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การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐาน

• การควบคุมผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคม ไม่กระทําผิดซ�้ำ

การแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจํา

• การลด/ชะลอผู้ต้องขังเข้าสู่เรือนจํา
• การบริหารจัดการความจุ และบรรเทาความแออัดของเรือนจํา
• การเพิ่ม/เร่งการปล่อยตัวผู้ต้องขัง ออกจากเรือนจํา

การพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและโปร่งใส

• นวัตกรรมและเทคโนโลยี
• พัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้

การกลับคืนสู่สังคม และติดตามผู้พ้นโทษ
• การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
• สร้างวัฒนธรรมการให้โอกาส

ดร.อายุตม์ สินธพพันธ์ุ
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
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การขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัย โดยเฉพาะ
“การพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขังให้กลับคืนสูส่ งั คมไม่กระท�ำผิดซ�ำ้ ”
ตามนโยบาย Quick Win ของท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ)์
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของกองพัฒนาพฤตินิสัย ในการมุ่งมั่น
ให้ผู้ต้องขังสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ปรับเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ
และมีทักษะอาชีพในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว
ภายหลังพ้นโทษ โดยไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ 
ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยพลังส�ำคัญจากเรือนจ�ำและ
ทัณฑสถานทั่วประเทศ ซึ่งมีภารกิจหลากหลาย
หน้าที่ กองพัฒนาพฤตินสิ ยั จึงด�ำเนินการรวบรวม
ข้อมูล กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ในสารานุกรม
การพัฒนาพฤตินิสัยฉบับนี้ เพื่อให้ทุกท่าน
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อการท�ำงานให้ไปสู่เป้าหมายในการคืน
คนดีสู่สังคมร่วมกัน

นายสมรัตน์ เข็มศิริ
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย
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กฎหมายที่เกีี่ยวข้อง
กับการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
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1. โครงการในพระราชด�ำริ
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1.1 สารานุกรม โคกหนองนา

โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
“โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
ความเป็ น มา โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็ จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง
กรมราชทัณฑ์” เปรียบดังแสงสว่างของผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานอภัยโทษแก่ผตู้ อ้ งขังให้ได้รบั โอกาสในการกลับไปอยู่
ร่วมกับครอบครัว ทั้งนี้ ได้ทรงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการ

เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย อันจะเป็นพื้นฐานในการนําไปใช้ใน
การเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายหลังได้รับอิสรภาพ จึงได้พระราชทาน
โครงการ “โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
เพื่อใช้เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมให้กับผู้ที่ได้รับพระราชทาน
อภัยโทษ มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ
รวมทั้งสิ้น 14 วัน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั ความรูใ้ นการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎี
ใหม่ในพืน้ ทีข่ นาดเล็กในทุกเงือ่ นไขของพืน้ ที่ และเพิม่ ทักษะ
การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้กับผู้พ้นโทษ
เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเตรียมความพร้อม สามารถปรับตัว
เข้ากับสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ
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3. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาอาชีพ เกิดแรงจูงใจในการปรับตน
เป็นพลเมืองดีโดยสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสียงต่อ
การกระท�ำผิดซ�้ำ
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครอบครัวประชาชน ชุมชน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชนในการเข้ามา มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู
ผู้ต้องขังก่อนปล่อยและหลังปล่อย

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

ขั้นตอนด�ำเนินงาน
1. วางแผนการด�ำเนินงานก�ำหนดเป้าหมาย พืน้ ที่ ก�ำหนดจัดพิธี
เปิด/ปิด และจ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง เพือ่ จัดอบรมผูต้ อ้ งขังตามความ
พร้อมในแต่ละพื้นที่ โดยให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ส�ำรวจกลุ่ม
เป้าหมาย 3 กลุ่มคือ
1.1 นักโทษเด็ดขาดทีไ่ ด้รบั พระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว
1.2 นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
และพ้นโทษในคราวเดียวกัน
1.3 นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษและ
เข้าเกณฑ์การพักการลงโทษ และแจ้งมายังกรมราชทัณฑ์
2. เสนอโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยูห่ วั “โคกหนองนาแห่งน�ำ้ ใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
ให้เป็นโครงการรองรับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
พ.ศ.2563
3. จัดสรรสิ่งของพระราชทานไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
กลุ่มเป้าหมาย
4. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จัดพิธีเปิดโครงการฯ และด�ำเนินการ
จัดการอบรม จ�ำนวน 14 วัน และรายงานผลการด�ำเนินงาน
ให้กรมราชทัณฑ์ทราบตลอดทั้ง 14 วัน
5. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จัดพิธีปิดการอบรม หลังเสร็จสิ้น
การอบรม จ�ำนวน 14 วัน โดยผู้แทนพระองค์เป็นประธาน
ในพิธี และรายงานผลการด�ำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบ
6. รวบรวมข้ อ มู ล จากเรื อ นจ� ำ /ทั ณ ฑสถาน และสรุ ป ผล
การด�ำเนินงานในภาพรวมของโครงการฯ
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เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน�้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”
เป็นหลักสูตร 14 วัน ต่อเนื่อง โดยเนื้อหาจะมุ่งเน้นทางด้าน
การเพิ่มทักษะการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กให้กับ
ผูต้ อ้ งขัง และการสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพืน้ ทีข่ นาดเล็ก
ในทุกเงือ่ นไขของพืน้ ที่ เช่น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารปฏิบตั ิ
ทฤษฎีบนั ได 9 ขัน้ เศรษฐกิจพอเพียงขัน้ พืน้ ฐาน การสร้างฐาน 4 พอ
การแปลงแบบสู่การปฏิบัติ ยกตัวอย่างแบบในพื้นที่ซึ่งคล้ายๆ กัน
และแบบในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด หลักการเก็บน�ำ้ ในพืน้ ทีข่ นาดเล็ก หลักการ
ปลูกป่า 5 ระดับ สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน พืชหัว หลักการห่มดิน
เทคนิคการท�ำปุ๋ยคอกส�ำหรับฟื้นฟูดิน เป็นต้น เพื่อให้ผู้พ้นโทษ
สามารถพึง่ พาตนเองได้ และช่วยเหลือผูอ้ นื่ ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
มุ่งเน้นการเปลี่ยน Mindset ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง

ผลการด�ำเนินงาน
กรมราชทัณฑ์ ได้ดําเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขัง ดังนี้
• ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563
(วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ดําเนินการอบรมจํานวนทั้งสิ้น
5 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรม จํานวน 59,823 คน
• ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563
(วันที่ 5 ธันวาคม 2563) ดาํ เนินการอบรมไปแล้ว จํานวน 1 รุน่
มีผู้ผ่านการอบรม 25,731 คน รวมจํานวนผู้ต้องขังที่ผ่านการ
อบรม จํานวนทั้งสิ้น 85,554 คน และได้รับการปล่อยตัว
ไปแล้ว จํานวน 57,1261 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564)
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1.2 ห้องสมุดพร้อมปัญญา

ความเป็นมา
ในปีพทุ ธศักราช 2546 ตรงกับมงคลสมัยเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑ์ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริฯ
ในการที่จะท�ำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้หนังสือ อ่านออกเขียนได้
รักการอ่าน การเขียน โดยเฉพาะผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ซึง่ ถือเป็นผูด้ อ้ ยโอกาส มาด�ำเนินการให้ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยการจัดท�ำโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรเิ ริม่ ด�ำเนินการน�ำร่อง
ณ เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี เมื่อห้องสมุดด�ำเนินการแล้วเสร็จได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อ และความหมายแห่งชื่อ

ห้องสมุดในโครงการนัน้ ว่า “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ความหมายว่า
“ถึงพร้อมด้วยปัญญา”พระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญ
พระนามาภิไธยย่อ “สธ” ประดิษฐานไว้เหนือชื่อ “ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” และเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำอ�ำเภอ
ธัญบุรี อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นแห่งแรก และได้
พระราชทานพระฉายาลักษณ์ส�ำหรับประดิษฐานไว้ ณ ห้องสมุด
ในโครงการทุกแห่ง
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บทบาทและภารกิจของ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
เป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงหาความรูแ้ ละศึกษาค้นคว้าสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเองและการนันทนาการส�ำหรับ
ผู้ต้องขังตลอดจนเจ้าหน้าที่ในเรือนจ�ำ ทัณฑสถานเป็นแหล่ง
การเรียนรูท้ สี่ ง่ เสริม และสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจของ
กรมราชทัณฑ์

ด้ า นการควบคุ ม และการแก้ ไ ขพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย ผู ้ ต ้ อ งขั ง
เพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคม โดยมีบทบาทส�ำคัญในการจัดบริการ
รองรับการจัดการศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการ
แสวงหา การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเอง
ของกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ของห้องสมุด
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพ
ให้กับผู้ต้องขัง
2. เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ทั้งในด้าน
การควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
3. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็น
พลเมืองดีของสังคม
4. เพื่อสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน เสริมทักษะการเรียนรู้
การแสวงหาความรู้ รวมทั้งนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง และ
เจ้าหน้าที่
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ปัจจุบันมี “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดแล้วจ�ำนวน 27 แห่ง ดังนี้
ล�ำดับ

ห้องสมุด

วันที่เสด็จฯ ทรงเปิด

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำจังหวัดน่าน
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำจังหวัดน่าน (สาขาเรือนจ�ำชัว่ คราวเขาน้อย)
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงกลาง
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางคลองเปรม
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางสมุทรสงคราม
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางเชียงราย
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางบางขวาง
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำจังหวัดอุทัยธานี
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางนครพนม
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำจังหวัดตรัง
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางระยอง
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจ�ำกลางสงขลา
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงสงขลา
“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา

15 ตุลาคม 2546
1 พฤศจิกายน 2547
19 ตุลาคม 2548
6 มกราคม 2549
12 กรกฎาคม 2549
12 กรกฎาคม 2549
20 เมษายน 2550
13 มิถุนายน 2552
13 มิถุนายน 2552
19 มิถุนายน 2552
11 มกราคม 2553
13 มกราคม 2553
5 เมษายน 2556
23 ธันวาคม 2556
16 มิถุนายน 2557
13 ตุลาคม 2558
7 ธันวาคม 2559
16 ธันวาคม 2559
25 ธันวาคม 2560
9 มกราคม 2561
8 มิถุนายน 2561
18 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2563
8 มิถุนายน 2563
24 กันยายน 2563
24 กันยายน 2563
24 กันยายน 2563
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1.3 การด�ำเนินงานตามข้อก�ำหนดสหประชาชาติวา่ ด้วยการปฏิบตั ิ
ต่อผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับ
ผู้กระท�ำผิดหญิง หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules)

กรมราชทัณฑ์ ได้น�ำข้อก�ำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังหญิงในเรือนจ�ำและมาตรการทีม่ ใิ ช่การคุมขังส�ำหรับผูก้ ระท�ำผิดหญิง
หรือข้อก�ำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) มาปรับใช้ อย่างเป็นทางการ
เมือ่ ปี พ.ศ.2554 หลังจากการประกาศใช้อย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้การปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังหญิงด�ำเนินไปอย่างมีมนุษยธรรม ตั้งแต่กระบวนการรับตัว
ไปจนกระทั่งปล่อยตัวพ้นโทษ โดยใช้ “แบบประเมินการปฏิบัติของ
เรือนจ�ำตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ” ซึง่ จัดท�ำโดย Penal Reform International
(PRI) ซึ่งแปลและปรับปรุงโดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(TIJ) เป็นเครื่องมือในการด�ำเนินงาน แบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน
กรมราชทัณฑ์ ได้ด�ำเนินการผลักดันและขับเคลื่อน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทีค่ วบคุมผูต้ อ้ งขังหญิง จ�ำนวน 107 แห่ง
ตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
พัฒนา และผลักดันให้เรือนจ�ำ และทัณฑสถาน บรรลุการ
ด�ำเนินงานอนุวัติข้อก�ำหนดกรุงเทพได้อย่างมีมาตรฐาน
โดยเข้าสูก่ ระบวนการในการประเมินตามแบบประเมิน และ
ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ ได้ผลักดันโดยเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ที่ควบคุมผู้ต้องขังหญิง จ�ำนวน 107 แห่ง ผ่านมาตรฐาน
การตรวจประเมินดังกล่าวทั้งหมด
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พ.ศ. 2561

โครงการเรือนจ�ำต้นแบบ
กรมราชทัณฑ์ โดยความร่วมมือของสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ) ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี
ต่อผู้ต้องขังหญิงและผู้กระท�ำผิดหญิง (โครงการเรือนจ�ำต้นแบบ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุวัติข้อก�ำหนดกรุงเทพ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแบบอย่างในการด�ำเนิน
การตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนให้แก่
เรือนจ�ำและทัณฑสถาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ดังนี้

พ.ศ. 2558
1. เรือนจ�ำจังหวัดอุทัยธานี
2. เรือนจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เรือนจ�ำกลางนครราชสีมา
เรือนจ�ำอ�ำเภอรัตนบุรี
เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
เรือนจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี
เรือนจ�ำกลางระยอง
เรือนจ�ำกลางนครปฐม
เรือนจ�ำกลางราชบุรี
เรือนจ�ำพิเศษพัทยา
ทัณฑสถานหญิงธนบุรี

พ.ศ. 2562
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ทัณฑสถานหญิงสงขลา
เรือนจ�ำจังหวัดตรัง
เรือนจ�ำอ�ำเภอทุ่งสง
ทัณฑสถานหญิงกลาง
เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี
เรือนจ�ำกลางลพบุรี
เรือนจ�ำจังหวัดระนอง
เรือนจ�ำอ�ำเภอตะกั่วป่า
เรือนจ�ำอ�ำเภอปากพนัง

พ.ศ. 2559
1. ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
2. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
3. เรือนจ�ำกลางสมุทรสงคราม

พ.ศ. 2560
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เรือนจ�ำกลางเชียงราย
เรือนจ�ำกลางตาก
เรือนจ�ำอ�ำเภอฝาง
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี
เรือนจ�ำกลางก�ำแพงเพชร

