาลแขวงธนบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร 
และห่างจากสถานีต้ารวจนครบาลแสมด้าประมาณ 5 กิโลเมตร แนวเขตท่ีดินและอาณาเขตเรือนจ้า 
   พื นที่ภายในเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 28 ไร่.1 งาน 64 ตารางวา 
   พื นทีภ่ายนอกเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 38 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา 
   พื นที่ภายในก้าแพงทัณฑสถานหญิงธนบุรี 4 ไร่ 20 ตารางวา 
   พื นทีภ่ายนอกก้าแพงทัณฑสถานหญิงธนบุรี  30 ไร่ 2 งาน 41 ตารางวา 
   รวมพื นที่ทั งหมด  99 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา 
                  เรือนจ้าพิเศษธนบุรี สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ตั งอยู่ เลขที่ 91/1 หมู่ที่ 3 
ถนนเอกชัย –.บางบอน แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร มีพื นที่ภายในก้าแพงเรือนจ้า   
รวมทั งสิ น 28 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา แบ่งเป็นแดนควบคุมผู้ต้องขัง ทั งหมด 6 แดน มีจ้านวนผู้ต้องขัง 
5,898 คน (ข้อมูล ธันวาคม 2559).มีเจ้าหน้าที่ทั งหมด 202 คน การบริหารงานภายในเรือนจ้า         
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี  
   1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน เช่น 
งานธุรการ การเงินและการบัญชี พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ บริหารงานบุคคลเบื องต้น ดูแลการจั ด
สวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ การตรวจทานความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอ
ผู้บริหาร การติดต่อนัดหมาย อ้านวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ ชี แจงข้อเท็จจริง 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนงานอ่ืนที่มิได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
โดยเฉพาะ 
   2. ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง แบ่งงานความรับผิดชอบออกเป็นส่วนย่อยมีรายละเอียด ดังนี  
    - ฝ่ายควบคุมกลาง 
    - ฝ่ายรักษาการณ์ 
    - แดน 1, แดน 2, แดน 3, แดน 4, แดน 5, แดน 6 
    - สถานพยาบาล 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม รักษาการณ์ไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี ป้องกันการก่อเหตุ
ทะเลาะวิวาท ควบคุมผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจ้า การจัดเวรรักษาการณ์นอกเวลาราชการ ดูแลรักษา
ความปลอดภัยให้กับผู้บริหารหรือผู้มาติดต่อราชการในเรือนจ้า พิจารณาเสนอการลงโทษทางวินัย     
หรือเสนอความดีความชอบแก่ผู้ต้องขัง รวมทั งให้การบ้าบัดรักษาผู้ต้องขังที่ เจ็บป่วยในเบื องต้น          
ดูแลสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในเรือนจ้า 
   3. ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง แบ่งงานความรับผิดชอบออกเป็น ดังนี   
    - ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 
    - ฝ่ายจ้าแนกผู้ต้องขัง 
    - ฝ่ายฝึกวิชาชีพ 
    - ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ 
   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ การใช้แรงงานผู้ต้องขัง เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการฝึกวิชาชีพ บริหารเงินพลอยได้จากการฝึกวิชาชีพ ควบคุมดูแลการใช้วัสดุครุภัณฑ์ ที่จัดซื อด้วย
เงินผลพลอยได้ ด้าเนินการให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษา ทั งสายสามัญและสายอาชีพ การพัฒนาจิตใจ 
รวมทั งการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยโปรแกรมต่าง ๆ รวมทั งการด้าเนินงานด้านทัณฑปฏิบัติต่าง ๆ 
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เช่นการจัดท้าทะเบียนประวัติ การจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขัง การเลื่อน-ลดชั น ลดวันต้องโทษจ้าคุก การขอ
พระราชทานอภัยโทษ การพักการลงโทษ การออกใบบริสุทธิ์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการปล่อยตัวผู้ต้องขังก่อนครบก้าหนดโทษ ด้าเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณะ หรือการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังด้านเกษตรกรรม 
   4. ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง แบ่งงานความรับผิดชอบออกเป็น ดังนี  
    - ฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง 
    - ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ต้องขัง  
          มีหน้าที่รับผิดชอบในการด้าเนินการจัดสวัสดิการ สิ่งจ้าเป็นขั นพื นฐานในชีวิตประจ้าวัน
ใหก้ับผู้ต้องขังเช่น การจัดเลี ยงอาหาร การให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากญาติ การรับฝากเงิน นันทนาการ 
การจ้าหน่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค นอกเหนือจากที่รัฐจัดให้การให้ความสงเคราะห์ผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ  
   5. ส่วนควบคุมผู้ต้องขังประจ้าศาล แบ่งงานความรับผิดชอบออกเป็น ดังนี  
    - ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจ้าศาลอาญาธนบุรี 
    - ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจ้าศาลแขวงธนบุรี 
    - ฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจ้าศาลอาญาตลิ่งชัน 
   มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมผู้ต้องขังไปรับฟังการพิจารณาคดีที่ศาลระหว่างรอการ
พิจารณาคดี ผู้ต้องขังขึ นห้องพิจารณาคดี ด้าเนินการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการประกันตัวตรวจสอบ  
รับ-ส่งหมายศาล พิจารณาอนุญาตให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขัง 
            พื นที่แนวเขตที่ดินของกรมราชทัณฑ์มีพื นที่รวม 100 ไร่ เป็นที่ตั งของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี
จ้านวน 67 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา ส่วนพื นที่ที่เหลือ เป็นพื นที่ของทัณฑสถานหญิงธนบุรี เรือนจ้าพิเศษ
ธนบุรี มีที่อาณาเขตที่ตั งดังนี  
   ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
         ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านพระปิ่น 5 
         ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับหมู่บ้านพระปิ่น 5 
         ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับกองก้ากับการต้ารวจม้า     
   พื นที่ภายในก้าแพงเรือนจ้า มีทั งหมด 28 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา แบ่งการควบคุมผู้ต้องขัง      
ออกเป็น 6 แดนดังแสดงในภาพที่ 4.1 มีเจ้าหน้าที่ ทั งหมด 202 คน มีผู้ต้องขัง 5,898 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 
19 ธันวาคม 2259) 
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ภาพที่ 2.5 แผนผังแสดงอาณาเขตเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
ที่มา: ส่วนโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.6 โครงสร้างของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
ที่มา: เรือนจ้าพิเศษธนบุรี 

ผู้บัญชาการเรือนจ า 

ส่วนบริหารทั่วไป 
 

ส่วนควบคุม ส่วนพัฒนา ส่วนสวัสดิการ ส่วนควบคุม
ผู้ต้องขัง

ประจ้าศาล ฝ่ายการเงิน ฝ่ายควบคุมกลาง 

ฝ่ายรักษาการณ์ 

แดน 1-6 
 

สถานพยาบาล 
 

ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ 

ฝ่ายจ้าแนก
ผู้ต้องขัง 

ฝ่ายการศึกษา 

ฝ่ายสวัสดิการ 
 

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ต้องขัง 

 

ฝ่ายพัสดุ 
 

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ  

ฝ่ายควบคุม
ศาลอาญา 

ฝ่ายควบคุม
ศาลแขวง 

ฝ่ายควบคุม
ศาลตลิ่งชัน 
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2.5  การบริหารงานเรือนจ าและทัณฑสถาน 
 พงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น (2550, หน้า 58) ได้แบ่งการบริหารงานเรือนจ้าและทัณฑสถานได้เป็น 
3.ส่วนดังนี  1. การบริหารที่เกี่ยวกับตัวบุคคล 2. การบริหารงานเกี่ยวกับระบบงานของเรือนจ้าและทัณฑสถาน 
3. การบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของเรือนจ้า  
        2.5.1 การบริหารงานที่เกี่ยวกับบุคคล  
  1) เจ้าพนักงานเรือนจ้า  
 เจ้าพนักงานเรือนจ้าได้แก่ ผู้คุม หัวหน้าหมวด หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย รองผู้บัญชาการ
เรือนจ้าและผู้บัญชาการเรือนจ้า นับเป็นตัวจักรที่ส้าคัญยิ่งในหารบริหารงานเรือนจ้าและทัณฑสถาน     
จะประสบความส้าเร็จหรือล้มเหลวย่อมขึ นอยู่กับตัวเจ้าพนักงานเป็นส้าคัญ เรือนจ้าและทัณฑสถานใด    
มีพนักงานส่วนใหญ่ที่มีขวัญ และก้าลังใจในการปฏิบัติงานมีความรู้และความประพฤติดี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่การเดินงาน
ย่อมจะประสบความส้าเร็จและความเจริญก้าวหน้า  
 ฉะนั นจึงกล่าวได้ว่า ความส้าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารงานเรือนจ้าย่อมขึ นอยู่กับ
ตัวเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นส้าคัญ โดยเฉพาะตัวผู้บริหารงานเรือนจ้าทัณฑสถานถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถดี มีความรับผิดชอบหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ มีคุณธรรมและมีความ
เป็นธรรมในการปกครอง ตลอดจนเป็นที่ยอมรับนับถือของเจ้าพนักงานส่วนใหญ่แล้ว การบริหารงาน
เรือนจ้าย่อมจะบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้  
 กระบวนการในการบริหารงานบุคคลจะเริ่มตั งแต่การสรรหาบุคคลที่มีควา มรู้
ความสามารถเข้าท้างานจนกระทั่งบุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานนั น  ๆ           
ไปซึ่งจะได้น้ามากล่าวโดยสังเขป ดังนี   
 1. การสรรหาบุคคลเข้ามารปฏิบัติงานในเรือนจ้าและทัณฑสถานต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของ
ส้านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรมราชทัณฑ์ที่จะสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานในต้าแหน่งที่ว่างอยู่ ซึ่งอาจจะด้าเนินการโดยการเปิด
สอบแข่งขัน การคัดเลือกหรือการรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืน ตามปกติมักจะใช้วิธีการเปิด
สอบแข่งขันข้อส้าคัญที่จะต้องค้านึงถึงก็คือ จะต้องพยายามสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากที่สุดเข้า
มาท้างาน โดยยึดหลักคุณธรรม  
  2..การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่เมื่อได้มีการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่สุดเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว ผู้บัญชาการเรือนจ้าควนที่จะต้อนรั บ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ด้วยตนเอง โดยการกล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองที่สุดชี แจง
ระเบียบปฏิบัติบางอย่างที่จ้าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบตลอดจนแนะน้าสถานที่และบรรดา
ผู้ร่วมงานต่อจากนั นจะต้องจัดให้มีการปฐมนิเทศหรือการฝึกอบรมเบื องต้นเมื่อกรมราชทัณฑ์ได้จัดให้มี
การฝึกอบรมแก่ข้าราชการใหม่อย่างเป็นทางการที่สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์.ทักษะและประสบการณ์   
ในการปฏิบัติงานให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ  
  (1) การส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการโดยที่ผู้บริหาร
ต้องดูแลกวดขันผู้ปฏิบัติงานให้ประพฤติดีอยู่ในกรอบของระเรียบวินัยและหมั่นศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
อยู่เสมอเพ่ือเตรียมความพร้อมส้าหรับการสอบเลื่อนระดับในอนาคต    
  (2) การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยไม่มีการเล่น
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พรรคเล่นพวกนับเป็นปัจจัยที่ส้าคัญประการหนึ่งในการบริหารงานซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานนั น  
  (3) การดูแลเอาใจใส่ในเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตามสมควรแก่อัดภาพผู้บริหาร
ที่ดีต้องคอยดูแลเอาใจใส่เรื่องสวัสดิการของผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควรเพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญ        
และก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2) ผู้ต้องขังบุคคลอีกประเภทหนึ่ งที่ เข้ามาเกี่ยวข้องกับการบริหารงานเรือนจ้า     
และทัณฑสถาน ได้แก่ ผู้ต้องขัง ผู้บริหารต้องดูแลเอาใจใส่บุคคลเหล่านี โดยมุ่งเน้นในเรื่องปัจจัย            
4 เป็นส้าคัญคือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี   
 1..เรือนนอนผู้ต้องขัง ต้องมีการรักษาความสะอาดเป็นประจ้าทุกวันโดยเฉพาะห้อง
สุขาบนเรือนนอนจะต้องติดมุ้งลวดเพ่ือป้องกันยุงห้องนอนแต่ละห้องไม่ควรมีผู้ต้องขังแน่นเกินไป  
 2..โรงงานฝึกอาชีพ ต้องโปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานมีพัดลมระบายความร้อนนอกจากนี จะต้องมีการแนะน้าหรือฝึกสอยผู้ต้องขังให้รู้ถึงวิธีการใช้
เครื่องมือต่าง ๆ ภายในโรงงานได้อย่างปลอดภัยตลอดจนการบ้ารุงรักษาเครื่องมือดังกล่าวให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้อย่างคงทนตามสภาพต่อไปภายในโรงงานควรจัดวางเครื่องมือย่างเป็นระเบียบและไม่แน่น
จนเกินไปตลอดจนอย่าให้มีมุมอับหรือลับตาเพ่ือสะดวกต่อการควบคุมผู้ต้องขังที่ปฏิบัติงานในโรงงาน  
และเพ่ือป้องกันผู้ต้องขังลักลอบกระท้าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบวินัยของเรือนจ้าด้วย  
 3..โรงเลี ยงและโรงครัว ต้องสะอาดปราศจากแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะน้าโรคติดต่อ
มาสู่ผู้ต้องขังได้  
 4. โรงเรียน ต้องมีแสงสว่างเพียงพอมีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วนอากาศถ่ายเท
ได้สะดวกและไม่อยู่ใกล้โรงงานเพราะจ้าท้าลายสมาธิในการเรียนการสอน 
  ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มของผู้ต้องขัง ต้องซักท้าความสะอาดบ่อย ๆ รายใดที่ไม่มี
เครื่องนุ่งห่มส่วนตัวจะต้องจ่ายเครื่องแบบให้ผู้ต้องขัง 2 ชุด เพ่ือผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนท้าความสะอาดได้ 
โดยจัดหาภาชนะและสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะซักเสื อผ้าไว้เป็นสัดส่วนตลอดจนท้าราวตากผ้าไว้ให้เพียงพอ
และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
   ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเรือนจ้ารายใด      
ที่ป่วยหนักจนเกิดขีดความสามารถของแพทย์หรือพยาบาลของเรือนจ้าจะต้องน้าตัวไปรักษาพยาบาล     
ที่โรงพยาบาลภายนอกโดยต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ หรือขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ส่งตัวมา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑเ์รือนจ้ากลางคลองเปรมต่อ 
  3) บุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องนอกจากเจ้าพนักงานเรือนจ้าและผู้ต้องขังแล้วยังมีบุคคลที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับเรือนจ้าและทัณฑสถานต่าง ๆ ได้แก ่
 1..ทนายความ เป็นบุคคลที่จะมาติดต่อกับผู้ต้องขังที่เป็นลูกความของตนได้ทุกวัน
ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการแต่ถ้ามีเหตุพิเศษที่จะต้องเข้าพบผู้ต้องขังนอกวัน  
และเวลาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ้าหรือผู้อ้านวยการทัณฑสถานก่อนแต่ต้องไม่
ใช้ช่วงระยะเวลาที่เรือนจ้าหรือทัณฑสถานได้น้าตัวผู้ต้องขังขึ นเรือนนอนแล้วและยังไม่ได้น้าลงมาจาก
เรือนนอนทางเรือนจ้าและทัณฑสถานต้องจัดห้องเยี่ยมพิเศษไว้ให้ทนายความต่างหากโดยจัดให้อยู่ใน
สายตาของเจ้าพนักงานควบคุมด้วยเพ่ือป้องกันมิให้มีเรื่องเสียหายใด ๆ เกิดขึ น  
 2. เจ้าหน้าที่ต้ารวจหรือเจ้าพนักงานสอบสวน ในการสอบปากค้าเพ่ิมเติมเรือนจ้า           
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และทัณฑสถานต่าง ๆ ควรอ้านวยความสะดวกโดยจัดห้องไว้ให้โดยเฉพาะเช่นเดียวกับทนายความ 
 3. พนักงานกงสุล เป็นบุคคลที่จะติดต่อขอเยี่ยมผู้ต้องขังในสังกัดกงสุลนั น ๆ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ้าหรือผู้อ้านวยการทัณฑสถานแล้วเท่านั น  
 4. ญาติมิตรของผู้ต้องขัง เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่จะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานแล้ว  
 5..บุคคลภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานกิจการเรือนจ้า การเข้าชมกิจการเรือนจ้ามอบ
อ้านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ้าอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาชมกิจการได้  
 6..บุคคลภายนอกที่มีกิจธุระเกี่ยวข้องกับเรือนจ้า ได้แก่ ผู้ประมูลส่งอาหารผู้ต้องขัง      
ผู้ที่จัดส่งสินค้าแก่ร้านค้าสงเคราะห์ผู้ต้องขังในเรือนจ้าผู้ที่จัดส่งวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกวิชาชีพ
ผู้ต้องขังผู้ว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขังท้างานของตนอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเรือนจ้าและเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานอื่น ๆ บุคคลเหล่านี จะเข้าไปในเรือนจ้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน  
  2.5.2 การบริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบของงานเรือนจ า  
   1) การบริหารงานทั่วไปอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไปประกอบด้วย 
 1. งานธุรการ รับผิดชอบงานเลขานุการของผู้บริหารการตอบรับ-ส่ง และจัดเก็บ
หนังสือหรือเอกสารของทางราชการ รวมตลอดจนถึงการจัดท้าแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของเรือนจ้า 
  2. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการจัดท้าบัญชีการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  
 3. งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการข้าราชการ รับผิดชอบในการประสานงานกรมราชทัณฑ์
เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การบรรจุแต่งตั งโยกย้าย การเลื่อนระดับการศึกษาและการ
ฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การจัดสวัสดิการในด้านต่าง  ๆ 
 4..งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ รับผิดชอบในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ต้องขัง          
ซึ่งภายในเรือนจ้าจะต้องเปิดโอกาสให้ยื่นค้าร้องทุกข์หรือเรื่องราวใด ๆ ได้โดยเสรีตามกฎหมายบัญญัติไว้  
 5. งานประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้
บุคคลภายนอกเข้าใจในการด้าเนินงานของเรือนจ้าได้ดีขึ นอันจะน้ามาซึ่งการให้ความร่วมมือกับทาง
เรือนจ้าได้ในที่สุด  
  6..งานพัสดุและอาคารสถานที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินมาใช้ในราชการ จัดท้าทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเบิกจ่าย ซ่อมบ้ารุง จ้าหน่ายออกจาก
บญัชี ตลอดจนบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ให้มีความม่ันคงแข็งแรงและสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  
  2) การบริหารงานทัณฑปฏิบัติ อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทัณฑปฏิบัติ ประกอบด้วย  
 1..งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง รับผิดชอบในการตรวจสอบและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หมายศาลจัดท้าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ค้านวณวันพ้นโทษ ประสานงานเกี่ยวกับการย้ายผู้ต้องขัง       
ไปยังเรือนจ้าอ่ืนด้าเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องขังตายตลอดจนการปล่อยตัวและออกใบสุทธิหรือใบบริสุทธิ์          
แก่ผู้พ้นโทษ  
 2..งานทัณฑปฏิบัติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการเลื่อน .และการลดชั นผู้ต้องขัง.การลดวัน
ต้องโทษจ้าคุกการพักการลงโทษ และการขอพระราชทานอภัยโทษตามกฎหมายและระเบียบบังคับที่เกี่ยวข้อง  
 3..งานจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขัง รับผิดชอบในการศึกษาวิเคราะห์ผู้ต้องขังเพ่ือก้าหนด
แนวทางในการบ้าบัดรักษาหรือการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล  
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 3) การบริหารงานควบคุมและรักษาการณ์ อยู่ ในความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุม        
และรักษาการณป์ระกอบด้วย  
 1..งานควบคุม รับผิดชอบในการปกครองดูแล และควบคุมผู้ต้องขังมิให้ก่อเหตุร้ายหรือ
แหกหักเรือนจ้าหลบหนีโดยปฏิบัติตามระเบียบวินัยของเรือนจ้าโดยเคร่งครัดการพิจารณาความดี
ความชอบของผู้ต้องขัง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนหรือลดชั น การลงโทษทางวินัย การคัดเลือก
ผู้ต้องจังเพ่ือจ่ายออกท้างานนอกเรือนจ้าหรือการน้าผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาตัว  ณ สถานพยาบาล
ภายนอก งานควบคุมนับเป็นงานหลักของเรือนจ้าต่าง ๆ  
 2..งานรักษาการณ์ รับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจ้า จัดระบบ
การตรวจค้น และรักษาการณ์บริเวณเรือนจ้า 
  4) การบริหารงานการฝึกอาชีพ อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายวิชาชีพ ประกอบด้วย  
 1..งานฝึกวิชาชีพ รับผิดชอบในการวางแผนและฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับ
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ความต้องการของตลาด และความถนัดของผู้ต้องขังแต่ละคน  
  2..งานเงินทุนผลประโยชน์ รับผิดชอบในการจัดท้าบัญชีการรับ -จ่าย และเก็บรักษา
เงินทุนผลประโยชน์จากการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ตอลดจนเงินทุนส้ารองเพ่ือให้เรือนจ้าต่าง ๆ มีเงินทุน
ส้าหรับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง  
 3..งานพาณิชย์ รับผิดชอบในการหาตลาดและการจัดจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์เรือนจ้า ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการจ้าหน่ายทั งในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ และงานพบญาติ  
 4..งานพัสดุฝึกวิชาชีพ รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ด้วยเงินทุนผลประโยชน์
ของเรือนจ้ามาใช้ในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง จัดท้าทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาเบิกจ่าย ซ่อมบ้ารุง ตลอดจน
การจ้าหน่ายพัสดุ ดังกล่าวจากบัญชี  
 5..งานยานพาหนะ รับผิดชอบในการจัดท้าจัดหาทะเบียนควบคุมดูแลการใช้         
ซ่อมบ้ารุง และจ้าหน่ายยานพาหนะ  
 6..งานสาธารณะนอกเรือนจ้า รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุมัติกรมราชทัณฑ์ จัดส่งนักโทษ
เด็ดขาดออกไปท้างานสาธารณะภายนอกเรือนจ้าได้ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีก้าหนดไว้  
  5) การบริหารงานการศึกษาอบรม อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
   1..งานการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาวิชาสามัญและวิชาชีพ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เสริมการศึกษา อาทิ ห้องสมุด โสตทัศนูปกรณ์ และการศึกษาทางไกลแก่ผู้ต้องขัง 
 2..งานอบรมผู้ต้องขัง รับผิดชอบเกี่ยวกับการอบรมและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังจัดให้มี
การปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ เพ่ือแนะน้าการอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยและการปฏิบัติตัวประจ้า
ภายในเรือนจ้า จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมปลูกฝังปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตส้านึก ค่านิยม         
และพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นไปในทางท่ีดี 
   6) งานบริหารงานสวัสดิการสังคม.อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง 
ประกอบด้วย 
 1..งานสูทกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการประกอบอาหารและจัดเลี ยงผู้ต้องขังด้วยเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจากทางราชการ ส้าหรับเป็นค่าอาหารผู้ต้องขัง  
 2..งานเยี่ยมญาติ รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจาก
ครอบครัวและญาติมิตร   
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 3. งานเงินฝากผู้ต้องขัง รับผิดชอบเกี่ยวการจัดท้าบัญชีรับ-จ่ายเงินสด ธนาณัติ ตั๋วเงิน 
หรือเอกสารอื่นใดอันแทนตั๋วเงินที่บุคคลภายนอกหรือญาติผู้ต้องขังฝากไว้ให้ผู้ต้องขัง 
 4..งานร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง รับผิดชอบการด้าเนินงานร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังซึ่ง 
กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจ้าและทัณฑสถานทุกแห่งจัดให้มีขึ นภายในเรือนจ้าเพ่ือเป็นการให้
สวัสดิการแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าพนักงานเรือนจ้าที่จะซื อหาเครื่องอุปโภคที่จ้าเป็นแก่การครองชีพได้
โดยสะดวกในราคาที่ไม่แพงกว่าท้องตลาด อีกทั งยังเป็นเครื่องสกัดกั นมิให้มีการลักลอบน้าสิ่งของต้องห้าม
ต่าง ๆ เข้ามาภายในเรือนจ้าด้วย  
 5..งานสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับการให้การสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การด้าเนินการเกี่ยวกับเด็กติดผู้ต้องขัง การให้ค้าแนะน้าและความช่วยเหลือแก่
ผู้ต้องขังที่มีปัญหา เป็นต้น  
 6..งานสันทนาการ รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดสันทนาการในด้านต่าง ๆ    
แก่ผู้ต้องขังเพ่ือสุขภาพอนามัยและการพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ การฝึกและจัดการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง
และในร่มประเภทต่าง ๆ การจัดให้มีการแสดงดนตรีและการละเล่น เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด     
และความหว้าเหว่ 
 7..งานสุขาภิบาล รับผิดชอบด้าเนินการเกี่ยวกับการอนามัยของผู้ต้องขังและการ
สุขาภิบาลของเรือนจ้าอาทิ การดูแลรักษาอาคารสถานที่ต่าง ๆ ของเรือนจ้าให้ถูกสุขลักษณะ คือ มีความสะอาด 
แสงสว่างเพียงพอ มีการระบายอากาศที่ดี เป็นต้น 
  2.5.3 การบริหารที่เกี่ยวกับท่ีดิน ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของเรือนจ า  
 1) ที่ดิน ที่ใช้ประโยชน์ในกิจการของเรือนจ้าและทัณฑสถานมีทั งส่วนที่เป็นที่ตั งของ
เรือนจ้าและทัณฑสถานและมีส่วนที่มีไว้เพ่ือการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังในด้านการเกษตรกรรมและเลี ยง
สัตว์ ซึ่งอาจจะได้มาโดยการขอสงวนไว้แต่เดิม และโดยการจัดหาด้วยการขอใช้ที่ดินของทางราชการ     
ในกรณีที่ไม่อาจขอใช้ที่ดินของราชการ ได้ก็จะต้องจัดซื อจากเอกชน ภารกิจด้านการบริหารเกี่ยวกับที่ดิน
ของเรือนจ้า เป็นภารกิจที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บัญชาการเรือนจ้า  
  1. การจัดหาที่ดิน .อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะมอบอ้านาจให้ผู้บัญชาการเรือนจ้า         
เป็นผู้กระท้าการแทนในการขอใช้ที่ดินของทางราชการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ การขอใช้ที่ดิน
ราชพัสดุ การขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์.และการขอใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  
   2..การใช้ประโยชน์ ควรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั งในส่วนของการก่อสร้าง
อาคารและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ การจัดแบ่งบริเวณตามความจ้าเป็นและเหมาะสมแก่การด้าเนินงานของ
เรือนจ้า และการใช้ที่ดินให้เกิดรายได้แก่เรือนจ้า  
  3..การบ้ารุงรักษา 
  4..การป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอก  
 2) ทรัพย์สิน ของเรือนจ้าและทัณฑสถาน หมายความรวมถึง เงินและพัสดุสิ่งของต่าง ๆ  
ที่ใช้ในราชการเรือนจ้าและทัณฑสถานแต่ละแห่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  
 1..ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน คือ 
พัสดุและเงิน เช่นเดียวกับทรัพย์สินของเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  2..ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จะแยกพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน 
คือ พัสดุและเงิน เช่นเดียวกับทรัพย์สินของเงินงบประมาณแผ่นดิน     
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  การบริหารเกี่ยวกับทรัพย์สินของเรือนจ้านับว่ามีความส้าคัญมากเช่นเดียวกัน ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบทั งทางแพ่งและอาญาด้วย จึงควรที่จะได้ศึกษาถึงระเบียบทีเก่ียวข้องให้เข้าใจเป็นอย่างดี  
  3) อาคารสถานที่ การบริหารงานเรือนจ้าและทัณฑสถานที่ส้าคัญอีกปราการหนึ่ง ได้แก่ 
การบริหารหรือการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุง บ้ารุงรักษา ตลอดจนการก่อสร้างคารสถานที่ต่าง ๆ 
ของเรือนจ้าและทัณฑสถาน  
 1..การบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ของเรือนจ้าและทัณฑสถาน ผู้บริหารเรือนจ้าต้องดูแล
เอาใจใส่เรื่องการบ้ารุงรักษาอาคารสถานที่ของเรือนจ้าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ 
 2..การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิม ผู้บริหารต้องดูแลซ่อมแซมให้
เรียบร้อยมั่นคงเสมอ  
 3..การก่อสร้างอาคารสถานที่เพ่ิมเติมตามความจ้าเป็น การบริหารงานเรือนจ้าเป็นงาน
ที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน เนื่องจากต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย และระบบงานที่มีหลายด้านด้วยกัน 
นอกจากนี งานเรือนจ้ายังเกี่ยวข้องกับที่ดินทรัพย์สิน และอาคารสถานที่ของเรือนจ้าด้วยซึ่งอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานเรือนจ้าได้ถ้าผู้บริหารงานเรือนจ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจใน           
เรื่องดังกล่าวดีพอ 
 
