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1. การรับต�ำแหน่งเป็นผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย ท่านมีวิสัยทัศน์
อย่างไรในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายแห่งความส�ำเร็จ
ตั้งแต่ผมได้รับโอกาสให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ�ำนวยการ
กองพัฒนาพฤตินสิ ยั ท�ำให้ได้เห็นการท�ำงานในระดับนโยบาย
ซึ่ ง ในฐานะหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลเรื อ นจ� ำ
และทัณฑสถานทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นก�ำลังหลักในการน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติให้ส�ำเร็จเป็นรูปธรรม โดยน�ำประสบการณ์ที่เคย
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติระดับเรือนจ�ำ ท�ำให้เห็น
ภาพรวมทั้งระบบที่ส่วนกลางจะต้องประสานความร่วมมือ
สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติและก�ำหนดแนวทางที่เรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานสามารถด�ำเนินการได้จริง
ต้องยอมรับว่า ภารกิจด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง ไม่ ใช่เรื่องง่ายที่จะท�ำให้คนที่เคยก้าวพลาด
ได้ปรับปรุงตนเอง แต่ผมเชือ่ ว่าจะสามารถพัฒนาในสิง่ ทีข่ าดไป
ทั้งในด้านความรู้ ความคิดและมุมมองที่เคยถูกหล่อหลอม

มาจากที่อยู่ภายนอก และทักษะวิชาชีพต่างๆที่อาจไม่เคย
ได้เรียนรู้มาก่อน ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้พัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษา การอบรมพัฒนาในด้านต่างๆ
ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ เพือ่ ส่งผลต่อการปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และพฤติกรรม โดยเฉพาะในด้านการน�ำหลักธรรม ค�ำสอน
ทางศาสนามาใช้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาจิตใจให้กับ
ผู้ต้องขังได้มีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น มีสติในการด�ำรงชีวิต
ในสังคมให้มากขึ้น และสร้างการยอมรับจากสังคมภายนอก
เป็นแนวทางหนึ่งในการด�ำเนินงานแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ต้องขัง
จากเชิงลบมาเป็นบวก สามารถอยูร่ ว่ มกับสังคมภายในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานได้อย่างเป็นปกติสขุ และภายหลังพ้นโทษเป็นบุคคล
อันพึงประสงค์ของสังคมต่อไป

2. ที่มาที่ไปของการสร้างเพจ Life of Relife ของกองพัฒนาพฤตินิสัย
กองพัฒนาพฤตินิสัย มีหน้าที่ในการก�ำหนดรูปแบบ
มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการด้านการพัฒนา การแก้ไข
ฟืน้ ฟูพฤตินสิ ยั ให้เหมาะสมกับผูต้ อ้ งขังและบุคคล กระบวนการ
ในการพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขังนัน้ มีองค์ประกอบทีห่ ลากหลาย
ตัง้ แต่การรับตัวผูต้ อ้ งขัง การจัดให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ
การฝึกวิชาชีพ ส่งสริมให้มีทักษะในการท�ำงาน การแก้ไข
ฟืน้ ฟูเฉพาะตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระท�ำผิด
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตลอดจนการดูแลหลังปล่อย
ภารกิจเหล่านี้ได้ด�ำเนินการมาโดยตลอด แต่หากขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้สังคมภายนอกได้รับรู้ การสื่อสารเพื่อให้
ประชาชนและสังคมภายนอกได้รบั ทราบถึงผลการด�ำเนินงาน
ของกรมราชทัณฑ์ จะท�ำให้เกิดความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรและท�ำให้สงั คมเกิดการยอมรับผูต้ อ้ งขังเมือ่ พ้นโทษ
ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน
ในเชิงรุกให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยเน้นการเผยแพร่โครงการต่างๆ
ด้านการพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง อาทิ โครงการพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั “โคกหนองนาแห่ง
น�้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ภารกิจต่างๆ ที่เป็น
โครงการในพระด�ำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤตินิสัยทั้งระบบ
ที่กองพัฒนาพฤตินิสัยได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง จะได้มี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น จึงมีค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะท�ำงานฯ เพื่อด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. วางแผน พัฒนากลยุทธ์ และก�ำหนดแนวทางการบริหาร
งานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในเชิงรุกให้เกิดการรับรู้ที่ดี
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. ออกแบบและสร้างนวัตกรรมในการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์
เพือ่ เสริมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกของกรมราชทัณฑ์
ต่อสาธารณชน
3. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจการ
ด�ำเนินโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
และสังคมภายนอกได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภารกิจคืนคนดีสู่สังคมของกรมราชทัณฑ์
ปัจจุบันเพจดังกล่าวมีผู้ติดตามกว่า 5,000 คน ในระยะ
เวลาไม่ถึง 2 เดือนที่เปิดช่องทางการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
โดยได้อดีตผู้พ้นโทษที่ประสบความส�ำเร็จมาช่วยในการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นทีป่ รึกษาในการผลิตสือ่ ทัง้ คุณสรยุทธ
สุทศั นะจินดา และคุณแพท วรยศ บุญทองนุม่ ซึง่ ได้นำ� เสนอ
ผูพ้ น้ โทษทีป่ ระสบความส�ำเร็จในการอบรมโครงการพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนา
แห่งน�ำ้ ใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ไปจ�ำนวน 3 EP แล้ว
และขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจ คอยติดตามเพจดังกล่าว
ในการน�ำเสนอเรื่องราวสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการยอมรับ
ของสังคมต่อไป
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วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
1. ผูต้ อ้ งขังที่ใกล้พน้ โทษทุกคนผ่านการคัดกรอง
และได้รับข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ ได้แก่ ข้อมูล
การจ้างงาน แหล่งงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุน
ทุนประกอบอาชีพ และข้อมูลเกีย่ วกับการให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือด้านอื่นๆ จากศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท�ำ

กรมราชทัณฑ์ ได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำ (CARE : Center
for Assistance to Reintegration and Employment)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน และ
ช่วยเหลือผูพ้ น้ โทษให้มงี านท�ำทัง้ ขณะต้องโทษในเรือนจ�ำ
และการน�ำความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปประกอบ
อาชีพภายหลังพ้นโทษ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงาน
ช่วยเหลือผู้พ้นโทษในด้านต่างๆ เพื่อด�ำเนินการตาม
นโยบายในการคืนคนดีสสู่ งั คม เพือ่ ให้ผพู้ น้ โทษมีอาชีพ
มีงานท�ำภายหลังพ้นโทษ สามารถช่วยเหลือตนเอง
ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม และไม่กลับมา
กระท�ำผิดซ�ำ้ และเป็นการตอบสนองนโยบายกระทรวง
ยุตธิ รรม ในการให้หน่วยงานในกระทรวงยุตธิ รรมบูรณาการ
การท�ำงานเพื่อพัฒนา และส่งเสริมอาชีพผู้กระท�ำผิด
อย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงาน ดังนี้

2. เพือ่ จัดท�ำข้อมูลผูต้ อ้ งขังที่ใกล้พน้ โทษ ในช่วง
ระยะเวลาก่อนปล่อยตัว ๑ ปี หรือในช่วงเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตัว ทั้งผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ
และลดวันต้องโทษจ�ำคุก และผู้ที่ได้รับการปล่อยตัว
ตามก�ำหนดโทษ เพื่อวางแผนและประสานหน่วยงาน
บริษทั ห้างร้าน หรือสถานประกอบการเข้ามาเสริมทักษะ
อาชีพที่จ�ำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนขณะอยู่ในเรือนจ�ำ
เพือ่ เตรียมตัวในการออกไปประกอบอาชีพ หรือวางแผน
และประสานการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
3. เพือ่ ติดต่อประสานงานและจัดท�ำข้อมูลท�ำเนียบ
เครือข่ายด้านการท�ำงานการให้การสงเคราะห์ชว่ ยเหลือ
ในด้านต่างๆ ตามสภาพปัญหาผู้ต้องขัง กับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ของเรือนจ�ำ เพื่อรวบรวมท�ำเนียบหน่วยงานเครือข่าย
ไว้เป็นข้อมูลในการประสานงานให้ความช่วยเหลือ
4. ผูต้ อ้ งขังและผูพ้ น้ โทษ มีรายได้จากการจ้างงาน
การประกอบอาชีพทีม่ าจากทักษะฝีมอื ที่ได้รบั การฝึกฝน
ทั้งขณะที่อยู่เรือนจ�ำ และออกไปอยู่ร่วมกับครอบครัว
ชุมชน สังคม
5. ผูพ้ น้ โทษได้รบั การติดตาม เพือ่ วัดประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย ต้องมีที่พักอาศัย
มีอาชีพ รายได้ และมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั ครอบครัวและ
ชุมชน
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• เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ส�ำรวจข้อมูลผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ
ภายใน 1 เดือน และส่งต่อข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำด�ำเนินการสัมภาษณ์
ตามแบบ CARE 01
• กลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่ขอรับความช่วยเหลือ ด�ำเนินการ
คัดกรอง และตรวจสอบแผนการด�ำเนินชีวิตภายหลัง
พ้นโทษ หากพบว่าสามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีครอบครัว
และผู้อุปการะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท�ำ ให้ข้อมูล ช่องทางการติดต่อศูนย์ CARE
เพือ่ ให้ผพู้ น้ โทษมีขอ้ มูลส�ำหรับการขอรับความช่วยเหลือ
ในภายหลัง หากประสบปัญหาความเดือดร้อน
• กลุม่ ผูต้ อ้ งขังทีต่ อ้ งการขอรับความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำ ให้ความ
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และความต้องการ โดยการ
ประสานหน่วยงานเครือข่าย เช่น กรณีต้องการทุน
ประกอบอาชีพ ต้องการค่าพาหนะกลับภูมลิ ำ� เนา ต้องการ
ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ เป็นต้น
• ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการรับจ้างแรงงาน
จ�ำนวนผู้ต้องขังที่มีทักษะฝีมือในด้านต่างๆ เพื่อเป็น

ข้อมูลให้สถานประกอบการ บริษัท ห้าง ร้าน ที่ต้องการ
แรงงานและต้องการจ้างงานในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
• ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน
กรมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน ฯลฯ เกีย่ วกับข้อมูลต�ำแหน่ง
งานว่าง โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ กิจกรรมส่งเสริม
อาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการของศูนย์ CARE (ผู้ต้องขัง
ผู้พ้นโทษ ญาติและประชาชนทั่วไป) ได้น�ำข้อมูลไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
• ประสานงานหน่วยงานเครือข่ายหรือหน่วยงานภายใน
พื้นที่ จัดท�ำบันทึกข้อตกลงการให้ความช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมาย มีแนวทางในการให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือของแต่ละหน่วยงานให้มคี วามชัดเจน ไม่ซำ�้ ซ้อน
• เมื่อศูนย์ CARE ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ หรือ
ประสานงานให้กับกลุ่มเป้าหมายมีการติดตามประเมิน
ผล และบันทึกข้อมูลลงในระบบ CARE SUPPORT หรือ
ระบบการติดตามผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติเพื่อ
สนับสนุนนโยบายการคืนคนดีสู่สังคม