เรือนจ�ำ / ทัณฑสถาน ที่ได้รับ
การคัดเลือกและประกาศเป็น
“เรือนจ�ำต้นแบบตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ”
จะต้องได้คะแนนประเมิน 96 % ขึ้นไป
เกณฑ์ในการประเมิน
คะแนนรวม 96 – 100 % = ดีเยี่ยม
คะแนนรวม 91 – 95 % = ดี
คะแนนรวม 0 – 90 % = ไม่ผ่าน
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1.4 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามข้อก�ำหนด
แมนเดลา(Mandela Rules)

กรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ได้น�ำข้อก�ำหนดสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�ำ และมาตรการที่มิใช่
การคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดหญิง ตามข้อก�ำหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules) มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ต่อมา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ขยายการด�ำเนิน
งานโครงการก�ำลังใจ ภายใต้กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดกรุงเทพ ณ เรือนจ�ำกลางขอนแก่น เพื่อเป็นการ
ขยายความช่วยเหลือและยกระดับการปฏิบัติไปยังผู้ต้องขังชาย
กรมราชทัณฑ์ จึงได้น้อมน�ำพระราชด�ำริฯ และน�ำข้อก�ำหนด
มาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง
หรือข้อก�ำหนดแมนเดลา มาปรับใช้เพื่อยกระดับการปฏิบัติต่อ
ผูต้ อ้ งขังให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล กรมราชทัณฑ์ จึงร่วมกับ
สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ประกาศขับเคลือ่ น
การน�ำข้อก�ำหนดแมนเดลา (Mandela Rules) เป็นข้อก�ำหนดขัน้
ต�ำ่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง สูก่ ารปฏิบตั ิ
เต็มรูปแบบ

ผลการด�ำเนินงาน

1. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด�ำเนินการ ณ เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 (วันเนลสัน แมนเดลา)
2. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด�ำเนินการ ณ เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร และเรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ
3. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ก�ำหนดแผนด�ำเนินการ ณ เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจ�ำกลางสมุทรปราการ เรือนจ�ำกลางชลบุรี
และเรือนจ�ำกลางระยอง รวมทัง้ ก�ำหนด จัดงานวันเนลสัน แมนเดลา วันที่ 16 กรกฏาคม 2564 (วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ)
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การพัฒนาเรือนจ�ำต้นแบบตามข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ตำ�่ แห่งสหประชาชาติ
ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง (ข้อก�ำหนดแมนเดลา)
1. การรับตัวผู้ต้องขัง (Admission) เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประวัติภูมิหลัง บุคลิกลักษณะ และสภาพทั่วไปของผู้ต้องขัง
รวมทั้งประวัติการกระท�ำความผิด และสาเหตุแห่งการกระท�ำความผิด เพื่อให้สามารถก�ำหนดแผนการบ�ำบัดรักษา อบรมแก้ไข
และฟื้นฟูจิตใจผู้ต้องขังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามสภาพของผู้ต้องขังแต่ละคน (Individual Treatment) โดยเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ต้องด�ำเนินการจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ เพื่อเป็นการแนะน�ำให้ผู้ต้องขังได้รู้จักกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วินัย ตลอดจน
ถึงการปฏิบัติตัวของผู้ต้องขังเมื่อต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ต่อจากนั้นต้องมีการจ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
โดยมีกระบวนการในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้
		
		
		
		

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

การปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่
การจ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขัง (โดยเจ้าหน้าที่จ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขัง)
การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผู้ต้องขังรายบุคคล
การวางแผนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล
การติดตามผล และจ�ำแนกซ�้ำในรายที่พบปัญหา

2. การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Implementation) โดยมีกระบวนการในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 2.1 การจัดสวัสดิการผู้ต้องขังเป็นประโยชน์หรือบริการต่างๆ ที่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จัดให้ผู้ต้องขังสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีความสุขตามอัตภาพ และการได้รับการอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ตามสมควร ได้แก่ เครื่องใช้ส่วนตัวผู้ต้องขัง เช่น วัสดุที่ใช้ในการ
ท�ำความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า และเครื่องหลับนอน เครื่องใช้ส่วนรวมผู้ต้องขัง เช่น วัสดุที่ใช้ในการท�ำความสะอาดสถานที่ภายใน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน หรือสุขาภิบาลเรือนจ�ำ การด�ำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบเงินผลพลอยได้
ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินสิ ยั เพือ่ การจัดสวัสดิการผูต้ อ้ งขัง (เงินนอกงบประมาณ) ตลอดจนการจ่ายเงินรางวัล
ให้กบั ผูต้ อ้ งขังทีก่ ระท�ำตามหน้าทีซ่ งึ่ ต้องประสบอันตราย ต้องได้รบั การดูแลรักษาพยาบาลและการสงเคราะห์
ตามสมควร เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจต่อผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ นอกจากนี้ มีจดั กิจกรรมนันทนาการให้ผตู้ อ้ งขัง
ได้ออกก�ำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและร่างกาย
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2.2 การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง เป็นการด�ำเนินงานเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
อย่างเหมาะสม ได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิต
ในสังคมภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนการแนะแนวทางในการใช้ชีวิตในครอบครัว ชุมชน สังคม รวมถึงความรู้
ในการประกอบอาชีพ การปรับเปลี่ยนทัศนคติและฝึกทักษะในการด�ำรงชีวิต สามารถปรับตนเป็นพลเมืองดี
และไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำ โดยเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ต้องด�ำเนินการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ประเภทต่างๆ
2.3 การสงเคราะห์ผู้ต้องขังเป็นการด�ำเนินการเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพร้อม
ที่จะเผชิญปัญหา และหาทางออกแห่งปัญหา โดยมีนักสังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สังคมสงเคราะห์ เป็นผู้กระตุ้น ให้เกิดความสามารถและความพยายาม ที่จะให้บรรลุความส�ำเร็จ ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ได้แก่ การให้การปรึกษา การสงเคราะห์ครอบครัว ทุนการศึกษา
บุตรผู้ต้องขัง เป็นต้น รวมทั้งผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ (ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ เด็กติดผู้ต้องขัง ผู้ต้องขังสูงอายุ
ผู้ต้องขังไม่มีญาติเยี่ยม ผู้ต้องขังพิการ และผู้ต้องขังอื่นๆ) โดยใช้หลักและวิธีการทางสังคมสงเคราะห์
การสงเคราะห์ผู้ต้องขังและครอบครัว ตลอดจนโครงการต่างๆ ในการสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
3. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (Pre Release) และการสงเคราะห์หลังปล่อย (After Care
Service) เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว ซึ่งเป็นกระบวนการการปล่อยตัว เมื่อผู้ต้องขัง
ใช้ชวี ติ อยูใ่ นเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเป็นเวลานาน จะส่งผลให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับครอบครัวและสังคมทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็วได้
ก่อให้เกิดการกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ต้องมีการด�ำเนินงานจ�ำแนกผู้ต้องขัง
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการด�ำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ทักษะ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติการใช้ชีวิตในสังคม สามารถปรับตนเป็นพลเมืองดี และพร้อมที่จะกลับไปสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่หวนกลับมา
กระท�ำผิดซ�้ำ
การสงเคราะห์หลังปล่อย (After Care Service) เป็นการด�ำเนินงานเมื่อผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวภายหลังพ้นโทษ บางคนต้อง
ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาทุนในการประกอบอาชีพ ปัญหาที่พักอาศัยชั่วคราวเนื่องจากไร้ญาติขาดมิตร ปัญหาไม่มีค่าพาหนะ
กลับภูมิล�ำเนา ปัญหาการไม่มีงานท�ำ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ผู้พ้นโทษไม่สามารถแก้ไขได้เอง และหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออาจจะ
ท�ำให้ผู้พ้นโทษหวนกลับไปกระท�ำผิดได้อีก ดังนั้น การสงเคราะห์ผู้ต้องขังหลังปลดปล่อยจึงมีความส�ำคัญมาก เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง
จึงจ�ำเป็นต้องมีการสงเคราะห์ผู้ต้องขังหลังปล่อย
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1.5 การอบรมผูต้ อ้ งขังโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหลักสูตร “การน้อมน�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง”
(หลักสูตร 5 เดือน) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระด�ำริให้น�ำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจ�ำ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน�ำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอ
เพียงไปใช้ในการด�ำรงชีวิตภายหลังพ้นโทษ พึ่งตนเองได้ และไม่หวนกลับ
มากระท�ำผิดซ�ำ้ อีก กรมราชทัณฑ์ จึงได้นอ้ มน�ำพระด�ำริมาด�ำเนินโครงการ
อบรมผู้ต้องขัง โดยเริ่มด�ำเนินการในเรือนจ�ำชั่วคราว 4 แห่ง ได้แก่
เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดตราด, เรือนจ�ำชั่วคราว
ดอยฮาง สังกัดเรือนจ�ำกลางเชียงราย, เรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย สังกัดเรือน
จ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์ และเรือนจ�ำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ�ำจังหวัด
ชัยนาท ใช้เวลาในการอบรม 9 เดือน ต่อมากรมราชทัณฑ์ จึงได้ขยายผล
โครงการไปยังเรือนจ�ำชั่วคราวอีก 2 แห่ง ในปี พ.ศ.2558 ได้แก่ เรือนจ�ำ
ชัว่ คราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ�ำกลางสุรนิ ทร์ ,เรือนจ�ำชัว่ คราวเหรียงห้อง
สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559 ได้ขยายโครงการเพิ่มอีก
4 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ�ำกลางเพชรบุรี,
เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาหมาก สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดตรัง,เรือนจ�ำชัว่ คราวนาโสก
สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดมุกดาหาร ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี
และในปีพ.ศ. 2564 ได้ขยายเพิ่มอีก 1 แห่ง คือ ทัณฑสถานเกษตร
อุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัดนครราชสีมา รวม ทั้งสิ้น 11 แห่ง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระด�ำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิตยิ าภา ในการน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
2. เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริฯ
3. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้
สามารถน�ำไปปรับใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน สามารถพึง่ พา
ตนเองได้ และไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก
4. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนกิจการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ด้านเกษตรกรรมของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ให้มีการ
พัฒนาก้าวหน้า ประสบผลส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
และสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการด�ำเนินการ

1

วางแผน เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เช่น การจัดทําโครงการงบประมาณ
และการวางแผนการคัดเลือกและย้าย ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการ

2

แจ้งหลักสูตร/กําหนดการอบรม

3

เรือนจํา/ทัณฑสถาน ศูนย์เรียนรูด้ าํ เนินการอบรมตามระยะเวลา

4

เรือนจํา/ทัณฑสถาน ศูนย์เรียนรู้ดําเนินการตามกระบวนการพักการลงโทษกรณี
มีเหตุพเิ ศษ ส่งต่อข้อมูลในการช่วยเหลือหลังปล่อย และประสานงานกรมคุมประพฤติ
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ขอบเขตหลักสูตร

ระยะเวลาในการอบรม 20 สัปดาห์ (5 เดือน) ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในพื้นที่จริง
ประกอบด้วยหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้
หมวดที่ 1 การเตรียม
ความพร้อม
ด้านร่างกาย จิตใจ

หมวดที่ 7 การเตรียม
ความพร้อมด้านครอบครัว
ชุมชนและสังคม
หมวดที่ 6 การเตรียม
ความพร้อมด้านอาชีพอิสระ

หมวดที่ 2 วิชาสามัญ
หมวดที่ 3 หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(ภาคทฤษฎี)

หมวดวิชา

หมวดที่ 5 การน้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต
ของผู้ต้องขัง (ภาคปฏิบัติ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาจิตใจ
และส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม

วิทยากรในการอบรม
ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, ครู, อาจารย์ และการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.), วิทยาลัยสงฆ์,
ส�ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด, ส�ำนักงานประมง, กรมหม่อนไหม, ศูนย์วิจัยพืชสวน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร, ส�ำนักงานคุมประพฤติ,
ส�ำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน, ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด, ส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัด, ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด, ส�ำนักงานสาธารณสุข,
บริษัทเนสเล่ เป็นต้น

สถิติผู้ผ่านการอบรม ระหว่างปี พ.ศ.2553 - 2563
รวมผู้ต้องขังร่วมการอบรม ทั้งสิ้น 5,059 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
1. เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดตราด

107

66

58

56

43

40

47

50

100

220

2. เรือนจ�ำชั่วคราวดอยฮาง สังกัดเรือนจ�ำกลางเชียงราย

68

55

36

30

32

48

48

50

96

204

3. เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์

59

43

68

55

42

50

60

50

183

256

4. เรือนจ�ำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดชัยนาท

30

50

65

61

46

49

50

48

100

243

5. เรือนจ�ำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจ�ำกลางสุรินทร์

-

-

-

-

44

46

46

48

98

212

6. เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจ�ำกลางเพชรบุรี

-

-

-

-

-

-

50

48

100

194

7. เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาหมาก สังกัดเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช

-

-

-

-

-

-

50

36

100

190

8. เรือนจ�ำชั่วคราวเหรียงห้อง สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดตรัง

-

-

-

-

-

-

23

40

92

190

9. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี

-

-

-

-

-

-

50

50

100

198

รวมทั้งสิ้น

20

2553 2554 2555 2556 2558 2559 2560 2561 2562 2563

256 214 227 202 207 233 424 420 969 1,907

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการก�ำลังใจในพระด�ำริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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2. การจัดการศึกษา

22

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

2.1 การจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์ได้ก�ำหนดนโยบายการจัดการศึกษา
ผู้ต้องขังให้เป็นหลักในการพัฒนา แก้ไข ปรับเปลี่ยน
พฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีความรู้ ทักษะ มีวิชาชีพ
ติดตัว กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ โดยมีกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
กองพัฒนาพฤตินสิ ยั เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานจัดท�ำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการ
ศึกษาผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
โดยจัดการศึกษาสายสามัญ สายวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ สนอง
นโยบายรัฐบาล และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให้เหมาะสมใน
การปรับเปลีย่ น แก้ไข พัฒนาพฤตินสิ ยั ให้มคี วามพร้อม
ก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวสู่สังคมภายนอก และ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูต้ อ้ งขังและสภาพเศรษฐกิจสังคม รวมถึง
ประสานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้แก่
ผู้ต้องขัง