2.6  ประเภทของเรือนจ า 
  อายุตม์ สินธพพันธ์ (2544, หน้า 46) ได้กล่าวถึงการจัดระบบเรือนจ้า และการก้าหนดประเภท
เรือนจ้ามีความส้าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง.ประเภทของเรือนจ้าจะช่วยการควบคุมผู้ต้องขัง 
และการบริหารจัดการเรือนจ้าเป็นไปอย่ามีประสิทธิภาพและเหมาะสม ดังนี  
   2.6.1 การจัดประเภทเรือนจ าตามระดับความม่ันคง 
    การจัดประเภทเรือนจ้าตามระบบนี  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบลดหลั่นการควบคุม        
(Hierachical.System).การจัดเรือนจ้าในลักษณะนี เป็นรูปแบบของการจัดโครงสร้างเรือนจ้าที่ยึดถือ
หลักเกณฑ์การก้าหนดความม่ันคงแข็งแรงในการควบคุมที่ลดหลั่นไปตามความร้ายแรงแห่งการกระท้าผิด 
และระยะเวลาที่ถูกลงโทษเป็นเงื่อนไขส้าคัญ การใช้มาตรการลงโทษจ้าคุกควบคุมให้ลดหลั่นกั นตาม
เงื่อนไขดังกล่าวนี สามารถใช้เป็นปัจจัยจูงใจพฤติกรรมผู้กระท้าผิดให้ประพฤติอยู่ในกรอบและระเบียบ
วินัยของเรือนจ้า ระบบลดหลั่นการควบคุมผู้กระท้าผิดแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี   
    1..เรือนจ้าระดับความมั่นคงสูงสุด (Maximum.Security.Prison).นับเป็นเรือนจ้า
ศูนย์กลางแห่งการกลั่นกรองลงโทษผู้กระท้าผิดที่สอดคล้องกับลักษณะและประเภทของผู้กระท้าผิดอย่าง
แท้จริง เช่น ผู้กระท้าผิดประเภทดื อด้านหรือถูกจองจ้าระยะเวลาอันยาวนาน จะถูกควบคุมตัวอยู่ใน
เรือนจ้าที่มีความมั่นคงสูงสุด ประกอบด้วยก้าแพงหนาสูง จัดห้องขังเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์แจ้ งเหตุร้าน
และเครื่องมือสังเกตความเคลื่อนไหวของผู้กระท้าผิดภายในเรือนจ้าอย่างทั่วถึง รวมทั งมีเจ้าหน้าที่ถือ
อาวุธป้อมยาม และเจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแล ควบคุมผู้กระท้าผิดอย่างใกล้ชิด การอบรมและฝึกวิชาชีพแก่
ผู้กระท้าผิดก็จัดด้าเนินการเฉพาะภายในเรือนจ้าเท่านั น  
     2. เรือนจ้าระดับความมั่นคงปานกลาง (Medium Security Prison) เป็นสถานที่ควบคุม
ผู้กระท้าผิดที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าประเภทแรก หรือเป็นผู้กระท้าผิดที่ผ่านการกลั่นกรองจากเรือนจ้าที่
มีความม่ันคงสูงสุดมาท้าการควบคุมไว้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายการควบคุมมากกว่าเรือนจ้าระดับความ
มั่นคงสูงสุด การฝึกอบรมแก่ผู้กระท้าผิดในเรือนจ้าระดับความมั่นคงปานกลางมักจะเน้นหนักไปในด้าน
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อุตสาหกรรมภายในเรือนจ้าเป็นส่วนใหญ่       
     3. เรือนจ้าระดับความม่ันคงต่้า (Manimum.Security.Prison) มีลักษณะเป็นการควบคุม
ที่ให้อิสระเสรีภาพในการเคลื่อนไหวแก่ผู้กระท้าผิดมากที่สุด โดยการใช้ระบบให้ผู้กระท้าผิดรักษาระเบียบ
วินัยและรับผิดชอบต่อหมู่คณะที่อยู่ร่วมกันด้วยตนเอง การจัดตั งจึงนับเป็นการตอบแทนคุณความดี     
ของนักโทษ โดยจะคัดเลือกผู้กระท้าผิดที่มีความประพฤติดีและไว้วางใจได้ไปควบคุมไว้ในเรือนจ้าที่มี
ความมั่นคงต่้าสุด อันได้แก่ เรือนจ้าเปิดหรือเรือนจ้าชั่วคราวที่ไม่มีรั วไม่มีก้าแพงกรงขัง ไม่มีผู้คุมถืออาวุธ 
ทั งสภาพการฝีกวิชาชีพก็เน้นหนักไปด้านเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเบาเป็นส่วนใหญ่ ทั งนี  โดยมีความ
มีความมุ่งหมายเป็นการให้เกียรติและความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ นกว่าระบบเรือนจ้า .2 ประเภทแรก 
เรือนจ้าที่มีระดับความมั่นคงต่้าจึงนับเป็นสิ่งล่อใจให้ผู้กระท้าผิดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง.ๆ ของเรือนจ้าเพ่ือจะได้มีโอกาสโยกย้ายส่งตัวไปควบคุมในเรือนจ้าเปิด แต่ในทางกลับกัน 
หากผู้กระท้าผิดประพฤติผิดระเบียบวินัยหรือก่อความยุ่งยากในการปกครอง ก็จะถูกส่งตัวกลับคืนไป
ควบคุมยังเรือนจ้าที่มีความมั่นคงแข็งแรงอีกตามเดิม  
    การจ้าแนกเรือนจ้าระบบแบบลดหลั่นการควบคุม เป็นการจัดรูปแบบเรือนจ้ายึดมั่นใน
หลักการควบคุมผู้กระท้าผิดแบบจารีตนิยม (The.Traditional.Custodial.Prisons).คือมุ่งค้านึงถึงการ
ควบคุมผู้กระท้าผิดไว้อย่างมั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกันการหลบหนี โดยจัดโครงสร้างของสถานที่ควบคุมให้
มีขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาจ้านวนผู้กระท้าผิดที่อยู่กันอย่างแออัดยัด เหยียด การขาดปัจจัย
อ้านวยความสะดวก การก้าหนดโครงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม รวมทั งเจ้าหน้าที่ขาดความกระตือรือร้น 
หรือไม่ตระหนักชัดแจ้งในเป้าหมายแห่งการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด ปัญหาเหล่านี ท้าให้ผู้ถูกคุมขังจ้านวน
มากต้องว่างงานอยู่เฉย ๆ โดยเปล่าประโยชน์ เป็นผลให้เกิดข้อพิพากษ์วิจารณ์ที่น่าศึกษาวิเคราะห์หลาย
ประการ ดังนี   
    1. การจัดระบบเรือนจ้าลดหลั่นการควบคุม มีจุดอ่อนในทัศนะที่ว่าเป็นการคุมขังผู้กระผิด
ให้อยู่ร่วมกันภายใต้ระบบการควบคุมที่เข็มงวดกวดขันมากเกินไป จนเป็นอุปสรรคต่อการปรุงแต่งแก้ไข
จิตใจผู้ต้องกระท้าผิด 
    2. การจัดเรือนจ้าระบบดังกล่าวนี  รัฐต้องสิ นเปลืองงบประมาณจ้านวนมากในการก่อสร้าง
เรือนจ้าขนาดใหญ่ที่อาอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรง พร้อมอุปกรณ์การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและต้อง
จัดอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมกับผู้กระท้าผิดให้ได้สัดส่วน เพ่ือประสิทธิผลในการควบคุมสอดส่องดูแล
อย่างใกล้ชิด  
    3..เรือนจ้าระบบลดหลั่นการควบคุม.เน้นหนักไปในด้านการรักษาระเบียบวินัยการ
ควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดกวดขัน ยิ่งไปกว่าการบ้าบัดแก้ไขผู้กระท้าผิด การก้าหนดตาราง
ปฏิบัติประจ้าวันของผู้กระท้าผิดก็เป็นไปในลักษณะที่ให้ผู้กระท้าผิดท้างานต่อเนื่องจนไม่มีเวลาพักผ่อน 
เหล่านี เป็นผลให้ผู้กระท้าผิดขาดก้าลังใจ ขาดความกระตือรือร้นที่จะกลับความประพฤติดังค้ากล่าวของ 
เซอร์อเล็กซานเดอร์ แพทเตอสัน (Sir.Alexander.Paterson).ที่ว่า “การฝึกอบรมแก้ไขผู้กระท้าผิดไม่อาจ
กระท้าได้ภายใต้บรรยากาศแห่งการควบคุมที่เข้มงวดกวดขัน”  
   2.6.2 การจัดประเภทเรือนจ าตามวัตถุประสงค์ของงานเรือนจ า 
    การจัดประเภทเรือนจ้าตามระบบนี  เรียกอีกอย่างว่า ระบบความแตกต่างในการปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิด (The.Differentiated.System).การจ้าแนกเรือนจ้าในลักษณะนี  มีทางเลือกปฏิบัติอยู่ 2 ทาง    
คือการจ้าแนกเรือนจ้าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปรุงแต่งจิตผู้กระท้าผิด กับการจ้าแนกโดย
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ยึดถือประเภทของผู้กระผิดเป็นหลักเกณฑ์ก้าหนดประเภทเรือนจ้าความมุ่งหมายส้าคัญของเรือนจ้าระบบนี   
ก็คือการบ้าบัดแก้ไขความประพฤติของผู้กระท้าผิด ยิ่งไปกว่าความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุมกลไก
ส้าคัญที่สุดของการจัดเรือนจ้าระบบนี  ได้แก่ การจัดตั งศูนย์วิเคราะห์ศึกษาประวัติและพฤติกรรมของ
ผู้กระท้าผิด เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดแผนการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดอย่างเหมาะสมต่อไปเรือนจ้าระบบนี  
จึงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานปฏิบัติย่อย ๆ หลายสาขาวิชาชีพตามความจ้าเป็นทางทัณฑปฏิบัติ 
สาระส้าคัญของระบบนี ประกอบด้วย  
   1..แนวปรัชญาของการจ้าแนกเรือนจ้า ระบบความแตกต่างในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดนี 
มาจากข้อสมมุติฐานที่ว่าสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมย่อมประกอบด้วยปัจจัยหลายส่วน อาทิ 
ความยากจนข้นแค้น การว่างงาน การอาศัยอยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม การแตกแยกของครอบครัว          
การขาดปทัสฐานความประพฤติที่ดี การด้วยสติปัญญา การไร้โอกาสศึกษา การขัดแย้งระหว่างค่านิยม
และวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ฯลฯ ดังนั น การจะปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิดในเรือนจ้าให้มีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติให้
สอดคล้องกับปัจจัยและสาเหตุแห่งการกระท้าผิด เพราะเหตุย่อยหมายถึงปัจจัยส้าคัญที่ก่อให้เกิดผล 
เปรียบได้กับความจ้าเป็นของแพทย์ที่จะต้องทราบสมุหฐานของโรคเสียก่อนจึงจะเยียวยารักษา        
คนไข้ให้หายได้  
    2..การก้าหนดแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน โดยถือเอาเกณฑ์อายุเป็นเครื่องวินิจฉัยในการ
ก้าหนดแนวทางปฏิบัติ กล่าวคือ ผู้กระท้าผิดที่เป็นเด็กหรือบุคคลวัยรุ่น ซึ่งย่อมมีพฤติกรรมง่ายต่อการ
แก้ไขสมควรแยกออกต่างหากจากผู้กระท้าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีลักษณะอาชญากรแท้ เพ่ือป้องกันการ
ถ่ายทอดความรู้ทางอาชญากรรมแก่กัน จากกันศึกษาพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดที่เป็นเด็กหรือบุคคล
วัยรุ่นพบว่าเป้าหมายแห่งการประกอบอาชญากรรมแตกต่างกัน ส่วนใหญ่แล้วเป็นผลมาจากความ       
คึกคะนอง การคบเพ่ือนไม่ดี เฉพาะอาชญากรผู้ใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการ
ประกอบอาชญากรรมนั น ๆ โดยตรงในหลายประเทศนอกจากจะแยกผู้กระท้าผิดระหว่างเด็ก และผู้ใหญ่
เป็นสัดส่วนแล้ว ยังได้จัดตั งทัณฑสถานส้าหรับปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดวัยหนุ่มแยกตามอายุแก่อ่อนลงไปอีก 
เช่น สหรัฐอเมริกา ได้จัดตั งศูนย์การแก้ไขผู้กระท้าผิดเชอริดัน.(The.Sheridan.Correctional.Center) 
ในมลรัฐอิลลินอยส์ และศูนย์ผู้กระท้าผิดวัยหนุ่ม โรเบริต เอฟ. เคเนดี  (Robert.F.Kenedy.Youth 
Center).ที่เมืองมอร์แกนทาวน์ ส้าหรับควบคุมผู้กระท้าผิดวัยหนุ่มที่มีขีดอายุต่้าสุด และอายุสูงสุดแยก
ออกจากกัน เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูจิตใจผู้กระท้าผิดให้เป็นไปตามหลักการที่เหมาะสม ท้านอง
เดียวกันกับการจัดระบบการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอายุ และความเจริญเติบโตของเด็ก เป็นต้น  
    3..การก้าหนดแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันอย่างสอดคล้องกับประเภทของความผิด                 
(Type.of.Offenses).โดยมีความเชื่อว่าในบรรดาประเภทของความผิดที่แตกต่างกัน ลักษณะของผู้ที่
กระท้าผิดก็ย่อมแตกต่างกันด้วย อาทิ ผู้กระท้าผิดลหุโทษ ย่อมจะมีลักษณะแตกต่างไปจากผู้กระท้าผิดที่
เป็นอาชญากรอาชีพ หรือผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ย่อมจะมีลักษณะพฤติกรรมแตกต่างไป
จากผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ โดแนลด์ กิบบอนส์ (Donald.Gibbons) ได้ท้าท้าการวิเคราะห์ศึกษา
ประเภทอาชญากรอาชีพ พบว่าแม้แต่ในกลุ่มอาชญากรอาชีพ ก็ยังมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เช่น 
อาชญากรอาชีพประเภทชอบความรุนแรง จะมีลักษณะประกอบอาชญากรรมไม่เหมือนกับอาชญากร
อาชีพประเภทปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น ดังนั น กลุ่มอาชญากรอาชีพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มนี        
ก็สมควรได้รับการปฏิบัติ และแก้ไขความประพฤติอย่างแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมด้วย  
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    4. การก้าหนดแนวทางการปฏิบัติแตกต่างกัน โดยยึดถือหลักการวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
และการจ้าแนกผู้กระท้าผิด (Criminal Typology) ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตโดยเฉพาะ เช่นผู้กระท้าผิด
อันเนื่องมาจากความผิดปกติทางสุขภาพจิต หรือผู้กระท้าผิดที่มีพฤติกรรมแปรปรวนทางเพศ ฯลฯ ซึ่งถือ
ว่าการกระท้าผิดเหล่านี เป็นพฤติกรรมผิดปกติที่มีสาเหตุมาจากสุขจิตอันแปรปรวนหยั่งรากลึก อันยากต่อ
การเยียวยารักษา จึงไม่สมควรที่จะใช้หลักปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้กระท้าผิดปกติอ่ืน  ๆ ทั่วไปแต่ควรได้รับ
การบ้าบัดรักษาเป็นพิเศษภายในเรือนจ้า เพ่ือการควบคุมและบ้าบัดรักษาแก่ผู้กระท้าผิดประเภทนี 
โดยเฉพาะ  
    5..การก้าหนดแนวทางปฏิบัติแตกต่างกัน โดยค้านึงถึงระยะเวลาการต้องโทษจ้าคุก
เนื่องจากระยะเวลาการถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ้า ย่อมมีผลกระทบต่อหลักการแก้ไขแปรเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้กระท้าผิดโดยตรง หลักการควบคุมผู้กระท้าผิดระยะสั น (Short-Term.Imprisonment).ย่อมจะ
แตกต่างไปจากหลักการจ้าคุกผู้กระท้าผิดต้องโทษสูง (Long-Term.Imprisonment).ซึ่งมักจะประสบ
ปัญหาด้านการจัดวางโครงการบ้าบัดแก่ผู้กระท้าผิดที่ต้องโทษระยะยาวหรือต้องโทษตลอดชีวิตโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้กระท้าผิดที่สันดานเป็นผู้ร้าย และประเภทดื อด้าน เหลือขอ ก็ยิ่งประสบปัญหาต่าง  ๆ ยุ่งยาก
เป็นทวีคูณ ดังนั น ในระบบการราชทัณฑ์ด้าวหน้า จึงใช้วิธีการย้ายผู้กระท้าผิดที่ถูกจ้าคุกระยาวซึ่งมีความ
ประพฤติดีจากรเอนจ้าระดับความมั่นคงสูงสุด ไปคุมขังฝึกอาชีพยังเรือนจ้าที่มีสภาพความมั่นคงต่้ากว่า 
ทั งนี  เพื่อมุ่งประโยชน์ในการจูงใจเพ่ือแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท้าผิดเป็นส้าคัญ  
    6. การก้าหนดแนวทางปฏิบัติต่างกัน โดยค้านึงถึงภูมิล้าเนาของผู้กระท้าผิดในกรณีได้แก่ 
การสร้างเรือนจ้าแห่งท้องถิ่น เพ่ือใช้ควบคุมผู้กระท้าผิดที่อยู่ในท้องถิ่นนั น ๆ เพ่ืออ้านวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเยี่ยมเยียนจากครอบครัว ญาติมิตร และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายผู้กระท้าผิด 
เป็นต้น 
    7. การก้าหนดแนวทางการปฏิบัติแตกต่างกัน โดยค้านึงถึงปัจจัยด้านการศึกษา  และการ
ฝึกอาชีพ เนื่องจากจ้านวนผู้กระท้าผิดส่วนใหญ่เป็นผู้มีความบกพร่องทางการศึกษา .และไร้ฝีมือในการ
ประกอบอาชีพ เรือนจ้าจึงจ้าเป็นต้องจัดการบริการให้การศึกษาอบรมแก้ไขและฝึกอาชีพแก่ผู้กระท้าผิด 
อาทิ การจัดตั งศูนย์ส่งเสริมการศึกษาวิชาสามัญ ศูนย์ฝึกวิชาชีพ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานผู้กระท้าผิด
ขึ นอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  
    การจ้าแนกประเภทเรือนจ้า ระบบความแตกต่างในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดเป็นการมุ่ง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสาเหตุแห่งการกระท้าผิด ดังนั น เพ่ือหวังสัมฤทธิผลทางปฏิบัติ
อย่างจริงจัง จึงได้นิยมจัดสร้างเรือนจ้าขนาดกลางที่มีความจุระหว่าง 200-350 คน ส้าหรับปฏิบัติต่อ
ผู้กระท้าผิดประเภทต่าง ๆ เป็นการเฉพาะ (Specialization of Prisons) เช่น เรือนจ้าเพ่ือการฝึกวิชาชีพ 
ส้าหรับผู้กระท้าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ พิษสุราเรื อรัง และโรคจิต สถานกักกัน  ฯลฯ ส่วนเรือนจ้า
ขนาดใหญ่ที่มีผู้กระท้าผิดที่ถูกขังเป็นจ้านวนมาก ก็ได้ก้าหนดให้มีการแยกกลุ่มผู้กระท้าผิด และก้าหนด
โครงการทัณฑปฏิบัติที่เหมาะสมจ้าเป็นเฉพาะกลุ่ม .ๆ.ไปโดยการแยกขังผู้กระท้าผิดที่อยู่ในเรือนจ้า
เดียวกันออกเป็นหลายเดน โดยอาศัยอายุ ฐานโทษ การวิเคราะห์ทางจิตวิทยาการพิจารณาถึงความ
จ้าเป็นในการฝึกวิชาชีพและการศึกษาอบรม ตลอดจนความจ้าเป็นทางทัณฑปฏิบัติอ่ืน ๆ เป็นหลักเกณฑ์
พื นฐานในการพิจารณาแยกขังไว้ในแดนต่าง.ๆ เหล่านี ล้วนแต่เป็นการใช้กระบวนการแก้ไขผู้กระท้าผิด    
ที่สอดคล้องกับสมุหฐานแห่งอาชญากร และจัดเป็นการปฏิบัติแก่ผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลมากขึ น
อย่างไรก็ตามการจ้าแนกประเภทเรือนจ้าระบบดังกล่าวนี เป็นภารกิจที่ยุ่งยาก และมักจะประสบปัญหา
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หลายประการ เช่น เป็นการสิ นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง ต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  ความสามารถ             
และทรัพยากรจ้าเป็นอื่น.ๆ.อีกมากมายการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ 
จ้าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหลาย.ๆ ฝ่าย ดังนี   
    1..การประสานงานและตรวจตราอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนกลางกับ
เจ้าหน้าที่เรือนจ้า เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดนโยบาย การวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางทัณฑปฏิบัติการ
รักษาไว้ซึ่งระบบมาตรฐาน และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เช่น กรณีผู้บัญชาการเรือนจ้ามีปัญหา
ขัดแย้งระหว่างนโยบายและหลักปฏิบัติ หรือเกิดการปัดความรับผิดชอบระหว่างเจ้าหน้าที่เรือนจ้า      
ฯลฯ ในกรณีเหล่านี เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงจากส่วนกลางย่อมจะมีบทบาทส้าคัญที่จะร่วมกับ             
ผู้บัญชาการเรือนจ้าแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ น เป็นต้น การจัดรูปแบบงานของกรมราชทัณฑ์แห่ง                   
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย นับเป็นแบบอย่างที่ดีของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารส่วนกลางกับ
เจ้าหน้าที่เรือนจ้า ซึ่งได้แบ่งหน่วยงานออกเป็น 41 กอง ประกอบด้วย กองวิชาการ 12 กอง กองธุรการ 
และกองปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด 29 กอง โดยทุกกองต่างก็ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด และขึ นอยู่ภายใต้
บังคับบัญชาระดับสูงในส่วนกลาง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมนโยบายและเอกภาพการบริหาร อาทิ
หน่วยงานกลางซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจ้าแนกลักษณะ และการโยกย้ายผู้กระท้าผิด จะต้อง
ประสานงานอย่าใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์แรกรับ (Reception.Center).ซึ่งรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจ้าแนกลักษณะ การโยกย้ายผู้กระท้าผิดโดยตรง หรือหน่วยงานโครงการและวางแผน
ส่วนกลาง จะต้องประสานงานการวางแผนและก้าหนดขั นตอนการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดเป็นรายบุ คคล 
เป็นต้น 
    2..หลักการส้าคัญของระบบความแตกต่างในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด ได้แก่                  
การก้าหนดให้มีสถานแรกรับเพ่ือใช้เป็นศูนย์จ้าแนกลักษณะผู้กระท้าผิด โดยผู้กระท้าผิดที่เข้ามาใหม่จะ
ถูกควบคุมตัวอยู่ในสถานแรกรับก่อนอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท้าการ
สืบเสาะวิเคราะห์ประวัติเกี่ยวกับผู้กระท้าผิด และวางแผนในการโยกย้ายผู้กระท้าผิดไปควยคุมและฝึก
อาชีพในเรือนจ้าอ่ืน ๆ ที่สอดคล้องกับความเป็นในการปฏิบัติผู้กระท้าผิดเป็นรายบุคคลต่อไป  
    3..การปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดตามระบบดังกล่าวข้างต้น แม้จะเป็นการเน้นหนักไปในด้าน
แก้ไขความประพฤติแต่ก็ไม่อาจที่จะละเลยถึงเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุมผู้กระท้าผิด
หลบหนี โดยในนี การจ้าแนกประเภทเรือนจ้าตามระบบความแตกต่างในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิด จึงมัก
นิยมจัดเรือนจ้าระดับความมั่นคงปานกลางเป็นที่ควบคุมและฝึกวิชาชีพผู้กระท้าผิดรวมทั งได้ก้าหนด
มาตรการทางวินัยและสิทธิประโยชน์ หรือความสะดวกต่าง ๆ ที่ผู้กระท้าผิดจะได้รับคล้ายคลึงกับการใช้
ระบบลดหลั่นการควบคุมเพ่ือให้มีสิ่งจูงใจผู้กระท้าผิดให้กลับความประพฤติ เช่น การแยกขังและลงโทษ
ทางวินัยแก่ผู้กระท้าผิดที่หลบหนีจากการควบคุม การลดชั นผู้กระท้าผิดที่ฝ่าฝืนวินัย เป็นต้น อย่างไรก็
ตามในการบริหารงานเรือนจ้าที่เป็นจริงก็ไม่สามารถแยกเรือนจ้า ระบบลดหลั่นการควบคุม กับระบบ
ความแตกต่างในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดออกต่างหากจากกันได้โดยชัดแจ้งเด็ดขาดทั งนี  เนื่องจาก
ปรัชญาพื นฐานของการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดยังเป็นรูปแบบผสมผสานระหว่างทฤษฏีการลงโทษกับการ
แก้ไขผู้กระท้าผิดไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักทฤษฏีการจิตวิทยาว่าด้วยการ
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ โดยการให้รางวัลและลงโทษ ดังนั น ภายในเรือนจ้าแห่งเดียวจึงมีทั งการใช้
มาตรการระบบลดหลั่นการควบคุมผสมผสานไปกับระบบความแตกต่างในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดด้วย 
ดังเช่นจากการส้ารวจการจัดเรือนจ้าในสหรัฐอเมริกาครั งล่าสุดเมื่อปี .ค.ศ.1974..(Census..of..State 