THE REHABILITATION HANDBOOK 2021 11

ศูนย์ประสานและส่งเสริม
การมีงานท�ำต้นแบบประจ�ำภาค
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กรมราชทัณฑ์ ได้รบั พระราชทานโครงการ “โคกหนองนา แห่งน�ำ้ ใจและความหวัง
กรมราชทัณฑ์” ที่มีการน้อมน�ำ สืบสานและต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เพือ่ เป็นแนวทางให้ผตู้ อ้ งขังสามารถพึง่ พาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ และกรมราชทัณฑ์
ได้เล็งเห็นว่าปัญหาการกระท�ำผิดซ�ำ้ ของผูต้ อ้ งขังเกิดจากปัจจัยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ปัญหา
การกลับตัวกลับคืนสูส่ งั คม ขาดการยอมรับและถูกกีดกันหรือปฏิเสธจากสถานประกอบการ
ประกอบกับขาดผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา แนะน�ำและการติดตามให้ความช่วยเหลือภายหลังพ้นโทษ
กรมราชทัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบาย
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำ (ศูนย์ CARE)
ให้มีความเชื่อมโยง และมีแผนรองรับในการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
และผูพ้ น้ โทษกลุม่ อืน่ ๆ โดยได้จดั ท�ำระบบการบันทึกข้อมูลในการติดตามเพือ่ ประมวลผล
การติดตามผู้พ้นโทษที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือ โดยได้มีการประสานงานกับ
จิตอาสาพระราชทาน 904 เพือ่ ขอความร่วมมือในการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามการด�ำเนินชีวติ
ของผูพ้ น้ โทษ โดยก�ำหนดให้มกี ารน�ำร่องการด�ำเนินงานดังกล่าว ในศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานท�ำ จ�ำนวน 4 แห่ง ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “ศูนย์ประสานและ
ส่งเสริมการมีงานท�ำต้นแบบประจ�ำภาค (CARE Model)” กระจายการด�ำเนินงาน
ในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่
1. ภาคกลาง น�ำร่องที่ศูนย์ CARE เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
2. ภาคเหนือ น�ำร่องที่ศูนย์ CARE เรือนจ�ำกลางเชียงใหม่
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น�ำร่องที่ศูนย์ CARE เรือนจ�ำกลางนครราชสีมา
4. ภาคใต้ น�ำร่องที่ศูนย์ CARE เรือนจ�ำกลางสงขลา
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ซึ่งได้มีการจัดประชุมศูนย์ประสานงานและส่งเสริม
การมีงานท�ำต้นแบบ ประจ�ำภาค (CARE Model) ร่วมกับ
ศูนย์อ�ำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.
พระราชทาน) โดยมี พันต�ำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
รองเลขาธิการพระราชวัง (7) เป็นประธานในการประชุม ดังนี้

1. ภาคเหนือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ค่ายกาวิละ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22 ธันวาคม 2563
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
3. ภาคใต้ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ค่ายเสนาณรงค์
4. ภาคกลาง วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ กรมราชทัณฑ์

กองพัฒนาพฤตินสิ ยั ในฐานะหน่วยงานทีก่ ำ� กับ
ดูแล การด�ำเนินงานและการขับเคลือ่ นศูนย์ประสาน
งานและส่งเสริมการมีงานท�ำ ได้ดำ� เนินการร่างโครงสร้าง
การบริหาร กรอบภารกิจ และหน้าที่ของ “ศูนย์
ประสานงานและส่งเสริมการมีงานท�ำต้นแบบประจ�ำ
ภาค (CARE Model)” โดยก�ำหนดให้ผู้บัญชาการ
เรือนจ�ำ/ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถาน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ CARE ข้าราชการระดับผู้อ�ำนวย
การส่วนหรือหัวหน้าฝ่าย ปฏิบตั หิ น้าทีผ่ จู้ ดั การศูนย์
CARE และให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจ 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย
ประสานงานและบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายสงเคราะห์
และฝ่ายติดตาม รายละเอียด ดังนี้
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โครงสร้าง กรอบภารกิจ หน้าที่ของศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการมีงานท�ำต้นแบบประจ�ำภาค (CARE Model)
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา ติดตามผล
การด�ำเนินงาน ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
และให้ความเห็นชอบ
แผนในการขับเคลื่อนและ
แผนการด�ำเนินงานศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริม
การมีงานท�ำ (ศูนย์ CARE)

ฝ่ายประสานงานและ
บริหารจัดการข้อมูล

ผู้อ�ำนวนการศูนย์ CARE
(ผู้บัญชาการเรือนจ�ำ/
ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถาน)

ผู้จัดการศูนย์ CARE
(ผู้อ�ำนวยการส่วน/หัวหน้าฝ่าย)

ฝ่ายสงเคราะห์

• ประสานงานกับศูนย์ประสานงาน
อาสาโคกหนองนาแห่งน�้ำใจและ
ความหวัง (ตู้ ปณ.22 ปณศ.
หลักสี่ 10210)

• รับค�ำร้องขอรับการสงเคราะห์จาก
ผู้ต้องขัง ผู้พ้นโทษ เช่น ทุนประกอบ
อาชีพ ทุนการศึกษาบุตร ค่าพาหนะ
ที่พักชั่วคราว ฯลฯ

• ประสานงานกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย โครงการโคกหนองนา
แห่งน�้ำใจและความหวัง

• ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามความเหมาะสมภายใต้
ศักยภาพของเรือนจ�ำ

• ประสานหน่วยงานภายใน จัดท�ำ
ข้อมูล ผตช. ที่ได้รับการยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน/ขึ้นทะเบียน
ผพท.สมัครงาน/ข้อมูลผลิตภัณฑ์
สินค้าและบริการของ รน/ทส.

• ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์
ผู้รับบริการตามที่ร้องขอ เช่น
พม. สนง.คุมประพฤติ มูลนิธิฯ

• ประสานหน่วยงานภายนอก บริษัท
ห้างร้าน สถานประกอบการ ขอรับ
ข้อมูลต�ำแหน่งงาน/รับออเดอร์
ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ
• จัดท�ำสื่อ/ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/
โปรโมท สินค้า บริการของ รจ/ทส.

• บริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
เพื่อการสงเคราะห์ผู้ต้องขังและ
ผู้พ้นโทษ
• คัดกรองผู้ต้องขังก่อนได้รับ
การปล่อยตัว (CARE Scan)

ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ก�ำหนดทิศทาง
การขับเคลื่อนศูนย์ ประสานงานและ
ส่งเสริมการมีงานท�ำ
(ศูนย์ CARE) ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แต่ละฝ่าย ตรวจสอบข้อมูล
และผลการด�ำเนินงาน

ฝ่ายติดตาม

• วางแผน/ก�ำหนดแนวทางและ
รูปแบบในการติดตามผู้พ้นโทษ
• รับสมัคร/จัดท�ำข้อมูล
ท�ำเนียบหน่วยงานภาคีเครือข่าย
อาสาสมัคร หรือจิตอาสาซึ่งเป็น
เครือข่ายในการติดตามผู้พ้นโทษ
• จัดประชุม ท�ำ MOU หน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร หรือ
จิตอาสา เพื่อประสานความร่วมมือ
ด้านการติดตามผู้พ้นโทษ
• จัดท�ำข้อมูล สถิติ บันทึกข้อมูล
การติดตามลงในระบบ CARE
Support
• จัดท�ำข้อมูลหรือท�ำเนียบ
“ผลิตผลคนดี” (ผู้พ้นโทษที่
ประสบความส�ำเร็จ)
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ราชทัณฑ์ปันสุข
การด�ำเนินการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข
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กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย ได้เห็นชอบให้
ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รโปรแกรมราชทั ณ ฑ์ ป ั น สุ ข
เพือ่ พัฒนาผูต้ อ้ งขังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยน�ำเรือนจ�ำทีม่ ี
Best Practices มาเป็นต้นแบบในการพัฒนาโดยก�ำหนด
โปรแกรมพัฒนาผู้ต้องขังราชทัณฑ์ปันสุข 5 วิชาหลัก
สร้างสุข 5 ประการ (5 Happy) ทั้งนี้ได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ผูต้ อ้ งขังทีผ่ า่ นการปฐมนิเทศผูต้ อ้ งขังเข้าใหม่ ก�ำหนด
ระยะเวลาการอบรมขั้นต�่ำ 30 ชั่วโมง โดยให้เรือนจ�ำและ
ทัณฑสถานทัว่ ประเทศ น�ำโปรแกรมราชทัณฑ์ปนั สุขไปปฏิบตั ิ
ต่อผูต้ อ้ งขังอย่างเป็นมาตรฐาน ด�ำเนินการน�ำร่องในปีงบประมาณ
2563 จ�ำนวน 24 แห่ง และขยายผลในปีงบประมาณ 2564
จ�ำนวน 86 แห่ง 43 แห่ง โดยกลุม่ เป้าหมายเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
สอดคล้องและเป็นไปตามทีก่ องบริการทางการแพทย์กำ� หนด
จัดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ท�ำความดี เพื่อชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โปรแกรมราชทัณฑ์ ปันสุข จัดท�ำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
ผูต้ อ้ งขังให้ผตู้ อ้ งขังทุกคนทีผ่ า่ นกระบวนการแรกรับปฐมนิเทศ
ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพัฒนา
พฤตินสิ ยั ตามแผนการบริหารโทษรายบุคคล (Sentence Plan)
โดยใช้ช่วงเวลาในการอบรมนี้เพื่อปรับมุมมอง วิธีคิดใหม่ ๆ
ทีน่ ำ� ไปปรับใช้กบั ตนเองหรือส่งต่อเรือ่ งราวดี ๆ ให้คนรอบข้าง
เพื่อให้เตรียมพร้อม และปรับตัวกับการใช้ชีวิตในสังคม
เรือนจ�ำอย่างมีความสุขมากขึ้น รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มองเห็นช่องทางแห่งการสร้างความสุข มองโลก
ในแง่บวก และมีเป้าหมายในชีวิต
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โปรแกรมดังกล่าว ประกอบด้วยเนื้อหา 5 วิชา

สร้างสุข 5 Happy จึงถือเป็นกระบวนการพัฒนาผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถยอมรับ
การเปลี่ยนแปลง และสามารถอยู่ร่วมกันในเรือนจ�ำ มีการบริหารจัดการชีวิตให้มี
ความสุข อย่างยั่งยืน สร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการด�ำเนินชีวิต การอยู่ร่วม
กับผู้อื่น การรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร
และสังคมต่อไปภายหลังพ้นโทษ

HAPPY 5

หรือความสุขทั้งห้า ประกอบด้วย
สร้างสุขด้านร่างกาย (Happy Body)
การส่งเสริมด้านร่างกาย การปรับบุคลิกภาพ เพื่อให้
ผูต้ อ้ งขังมีสขุ ภาพแข็งแรงทัง้ กายและจิตใจเพราะมีความเชือ่
ว่าถ้าผูต้ อ้ งขังมีสขุ ภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรงก็จะมีจติ ใจทีด่ พี ร้อม
ที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
สร้างสุขด้านจิตใจ (Happy Heart)
เสริมสร้างการพัฒนาสภาพจิตใจให้ การปรับอารมณ์
ให้เป็นสุข รู้จักมีน�้ำใจ เอื้ออาทรต่อกันและกันเนื่องจาก
มีความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้
สร้างสุขด้วยนันทนาการ (Happy Relax)
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ การร้องเพลง เล่นดนตรี
การเล่นเกม การแสดงออก รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ
ในการด�ำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่คนท�ำงานหากไม่รู้จัก
สรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเองจะท�ำให้ร่างกายและจิตใจ
เกิดความเครียดส่งผลกระทบต่อหน้าที่การท�ำงาน
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สร้างสุขด้วยสมอง (Happy Brain)
ส่งเสริมการพัฒนาความคิดเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเป็นสุข
ใช้ชวี ติ อย่างมีเหตุผลมีการศึกษาหาความรูพ้ ฒั นาตนเองตลอด
เวลาจากแหล่งต่างๆ น�ำไปสูก่ ารเป็นมืออาชีพและความมัน่ คง
ก้าวหน้าในการท�ำงานเพราะเชื่อว่า ถ้าเราทุกคนแสวงหา
ความรูใ้ หม่ๆ มาเพิม่ พูนความรู้ และพัฒนาตนเองอยูส่ ม�ำ่ เสมอ
ก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดัน ช่วยให้องค์กรพัฒนาขึ้นด้วย
บุคลากรที่มีศักยภาพ
สร้างสังคมเป็นสุข (Happy Society)
เสริมสร้างการท�ำกิจกรรมจิตอาสา ท�ำกิจกรรมเพื่อ
ส่วนรวม การท�ำกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เพือ่ ให้เกิดความรัก
สามัคคีเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น รู้จักการช่วยเหลือสังคมและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเรียนรู้ และเป็นส่วน
หนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมหรือชุมชน
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ตารางแสดงระยะเวลาและการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข
วิชา