หลักการและเหตุผล

1. มุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาความรู้ พัฒนาอาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาพฤตินิสัย
เพือ่ ให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองทีด่ กี ลับเข้าไปใช้ชวี ติ อย่างสุจริตชน
ในสังคมภายหลังพ้นโทษและไม่หวนมากระท�ำความผิดซ�้ำ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน
และปราชญ์ท้องถิ่นในการด�ำเนินงานจัดการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง
3. การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูต้ อ้ งขัง โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ตามความต้องการของกลุ่มผู้ต้องขัง รวมทั้งบูรณาการการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนน�ำเทคโนโลยีมาใช้ได้
อย่างเหมาะสม
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนผู้ต้องขังที่ยึดหลักความสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัย และความเป็นเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละบริบทเฉพาะของ
แต่ละเรือนจ�ำ
ระเบียบกรมราชทัณฑ์
ว่าด้วยการก�ำหนดหลักสูตร
หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง
พ.ศ. 2561
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้พัฒนาอาชีพ
พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาพฤตินิสัย
3. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้ผตู้ อ้ งขัง สามารถอยูร่ ว่ มกับสังคมภายนอก
ได้อย่างปกติสุข และด�ำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนมีความตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
4. ให้ผตู้ อ้ งขังมีแนวการศึกษาและการประกอบอาชีพและมีการแสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมที่ดี

เพือ่ พัฒนาผูต้ อ้ งขัง 4 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนาพฤตินสิ ยั
พั ฒ นาอาชี พ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต พั ฒ นาความรู ้
เพือ่ ให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองทีด่ กี ลับเข้าไปใช้ชวี ติ
อย่างสุจริตชนในสังคมภายหลังพ้นโทษ และไม่หวนมา
กระท�ำความผิดซ�้ำ

ลักษณะการจัดการศึกษาส�ำหรับผู้ต้องขัง

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. เรือนจ�ำร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยให้เรือนจ�ำประสานการด�ำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น
ศูนย์ กศน. สถาบันอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน องค์กรทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตั้งของเรือนจ�ำ
2. กรมราชทัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเป็นผู้จัดให้กับเรือนจ�ำ โดยการคัดสรรเนื้อหาและ คัดเลือก
เรือนจ�ำทีเ่ หมาะสมซึง่ จะเป็นการจัดเฉพาะ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรมและเป็นแบบเฉพาะกิจ
3. เรือนจ�ำเป็นผู้จัด โดยการคัดสรรเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการและ
บริบทการพัฒนาผู้ต้องขัง แต่ละประเภท
โดยได้ด�ำเนินการจัดการศึกษาแก่ผู้ต้องขังในระดับต่างๆ ดังนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะการศึกษา
ภาคบังคับ ด�ำเนินการในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทุกแห่ง เพือ่ สนองนโยบายรัฐ
และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
• ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นการเรียนการสอนส�ำหรับผู้ต้องขังไทยและ
ต่างชาติ ที่ไม่รู้ภาษาไทยไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ จะเป็น
การเรียนแบบชัน้ เรียนทีจ่ ดั ด�ำเนินการตามหลักสูตรของกรมราชทัณฑ์เอง
เมื่อผู้ต้องขังผ่านการเรียนในระดับผู้ไม่รู้หนังสือแล้วจึงจะสามารถ
เรียนต่อในระดับประถมศึกษาได้
• ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย จัดการเรียนแบบ
ชั้นเรียนและทางไกล การเรียนแบบชั้นเรียน มีสถาบันในสังกัด
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ส�ำนักงาน กศน.) เข้าด�ำเนินการ โดยเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานจะ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นครูประจ�ำกลุ่มสอนผู้ต้องขัง
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สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

สื่อเพื่อการรู้หนังสือ
จัดท�ำโดยกรมราชทัณฑ์
เพื่อเป็นสื่อการเรียน
การสอนส�ำหรับผู้ต้องขัง
หลักสูตรผู้ไม่รู้หนังสือ

สถิติผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ย้อนหลัง 5 ปี

นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) ซึ่งเป็น
สถานศึกษาในสังกัด ส�ำนักงาน กศน. ในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย) ด้วยวิธีเรียนทางไกล
ด้วยตนเอง ซึ่งทาง สทก. จะจัดส่งหนังสือเรียน สื่อการเรียน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เรียน
โดยมีก�ำหนดจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเดือนเมษายน 2564 และจะเริ่มรับสมัครภาคเรียนที่
1/64 ในเดือนเมษายน 2564
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพในหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ สามารถน�ำไปใช้
ในการประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ โดยให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานแต่ละแห่งได้ส�ำรวจหลักสูตร/สาขาวิชาที่ผู้ต้องขังต้องการ
เรียนและประสานกับสถาบันการศึกษาใกล้เคียงที่มีความพร้อมเข้ามาด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาบัน
การศึกษาสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) การจัดการศึกษา มีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ (30 ชัว่ โมงขึน้ ไป) นอกจากนี้ ยังมีการฝึกวิชาชีพต่างๆ ภายใน
เรือนจ�ำเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือของผู้ต้องขังด้วย

สถิติผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี

3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เพิ่มพูนความรู้ของตนเองให้สูงขึ้น ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตรอื่นที่มีคุณสมบัติสามารถเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษา ได้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับดังกล่าวได้ ปัจจุบนั มีสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ข้าด�ำเนินการ ได้แก่
• มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา เป็นการเรียน
ทางไกลด้วยตนเอง เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี โดยทาง มสธ. จะจัดคณาจารย์เข้าสอนเสริม อบรมเข้ม
หรือฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานตามหลักเกณฑ์และ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ปัจจุบันมีผู้ต้องขังนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 2,727 คน
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สถิติผู้เรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ย้อนหลัง 5 ปี

•

•

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) โดยกรมราชทัณฑ์ได้น้อมน�ำพระราชกระแสรับสั่ง
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการขยายการจัดการเรียนการสอนด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้ต้องขัง เริ่มการเรียนการสอนในปี
พ.ศ. 2557 น�ำร่องที่เรือนจ�ำกลางบางขวาง ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพุทธศาสตรบัณฑิต เป็นการ
เรียนแบบชั้นเรียน มีผตู้ อ้ งขังส�ำเร็จการศึกษา 1 รุ่น จ�ำนวน 16 คน ปัจจุบนั อยู่ในระหว่างการขยายการจัดการ
ศึกษาไปยังเรือนจ�ำต่างๆ ทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(รป.ม.) ที่เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม โดยรับสมัครผู้ต้องขังจากเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานต่างๆ เข้าศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา ปัจจุบนั มีผตู้ อ้ งขังนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้วทัง้ สิน้ 45 คน

รุ่นที่

จ�ำนวนผู้เรียน (คน)
ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

รุ่นที่ 1 - ปี 2554

13

2

15

11

2

13

รุ่นที่ 2 - ปี 2555

8

3

11

11

2

13

รุ่นที่ 3 - ปี 2558

10

-

10

10

-

10

รุ่นที่ 4 - ปี 2560

9

-

9

9

-

9

รุ่นที่ 5 - ปี 2562

8

-

8

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

48

5

53

41

4

45

** รุ่นที่ 5 อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดการศึกษา

26

จ�ำนวนผู้จบ (คน)

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

4. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สือ่ หรือแหล่งความรูอ้ นื่ ๆ ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายรูปแบบ
เช่น การจัดบรรยายความรู้แก่ผู้ต้องโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การจัดท�ำห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่
สมบูรณ์ การฝึกอบรมผู้ต้องขังด้วยกระบวนการลูกเสือ การฝึกอบรมด้านศิลปะ ด้านการแสดง เป็นต้น

มีการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการศึกษาโดยได้จัดท�ำระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV : Distance Learning
Television) ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขยายผลการจัดการเรียนรู้ด้วย
DLTV ให้กับผู้ต้องขังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเพื่อศึกษาเพิ่มเติมหรือเลือกศึกษาตามอัธยาศัยให้เหมาะสม ปัจจุบันในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ได้ด�ำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเกือบครบทุกแห่งแล้ว
นอกจากนี้ กรมราชทัณฑ์ยังได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนกรมราชทัณฑ์ ได้จัดท�ำแผนการแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
ประเภทเรือนจ�ำการศึกษา โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์ไว้วา่ “เป็นเรือนจ�ำเฉพาะทาง ทีเ่ น้นด้านการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อาชีวศึกษาอย่างเป็นระบบ” มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขัง อายุ 18 – 35 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สัญชาติไทย
กระท�ำความผิดครั้งแรก ทุกประเภทคดี ก�ำหนดโทษ 5 – 15 ปี มีความประพฤติดี ไม่กระท�ำผิดวินัยของเรือนจ�ำ เริ่มด�ำเนินการ
ที่เรือนจ�ำกลางพระนครศรีอยุธยาน�ำร่องเป็นแห่งแรก โดยมีพิธีเปิดศูนย์การเรียน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559
กรมราชทัณฑ์ได้ก�ำหนดให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน 6 แห่ง เป็นเรือนจ�ำแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทาง ประเภทเรือนจ�ำการศึกษา กระจายไปตาม
ภูมิภาคต่างๆ ได้แก่
1) เรือนจ�ำกลางพระนครศรีอยุธยา		

4) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

2) เรือนจ�ำจังหวัดมหาสารคาม 		

5) เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี

3) เรือนจ�ำกลางเชียงราย		

6) ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา

ส�ำหรับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ตั้งแต่ระดับสามัญศึกษา อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่างๆ ซึง่ มีการท�ำบันทึกข้อตกความร่วมมือ (MOU)
กับกรมราชทัณฑ์ ได้แก่ ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ส�ำนักงาน กศน.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาบาลีวิชชาลัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน) TK Park และส�ำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษา
ระหว่างกรมราชทัณฑ์
กับหน่วยงานต่างๆ
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3. การพัฒนาร่างกายและจิตใจ
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สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

การพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา
การพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนา

1.หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
“หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” หมายถึง การยกใจขึ้นสู2
สวรรค5 ประกอบด;วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จำนวน ๑๐๐ ชั่วโมง มีจุดประสงค5เพื่อให;ผู;เข;ารับ
การอบรมทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบง2ายๆ และ
ได; ผ ลเร็ ว จะสามารถควบคุ ม อารมณ5 ไ ด; คลาย
ความเครียด มีสติ สามารถนำไปใช;ใน
ชีวิตประจำวันได; เรือนจำ/ ทัณฑสถานทั่วประเทศ
จำนวน ๑๓๗ แห2ง

(สมาธิเพื'อยกใจสูส่ วรรค์)และได้ เริ' มดําเนินการ
ตังแต่
V ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงพ.ศ.2563 โดยมีผ้ ตู ้ องขังที'
วิผ่รายิ นการพั
งั ค์ สิรนิ ฒธฺ โร)
ความเมตตาก�
กสูตรเป็นการเฉพาะ
นาจิซึตง่ ให้
ใจและปรั
บเปลีย' ำหนดหลั
นทัศนคติ
ส�พฤติ
ำหรักบรรมไปในทางที
ผู้ต้องขังทั้งภาคทฤษฎี
ัติ โดยใช้ชื่อว่า
'ดีขึ Vน มีแคละภาคปฏิ
วามคิดเชิงบบวก
“หลั
” (สมาธิ
เพื่อยกใจสู
และมีกสูสตติรสั
ยงคิ
ั V คคสาสมาธิ
ดในการกระทํ
าของตนเอง
ซึง' ่สส่วรรค์
งผล ) และได้เริ่ม
ด�ำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถึงพ.ศ.2563 โดยมีผู้ต้องขังที่
การกลัฒบนาจิ
คืนสูตส่ ใจและปรั
งั คมได้ อย่บาเปลี
งเป็่ยนนทั
ปกติ
ผ่ต่าอนการพั
ศนคติพฤติกรรมไปในทาง
ทีด่ ขี นึ้ มีความคิดเชิงบวก และมีสติยงั้ คิดในการกระท�ำของตนเอง
ระสงค์
ซึวั่งตส่ถุงปผลต่
อการกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติ
เพื'อให้ ผ้ ตู ้ องขังในเรื อนจํา/ทัณฑสถานได้ รับ
การอบรมพัฒนาจิตใจตามหลักศาสนาและ
สามารถนําไป
ปรับใช้ ในการดําเนินชีวิตไม่
เพื
อ
่
ให้
ผ
ต
้
ู
อ
้
งขั
ง
ในเรื
อ
นจ�
ำ/ทัณฑสถานได้
กลับไปกระทําผิดซํ Vา ภายหลั
งพ้ นโทษ รบั การอบรมพัฒนาจิตใจ
ตามหลักศาสนาและสามารถน�ำไป ปรับใช้ในการด�ำเนินชีวิต
ไม่กลับไปกระท�ำผิดซ�้ำ ภายหลังพ้นโทษ
สถิตผิ ้ ูต้องขังที6ผ่านการอบรมหลักสูตร
สถิสัตคิผคสาสมาธิ
ู้ต้องขังทีระหว่
่ผ่านการอบรมหลั
กสูตร
างปี พ.ศ.2558-2563

วัตถุประสงค์

สัคคสาสมาธิ ระหว่างปีพ.ศ.2558-2563
2563

12000

2562

1. หลักสูตรสัคคสาสมาธิ
“หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” หมายถึง การยกใจขึน้ สูส่ วรรค์ ประกอบด้วย
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 100 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงการปฏิบัติสมาธิแบบง่ายๆ และ
ได้ผลเร็ว จะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ คลายความเครียด
มีสติ สามารถน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้ เรือนจ�ำ/ ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ จ�ำนวน 137 แห่ง
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สิรินฺธโร) ซึง' ให้ ความเมตตากําหนดหลักสูตรเป็ น
การเฉพาะสําหรับผู้ต้องขังทังภาคทฤษฎี
V
และ
ภาคปฏิบตั ิ โดยใช้ ชื'อว่า “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ”
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จํานวนผู้ต้องขังผ่านการอบรม

หมายเหตุ : กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน
พลังจิตตานุภาพ ในปีพ.ศ.2558-2560
หมายเหตุ : กรมราชทัณฑ์ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันพลังจิตตานุภาพ ในปี พ.ศ.2558-2560