47 
 

Correctional.Facilities.1974) ปรากฏว่ามีผู้กระท้าผิดถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจ้า ระบบความแตกต่าง
ในการปฏิบัติต่อผู้กระท้าผิดผสมผสานกับระบบลดหลั่นการควบคุม ซึ่งแยกเป็นจ้านวนผู้กระท้าผิดที่ถูก
คุมขังอยู่ในเรือนจ้าระดับความม่ันคงสูงสุด ระดับความมั่นคงปานกลางและระดับความมั่นคงต่้า ในอัตรา
ร้อยละ 39,34 และ 27 โดยล้าดับ  
    การจัดประเภทเรือนจ้าตามวัตถุประสงค์ของงานเรือนจ้านี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจัด
ประเภทเรือนจ้าตามลักษณะของผู้กระท้าผิด โดยเห็นว่าผู้กระท้าผิดในแต่ละประเภทของคดีพฤติกรรม
การกระท้าผิด และภูมิหลังทั่วไป ควรได้รับการปฏิบัติในระบบเรือนจ้าที่แตกต่างต่างกันการจัดประเภท
เรือนจ้าตามประเภทของผู้กระท้าผิดนี  เป็นการจัดประเภทเรือนจ้าโดยมุ่งที่จะอบรมแก้ไขผู้ต้องขังเป็น
หลักยิ่งไปกว่าความมั่นคงปลอดภัยในการควบคุม โดยมุ่งควบคุมผู้ต้องขังประเภทต่าง .ๆ ไว้ด้วยกัน 
เพ่ือให้การอบรมแก้ไขสอดคล้องและเหมาะสมกับผู้ต้องขังแต่ละประเภทการจัดประเภทเรือนจ้าตาม
ประเภทของผู้กระท้าผิดนี  อาจแยกได้ดังนี   
    1..เรือนจ้าชาย เรือนจ้าประเภทนี เป็นเรือนจ้าที่ใช้คุมขังผู้ต้องขังชายประเภททั่วไปหลาย
ประเภทไว้ด้วยกัน เพียงแต่การจัดแยกแดนผู้ต้องขังประเภทต่าง .ๆ ออกจากกัน เช่น ผู้ต้องขังในคดี
ประเภทต่าง ๆ เช่น ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ผู้ต้องขังในคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย และผู้ต้องขังในคดี
ยาเสพติดเป็นต้น เรือนจ้าประเภทนี นับเป็นเรือนจ้าที่มีอยู่แพร่หลาย เพราะผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขัง
ที่ถูกควบคุมอยู่ในภายเรือนจ้าประเภทนี   
    2..เรือนจ้าหญิง เป็นเรือนจ้าที่ใช้ส้าหรับคุมขังผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะ โดยเป็นการแยก
ออกจากผู้ต้องขังชายโดยเด็ดขาด ทั งนี เพราะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในการอบรมแก้จะมีแนวทางใน
การด้าเนินการที่แตกต่างจากผู้ต้องขังชาย นอกจากนี การด้าเนินกรในการควบคุมและอบรมแก้ไขจะใช้
ผู้หญิงเกือบทั งหมด เจ้าหน้าที่ชายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเรือนจ้าหญิงต่าง ๆ มักอยู่ภายนอกก้าแพงเรือนจ้า 
ท้าหน้าที่บริหาร 
    3..ทัณฑสถานวัยหนุ่ม.เป็นทัณฑสถานที่ใช้คุมขังผู้ต้องขังวัยหนุ่มเพ่ือป้องกันการรังแก  
และการถ่ายทอดนิสัย หรือเทคนิคการกระท้าผิดจากผู้ต้องขังที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนั น เพ่ือให้การอบรม
แก้ไขผู้ต้องขังวัยหนุ่มเป็นพิเศษ จึงต้องเน้นการศึกษาอบรมที่แตกต่างจากผู้ต้องขังท่ัวไป  
     4..ทัณฑสถานบ้าบัดพิเศษ เป็นทัณฑสถานที่ใช้ส้าหรับคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติด
โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด เพ่ือให้การบ้าบัดรักษาผู้ต้องขังเหล่านี โดยเฉพาะ ทั งนี  โดยถือว่า
ผู้ต้องขังเหล่านี เป็นผู้ป่วยที่จ้าเป็นต้องได้รับการบ้าบัดรักษามากกว่าการลงโทษในฐานะที่เป็นอาชญากร  
    5..ทัณฑสถานเปิด เป็นทัณฑสถานที่มุ่งเน้นในเรื่องการเตรียมการปลดปล่อยผู้ต้องขังที่
ใกล้พ้นโทษและจะกลับเข้าสู่สังคมชนบทให้ได้รับการฝึกอาชีพด้านการเกษตร สภาพของทัณฑสถานเปิด
จึงแตกต่างไปจากเรือนจ้าปิดโดยทั่วไป กล่าวคือ ทัณฑสถานเปิดจะไม่มีก้าแพงหรือป้อมยามมีเพียงรั ว
ลวดหนามธรรมดา โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับสวนเกษตรโดยทั่ว .ๆ ไปทั งนี เพรามีวัตถุประสงค์ในการใช้
ควบคุมผู้ต้องขังแตกต่างไปจากเรือนจ้าโดยทั่วไป  
    6..เรือนจ้าชั่วคราว เป็นเรือนจ้าที่ใช้เพ่ือกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว 
เช่น เรือนจ้าชั่วคราวส้าหรับคุมขังผู้ต้องขังระหว่าพิจารณาคดี โดยใช้สถานีต้ารวจเป็นเรือนจ้าชั่วคราว
หรือเรือนจ้าชั่วคราวเพ่ือการเกษตร เป็นการจัดพื นที่ด้านการเกษตรส้าหรับให้ผู้ต้องขังฝึกวิชาชีพด้าน
การเกษตร และประกาศเป็นเรือนจ้าชั่วคราว ซึ่งอาจเป็นกรณีที่ส่งผู้ต้องขังไปท้างานแบบไปเช้าเย็นกลับ
หรือจะส่งไปประจ้าเลยก็ได้ 
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    7. เรือนจ้าพิเศษ เป็นเรือนจ้าที่ใช้ส้าหรับคุมขังผู้ระหว่างการพิจารณาคดี หรือคดียังไม่
เสร็จเด็ดขาด ตามกฎหมายการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีในเรือนจ้าพิเศษจะแตกต่างไปจาก
นักโทษเด็ดขาด กล่าวคือ ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดียังถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาล                
จะพิพากษาว่าเป็นผู้กระท้าผิดผู้ต้องขังเหล่านี จึงมีสิทธิมากกว่านักโทษเด็ดขาดในเรือนจ้าทั่วไป 
 
2.7  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        มูลนิธิชัยพัฒนา (2553, หน้า ก) กังหันน ้าชัยพัฒนา เป็นเครื่องกลเติมอากาศหมุนช้าแบบ      
ทุ่นลอย และจดสิทธิบัตรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของเมือง และปริมาณที่อยู่อาศัยของประชาชนเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็วท้าให้เกิดแหล่งน ้าเสียเป็นที่
รวมของเชื อโรคนานาชนิดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นจ้านวนมากซึ่งเป็นพื นที่ปิดไม่มีทางระบาย
ออกท้าให้ยากแก่การรวบรวมน ้าเสียเหล่านั น เพ่ือน้าไปบ้าบัดในโรงบ้าบัดน ้า เสีย และต้องเสียค่าใช้จ่าย
สูงวิธีการบ้าบัดน ้าเสียที่ได้ผลดีที่สุดก็คือ การเพ่ิมออกซิเจนให้กับน ้าซึ่งจะช่วยให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย     
สิ่งสกปรกในน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการบ้าบัดน ้าเสียทางชีวภาพที่ได้รับความนิยม     
อย่างมากเพราะเป็นวิธีที่ได้ผล และเสียใช้ค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดน้อย กังหันน ้าชัยพัฒนา คือ สิ่งประดิษฐ์
ซึ่งเกิดจากพระปรีชาสามารถและพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
เพ่ือการแก้มลพิษทางน ้าซ่ึงทวีความรุนแรงมากขึ นตลอดเวลาด้วยการหมุนปั่นเพ่ือเติมอากาศน ้าเสียให้
กลายเป็นน ้าดีสามารถประยุกต์ใช้บ้าบัดน ้าเสียจากการอุปโภคของประชาชนน ้าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รวมทั งเพ่ิมมออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี ยง สัตว์น ้าทางการเกษตรนอกจากนี  กังหันน ้าชัย
พัฒนายังเป็นเครื่องกลเติมอากาศหมุนช้าแบบทุ่นลอยสามารถลอยขึ นลงได้ เองตามระดับน ้า               
มีส่วนประกอบส้าคัญได้แก่  
   1..โครงกันหันน ้ารูป 12 เหลี่ยม ขนาด 2 เมตร มีของน ้ารูปสี่เหลี่ยมคางหมูขนาดความจุ 
110 ลิตร ติดตั งโดยรอบ จ้านวน 6 ซอง   
   2..ซองน ้านี ถูกเจาะรูพรุนเพ่ือให้น ้าไหลกระจายเป็นฝอยวิดดักน ้าด้วยความเร็ว 5 รอบต่อ
นาที สามารถวิดน ้าลึกลงไปได้ผิวน ้าประมาณ 0.50 เมตร แล้วยกน ้าขึ นไปสาดกระจายเป็นฝอยเหนือผิว
น ้าที่ความสูงประมาณ 1.เมตร ท้าให้ออกซิเจนในอากาศสามารถละลายเข้าไปในน ้าได้อย่างรวดเร็ว 
เพราะน ้าเสียที่ถูกยกขึ นไปสาดกระจายสัมผัสอากาศ แล้วตกลงไปยังผิวน ้าก่อให้เกิดฟองอากาศจมตามลง
ไปด้วยขณะเคลื่อนที่ซองน ้าจะกดลงไปใต้ผิวน ้าท้าให้เกิดการอัดอากาศภายในซองน ้าส่งผลให้มีการถ่ายเท
ออกซิเจนได้สูงขึ นตามไปด้วย  
   3..การผลักดันของน ้าด้วยความเร็วของการไหล 0.20.เมตรต่อวินาทีสามารถผลักดันน ้า
ออกไปจากเครื่องได้ระยะประมาณ 10 เมตร และการโยกตัวของทุ่นลอยในขณะท้างานจะส่งผลให้แผ่น
ไฮโดรฟอยล์ที่ติดต้องไว้ใต้น ้าผลักดันน ้าให้เคลื่อนที่ไปผสมกับออกซิเจนในระดับใต้ผิวน ้า  
   4..ก่อให้เกิดกระบวนการเติมอากาศการกวนแบบผสมผสานและการไหลของน ้าเสียไป
ตามทิศทางที่ก้าหนดโดยพร้อมกัน   
          5..เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายเทออกซิเจนได้ 1.2.กิโลกรัมต่อแรงม้าต่อชั่วโมงกังหันน ้า          
ชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 หลังจากเลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักท่ีสนองพระราชด้าริในการพัฒนากังหันน ้ารับพระราชทานพระบรม
ราชานุญาติให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2535 จึงนับว่าเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของ
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พระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและครั งแรกของโลก     
 สุทธินนท์.สมบัติจิราภรณ์ (2551,.หน้า 50).ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อต่อการด้าเนินงานระบบ
บ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี .วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการ
ด้าเนินงานระบบบ้าบัดน ้าเสีย.และเพ่ือศึกษาข้อจ้ากัดถึงปัญหาและอุปสรรคผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ด้านบุคคลากรในการด้าเนินงานมีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน โดยเฉพาะบุคลากรด้านช่าง
เทคนิค.และยังไม่มีผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในงานบ้าบัดน ้าเสีย ผู้ที่ปฏิบัติงานท้าหน้าที่เพียงประคับประคอง
ให้ระบบท้างานได้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการด้าเนินงานมีไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้
ก้าหนดแผนโดยไม่มีการประชุมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านเครื่องมือมีปริมาณเพียงพอแต่มีอายุการใช้งาน  
มานาน การซ่อมแซมเมื่อเกิดช้ารุด ไม่มีเครื่องส้ารอง ปัจจัยที่มีผลต่อการด้าเนินงานพบว่าปัจจัยด้าน
บุคลากรเป็นปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการด้าเนินงานในระดับที่ค่อนข้างสูงถึงสูงมาก.รองลงมาได้แก่
ปัจจัยด้านงบประมาณปัจจัยด้านวัสดุ.และปัจจัยด้านการจัดการอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง 
         โพยม.แก้วคูณ.(2551,.หน้า.96).ศึกษาเรื่องรูปแบบและการจัดการด้านระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
เทศบาลเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พบว่ามีรูปแบบในการรวบรวมน ้าเสียโดยใช้ระบบระบายน ้า เสียรวม
ระหว่างน ้าเสียกับน ้าฝนมีระบบบ้าบัดแบบบ่อผึ่ง ซึ่งเป็นธรรมชาติมากที่สุดไม่จ้าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ที่สิ นเปลืองค่าพลังงานด้านการจัดการเลือกที่จะเป็นผู้ด้าเนินการเองโดยการก้าหนดให้มีกองช่าง
สุขาภิบาลขึ น ปัญหาในการด้าเนินงานพบว่าในบ่อพักน ้าเสียมีกลิ่นเหม็น และเป็นที่ เพาะพันธ์ยุง  
เนื่องจากฝาบ่อพักเป็นตะแกรงเหล็กท้าให้วัสดุก่อสร้างที่กองอยู่บนผิวจราจรไหลผ่านลงสู่บ่อพักน ้าเสีย 
รวมทั งการทิ งขยะ การระบายน ้าทิ ง และเศษอาหารจากบ้านเรือน ร้านอาหาร อาคาร ร้านค้า ลงสู่บ่อพัก 
โดยตรง ด้านบ่อสูบน ้าเสียพบว่าบ่อสูบน ้าเสียมีกลิ่นเหม็น เนื่องจากเครื่องสูบน ้าช้ารุดในระบบบ้าบัดน ้า
เสียที่มีลักษณะเป็นบ่อผึ่งธรรมชาติเกิดตะไคร่น ้าและเกิดการเน่า ส่งกลิ่นเหม็น และปลาในธรรมชาติ
มักจะตายในกรณีที่อุณหภูมิน ้าเสียในบ่อบ้าบัดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านการจัดการน ้าเสีย
พบว่ายังไม่มีบุคลากรประจ้าแต่อาศัยบุคลากรของกองช่างมาช่วยปฏิบัติงานซึ่งท้าให้เกิดการดูแลที่       
ไม่ทั่วถึงด้านการจัดการอาคารสถานที่ห้องทดลอง และเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน ้ามีความพร้อม    
แต่การตรวจสอบคุณภาพน ้านั นกองช่างยังไม่มีบุคลากรเฉพาะทางต้องทดสอบศูนย์ราชการ             
หรือมหาวิทยาลัยทั่วไป 
         ณัฎฐา.ชื่นชม (2547,.หน้า.80).ศึกษาการบริหารระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา      
จากการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรผู้ ปฏิบัติ งานบ้าบัดน ้ า เสียของเทศบาล               
นครนครราชสีมาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยแสดงให้เห็นว่าการบริหารระบบบัดน ้าเสียยังมีปัญหา        
การด้าเนินงานไม่ส้าเร็จดังวัตถุประสงค์เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าด้านงบประมาณการจัดสรร
งบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด้าเนินงานด้านบุคลากรพบว่าจ้านวน
อัตราก้าลังไม่เพียงพอกับงานที่ต้องรับผิดชอบบุคลากรยังขาดความรู้ความช้านาญการในการน้า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีจ้านวนจ้ากัดด้านการ
จัดการ พบปัญหาที่ส้าคัญในการวางแผนเนื่องจากความเหมาะสมในการก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ใน
การประเมินผลงานในแต่ละโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการระบบบ้าบัดน ้า
เสียให้บรรลุวัตถุประสงค์ และการวางแผนจัดการด้านบุคลากรให้มีเพียงพอและเหมาะสมกับประมาณ
งานด้านการบ้าบัดน ้าเสียด้านการจัดองค์กรพบว่าขาดความชัดเจนและความเหมาะสมในการจัดการ
โครงสร้างของหน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการบ้าบัดน ้าเสียด้านการจัดคนเข้าท้างานตามความรู้         
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และความสามารถของบุคลากร        
  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี ยอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ต้าบลแหลม
ผักเบี ย อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั งขึ นสืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด้าริด้านปัญหาขยะและน ้าเสียโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน ้าเสียและขยะชุมชนที่ประหยัดสะดวกท้า
ได้ง่ายและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับพื นที่อ่ืน.ๆ.ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง 
  1..ระบบบ่อบ้าบัดน ้าเสีย.(Lagoon.Treatment).เป็นระบบที่อาศัยการกักพักน ้าเสียไว้  
ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับความสกปรกของน ้าเติมออกซิเจนด้วยการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอน  
และสาหร่ายอาศัยแรงลมช่วยในการเติมอากาศเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วย
จุลินทรีย์และระยะเวลากักพักน ้าในแต่ละบ่อเป็นเวลา 7 วันจะช่วยฆ่าเชื อโรคได้อีกทางหนึ่งระบบบ่อ
บ้าบัดน ้าเสียของโครงการฯ ประกอบด้วยบ่อตกตะกอนบ่อผึ่ง และบ่อปรับสภาพทั งนี น ้าเสียแต่ละบ่อจะ
ไหลล้นจากด้านบน และไหลเข้าสู่ด้านล่างของบ่อถัดไป  
   2..ระบบพืชและหญ้ากรองน ้าเสีย (Plant and Gress Filtration) เป็นระบบที่ให้พืชช่วย
ดูดซับธาตุอาหารจากากรย่อสลายสารอินทรีย์ในดิน โดยมีระยะเวลาในการขังน ้าเสีย 5.วันสลับปล่อยแห้ง 
2 วัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารอินทรีย์ร่วมกับกระบวนการส่งผ่านออกซิเจนจากอากาศ
ผ่านปากใบลงสู่รากพืช ส้าหรับพืชที่ใช้ในการบ้าบัด แบ่งออกเป็น 2.กลุ่ม คือ หญ้าอาหารสัตว์ ได้แก่ 
หญ้าสตาร์ หญ้าคาลล่า และหญ้าโคสครอส พืชทั่วไป ได้แก่ ธูปฤาษี กกกลม และหญ้าแฝกพันธุ์
อินโดนีเซีย เมื่อครบระยะเวลา 45 วัน (ธูปฤาษี 90.วัน) จะตัดพืช และหญ้าเหล่านั นออก เพ่ือเป็นการรักษา
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดน ้าเสียซึ่งหญ้าสามารถน้าไปใช้เลี ยงสัตว์ส่วนธูปฤาษี/กกกลม น้าไปใช้ท้าเครื่องจักสานได้ 
 