ระยะเวลา

วิทยากร

• เป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่
• เป็นผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ
• ผ่านการประเมินเบื้องต้น

ด�ำเนินการ
ภายหลังการปฐมนิเทศผู้ต้อง
ขังเข้าใหม่

วิทยากรภายใน

1. สร้างสุขด้านร่างกาย (Happy body)
2. สร้างสุขด้านจิตใจ (Happy heart)
3. สร้างสุขด้วยนันทนาการ (Happy relax)
4. สร้างสุขด้วยสมอง (Happy brain)
5. สร้างสังคมเป็นสุข (Happy society)

3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง

วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายใน
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายใน
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายใน
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายใน
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายใน

รวม
ประเมินความรู้/ทัศนคติ/ทักษะและพฤติกรรม

ไม่น้อยกว่า 30 ชม.
เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 5 - 10 วัน (วันละ 3 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลา 10 วัน / วันละ 6 ชั่วโมง ใช้เวลา 5 วัน)
2. การจัดให้ผู้ต้องขังออกก�ำลังกาย สามารถแบ่งออกเป็นช่วง 30 นาที - 1 ชั่วโมง แรกในแต่ละวันที่จัดกิจกรรม
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กระบวนงานการด�ำเนินงานโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข
ผู้ต้องขัง
(เข้าใหม่)

• แบบ รท. 60
• แบบ A ( Screening)
• แบบ B (Rehabilitation)
• แบบ จน.1

การปฐมนิเทศ
ผู้ต้องขังเข้าใหม่

โปรแกรม
ราชทัณฑ์ปันสุข

คณะกรรมการ
จําแนกลักษณะ
ผู้ต้องขัง

การกําหนด
Sentence Plan

กระบวนการพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง

ทั้งนี้ด�ำเนินการทดลองใช้หลักสูตรโปรแกรมราชทัณฑ์
ปันสุขน�ำร่องที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร โดย เรือนจ�ำ
พิเศษกรุงเทพมหานครได้ดำ� เนินงานโปรแกรมราชทัณฑ์ปนั สุข
ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2562 มีผู้ต้องขัง
เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 95 คน ใช้หลักสูตรโปรแกรมพัฒนา
ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ปันสุข 5 วิชาหลัก สร้างสุข 5 ประการ
(5 Happy) ก�ำหนดระยะเวลาการอบรม 30 ชั่วโมง ตามที่
กรมราชทัณฑ์ก�ำหนด ผลปรากฏว่า ผู้ต้องขังสามารถ
ปรับทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางทีถ่ กู ต้อง คิดเป็นร้อยละ
79.69 มีการเห็นคุณค่าในตนเอง คิดเป็นร้อยละ 90.32
มีความพึงพอใจต่อการจัดโปรแกรม คิดเป็นร้อยละ 79.46
และได้รับความรู้และประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 80.28 และด�ำเนินการทดลองใช้หลักสูตร
โปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุขน�ำร่องทัณฑสถานหญิงกลาง
โดยทัณฑสถานหญิงกลางได้ดำ� เนินการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์
ปันสุข ดังกล่าวในระหว่างวันที่ 11-18 ธันวาคม 2562
มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม จ�ำนวน 43 คน ใช้หลักสูตร
โปรแกรมพัฒนาผู้ต้องขังราชทัณฑ์ปันสุข 5 วิชาหลัก
สร้างสุข 5 ประการ (5 Happy) ก�ำหนดระยะเวลาการอบรม
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30 ชัว่ โมง ตามทีก่ รมราชทัณฑ์กำ� หนด ผลปรากฏว่า ผูต้ อ้ งขัง
มีการปรับมุมมองวิธีคิดใหม่ๆ ที่น�ำไปปรับใช้กับตนเองหรือ
ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้คนรอบข้าง ผู้ต้องขังเตรียมพร้อมและ
ปรับตัวกับการใช้ชวี ติ ในสังคมเรือนจ�ำอย่างมีความสุขมากขึน้
รวมถึงมองเห็นช่องทางแห่งการสร้างสุข มองโลกในแง่บวก
มีเป้าหมายในชีวิต
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนา
พฤตินิสัย ได้ด�ำเนินการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข
ตามหลักสูตรทีก่ ำ� หนดโดยให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานกลุม่ เป้าหมาย
จ�ำนวน 24 แห่ง ด�ำเนินการซึ่งแล้วเสร็จและรายงาน
ผลการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข ประจ�ำปี 2563
ให้กรมราชทัณฑ์ทราบ โดยมีจ�ำนวนผู้ต้องขังผ่านโปรแกรม
ราชทัณฑ์ปันสุข รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 5,412 คน ซึ่งเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน ด�ำเนินการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุขโดยใช้
งบประมาณส่วนใดส่ว นหนึ่งของเรือนจ�ำ /ทัณฑสถาน
ภายใต้ อ� ำ นาจการเบิ ก จ่ า ยของผู ้ บั ญ ชาการเรื อ นจ� ำ /
ผูอ้ ำ� นวยการทัณฑสถาน เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยส�ำหรับค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากการ
ประเมินผลการอบรมพบว่าผูต้ อ้ งขังส่วนใหญ่มคี วามสมัครใจ
เข้าร่วมโปรแกรมราชทัณฑ์ปนั สุขและมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุขอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด
ผู้ต้องขังมีความสุขและเห็นคุณค่าในตนเอง ได้รับความรู้
และประโยชน์ ในเนื้อหาสาระวิชาต่างๆ ในเกณฑ์มาก
และสามารถพัฒนาทักษะการใช้ชวิ ติ ของตนเองเพือ่ ด�ำรงชีวติ
ภายใต้ความเข้าใจสภาพแวดล้อมรอบตัวได้อย่างมีความสุข
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น�ำไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์
เป็นไปในทางถูกต้องภายหลังผ่านโปรแกรมราชทัณฑ์ปนั สุข
ทั้งนี้ผู้ต้องขังยังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความเชื่อว่าตนเอง
สามารถกลับตัวเป็นคนดีได้และจะไม่หวนกลับไปกระท�ำผิด
ซ�ำ้ อีก อนึง่ ผูต้ อ้ งขังยังสะท้อนความคิดเห็นผ่านแบบประเมิน
เพื่อแจ้งความประสงค์ ให้กรมราชทัณฑ์ทราบว่าผู้ต้องขัง
ต้องการให้มกี ารจัดโปรแกรมลักษณะเช่นนีอ้ ย่างต่อเนือ่ งและ
จากการประเมินเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ ำ� เนินการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์
ปันสุขพบว่า เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเห็นว่าผูต้ อ้ งขังซึง่ เข้าร่วม
โปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุขและผ่านการอบรมตลอดหลักสูตร
มีทัศนคติโดยรวมที่ดีขึ้นภายหลังการเข้าสู่เรือนจ�ำ ทั้งนี้
ผู้ต้องขังยังให้ความร่วมมือในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
หลักสูตรเนื้อหาวิชาต่างๆ ของโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข
เป็นอย่างดี สามารถท�ำงานที่ได้รบั มอบหมายในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ตลอดจนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
น�ำไปสู่ความพร้อมที่จะเปิดเผยปัญหาของตนเอง ทั้งยัง
เห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองจึ ง ให้ ความร่ ว มมื อ และเสี ย สละ
เพือ่ ประโยชน์สว่ นรวมได้ อนึง่ ผูต้ อ้ งขังมีความหวัง มีเป้าหมาย
และมีแผนในการใช้ชีวิตภายหลังพ้นโทษ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ด�ำเนินการจัดโปรแกรมราชทัณฑ์ ปันสุข ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 โดยจัดสรรให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน 43 แห่ง
ประกอบด้วย เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน 24 แห่ง
ซึ่งด�ำเนินการน�ำร่องในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
ด�ำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณนี้ รวมทั้งเรือนจ�ำ/
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ทัณฑสถาน จ�ำนวน 19 แห่ง รวมทั้งสิ้น 43 แห่ง ได้แก่
เรือนจํากลางเขาบิน เรือนจํากลางระยอง เรือนจํากลาง
พิษณุโลก เรือนจํากลางคลองไผ่ เรือนจาํ กลางนครศรีธรรมราช
เรือนจาํ กลางสมุทรปราการ เรือนจาํ กลางชลบุรี เรือนจาํ กลาง
นครราชสีมา ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา เรือนจํากลาง
นครพนม เรือนจํากลางเชียงใหม่ เรือนจําจังหวัดพิษณุโลก
เรือนจาํ กลางนครปฐม เรือนจํากลางสุราษฎร์ธานี เรือนจํากลาง
สงขลา เรือนจํากลางบางขวาง เรือนจํากลางคลองเปรม
ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถาน
หญิงชลบุรี ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง
เรือนจําอําเภอธัญบุรี เรือนจาํ อาํ เภอกบินทร์บรุ ี เรือนจาํ อาํ เภอ
กันทรลักษ์ เรือนจําอําเภอนางรอง เรือนจําอําเภอรัตนบุรี
เรือนจําอําเภอสีคิ้ว เรือนจําอําเภอพล เรือนจําอําเภอเทิง
เรือนจาํ อาํ เภอฝาง เรือนจาํ อาํ เภอแม่สะเรียง เรือนจาํ อาํ เภอ
แม่สอด เรือนจําอําเภอสวรรคโลก เรือนจําอําเภอหล่มสัก
เรือนจาํ อาํ เภอทองผาภูมิ เรือนจาํ อาํ เภอทุง่ สง เรือนจาํ อาํ เภอ
ปากพนัง เรือนจําอําเภอหลังสวน เรือนจําอําเภอนาทวี
เรือนจําอําเภอเบตง ซึ่งด�ำเนินการขยายผลในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 ตามที่กรมราชทัณฑ์ก�ำหนดให้ด�ำเนินการจัดท�ำ
หลักสูตรโปรแกรมราชทัณฑ์ ปันสุข เพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก�ำหนด 5 วิชาหลัก สร้างสุข

5 ประการ (5 happy) ทั้งนี้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน แห่งละ 10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 430,000 บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ก�ำหนดให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 3 ของ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตลอดจน
ส่งรายงานผลการด�ำเนินการดังกล่าวให้กรมราชทัณฑ์ ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขณะนี้มีเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ด�ำเนินการแล้ว จ�ำนวน 17 แห่ง มีจ�ำนวนผู้ผ่านการอบรมฯ
3,450 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564)
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รายการ

“เรื่องเล่าชาวเรือนจ�ำ”
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ด้วยกรมราชทัณฑ์มีพันธกิจในด้านการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ผูก้ ระท�ำผิด โดยแสวงหาแนวทางทีจ่ ะโน้มน้าวชักจูงในการปรับเปลีย่ น
วิธีคิด เพื่อสร้างทัศนคติที่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคม ในการนี้
ความเปลีย่ นแปลงในสังคมยุคปัจจุบนั ท�ำให้มสี อื่ และเทคโนโลยีตา่ งๆ
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญต่อพฤติกรรมมนุษย์รวมไปถึงสังคมในเรือนจ�ำ
สื่อต่างๆ ที่น่าสนใจจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะดึงดูดให้ผู้ต้องขัง
อยากเข้าร่วมกิจกรรม และระยะเวลาที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังในเรือนจ�ำ
ควรเป็นช่วงเวลาทีท่ ำ� ให้เกิดประโยชน์สงู สุดในการปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และพฤติกรรมให้พร้อมกลับสู่สังคม โดยไม่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ
ดังนั้น กรมราชทัณฑ์จึงได้ด�ำเนินการน�ำร่องการฝึกวิชาชีพ
ผูต้ อ้ งขังด้านการจัดท�ำสือ่ มัลติมเี ดีย ณ เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ให้ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังรับชม
สือ่ รายการทีม่ สี าระทัง้ ด้านข่าวสาร ความรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและ
ส่งเสริมอาชีพ ผู้ต้องขังใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเรือนจ�ำ
และทัณฑสถานมีสอื่ ในเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการพัฒนาทัศนคติและ
พฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
รวมทัง้ กรมราชทัณฑ์มแี นวทางการเปิดสือ่ โทรทัศน์ให้ผตู้ อ้ งขังในเรือน
จ�ำและทัณฑสถานทัว่ ประเทศ จึงจัดท�ำรายการ “เรือ่ งเล่าชาวเรือนจ�ำ”
และ “ก�ำลังใจสู่ชาวเรือนจ�ำ” โดยทดลองน�ำร่องการจัดท�ำรายการ
“เรื่องเล่าชาวเรือนจ�ำ” ณ เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์/กลุ่มเป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