THE REHABILITATION HANDBOOK 2021

29

2. บาลีศึกษาในเรือนจ�ำ
สืบเนื่องจากในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงงานโครงการตามแนวพระราชด�ำริ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเทศตามแนวพระราชด�ำริ ฯ
ได้พระราชทานค�ำแนะแก่ผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสปฏิบัติตนและ
ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะผู้ต้องขัง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
ด้านพระพุทธศสานาหลักสูตรธรรมศึกษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
ควรส่งเสริมให้มีโอกาสศึกษาด้านพระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง
เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังซาบซึง้ และเข้าใจหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวติ อาทิ การเรียนบาลี เป็นต้น
กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในด้านการแก้ไขพัฒนาผูต้ อ้ งขังทัง้ ในด้านการให้โอกาสในการศึกษา
หาความรู้ การพัฒนาจิตใจตามหลักธรรมค�ำสอนทางศาสนา
จึงได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริ ฯ ไปด�ำเนินการโดยร่วมกับสถาบัน
มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร จัดการเรียนการ
สอน บาลีศึกษาให้กับผู้ต้องขังครั้งแรกที่เรือนจ�ำอ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตากในปี พ.ศ. 2556
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบัน พระเทพปริยัติโมลี ประธานบริหาร
มหาบาลีวชิ ชาลัย เจ้าส�ำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ส�ำนักเรียนบาลี
ดีเด่นอันดับหนึ่งของประเทศได้รับสนองแนวพระราชด�ำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับกรมราชทัณฑ์จดั การเรียนการสอน
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่
วันที่ 5 กันยายน 2556 เป็นต้นมา ได้ขยายการเรียนการสอน
ห้องเรียนพระบาลีเพิ่มเติม ในปี 2557 ณ เรือนจ�ำกลางบางขวาง
จังหวัดนนทบุรี และทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพฯ ในปี 2558
ณ เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร รวมเป็น 4 แห่ง และ
ในปีพ.ศ. 2563 กรมราชทัณฑ์จึงมีนโยบายขยายผลการเรียนการ
สอนบาลีศึกษา ไปยังเรือนจ�ำและทัณฑสถาน รวม 51 แห่ง
เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานดังกล่าว
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าใจหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธศาสนา
สามารถใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินชีวิต

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
การสอบ
หลักสูตรที่ใช้เป็นหลักสูตรภาษาบาลีเบื้องต้น ที่พัฒนาขึ้นใหม่
โดยใช้ต�ำราของมหาบาลีวิชชาลัย เป็นการเฉพาะท�ำให้ผู้เรียน
เข้าใจง่าย เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทางภาษาบาลี
อย่างหลากหลาย คือ สามารถเข้าใจไวยกรณ์ได้ดี แปลบาลีพนื้ ฐานได้
สามารถเชื่อมโยงค�ำศัพท์ทางไวยกรณ์ได้ เวลาในการเรียน
ตลอดหลักสูตร 150 – 605 ชั่วโมง หรือ 1 ปี จบหลักสูตร
เปิดภาคเรียน เดือนพฤษภาคม – สอบเดือนมีนาคม ของปีถัดไป
ต�ำรา อุปกรณ์การเรียนอาจารย์ผสู้ อน/วิทยากร ส�ำนักบาลีวชิ ชาลัย
วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารให้การสนับสนุน

สถิติผู้ต้องขังที่ผ่านการสอบบาลีศึกษา

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

3. โครงการจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านจิตใจผู้ต้องขัง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม มีความเข้มแข็ง
ด้านจิตใจ รูผ้ ดิ ชอบชัว่ ดี สามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนทางพระพุทธ
ศาสนาไปปรับใช้ขณะถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำหรือพ้นโทษออกไป
อยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขเป็นการสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไป การจัดการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณค่า ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่
เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสอน ประวัติความเป็น
มาของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาของศาสนาพุทธ ซึ่งจะท�ำให้ผู้
ต้องขังทีเ่ รียนสามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ ที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้ร่วมกับคณะสงฆ์แม่กอง
ธรรมสนามหลวง โดยให้คณะสงฆ์ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอน การสอบธรรม
ศึกษาให้แก่ผตู้ อ้ งขังภายในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน ซึง่ ส่งผลดีตอ่ การอบรม
พัฒนาจิตใจผูต้ อ้ งขังเป็นอย่างมาก
จึงได้จัดโครงการเรียนธรรมศึกษา
ชั้นตรี โท เอก ตามหลักสูตรของ
แม่กองธรรมสนามหลวงต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนและศึกษาหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาได้อย่างเป็นระบบตามหลักสูตรการจัดเรียน
การสอนธรรมศึกษาของคณะสงฆ์แม่กองธรรมสนามหลวง
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังน�ำหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
มาปรับใช้ในการด�ำเนินชีวติ ขณะถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจ�ำ หรือ
พ้นโทษออกไปอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้มีความเข้มแข็ง มีสติ สามารถ
ควบคุมตัวเอง พัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง ตามหลักธรรม
ค�ำสอนของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรด้านศาสนา หน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

1. ขออนุมัติโครงการต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์
2. มีหนังสือแจ้งเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน 142 แห่ง
เพือ่ ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท เอก
ตามหลักสูตรคณะสงฆ์แม่กองธรรมสนามหลวง
3. ติดตามประเมินผลในการด�ำเนินการ พร้อมทั้งรายงานให้
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบ

หลักสูตรของคณะสงฆ์แม่กอง
ธรรมสนามหลวง
รัฐบาลให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดังนัน้ หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท เอก
ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจผู้ต้องขัง ให้เป็นผู้มีศีลธรรม
มีความเข้มแข็งด้านจิตใจ รู้ผิดชอบชั่วดี สามารถน�ำหลักธรรมค�ำ
สอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ขณะถูกคุมขังอยูใ่ นเรือนจ�ำหรือ
พ้นโทษออกไปอยูใ่ นสังคมภายนอกได้อย่างปกติสขุ อีกทัง้ เป็นการ
สืบทอด-พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบต่อไป โดยมี
รายละเอียดหลักสูตร ดังนี้

ธรรมศึกษาชั้นตรี
•
•
•
•

วิชากระทู้ธรรม
วิชาธรรมวิภาค
วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี
วิชาเบญจศีล – เบญจธรรม

ธรรมศึกษาชั้นโท
•
•
•
•

วิชากระทู้ธรรม
วิชาธรรมวิภาค
วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
วิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นเอก
•
•
•
•

วิชากระทู้ธรรม
วิชาธรรมวิภาค
วิชาพุทธานุพุทธประวัติและศาสนพิธี
วิชาวินัย

หมายเหตุ : ผู้ที่จะสอบธรรมศึกษาชั้นเอกได้นั้น จะต้องผ่านการสอบ
ธรรมศึกษาชั้นโทได้เท่านั้น
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สถิติผู้ต้องขังที่ผ่านโครงการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก
ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563
สถิติธรรมศึกษา พ.ศ. 2561 - 2563
พ.ศ.

ธรรมศึกษาชั้นตรี

ธรรมศึกษาชั้นโท

ธรรมศึกษาชั้นเอก

2561

28,629

10,017

4,690

2562

26,374

10,574

4,391

2563

28,266

3,222

6,910

รวม

83,269

23,813

15,991

เมือ่ ผูต้ อ้ งขังมีความรูค้ วามเข้าใจในหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบด้วยการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาตามหลักสูตรของคณะสงฆ์แม่กองธรรม
สนามหลวง จะสามารถน�ำหลักธรรมค�ำสอนมาปรับใช้ใน
การด�ำเนินชีวิตขณะที่ถูกคุมขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
หรือพ้นโทษอออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข
มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่เข้มแข็ง มีสติ ควบคุมตัวเองได้ดี
พัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ตามหลักธรรมค�ำสอนของ
พระพุทธศาสนา เป็นการท�ำงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย
ทั้งองค์กรด้านศาสนา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน เป็นส่วนหนึ่งในการ
แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง สะท้อนให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ต้องขัง และต่อกรมราชทัณฑ์

4. โครงการพัชรธรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยกองพัฒนานวัตกรรม
การยุติธรรม ได้ด�ำเนินการโครงการพัชรธรรม ภายใต้โครงการ
ก�ำลังใจ ฯ ในพระด�ำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมน�ำหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
เข้ามาปรับเปลี่ยนจิตใจ รวมถึงการปรับพฤติกรรมของผู้ต้องขัง
ในการเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคม โดยเชิญวิทยากร
ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านพุทธศาสนา นิตศิ าสตร์แนวพุทธ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการพัชรธรรม เพื่อเข้ามาบรรยายธรรมและ
ติดตามผลการด�ำเนินโครงการฯ โดยจะเป็นการติดต่อประสานงาน
และด�ำเนินการร่วมกันระหว่างวัดและเรือนจ�ำ แนวทางหลักสูตร
ใน 1 รุ่น ผู้ต้องขังต้องเข้ารับการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 6 เดือน
จึงจะถือว่าผ่านและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
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วัตถุประสงค์
เพื่อจัดกิจกรรมน�ำหลักธรรมตามหลักพระพุทธศาสนามาช่วย
ในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยได้ด้วยการพึ่งตน-พึ่งธรรม เสริมสร้าง
ความพร้อมในการพัฒนาจิตใจให้ออกจากปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ด้วยก�ำลังของสติปัญญาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
เพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีกลับสู่สังคม

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
มอบหมายให้แดนควบคุมผู้ต้องขังแต่ละแดน ด�ำเนินการเปิดรับ
สมัครผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการพัชรธรรมฯ และจัดให้ผู้ต้องขัง
ท�ำกิจกรรมตามกิจวัตรประจ�ำวันของโครงการฯ

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ให้ผตู้ อ้ งขังในโครงการพัชรธรรมทุกคนปฏิบตั ิ สมาทานศีล 5
ท�ำวัตรเช้า ไหว้พระ สวดมนต์ พร้อมทั้งสวดบทสรภัญญะ
ทุกบท ตามหนังสือสวดมนต์ของโครงการฯ โดยปฏิบัติ
เป็นประจ�ำ
2. สมาทานศี ล 5 ท� ำ วั ต รเย็ น สวดบทสรภั ญ ญะทุ ก บท
ตามหนังสือสวดมนต์ของโครงการฯ เสร็จแล้ว เดินจงกรม
นั่งสมาธิภาวนา ฟังการบรรยายธรรม ภายในห้องควบคุม
โครงการพัชรธรรมทุกวัน
3. ด�ำเนินการจัดกิจกรรม “พัชรธรรม ย�่ำสนธยา” โดยการ
จัดให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติธรรมยามค�่ำ
4. ด�ำเนินการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง” โดยสมาชิกทุกคนร่วมกันสมาทานศีล 8 และ
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน 1 วัน 1 คืน
5. ด�ำเนินการเปิดธรรมะบรรยายของหลวงพ่อ พระอาจารย์
ให้สมาชิกได้รับฟังภายในห้องคุมขังเป็นประจ�ำทุกวัน
เพื่อปลูกฝังให้ผู้ต้องขังมีคุณธรรม รู้จักการยับยั้งชั่งใจ
ไม่ให้หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก
6. ติดตามประเมินผลในการด�ำเนินการ พร้อมทั้งรายงานให้
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบ
หมายเหตุ :
1. ระยะเวลาในการอบรม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. แผนการด�ำเนินงานและบทสวดมนต์สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะ
สมของบริบทพื้นที่แต่ละเรือนจ�ำ

สถิติยอดอบรมโครงการพัชรธรรม
ภายใต้โครงการก�ำลังใจ ปีงบประมาณ 2564
ที่

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

ชาย

หญิง

รวม

1

เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี

65

19

84

2

เรือนจ�ำกลางราชบุรี

332

314

646

3

เรือนจ�ำกลางเชียงใหม่

149

-

149

4

เรือนจ�ำกลางราชบุรี

314

332

646

5

ทัณฑสถานหญิง
เชียงใหม่

-

120

120

6

เรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรี

81

24

105

รวมทั้งสิ้น

941

809

1,601

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
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4. การฝึกวิชาชีพ
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4.1 การส่งเสริมทักษะการท�ำงานผู้ต้องขัง

กรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
ผูต้ อ้ งขัง โดยส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานด�ำเนินการฝึกวิชาชีพ
สาขาต่ า งๆ ทั้ ง นี้ การส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการท� ำ งานผู ้ ต ้ อ งขั ง
เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกวิชาชีพในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
โดยต่อยอดจากการฝึกวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนา
และยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสในการท�ำงาน
ให้กับผู้ต้องขังให้มีทุนทรัพย์เมื่อพ้นโทษ หรือสามารถเข้าร่วมงาน
กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ได้ภายหลังพ้นโทษ โดยมุ่งเน้น
การเสริมสร้างทักษะอาชีพ ตามความต้องการของผูต้ อ้ งขังเป็นหลัก
รวมถึงการพัฒนาความรูท้ กั ษะเพิม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สร้างภาคี เครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำให้กับผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ ถึงผู้ต้องขัง
เตรียมพร้อมก่อนปล่อย จนเสร็จสิน้ กระบวนการทีผ่ พู้ น้ โทษมีงานท�ำ
นโยบายด้านการส่งเสริมทักษะการท�ำงานผู้ต้องขัง จึงเป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูต้ อ้ งขังระหว่างต้องโทษ
และผู้ต้องขังเตรียมพร้อมก่อนปล่อย มีความรู้ความช�ำนาญ
ฝึกความเพียรให้มคี วามมานะอดทน รักการท�ำงาน ส่งผลทางด้าน
จิตใจให้รู้สึกว่าตนเอง มีคุณค่า และรายได้ส่วนหนึ่งผู้ต้องขังจะได้
รับรางวัลปันผลไว้ใช้จ่ายระหว่างต้องโทษ และเป็นทุนรอนไว้ใช้
จ่ายภายหลังพ้นโทษ อีกนัยหนึ่งหากผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ

ได้รับการส่งเสริมทักษะการท�ำงาน มีรายได้มากพอ สามารถน�ำ
รายได้สง่ ให้ครอบครัวระหว่างต้องโทษได้อกี ด้วย นอกจากเป็นการ
ส่งเสริมการมีงานท�ำของผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกต้องโทษแล้วยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมในการท�ำงานของผู้ต้องขังก่อนกลับสู่
สังคมภายนอก เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว ผู้ต้องขังสามารถหางาน
ท�ำในสถานประกอบการได้ มีทนุ ในการประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง
และครอบครัวภายหลังพ้นโทษ
การส่งเสริมทักษะการท�ำงานผูต้ อ้ งขัง แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. การส่งเสริมทักษะการท�ำงาน
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังมีประสิทธิภาพ และ
พัฒนาพฤตินิสัย อันเป็นการแก้ไข เปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ผูต้ อ้ งขังเพือ่ กลับคืนสูส่ งั คม ในภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินสิ ยั นัน้
นอกจากการให้การศึกษา การพัฒนาจิตใจ การอบรมทักษะวิชาชีพ
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้ว กรมราชทัณฑ์ได้มีการส่งเสริม
ทักษะการท�ำงานให้ผู้ต้องขัง โดยการจัดหางานจากหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ตลาดปัจจุบันต้องการเข้ามาให้ผู้ต้องขัง
ได้ฝึกฝน จนเกิดความช�ำนาญ
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การด�ำเนินการส่งเสริมทักษะการท�ำงานผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน
ให้กับผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษ โดยเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ต้องขัง โดยเน้นการฝึกอาชีพอิสระ การบริหารจัดการด้านการ
ตลาดที่จะให้ผู้ต้องขังสามารถน�ำไปประกอบอาชีพเองได้ หรือ
สามารถท�ำเป็นงานอดิเรกยามว่างงาน สามารถใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ
ทัง้ นี้ การส่งเสริมทักษะการท�ำงานผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
จะต้องสอดคล้องสภาพแวดล้อม และลักษณะท้องถิน่ ของเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานแต่ละแห่ง รวมถึงผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่
ด้วย ซึ่งเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาในการท�ำงาน ทักษะความต่อเนื่อง
ใช้ความประณีตและระยะเวลาในการท�ำงาน สามารถใช้สมาธิใน
การท� ำงานได้ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ถั ก แหอวน งานเย็บ ผ้า
งานตัดเย็บเสือ้ ผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปักดิน้ ลวดลายบนผืนผ้า
งานปักลาย งานทอผ้า งานประกอบต่างๆ เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติ

1. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จัดท�ำการส�ำรวจความพร้อมด้าน
สภาพพื้นที่ของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเพื่อการส่งเสริมทักษะ
การท�ำงาน และจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ต้องขัง โดยมีการจัดเก็บ
ข้อมูลคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถของ
ผู้ต้องขังเพื่อการส่งเสริมทักษะการท�ำงาน ทั้งนี้ต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทาง
ปฏิบัติ เกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะการท�ำงาน
ของผู้ต้องขัง
2. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ให้กับผู้ว่าจ้าง/สถาน
ประกอบการในพื้นที่
3. ผูว้ า่ จ้าง/สถานประกอบการแจ้งความประสงค์เพือ่ การส่งเสริม
ทักษะการท�ำงานในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน โดยเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน พิจารณาความเหมาะสมของลักษณะงานพร้อม
จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม
4. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ
เชิญชวน ผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมทักษะ
การท�ำงาน
5. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ร่วมกับ ผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ
คัดเลือกและอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานผู้ต้องขัง (ขั้นตอนทดลองงาน)
6. มีการร่วมลงนามในข้อตกลงการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานผู้ต้องขัง (ท�ำสัญญาจ้าง)โดยมีสาระส�ำคัญ
อาทิ ลักษณะงาน ระยะเวลาการท�ำงาน ข้อปฏิบัติตน
การประกันอุบัติเหตุ การจ่ายเงินรางวัลปันผล
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7. ติดตาม ประเมินผล การฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะ
การท� ำ งานผู ้ ต ้ อ งขั ง ในด้ า นต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง รายงาน
กรมราชทัณฑ์ ทราบ
8. เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษ และผ่านการประเมินจากผู้ว่าจ้าง/
สถานประกอบการ สามารถออกใบรับรองการท�ำงานหรือ
รับผู้พ้นโทษเข้าท�ำงานได้ หรือรับงานตามความถนัด
ไปสร้างอาชีพอิสระได้
ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานรับจ้างแรงงานผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 31
2. กฎกระทรวงก�ำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงือ่ นไข
ที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุกหรือ
พักการลงโทษและได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562
ข้อ 2
3. ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด้วยการพัฒนาพฤตินสิ ยั พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561
5. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการด�ำเนิน
งานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13
6. ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินผลพลอยได้จาก
การด�ำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล พ.ศ. 2563
7. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0704.5/22054 ลงวันที่
14 กรกฎาคม 2558 เรื่อง มาตรการควบคุมและการจัดเก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการรับจ้างแรงงานผู้ต้องขัง
8. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705/2128 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2518 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมพื้นที่และ
การจ�ำแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการฝึกวิชาชีพ
9. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705/ว 28 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2549 เรื่อง การควบคุมดูแลสารเคมีอันตรายที่ใช้ในการ
ฝึกวิชาชีพ
10. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0708.3/17278 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ทบทวนแนวทางปฏิบัติด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
11. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0708.3/8916 ลงวันที่ 20 มีนาคม
2562 เรือ่ ง แนวทางการด�ำเนินงานเพือ่ พัฒนาพฤตินสิ ยั และ
ฝึกวิชาชีพทักษะการท�ำงานตามมาตรฐานสากล
12. หนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705.1/37764 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีแรงงานรับจ้าง
ผู้ต้องขังประกอบไฟแช๊ก

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

การส่งเสริมทักษะการทํางานผู้ต้องขัง

สรุปภาพรวมการส่งเสริ๔)มทักรมราชทั
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แบ่งเป็นเงินปันผลผูอต้ นจํ
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6. ผู้ต้องขังที่ท�ำงานรับจ้างภายในเรือนจ�ำ คิดเป็น ร้อยละ 36
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ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2564

จำนวนคน

ตารางแสดงจำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการส่งเสริมทักษะการทำงานใน
เรือนจำ/ทัณฑสถาน
15,000
10,000
5,000
0
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11

11

9

8

9

6

8
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6
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จำนวนผู้ว่าจ้าง (ราย)

61

34

31

22

32

20

48

6

6

102

จำนวนผู้ต้องขัง (คน)

7,040 5,100 5,647 3,926 3,926 5,540 7,928 3,874 2,982 13,310
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2. การส่งเสริมทักษะการท�ำงาน
ผู้ต้องขังในสถานประกอบการ
นอกเรือนจ�ำ
ตามนโยบายของกระทรวงยุตธิ รรม ด้านการสร้างการยอมรับของ
ผู้พ้นโทษ โดยเล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นของการมีงานท�ำภายหลัง
พ้นโทษ ทีเ่ ป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลโดยตรงต่อการป้องกันการกระท�ำผิดซ�ำ้
จึงมีด�ำริให้กรมราชทัณฑ์ พิจารณาแนวทางในการพัฒนาทักษะ
ฝีมือในการท�ำงานของผู้ต้องขัง ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดย
ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้ออกไปฝึกวิชาชีพและทักษะการท�ำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมภายนอกเรือนจ�ำ เพื่อปรับตัว สร้างความ
คุน้ เคย และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวพ้นโทษ กรมราชทัณฑ์
จึงจัดท�ำ “โครงการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกฝึกวิชาชีพใน
สถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ” ขึ้น โดยเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่ปี
พ.ศ.2559 ถึงปัจจุบัน
การด�ำเนินการส่งเสริมทักษะการท�ำงานผูต้ อ้ งขังในสถานประกอบ
การนอกเรือนจ�ำ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังระหว่าง
ต้องโทษ ที่มีความประพฤติดี และใกล้พ้นโทษ ได้มีโอกาสในการ
ฝึกวิชาชีพและทักษะการท�ำงาน ณ โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการภายนอก รวมถึงสร้างโอกาส ในการพัฒนาและ
ยกระดับฝีมือแรงงาน ตามความต้องการของผู้ต้องขังและ
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้า
ท�ำงาน (อาชีพรับจ้าง/เจ้าของกิจการ) อันจะเป็นการสร้างการ
เรี ย นรู ้ ใ นการปรั บ ตั ว ของผู ้ ต ้ อ งขั ง ก่ อ นปล่ อ ยตั ว พ้ น โทษ
สร้างโอกาสในการท�ำงานภายหลังพ้นโทษ เช่น การท�ำทอง
รูปพรรณ ช่างซ่อมเครือ่ งจักร ช่างก่อสร้าง พนักงานท�ำความสะอาด
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ งานเกษตรกรรม เป็นต้น

แนวทางการปฏิบัติ

1. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จัดท�ำฐานข้อมูลผู้ต้องขัง โดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ
ของผูต้ อ้ งขังเพือ่ การส่งเสริมทักษะการท�ำงานในสถานประกอบ
การนอกเรือนจ�ำ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการฝึก
วิชาชีพและส่งเสริมทักษะการท�ำงานของผู้ต้องขัง
2. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้
ความเข้าใจ การด�ำเนินการส่งเสริมทักษะการท�ำงาน ลักษณะ
การจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ
นอกเรือนจ�ำ ให้กับผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่
3. ผูว้ า่ จ้าง/สถานประกอบการแจ้งความประสงค์เพือ่ ด�ำเนินการ
ส่งเสริมทักษะการท�ำงาน ในลักษณะการจ่ายนักโทษเด็ดขาด
ออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ โดย
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5.
6.
7.

8.

9.

เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน พิจารณาความ
เหมาะสมของลักษณะงาน และลักษณะ
พื้นที่สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
4. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวน ผูต้ อ้ งขัง
เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการท�ำงาน
ในลักษณะการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออกฝึกวิชาชีพ
ในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน คัดเลือกผู้ต้องขังที่เข้าหลักเกณฑ์และ
มีคุณสมบัติ ออกท�ำงานในสถานประกอบการ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ร่วมกับผู้ว่าจ้าง/สถานประกอบการ
พร้อมอบรมให้ความรูเ้ บือ้ งต้น ในการส่งเสริมทักษะการท�ำงาน
ผู้ต้องขัง (ขั้นตอนทดลองงาน)
มีการร่วมลงนามในข้อตกลงการฝึกวิชาชีพและส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานผู้ต้องขัง (ท�ำสัญญาจ้าง) โดยมีสาระส�ำคัญ อาทิ
ลักษณะงาน ระยะเวลาการท�ำงาน ข้อปฏิบตั ติ น การประกัน
อุบัติเหตุ การจ่ายเงินรางวัลปันผล
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เป็นผู้ประสานส่งตัวผู้ต้องขังเข้ารับการ
ส่งเสริมทักษะการท�ำงานในลักษณะการจ่ายนักโทษเด็ดขาด
ออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ มีตรวจ
เยี่ยมการท�ำงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค มีการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานกรมราชทัณฑ์ ทราบ
เมือ่ ผูต้ อ้ งขังพ้นโทษ และผ่านการประเมินจากผูว้ า่ จ้าง/สถาน
ประกอบการ สามารถออกใบรับรองการท�ำงานหรือรับผู้
พ้นโทษเข้าท�ำงานได้

ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานรับจ้างแรงงานผูต้ อ้ งขังในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ
1. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 31
2. กฎกระทรวงก�ำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงือ่ นไข
ที่นักโทษเด็ดขาดซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจ�ำคุกหรือพัก
การลงโทษและได้รบั การปล่อยตัวต้องปฏิบตั ิ พ.ศ. 2562 ข้อ 2
3. ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด้วยการพัฒนาพฤตินสิ ยั พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกรมราชทัณฑ์วา่ ด้วยการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
ตัวผู้ต้องขัง พ.ศ. 2561
5. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากการด�ำเนิน
งานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม
ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 13
6. ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายเงินผลพลอยได้จาก
การด�ำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังเป็นรางวัล พ.ศ. 2563
7. ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการจ่ายนักโทษเด็ดขาดออก
ท�ำงานฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ พ.ศ.2560

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

สรุปสถานการปัจจุบัน เรื่อง การส่งเสริมทักษะการท�ำงาน
ผู้ต้องขังในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2563
1. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ที่มีการส่งผู้ต้องขังออกฝึกวิชาชีพ
ในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ จ�ำนวน 25 แห่ง เทียบ
อัตราส่วนเป็น ร้อยละ 17 จาก 143 แห่ง

2. ผู้ต้องขังออกฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ
จ�ำนวน 674 คน จากผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น จ�ำนวน
4,712 คน เทียบอัตราส่วน เป็นร้อยละ 14.30
3. ผู้ต้องขังที่ผ่านเกณฑ์ ยังไม่มีงาน จ�ำนวน 3,944 คน
4. สถานประกอบการ จ�ำนวน 34 แห่ง
5. มีรายได้ต่อเดือน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 224,106 บาท

การส่งเสริมทักษะการทํางานผู้ต้องขัง
แผนภูมิแสดงสัดส,วน จำนวน ผูDตDองขังที่ผ,านเกณฑT พรDอมรับการส,งเสริมทักษะการ
ทำงานผูDตDองขังในสถานประกอบการนอกเรือนจำ ขDอมูล ณ เดือนธันวาคม 2563
2,500
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0
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การจัดประเภทการส่ งเสริมทักษะการทํางานในสถานประกอบการนอกเรื
อนจํHANDBOOK
า ระหว่ างต้2021
องโทษ 39
ของกรมราชทัณฑ์ โดยใช้ การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม(ประเทศไทย) ปี =UU= กรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็ นเกณฑ์

การจัดประเภทการส่งเสริมทักษะการท�ำงานในสถานประกอบการนอกเรือนจ�ำ
ระหว่างต้องโทษของกรมราชทัณฑ์ โดยใช้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
ปี 2552 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นเกณฑ์
ล�ำดับที่

หมวดใหญ่ TSIC 2552
(ตัวอักษร 1 ตัว) (เลขรหัสตัวที่ 1-2)

จ�ำนวน (คน)

จ�ำนวนสถาน
ประกอบการ (แห่ง)

รายได้รวม (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

C10 อาหาร
C16 ของใช้จากไม้และจักสาน
C20 เคมีภัณฑ์
C23 คอนกรีตปูน
C25 โลหะประดิษฐ์
C26 อิเล็กทรอนิกส์
C28 การผลิตเครื่องจักร
F41 การก่อสร้างอาคาร
F43 การก่อสร้างเฉพาะทาง(ก่อสร้าง, รื้อถอน)
G45 การขาย บ�ำรุงรักษาและการซ่อม ยานยนต์และ
จักรยานยนต์
H49 การขนส่งทางบก
S96 บริการซักรีด
ผลรวมส่งผู้ต้องขังออกสถานประกอบการ