2.8  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
        จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นแนวคิดทฤษฎีที่น้ามาสู่การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย         
นี ผู้วิจัยเลือกเอาทฤษฎีกระบวนการจัดการของ.Henri.Fayol.(1934) ประกอบด้วยหน้าที่ 5.ประการ 
หรือที่เรียกชื่อย่อว่า POCCC คือการวางแผน.(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชา
สั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เนื่องจาก
การศึกษาในเบื องต้น ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการจัดการของ ฟาโยล มีองค์ประกอบที่สามารถน้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าได้ .และจะได้ใช้เป็นกรอบของการศึกษาวิเคราะห์      
ในงานวิจัยนี  ซ่ึงมีตัวชี วัดแต่ละมิติได้แก่  
  1..การวางแผน (Planning).หมายถึง จินตนาการหรือวิสัยทัศน์ที่คาดหวังใช้ล่วงหน้าว่า
งานระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าเป็นอย่างไร และรวมถึงการคาดการถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อระบบการจัดการน ้าเสีย เช่น วิกฤตผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าท้าให้มีการใช้น ้าจ้านวนมาก,.ปัญหาน ้าท่วม, 
ปัญหาการทรุดโทรมของอาคารและอุปกรณ์ต่าง.ๆ เหล่านี ต้องมีแผนหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต 
          2..การจัดองค์การ (Organizing).หมายถึง.การจัดผู้ที่จะต้องมารับผิดชอบในการท้างาน
ตามที่วางแผนไว้ให้ส้าเร็จลุร่วง การจัดหน้าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมจะต้องการบริหารจัดการน ้าเสียของ
เรือนจ้ามีประสิทธิภาพให้บรรลุผลได้ 
          3..การบังคับบัญชาสั่งการ.(Commanding).หมายถึง.การสั่งการจากผู้บริหารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามสายการบังคับบัญชาซึ่งน้าไปสู่การปฏิบัติงานคือผู้บัญชาการเรือนจ้า, ผู้อ้านวยการส่วน, ผู้บังคับแดน
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เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง         
   4..การประสานงาน (Coordinating).หมายถึง.การประสานงานหมายถึงการสื่อสารเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานตามท่ีได้แบ่งงาน, แบ่งคนกันรับผิดชอบ แต่ละงานจะต้องช่วยเหลือเกื อกูลกันซึ่งจะต้องให้
ประสบผลส้าเร็จให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
          5..การควบคุม.(Controlling).หมายถึงการก้ากับให้หน่วยงาน,.ก้ากับการประสานงานให้
สามารถด้าเนินให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในเวลาและค่าใช้จ่ายที่ก้าหนด 
      6..การมีส่วนร่วม.(Participation) หมายถึง การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติและร่วม
ติดตามประเมินผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7 กระบวนการจัดการน ้าเสีย 
ที่มา: ประยุกต์จากแนวคิดกระบวนการจัดการของ.Henri.Fayol นอกจากนี  ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดตาม  
ทฤษฏีการมีส่วนร่วม ของ ธนาภรณ์ เมทนีสดุดี ซึ่งมี 4 มิติ คือ 
 
  มิติที่1.การร่วมคิด หมายถึง การมสี่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ 
วิธีการติดตามผล การตรวจสอบและการดูแลรักษาเพ่ือให้กิจกรรมโครงการส้าเร็จมีตัวชี วัดได้แก่ 1..การร่วม
คิดวางแผนกระบวนการต่าง.ๆ ของการบ้าบัดน ้าเสีย      
  มิติที่2.การร่วมตัดสินใจ หมายถึง เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือเรียบร้อยแล้วต่อมา
จะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่ เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุ ดตัวชี วัดได้แก่                  
1..การมีส่วนร่วมในการเลือกรูปแบบแนวทางการบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสม 
   มิติที่3.การร่วมปฏิบัติตามโครงการ หมายถึง การเข้าร่วมในการด้าเนินงานตามโครงการ
ต่าง ๆ ซึ่งมีตัวชี วัด 1. การร่วมมือในการปฏิบัติงาน      

การวางแผน 
(Planning) 

กระบวนการ
จัดการน  าเสีย 

การควบคุม 
(Controlling) 

การจัดองค์การ 
(Organizing) 

 

การประสานงาน 
(Coordinating) 

การบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) 

 

 

 

 

แนวทางและรูปแบบการ
บริหารจัดการน ้าเสีย 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 
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   มิติที่4.การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ หมายถึงโครงการเสร็จสิ นแล้วได้เข้ามา   
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลรักษาและประเมินผลประโยชน์ ตัวชี วัดได้แก่ 1. การติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการน ้าเสียเป็นอย่างไร 2. การด้าเนินการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดควรเป็นอย่างไร  
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
        เนื่องจากรูปแบบการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าแต่ละเรือนจ้าจะมีลักษณะที่
แตกต่างกัน เพราะสภาพแวดล้อมของแต่ละเรือนจ้าไม่เหมือนกัน และสาเหตุอีกประการคือการไม่มี
รูปแบบที่เป็นต้นแบบที่ชัดเจนเรือนจ้าต่าง.ๆ.จึงมีลักษณะการจัดการแบบต่างคนต่างท้าการศึกษานี มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี.เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารและการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสม   
 
3.1  การออกแบบวิจัย 
         ในบทนี จะได้อธิบายถึงวิธีการศึกษาวิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพศึกษาจากเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้องแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกรณีศึกษาพื นที่
ที่เลือกท้าการศึกษาคือ เรือนจ้าพิเศษธนบุรี.ตั งอยู่เลขที่ 91/1.หมู่ 3.ถนนงามเอกชัย-บางบอน แขวงบางบอน    
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเรือนจ้าขนาดใหญ่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลพื นฐานและข้อมูลการ
บริหารจัดการน ้าเสียของพิเศษธนบุรี โดยท้าการศึกษาข้อมูลทั่วไปข้อมูลด้านการบริหารจัดการได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบนโยบาย/แผนโครงการการจัดสรรงบประมาณการติดตามประเมินผลข้อมูลปัญหาน ้าเสียของ
เรือนจ้าตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน ้าเสีย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่
เรือนจ้า และนักวิชาการรวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการน ้าเสียเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา
นอกจากนี ยังใช้วิธีสังเกตการณ์ได้แก่คุณลักษณะของน ้าเสีย เช่น สี กลิ่น ปริมาณน ้า และการเก็บตัวอย่างน ้าเสีย
เพ่ือทดสอบคุณภาพของน ้าเสียจากนั นน้าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงผลการจัดการน ้าเสียเมื่อได้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วเพ่ือเป็นบทเรียน.หรือรูปแบบในการบริหารและการจดัการน ้าเสียของเรือนจ้าอื่น.ๆ ต่อไป 
 

 

การออกแบบในการวิจัย 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

ภาพที่ 3.1 การออกแบบในการวิจัย

ผู้บริหารเรือนจ้าพิเศษธนบุรี
จ้านวน 7 คน 

การบริหารและการ
จัดการน ้าเสีย 

ข้าราชการเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
จ้านวน 19 คน 

ปัญหาและอุปสรรค
ในการบริหารและ
การจัดการน ้าเสีย 

นักวิชาการท่ีมีความรู้ในการ
บ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 1 คน แนวทางการบริหาร

และการจัดการน ้าเสีย 

 
การมีส่วนร่วม 

 

การบริหาร
และการ
จัดการน ้า

เสียเรือนจ้า
พิเศษธนบุรี 
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3.2  การเก็บข้อมูล 
  3.2.1 ศึกษาเอกสาร 
  เมื่อได้ข้อมูลเอกสารมาแล้วได้ตรวจสอบเอกสารว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือไม่          
และตรวจสอบว่าเอกสารได้ถูกแก้ไขหรือเปล่า และได้ใช้เทคนิคในการตรวจสอบข้อมูลการสร้าง
สมมุติฐานชั่วคราว (Working Hynpothesis) เพ่ือการตั งค้าถามต่อข้อมูล และการวิเคราะห์เอกสารโดย
การเปรียบเทียบข้อมูล และการสร้างข้อสรุปการตรวจสอบข้อมูลเอกสารนั นในการวิจัยนี ใช้วิธีวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานทางราชการ แผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, หน้า 113) 
   3.2.2 การสัมภาษณ์ 
          การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth.Interview).หมายถึง.การสัมภาษณ์ที่มีจุดสนใจอยู่
แล้วจึงพยายามหันเหความสนใจของผู้ถูกสัมภาษณ์ให้เข้าสู่จุดที่สนใจทั งนี เพราะในบางครั งผู้สัมภาษณ์
อาจจะไม่ต้องการทราบเหตุผล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกขั นตอนเพราะอยู่นอกเหนือขอบเขต
งานวิจัยในขณะนั น จึงเลือกเอาแต่จุดที่ต้องการฉะนั นลักษณะที่ส้าคัญของการสัมภาษณ์แบบนี อยู่ที่ว่า
ผู้วิจัยจะต้องรู้อยู่ก่อนแล้วว่าต้องการข้อมูลอะไร ชนิดใด เมื่อเห็นว่าผู้ถูกสัมภาษณ์พูดบอกเรื่อง         
หรือนอกเหนือจากจุดที่สนใจก็พยายามโยงเข้าประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช, 2556, 
หน้า 77) ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาครั งนี  แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
        1..กลุ่มผู้บริหารเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพธนบุรี.ประกอบด้วยผู้บัญชาการเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
ผู้อ้านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ผู้บังคับแดน รวมจ้านวน 7 คน เนื่องจากผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ก้าหนดนโยบายในการบริหารเรือนจ้าในด้านการบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้ามีหน้าที่วางแผนให้บรรลุ
เป้าหมาย มีอ้านาจในการจัดองค์การ การควบคุม และการบังคับบัญชาสั่งการ .การสัมภาษณ์จึงถาม
เกี่ยวกับการบริหาร ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย 
        2..กลุ่มข้าราชการเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ประกอบ หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม
จ้านวน 19 คน เนื่องจากหัวหน้างานมีหน้าที่รับนโยบายหรือค้าสั่งจากผู้บริหารในการบริหารและการจัด    
การน ้าเสีย มีอ้านาจสั่งการกับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้างานยังมีหน้าที่ประสานงานในการถ่ายทอด
ค้าสั่งจากผู้บริหารไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน.โดยการคัดเลือกเจ้าหน้าทีท่ี่มีส่วนเกีย่วข้องกับการบริหารและการ
จัดการน ้าเสีย การสัมภาษณ์จึงถามเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย  
  3. นักวิชาการท่ีมีความรู้ในเรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 1 คน 
                      (1) ดร.ศิลปชัย ถิรวิทยาคม.เป็นอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การสัมภาษณ์ถึงถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
จดัการน ้าเสียของเรือนจ้าในปัจจุบันและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 3.2.3 การสังเกต         
   การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant.Observation).เป็นการสังเกตที่ผู้วิจัยอยู่วงนอก
กระท้าตนเป็นบุคคลภายนอกโดยไม่เข้าไปร่วมกิจกรรมที่เป็นอยู่ การสังเกต เป็นวิธีการเบื องต้นในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับปรากฏการหรือพฤติกรรมของบุคคลโดยอาศัยประสาทสัมผัส (Sensation).ของผู้สังเกตโดยตรงแต่ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพมักใช้การสังเกตควบคู่ไปกับวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ด้วยจุดเด่นส้าคัญของการสังเกต 
คือการท้าให้รู้พฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นธรรมชาติเป็นข้อมูลโดยตรงตามสภาพความเป็นจริงจัดเป็นข้อมูล   
แบบปฐมภูมิ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากการสังเกตซ ้า ๆ ในเหตุการณ์เดียวกันประกอบกับการซักถาม    
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และการตรวจสอบต่าง ๆ ท้าให้การสังเกตเป็นประโยชน์ในงานวิจัยมากสัมภาษณ์ (สุภางค์ จันทวานิช,.2556,.
หน้า.45).โดยผู้วิจัยใช้การสังเกต สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเรือนพิเศษธนบุรี โดยการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ น
หรือปรากฏขึ นเพ่ือวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่เกิดขึ นนั นกับสิ่งอ่ืนเพ่ือใช้สนับสนุนหรือช่วย
ยืนยันกับกับข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์หรือศึกษาจากเอกสาร และการสังเกตด้านคุณลักษณะ
ของน ้าเสีย คือ สี กลิ่น และลักษณะของตัวอย่างน ้าเสีย 
 
3.3  เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส้าหรับการศึกษานี  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth.Interview)   
เป็นวิธีหลักในการจัดเก็บข้อมูลและใช้การสังเกตการณ์ภาคสนามมาประกอบรวมทั งข้อมูลเอกสาร     
และนโยบายการบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี  
       3.3.1 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
         1. การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต้าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น้ามาเป็นข้อมูลเพ่ือสร้างแบบ
สัมภาษณ์ให้สอดคล้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบ
สัมภาษณ์เพ่ือความชัดเจนและถูกต้อง 
           2. น้าแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ เพ่ือตรวจสอบความตรง    
ของเนื อหาข้อค้าถามถูกต้องเหมาะสมตรงตามโครงสร้างและภาษารวมทั งให้ข้อเสนอแนะไปแก้ไข
ปรับปรุงน้าแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ้านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา 
(Content-Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญทั ง 3 ท่าน ประกอบด้วย 
                 (1).นายณรงค ์หนูคง ผู้อ้านวยการส่วนโยธาและสิ่งแวดล้อม กรมราชทัณฑ์ 
 (2).ดร.ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง อาจารย์ประจ้าหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
   (3).รศ.ดร.เพ็ญศรี.ฉิรินัง.อาจารย์ประจ้าหลักสูตร.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
    3.4.1 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั งนี  เริ่มต้นจากการจัดระเบียบข้อมูล เนื่องจาก
ข้อมูลมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั งการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส้าคัญ ท่าที น ้าเสียง พฤติกรรม           
การแสดงออกต่าง ๆ ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกสาร ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการเข้าร่วม
ประชุมเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น ซึ่งการจัดระเบียบข้อมูลนั น ผู้วิจัยได้เริ่มท้าตั งแต่ก่อนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดึงข้อมูลมาใช้ได้ตลอดเวลา อาทิเช่น         
การสัมภาษณ์เจาะลึกในสถานการณ์จริงจากการลงพื นที่ ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมให้การสัมภาษณ์เป็นไป
ตามแนวค้าถามที่วางไว้เรียงตามล้าดับข้อได้  ทุกอย่างขึ นอยู่กับผู้วิจัยในฐานะผู้สัมภาษณ์และผู้ถูก
สัมภาษณ์ ณ เวลานั น ๆ เป็นส้าคัญฉะนั นหลังการสัมภาษณ์แต่ละบุคคลเสร็จสิ น ผู้วิจัยจะท้าการถอด
ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงทันทีในลักษณะค้าต่อค้า เพ่ือให้ข้อมูลทั งที่เป็นค้าพูดความรู้สึกนึกคิด 
พฤติกรรม และบริบทต่าง ๆ ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ผู้วิจัยสามารถจดจ้าได้เป็นอย่างดีขณะเดียวกันยัง  
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ส่งผลดีให้ผู้วิจัยสามารถรู้ว่าข้อมูลที่ได้มีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดตกบกพร่องต้องการข้อมูลใดเสริม
ในระยะเวลาที่ทันท่วงทีระหว่างที่ยังอยู่ในพื นท่ีแต่ละจังหวัดที่ท้าการศึกษา 
  ข้อมูลทุก ๆ ประเภทที่ได้มานั น ผู้วิจัยจะท้าการลงรหัส ซึ่งเป็นข้อความย่อ  ๆ ที่มี
ความส้าคัญส้าหรับน้ามาใช้ในการเขียนผลการวิจัย โดยข้อความส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยจะให้รหัสไว้ มีความ
เชื่อมโยงกับมิติ .และตัวชี วัดที่ท้าการศึกษาเป็นหลัก ได้แก่ 1..ชื่อรหัส.คือ Process.ได้ระบุนิยาม                        
ไว้ว่าวัตถุประสงค์ศึกษากระบวนการบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 2..ชื่อรหัส คือ Problem     
ได้ระบุนิยาม ไว้ว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการน ้าเสียที่เป็นเหตุท้าให้การบ้าบัดน ้าเสียไม่ประสบ
ผลส้าเร็จ 3. ชื่อรหัส คือ Format ได้ระบุนยิาม ไว้ว่ารูปแบบการบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้า 4. ชื่อรหัส คือ 
Interview.ได้ระบุนยิาม ไว้ว่าค้าสัมภาษณ์ของบุคคลต่าง.ๆ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการน ้าเสียเพ่ือให้การ
เก็บข้อมูลของผู้วิจัยเป็นระบบ ระเบียบมากที่สุดนอกจากนั น เพ่ือเป็นการป้องกันข้อมูลสูญหายได้มีการ
บันทึก จัดเก็บข้อมูลส้ารองไว้ในหลาย .ๆ ที่ทั งคอมพิวเตอร์ และ.Handy.Drive.2.อัน.โดยท้าการแยก 
Folder ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษา นอกจากนั นยังแยกข้อมูลย่อย เช่นรูปภาพ หรือประวัติของผู้ให้
ข้อมูลส้าคัญแต่ละท่าน.เป็นต้น   
  ล้าดับต่อมา การแสดงข้อมูลและหาข้อสรุปโดยการน้าข้อมูลที่ให้รหัสไว้มารวมกันเพ่ือ
จัดแบ่งตามความเชื่อมโยงของเนื อหาสาระ และหาข้อสรุปว่าข้อมูลที่มีอยู่นั นสามารถที่จะตอบปัญหาการ
วิจัยในส่วนใดได้บ้างอย่างไร จากนั นแสดงข้อมูลในลักษณะของการอธิบายบรรยายซึ่งส่วนหนึ่งใช้ตาราง
ในการแสดงข้อมูลเพ่ือเป็นการสรุปสาระส้าคัญผลการวิจัย  
  การตีความผลการวิจัยจากข้อค้นพบที่ได้ ส้าหรับการตีความค้าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกนั นส่วนหนึ่งเน้นการพิจารณาบริบท เนื่องจากคตินิยมแนวการตีความถือว่าความหมายนั นขึ นอยู่
กับบริบท ซึ่งรวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอ่ืน .ๆ ด้วยเพ่ือน้าไปสู่การเข้าใจ
ความหมายนั นอย่างสมบูรณ์ ในขณะเดียวกัน การตีความผลการวิจัย ผู้วิจัยจะไม่แสดงข้อมูลที่ยังไม่ได้
สังเคราะห์ หรือข้อมูลดิบ.และไม่น้าเสนอข้อมูลใหม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในค้าถามการวิจัยในอีกมุมหนึ่งต้องการ
ชี ให้เห็นว่าข้อค้นพบข้อสรุปที่ได้มานั นมีความหมายและความส้าคัญอย่างไร ทั งในด้านทฤษฎีรวมถึงการ
ปฏิบัติ (ชาย โพธิสิตา, 2554, หน้า 82-86) แต่อย่างไรก็ตามข้อสรุปที่เกิดขึ นนั นตั งอยู่บนฐานของทฤษฎี
หลักเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ น  
  3.4.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
   หลักการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น                 
2 ประเภท คือ การตรวจสอบภายในหมายถึงเป็นการตรวจสอบโดยพิจารณาคุณภาพของสิ่งที่มีอยู่แล้วว่า
อยู่ในระดับใด และการตรวจสอบภายนอกหมายถึงการเอาผลวิเคราะห์ของเราไปให้เพ่ือนหรือนักวิจัยอ่ืน
ให้ความเห็น (ชาย โพธิสิตา, 2554, หน้า 370-372) ส้าหรับการวิจัยครั งนี ผู้วิจัยเน้นการตรวจสอบภายใน 
เน้นการน้าเสนอค้าอธิบาย หรือข้อสรุปจากมุมมองที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักวิ ชาการ ผู้บริหาร
เรือนจ้าพิเศษธนบุรี เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งได้อธิบายทั งในทัศนะที่เห็นสอดคล้องกัน และแตกต่าง
กันอย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษา โดยไม่ได้ตัดทิ งประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อันจะส่งผล
ให้ผลการวิจัยที่ได้ไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
           การศึกษาการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีดดยิินีการสัภาาษ์ เชิงลึก
กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยิข้องกับการบริหารและการจัดการน ้าเสียริภทั งการ
สังเกตการ์ สาาพิพืิ นที่ตาภประเด็นที่เกี่ยิข้องในกระบินการจัดการน ้าเสียและปัญหาอรปสรรคในการ
ด้าเนินการได้ผลการศึกษาดังนี  
 