1. เพือ่ เป็นการฝึกวิชาชีพผูต้ อ้ งขังให้มคี วามรู้ ความสามารถ
ในการผลิตสื่อ สามารถนําความรู้ความสามารถมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ เป็นอาชีพทีส่ ร้างรายได้ภายหลังพ้นโทษ

1. รายการเรื่องเล่าชาวเรือนจ�ำ เผยแพร่เป็นประจ�ำทุกวัน
เสาร์ เวลา 17.00 น. เริ่มเผยแพร่เทป 1 ในวันเสาร์ที่
21 มีนาคม 2563 เนื้อหาและสาระของสื่อ เป็นการ
ให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัง้ ภายใน
และภายนอกเรือนจ�ำ กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ รือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
จัดขึ้น

2. เพื่อให้เรือนจ�ำและทัณฑสถานมีสื่อในเชิงสร้างสรรค์
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการให้ความรู้
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังใน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
3. เพื่อให้ผู้ต้องขังรับชมสื่อรายการ ที่มีสารประโยชน์
ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2. รายการก�ำลังใจสูช่ าวเรือนจ�ำ เผยแพร่เป็นประจ�ำทุกวัน
พุธ เวลา 17.00 น. เริ่มเผยแพร่เทปที่ 1 ในวันพุธที่
13 พฤษภาคม 2563 และเผยแพร่ถงึ เทปที่ 45 ในวันพุธที่
17 มีนาคม 2564 เนือ้ หาและสาระของสือ่ เป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจและกาํ ลังใจให้ผตู้ อ้ งขังจากบุคคลภายนอก
เรือนจาํ การน�ำเสนอช่องทางในการท�ำกิน วิชาชีพต่าง ๆ
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ภายหลังพ้นโทษ คลิปจาก
ภายนอก ทีเ่ น้นบุคคลทีเ่ ป็นแบบอย่างในการสร้างวิกฤติ
เป็นโอกาสในชีวิต
รายการ “เรื่องเล่าชาวเรือนจ�ำ” ได้เผยแพร่ให้ผู้ต้องขัง
ได้รับชมครบรอบ 1 ปี ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
คณะท�ำงานก�ำหนดแนวทางในการน�ำเสนอสื่อในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานจึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ ในเรื่อง
ความถี่ในการจัดรายการ โดยจะเผยแพร่รายการเรื่องเล่า
ชาวเรือนจ�ำ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และน�ำรายการก�ำลังใจสู่ชาว
เรือนจ�ำมารวมอยู่ในรายการเรือ่ งเล่าชาวเรือนจ�ำและเพิม่ เติม
ผู้ด�ำเนินรายการ 2 คน ปัจจุบันเผยแพร่ถึง EP 105 ใน
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
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เรือนจ�ำท่องเที่ยว
COOK&COFF
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รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ )
ได้น�ำแนวคิดในการพัฒนาเรือนจ�ำให้เป็น แหล่งท่องเที่ยว
ในทุกจังหวัด โดยดึงศักยภาพทางภูมิสถาปัตย์ของเรือนจ�ำ
แต่ละแห่งที่มีอัตลักษณ์และเสน่ห์ ที่แตกต่าง ในการดึงดูด
ภาคประชาชน สังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้โอกาส
แก่ผู้ก้าวพลาดและสร้างการยอมรับในขีดความสามารถของ
คนที่เคยอยู่ในระบบต้องโทษ กรมราชทัณฑ์ ได้ขับเคลื่อน
แนวคิดดังกล่าว โดยได้จัดท�ำแผนการพัฒนาและยกระดับ
ให้เรือนจ�ำเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างการรับรู้
ให้กับสังคม ประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนสาขาต่างๆ
ได้เข้าถึงและมีส่วนช่วยในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว
ของเรือนจ�ำ ให้เกิดขึน้ ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงเป็นการ
สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมนโยบายการท่องเทีย่ วในประเทศ
ของรัฐบาลด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อบ�ำบัด ฟื้นฟู และปรับพฤติกรรมของผู้ต้องขัง
ให้พร้อมก่อนออกสู่สังคม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน
สร้างอาชีพ น�ำไปสู่การสร้างรายได้ที่มีค่าตอบแทนสูง และ
ยังสามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นเจ้าของกิจการ นอกจาก
นี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น
กรมราชทัณฑ์ ได้ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบ Quick Win โดยมี
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน น�ำร่อง จ�ำนวน 5 แห่ง ได้แก่
1. เรือนจ�ำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
2. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
3. เรือนจ�ำกลางราชบุรี
4. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
5. เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ
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เรือนจ�ำชั่วคราว
เขาไม้แก้ว
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาไม้แก้ว สังกัด เรือนจ�ำกลางระยอง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “เที่ยวสุขใจ
ให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดสู่สังคม” ลักษณะเด่นคือเป็นศูนย์เรียน
รู้เชิงเกษตรให้ผู้ที่สนใจและศึกษาสามารถเข้ามาเรียนรู้
ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อาทิ เสต๊ก ก๋วยเตี๋ยวน�้ำตก และ
มีตลาดนัดชุมชนซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานและชาวบ้านในการน�ำสินค้าท้องถิ่นมาจ�ำหน่าย
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2

ทัณฑสถานเปิด
ห้วยโป่ง

ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “เทีย่ วสุขใจ ให้โอกาส ผูก้ า้ วพลาด สูส่ งั คม”
ลักษณะเด่นคือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหาร
ร้านกาแฟ และสวนสัตว์ขนาดย่อม อาทิ การให้อาหาร
กระต่าย กวาง และขี่ม้า ภายใต้โครงการคนเลี้ยงม้าอาชา
บ�ำบัด
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เรือนจ�ำ
กลางราชบุรี
เรือนจ�ำกลางราชบุรี เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
ภายใต้แนวคิด “Cook&Coff @ ราชบุรี ท่องเที่ยว
เกษตรวิถี..คืนคนดีสู่สังคม” ลักษณะเด่นคือ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้
เชิงเกษตร อาทิ การปลูกทุเรียน การเลี้ยงไก่ชน
ร้านกาแฟและร้านอาหารแนวฟิวชัน่ อาหารนานาชาติ
อาทิ การท�ำพิซซ่าเตาถ่าน รวมถึงกิจกรรมท�ำนาย
พยากรณ์
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4

ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิด
“Cook&Coff @ เขาพริก เกษตรท่องเที่ยววิถีใหม่ ..แก้ไขผู้ก้าวพลาด... สร้างโอกาส
สู่สังคม” ลักษณะเด่นคือ เป็นศูนย์ต้นแบบเพื่อถ่ายทอดความรู้ทักษะวิชาชีพเกษตร
อุตสาหกรรมภายใต้โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา
Signatureและจุด Check-in ที่โดดเด่น คือ ร้านกาแฟ Inspire by Princess, ร้านก๋วยเตีย๋ ว
“ก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำหัวปลี” ซึ่งถือเป็น Signature ประจ�ำร้าน สินค้าจากฝีมือผู้ต้องขัง
ศูนย์สาธิตเกษตรประยุกต์และท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ และศูนย์จำ� ลองห้องเรียนรู้ Dinosaurs
Park นักล่าแห่งสยาม
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5

เรือนจ�ำชั่วคราว
เขาระก�ำ 
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัด เรือนจ�ำจังหวัด
ตราด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ภายใต้แนวคิด
“Cook&Coff @ เขาระก�ำ...ท่องเที่ยวเชิงเกษตร”
ลักษณะเด่นคือเป็นศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ทีม่ ปี ระชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาศึกษา
ดูงานเป็นจ�ำนวนมาก โอบล้อมไปด้วยแหล่งน�้ำและ
เนินเขาตามธรรมชาติที่สวยงาม และมีกิจกรรมการ
ท่องเทีย่ วหลากหลาย อาทิ ร้านอาหาร สเต๊ก ก๋วยเตีย๋ ว
หมูเลียง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม กาแฟ รวมถึงกิจกรรม
กีฬาทางน�้ำต่างๆ เช่น ซับบอร์ด เรือคายัค เรือใบ
นอกจากนี้ ยังเป็นสถานทีท่ เี่ หมาะสม ในการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ของประชาชน เช่น การจัดแข่งขัน ปั่นจักรยาน
เสือภูเขา กิจกรรมการวิ่ง ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง เป็นต้น
ในปีพ.ศ.2564 กรมราชทัณฑ์มแี ผนการขับเคลือ่ น
การพัฒนาเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานและมีแผนในการ
เปิดตัวและปักหมุดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายใต้
แนวคิด Cook&Coff @ อีกหลายแห่ง.... โปรดติดตาม
ตอนต่อไป
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“Wansook” (วันสุข)

นโยบายการปรับปรุงภาพลักษณ์สินค้าและเพิ่มช่องทาง
ในการจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้กระท�ำผิด
ผ่านช่องทางออนไลน์ กับการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ในปัจจุบัน
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กรมราชทัณฑ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไข
พฤตินิสัยผู้ต้องขังและบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมหรือ
ดูแลตามหน้าทีแ่ ละอาํ นาจของกรมฯ โดยมุง่ พัฒนาเป็นองค์กร
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้ต้องขังและ
บุคคลที่อยู่ในความควบคุมหรือดูแลตามหน้าที่และอํานาจ
ของกรมให้กลับตน เป็นพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี
ไม่หวนกลับมากระทําผิดซ�้ำ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ในการประกอบอาชีพที่สุจริตและสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ภายนอกได้อย่างปกติโดยสังคมให้โอกาสและการยอมรับ
ซึง่ การฝึกวิชาชีพเป็นหนึง่ ในกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินสิ ยั
เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังมีวชิ าชีพติดตัวสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้
ภายหลังพ้นโทษ ซึ่งในการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ผตู้ อ้ งขังโดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพเพิม่ ทักษะความรู้
ความเชีย่ วชาญให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดแรงงาน หรือสามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ กรมราชทัณฑ์เพียงหน่วยงานเดียว
ไม่อาจด�ำเนินการหรือมอบโอกาสที่ดีแก่ผู้ต้องขังได้ทั้งหมด
จ�ำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมมือกันด�ำเนินการ
เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั โอกาสแก้ไข ปรับปรุงตนเอง และฝึกฝน
วิชาชีพจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยการสนับสนุน
วิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ
เข้ามาด�ำเนินการสอน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ฝึกวิชาชีพส�ำหรับผูต้ อ้ งขัง และอีกความร่วมมือหนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ
จากสถานประกอบการหรือนายจ้าง ที่ได้มอบโอกาสในการ
เข้าไปฝึกวิชาชีพทัง้ ในเรือนจ�ำและในสถานประกอบการ และ
การให้โอกาสจ้างงานผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษอีกด้วย