60
30
60
189
20
26
95
137
15

2
1
1
8
1
1
5
9
1

19,020.00
9,930.00
19,860.00
56,150.00
6,000.00
15,158.00
30,275.00
50,491.00
4,500.00

23

3

6,630.00

10
11
12

12
7
674

1
3,852.00
2,240.00
การส่ง1เสริมทักษะการทํางานผู
้ ต้องขัง
34
224,106.00

แผนภูมิแสดงสัดส,วนจำนวนสถานประกอบการแต,ละประเภทที่ส,งเสริมทักษะการทำงาน
นอกเรือนจำ (แห,ง)

C25 โลหะประดิษฐ์, 1

F43 การก่อสร้างเฉพาะทาง(ก่อ
สร้าง,ลืPอถอน), 1

S96 บริ การซักรี ด, 1
H49 การขนส่ งทางบก, 1
C23 คอนกรี ตปูน, 8

G45 การขาย บํารุ งรักษาและการ
ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์, 3

C26 อิเล็กทรอนิกส์, 1
C16 ของใช้จากไม้และจักสาน, 1

C20 เคมีภณั ฑ์, 1
C10 อาหาร, 2
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C28 การผลิตเครื4 องจักร, 5

F41 การก่อสร้างอาคาร, 9

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์
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4.2 งานด้านการฝึกวิชาชีพ
1. การฝึกวิชาชีพภายในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน แบ่งออกเป็น

1.1 การฝึกวิชาชีพระยะสั้น (ต�่ำกว่า 30 ชั่วโมง) เป็นการฝึกวิชาชีพอิสระให้กับผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขัง สามารถ
น�ำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ ตัวอย่างเช่น ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ท�ำอาหาร ช่างประปา ขนมและ
เบเกอรี่ ฯลฯ
1.2 การฝึกวิชาชีพขั้นพื้นฐานตามความพร้อมของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานในระบบโรงงาน เป็นการฝึกวิชาชีพระยะยาว (30 ชั่วโมงขึ้นไป)
เช่น ช่างไม้เครื่องเรือน ช่างสี ช่างปูน ช่างจักสาน ช่างประดิษฐ์ ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อมไฟฟ้า ฯลฯ
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2. การฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจ�ำ ส่วนใหญ่เป็นงานลักษณะการให้บริการ
เช่น การนวดแผนไทย ร้านเสริมสวย คาร์แคร์ ครัวอาหาร การจ�ำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟ และเบเกอรี่

การฝึกวิชาชีพผู้ ้ งขังข ง ร นจาและทัณฑสถาน

การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังของเรือนจ�ำและทัณฑสถาน
๑. ลักการและ

1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์

ด้วยกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม
โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขังผู้พ้นโทษ
รวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถ
ด�ำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีปกติสุขไม่หวนกลับไป
กระท�ำผิดซ�ำ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมุง่ เน้นให้ผตู้ อ้ งขัง
มีงานท�ำระหว่างที่ต้องโทษ หรือหลังพ้นโทษ ทั้งนี้
กรมราชทัณฑ์ได้มนี โยบายในการแก้ไขบ�ำบัดฟืน้ ฟูและ
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยการส่งเสริมให้เรือนจ�ำ
และทัณฑสถานทัว่ ประเทศด�ำเนินการจัดอบรมวิชาชีพ
สาขาต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขัง เกิดทักษะ
ความรู้ ประสบการณ์ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายหลัง
พ้นโทษ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ
ในหลากหลายรูปแบบรวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน
โดยถือว่าเป็นการฝึกอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐาน
ท�ำให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความช�ำนาญในวิชาชีพนั้นๆ
ซึ่งสามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐาน
ภายนอก สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่จะ
เข้ามาสนับสนุนและว่าจ้างแรงงานผู้ต้องขัง

2.1
2.2

ผล

ด้วยกระทรวงยุติธรรมมีนโยบายส่งเสริมคนดีสู่สังคม โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง
ผู้พ้นโทษ รวมถึงครอบครัวของผู้ต้องขังให้มีอาชีพ สามารถดารงชีวิต ในสังคมได้อย่างมีปกติสุขไม่หวนกลับไป
กระท าผิ ด ซ้ า โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การมุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ ต้ อ งขั ง มี ง านท าระหว่ า งที่ ต้ อ งโทษ หรื อ หลั ง พ้ น โทษ
เพื่อส่งเสริมทั้งการฝึ
กอบรมวิ
ชาชีพตามความพร้
อมและความต่
องเนืโดยการส่
่อง งเสริมให้เรือนจา
นี้ กรมราชทั
ณฑ์ได้มีนโยบายในการแก้
ไขบาบัดฟื้นฟูและพั
ฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขั
าเนินการจับดอบรมวิ
ชาชีพสาขาต่างๆ
้องขัมง ค
ผู้ต้องขัง เกิดทักษะความรู้
ของเรือนจ�ำและทั
/ทัณณฑสถานทั
ฑสถาน่วประเทศด
และยกระดั
ฝีมอื แรงงานผู
ต้ อ้ ให้งขัแก่งผู้ตให้
ี เพืณ
ุ ่อให้ภาพ
ประสบการณ์ มี แนวทางในการประกอบอาชี พ เลี้ ยงตนเอง และสามารถอยู่ร่ว มกั บสั งคมภายหลั งพ้ น โทษ
สู่ตลาดแรงงาน
ซึ่งกรมราชทัณ ฑ์ ได้จัดการฝึกอบรมวิชาชีพในหลากหลายรู ปแบบรวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน โดยถือว่าเป็ น
กอาชีพตามหลักสูตรมาตรฐาน ทาให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความชานาญในวิชาชีพนั้นๆ ซึ่งสามารถยกระดับ
เพื่อพัฒนาศัการฝึ
กษะอาชี
พ การฝึสร้กางความเชื
ลักษณะนิ
ำงานให้
ฝีมกือยภาพ
ให้สูงขึ้นเทีทั
ยบเท่
ามาตรฐานภายนอก
่อมั่นให้สกัย
ับผูในการท�
้ประกอบการที
่จะเข้ามาสนับสนุนและว่าจ้าง
แรงงานผู
้ต้องขัง มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลีย
แก่ผตู้ อ้ งขังให้
มโี อกาส
้ งตนเองและครอบครัว

ถประสงค์
ได้ภายหลัง๒.พ้นวั โทษ
๒.๑ เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพตามความพร้อมและความต่อเนื่องของเรือนจา/ทัณฑสถาน
และยกระดั
บฝีมือแรงงานผู้ต้องขั
มีคุณภาพ สูด
่ตลาดแรงงาน
2.3 เพื่อสร้างทางเลื
อกและโอกาส
ให้ง สให้ามารถจั
ตั้งสถานประกอบการด้วย
๒.๒ เพื่อ พั ฒ นาศักยภาพ ทั กษะอาชี พ การฝึ กลั กษณะนิ สั ยในการท างานให้ แก่ผู้ ต้องขั ง
ตนเองหรือให้ท�มำีโงานในสถานประกอบการ
มีรายได้ระหว่างต้องโทษ และ
อกาส มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ
รับรองการมีงานท�ำภายหลั
งพ้่ อ สร้นโทษ
๒.๓ เพื
า งทางเลื อ กและโอกาส ให้ ส ามารถจั ด ตั้ ง สถานประกอบการด้ ว ยตนเอง
หรือทางานในสถานประกอบการ มีรายได้ระหว่างต้องโทษ และรับรองการมีงานทาภายหลังพ้นโทษ
2.4 เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้มโี อกาสในการเรี
้ ีโละพั
ฒนาทัยนรูก้แษะฝี
อื ทางวิ
าชีพชาชีพ ทาให้เกิดความ
๒.๔ เพื่อให้ผู้ต้อย
งขันรู
งได้มแ
อกาสในการเรี
ละพัฒมนาทั
กษะฝีมช
ือทางวิ
ช
านาญ
และสามารถน
าไปประยุ
ก
ต์
ใ
ช้
ไ
ด้
จ
ริ
ง
ภายหลั
ง
พ้
น
โทษ
ท�ำให้เกิดความช�ำนาญ และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริงภายหลังพ้นโทษ
๓. สถิ ิ/ผลการดา นินงาน ้ น ลัง (๓ ปี)

3. สถิติ/ผลการด�ำเนิ
งานย้
อนหลั
รายละเอียนดตาม
OR code
ด้านล่างนีง้ (3 ปี)
รายละเอียดตาม
OR code ด้านขวานี้
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งานด้านการพัฒนายกระดับการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
1. โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพเพื่อ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายในการแก้ไขบ�ำบัดฟื้นฟูและพัฒนา
พฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง โดยการส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทัว่ ประเทศ
ด�ำเนินการจัดอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้
ผู้ต้องขังเกิดทักษะความรู้และประสบการณ์ มีแนวทางในการ
ประกอบอาชีพเลีย้ งตนเอง สามารถอยูร่ ว่ มกับสังคมภายหลังพ้นโทษ
ทีผ่ า่ นมา กรมราชทัณฑ์ได้จดั การฝึกอบรมวิชาชีพในหลากหลายรูปแบบ
รวมถึงอาชีพในระบบโรงงาน ซึง่ ถือว่าเป็นการฝึกอาชีพตามหลักสูตร
มาตรฐาน ท�ำให้ผู้ต้องขังเกิดทักษะความช�ำนาญในวิชาชีพนั้นๆ
สามารถยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นเทียบเท่ามาตรฐานภายนอก
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาสนับสนุนและ
ว่าจ้างแรงงานผูต้ อ้ งขัง การจัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมอื
แรงงาน โดยผู้ต้องขังที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
จะได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้รับ
อัตราค่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากการท�ำงานเมื่อพ้นโทษ
โดยกรมราชทัณฑ์ต้องการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพตามความ
พร้อมและความต่อเนือ่ งของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน รวมทัง้ ยกระดับ
ฝีมอื แรงงานผูต้ อ้ งขังให้มคี ณ
ุ ภาพสูต่ ลาดแรงงาน โดยการสนับสนุน
ให้เกิดการทดสอบและพัฒนามาตรฐานฝีมือได้อย่างมีมาตรฐาน
อีกทั้งเป็นการสร้างทางเลือกและโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้และ
พัฒนาทักษะฝีมอื ทางวิชาชีพ ท�ำให้เกิดความช�ำนาญและสามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีอาชีพ มีรายได้ สามารถเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ภายหลังพ้นโทษ

2. โครงการฝึกอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กรมราชทัณฑ์มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขพฤตินิสัย
ผู้กระท�ำผิด โดยมุ่งพัฒนา แก้ไขและฟื้นฟูบุคคลเหล่านี้ให้กลับตน
เป็นพลเมืองดี มีสขุ ภาพกายและจิตทีด่ ี ไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�ำ้
รวมทัง้ ได้รบั การฝึกอบรมให้มที กั ษะต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวติ
การฝึกอาชีพให้ผตู้ อ้ งขังถือเป็นภารกิจทีส่ ำ� คัญของ กรมราชทัณฑ์
เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีวิชาความรู้
พร้อมที่จะออกไปด�ำรงชีวิตในสังคมภายนอกและประกอบอาชีพ
ที่สุจริต ปัจจุบันการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำและ
ทัณฑสถานมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ต้องขัง
และความต้องการของท้องตลาด
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อาชีพหมอดูถือได้ว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากสังคม
เนื่องจากวิถีและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่มีพื้นฐานความเชื่อ
ในเรื่องโชคชะตาราศี การดูดวงอาจถือได้ว่าเป็นการบ�ำบัดทางใจ
อย่างหนึ่ง ที่ช่วยคลายทุกข์ส�ำหรับคนที่ไม่สามารถแก้ปัญหา
บางอย่างในชีวิตได้เปรียบเหมือนการได้พูดคุยกับใครสักคน
เพือ่ ปลดปล่อยความเครียดความวิตกกังวลต่างๆ ให้เบาบางลงและ
มองเห็นถึงการแก้ปัญหาบางอย่างในชีวิตได้
การเริ่มต้นประกอบอาชีพหมอดูก็สามารถท�ำได้ง่าย มีการลงทุน
ที่ไม่มากนัก เช่น เริ่มจากการหาท�ำเลที่เป็นย่านที่พลุกพล่าน
มีคนผ่านไปมาเยอะ เช่น ใกล้โรงเรียน มหาวิทยาลัย วัด ตลาดนัด
แหล่งส�ำนักงาน ตัง้ โต๊ะตามงานต่างๆ เป็นต้น อุปกรณ์ทใี่ ช้กม็ เี พียง
โต๊ะ เก้าอี้ สมุด ปากกา หรือบางคนอาจเปิดรับดูดวง ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์ หรือในโซเชียลต่างๆ ราคาการดูดวงอาจ
ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของหมอดูผู้นั้น หรืออาจจะตามแต่ผู้ที่มาดูดวง
ประสงค์จะให้ การอบรมอาชีพวิชาโหราศาสตร์จึงเป็นทางหนึ่งใน
การประกอบอาชีพอิสระส�ำหรับผูต้ อ้ งขังทีม่ คี วามสนใจศาสตร์ดา้ นนี้
โดยสามารถเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ได้จริงและพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ความช�ำนาญ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพอิสระภายหลังพ้นโทษ

3. โครงการจัดประกวดแบบเครื่องเรือนไม้
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นหัวใจส�ำคัญของการผลิตสินค้า
จะเป็นตัวทีท่ ำ� ให้สนิ ค้านัน้ ๆ มีความโดดเด่นสวยงาม ซึง่ การออกแบบ
จะรวมถึงการสร้างรูปแบบ รูปทรง สีสนั ประโยชน์ใช้สอย ลวดลาย
วัสดุที่ใช้ ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถน�ำมาปรับปรุงชิ้นงานได้
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ควรให้ความส�ำคัญกับการออกแบบ หากต้องการสร้างจุดขายและ
ความแปลกใหม่ ให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อจะได้น�ำมาปรับปรุงใน
การผลิตชิน้ งาน เพราะหากไม่เห็นความส�ำคัญในการใช้นกั ออกแบบ
หรือผูม้ คี วามรูด้ า้ นการออกแบบเข้ามาช่วย และปล่อยให้ผตู้ อ้ งขัง
ใช้ความคิดตัวเองในการออกแบบและท�ำชิ้นงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ
อาจท�ำให้งานที่ได้อาจจะไม่สวยงามโดดเด่น ขาดโอกาสในการ
สร้างยอดขาย เพราะผู้ต้องขังไม่มีโอกาสเห็นชิ้นงานในลักษณะ
เดียวกันที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปจากที่อื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ที่เป็นเครื่องเรือนไม้ โดยส่วนใหญ่
ไม้ที่น�ำมาผลิตนั้นเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพ และค่อนข้างหายาก
การน�ำไม้เนือ้ แข็งซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและราคาแพงมาแปรรูป
ประกอบเป็นเครือ่ งเรือนนัน้ ถึงแม้วา่ เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ผูท้ ำ� การ