4.1  ลักษณะสภาพแวดล้อมทั่วไป 
       4.1.1 สภาพทั่วไปภายในแดน 
        ผลจากการสังเกตการ์ และศึกษาเอกสารภี่เกี่ยิข้องของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีเกี่ยิกับการ
บริหารและการจัดการน ้าเสีย ซึ่งแบ่งการคิบครภผู้ต้องขังออกเป็น 6 แดน.แต่ละแดนภีลักษ์ะการ
เป็นอยูค่ล้าย ๆ กันจะต่างกันที่ประเาทของผู้ต้องขัง แต่ละแดนภีรายละเอียดดังนี  
          แดน 1.แดนสูทกรรภ เป็นแดนที่ภีหน้าที่ประกอบอาหารเพ่ืิอเลี ยงผู้ต้องขังทั งเรือนจ้าดดย
ใช้ผู้ต้องขังทีภ่ีคิาภประพิฤติดี ภีสรขาาพิดี ภีดทษไภ่สูงเป็นผู้ประกอบอาหาราายในแดน ภีจ้านินผู้ต้องขัง
ทั งหภด 452 คน (ข้อภูล ์ ิันที่ 19.นันิาคภ.2559) ภีอาคารเรือนนอน 3 ชั น 1 หลัง,.ดรงประกอบ
อาหาร 1 หลัง,.ส้ิภแถิ 20 ที่นั่ง 1 หลัง, ที่อาบน ้ายาิ 20 เภตร 1 ที่.น ้าเสียเกิดจากน ้าอาบน ้าใช้ น ้าล้าง
ท้าคิาภสะอาดในการท้าอาหารต่าง.ๆ น ้าเหล่านี จะไหลลงสู่รางเปิดขนาด 40 ซภ. แล้ิไหลไปริภที่บ่อ
บ้าบัดน ้าเสียที่อยู่นอกเรือนจ้า ส่ินน ้าส้ิภจะไหลลงในถังบ้าบัดขั นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้ิไหลไปริภกับ
น ้าอาบน ้าใช้แล้ิไหลสู่รางเปิดขนาด 40 ซ.ภ..เพ่ืิอระบายไปบ่อบ้าบัดริภ.(าาพิที่ 4.2) 
           แดน 2 เป็นแดนที่ใช้ส้าหรับขังผู้ต้องขังคดีอรกฉกรรจ  และคดีที่ภีดทษสูง ภีนักดทษทั งหภด     
471 คน (ข้อภูล ์ ิันที่ 19 นันิาคภ 2559) ภีอาคารเรือนนอน 3 ชั น 1 หนึ่งหลัง ,ส้ิภแถิ.20.ที่นั่ง    
1 หลัง, ที่อาบน ้ายาิ 20 เภตร 1 ที่ น ้าเสียเกิดจากน ้าอาบน ้าใช้ จะไหลลงสู่รางเปิดขนาด 40 ซภ. แล้ิ
ไหลไปริภที่บ่อบ้าบัดน ้าเสียที่อยู่นอกเรือนจ้า ส่ินน ้าส้ิภจะไหลลงในถังบ้าบัดขั นต้น.(บ่อเกรอะ)     
ก่อนแล้ิไหลไปริภกับน ้าอาบน ้าใช้แล้ิไหลสู่บ่อรางเปิดขนาด 40 ซภ. แล้ิไหลบ้าบัดริภ 
      แดน 3 เป็นแดนที่ใช้ขังผู้ต้องขังคดียาเสพิติด ภีนักดทษทั งหภด 589 คน (ข้อภูล ์ ิันที่ 
19 นันิาคภ 2559) ภีอาคารเรือนนอน 3 ชั น 1.หลัง ,ส้ิภแถิ 20 ที่นั่ง 1 หลัง,.ที่อาบน ้ายาิ 20 เภตร 1 
ที่เสียเกิดจากน ้าอาบน ้าใช้ จะไหลลงสู่รางเปิดขนาด 40 ซภ. แล้ิไหลไปริภที่บ่อบ้าบัดน ้า เสียที่อยู่นอก
เรือนจ้า ส่ินน ้าส้ิภจะไหลลงในถังบ้าบัดขั นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้ิไหลไปริภกับน ้าอาบน ้าใช้แล้ิไหล
สู่รางเปิดขนาด 40 ซ.ภ. เพิื่อระบายไปบ่อบ้าบัดริภ 1,573 คน     
  แดน 4 เป็นแดนใช้ส้าหรับขังผู้ต้องขังที่ต้องดทษซ ้าซ้อน ภีผู้ต้องขังทั งหภด .1,573 คน 
(ข้อภูล ์ ิันที่ 19 นันิาคภ 2559) ภีอาคารเรือนนอน 4 ชั น 1 หลัง, ดรงฝึกงาน 2 ชั น 1 หลัง, ส้ิภแถิ 
20 ที่นั่ง จ้านิน 2 หลัง, ที่อาบน ้ายาิ 20 เภตร จ้านิน 2 ที่ น ้าเสียเกิดจากน ้าอาบใช้ จะไหลงลงสู่รางเปิด
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ขนาดปิดขนาด 40 ซภ. แล้ิไหลไปริภที่บ่อบ้าบัดน ้าเสียที่อยู่นอกเรือนจ้า ส่ินน ้าส้ิภ จะไหลลงในถัง
บ้าบัดขั นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้ิไหลไปริภกับน ้าอาบน ้าใช้แล้ิไหลสู่รางเปิดขนาด 40 ซ.ภ. เพ่ืิอระบาย
ไปบ่อบ้าบัดริภ 
          แดน 5 เป็นแดนแรกรับ หรือแดนส้าหรับผู้ต้องขังที่เข้าใหภ่และเป็นแดนการศึกษา               
ภีผู้ต้องขังทั งหภด 1,380 คน (ข้อภูล ์ ิันที่  19 นันิาคภ 2559) ภีอาคารเรือน 4 ชั น 1 หลัง ,          
ดรงฝึกงาน 2 ชั น 1 หลัง , ส้ิภแถิ 20 ที่นั่ง จ้านิน 2 หลัง , ที่อาบน ้ายาิ 20 เภตร จ้านิน 2 ที่ น ้าเสีย
เกิดจากน ้าอาบน ้าใช้จะไหลลงสู่รางเปิดขนาด 40 ซภ. แล้ิไหลไปริภที่บ่อบ้าบัดน ้าเสียที่อยู่นอกเรือนจ้า       
ส่ินน ้าส้ิภจะไหลลงในถังบ้าบัดขั นต้น (บ่อเกรอะ) ก่อนแล้ิไหลไปริภกับน ้าอาบน ้าใช้แล้ิไหลสู่รางเปิด
ขนาด 40 ซ.ภ. เพิื่อระบายไปบ่อบ้าบัดริภ 
          แดน 6 เป็นแดนส้าหรับผู้ต้องขังคดีทั่ิไป และเป็นแดนพิยาบาล .ภีผู้ต้องขังคดีทั่ิไป
ทั งหภด 1,344 คน.และภีผู้ต้องขังป่ิยทั งหภด 152 คน.(ข้อภูล ์ ิันที่ 19 นันิาคภ 2559) ภีอาคาร
เรือนนอน.4 ชั น 1 หลัง,ดรงฝึกงาน 2 ชั น 1 หลัง,.อาคารพิยาบาล 2 ชั น 1 หลัง,.ส้ิภแถิ 20 ที่นั่ง 
จ้านิน 2 หลัง,.ทีอ่าบน ้ายาิ 20 เภตร จ้านิน 2 ที่ น ้าเสียเกิดจากน ้าอาบน ้าใช้ จะไหลลงสู่รางเปิดขนาด 
40 ซภ..แล้ิไหลไปริภที่บ่อบ้าบัดน ้าเสียที่อยู่นอกเรือนจ้า.ส่ินน ้าส้ิภจะไหลลงในถังบ้าบัดขั นต้น            
(บ่อเกรอะ) ก่อนแล้ิไหลไปริภกับน ้าอาบน ้าใช้แล้ิไหลสู่รางเปิดขนาด 40 ซ.ภ. เพ่ืิอระบายไปบ่อบ้าบัด
ริภ (ตาภรูปที่ 4.1) 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.1 รางระบายน ้าาายในเรือนจ้า 
 

      4.1.2 ปริมาณน ้าเสียและคุณสมบัติของน ้าเสีย 
            การประเภินปริภา์น ้าเสียของเรือนของเรือนจ้าใช้ิินีประเภินจากใบแจ้งค่าใช้น ้าประปา
ของเดือนกรกฎาคภ 2559 (ตาภรูปาาพิผนิก ก.2) ซึ่งเรือนจ้าภีการใช้น ้าประปาจ้านิน ปริภา์น ้า 
3968.40 ลูกบาศก เภตร ฉะนั น 1 ิัน ใช้น ้าประปาเท่ากับ 3968.40/31 จะได้ 128 ลูกบาศก เภตร 
ก้าหนดให้ปริภา์น ้าเสียเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 80 ของปริภา์น ้าที่ใช้จะได้เท่ากับ.128.x.0.8 =.102 
ลูกบาศก เภตรต่อิัน (ปริภา์น ้าเสียเฉลี่ย อ้างอิงของกรภคิบครภภลพิิษ ตาภเอกสารหน้า 30) 
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                จากการน้าตัิอย่างน ้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดดดยเติภอากาศด้ิยระบบใบพัิดแล้ิไปทดสอบ
คร์สภบัติของน ้าผลปรากฏิ่าน ้าทิ งของเรือนจ้าไภ่เป็นไปตาภภาตรฐานน ้าทิ ง ตาภประกาศของกระทริง
ทรัพิยากรนรรภชาติและสิ่งแิดล้อภ.ผลทดสอบค่า.BOD.(Bilogical.Oxygen.Demand).คือค่าปริภา์ 
BOD ในน ้ าทิ ง.82.3.ภิลลิกรัภ/ลิตร.(รายละเอียดผลิิ เคราะห น ้ าเสีย ตาภรูปาาพิาาคผนิกรูปที่  2)                   
ซึ่งค่า BOD ที่ก้าหนดตาภภาตรฐานคือ ไภ่เกิน 20 ภิลลิกรัภ/ลิตร ดังแสดงในตารางที่ 4.1                  

ตารางท่ี 4.1 ภาตรฐานน ้าทิ ง จากอาคารและทดสอบคร์สภบัติของน ้าเสีย 
 

   ดัชนีคุณภาพน ้า หน่วย เกณฑ์สูงสุด ผลการทดสอบคุณภาพน ้า 

1. คิาภเป็นกรดเป็นด่าง (pH) - 5 - 9 7.1 
2. บีดอดี (BOD) ภก./ล. 20 82.3 
3. ปริภา์ของแข็ง   - 
   - สารแขินลอย (suspended solids) ภก./ล. 30 166 
   - ตะกอนหนัก (settleable solids) ภก./ล. 0.5 - 
   - สารที่ละลายได้ทั งหภด (total dissolved) ภก./ล. 500 640 
4. ซัลไฟด  (sulfide) ภก./ล. 1.0 - 
5. ทีเคเอ็น (TKN) ภก./ล. 35 56 
6. น ้าภันและไขภัน (fat oil and grease) ภก./ล. 20 4.9 
                                           
       4.1.3 การรวบรวมน ้าเสียและการบ้าบัดน ้าเสีย 
          การริบริภน ้าเสียาายในเรือนจ้าใช้รางรับน ้าเสียแบบรางเปิด ขนาดกิ้าง 40 เซนติเภตร 
ลึก 40 เซนติเภตร ซึ่งภีอยู่รอบาายในเรือนจ้า ส้าหรับรับน ้าอาบน ้าใช้และน ้าส้ิภ .แล้ิไหลออกนอก
เรือนจ้าไปริภไิ้ในบ่อรับน ้าก่อนเข้าสู่การบ้าบัดน ้าเสียดังแสดงในาาพิที่ 4.2 ซึ่งภีลักษ์ะของรางระบาย
น ้าตาภรูปาาพิที่ 4.3 สาาพิดดยทั่ิไปจากการสังเกตการ์ าายในเรือนจ้า ดังแสดงในาาพิที่  2.ถึง 6  
พิบิ่าภีสาาพิเรียบร้อยสะอาด ไภ่พิบขยะตกค้าง ในรางระบายน ้าเสีย  
 
 

      
                                                                                        
 
                                                                                                                                                                       
   
 

ภาพที่ 4.2 รูปแบบการจัดการน ้าเสียาายในแดน 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

น ้าอาบน ้าใช้ 

น ้าเสียน ้าเสียจากส้ิภ 

ยจากส้ิภ 

บ่อบ่อเกรอะ
เกรอะ 

รางขนาด 40 ซภ.    
ระบายลงบ่อริภน ้า

เสียเกรอะ 
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รูปภาพที่ 4.3 ลักษ์ะของรางระบายน ้าาายในแดน 
  เภื่อน ้าเสียระบายออกภานอกก้าแพิงเรือนจ้าจะไหลภาจากรางระบายน ้า ขนาด 40 
เซนติเภตร าายในเรือนจ้า แล้ิไหลระบายภาลงท่อ คสล.ขนาด 80 เซนติเภตร ซึ่งอยู่ข้างก้าแพิงนอก
เรือนจ้า ซ่ึงจะภีตะแกรงดักขยะไภ่ไห้ลงไปในบ่อสูบ ลักษ์ะของน ้าเสียจะภีสีขร่นด้า ภีกลิ่นเหภ็น เภื่อน ้า
ไหลลงภาที่บ่อสูบแล้ิ (รูปบ่อสูบในาาคผนิก รูปที่ 9) ก็จะสูบลงในบ่อเติภอากาศ บ่อภีขนาด.40 x.60 
เภตรลึก 2.50 เภตร ดดยใช้ระบบใบพัิดเติภอากาศติดตั งบนทร่นลอย ซึ่งจะเติภอากาศตั งแต่ 8.30 นาฬิกา 
ถึงเิลา 16.30 นาฬิกา แล้ิจากนั นน ้าก็จะล้นไหลไปตาภท่อไปยังบ่อผึ่ง ภีขนาดเท่ากับบ่อเติภอากาศ  
คือ 35 x.60 เภตร ภีจ้านิน 1 บ่อ จากนั นก็ระบายลงสู่คลองสานาร์ะต่อไป ผังท่อและรางระบายน ้าเสีย 
และระบบบ้าบัดน ้าเสียตาภแสดงในาาพิที่ 4.4 ส่ินาาพิของบ่อสูบ และบ่อบ้าบัดน ้าเสีย แสดงในาาพิที ่
4.5 และาาพิที่ 4.6 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.4 ผังท่อและรางระบายน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี 
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ภาพที่ 4.5 ลักษ์ะของบ่อสูบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 ลักษ์ะของบ่อเติภอากาศ 
 

4.2  กระบวนการบริหารและการจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
 การสัภาาษ์ ผู้บริหารเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีจ้านิน 7.คน เจ้าหน้าที่ของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี 
จ้านิน 15 คน และนักิิชาการที่ภีคิาภรู้เกี่ยิกับการบริหารจัดการน ้าเสีย จ้านิน 1 คน ตาภขอบเขต
เนื อหา ประกอบด้ิยกระบินการบริหารจัดการ 5 ขั นตอน (POCCC) และการภีส่ินร่ิภของเจ้าหน้าที่
และผู้ต้องขังในเรือนจ้า ผู้ให้ข้อภูลจากการสัภาาษ์  ดังนี  
          4.2.1 ผู้บริหารเรือนจ้าพิเศษธนบุรี  
               1. นายยศพินต  สรนรรภ                 ผู้บัญชาการเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี 
                2. นายท้านอง ดิงศิริ                  ผู้อ้านิยการส่ินคิบครภผู้ต้องขัง 
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              3. นายดชคดี พิจน จ้าเนียร           หัิหน้าฝ่ายบริหารทั่ิไป  
                4. นายิีริัฒน  อรไรรัตน               ผู้บังคับแดน 2  
                5. นาย์นกร หาญสาภัคคี          ผู้บังคับแดน 3  
                6. นายิีรยรทน กาลาศรี              ผู้บังคบัแดน 4  
                7. นายิีรพิล ไกรเนตร              หัิหน้าฝ่ายพิัสดร 
          4.2.2 เจ้าหน้าที่เรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
               1. นายิัฒนชัย สรนทริัฒน              นักจัดการทั่ิไปช้านาญการ 
            2. นายประพัิตน  ศรีแจ่ภศักดิ์         นักทั์ฑิิทยาช้านาญการ  
               3. นายิิสิฎ บรรเทา                  นักิิชาการอบรภและฝึกิิชาชีพิช้านาญการ 
               4. นายสภศักดิ์ บรญจันทร              เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน  
              5. นายไพิรัช พิลรักษ                  นักทั์ฑิิทยาปฏิบัติการ 
               6. นายถนอภศักดิ์ ดิงซื่อ             นักิิชาการอบรภและฝึกิิชาชีพิช้านาญการ  
               7. นายปรีชา หน่อด้า                  เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน 
               8. นายไทยิัฒน  ครรฑแก้ิ             เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ปฏิบัติงาน 
               9. นายปิปัตษ  ภนีเจริญ               เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน  
               10. นายทรงยศ จรญัพิิพัิตน          เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน 
               11. นายสภเกียรติ พิรภเทพิ         พินักงานเรือนจ้า 
               12. นางนงนรช เสียงยิ่งเสนาะ   เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน 
              13. นายจรัส บัิขาิ   นักทั์ฑิิทยาช้านาญงาน 
               14. นายศิริชัย กองแก้ิ  เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน 
               15. นายปัญจะ ปอสริรร์  เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญงาน 
               16. นายบรญหนา สะไภพิรภ  นักทั์ฑิิทยาช้านาญงาน 
               17. นายไพิดรจน  เจริญสริรร์  เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ช้านาญการ 
              18. นายพิิเชษ ศรีจันทรดครต  เจ้าพินักงานฝึกอบรภช้านาญงาน 
    19. นายนนากร เขียิไชย   เจ้าพินักงานราชทั์ฑ ปฏิบัติงาน 
          4.2.3 นักวิชาการผู้ที่มีความรู้เรื่องการบ้าบัดน ้าเสีย 
                  1. อาจารย  ดร.ศิลปชัย ถิริิทยาคภ อาจารย ค์ะิิศิกรรภศาสตร  ภหาิิทยาลัยนรรภศาสตร  
ศูนย รังสิต ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเาอคลองหลิง จังหิัดปทรภนานี  
 จากการสัภาาษ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี ได้ การศึกษาตาภ
ประเดน็ที่เกี่ยิข้องตาภขอบเขตเนื อหาพิบิ่า 
                 (1) การิางแผน (Planning))ผู้ให้ข้อภูลส้าคัญเกี่ยิกับแผนงานกระบินการจัดการน ้า
เสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีสรรปได้ิ่า แผนงานการบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีเป็นรูปแบบเดิภ       
ซึ่งใช้งานภาแล้ิ 22 ปี คือตั งแต่เปิดใช้เรือนจ้าเภื่อปี พิ.ศ.2537 อรปกร์ ช้ารรดทรรดดทรภตาภสาาพิการใช้
งานเช่น เครื่องเติภอากาศ เครื่องสูบน ้า ตู้คิบครภ เป็นต้น ประกอบกับภีผู้ต้องขังเพ่ิิภขึ นจ้านินภาก                   
แต่ประสิทนิาาพิการบ้าบัดน ้าเสียลดน้อยลง จึงไภ่เหภาะสภกับสาาพิปัจจรบัน ดังค้าสัภาาษ์ ต่อไปนี 
    ผู้บริหารคนที่.2.ให้คิาภเห็นว่า.“บ่อบ าบัดน  าเสียเรือนจ าพิเศษธนบุรีมีจ านวน      
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2.บ่อ รูปแบบตามที่กรมก าหนด มีเครื่องสูบน  าและเครื่องเติมอากาศที่มีประสิทธิภาพระดับปานกลาง 
เพราะใช้งานมานาน และมีการปรับปรุงซ่อมแซมแล้ว” (สัภาาษ  ์, 20 นันิาคภ 2559)  
                  เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 3 ภีคิาภเห็นิ่า“รูปแบบหรือแผนงานการจัดการน  าเสีย
เรือนจ าพิเศษธนบุรีไม่เหมาะสมกับน  าเสียที่เกิดขึ น.เนื่องจากผู้ต้องขังมีจ านวนมากขึ น.ปริมาณน  าเสียมี
มากเกินความสามารถของบ่อบ าบัด . เครื่องมือบ าบัดน  า เสียไม่ทันสมัย .ท าให้น  า เสียตกค้าง              
ภายในเรือนจ า” (สัภาาษ์ , 20 นันิาคภ 2559)  
                 เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่.4.ภีคิาภเห็นิ่า“บ่อบ าบัดน  าเสียเรือนจ าพิเศษธนบุรีเป็น
บ่อผึ่ง และอุปกรณ์ช ารุดถูกทิ งไว้ขาดการบ ารุงรักษา.ตอนนี อยู่ระหว่างการวางแผนปรับปรุง”.(สัภาาษ  ์,.  
20 นันิาคภ 2559)  
  เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 6 เป็นนักิิชาการอบรภและฝึกิิชาชีพิช้านาญการ สังกัด
ฝ่ายคิบครภได้กล่าิิ่า “การบ าบัดน  าเสียยังขาดการเอาใจใส่ที่ดีพอ สังเกตการดูแลเครื่องปั่นน  าช ารุดใช้
การไม่ได้มานานหลายปี” (สัภาาษ  ์, 20 นันิาคภ 2559)  
                 (2) การจัดองค กร (Organizing) ผู้ให้ข้อภูลเกี่ยิกับการจัดองค กร กระบินการจัดการ
น ้าเสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี สรรปได้ิ่า การจัดองค กร (Organizing) กระบินการบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้า
พิิเศษนนบรรีปัจจรบัน อยู่ในคิาภรับผิดชอบของฝ่ายพัิสดร ส่ินบริหาร เนื่องจากภีคิาภสะดิกในการการ
ซ่อภบ้ารรงรักษาอรปกร์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการบ้าบัดน ้าเสียภีประสบการ์ และภีคิาภรู้ด้านการ
บ้าบัดน ้าเสียแต่ภีจ้านินน้อย และผู้รับผิดชอบยังภีหน้าที่คิบครภผู้ต้องขังไปท้างานนอกเรือนจ้า       
ฝ่ายคิบครภภีหน้าที่รับผิดชอบาายในก้าแพิงเรือนจ้า เกี่ยิกับการระบายน ้าเสีย การริบริภน ้าเสียออก
นอกเรือนจ้าดังค้าสัภาาษ  ์ต่อไปนี  
                   ผู้บริหารคนที่ 1 ภีคิาภเห็นิ่า “ส่วนควบคุมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแล 
ส่วนคุณสมบัติในการจัดผู้รับผิดชอบดูแลต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ 
เนื่องจากท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานของอุปกรณ์ และเครื่องมือมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ น ” 
(สัภาาษ  ์, 20 นันิาคภ 2559) 
                   ผู้บริหารคนที่ .2.ให้คิาภเห็นิ่า .“ระบบบ าบัดน  าเสียของเรือนจ ามีฝ่ายพัสดุ         
ส่วนบริหารฯ เป็นผู้รับผิดชอบ การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ โดยแรงงานผู้ต้องขังกองงานจ่ายนอก                
มีเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายควบคุมฯเป็นผู้ควบคุมผู้ต้องขังท างาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเคยมีประสบการณ์
ทางด้านการบ าบัดน  าเสียมาบ้าง โดยมีผู้ต้องขังที่เคยมีประสบการจากภายนอกเรือนจ าคอยช่วยเหลือ” 
(สัภาาษ  ์, 20 นันิาคภ 2559) 
                  ผู้บริหารคนที่ 6 ให้คิาภเห็นิ่า “การบริหารจัดการน  าเสียอยู่ของเรือจ าอยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายพัสดุ ส่วนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้พอสมควร แต่หากมีการเปิดอบรมเกี่ยวกับ
เรื่องบ าบัดน  าเสีย ควรให้เข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ” (สัภาาษ์ , 20 นันิาคภ 2559) 
                  เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 6.ภีคิาภเห็นิ่า.“การบริหารจัดการน  าเสียอยู่ในความ
รับผิดชอบของฝ่ายพัสดุ เนื่องจากอยู่ภายนอกเรือนจ าน่าจะสะดวกในการดูแลและเบิกเงินซ่อมบ ารุง ” 
(สัภาาษ  ์, 20 นันิาคภ 2559) 
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แผนภูมิการบริหารจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.7 แผนาูภิการบริหารจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี 
ที่มา: เรือนจ้าพิิเศษนนบรรี 
 