จากการที่กรมราชทัณฑ์มุ่งเน้นให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ฝึกวิชาชีพให้ผตู้ อ้ งขังซึง่ เป็นหนึง่ ในกระบวนการแก้ไขพัฒนา
พฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขังในระหว่างทีถ่ กู คุมขังในเรือนจ�ำเพือ่ ให้เขา
เหล่านั้นได้กลับตัว กลับใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติสามารถ
อยู่ในสังคมได้เมือ่ พ้นโทษ ผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากการฝึกวิชาชีพ
ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งเรือนไม้ทเี่ ป็นงานเฟอร์นเิ จอร์
ของตกแต่งบ้าน และผลิตภัณฑ์ประเภทงานผ้าที่เกิดจาก
การฝีมอื ของผูต้ อ้ งขังหญิง ในปัจจุบนั มีความสวยงาม โดดเด่น
และมีความเป็นเอกลักษณ์ แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง เนื่องจากบางเรือนจ�ำ
อยูห่ า่ งไกล การขนย้ายผลิตภัณฑ์เพือ่ มาจ�ำหน่ายตามสถานทีต่ า่ ง ๆ
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง อีกทัง้ ในเรือ่ งระยะเวลาการจ�ำหน่ายต้องด�ำเนิน
การตามช่วงทีก่ ำ� หนดเท่านัน้ ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายออนไลน์
จึงเป็นส่วนส�ำคัญในการเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้สังคมภายนอก
ได้รบั ทราบ รวมทัง้ ยังเป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีส่ ามารถ
เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ไม่มขี อ้ จ�ำกัดเรือ่ งระยะเวลา
ไม่จำ� เป็นต้องขนย้ายผลิตภัณฑ์เพือ่ ไปจัดจ�ำหน่ายตามสถานทีต่ า่ งๆ
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ด้วยกระทรวงยุตธิ รรม มีนโยบายในการด�ำเนินงาน
ปรับปรุงภาพลักษณ์สนิ ค้าและเพิม่ ช่องทางในการจ�ำหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ของผู้กระท�ำผิด ผ่านช่องทางออนไลน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส�ำรวจความเป็นไปได้ ในการ
จั ด จ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู ้ ต ้ อ งขั ง บนเว็ บ สื่ อ กลาง
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-marketplace)
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
แห่งทางราชการ
ระยะแรก กระทรวงยุตธิ รรมได้ลงนามในสัญญาจ้าง

โครงการส�ำรวจความเป็นไปได้ในการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ผู้ต้องขังบนเว็บสื่อกลางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์
(e-marketplace) ร่วมกับบริษทั เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิรซ์
จ�ำกัด โดยมีกำ� หนดระยะเวลาระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2563
- 5 เมษายน 2564
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https://shopee.co.th/wansook_official

https://www.lazada.co.th/shop/wansook-1603182148/...

• บริษัท เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิร์ซ จ�ำกัด ได้ประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น เพื่ อ การยุ ติ ธ รรม
แห่งประเทศไทย TIJ และบริษัท GREYnJ United
น�ำขึน้ บนตลาดสินค้าออนไลน์ https://shopee.co.th/
ภายใต้ชื่อ “Wansook” (วันสุข)
• นิยามของ “Wansook” (วันสุข) คือร้านค้า “Wansook”
(วันสุข) สุขที่ได้ให้โอกาสกับผูก้ ระท�ำผิด การสนับสนุน
สินค้าแฮนด์เมดคุณภาพจากผูก้ ระท�ำผิด เป็นผลงาน
ที่ทรงคุณค่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นจะมีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครและ
ไม่ มี ใ ครเหมื อ น ให้ ความเป็ น ธรรมชาติ แ ละ
อ่อนโยนกว่าสินค้าที่ท�ำจากเครื่องจักร 100%
• โลโก้ เว็บสื่อกลางการจัดจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์
(e-marketplace) ขึ้น ภายใต้ชื่อร้าน “Wansook”
(วันสุข)
• บริษทั เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิรซ์ จ�ำกัด ได้ประสานงาน
กรมราชทัณฑ์ กองพัฒนาพฤตินิสัย น�ำผลิตภัณฑ์
จากเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน น�ำขึ้นบนตลาดสินค้า
ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ในช่องทาง ดังนี้
Shopee, Lazada, และ Facebook ภายใต้ชื่อ
“Wansook” (วันสุข)
กระทรวงยุตธิ รรมเห็นว่าผลิตภัณฑ์ทนี่ ำ� ขึน้ จ�ำหน่าย
บนตลาดสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
Shopee, Lazada, และ Facebook ภายใต้ชอื่ “Wansook”
(วันสุข) เป็นผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ทั้งหมด
กระทรวงยุติธรรมจึงมีแนวนโยบายส่งมอบเว็บสื่อกลาง
การจัดจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-marketplace) ภายใต้ชอื่
“Wansook” (วันสุข) ให้กับกรมราชทัณฑ์ดูแลต่อไป
ภายหลังเสร็จสิ้นสัญญาจ้างดังกล่าว

สรุปผลการด�ำเนินงานในระยะสอง

กรมราชทัณฑ์ส่งผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์เข้าคลังสินค้า
ให้กบั บริษทั เอ็น-สแควร์ อีคอมเมิรซ์ จ�ำกัด เพือ่ ด�ำเนินการ
ถ่ า ยภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เตรี ย มจ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ในครั้งแรก มูลค่า 17,272 บาท
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) และ
ครั้งที่สอง มูลค่า 1,950 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อย
ห้าสิบบาทถ้วน)
https://www.facebook.com/Wansook 100855728583959/…

ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง “กระเป๋า
สายรุ้ง” ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นจ�ำนวนมาก

THE REHABILITATION HANDBOOK 2021 45

“Wansook” (วันสุข) เริม่ เปิดจ�ำหน่ายบน Lazada ตัง้ แต่
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ส�ำรวจ
ผลิตภัณฑ์ของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทีม่ คี วามสวยงามโดดเด่น
และสนใจน�ำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจ�ำหน่ายบน Lazada จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 95 แห่ง ซึ่งในเบื้องต้นได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์
ร่วมจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-marketplace) จ�ำนวน 11 แห่ง
ได้แก่ เรือนจ�ำกลางเชียงราย เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร
เรือนจ�ำจังหวัดร้อยเอ็ด ทัณฑสถานวัยหนุม่ นครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ทัณฑสถาน
หญิงสงขลา ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา และทัณฑสถาน
หญิงพิษณุโลก
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• มูลค่าของผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ทีเ่ ข้าร่วมจ�ำหน่ายสินค้า
ออนไลน์ (e-marketplace) ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ออนไลน์ ภายใต้ชื่อ “Wansook” (วันสุข) ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2563 - เมษายน 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
1,037,523 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบ
สามบาท)
• ยอดขายสะสมตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่
19 เมษายน 2564 มีมูลค่าทั้งสิ้น 367,147 บาท
(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
• จ�ำนวนผู้สั่งซื้อทั้งสิ้น 641 คน
• จ�ำนวนผูเ้ ข้าเยีย่ มชมช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ภายใต้ช่ือ “Wansook” (วันสุข) จ�ำนวน
56,157 คน

ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก มีดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กระเป๋าสายรุ้ง
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
เก้าอี้นั่งเล็ก
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
รองเท้าสลิปเปอร์
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
กระเป๋าผักตบชวาเล็ก
ทัณฑสถานหญิงกลาง
ปลอกใส่ทิชชู่ทรงเสื้อ
ทัณฑสถานหญิงสงขลา
กระเป๋าผ้าขาวม้า
เรือนจ�ำจังหวัดร้อยเอ็ด
กระเป๋าผักตบชวาลายปัก
ทัณฑสถานหญิงกลาง
กระเป๋าผักตบชวาใหญ่
ทัณฑสถานหญิงกลาง
ผ้าขาวม้าหลากสี
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
กระเป๋าถือสตรี
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
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กรมราชทัณฑ์มีนโยบายด�ำเนินงานด้านออนไลน์
เพือ่ ต่อยอดการท�ำงาน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของเรือนจ�ำ
และทัณฑสถาน ให้มีความทันสมัย ให้มีความเหมาะสม
ที่จะน�ำขึ้นจ�ำหน่ายบนแพลตฟอร์ม Lazada ให้มากขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมและประชาชนภายนอกได้รับทราบ
ถึงความตัง้ ใจของกรมราชทัณฑ์ รวมทัง้ ผูต้ อ้ งขังทีอ่ ยากกลับตน
เป็นคนดี มีอาชีพทีส่ จุ ริตในการหาเลีย้ งตนเองและครอบครัว
ซึง่ ยังถือเป็นการเพิม่ จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถจัดจ�ำหน่าย
อีกทางหนึ่งด้วย
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LIFE OF RELIFE
เริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม

สื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์
ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
กรมราชทัณฑ์ ได้ขับเคลื่อนพันธกิจ (Mission) ในการ
แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อคืนคนดี มีคุณค่าสู่สังคม ภายใต้
ภารกิจของกองพัฒนาพฤตินิสัยมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
การจัดการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
การฝึกวิชาชีพ โปรแกรมการแก้ไข การเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยตลอดจนการติดตามดูแลผู้ต้องขังหลังปล่อย
ซึง่ การท�ำงานในระยะเวลาทีผ่ า่ นมายังขาดการประชาสัมพันธ์
งานในเชิงรุก เพื่อให้สังคมได้รับทราบในภารกิจของ
กรมราชทัณฑ์
กองพัฒนาพฤตินสิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของ
ปัญหาดังกล่าว เนื่องจากการสื่อสารองค์กรเป็นหน้าที่ส�ำคัญ
ทีด่ ำ� เนินการปรับเปลีย่ นวิธี จากการท�ำงานในเชิงตัง้ รับ เป็นการ
ท�ำงานในเชิงรุกเพือ่ สือ่ สารให้ประชาชน ในสังคมได้ทราบถึง

โครงการ กิจกรรม ผลการด�ำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดี กับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ที่จะน�ำไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image)
ตามที่มุ่งหวังในการสร้างการยอมรับของสังคมต่อผู้ต้องขัง
และผู้พ้นโทษที่กลับสู่สังคมจึงได้จัดท�ำโครงการจัดท�ำสื่อ
มัลติมเี ดียเพือ่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินสิ ยั
ผูต้ อ้ งขัง เพือ่ เป็นการปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานในเชิงรุก
ให้ประสบผลส�ำเร็จ โดยเน้นการเผยแพร่โครงการต่างๆ
ด้านการพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง อาทิ โครงการพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนา
แห่งน�้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ตลอดจนสามารถ
สร้างสื่อในเชิงสร้างสรรค์ มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์
ที่เพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร มุ่งหวังในการสร้างการยอมรับ
ของสังคมต่อผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่กลับสู่สังคม
2. เพือ่ ประชาสัมพันธ์งานในเชิงรุกเพือ่ สือ่ สารให้ประชาชน
ทัว่ ไปในสังคม ได้รบั ทราบ เกีย่ วกับภารกิจด้านการพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ของกรมราชทัณฑ์

Life of ReLife
เริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิม

3. เพื่อเพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอก ญาติผู้ต้องขัง
ประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ของกรมราชทัณฑ์
4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมราชทัณฑ์
ในด้านการให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมต่อไป
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ผลการด�ำเนินงาน
กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้ด�ำเนินการจัดท�ำสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ก และยูทูป ภายใต้ชื่อ “Life of Relife”
เริ่มต้นใหม่ ให้ดีกว่าเดิม ซึ่งมาจากแนวความคิดที่ว่า
“การกระท�ำผิด” เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในทุกคน ... และ
“การส�ำนึกผิด” อาจเป็นเรื่องที่เกิดได้กับบางคน แต่ไม่ว่าจะ
เคยผิดพลาดสักแค่ไหน ขอเพียงรูจ้ กั ทีจ่ ะส�ำนึก และเปลีย่ นแปลง
ก็สามารถจะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้
โดยได้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การเปิ ด ช่ อ งทางสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
เพือ่ ประชาสัมพันธ์ผา่ นช่องทางดังกล่าวเมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม
2564 พร้อมกับได้มีการเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนา
พฤตินิสัยด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแผนการด�ำเนินการในระยะเริ่มต้น เป็นการเน้นน�ำเสนอ
เนือ้ หาการด�ำเนินการ โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั “โคกหนองนาแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง
กรมราชทัณฑ์ “ โครงการอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณ
อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระองค์
ทรงเล็งเห็นว่าผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะพ้นโทษ จากเรือนจ�ำ และทัณฑสถาน
ออกไปนัน้ อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
ต่างๆ รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ซึง่ อาจส่งผลกระทบในการใช้ชวี ติ ของผูพ้ น้ โทษ จึงได้พระราชทาน
โครงการ “โคกหนองนาแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขัง
อันจะเป็นพืน้ ฐานในการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่และการใช้ชวี ติ อยูก่ บั
ครอบครัวภายหลังพ้นโทษ
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การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