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

ผลิตเครือ่ งเรือนไม้จะมีฝมี อื ในการแปรรูปและการประกอบ จนได้
รับการยอมรับโดยทัว่ ไปแล้วก็ตาม แต่รปู แบบหรือลักษณะรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์ยงั ขาดความโดดเด่น ไม่เข้ากับสมัยนิยม ก็อาจท�ำให้
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนที่ท�ำจากไม้ราคาแพงอาจดูด้อยคุณภาพ
ไม่สมกับราคา ยากต่อการจัดจ�ำหน่าย
การจัดประกวดแบบเครือ่ งเรือนไม้เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์
สามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังใน
เรือนจ�ำและทัณฑสถาน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ทักษะฝีมือ ความรู้ ความช�ำนาญ ในการผลิตชิ้นงานจากแบบที่
ผ่านการประกวดและคัดเลือก เกิดการปรับปรุงคุณภาพและ
การผลิตผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ท�ำให้สามารถยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ให้เป็นที่ต้องการของตลาด
ในปัจจุบันและรสนิยมของผู้บริโภค และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับจากบุคคลภายนอก
การผลิตเครื่องเรือนไม้จากแบบที่ผ่านการประกวดและคัดเลือก
มาแล้ว นอกจากเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ภารกิจด้าน
การพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ให้สังคมภายนอก
ได้รับทราบแล้ว
ยังเป็นการช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่
เกิดความสนใจในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์ ให้มคี วาม
หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งยกระดับทักษะฝีมือ
ความรู้ความช�ำนาญและขีดความสามารถในการฝึกวิชาชีพของ
ผู้ต้องขังให้ได้มาตรฐานและโดยเน้นการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มทักษะ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกวิชาชีพ
(งานเครื่องเรือนไม้)
การจัดการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ เพิม่ ทักษะเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิ
งานด้านการฝึกวิชาชีพ (งานเครื่องเรือนไม้) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับทักษะฝีมือ ความรู้ ความช�ำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครือ่ งเรือนไม้ ส�ำหรับน�ำไปถ่ายทอด
ให้แก่ผตู้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน รวมทัง้ พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ฝีมอื ผูต้ อ้ งขังให้มรี ปู แบบชิน้ งานทีท่ นั สมัย สร้างการยอมรับในท้องตลาด
เพื่อให้เครื่องเรือนไม้ของกรมราชทัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และคงไว้ในเรือ่ งชือ่ เสียงของงานเครือ่ งเรือนไม้ให้สามารถแข่งขัน
ในตลาดเครือ่ งเรือนได้ โดยเจ้าหน้าทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรม จะได้รบั ความรู้
ความเข้าใจ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ชนิดต่างๆ
เกี่ยวกับเทคนิค สีสันลวดลาย รูปแบบรูปทรงที่อยู่ในความสนใจ
ในท้องตลาด เพือ่ น�ำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ของตน และสามารถน�ำไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนเป็นการเพิม่ ทักษะความรูใ้ ห้เจ้าหน้าทีใ่ นการน�ำไปถ่ายทอด
ต่อให้ผู้ต้องขังน�ำไปประกอบวิชาชีพภายหลังพ้นโทษ
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4.3 ด้านเกษตร 4 โครงการ
โครงการให้ความรู้ผู้ต้องขัง เรื่อง การด�ำรงชีวิตตามหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
1. หมวดวิชาการ 10 ชั่วโมง มีเนื้อหาประกอบ
ด้วย หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรอินทรีย์
2. หมวดปฏิบตั ิ 20 ชัว่ โมง มีเนือ้ หาประกอบด้วย
การท�ำผลิตภัณฑ์เอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน
(เช่น น�้ำยาล้างจาน น�้ำยาซักผ้า ยาสระผม)
การท�ำปุย๋ หมัก การใช้และบ�ำรุงรักษาเครือ่ งยนต์
เล็กเพื่อการเกษตรและระบบการให้น�้ำแก่พืช

ปัจจุบันประเทศไทยได้เผชิญสถานการณ์ ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบกับการด�ำเนินชีวติ ของประชาชน
ดังนั้น “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชด�ำรัสชี้แนะแนวทาง
การด�ำรงอยูแ่ ละการปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับให้ดำ� เนินชีวติ ไปในทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้า ทันต่อยุคโลกาภิวัตน์
ตามความพอเพียง ในการนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 - 2559) และฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้น้อมน�ำหลัก
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาประเทศอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ มุง่ ให้เกิดภูมคิ มุ้ กัน
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาประเทศ
สูค่ วามสมดุลและยัง่ ยืน กรมราชทัณฑ์ จึงได้จดั ท�ำโครงการให้ความรูแ้ ก่ผตู้ อ้ งขัง
เพื่อเป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติ ต่อไป
เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั ความรู้ เรือ่ งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และเข้าใจสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการด�ำรงชีวติ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและมีความสุขขณะต้องโทษและภายหลังพ้นโทษ

ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560

สถิติการเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ผู้ต้องขัง
เรื่อง การด�ำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
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ปีงบประมาณ

จ�ำนวนเรือนจ�ำที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง)

จ�ำนวนผู้ต้องขังเข้าฝึกอบรม (คน)

2558
2559
2560
รวม

40
40
57
137

1,200
1,200
3,691
6,091

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

โครงการสนับสนุนการด�ำเนินงานเพื่อการแก้ไข ฟื้นฟู
พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเกษตรกรรม
หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร

กองพัฒนาพฤตินสิ ยั ได้ดำ� เนินการตามแผนการแก้ไขฟืน้ ฟูเฉพาะทาง เพือ่ พัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังกรมราชทัณฑ์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 (เรือนจ�ำเฉพาะ
ทางประเภทเกษตรกรรม) สู่การปฏิบัติโดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนด
ให้ทณ
ั ฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกเป็นเรือนจ�ำน�ำร่อง เรือนจ�ำเกษตรกรรม
ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 ได้ขยายพื้นที่เป้าหมาย จ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่
ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง และทัณฑสถานเปิดหนองน�้ำขุ่น โดยมีวัตถุประสงค์
การด�ำเนินงานเป็นสถานทีใ่ ห้ความรูแ้ ละฝึกทักษะวิชาชีพด้านเกษตรกรรมสาขา
ต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขัง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงได้จัดท�ำโครงการ
ยกระดับเรือนจ�ำการแก้ไขฟืน้ ฟูเฉพาะทางเพือ่ พัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขังประเภท
เกษตรกรรมเพื่อขยายเป้าหมายเพิ่มอีก 6 แห่ง ได้แก่ เรือนจ�ำกลางสุรินทร์
เรือนจ�ำจังหวัดตรัง ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษล�ำปาง เรือนจ�ำกลางระยอง
เรือนจ�ำกลางราชบุรีและเรือนจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง

หลักสูตรระยะสั้น สาขาเกษตรกรรมที่เหมาะสม
ตามสภาพท้องถิ่น จ�ำนวน 30 ชั่วโมง

ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2563

วัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั ความรูด้ า้ นการเกษตร สามารถน�ำความรูไ้ ปประกอบอาชีพ
ได้ภายหลังพ้นโทษ และเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประเภทเกษตรกรรม ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

สถิติผู้ผ่านการอบรม
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนเรือนจ�ำที่เข้าร่วมโครงการ (แห่ง)

จ�ำนวนผู้ต้องขังเข้าฝึกอบรม (คน)

2560
2561
2562
2563
รวม

2
3
3
9
17

1,200
1,800
1,800
2,250
7,050
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โครงการส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรด้วยสื่อการเรียนรู้
หลักการและเหตุผล

กรมราชทัณฑ์มีนโยบายในการพัฒนาพฤตินิสัย
ผู้ต้องขัง โดยจัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกวิชาชีพ
ในหลักสูตรด้านการเกษตรสาขาต่างๆ เพื่อให้
ผู้ต้องขังทุกคน ทุกประเภท แม้แต่จะควบคุมใน
เรือนจ�ำระบบปิด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกษตรในเบือ้ งต้น ซึง่ สามารถต่อยอดไปประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก
ต่อมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) และสถานการณ์ได้คลี่คลายลงในระดับหนึ่ง
แต่ประชาชนยังคงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคอีกระยะหนึ่งภายใต้แนวทางการด�ำเนิน
งานวิถีใหม่ หรือ New Normal ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
เรียนรู้และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ดังกล่าว กองพัฒนาพฤตินสิ ยั จึงได้จดั ท�ำโครงการ “ส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรด้วยสื่อการเรียนรู้” ในรูปแบบสื่อการเรียนการสอน
เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ของผู้เรียน
จ�ำนวนมากหรือการท�ำกิจกรรมอันจะท�ำให้เสีย่ งต่อการแพร่ระบาด
ของโรค ตลอดจนการใช้สอ่ื การเรียนการสอนยังสามารถทีจ่ ะด�ำเนิน
การได้อย่างทัว่ ถึงครอบคลุมไม่จำ� กัดเวลา และเคลือ่ นทีไ่ ปในจุด/
สถานที่ทั้งภายนอกและภายในเรือนจ�ำได้

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย
ด้านอาชีพ ให้มีความรู้ ทักษะเรื่องการเกษตร
สามารถน�ำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้หลัง
พ้นโทษผ่านสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในสถานการณ์การ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID – 19) ในรูปแบบ New Normal และเพื่อเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผตู้ อ้ งขังทีถ่ กู ควบคุมในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานระบบปิด
ได้รบั การพัฒนา เรียนรูเ้ ท่าเทียมกันและเตรียมความพร้อมพืน้ ฐาน
สู่การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต่อไป

หลักการและเหตุผล

กรมราชทัณฑ์ ได้ด�ำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ในด้านต่างๆ รวมทั้ง ด้านเกษตรกรรม ได้แก่
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และการปลูกสร้างสวนป่า
โดยมุ่งหวังให้ผู้ต้องขังน�ำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ได้ภายหลังพ้นโทษ ประกอบกับ กระทรวงยุติธรรม
มีนโยบายในการน�ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาพื้นที่ภายใต้นโยบาย 1 ไร่ 1 แสน
รวมถึงกรมราชทัณฑ์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการ
ประชารัฐร่วมใจ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง เมื่อวันที่
26 มีนาคม 2561 เพื่อให้การด�ำเนินการ บรรลุตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ จึงได้จัดท�ำโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่
1 แสนขึ้น โดยก�ำหนดการด�ำเนินการ เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมให้
เป็นครูเกษตรกรรมประจ�ำเรือนจ�ำ เพื่อให้เป็นวิทยากรตัวคูณ
ระยะที่ 2 เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานด�ำเนินการฝึกวิชาชีพภาคเกษตรกรรม
ให้แก่ผตู้ อ้ งขังทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยน�ำศาสตร์พระราชา
เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท�ำการเกษตร
ประยุกต์ โดยใช้พื้นที่ 1 ไร่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการ
พึ่งพาตนเอง โดยครูเกษตรประสานหน่วยงานสังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ความรู้
วิชาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรม
มีความรูค้ วามเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถน�ำความรู้
ทักษะประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นครูเกษตรประจ�ำเรือนจ�ำ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังได้รับความรู้ เกิดทักษะด้านเกษตร
สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ

เนื้อหาหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ระยะเวลาการด�ำเนินงาน

ระยะเวลาการด�ำเนินงาน

หลั ก สู ต รด้ า นการเกษตร ด้ ว ยสื่ อ การเรี ย นรู ้ เ อกสารและ
สื่อโสตทัศนวัสดุ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 ไร่ 1 แสน

หลักสูตร “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์
ท�ำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน”
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

4.4 หลักสูตรการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ด้านการเกษตร ระยะสั้น (10 หลักสูตร)
โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังปลูกไม้ผลพันธุ์ดี
หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน

วัตถุประสงค์

สถิติผลการด�ำเนินงาน

ประเทศไทยพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับมีสภาพ
ภูมอิ ากาศร้อนชืน้ เหมาะสมในการปลูกไม้ผล เป็นอาหาร สร้างรายได้
ให้ร่มเงา
ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะการปลูกไม้ผลพันธุ์ดี ตามสภาพ
ท้องถิ่นสามารถประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษและเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีในประเทศไทย

เนื้อหาหลักสูตร

จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2552
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 4,080 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 136 แห่ง
ไม้ผลพันธุ์ดี : ทุเรียน เงาะ มะม่วง
ฝรั่ง มะนาว มะพร้าว ชมพู่
ฯลฯ 2,720 ต้น

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ ความหมายและ
ชนิดของพันธุไ์ ม้ผลทีป่ ลูกได้ในท้องถิน่ /การปลูกและการดูแลรักษา/
วิธีการให้น�้ำ/ชนิดของปุ๋ยและวิธีการใส่ปุ๋ย/โรคและแมลง/
การขยายพันธุ์ไม้ผล

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์
หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเกษตรในประเทศไทยประสบปัญหา การใช้สารเคมี
ในรูปแบบต่างๆ เช่น สารก�ำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช สารเร่ง
การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีพิษตกค้างในพืชผลทางการเกษตร
ส่งผลให้เป็นอันตรายแก่ผบู้ ริโภค ดังนัน้ ผลผลิตพืชผักทีเ่ พาะปลูก
โดยใช้ปุ๋ยและสารอินทรีย์จึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

วัตถุประสงค์

เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั ความรูเ้ รือ่ งการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษ
โดยการใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ละไม่ใช้สารเคมี ในการก�ำจัดศัตรูพชื สามารถ
ผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อดูแลสุขภาพ และสร้างรายได้