                    (3) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding).ผู้ให้ข้อภูลส้าคัญเกี่ยิกับการสั่งการ
กระบินการจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี สรรปได้ิ่า การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding).เป็นไปตาภ
สายบังคับบัญชาของระบบราชการกล่าิคือ ผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียาายในแดนจะอยู่ใน
คิาภรับผิดชอบของส่ินคิบครภผู้ต้องขังดังนี  ผู้บัญชาการเรือน ,.ส่ินคิบครภผู้ต้องขัง,.ผู้บังคับแดน, 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียาายนอกเรือนจ้าจะอยู่ในคิาภรับผิดชอบ
ของส่ินบริหารทั่ิไป ดังนี  ผู้บัญชาการเรือนจ้า,.ผู้อ้าการส่ินบริหารทั่ิไป, หัิหน้าฝ่ายพัิสดร, เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน ดังค้าสัภาาษ  ์นี  
                  ผู้บริหารคนที่ 1 ได้กล่าิไิ้ิ่า “การสั่งการตามชั นบังคับบัญชาถือเป็นระบบ
ราชการปฏิบัติงานที่มีความจ าเป็นเนื่องจากท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกระดับได้มีส่วนร่วม ในการ
ปฏิบัติงาน และร่วมติดตาม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นจากการปฏิบัติงาน ส่วนการสั่งตรงถึงผู้ปฏิบัติมี
ความรวดเร็วแต่ควรใช้ในบางสถานการณ์” (สัภาาษ  ์, 28 นันิาคภ 2559)  
                  ผู้บริหารคนที่ 2 ได้ให้คิาภเห็นิ่า “ในเวลาท าการปกตเิจ้าหน้าที่จะรับและควบคุม
ผู้ต้องขังออกท างานนอกเรือนจ าโดย ผอ.ส่วนควบคุม หากมีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์จะรายงานฝ่ ายพัสดุ 
ส่วนบริหารฯด าเนินการจัดซื อหรือซ่อมแซมตามระเบียบราชการ” (สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2559)  
                  ผู้บริหารคนที่  6 ได้ให้คิาภเห็นิ่า .“การน าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ
ตามล าดับชั น แต่ควรเปลี่ยนแปลงขั นตอน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว โดยลดขั นตอนให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายสั่ง
การตามที่ผู้รับผิดชอบเสนอความเห็น” (สัภาาษ  ์, 28 นันิาคภ 2559) 
    (4) การประสานงาน (Coordinating).ผู้ให้ข้อภูลส้าคัญเกี่ยิกับการประสานงาน 
กระบินการจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี สรรปได้ิ่า การประสานงาน (Coordinating) ผู้ปฏิบัติงาน
ท้าตาภค้าสั ่งผู ้บังคับบัญชา การประสานงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานไปตาภล้าดับชั นหากภี
ปัญหาในกระบินการบ้าบัดน ้าเสียก็จะประชรภหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ นแล้ิน้าเสนอผู้บัญชาการเรือนจ้า
พิิจาร์าสั่งการต่อไปดังค้าสัภาาษ์ ต่อไปนี  

ผู้บัญชาการเรือนจ้า 

ผู้อ้านิยการส่ินคิบครภผู้ต้องขัง 

ผู้บังคับแดน 

เจ้าหน้าที่ 

ผู้ต้องขัง 

ผู้บัญชาการเรือนจ้า 

ผู้อ้านิยการส่ินบริหารงานทั่ิไป 

หัิหน้าฝ่ายพิัสดร 

เจ้าหน้าที่ (สังกัดฝ่ายคิบครภ) 
 

ผู้ต้องขัง 

 การบริหารจัดการน ้าเสียาายในเรือนจ้า การบริหารจัดการน ้าเสียาายนอกเรือนจ้า 
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                  ผู้บริหารคนที่ 1 ได้กล่าิไิ้ิ่า “ การประสานงานได้มอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่
เพียงคนเดียวเนื่องจากท าให้การท างานที่เกิดประสิทธิภาพ และต่อเนื่องมากกว่ากรณีเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบจะรายงานปัญหาให้ผู้บัญชาการทราบ เพ่ือพิจารณาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ น” (สัภาาษ์ , 28 
นันิาคภ 2559)  
                  ผู้บริหารคนที่ 2 ได้กล่าิไิ้ิ่า “ การประสานงานในการท างานเรือนจ าแห่งนี จะ
รายงานผลจากผู้ปฏิบัติงานตามล าดับชั นจนถึงผู้บังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติงานทราบแนวทางปฏิบัติตาม
ขั นตอนอยู่แล้ว” (สัภาาษ  ์,19 นันิาคภ 2559) 
                  ผู้บริหารคนที่ 6 ให้คิาภเห็นิ่า “ในกระบวนการจัดการน  าเสียแต่ละงานแต่ละ
หน้าที่ สามารถเชื่อมโยงกันได้ตามระบบของราชการ หากมีปัญหาจะมีการปรึกษาวางแผน และน าไปสู่
การปฏิบัติ” (สัภาาษ์ , 28 นันิาคภ 2559)  
  (5) การคิบครภ (Controlling).ผู้ให้ข้อภูลเกี่ยิกับการคิบครภ กระบินการจัดการน ้า
เสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี สรรปได้ิ่าการคิบครภ (Controlling).ก้ากับดูแลเกี่ยิกับระบบน ้าเสียของเรือนจ้า 
อยู่ในการคิบครภของค์ะกรรภการบริหารของเรือนจ้าผู้ที่รับผิดชอบคิบครภดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียได้
รายงานปัญหาและอรปสรรคตาภล้าดับชั นหากภีปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรรงซ่อภแซภอรปกร์         
จะพูิดครยปรึกษาหารือกันในิาระประชรภค์ะกรรภการบริหารงานบรคคลของเรือนจ้าผู้ที่ได้รับภอบหภาย
ให้รับผิดชอบภีหน้าที่หลักคือการคิบครภผู้ต้องขังส่ินงานเกี่ยิกับการบ้าบัดน ้าเสียจึงเป็นหน้าที่รอง 
ผลงานในส่ินนี ก็ได้น้าไปพิิจาร์าเป็นผลงานประจ้าปี ดังค้าสัภาาษ์ ต่อไปนี  
                   ผู้บริหารคนที่ .1.ได้กล่าิไิ้ิ่า .“เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการรายงานผลการ
ด าเนินการบ าบัดน  าเสียก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ และมีการร่วมกันแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ น 
เจ้าหน้าที ่ที่รับผิดชอบมีความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสมัครใจในการท าหน้าที่นี                
ซึ่งผู้บริหารได้ให้สวัสดิการ และพิจารณาผลการปฏบิัติงานด้วยความเป็นธรรม” (สัภาาษ์ , 28 นันิาคภ 2559) 
                   “ในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย ได้รายงานปัญหา
และอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือแก้ปัญหา.เช่น กรณีอุปกรณ์เครื่องมือช ารุดเสียหายท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน  าเสีย” (สัภาาษ์ , 28 นันิาคภ 2559) 
                   ผู้บริหารคนที่ 2 ได้ให้คิาภเห็นิ่า “ ผู้ที่รับผิดชอบควบคุม ดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย        
ได้รายงานปัญหาและอุปสรรคตามล าดับชั นหากมีปัญหาที่ต้องแก้ไข หรือปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์จะพูดคุย
ปรึกษาหารือกันในวาระประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของเรือนจ าร่วมกันพิจารณา ผู้ที่รับผิดชอบ  
ระบบจัดการน  าเสียจะพิจารณาความดีความชอบประจ าปี เป็นกรณีพิเศษ” (สัภาาษ์ , 28 นัน าิคภ 2559)  
   (6)  การภีส่ ินร่ ิภ (Participation) ผู้ ให้ ข้อภูลส้ าคัญ เกี่ ยิกับการภีส่ ินร่ ิภ 
กระบินการจัดการน ้าเสียเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี สรรปได้ิ่า.การภีส่ินร่ิภเกี่ยิกับการิางแผนและการ
ตัดสินใจการบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าดดยค์ะผู้บริหารของเรือนจ้า.การภีส่ินร่ิภเกี่ยิกับการ
ปฏิบัติ เช่น การซ่อภแซภิัสดรอรปกร์ อยู่ในคิาภรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัิสดรเจ้าหน้าที่ในแดนภีส่ินร่ิภในการก้ากับดูแลไภ่ให้ภีขยะในรางระบายน ้าในบริเิ์ที่
ตัิเองรับผิดชอบาายในก้าแพิง แต่นอกก้าแพิงก็ไภ่รับทราบปัญหา เพิราะไภ่ได้เข้าไปภีส่ินเกี่ยิข้องในส่ิน
ของผู้ต้องขังส่ินภากไภ่รับรู้เกี่ยิกับการจัดการน ้าเสียท้าให้ภีการทิ งขยะจ้านินภากไหลเข้าสู ่ท่อ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียดังค้าสัภาาษ์ ต่อไปนี  
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    ผู้บริหารคนที.่1.ได้กล่าิไิ้ิ่า.“ได้มีส่วนร่วมในการสั่งการให้มีการวางแผนการบ าบัด
น  าเสีย ให้มีประสิทธิภาพและได้น าน  าเสียที่บ าบัดแล้วในบางส่วน มาใช้ประโยชน์ในการรถน  าต้นไม้ 
ต้นหญ้า แทนการใช้น  าประปา ท าให้ไม่สิ นเปลืองงบประมาณ ในฐานะผู้บริหารระดับสูง มีอ านาจในการ
ตัดสินใจ เป็นผู้สั่งงาน และก ากับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงการด าเดินการ” (สัภาาษ์ , 28 นันิาคภ 2559) 
                    ผู้บริหารคนที่.2.กล่าิิ่า.“มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงซ่อมแซม
อุปกรณ์ มีส่วนร่วมในการติดสินใจ และมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ” (สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559)  
                    ผู้บริหารคนที่ 4 กล่าิิ่า.“ได้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแลในส่วนที่รับผิดชอบ 
เฉพาะในพื นที่ที่รับผิดชอบ เช่นดูแลตรวจสอบท่อระบายน  า รางระบายน  า ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ปกติ
อยู่เสมอ และท าการซ่อมแซมกรณีช ารุด” (สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559)  
                    ผู้บริหารคนที่.6 กล่าิิ่า.“ได้มีส่วนร่วมในการเร่งระบายน  าออกจากแดนจัดการ
ดูแลให้เส้นทางระบายน  าไหลผ่านโดยสะดวก ไม่มีสิ่งขีดขวางหรืออุดตัน” (สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559)  
                    ผู้บริหารคนที่.7 กล่าิิ่า “มีส่วนร่วมในการซ่อมบ ารุง และแก้ไขปัญหาต่างๆ หาก
พบว่าระบบการระบายน  าไม่ได้คุณภาพ และมีการวางแผนเพื่อให้การระบายน  ามีประสิทธิภาพ มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร ในการแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นงานของฝ่ายพัสดุ” 
(สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559) 
                    เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 4 กล่าิิ่า “ได้มีส่วนร่วมในการจัดการวางแผนอย่างมาก 
เพราะท่านผู้บัญชาการมีนโยบายปรับปรุงพื นที่ท าโครงการเกษตรพอเพียง มีส่วนร่วมในการออกความ
คิดเห็นแต่การตัดสินใจอยู่กับคณะกรรมการ ผู้ต้องขังส่วนมากไม่รับรู้การบ าบัดน  าเสีย มีการทิ งขยะลงท่อ
ระบายน  าท าให้มีขยะเข้าสู่บ่อบ าบัดจ านวนมาก” (สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559)  
                    เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 4 กล่าิิ่า “ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบท่อระบายน  า 
ควบคุมผู้ต้องขังให้ท าความสะอาดท่อและรางระบายน  าในเรือนจ า ส่วนของการวางแผนบริหารจัดการ
เป็นการวางแผนโดยคณะผู้บริหารของเรือนจ า” (สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559)  
                ผู้ิิจัยได้น้าข้อภูลทั งหภดจากการสัภาาษ์  จากการสังเกตการและข้อภูลจาก
เอกสารริบริภประเด็นต่าง ๆ ไปสัภาาษ์ นักิิชาการ ผู้ที่ภีคิาภรู้เรื่องการบ้าบัดน ้าเสียคือ อาจารย  ศิลปะชัย  
ถิริิทยาคภ อาจารย ค์ะิิศิกรรภศาสตร  ภหาิิทยาลัยนรรภศาสตร  ศูนย รังสิต ต.คลองหนึ่ง               
อ.คลองหลิง จ.ปทรภนานี จากข้อภูลการบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี เป็นรูปแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
แบบบ่อเติภอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียที่อาศัยการเติภออกซิเจนจาก
เครื่องเติภอากาศ (Aerator).ที่ติดตั งแบบทร่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพ่ืิอเพ่ิิภออกซิเจนในน ้าให้ภี
ปริภา์เพีิยงพิอ ส้าหรับจรลินทรีย สาภารถน้าไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย ในน ้าเสียได้เร็ิขึ นกิ่าการปล่อย
ให้ย่อยสลายตาภนรรภชาติ ท้าให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติภอากาศสาภารถบ้าบัดน ้าเสียได้อย่างภี
ประสิทนิาาพิ สาภารถลดปริภา์คิาภสกปรกของน ้าเสียในรูปแบบของค่าบีดอดี (Biochemical 
Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 ดดยอาศัยหลักการท้างานของจรลินทรีย าายใต้สาาิะที่ภี
ออกซิเจน (Aerobic) ดดยภีเครื่องเติภอากาศซึ่งนอกจากจะท้าหน้าที่เพ่ิิภออกซิเจนในน ้าแล้ิยังท้าให้เกิด
การกินผสภของน ้าในบ่อด้ิย ท้าให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย ได้อย่างทั่ิถึงาายในบ่อหลักการ
ท้างานของระบบ ระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติภอากาศ สาภารถบ้าบัดน ้าเสียได้ทั งน ้าเสียจากแหล่ง
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ชรภชนที่ภีคิาภสกปรกค่อนข้างภาก และน ้าเสียจากอรตสาหกรรภ ดดยปกติจะออกแบบให้บ่อภีคิาภลึก
ประภา์ 2-6 เภตร ระยะเิลาเก็บกักน ้า (Detention Time) าายในบ่อเติภอากาศประภา์ 3-10 ิัน 
และเครื่องเติภอากาศจะต้องออกแบบให้ภีประสิทนิาาพิสาภารถท้าให้เกิดการผสภกันของตะกอน
จรลินทรีย  ออกซิเจนละลายในน ้าและน ้าเสียนอกจากนี จะต้องภีบ่อบ่ภ (Polishing Pond หรือ 
Maturation Pond) รับน ้าเสียจากบ่อเติภอากาศเพ่ืิอตกตะกอนและปรับสาาพิน ้าทิ งก่อนระบายออกสู่
สิ่งแิดล้อภทั งนี จ้าต้องคิบครภอัตราการไหลของน ้าาายในบ่อบ่ภและระยะเิลาเก็บกักให้เหภาะสภไภ่
นานเกินไปเพ่ืิอไภ่ให้เกิดปัญหาการเจริญเติภดตเพ่ิิภปริภา์ของสาหร่าย.(Algae).ในบ่อบ่ภภากเกินไป
ส่ินประกอบของระบบบ่อเติภอากาศส่ินใหญ่จะประกอบด้ิยหน่ิยบ้าบัด ดังนี  (ตัิอย่างตาภาาพิที่ 4.8) 
         1. บ่อเติภอากาศ (จ้านินบ่อขึ นอยู่กับการออกแบบ)  
         2. บ่อบ่ภเพ่ืิอปรับสาาพิน ้าทิ ง (จ้านินบ่อขึ นอยู่กับการออกแบบ  
         3. บ่อเติภคลอรีนส้าหรับฆ่าเชื อดรค จ้านิน 1 บ่อ 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 รูปแสดงผังระบบบ้าบัดน ้าเสียแบบบ่อเติภอากาศ (Aerated Lagoon) 
ที่มา: www.pcd.co.th 
 

 ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีเดิภเป็นระบบที่ก่อสร้างภาเป็นเิลา.22.ปีแล้ิ         
ซึ่งออกแบบไิ้ส้าหรับผู้ต้องขังประภา์ 3,000 คน แต่เภื่อเิลาผ่านไปทางเรือนจ้าภีผู้ต้องขังเพ่ิิภภากขึ น
แต่การบ้าบัดน ้าเสียยังคงเป็นระบบเดิภที่ยังไภ่ได้ปรับปรรงขยายให้สอดคล้องกับจ้านินผู้ต้องขังที่เพ่ิิภขึ น 
ประกอบกับเครื่องจักรและอรปกร์ ต่าง ๆ าายในระบบาายในระบบบ้าบัดน ้าเสีย ได้เสื่อภสาาพิลงตาภ
อายรการใช้งานจึงส่งผลให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีไภ่สาภารถบ้าบัดน ้าเสียที่ให้คร์าาพิ
น ้าทิ งเป็นไปตาภภาตรฐานตาภที่ก้าหนดของกระทริงทรัพิยากรนรรภชาติและสิ่งแิดล้อภได้           
 ในด้านการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี อาจารย  ศิลปะชัย ถิริิทยาคภ 

http://www.pcd.co.th/
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ภีคิาภเห็นิ่าการิางแผน.(Planning) ปรับปรรงระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรี คิรก้าหนด
แผนการด้าเนินการเป็น 3 ระยะ ดังนี  (สัภาาษ์ , 29 นันิาคภ 2559) 
 1..ระยะเร่งด่ิน ระยะด้าเนินการเิลาให้แล้ิเสร็จาายใน.1.ปี.ดดยให้เร่งซ่อภแซภ
เครื่องจักรและอรปกร์ ที่ช้ารรดเสียหายริภถึงเปลี่ยนเครื่องจักรและอรปกร์ ใหภ่.เพ่ืิอให้ระบบบ้าบัดน ้า
เสียสาภารถใช้งานบ้าบัดน ้าเสียให้ภีน ้าทิ งภีคร์าาพิที่ดีขึ นก่อนปล่อยน ้าเสียลงคลองสานาร์ะ  
 2..ช่ิงการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีใหภ่ให้เหภาะสภกับ
สถานการ์ ปัจจรบันดดยต้องให้นักิิชาการที่ภีคิาภรู้คิาภช้านาญในการออกแบบระบบบ้าบัดน ้าเสีย              
ซึ่งคิรจะแล้ิเสร็จาายใน.1 ปี 
 3..ช่ิงแผนระยะยาิ คือการิางแผนในการบ้าบัดในช่ิง 10 ปี ตาภอายรการใช้งานของ  
ระบบบ้าบัดให้ภีประสิทนิาาพิสูงสรดเภื่อภีอายรการใช้งานครบ 10 ปี จะต้องเปลี่ยนิัสดรอรปกร์ ใหภ่  
 
4.3  ปัญหาอุปสรรคการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
       ปัญหาอรปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยิกับการจัดการน ้าเสีย จากการสัภาาษ์ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เรือนจ้าพิิเศษนนบรรีผู้ให้ข้อภูลส้าคัญเกี่ยิกับปัญหาและอรปสรรค กระบินการจัดการน ้าเสีย
เรือนจ้าพิิเศษนนบรรี ดังนี   
           ผู้บริหารคนที่.1.ได้กล่าิไิ้ิ่า.“งบประมาณที่กรมราชทัณฑ์จัดสรรให้ไม่เพียงพอเนื่องจาก
อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ในด้าน
บุคลากรต้องมีความรู้ในด้านนี เพื่อท าให้น  ามีคุณภาพดีก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะ ส่วนอัตราก าลังมีการ
บริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสม ส่วนปัญหาด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีเมื่อใช้งานไประยะหนึ่งเกิด
การช ารุดตามสภาพการเวลาแต่ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม” (สัภาาษ  ์, 28 นันิาคภ 2559) 
              ผู้บริหารคนที่ 2 ได้กล่าิไิ้ิ่า “ปัญหาด้านงบประมาณกรมจัดสรรงบประมาณมาไม่เพียงพอ 
ด้านบุคลากรกรมฯ จะต้องจัดหาบุคลากรทางด้านช่างหรืออนุมัติให้เรือนจ าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความช านาญเป็นลูกจ้างท างานโดยตรงปัญหาด้านอุปกรณ์จะต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพ” (สัภาาษ์ ,.19 
นันิาคภ 2559)  
              ผู้บริหารคนที่ 6.ได้กล่าิไิ้ิ่า.“กรมราชทัณฑ์จัดสรรงบประมาณในส่วนของการบริหาร
จัดการน  าเสียน้อยเกินไปควรเพ่ิมวงเงินให้สามารถบริหารจัดการได้คล่องตัวมากกว่านี ด้านบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในระดับหนึ่งส่วนปัญหาด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยียังต้องปรับปรุงให้มีรูปแบบที่
ทันสมัย และเพ่ิมความสามารถประสิทธิภาพของระบบให้มากกว่านี ” (สัภาาษ์ ,.28 นันิาคภ 2559) 
              เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 3 กล่าิิ่า “ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณมีไม่เพียงพอปัญหาด้าน
บุคลากรมีความรู้ความสามารถในด้านนี ไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นระบบเก่าไม่มีการอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่
เพ่ิมเติมปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ไม่ทันสมัยเนื่องจากมีระบบที่ทันสมัยกว่านี ใช้แล้ว”.(สัภาาษ์ ,.28 
นันิาคภ 2559) 
              เจ้าหน้าที่เรือนจ้าคนที่ 4 กล่าิิ่า “ระบบบ าบัดน  าเสียเป็นระบบเก่าไม่ได้มาตรฐาน ส่วนตัวมี
ความรู้เรื่องบ่อบ าบัดน  าเสีย เพราะเคยผ่านการอบรมมาก่อน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการที่เครื่องสูบน  า
ช ารุดและใช้เวลาในการซ่อมนานมาก” (สัภาาษ์ ,19 นันิาคภ 2559)            
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จากการศึกษาท้าให้ทราบถึงปัญหาที่เกี่ยิระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิิเศษนนบรรีแยกเป็นประเด็นได้
ดังนี   
   1..ปัญหาเกี่ยิกับงบประภา์ในส่ินของการบริหารจัดการน ้าเสียไภ่เพีิยงพิอเภื่อเทียบกับ
จ้านินผู้ต้องขังและปริภา์น ้าที่ต้องบ้าบัดจ้านินภาก เนื่องจากอรปกร์ เครื่องภือต่าง.ๆ.ภีคิาภ
จ้าเป็นต้องได้รับการซ่อภแซภดูแลให้อยู่ในสาาพิที่ใช้งานได้   
      2..ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่ภีคิาภรู้เรื่องการบ้าบัดน ้าเสียนอกเรือนจ้าภีน้อยบรคลากรภีคิาภรู้
คิาภสาภารถในด้านนี ไภ่เพีิยงพิอ   
        3..ปัญหาอรปกร์ ช้ารรดเนื่องจากิัสดรอรปกร์ เก่าการซ่อภแซภต้องใช้เิลาเนื่องจะต้องท้า
ตาภตาภระบบของราชการต้องน้าไปส่งร้านซ่อภอรปกร์ เฉพิาะและต้องรายงานตาภสายบังคับบัญชา 
และไภ่ภีอรปกร์ ส้ารองช่ิงที่ซ่อภท้าให้การบ้าบัดน ้าเสียไภ่ภีประสิทนิาาพิ   
         4..ปัญหาการภีส่ินร่ิภของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่พิบิ่าผู้ต้องขังส่ินภากไภ่ภีส่ินร่ิภการ
บ้าบัดน ้าเสียเห็นได้จากการการทิ งขยะลงในรางระบายน ้าจ้านินภากในส่ินของเจ้าหน้าที่จะภีส่ินร่ิภ
เฉพิาะในส่ินที่ภีหน้าที่รับผิดชอบ ดังผู้ให้ข้อภูลส้าคัญซึ่งเป็นเจ้าพินักงานช้านาญงาน ซึ่งดูแลระบบบ้าบัด
น ้าเสียได้กล่าิไิ้ิ่า “ผู้ต้องขังส่วนมากไม่รับรู้การจัดการน  าเสียทิ งขยะลงท่อระบายน  าท าให้มีขยะจ านวน
มากเข้าสู่ระบบบ าบัด” (เจ้าหน้าที่คนที่ 4, สัภาาษ์ , 20 นันิาคภ 2559) และสอดคล้องกับผู้ให้ ข้อภูล
อีกคนซึ่งเป็นนักจัดการทั่ิไปเป็นหัิหน้าฝ่ายคิบครภแดน 2 ได้กล่าิไิ้ิ่า “เจ้าหน้าที่ในแดนจะมีส่วนร่วม
ขั นต้น เช่น ดูแล ตรวจสอบท่อรางระบายน  าให้อยู่ในสภาพใช้การได้ปกติอยู่เสมอและท าการซ่อมแซม 
กรณีช ารุด” (ผู้บริหารคนที่ 4 , สัภาาษ  ์, 20 นันิาคภ 2559)  
        5. ปัญหาเรื่องรูปแบบระบบบ้าบัดน ้าเสียและอรปกร์ ที่ล้าสภัยไภ่เหภาะกับสาาพิปัจจรบัน 
เนื่องจากภีผู้ต้องขังเพ่ิิภขึ นจ้านินภากปริภา์น ้าเสียก็ภากขึ นด้ิยท้าให้การบ้าบัดน ้าเสียไภ่ภี
ประสิทนิาาพิผู้ให้ข้อภูลส้าคัญซึ่งเป็นนักจัดการงานทั่ิไปช้านาญการเป็นผู้บังคับแดน 4 ได้กล่าิไิ้ิ่า 
“ปัญหาเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยียังต้องปรับปรุงให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและเพ่ิมความสามารถ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีให้มากกว่านี ” (ผู้บริหารคนที่ 6, สัภาาษ์ ,. 28 นันิาคภ 2559) 
 