“ฟ้าทะลายโจร”
ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

จากสถานการณ์โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ที่ระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก ลุกลามมาถึงในเรือนจ�ำ
ท่ามกลางการรอวัคซีน การรักษาตัวอยู่ที่บ้าน และการ
รอเตียงของผู้ป่วยติดเชื้อ สิ่งหนึ่ง ที่จะเป็นที่พึ่งของคนไทย
ในเวลานี้เพื่อสู้กับโควิดก็คือ ฟ้าทะลายโจร และกระชายขาว
โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร ซึ่งหาง่าย ราคาถูก และมีความ
ปลอดภัยสูงหากใช้ให้ถูกต้อง ถูกอาการ ยิ่งใช้เร็ว ยิ่งได้ผล
ก�ำจัดโรคได้เด็ดขาด เป็นเครื่องมือหลักในการควบคุมโรค
ในกลุ่มผู้ป่วยไม่แสดงอาการ หรืออาการไม่รุนแรง หรือ
กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ควบคู่ไปการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน
ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรง
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ระยะที่ 1 ส่งเสริมให้เรือนจ�ำชัว่ คราวและทัณฑสถานเปิด
จ�ำนวน 47 แห่ง และเรือนจ�ำระบบปิด 83 แห่ง รวม 130 แห่ง
รวมพื้นที่เพาะปลูก 300 ไร่ เพื่อใช้เองในเรือนจ�ำ เมื่อมีมาก
พอจะได้จำ� หน่ายให้กบั สถาบัน บริษทั เอกชน และโรงพยาบาล
แปรรูปเป็นผงอัดเม็ดหรือแคปซูล
ระยะที่ 2 ร่วมท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบัน
และโรงพยาบาล (MOU) เพื่อจัดตั้งศูนย์การศึกษา วิจัย
ผลิตและแปรรูปสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” ในเรือนจ�ำน�ำร่อง
เช่น ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ทัณฑสถานเปิด
บ้านเนินสูง จังหวัดปราจีนบุรี เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ จังหวัด
ตราด ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นต้น
โดยจะด�ำเนินการคูข่ นานไปพร้อมกับการส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานทีม่ พี นื้ ทีจ่ ำ� กัดภายในเรือนจ�ำ เพือ่ ไว้ใช้เองในเรือน
จ�ำ/ทัณฑสถาน แบบพึ่งพาตนเองด้วยวิธีแพทย์แผนไทย
ระยะที่ 3 การพัฒนาและยกระดับเรือนจ�ำน�ำร่องให้เป็น
ศูนย์เรียนรูก้ ารปลูกพืชสมุนไพรแบบครบวงจร เพือ่ ให้บริการ
แก่ประชาชนได้เข้ามาศึกษาดูงาน โดยเชื่อมโยงกับการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีผลผลิตต่างๆ ออกมากพอ กรม
ราชทัณฑ์ได้คดิ ต่อยอดอาชีพให้กบั ผูต้ อ้ งขัง โดยการส่งเสริม
ให้มกี ารฝึกงานไม้ทำ� กล่องอุปกรณ์บรรจุแคปซูลยาฟ้าทะลายโจร
ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบง่าย DIY ใช้ในครัวเรือนได้เอง และ
หากที่เรือนจ�ำใดท�ำได้มี มีมาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ
ก็จะสามารถส่งจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ New Release ของ
เรือนจ�ำนั้นๆ ได้ เนื่องจากปัจจุบันยังขาดตลาดอยู่มาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ )
ได้มอบนโยบายให้กรมราชทัณฑ์สง่ เสริมการปลูกพืชสมุนไพร
โดย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้สั่งการ
ขับเคลือ่ นโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรดังกล่าวโดยเร็ว
ซึง่ เป็นยาสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิย์ บั ยัง้ กลุม่ โรคหวัด ทางเดินหายใจ
ส่วนบน โดยเฉพาะ “ฟ้าทะลายโจร” กระชายขาว ขิง ข่า ฯลฯ
ในทัณฑสถานเปิดและเรือนจ�ำชั่วคราว และเรือนจ�ำทั่วไปที่
มีพื้นที่เหมาะสมตามภูมิสังคม เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนยาฟาวิพิราเวียร์ และขณะรอวัคซีนป้องกันโควิด
ซึง่ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ มีจำ� กัดและราคาแพง เป็นการ
ใช้เพื่อประโยชน์ในทางป้องกันและรักษาบรรเทาอาการเจ็บ
ป่วยของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน กลุ่มที่ไม่มีอาการ
หรืออาการไม่รุนแรง และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
น�ำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้หลังพ้นโทษด้วย โดยก�ำหนด
แผนงาน 3 ระยะ ดังนี้

การขับเคลื่อนโครงการนี้ จะไม่สามารถบรรลุผลส�ำเร็จ
ได้หากขาดความร่วมมือการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย อาทิ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรมแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โรงพบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ รวมถึงบริษัท
ขาวละออโอสถและโรงงานแปรรูปสมุนไพรอีกหลายบริษัท
เป็นต้น สร้างมิติใหม่เพื่อความมั่นคงทางยาสมุนไพรไทย
ในอนาคตต่อไป
กลุ่มงานโครงการในพระด�ำริ และส่งเสริมการเกษตร
27 กรกฎาคม 2564
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นวัตกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

“สมุทรปราการโมเดล”

สภาพปัญหาที่เป็นวังวนมาช้านานของผู้ต้องขัง คือ
การออกจากเรือนจ�ำไปแล้วกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ เนื่องจาก
กลุม่ คนเหล่านี้ “ไม่มอี าชีพ ไม่มีใครรับเข้าท�ำงาน ถูกตราหน้า
จากสังคมว่าเป็นคนขี้คุก”
นายสมศักดิ์ เทพสุทนิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
จึงได้เดินหน้าช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังอย่างเร่งด่วน “เพือ่ คืนคนดี...
สู่สังคม”
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ จึงมีการ
ท�ำงานเชิงลึกในการสร้างอาชีพ โดยเริ่มจากการให้ความรู้
ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ รวมถึงวิชาที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
ในยุคปัจจุบนั อาทิ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การศึกษา
แบบลงมือท�ำทั้งการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น อาชีพอิสระ
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ทีเ่ หมาะกับบริบททางสังคมในปัจจุบนั ตลอดจนด้านการเกษตร
การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ฟ้าทลายโจร ทุเรียน รวมถึง
การเลีย้ งสัตว์เศรษฐกิจ และการท�ำอาหารเพือ่ เป็นเชฟ เป็นต้น
แต่สิ่งส�ำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะท�ำให้ผู้ต้องขังมีอาชีพ
และไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์ ในการลงทุน หนทางที่ดีที่สุด คือ
การผลักดันส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเป็นทรัพยากรด้านแรงงาน
เพื่อป้อนสู่งานภาคอุตสาหกรรม
โรคระบาด Covid-19 ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างหนัก และเพื่อเป็นการ
ปลุกขุมก�ำลังแรงงานในประเทศแหล่งใหม่ มาทดแทนแรงงาน
ต่างชาติ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” เป็นฟันเฟืองในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสร้างสังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จึงได้มีโครงการจัดตั้ง
“นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์” ขึ้นเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์
ดังกล่าว แต่อาจจะต้องใช้เวลานานในการท�ำให้ส�ำเร็จ ดังนั้น
เพื่อเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จึงได้มีแนวคิดใช้
“สมุทรปราการโมเดล” ทดลองน�ำร่องน�ำผู้ต้องขังที่มีความ
ประพฤติดี ชั้นกลางขึ้นไป จ�ำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ท�ำผิดซ�ำ้ ได้ 2 ครัง้ มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ และไม่ใช่กลุม่
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watch list 7 ประเภท เป็นต้น เพื่อให้ได้รับการพักโทษกรณี
มีเหตุพิเศษ และติดก�ำไล EM สลัดภาพลักษณ์ “นักโทษ
เด็ดขาดทิ้งโดยสิ้นเชิง” และได้รับสถานะใหม่ คือ “ผู้พ้นโทษ
ที่ถูกคุมประพฤติ” เข้าไปท�ำงานเป็นพนักงานประจ�ำในนิคม
อุตสาหกรรม โดยได้รับค่าแรง ค่าจ้างและสวัสดิการตามที่
กฎหมายก�ำหนด ซึง่ ก่อนจะออกไปท�ำงานจริงกรมราชทัณฑ์
ได้เสริมอาวุธทางปัญญาเพือ่ เตรียมความพร้อมในทักษะเฉพาะ
และเมือ่ ออกไปท�ำงานแล้วผูป้ ระกอบการจะเป็นผูด้ แู ล อุปการะ
และฝึกงานให้ด้วย
ระยะเริ่มบริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ จ�ำกัด มหาชน
ซึง่ เป็นบริษทั ผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าชัน้ น�ำของโลก ทีส่ ง่ ให้กบั
เจเนอรัล มอเตอร์ หรือ GM เมอร์เซเดสเบนซ์ และ BMW
น�ำร่องรับแรงงานกลุม่ แรก 1,000 คน ไม่จำ� กัดทักษะวิชาชีพ
แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ผ่านการคัดกรองจากคณะ
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษ บริษัท
จะอบรมเพือ่ สอนทักษะต่างๆ ให้กบั ผูพ้ น้ โทษจนเป็นมืออาชีพ
“ทางเดลต้ามัน่ ใจในฝีมอื แรงงานจากเรือนจ�ำ โดยเฉพาะทาง
กระทรวงยุติธรรม ที่สร้างความเชื่อมั่นและช่วยติดตามสอด
ส่องดูแลให้หลังพ้นโทษอีกด้วย จึงได้ตกลงรับข้อเสนอทันที”

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ยังได้จับมือกับอีกหลายบริษัทใน
จังหวัดสมุทรปราการในเครือนิคมอุตสาหกรรมสุวรรณบุตร
ทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ และหากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 คลีค่ ลาย คาดว่าจะรับก�ำลังแรงงานรุน่ แรก
ได้ประมาณ 300-400 คน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการสร้าง
ความมัน่ ใจว่าแนวคิดนีจ้ ะขับเคลือ่ นขยายผลไปได้อกี ในหลาย
ภูมิภาคอย่างยั่งยืน กรมราชทัณฑ์จึงได้ผนึกก�ำลัง โดยท�ำ
MOU กับกระทรวงแรงงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่ม
เอส.เอ็ม.อี ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงโรงงานขนาดใหญ่
เพือ่ เตรียมแผนรองรับแรงงานพิเศษเหล่านี้ได้มากกว่า 10,000
คน ในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงาน สร้างอาชีพ
คืนคนดีสู่สังคมต่อไป....
กลุ่มงานฝึกวิชาชีพ
27 กรกฎาคม 2564
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โครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ
และประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิด
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางนครพนม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม ได้เสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมการพัฒนา
จิตใจผู้ต้องขังด้วยหลักศาสนา โดยมีผู้แทนผู้ต้องขัง
สวดสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทรงชืน่ ชมและได้มพี ระราช
กระแสต่อผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ให้ส่งเสริมผู้ต้องขังในการ
ฝึกซ้อม พัฒนาและส่งประกวดเพือ่ แข่งขันกับบุคคลภายนอก
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ทั้งนี้ บทสวดท�ำนองสรภัญญะเป็นบทสวดสรรเสริญ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ ซึ่งเป็นองค์
ประกอบของพระรัตนตรัย มีท่วงท�ำนองที่ไพเราะ ก่อให้เกิด
ความรู้สึกซาบซึ้งใจ ผู้สวดจะมีความเบิกบานใจ สงบและ
เป็นสุข ซึง่ เป็นการปิดกัน้ มิให้ประพฤติในสิง่ ที่ไม่ดไี ม่งามทัง้ ปวง
กรมราชทัณฑ์ ได้น�ำหลักค�ำสอนของพุทธศาสนาเข้าด�ำเนิน
การพัฒนาจิตใจผูต้ อ้ งขัง โดยใช้หลักธรรมของศาสนาก�ำหนด
แนวทางการด�ำเนินงานให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ปฏิบัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังอย่างต่อเนือ่ งเป็นประโยชน์สำ� หรับในการ ปรับสภาพ