4.4  แนวทางการแก้ไขปัญหาบริหารและการจัดการน ้าเสยีของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
        จากการสัภาาษ์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เรือนจ้าพิิเศษนนบรรี ข้อเสนอแนะและแนิทาง
แก้ปัญหาจะภีลักษ์ะที่คล้าย ๆ และสอดคล้องกัน ดังผู้ให้ข้อภูลส้าคัญซึ่งเป็นผู้เสนอแนิทางได้กล่าิไิ้
ดังนี  
   1..รัฐคิรภีการจัดสรรงบประภา์ที่เพีิยงพิอและเหภาะสภในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ดดยเฉพิาะอย่างยิ่ งการซ่อภแซภิัสดรอรปกร์ และจัดซื อิัสดรอรปกร์ ที่ภีคร์าาพิและทันสภัย                
เพ่ืิอก่อให้เกิดประสิทนิาาพิและประสิทนิผลสูงสรดในการปฏิบัติงาน ดังค้าสัภาาษ์ ผู้บริหารเรือนจ้าได้
กล่าิไิ้ิ่า “ควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม หรือจัดซื ออุปกรณ์ใหม่เพ่ิมเติมกระบวนการบ าบัดน  า
เสียมีประสิทธิภาพขึ น” (ผู้บริหารคนที่ 1, สัภาาษ  ์, 28 นันิาคภ 2559) 
   2. คิรภีการปรับปรรงระบบาายในทั งระบบที่เกี่ยิข้องกับกระบินการจัดการน ้าเสีย เช่น 
เครื่องสูบน ้าระบบไฟฟ้า และระบบเครื่องยนต  เป็นต้น ดังที่ผู้บริหารเรือนจ้าได้กล่าิไิ้ิ่า “ควรปรับปรุง 
เครื่องสูบน  าทิ งระบบไฟฟ้าและเครื่องดีเซลขนาดใหญ่ไว้ส ารองมีการสูบเลนท าความสะอาดก้นบ่อ  
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เครื่องสูบน  าทั งระบบไฟฟ้าและเครื่องดีเซลขนาดใหญ่ไว้ส ารอง มีการสูบเลนท าความสะอาดก้นบ่อ” 
(ผู้บริหารคนที่ 2, สัภาาษ  ์, 19 นันิาคภ 2559) 
   3..พัิฒนาบรคลากรที่ภีอยู่เดิภและสรรหาคัดเลือกบรคลากรใหภ่ที่ภีคิาภรู้คิาภสาภารถเกี่ยิกับ
การจัดการน ้าเสียเข้าภาในองค การดังที่หัิหน้าฝ่ายบริหารทั่ิไปได้กล่าิไิ้ิ่า.“จะต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ในการจัดการน  าเสียที่เข้าใจกระบวนการบ าบัดน  าเสีย และจะต้องเก่งพอในการปฏิบัติงาน จะต้อง
ให้ความส าคัญกับการบ าบัดน  าเสียเพราะปัจจุบันกระทบกับประชาชนโดยรวม” (ผู้บริหารคนที่ 3, 
สัภาาษ  ์, 19 นันิาคภ 2559) 
    แนิทางดังกล่าิเป็นไปในทิศทางเดียิกันกับค้ากล่าิของผู้อ้านิยการส่ินคิบครภผู้ต้องขังที่
กล่าิไิ้ิ่า “ควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ มาปฏิบัติงาน” (ผู้บริหารคนที่ 2, สัภาาษ์ ,        
19 นันิาคภ 2559)  
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
         ในบทนี้เป็นการสรุปผลการศึกษารวมทั้งอภิปรายผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรีเพ่ือทราบถึงกระบวนการบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้า
พิเศษธนบุรี และปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี และน้าเสนอแนวทาง
ในการบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี สามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี  
     ภาพรวมของการวิจัยครั้งนี้ ใช้ทฤษฎีกระบวนการจัดการ ของฮองรี ฟาร์โยล์ ซึ่งประกอบด้วย      
5 ขั้นตอน (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ 
(Controling) (4) การประสานงาน (Coordinating) (5) การควบคุม (Controlling) และการมีส่วนร่วม 
(Partieipation) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษากระบวนการบริหารและจัดการน้้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย (1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารและการจัดการน้้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรี   
(2) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี (3) เพ่ือน้าเสนอ
ในการบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่
เรือนจ้าพิเศษธนบุรี ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้บริหารเรือนจ้าพิเศษธนบุรี จ้านวน 7 คน และข้าราชการเรือนจ้า
พิเศษธนบุรี จ้านวน 19 คน และนักวิชาการที่มีความรู้ในเรื่องการบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 
27 คน ซึ่งการวิจัยสามารถสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี้ 
  
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  สรุปการบริหารและการจัดการน้้าเสียเรือนจ้าพิเศษธนบุรีในปัจจุบันเป็นเรือนจ้าขนาดใหญ่      
มีพ้ืนที่ภายในก้าแพง 28 ไร่.1 งาน 64 ตารางวา มีผู้ต้องขัง 5,898.คนแบ่งเป็นแดนควบคุมทั้งหมด       
6 แดน มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 202 คน การบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี แบ่งพ้ืนที่
การบริหารจัดการออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารและการจัดการน้้าเสียภายในเรือนจ้า และการบริหาร   
และการจัดการน้้าเสียภายนอกเรือนจ้า มดีังนี้  
  5.1.1 การบริหารและการจัดการน ้าเสียภายในเรือนจ้า 
     น้้าเสียที่เกิดขึ้นภายในเรือนจ้าหรือเป็นแหล่งก้าเนิดของน้้าเสียซึ่งเกิดจากการใช้น้้าของ
ผู้ต้องขังซึ่งการใช้น้้าก็เหมือนกับการใช้ชีวิตข้างนอก เช่น การอาบน้้า ซักผ้า ล้างสิ่งของที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร น้้าเสียเหล่านี้จะระบายลงในรางขนาด 0.40 ม. .ซึ่งมีรอบภายในก้าแพงเรือนจ้า        
และน้้าเสียที่เกิดจากส้วมจะไหลไปยังบ่อเกรอะแล้วน้้าเสียจากบ่อเกรอะจะระบายลงในท่อไปรวมกับราง
ขนาด 0.40 เมตร ไปรวมกับน้้าเสียที่เกิดจากน้้าใช้แล้วไหลระบายออกมานอกเรือนจ้าไปรวมที่บ่อสูบ   
เพ่ือสูบลงในในบ่อเติมอากาศซึ่งอยู่ภายนอกเรือนจ้าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจัดการน้้าเสียในเรือนจ้า         
คือเจ้าหน้าที่ในแดนขังหรือในเรือนจ้าจะดูแลเรื่องการระบายน้้าในรางระบายไม่ให้อุดตันไม่ให้มีขยะติดอยู่
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ในรางในบริเวณพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยก้าชับไมใ่ห้ผู้ต้องขังทิ้งขยะลงในรางระบายน้้าซึ่งเป็นต้นเหตุของราง
ระบายน้้าอุดตัน ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ดีเห็นได้จากไม่มีน้้าเสียตกค้างอยู่ในเรือนจ้าและไม่มีขยะมูล
ฝอยในรางระบายน้้า 
  5.1.2 การบริหารและการจัดการน ้าเสียภายนอกเรือนจ้า 
     เมื่อน้้าเสียระบายมาตามรางจากภายในเรือน จะไหลมาลงบ่อพักข้างก้าแพงเรือนจ้าบ่อพัก
จะมีขยะมากเพราะเป็นจุดแรกท่ีรับน้้าจากในเรือนจ้าบ่อพักมีขนาด 0.8x 1.00.เมตร จะมีทุก 15-20 เมตร   
น้้าจะไหลไปตามท่อขนาด 80 เซนติเมตร จะมารวมที่บ่อสูบ ซึ่งมีขนาด 3.00x6.00 เมตร ก่อนเข้าบ่อสูบ
จะมีที่ดักขยะเพ่ือไม่ให้ขยะลงในลงบ่อสูบจากนั้นก็จะสูบน้้าเสียลงไปในบ่อเติมอากาศที่มีขนาด           
35 x 60.00 เมตร แล้วเติมอากาศด้วยระบบใบพัดโดยจะเปิดเครื่องเติมอากาศ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.30.น..เฉพาะช่วงเวลากลางวันแล้วน้้าก็จะล้นระบายมายังบ่อตากแล้วระบายลงสู่คลองสาธารณะ
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบน้้าเสียมีเจ้าหน้าที่ 2 คน ที่รับผิดชอบดูแลโดยมีผู้ต้องขังที่มาท้างานนอกเรือนจ้าเป็น
ผู้ช่วยเหลือโดยท้าการเอาขยะท่ีบ่อพักที่ดักขยะออกไม่ให้อุดตันท่อและมีหน้าที่ปิด-เปิด เครื่องเติมอากาศ
ระบบใบพัด              
    จากการทดสอบน้้าทิ้งสรุปได้ว่าคุณภาพน้้าทิ้งไม่ได้ตามาตรฐานตามก้าหนดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ก้าหนดจะเห็นได้ว่าค่าออกซิเจนในน้้า (BOD) ที่ทดสอบได้ 82.3 
มิลลิกรัม/ลิตร แต่ค่าที่ก้าหนดตามมาตรฐาน BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ต่อลิตร จึงสรุปได้ว่าควรบ้าบัด
น้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรีไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการจัดการน้้าเสียที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย   
       5.2.1 กระบวนการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
    1) .การวางแผน (Planning) .เดิมเมื่ อ  20 ปีที่แล้วผู้ต้องขังประมาณ 3 ,000 คน             
การออกแบบการบ้าบัดน้้าเสียแบบเติมอากาศ ช่วงแรกก็สามารถใช้งานได้ดีแต่เมื่อมีผู้ต้องขังเพ่ิมขึ้นใน
ปัจจุบันประมาณ 6,000 คน ซึ่งเพ่ิมจ้านวนมาเป็น 2 เท่าในขณะที่การบ้าบัดน้้าเสียยังเป็นแบบเดิม
ประกอบกับเครื่องจักรและอุปกรณ์เสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งานฉะนั้นต้องมีการวางแผนใหม่โดยหา
รูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบกับ
การบ้าบัดน้้าเสีย และมีแผนงานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2546,.หนา้.6).ที่ได้อธิบายไว้ว่าอายุการใช้งานของอุปกรณ์
การบ้าบัดน้้าเสียจะมีอายุการใช้งาน 10 ปี จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ท้ังหมด  
   2) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดเจ้าหน้าที่มารับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน้้าเสีย 
แบ่งเป็น 2 พ้ืนที่คือ ในแดนภายในเรือนจ้าและพ้ืนที่ภายนอกเรือนจ้าบริเวณที่รวบรวมน้้าเพ่ือการบ้าบัด
ก่อนปล่อยลงคลองสาธารณะการจัดเจ้าหน้ารับผิดชอบภายในแดนสามารถจัดการได้ดีคือ พ้ืนที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของใครคนนั้นก็รับผิดชอบความสะอาดการระบายน้้าไม่ให้มีการอุดตันเนื่องจากภายใน
แดนมีเจ้าหน้าที่หลายคนที่ร่วมกันรับผิดชอบ และไม่มีขั้นตอนยุ่งยากในการด้าเนินการส่วนพ้ืนที่นอก
เรือนจ้ามีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2 คนคือ 1. นายวีรพล ไกรเนตร หัวหน้าฝ่ายพัสดุอาคารสถานที่ซึ่งมีหน้าที่
ก้ากับดูแลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ช้ารุด และรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าฝ่าย
การบ้าบัดน้้าเสียด้านนอกเรือนจ้า 2. นายเสริมศักดิ์ บุญจันทร์ รับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการ         
จัดการบ้าบัดน้้าเสียโดยมีผู้ต้องข้าท้างานนอกเรือนจ้าเป็นช่วยเหลือ เช่นการเอาขยะออกจากบ่อพักหรือ 
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บ่อดักขยะปิด-เปิด เครื่องเติมอากาศเมื่อวัสดุอุปกรณ์ช้ารุดเสียหายก็จะแจ้งหัวหน้าฝ่ายพัสดุเพ่ือท้าการ
ส่งซ่อมต่อไปสอดคล้องทฤษฎีของ.Henri.Fayol (อ้างในสมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, 2549, หน้า 213) กล่าวถึง
การจัดองค์การว่าการจัดองค์การหมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างขนาดต่าง ๆ และอ้านาจหน้าที่ให้อยู่ใน
ส่วนที่เหมาะสม  
    การบริหารและการจัดการน้้าเสียภายในเรือนมีการรับผิดชอบภายในแดนดีอยู่แล้วมีการ
ก้าจัดขยะไม่ให้ตกค้างภายในรางแต่ควรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังในการเข้ามามีส่วนร่วมไม่ให้ทิ้งขยะและ
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้มากขึ้นเพ่ือจะลดจ้านวนขยะเพราะมีขยะไหลมาตกค้างภายนอก
เรือนจ้าจ้านวนมากส่วนการบริหารและการจัดการน้้าเสียภายนอกควรจะเพ่ิมเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้นอย่าง
น้อยไม่ต่้ากว่า 3 คน และส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นถ้ามี
เจ้าหน้าที่น้อยหากมีการย้ายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานที่อ่ืนก็จะขาดคนที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนอย่างต่อเนื่อง
การเพ่ิมจ้านวนคนต้องพิจารณาความเหมาะสมกับปริมาณงาน  
   3) การสั่งการบังคับบัญชา เป็นการสั่งการตามสายบังคับบัญชาซึ่งการสั่งการแบ่งเป็น     
2 ส่วน คือการสั่งการที่รับผิดชอบภายในเรือนจ้าและการสั่งการที่รับผิดชอบภายนอกเรือนจ้าแต่ผู้ปฏิบัติ
ที่รับผิดชอบภายนอกเรือนจ้าสังกัดส่วนควบคุมซึ่งจะเป็นการสั่งการข้ามฝ่ายแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการ
ปฏิบัติเนื่องจากการบริหารงานของเรือนจ้าขึ้นอยู่กับตัวเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติเป็นส้าคัญโดยเฉพาะตัว
ผู้บริหารเป็นส้าคัญซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย ของพงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น (2550, หน้า 58-64) กล่าวได้ว่า 
ความส้าเร็จหรือล้มเหลวในการบริหารงานเรือนจ้าย่อมขึ้นอยู่กับตัวเจ้ าพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นส้าคัญ
โดยเฉพาะตัวผู้บริหารเรือนจ้าทัณฑสถานถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถดีมีความรับผิดชอบหน้าที่มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมและมีความเป็นธรรมในการปกครองตลอดจนเป็นที่
ยอมรับนับถือของเจ้าพนักงานส่วนใหญ่แล้วการบริหารงานเรือนจ้าย่อมจะบรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้  
   4) การประสานงาน จากการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติงานท้าตามค้าสั่ งของผู้บังคับบัญชา
ตามล้าดับชั้นการประสานงานก็ต้องรายงานตามบังคับบัญชา การประสานงานระหว่างส่วนควบคุม
ผู้ต้องขังกับส่วนบริหารก็มีการประสานงานกันด้วยดีอาจจะมีอุปสรรคบ้างในบางครั้งแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานหากมีปัญหาก็จะประชุมหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วน้าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่ง
การสอดคล้องกับงานวิจัย ของอายุตม์ สินธพพันธ์ (2544, หน้า.46-53) ได้กล่าวถึงการประสานงานไว้ว่า
การประสานงาน.และตรวจตราอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบริหารส่วนกลางกับเจ้าหน้าที่เรือนจ้า   
เพ่ือประโยชน์ในการก้าหนดนโยบายการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางทัณฑปฏิบัติการรักษาไว้ซึ่งระบบ
มาตรฐานและความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  
   5) การควบคุม (Controlling) การก้ากับดูแลเกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษ
ธนบุรีในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของส่วนควบคุมผู้ต้องขังก็ก้ากับดูแลเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานในเรือนจ้าส่วนฝ่ายบริหารก็ก้ากับดูแลการบ้าบัดน้้าเสียนอกเรือนจ้าฝ่ายบริหารมีการสั่ง
การข้ามสายบังคับบัญชาแต่ก็มีปัญหาก็น้าไปร่วมกันพิจารณาในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารงาน
ของเรือนจ้าซึ่งมีผู้บัญชาการเรือนจ้าเป็นประธานคอยก้ากับดูแลซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์อภินันทน์  
จันกลิ่น กล่าวได้กล่าวถึงการบริหารหรือการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงบ้ารุงรักษาตลอดจนการ
ก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ของเรือนจ้า 1. ผู้บริหารเรือนจ้าต้องดูแลเอาใจใส่เรื่องการบ้ารุงรักษาอาคาร



74 

สถานที่ของเรือนจ้าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ 2. การซ่อมแซมอาคารผู้บริหารต้อง
ดูแลซ่อมแซมให้เรียบร้อยอยู่เสมอ (พงษ์อภินันทน์ จันกลิ่น, 2550, หน้า 58-64)  
  6).การมีส่วนร่วม (Partieipation).ของเจ้าหน้าที่เรือนจ้าพิเศษธนบุรี.พิจารณาตามแนวคิด
ของ ธนภรณ์ เมทนีสดุดี ซึ่งมี 4 มิติ คือ  
  1. การร่วมคิดวางแผน กระบวนการต่าง.ๆ.ของการบ้าบัดน้้าเสียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ไม่ได้มีส่วนร่วมคิดเพราะรูปแบบการบ้าบัดน้้าเสียเป็นรูปแบบเดิมที่ใช้กันมานานตั้งแต่เริ่มเปิดเรือนจ้า 
  2. การร่วมตัดสินใจพบว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสียก็มีการร่วมประชุม
ปรึกษาหารือเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบ้าบัดน้้าเสียทั้งหมดและร่วมกันตัดสินใจแนวทางที่เหมาะสมที่สุด  
  3. การร่วมปฏิบัติตามโครงการ พบว่าผู้ที่มีร่วมปฏิบัติการเก่ียวกับการบริหารจัดการน้้า
เสียเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบตามพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบคือภายในแดนก็จะมี
เจ้าหน้าที่ก้ากับดูแลความสะอาดไม่ให้มีขยะในการระบายน้้าและไม่ให้รางระบายน้้าอุดตันส่วนรอบนอก
เรือนจ้าก็มีหน้าที่เอาขยะออกจากบย่อพักหรือที่ดักขยะและคอยปิด-เปิดเครื่องเติมอากาศก่อนระบาย   
น้้าเสียลงคลองสาธารณะ  
  4..การติดตามประเมินผล จากการศึกษาพบว่าก่อนปล่อยน้้าเสียลงคลองสาธารณะ   
ไม่มีการทดสอบคุณภาพน้้ าว่าน้้ าที่ ได้ผ่ านกระบวนการจัดการน้้ า เสียมีคุณภาพเป็นอย่างไร                
เรือนจ้าพิเศษธนบุรีจึงไม่ได้ประเมินผลได้ว่าการบริหารจัดการน้้าเสียมีประสิทธิภาพหรือไม่  
  การมีส่วนร่วมสรุปได้ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเช่น           
การวางแผนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะแผนงานและรูปแบบการบ้าบัดน้้าเสียแบบเก่า    
ที่วางแผนและออกแบบกันมาเมื่อครั้งเปิดใช้งานเรือนจ้าใหม่และปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน            
การตัดสินใจก็จะมีส่วนร่วมเฉพาะผู้บริหารของเรือนจ้าการร่วมปฏิบัติงานก็จะมีส่วนร่วมเฉพาะผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าเท่านั้นการติดตามประเมินผลพบว่าไม่มีการ
ติดตามประเมินผลว่าคุณภาพน้้าทิ้งได้ตามมาตรฐานที่ก้าหนดหรือไม่  
       5.2.2 ปัญหาอุปสรรคการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
            จากการศึกถึงปัญหาอุปสรรคการบริหารและการจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี
สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
   1).ปัญหาระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นรูปแบบรูปแบบเก่าใช้งานมานานถึง 22.ปี.ซึ่งการ
ออกแบบเดิมใช้ส้าหรับรองรับผู้ต้องขังประมาณ 3,000.คน.แต่ปัจจุบันมีผู้ต้องขังเพ่ิมขึ้นประมาณ 6,000 
คนฉะนั้นการบ้าบัดน้้าเสียรูปแบบเดิมจึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับอายุการใช้งานของอุปกรณ์การบ้าบัดน้้า
เสียจะมีอายุการใช้งาน 10 ปี จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ 
   2) ปัญหาการขาดงบประมาณในการซ่อมแซมอุปกรณ์หรืองบประมาณในการจัดซื้อ
จัดสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ให้เหมาะสมกับปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของนัฎฐา ชื่นชม ศึกษา
การบริหารระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลนครราชสีมาพบว่าด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ด้าเนินงานการจัดสรรงบประมาณก็เป็นไปอย่างล่าช้า     
   3) ปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้ความช้านาญด้านบ้าบัดน้้าเสียมีจ้านวนไม่เพียงพอ       
ในการบ้าบัดน้้าเสียที่มีปริมาณน้้าจ้านวนมากและจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าหากมีการย้ายลาป่วย
หรือลากิจของเจ้าหน้าที่การบ้าบัดน้้าเสียก็จะไม่ต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย.ของสุทธินนท์ สมบัติ   
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จิรากรณ์ ศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการด้าเนินงานระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพบว่าปัจจัย
ด้านบุคคลากรเป็นปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการด้าเนินงานค่อนข้างสูงถึงสูงมาก 
  4) ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียที่พบว่า
ผู้ต้องขังมีการทิ้งขยะลงในรางระบายน้้าเสียจ้านวนมากส่วนเจ้าหน้าที่จะมีส่วนร่วมเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ในกระบวนการบ้าบัดน้้าเสียเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของจ้าลอง โพธ์บุญ ได้กล่าวไว้ว่าการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งรับรู้การเปลี่ยนแปลงสาเหตุของปัญหาและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมน่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นการเพ่ิมสมรรถนะ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดี (จ้าลอง โพธิ์บุญ, 2551, หน้า 27)
 5.2.3 แนวทางในการบริหารและการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
           1) แผนงานใหม่ (Planning) เนื่องจากระบบบ้าบัดเดิมมีอายุการใช้งานมานาน 22 ปี      
มีการออกแบบไว้ส้าหรับผู้ต้องขัง 30,000 คน ปัจจุบันมีผู้ต้องขังเพ่ิมข้ึนประมาณ 6,000 คน ระบบบ้าบัด
น้้าเสียควรก้าหนดแผนการด้าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 1..ระยะเร่งด่วนระยะด้าเนินการเวลาให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี โดยให้เร่งซ่อมแซมเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ช้ารุดเสียหายรวมถึงเปลี่ยนเครื่องจักร        
และอุปกรณ์ใหม่เพ่ือให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียสามารถใช้งานบ้าบัดน้้าเสียให้มีน้้าทิ้งมีคุณภาพที่ดีขึ้นก่อน
ปล่อยน้้าเสียลงคลองสาธารณะ 2..ช่วงการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรีใหม่ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยต้องให้นักวิชาการที่มีความรู้ความช้านาญในการออกแบบระบบ
บ้าบัดน้้าเสียซึ่งควรจะแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 3. ช่วงแผนระยะยาวคือ.การวางแผนในการบ้าบัดในช่วง     
10 ปี ตามอายุการใช้งานของระบบบ้าบัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีอายุการใช้งานครบ 10 ปี จะต้อง
เปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ใหม่ (ตามแนวทาง ของอาจารย์ ศิลปะชัย  ถิรวิทยาคม)          
   2) การจัดองค์กร (Organizing) หรือการจัดเจ้าหน้ามารับผิดชอบส้าหรับเรือนจ้าที่มีความ
จ้าเป็นต้องจัดเป็น 2 แนวทาง คือ พ้ืนที่ภายในก้าแพงเรือนจ้า และพ้ืนที่ภายนอกเรือนจ้าเนื่องจาก       
มีข้อจ้ากัดในการเข้า-ออก ภายในเรือนจ้าการที่มีผู้บัญชาการคอยก้ากับดูแลซึ่งดีอยู่แล้วแต่อาจจะเพ่ิม
ช่องทางในการติดต่อประสานงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้นและการจัดบุคลากรที่
มีความรู้ให้ตรงกับงานรับผิดชอบ 
   3) การสั่งการบังคับบัญชา การสั่งการตามล้าดับชั้นบังคับบัญชาไปสู่ผู้ปฏิบัติอาจจะดูล่าช้า 
แต่ในระบบราชการถือว่ามีความจ้าเป็น และท้าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันซ่ึงที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัย ของ พงอภินันท์ จันกลิ่น (2550,.หน้า.58-64) ที่พบว่าการส้าเร็จหรือการล้มเหลวในการ
บริหารงานเรือนจ้าขึ้นอยู่กับตัวเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นส้าคัญ  
   4).การประสานงานเนื่องจากการบริหารจัดการน้้าเสียอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
ควบคุมผู้ต้องขัง และส่วนบริหารทั่วไปซึ่งถ้ามีความขัดแย้งกันก็จะส่งผลกับการบริหารและการจัดการน้้า
เสียผู้บังคับบัญชาการเรือนจ้าจะต้องเป็นตัวเชื่อมในการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้ง 
   5) การควบคุม (Controlling) การก้ากับดูแลการบริหารจัดการน้้าเสียของเรือนจ้า      
โดยคณะกรรมการบริหารงานเรือนจ้าซึ่งมีผู้บัญชาการเรือนจ้าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญในการก้ากับดูแล 
ให้ระบบบ้าบัดน้้าเสียทั้งระบบสามารถด้าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งดีอยู่แล้ว 
แต่ควรเพ่ิมเติมเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานในระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มากขึ้นเพราะ   
เป็นงานที่นอกเหนือจากหน้าที่หลัก (การควบคุมผู้ต้องขัง) เป็นงานที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะ 
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ต้องทนกับกลิ่นและความสกปรกของน้้าเสีย 
    6) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ควรจะมีการส่งเสริมหรือ
รณรงค์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังมีส่วนร่วมตามแนวคิดของธนภรณ์ เมทนีสดุดี คือ  
   1. การร่วมคิดวางแผนกระบวนการต่าง ๆ ของกระบวนการบ้าบัดน้้าเสีย 
   2. การร่วมตัดสินใจเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการบ้าบัดน้้าเสีย 
   3. การร่วมปฏิบัติตามโครงการของการบริหารจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี  
   4..การร่วมติดตามประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษ
ธนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด ของจ้าลอง โพธิ์บุญ ได้กล่าวไว้ว่า “การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ทัง้รับรู้การเปลี่ยนแปลงสาเหตุของปัญหาการมีส่วนร่วมในการแก้ไข้ปัญหา และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 
น่าจะเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุด” (จ้าลอง โพธิ์บุญ, 2551, หน้า 27)  
                 จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้การบริหารงานเรือนจ้าจะประสบผลส้าเร็จมากน้อยแค่ไหนนั้น    
ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดคือ.ผู้บัญชาการเรือนจ้าเพราะเป็นผู้ที่มีอ้านาจสูงสุดในการบริหารและการจัดการ            
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงอภินันท์ จันกลิ่น.ที่พบว่า “ผู้บริหารเรือนจ้าทัณฑสถานถ้าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถดีมีความรับผิดชอบหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมและมี
ความเป็นธรรมในการปกครองตลอดจนเป็นที่ยอมรับนับถือของเจ้าพนักงานส่วนใหญ่แล้วการบริหารงาน
เรือนจ้าย่อมจะบรรลุความส้าเร็จตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้” (พงอภินันท์ จันกลิ่น, 2550, หน้า 58-64)    
 