จิตใจของผู้ต้องขังได้เป็นอย่างดี ท�ำให้ผู้ต้องขังได้ตระหนัก
ถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาในอดีต และน�ำไปปรับปรุงตนเอง
ให้เข้าสูก่ รอบของศาสนา สังคม เป็นบุคคลทีส่ ามารถอยูร่ ว่ ม
กับสังคมได้ ทั้งขณะต้องโทษ และเมื่อได้รับการปล่อยตัว
พ้นโทษ โดยกิจกรรมทางศาสนาที่ใช้ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ด�ำเนินการได้แก่ การสวดมนต์ ไหว้พระ และการศึกษา
ธรรมวินัยในศาสนาพุทธ จึงเห็นควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขัง
มีโอกาสได้สวดมนต์หมู่ท�ำนองสรภัญญะ เพื่อได้ใกล้ชิด
พระรัตนตรัย ศึกษาและน�ำหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา

ไปกล่อมเกลาจิตใจ ประพฤติปฏิบัติขัดเกลานิสัยให้มีจิตใจ
อ่อนโยน เยือกเย็น มีความประพฤติ มีความอดทนมีความ
รักสามัคคี และเป็นคนดีในสังคมในอนาคต
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนา
พฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดท�ำโครงการประกวด
สวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 เป็นปีแรก และด�ำเนินการต่อเนื่องถึงปัจจุบันใน
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ปีพ.ศ.2564 เป็นปีท่ี 3 เพ่ือให้เรือนจ�ำและทัณฑสถาน
ทัว่ ประเทศส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผตู้ อ้ งขังทัง้ ชายและหญิง
ได้ฝกึ ฝนการสวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย ซึง่ การจัดการ
แข่งในปีพ.ศ.2564 นี้ ได้เพิ่มการแข่งขันประกวดอ่านคัมภีร์
อัลกุรอานเข้ามาเป็นปีแรก โดยมีการคัดเลือกตัวแทนเรือนจ�ำ
และทัณฑสถานในแต่ละเขต รวม 10 เขต เพื่อเข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ ณ กรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม ผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว เรือนจ�ำและ
ทัณฑสถานต่างๆ ยังได้ต่อยอดโครงการโดยก�ำหนดให้
ผู้ต้องขังได้สวดมนต์ท�ำนองสรภัญญะเป็นประจ�ำทุกวัน
หลังขึน้ เรือนนอน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนา
จิตใจผู้ต้องขัง และยังส่งผลให้ผู้ต้องขังประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในระเบียบวินัย กรมราชทัณฑ์จึงมีแนวคิดที่จะด�ำเนิน
โครงการนี้ต่อไปเป็นประจ�ำทุกปี

วัตถุประสงค์ โครงการ
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังได้ฝึกฝน
การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย และการอ่าน
คัมภีร์อัลกุรอาน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของไทยแก่ผู้ต้องขังให้มั่นคง
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้กล้าหาญทางด้านจริยธรรม
และสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ รวมทั้ง
มีความประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและน�ำไปใช้
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน
ข้อมูลการแข่งขันโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ และประกวดอ่านคัมภีรอ์ ลั กุรอาน
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ข้อมูลเรียงจากปีปัจจุบนั ปีพ.ศ.2564 - ปีแรก ปีพ.ศ.2562 )
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การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะฯ
ประจ�ำปีพ.ศ. 2564
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
พระกิตติวงศ์เทศ
			

วัดราชโอรสาราม
ประธานกรรมการตัดสิน

การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดอ่านอัลกุรอาน
ท�ำนองเสนาะฯ ประจ�ำปีพ.ศ. 2564
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

คณะกรรมการตัดสิน จากสมาคม
กอรีแห่งประเทศไทย ในอุปถัมภ์
จุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย

พระครูประทีมธรรมพิมล วัดจันทาราม			
			
กรรมการ

นายสนิท เอี่ยมฤทธิ์

ประธานกรรมการตัดสิน

พระมหาสายชน อติสโย
			

นายรอชัย สมบูรณ์

กรรมการ

นายประสิทธิ์ สะและน้อย กรรมการ

วัดจันทาราม			
กรรมการ

พระมหาถนอม ถิรจิตฺโต วัดอนงคารามวรวิหาร		
			
กรรมการ

นายสันติ และเยาะ		

พระมหาเอกชัย ผาสุ
			

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทีผ่ า่ นการคัดเลือกโครงการสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะและประกวดอ่าน
คัมภีรอ์ ลั กุรอานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ�ำปี 2564

วัดอนงคารามวรวิหาร		
กรรมการ

พระมหาบุญนาน อกิญจโน วัดเวฬุราชิณ			
			
กรรมการ

กรรมการ

นายปราโมทย์ เผือกผ่อง กรรมการ
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การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะฯ
ประเภททีมชาย เรือนจ�ำกลางลพบุรี, เรือนจ�ำกลาง
สิงห์บุรี, เรือนจ�ำกลางชลบุรี, เรือนจ�ำกลางระยอง, เรือนจ�ำ
อ�ำเภอนางรอง, เรือนจ�ำกลางนครพนม, เรือนจ�ำจังหวัดน่าน,
เรือนจ�ำกลางเขาบิน, เรือนจ�ำกลาวราชบุรี, เรือนจ�ำพิเศษ
กรุงเทพมหานคร
ประเภททีมหญิง เรือนจ�ำพิเศษพัทยา, ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่, เรือนจ�ำกลางนครสวรรค์, เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร,
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก, เรือนจ�ำจังหวัดพังงา
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บทสวดที่ใช้ในการจัดประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท�ำนองสรภัญญะฯ
1. บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย ท�ำนองสวด�ำ
(อะระหัง สัมมา สัมพุทโธฯ)
2. บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย ท�ำนองสังคโยค
(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต)
3. บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิตปิ ิ โส ภะคะวา ฯลฯ)
เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระพุทธคุณ ภาษาไทย
(องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ
4. บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวะตา
ธัมโม ฯลฯ ท�ำนองสังคโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวด
พระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ท�ำนอง
สรภัญญะ
5. บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปฏิปันโน ภะคะวะโต
ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวด
เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระสังฆคุณ ภาษาไทย
(สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ
6. บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัส สะ...
ฯลฯ) ท�ำนองสังคโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดชยสิทธิ
คาถา ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ฯลฯ)
ท�ำนองสรภัญญะ

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของการกราบพระรัตนตรัย การท�ำความ
เคารพธงชาติ และพระฉายาลักษณ์ตามล�ำดับ
2. ความถูกต้องของอักขระ จังหวะ ท�ำนอง
3. ความไพเราะของน�้ำเสียงในการสวดมนต์ฯ
4. ความพร้อมเพรียง มารยาทของหมูค่ ณะ เช่น การกราบ
เป็นต้น
5. ความถูกต้องสวยงามของท่าทางขณะสวดมนต์ฯ เช่น
การประนมมือ เป็นต้น
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

ผลการตัดสินการประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนอง
สรภัญญะฯ ของคณะกรรมการ
ปีพ.ศ. 2564 มีดังนี้
1. ประเภทรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดน่าน
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดน่าน
2. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางชลบุรี
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
3. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำอ�ำเภอนางรอง
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางนครพนม
4. ประเภทรางวัลชมเชย
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางนครพนม
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
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การประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
การประกวดอ่านอัลกุรอาน
ท�ำนองเสนาะฯ
ประเภททีมชาย เรือนจ�ำกลางชลบุรี, เรือนจ�ำกลาง
ก�ำแพงเพชร, เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจ�ำกลาง
สุราษฎร์ธานี, เรือนจ�ำอ�ำเภอนางรอง, เรือนจ�ำจังหวัดระนอง,
เรือนจ�ำกลางยะลา, เรือนจ�ำอ�ำเภอเบตง, เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
ประเภททีมหญิง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่, ทัณฑสถาน
หญิงชลบุรี, เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช, เรือนจ�ำกลาง
สุราษฎร์ธานี, ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา, ทัณฑสถาน
บ�ำบัดพิเศษหญิง, เรือนจ�ำจังหวัดพังงา
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การลงข่าวของสื่อมวลชน
1. ส�ำนักข่าวเนชัน่ ทีวี ได้นำ� เสนอข่าวผ่านทางเว็บไซต์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564

ผลการตัดสิน ประกวดอ่านอัลกุรอาน
ท�ำนองเสนาะฯ ของคณะกรรมการ
ปีพ.ศ. 2564 มีดังนี้
1. ประเภทรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี
2. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดระนอง
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
3. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางยะลา
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช
4. ประเภทรางวัลชมเชย
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางชลบุรี
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

นายสิทธิ สุธวี งศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวด สวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ และประกวด
อ่านอัลกุรอานท�ำนองเสนาะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีพทุ ธศักราช 2564 เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง ได้ฝึกฝนการประกอบพิธีหรือ
จัดกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย สร้างความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ รวมทัง้ มีการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
และน�ำไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันภายหลัง
พ้นโทษและไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�ำ้ อีก โดยการแข่งขัน
กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการให้เรือนจ�ำและทัณฑสถาน จัดขึ้น
ภายใต้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่กรมราชทัณฑ์
และกระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โดยเป็นการแข่งขันผ่านระบบ Zoom meeting แบ่งเป็น
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนอง
สรภัญญะ (ประเภททีมผูต้ อ้ งขังชาย 5 คน และทีมผูต้ อ้ งขังหญิง
5 คน) และประกวดอ่านอัลกุรอานท�ำนองเสนาะ (ประเภท
ผู้ต้องขังชาย 1 คน และผู้ต้องขังหญิง 1 คน)
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๕ คน และทีมผู้ต้องขังหญิง ๕ คน) และประกวดอ่าน
อัลกุรอานท�ำนองเสนาะ (ประเภทผู้ต้องขังชาย ๑ คน และ
ผู้ต้องขังหญิง ๑ คน) โดยการตัดสินได้นิมนต์คณะพระสงฆ์
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศการประกวด
สวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะฯ น�ำโดย
พระกิตติวงศ์วเิ ทศ วัดราชโอรสาราม ประธานกรรมการตัดสิน
สรุปผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะฯ ดังนี้
ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่
เรือนจ�ำจังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
เรือนจ�ำกลางชลบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เรือนจ�ำอ�ำเภอนางรอง และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรือนจ�ำ
กลางนครพนม