5.3  ข้อเสนอแนะ  
  5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ         
  1) แผนงานในการออกแบบรูปแบบการบ้าบัดน้้าเสียใหม่แนวทางการเลือกใช้ระบบบ้าบัด
น้้าเสียขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง .ๆ คือ 1..ลักษณะของน้้าเสีย 2..ระดับของการบ้าบัด.3..สภาพพ้ืนที่ตาม
แนวทางของจุฬากรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งการออกแบบจ้าเป็นต้องให้นักวิชาการที่มีความรู้ความช้านาญ     
ในการออกแบบระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่  
   2) แผนงานในการจัดท้างบประมาณเมื่อได้รับรูปแบบแล้วก็ส่งรูปแบบพร้อมประมาณการ
ในการจัดซื้อหรือก่อสร้างไปยังกรมราชทัณฑ์เพ่ืออนุมัติงบประมาณ 
   3).แผนงานในด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับรูปแบบทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากร
และจ้านวนของบุคลากรหรือการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 
   4).ด้านงบประมาณในการบ้ารุงซ่อมแซมให้เพียงพอและต่อเนื่องและควรมีอุปกรณ์ส้ารองกรณี
ส่งซ่อม 
   5)  มีการประเมินผลการบริหารจัดการน้้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรีอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ 
  5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
   1).ก้าหนดให้ออกแบบระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียใหม่ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน และการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอเพ่ือให้การดูแลและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัด
น้้าเสียให้มีประสิทธิภาพ  
                  2).ประเมินผลการบริหารและการจัดการน้้าของเรือนจ้าพิเศษธนบุรีติดตามปัญหา      
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
   3) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส้าหรับผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการบริหารจัดการน้้าเสีย 
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เพ่ือขวัญ และก้าลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
  5.2.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
             1) ควรท้าการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 
             2) การเลือกกรณีศึกษาควรศึกษาวิจัยในเรือนจ้าอ่ืน ๆ ทั่วทั้งประเทศ เพ่ือให้เห็นรูปแบบ
การจัดการน้้าเสียในลักษณะอ่ืน ๆ 
             3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Study) ระหว่างการจัดการน้้าเสียของ
เรือนจ้าพิเศษธนบุรีกับเรือนจ้าอื่น ๆ เพ่ือเห็นความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของแต่ละระบบ 
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ภาพผนวก ก.1 บ่อบ ำบัดรวมเป็นบ่อขนำด 35 x 60 เมตร ลึก 2.50 เมตร 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพผนวก ก.2 ลักษณะกำรระบำยน  ำอำบน  ำใช้ไหลลงรำงรับน  ำระบำยออกนอกเรือนจ ำ 
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ภาพผนวก ก.3 น  ำจำกส้วมไหลมำรวมกับรำงระบำยน  ำ 
 
 
 

รูปที่ 4 รำงระบำยน  ำภำยในเรือนจ ำ 
  

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.4 รำงระบำยน  ำภำยในเรือนจ ำ 
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ภาพผนวก ก.5 ที่อำบน  ำ,ส้วมแถว และอำคำรภำยในเรือนจ ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพผนวก ก.6 ตะแกรงดักขยะรำงระบำยน  ำภำยในแดน 
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ภาพผนวก ก.7 บ่อพักของท่อระบำยน  ำที่รับน  ำจำกรำงระบำยน  ำภำยในเรือนจ ำ 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพผนวก ก.8 บ่อพักจะมีทุกระยะ 15 เมตรระบำยน  ำไปยังบ่อสูบ 
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ภาพผนวก ก.9 บ่อดักขยะก่อนเข้ำบ่อสูบ 

 
 
 

รูปที่ 10 ตะแกรงดักขยะก่อนเข้ำบ่อสูบ 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

ภาพผนวก ก.10 ตะแกรงดักขยะก่อนเข้ำบ่อสูบ 
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ภาพผนวก ก.11 บ่อสูบขนำด 2x4 เมตร ลึก 3 เมตร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ก.12 สูบน  ำจำกบ่อสูบลงบ่อเติมอำกำศ 
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ภาพผนวก ก.13 เติมอำกำศด้วยระบบใบพัด 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพผนวก ก.14 ระบำยลงสู่บ่อผึ่ง 
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ภาพผนวก ก.15 ท่อระบำยลงสู่คลองสำธำรณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพผนวก ก.16 สัมภำษณ์ ดร.ศิลปชัย ถิรวิทยำคม อำจำรย์คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
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ภาคผนวก ก.17  เก็บตัวอย่ำงน  ำเพ่ือท ำกำรทดสอบคุณภำพน  ำทิ ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพผนวก ก.17  ใบช ำระค่ำน  ำประปำ 
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ภาพผนวก ก.18  ใบแสดงค่ำของน  ำ 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่เรือนจ าและนักวิชาการ  
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3 แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดที่ 3 : กลุ่มนักวิชาการ 

 
          3.1 ท่านคิดว่าปัจจัยหรือข้อมูลอะไรที่จะน้ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบการบ้าบัดน ้าเสียที่
เหมาะสม 
          3.2  ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานครท่านคิดว่า ควรมีรูปแบบเป็นอย่างไร 
       3.3  การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษกรุงเทพมหานคร ควรเป็นอย่างไร    
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แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดที่ 1: กลุ่มผู้บริหารเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
 
ชื่อ................................................นามสกุล..........................................ต้าแหน่ง............ ............................... 
หน้าที่รับผิดชอบ.......................................................เพศ.................อายุ........ .... อายุราชการ..................... 
  
         เนื่องจากผู้บริหารเรือนจ้า เป็นผู้ที่ก้าหนดแนวนโยบายและเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ค้าถามจึง
ต้องเน้น เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการ
จัดการน ้าเสีย จึงแยกค้าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  
ส่วนที่ 1 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการน ้าเสีย ของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
 มิติที่ 1 การวางแผน 
1.1 รูปแบบหรือแผนงานกระบวนการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
มีความเหมาะสมกับ ความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

...................................................................................................... ................................................. 
1.2 จากสถานการณ์ ปัญหาวิกฤตผู้ต้องขังล้นเรือนจ้าในปัจจุบันท้าให้มีการใช้น ้าจ้านวนมาก เรือนจ้า
พิเศษธนบุรีมีแผน หรือแนวทางการปฏิบัติ ในอนาคตอย่างไร
 ............................................................................................................................. ..........................
 ........................................................................................................ ...............................................
 ............................................................................................................................. .......................... 
1.3 เนื่องจากอาคารมีอายุการก่อสร้างที่ยาวนานท้าให้อาคารช้ารุดทรุดโทรม เรือนจ้ามีแผนหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที ่2 การจัดองค์การ 
1.1 กระบวนการการบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าอยู่ในความรับผิดชอบของส่วน
หรือฝ่ายไหนของเรือนจ้า มีเหตุผลหรือหลักการอย่างในการจัดผู้รับผิดชอบ 

............................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................  
1.2 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในด้านการการบ้าบัดน ้าเสียเพียงพอหรือไม่อย่างไร 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... .............................................

............................................................................................................................. ......................... 
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1.3 ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบน ้าเสียมีความคล่องตัว มีเวลาในการปฏิบัติงาน
เต็มที่หรือ เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติหน้าที่หลักคือการควบคุมผู้ต้องขังหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. .........................

............................................................................................................................. .........................

.................................................................................................. .................................................... 
 มิติที่ 3 การบังคับบัญชาสั่งการ  
3.1  การสั่งการของผู้บริหารเกี่ยวการบ้าบัดน ้าเสียไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสั่งการตามสายบังคับ
บัญชาหรือเป็นการสั่งการโดยตรงกับผู้ปฏิบัติรับผิดชอบที่ได้รับหมอบหมาย อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................................................ ...............................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.2  ในกรณีที่มีปัญหาหรือมีอุปสรรคในบริการจัดการน ้าเสีย ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงมีอ้านาจในการ
ตัดสินใจสั่งการ หรือไม่อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.3  การสั่งการสั่งตามขั นตอนบังคับบัญชาคือ ผู้บัญชาการเรือนจ้า ผู้อ้านวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย 
เจ้าหน้าที่เรือนจ้า และผู้ต้องขัง กับการสั่งการโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา สู่ผู้ปฏิบัติงาน  อย่างไหนสะดวก
กับการปฏิบัติงานกว่า หรือการสั่งการแบบไหน ที่สามารถท้าให้กระบวนการจัดการน ้าเสียมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ 

............................................................................................................................... ........................

........................................................................................................... ............................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที่ 4 การประสานงาน 
4.1  การแบ่งงานกันรับผิดชอบในกระบวนการจัดการน ้าเสีย แต่ละงานแต่ละหน้าที่มีการเชื่อมโยง 
ช่วยเหลือเกื อกูลกัน ของทุกคนให้เข้ากันได้หรือปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้หรือไม่ อย่างไร  

....................................................................................................................... ................................

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................... .............................................................................. 
4.2  หากมีปัญหาในกระบวนการจัดการน ้าเสีย แต่ละงานแต่ละหน้าที่ มีการปรึกษาหารือถึงปัญหาที่
เกิดขึ นเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. .......................... 
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 มิติที่ 5 การควบคุม 
5.1  ผู้ที่รับผิดชอบในการก้ากับดูแล เกี่ยวกับระบบบ้าบัดน ้าเสีย ได้ประชุมร่วมกัน รวบรวมปัญหา 
และอุปสรรค และแก้ปัญหาร่วมกันหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
5.2  เนื่องจากเจ้าหน้าของเรือนจ้ามีภารกิจหลักคือ ควบคุมผู้ต้องขัง การรับผิดชอบระบบจัดการน ้า
เสียเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมขึ น ในส่วนนี มีสิ่งจูงใจหรือพิจารณาผลงาน ในการปฏิบัติหน้าที่นี 
หรือไม่อย่างไร 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

................................................................................................................................... .................... 
5.3  ผู้ที่รับผิดชอบ ควบคุม กับดูแลระบบการจัดการน ้าเสีย ได้ประเมิน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ น รายงานผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
  
ส่วนที่ 2 การศึกษาการมีส่วนร่วมการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
            มิติที่1 การร่วมคิด 
1.1 การบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้า ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการหรือไม่ 
อย่างไร 

........................................................................... ............................................................................

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................  
 มิติที่2 การร่วมตัดสินใจ 
2.1  รูปแบบการบริหารจัดการน ้าเสีย ท่านมีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที่3 การร่วมปฏิบัติตามโครงการ 
3.1  การบริหารจัดการน ้าเสียท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขั นตอนใด อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
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 มิติที่4  การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ 
4.1  การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าท่านได้ร่วมประเมินผลโครงการหรือไม่อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................... ........................................................................ 
 

ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
3.1  ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณท่านคิดว่ากรมราชทัณฑ์ได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของการบริหาร
จัดการน ้าเสียเพียงพอหรือไม่ เมื่อเทียบกับจ้านวนผู้ต้องขังที่มีจ้านวนมากและการบ้าบัดน ้าเสียปริมาณ
มากในปัจจุบัน 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.2  ปัญหาด้านบุคลากรท่านคิดว่าบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน ้า
เสียมีความรู้ความสามารถในด้านนี หรือไม่ มีอัตราก้าลังเพียงพอหรือไม่ 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.3  ปัญหาเรื่องอุปกรณ์ และเทคโนโลยี ท่านคิดว่ากระบวนการบริหารจัดการน ้าเสียมีวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัยเหมาะกับการใช้งานของรูปแบบปัจจุบันหรือไม่ 

............................................................................................................................. ..........................

................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................. .......................... 
3.4  การซ่อมแซมบ้ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ท่ีช้ารุด สามารถด้าเนินการได้ทัน และเป็นอุปสรรคในการ
บริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร 

.................................................................................................................... ...................................

............................................................................................................................. ..........................

...................................................................... ................................................................................. 
3.5  การมีส่วนร่วมเก่ียวกับกระบวนการจัดการน ้าเสีย ของเจ้าหน้าที่เรือนจ้า และผู้ต้องขัง ท่านคิดว่า
เป็นอย่างไร 

.................................................................. .....................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

................................................................................................................................................. ...... 
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3.6  ท่านคิดว่ามีแนวทาง ที่สามารถพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
ให้ดีขึ นกว่าในปัจจุบัน ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

................................................................. ......................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
 
แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดที่ 2 : กลุ่มข้าราชการเรือนจ าพิเศษธนบุรี 
 
ชื่อ................................................นามสกุล................. ........................ต้าแหน่ง............................................ 
หน้าที่รับผิดชอบ.......................................................เพศ..... ............อายุ.............อายุราชการ..................... 
               
           กลุ่มข้าราชการเรือนจ้าพิเศษธน เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรงที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ      
น ้าเสียของเรือนจ้า ค้าถามจึงเน้นไปเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ เกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีปฏิบัติทั ง
ภายในเรือนจ้าและภายนอกเรือนจ้า  การมีส่วนร่วม และปัญหาอุปสรรคจึงแยกค้าถามเป็น 3 ส่วน 
ดังนี คือ  
ส่วนที่ 1 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับรูปแบบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย ของ
เรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
1.1 การรวบรวมน ้าเสียจากแหล่งก้าเนิดน ้าเสีย แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
        (1)  น ้าเสียจากการใช้น ้า มีระบบรวบรวมน ้าเสียอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
        (2)  น ้าเสียจากส้วม มีระบบรวบรวมน ้าเสียอย่างไร 

................................................................................................................................ .......................

............................................................................................................ ...........................................

............................................................................................................................. .......................... 
1.2  เมื่อรวบรวมน ้าเสียแล้วมีการจัดการน ้าเสีย ด้าเนินการรูปแบบเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.............................................................................. .........................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
1.3  ก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดการน ้าเสีย ได้ตรวจสอบคุณภาพน ้าและปริมาณน ้าหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
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1.4  เมื่อผ่านกระบวนการจัดการน ้าเสียแล้ว ได้ตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนปล่อยลงสู่ลงคลอสาธารณะ
หรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

................................................................................................................................. ......................

............................................................................................................. .......................................... 
1.5  มีการตรวจสอบท่อและรางระบายน ้า อย่างสม่้าเสมอหรือไม่อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................................................ ............................................... 
1.6  วัสดุและอุปกรณ์ ในการจัดการน ้าเสียมีการตรวจสอบ บ้ารุงรักษา และซ่อมแซมอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
 
ส่วนที่ 2 การศึกษาการมีส่วนร่วมการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
 มิติที่1 การร่วมคิด 
1.1 การบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้า ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการหรือไม่ 
อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
 
        มิติที่2 การร่วมตัดสินใจ 
2.1 รูปแบบการบริหารจัดการน ้าเสีย ท่านมีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที่3 การร่วมปฏิบัติตามโครงการ 
3.1  การบริหารจัดการน ้าเสียท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขั นตอนได อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................................... ............................................................ 
 มิติที่4  การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ 
4.1  การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าท่านได้ร่วมประเมินผลโครงการหรือไม่อย่างไร 

............................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

.............................................................................................................................................. ......... 
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ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดการน ้าเสีย ของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
3.1  เนื่องจากการปฏิบัติหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสีย เป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบเพ่ิม
จากหน้าที่หลัก คือการควบคุมผู้ต้องขัง ท่านมีปัญหาในการปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบหรือไม่ อย่างไร 

..................................................................... ..................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

.................................................................................................................................................... ... 
3.2 ท่านคิดว่าผู้ที่รับผิดชอบการบ้าบัดน ้าเสียมีความรู้เพียงพอในการบริหารจัดการน ้าเสียหรือไม่ 
อย่างไร 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. .......................... 
3.3  เมื่อวัสดุอุปกรณ์ช้ารุดท่านรายงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือด้าเนินการซ่อมแซม การซ่อมแซมหรือการ
 จัดซื อวัสดุอุปกรณ์เป็นปัญหาหรืออุปสรรค ในการบริหารจัดการหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

...................................................................................................................................................... .

............................................................................................................................. .......................... 
3.4  การมีส่วนร่วมเก่ียวกับกระบวนการจัดการน ้าเสีย ของเจ้าหน้าที่เรือนจ้า และผู้ต้องขัง ท่านคิดว่า
เป็นอย่างไร และมีผลกับการบริหารจัดการน ้าเสียหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.5  เนื่องจากการปฏิบัติหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียเป็นหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเพิ่ม
จากหน้าทีห่ลัก คือการควบคุมผู้ต้องขัง ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน ้าเสียได้รับการพิจารณาผลงาน
ในส่วนนี เพิ่มหรือไม่ อย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.6  ท่านคิดว่ามีแนวทาง ที่สามารถพัฒนากระบวนการบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี 
ให้ดีขึ นกว่าในปัจจุบัน ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
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 แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก ชุดที่ 3 : กลุ่มนักวิชาการ 
3.1  ท่านคิดว่าปัจจัย หรือข้อมูลอะไร ที่จะน้ามาใช้ในการออกแบบรูปแบบการบ้าบัดน ้าเสียที่
เหมาะสม 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
3.2   ระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ท่านคิดว่า ควรมีรูปแบบเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

.................................................................................................. ..................................................... 
3.3 การบริหารจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ควรเป็นอย่างไร    

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

................................................................................. ......................................................................

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................  
 มิติที่ 1 การวางแผน 
1.1  รูปแบบหรือแผนงานกระบวนการจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที่ 2 การจัดองค์การ         
2.1  การจัดองค์การเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียของเรือนจ้าพิเศษธนบุรี ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

..................................................................................................... ..................................................

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................  
 
 
 



   103 
 

 มิติที่ 3 การบังคับบัญชาสั่งการ  
3.1 การสั่งการของผู้บริหารเกี่ยวการบ้าบัดน ้าเสียไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที่ 4 การประสานงาน 
4.1  การประสานงานในการกระบวนการบริหารจัดการน ้าเสีย ควรเป็นอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

...................................................................................... ................................................................. 
 มิติที่ 5 การควบคุม 
5.1  การควบคมุกระบวนการบริหารจัดการน ้าเสียทั งระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรเป็นอย่าง 

............................................................................................................................. ..........................

......................................................................................................... ..............................................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................... ............................................................................................

............................................................................................................................. .......................... 
 มิติที่ 6 การมีส่วนร่วม 
6.1  การมีส่วนร่วม ของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร และผู้ต้องขังเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าเสียควร
เป็นนอย่างไร 

............................................................................................................................. ..........................

............................................................................................................................. ..........................

........................................................................................... ............................................................

............................................................................................................................. ..........................

.......................................................................................................................................................  
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