2. ส�ำนักข่าวพิมพ์ไทย ได้น�ำเสนอข่าวผ่านทางเว็บไซต์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวด สวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ และประกวดอ่าน
อั ล กุ ร อานท� ำนองเสนาะชิ ง ถ้ ว ยพระราชทาน สมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีพุทธศักราช 2564 เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้ต้องขัง ได้ฝึกฝนการประกอบพิธีหรือ
จัดกิจกรรมทางศาสนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย สร้างความมั่นคงทางด้าน
จิตใจ รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา และ
น�ำไปปรับใช้ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันภายหลังพ้นโทษและ
ไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�ำ้ อีก โดยการแข่งขัน กรมราชทัณฑ์
ได้สงั่ การให้เรือนจ�ำและทัณฑสถาน จัดขึน้ ภายใต้การป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด – ๑๙) ที่กรมราชทัณฑ์และกระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเป็นการแข่งขันผ่านระบบ
Zoom meeting แบ่งเป็น การประกวดสวดมนต์หมูส่ รรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ (ประเภททีมผู้ต้องขังชาย
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ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่
เรือนจ�ำจังหวัดน่าน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
เรือนจ�ำกลางนครพนม และรางวัลชมเชย ได้แก่ ทัณฑสถาน
หญิงเชียงใหม่
ด้านการประกวดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวด
อ่านอัลกุรอานท�ำนองเสนาะรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีพทุ ธศักราช
2564 โดยมีคณะกรรมการจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย
ในอุปถัมภ์ จุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินฯ
น�ำโดย นายสนิท เอีย่ มฤทธิ์ ประธานกรรมการตัดสิน สรุปผล
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดอ่านอัลกุรอาน
ท�ำนองเสนาะฯ ดังนี้
ประเภทชาย รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่
เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
เรือนจ�ำจังหวัดระนอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
เรือนจ�ำกลางยะลา และรางวัลชมเชย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางชลบุรี
ประเภทหญิง รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ได้แก่
เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่ เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช และรางวัลชมเชยได้แก่
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะฯ
ประจ�ำปีพ.ศ. 2563
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
1. พระกิตติวงศ์วิเทศ วัดราชโอรสาราม ประธานคณะ
กรรมการ
2. พระครูประทีปธรรมพิมล วัดจันทารามวรวิหา กรรมการ
3. พระมหาถนอม ถิรจิตโต วัดอนงคารา กรรมการ
4. พระมหาเอกชัย ผาสุโก วัดอนงคาราม กรรมการ
5. พระมหาบุญนาน อกิญฺจโน วัดเวฬุราชิณ กรรมการ
6. พระมหาสายชล อติสโย วัดจันทาราม กรรมการ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานที่ส่งเข้าประกวดโครงการสวดมนต์
หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เขต

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ชนะเลิศระดับเขตประเภททีมชาย

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ชนะเลิศระดับเขตประเภททีมหญิง

เขต 1

เรือนจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี

เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ

เขต 2

เรือนจ�ำกลางชลบุรี

เรือนจ�ำกลางระยอง

เขต 3

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่เข้าร่วมกิจกรรม

เขต 4

เรือนจ�ำกลางอุดรธานี

เรือนจ�ำกลางนครพนม

เขต 5

เรือนจ�ำจังหวัดน่าน

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เขต 6

เรือนจ�ำกลางนครสวรรค์

เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร

เขต 7

เรือนจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร

เรือนจ�ำกลางราชบุรี

เขต 8

เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี

เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช

เขต 9

ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา

เรือนจ�ำจังหวัดสตูล

เขต 10

เรือนจ�ำกลางคลองเปรม

ทัณฑสถานหญิงกลาง
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เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของการกราบพระรัตนตรัย การท�ำความ
เคารพธงชาติ และพระฉายาลักษณ์ตามล�ำดับ
2. ความถูกต้องของอักขระ จังหวะ ท�ำนอง
3. ความไพเราะของน�้ำเสียงในการสวดมนต์ฯ
4. ความพร้อมเพรียง มารยาทของหมูค่ ณะ เช่น การกราบ
เป็นต้น
5. ความถูกต้องสวยงามของท่าทางขณะสวดมนต์ฯ
เช่น การประนมมือ เป็นต้น
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
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ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ปีพ.ศ. 2563 มีดังนี้
1. ประเภทรางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางชลบุรี
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางนครพนม
2. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดน่าน
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง
3. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางคลองเปรม
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
4. ประเภทรางวัลชมเชย
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำจังหวัดสิงห์บุรี
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร

การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
1. ส�ำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้น�ำเสนอข่าวผ่าน
เว็บไซต์ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563
“ซึ่งการแข่งขันสวดมนต์ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาส
ผูต้ อ้ งขังได้แสดงศักยภาพให้สงั คมภายนอกได้รบั ทราบ ตลอด
จนเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ สนับสนุนให้เขาเหล่านี้กลับสู่
สังคมได้อย่างมีปกติสุข และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
โดยกรมราชทัณฑ์ได้นำ� หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
กล่อมเกลาจิตใจประพฤติปฏิบัติขัดเกลาผู้ต้องขังให้มีจิตใจ
อ่อนโยน มีสมาธิเยือกเย็น มีความประพฤติดี มีความอดทน
มีความรักสามัคคีและเป็นคนดีของสังคม ไม่หวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�้ำอีก”
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2. ส�ำนักข่าว ประชาไทนิวส์ออนไลน์ ได้น�ำเสนอผ่าน
Page Facebook เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า “ส�ำหรับการจัดการประกวดในครัง้ นี้
สืบเนื่องจากใน ปี 2563 กรมราชทัณฑ์มีการจัดการประกวด
สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ และ ทดสอบ
การอ่านพระคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อเป็นการสนับสนุน ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขังได้ฝึกฝนการสวดมนต์
อีกทั้งเสริมสร้างความเป็นผู้กล้าหาญ ทางด้านจริยธรรม
รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ สามารถน�ำไปใช้
ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันได้” และ “การแข่งขันสวดมนต์
ดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสผูต้ อ้ งขังได้แสดงศักยภาพให้สงั คม
ภายนอกได้รับทราบ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
สนับสนุนให้เขาเหล่านี้กลับสู่สังคมได้อย่างมีปกติสุข และ
ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก โดยกรมราชทัณฑ์ได้น�ำหลัก
ธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนากล่อมเกลาจิตใจประพฤติ
ปฏิบัติขัดเกลาผู้ต้องขังให้มีจิตใจอ่อนโยน มีสมาธิเยือกเย็น
มีความประพฤติดี มีความอดทน มีความรักสามัคคีและ
เป็นคนดีของสังคม ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก”
https://www.facebook.com/pracharthainews/
posts/400878951320708/

3. การออกรายการโทรทัศน์
ช่อง อทป.นิวส์
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ตอน: ผู้ต้องขังร่วมแข่งขัน
สวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ ชิงถ้วย
พระราชทานฯ
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การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะฯ
ประจ�ำปีพ.ศ. 2562
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
1. พระเทพรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
ประธานคณะกรรมการ
2. พระครูศรีกิตตยาภินันท์ กรรมการ
3. พระมหาถนอม ถิรจิตโต กรรมการ
4. พระมหาเอกชัย อภิบาลศรี กรรมการ
5. พระมหาณรงค์ราช ปณิธรรมธิติ กรรมการ
6. พระครูประทีปธรรมพิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทาราม
วรวิหาร กรรมการ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานที่ส่งเข้าประกวดโครงการสวดมนต์
หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
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เขต

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ชนะเลิศระดับเขตประเภททีมชาย

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ชนะเลิศระดับเขตประเภททีมหญิง

เขต 1

เรือนจ�ำจังหวัดสระบุรี

เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ

เขต 2

เรือนจ�ำกลางชลบุรี

เรือนจ�ำกลางระยอง

เขต 3

เรือนจ�ำกลางอุบลราชธานี

เรือนจ�ำกลางอุบลราชธานี

เขต 4

เรือนจ�ำกลางนครพนม

เรือนจ�ำกลางขอนแก่น

เขต 5

ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษล�ำปาง

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เขต 6

เรือนจ�ำกลางนครสวรรค์

เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร

เขต 7

เรือนจ�ำจังหวัดสุพรรณบุรี

เรือนจ�ำกลางนครปฐม

เขต 8

เรือนจ�ำจังหวัดชุมพร

เรือนจ�ำกลางสุราษฎร์ธานี

เขต 9

เรือนจ�ำกลางยะลา

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

เขต 10

เรือนจ�ำกลางคลองเปรม

ทัณฑสถานหญิงกลาง

บทสวดที่ใช้ในการจัดประกวด
สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ท�ำนองสรภัญญะ
1. บทนมัสการพระรัตนตรัย ท�ำนองสวดน�ำ (อะระหัง
สัมมา สัม พุทโธฯ)
2. บทสวดนมัสการ ท�ำนองสังโยค (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
ฯลฯ)
3. บทสวดพระพุทธคุณ ภาษาบาลี (อิตปิ ิ โส ภะคะวา ฯลฯ)
ท�ำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระพุทธคุณ
ภาษาไทย (องค์ใดพระสัมพุทธ ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ
4. บทสวดพระธรรมคุณ ภาษาบาลี (สวากขาโต ภะคะวะตา
ธัมโม ฯลฯ) ท�ำนองสังโยค เสร็จแล้ว ต่อด้วยบทสวด
พระธรรมคุณ ภาษาไทย (ธรรมะคือคุณากร ฯลฯ) ท�ำนอง
สรภัญญะ
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5. บทสวดพระสังฆคุณ ภาษาบาลี (สุปะฏิปนั โน ภะคะวะโต ฯลฯ)
ท�ำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดพระสังฆคุณ
ภาษาไทย (สงฆ์ใดสาวกศาสดา ฯลฯ) ท�ำนองสรภัญญะ
6. บทสวดชยสิทธิคาถา ภาษาบาลี (พาหุง สะหัส สะ...ฯลฯ)
ท�ำนองสังโยค เสร็จแล้วต่อด้วยบทสวดชยสิทธิคาถา
ภาษาไทย (ปางเมื่อพระองค์ปะระมะพุทธ ฯลฯ)
ท�ำนองสรภัญญะ

การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
1. สยาม ฮอตไลน์ นิวส์ ได้น�ำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของการกราบพระรัตนตรัย การท�ำความ
เคารพธงชาติ และพระฉายาลักษณ์ตามล�ำดับ
2. ความถูกต้องของอักขระ จังหวะ ท�ำนอง
3. ความไพเราะของน�้ำเสียงในการสวดมนต์ฯ
4. ความพร้อมเพรียง มารยาทของหมูค่ ณะ เช่น การกราบ
เป็นต้น
5. ความถูกต้องสวยงามของท่าทางขณะสวดมนต์ฯ
เช่น การประนมมือ เป็นต้น
6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ

ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ปีพ.ศ. 2562 มีดังนี้
1. ประเภทรางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ได้แก่
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางคลองเปรม
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงกลาง
2. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางนครพนม
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางระยอง
3. ประเภทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษล�ำปาง
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร
4. ประเภทรางวัลชมเชย
ทีมผู้ต้องขังชาย ได้แก่ เรือนจ�ำกลางชลบุรี
ทีมผู้ต้องขังหญิง ได้แก่ ทัณฑสถานหญิงสงขลา
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ราชทัณฑ์ จัดแข่งขันสวดมนต์หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัย
ท�ำนองสรภัญญะ ชิงถ้วยพระราชทาน
“ครัง้ แรกในประเทศไทย…ผูต้ อ้ งขังร่วมแข่งขันสวดมนต์
หมูส่ รรเสริญพระรัตนตรัยท�ำนองสรภัญญะ ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี”
2. การออกรายการโทรทัศน์ รายการเคลียร์คัด ชัดเจน
วันที่ 5 กันยายน 2562 ตอน: กรมราชทัณฑ์จัดการ
ประกวดสวดมนต์หมู่ท�ำนองสรภัญญะ

วันที่ 26 กันยายน 2562 ตอน : ผลสรุปการจัดแข่งขัน
ประกวดสวดมนต์หมู่ท�ำนองสรภัญญะ ของกรมราชทัณฑ์