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การคัดเลือก
พืน้ ทีป่ ลูก/การวางแผนจัดการ/การคัดเลือกพันธุพ์ ชื /การปรับปรุง
บ�ำรุงดิน/สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน/สารที่อนุญาตให้ใช้
ปรับปรุงดิน/แผนการจัดการศัตรูพชื ก่อนปลูก/ระยะพืชเจริญเติบโต/
สารอนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช/การเก็บรักษาและการขนส่ง
ผลิตผล/การแปรรูปผลิตผล/ผูส้ ง่ ออกและแหล่งรับซือ้ สินค้าเกษตร
(การตลาด)

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 30 ชั่วโมง
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สถิติผลการด�ำเนินงาน
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน (แห่ง)

จ�ำนวนคน (คน)

2553
2554
2555

10
30
30

300
900
900

โครงการฝึกวิชาชีพการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics)
หลักการและเหตุผล

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน (Hydroponics) เป็นการปลูกพืช
ในสารละลาย ซึ่งเรียกว่าการเกษตรปราณีต สามารถน�ำผลผลิต
บริโภคได้ในครัวเรือน และจ�ำหน่ายในราคาที่สูงกว่าพืชผักที่
ปลูกลงในดิน สามารถควบคุมโรค แมลง และจ�ำนวนผลผลิต
ออกสู่แหล่งรับซื้อได้ ตามที่ต้องการ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2554

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 300 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 10 แห่ง

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ด้านการการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
(Hydroponics) สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตัวเองและครอบครัว
ได้ภายหลังพ้นโทษ

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ ความเป็นมาของ
การปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น /ระบบการปลู ก พื ช โดยไม่ ใ ช้ ดิ น /
เทคนิคและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดนิ ทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย/
วิธีการและการจัดการ/การจัดการธาตุอาหาร/การจัดการหลัง
เก็บเกี่ยว/แหล่งรับซื้อผลผลิต
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สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการเลี้ยงสุกร
หลักการและเหตุผล

การเลี้ยงสุกร เป็นอาชีพอิสระ ซึ่งกรมราชทัณฑ์มีนโยบายส่งเสริม
ให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ด�ำเนินการเลี้ยง และฝึกอาชีพให้แก่
ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เรือนจ�ำชั่วคราวและทัณฑสถาน
สามารถสร้างรายได้เป็นทุนหมุนเวียนในการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
ได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2555

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 900 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 30 แห่ง

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ สามารถเลี้ยงสุกรได้ตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตว์ เป็นแนวทางประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรือนสุกร/
พันธุส์ กุ ร สุกรขุน และสุกรพ่อแม่พนั ธุ/์ อาหารและสูตรอาหารสุกร/
โรค เวชภัณฑ์สัตว์ และการป้องกันรักษาโรค/การตลาดและ
การจ�ำหน่าย

โครงการฝึกทักษะวิชาชีพการเลี้ยงสัตว์ปีก
หลักการและเหตุผล

สัตว์ปีกที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ไก่ และเป็ด ซึ่งผลผลิตบริโภคได้ ทั้ง
เนื้อ และไข่ ส่วนมูลใช้เป็นปุ๋ยคอกในการเพาะปลูกพืช สามารถ
เลีย้ งไว้เป็นอาหารในครัวเรือนเหลือกินก็จำ� หน่าย หรือเพิม่ ปริมาณ
การเลี้ยงในระบบฟาร์มได้ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าตลอดจน
ลดภาระเสี่ยงในการลงทุน การเรียนรู้และฝึกทักษะความช�ำนาญ
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2553

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 900 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 30 แห่ง

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ สามารถเลี้ยงและดูแลสัตว์ปีก
ผลิตและจ�ำหน่าย เป็นแนวทางประกอบอาชีพ ได้ภายหลังพ้นโทษ

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ โรงเรือนสัตว์ปกี /
พันธุ์สัตว์ปีก/อาหารและสูตรอาหารสัตว์ปีก/การจัดการด้านการ
สุขาภิบาลสัตว์ปีก/โรค เวชภัณฑ์สัตว์และการป้องกันรักษาโรค/
การตลาดและการจ�ำหน่าย
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โครงการฝึกวิชาชีพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
หลักการและเหตุผล

กรมราชทัณฑ์ได้ส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ด�ำเนินการฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขังด้านการเกษตร ทั้งปลูกพืชและและเลี้ยงสัตว์
มาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรน�ำผลผลิต
แปรรูปเพือ่ ถนอมรักษาและเพิม่ มูลค่า สร้างผลิตภัณฑ์ สร้างอาชีพ
ให้แก่ผู้ต้องขังให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังทีผ่ า่ นการฝึกอบรมได้รบั ความรู้ เรือ่ งการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะเกิดความช�ำนาญ สามารถแปรรูป
ผลผลิตการเกษตร เป็นแนวทางน�ำไปประกอบอาชีพได้
ภายหลังพ้นโทษ

• ด้านเนื้อสัตว์ ได้แก่ ลูกชิ้น หมูยอ หมูหยอง กุนเชียง ไส้กรอก
แหนม น�้ำพริกนรก
• ด้านพืช การดองเปรี้ยว ดองเค็ม แช่อิ่ม กวน เชื่อม อบแห้ง

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2555

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 900 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 30 แห่ง

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การแปรรูป
เนื้อสัตว์, พืช/หลักวิธีการแปรรูปและการถนอมอาหาร/เครื่องมือ
อุปกรณ์และวัตถุดิ/ปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร

โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือเกษตรกรรม
หลักการและเหตุผล

การด�ำเนินงานฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการปลูกพืช มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้เครื่องมือเกษตรกรรม ในการดูแล และบ�ำรุงรักษาสภาพ
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกให้มคี วามเหมาะสมแก่การปลูกพืช ดังนัน้ เพือ่ ให้การ
ด�ำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ ผูป้ ฏิบตั ติ อ้ งรับทราบถึงวิธกี าร
ใช้เครื่องมือในการดูแล และบ�ำรุงรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูก
พร้อมทั้งรับทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือเกษตรกรรมอย่างถูกวิธี
เพื่อถนอมรักษาคุณภาพของเครื่องมือเกษตรกรรมให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานที่คงทนถาวร มีความ
ส�ำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยลดการใช้แรงงานคน และการด�ำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ เรื่องเครื่องมือเกษตรกรรม
2. เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถใช้และดูแลรักษาเครือ่ งมือเกษตรกรรม
ได้อย่างถูกต้อง
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เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตั ิ ได้แก่ ชนิดและประเภท
ของเครื่องมือการเกษตร/ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ
เกษตรกรรม/การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งมือเกษตรกรรม/ฝึกปฏิบตั กิ าร
ใช้และดูแลรักษาเครื่องมือเกษตรกรรม

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2555

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 4,080 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 136 แห่ง

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

โครงการฝึกวิชาชีพการขยายพันธุ์พืช
หลักการและเหตุผล

เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์พืชให้เพียงพอตรงตามความต้องการ และ
เพื่อลดต้นทุนการผลิต ประกอบกับเป็นอาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับผู้ประกอบการ มีตลาดรองรับอย่างกว้างขวาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้เรื่องการขยายพันธุพืช
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะเกิดความช�ำนาญ สามารถขยายพันธุ์
พืชด้วยวิธีการต่างๆได้

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืช/วัสดุ-อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช/

การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ/การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ/
ฝึกปฏิบัติวิธีการขยายพันธุ์พืช ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การเพาะเม็ด
การปักช�ำ การตอน การแบ่งแยก การติดตา การต่อกิง่ การทาบกิง่

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2555

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 4,080 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 136 แห่ง

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง เรื่องการให้น�้ำแก่พืช
หลักการและเหตุผล

กรมราชทัณฑ์ได้ส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ด�ำเนินการฝึก
วิชาชีพผู้ต้องขังด้านการเกษตร จากการด�ำเนินการปลูกพืชน�้ำ
มีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ดังนั้นการจัดการน�้ำ
ให้เพียงพอและเหมะสมมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช ดังนั้น
การจัดการน�ำ้ ให้เพียงพอและเหมาะสม จะสามารถควบคุมปริมาณ
ต้นทุน ผลผลิตที่ได้มีความคุ้มค่า ลดต้นทุนการผลิตและแรงงาน
สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงในการฝึก 15 ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2556

สถิติผลการด�ำเนินงาน
ผู้ต้องขัง : จ�ำนวน 300 คน
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน : 10 แห่ง

1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับความรู้ หลัก วิธีการ
และระบบการให้น�้ำแก่พืช
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะเกิดความช�ำนาญ สามารถเลือกวิธีการ
ให้น�้ำแก่พืชอย่างถูกต้องตามความต้องการของพืชแต่ละชนิด

เนื้อหาหลักสูตร

ประกอบไปด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการให้น�้ำพืช/วิธีการให้น�้ำแก่พืช/ระบบการให้น�้ำแก่พืช
(ระบบน�ำ้ หยด,ระบบพ่นฝอย) ฝึกปฏิบตั กิ ารติดตัง้ ระบบการให้นำ�้
แก่พืช
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กลุ่มงานส่งเสริมทักษะการท�ำงานผู้ต้องขัง
1. ข้อ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อมูล สถิติ
การส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานในเรือนจ�ำ

3. ข้อมูล สถิติ
การส่งเสริมทักษะ
การท�ำงานนอกเรือนจ�ำ

4. โมเดล แนวทาง
การจัดโรงงานในเรือนจ�ำ

5. ประวัติการจัดงาน
นิทรรศการผลิตภัณฑ์
ราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

6. Mou ที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมทักษะการท�ำงาน

7. รูปแบบผลิตภัณฑ์
ราชทัณฑ์ในปัจจุบัน
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8. ข้อมูลร้านค้า
หน้าเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

5. โปรแกรมการแก้ไข
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5.1 โปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่
การปฐมนิเทศผู้ต้องขัง ถือเป็นกระบวนการส�ำคัญส�ำหรับการ
เริม่ ต้นชีวติ ของผูต้ อ้ งขังเข้าใหม่ เมือ่ ก้าวเข้าสูเ่ รือนจ�ำและทัณฑสถาน
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในเรือนจ�ำที่แตกต่างจากสังคมภายนอก
และความวิตกกังวล ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในระยะแรกเมือ่ ถูกส่งตัว
เข้ามาในเรือนจ�ำ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทัง้ ต่อตัวผูต้ อ้ งขังเข้าใหม่
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ ดังนั้น การให้ความรู้
การท�ำความเข้าใจ และการแนะน�ำวิธกี ารปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบ
ของทางเรือนจ�ำ หรือการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังอื่นๆ
ในเรือนจ�ำจึงมีส่วนส�ำคัญยิ่งที่จะท�ำให้ผู้ต้องขังมีความเข้าใจ
สามารถยอมรับและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข
กรมราชทัณฑ์ จึงได้สร้างนวัตกรรมด้านการปฐมนิเทศผู้ต้องขัง
เข้าใหม่ เพื่อให้กระบวนการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ในเรือนจ�ำ
มีความชัดเจนทั้งในเรื่องของระยะเวลา ขั้นตอน กระบวนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่แตกต่างและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ท�ำให้รปู แบบการปฐมนิเทศผูต้ อ้ งขังเข้าใหม่มมี าตรฐานการด�ำเนิน
งานเดียวกันส�ำหรับเรือนจ�ำและทัณฑสถานทั่วประเทศ
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วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้รปู แบบการปฐมนิเทศผูต้ อ้ งขังเข้าใหม่มมี าตรฐานการ
ด�ำเนินงานเดียวกันส�ำหรับเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ
2. ผู้ต้องขังได้รับความรู้ การท�ำความเข้าใจและการแนะน�ำ
วิธกี ารปฏิบตั ติ นตามกฎระเบียบของทางเรือนจ�ำ หรือการใช้
ชีวิตร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังอื่นๆ ในเรือนจ�ำ มีความเข้าใจ
สามารถยอมรับและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุข

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

เนื้อหาหลักสูตร
หมวด
หมวดที่ 1
ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย

หมวดที่ 2
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

หมวดที่ 3
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย
หมวดที่ 4
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

หมวดที่ 5
ช่วงเช้า
ช่วงบ่าย

วิทยากร/
การใช้สื่อในการอบรม

หัวข้อ
1.1 แนะน�ำสถานที่ ต่างๆ ในเรือนจ�ำ
1.2 กิจวัตรประจ�ำวันของผู้ต้องขัง
1.3 กฎระเบียบของเรือนจ�ำ/วินัยผู้ต้องขัง
1.4 การเยี่ยมและการติดต่อกับบุคคลภายนอก
1.5 สิ่งของต้องห้าม
1.6 การเขียนค�ำร้องต่าง ๆ
1.7 กิจกรรมกล่องสีขาว
1.8 ละลายพฤติกรรม
1.9 บริหารกายใจยืดเหยียด
1.10 การดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล
1.11 การรักษาอนามัยและการสุขาภิบาลภายในเรือนจ�ำ
1.12 อันตรายจากการลักลอบสักร่างกาย

ฝ่ายควบคุม (3ชม)
สื่อที่ใช้ - กล่องสีขาว

2.1 การท�ำงานและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง
2.2 การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ต้องขัง
2.3 การให้การศึกษาและการใช้ห้องสมุดภายในเรือนจ�ำ
2.4 การเรียนธรรมศึกษาและการนั่งสมาธิ
2.5 การบรรยายธรรมะในชีวิตประจ�ำวัน/การปฏิบัติกิจทางศาสนา/
ท�ำบุญตักบาตร
2.6 ตอบค�ำถามจากกล่องสีขาว
3.1 สิทธิ/ประโยชน์ของผู้ต้องขัง
3.2 การเลื่อนลดชั้น/การย้ายผู้ต้องขัง
3.3 พักโทษ/ลดวันต้องโทษ/อภัยโทษ
3.4 การให้การช่วยเหลือและสงเคราะห์
3.5 การเลี้ยงอาหาร/การเบิกจ่ายเงินซื้อของ/การฝากเงิน
3.6 การอบรมโปรแกรมเฉพาะในการพัฒนาพฤตินิสัย
4.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและการให้ค�ำปรึกษาด้านคดีความ

ฝ่ายฝึกวิชาชีพ

4.2 กิจกรรมทักษะผ่อนคลาย การฝึกหายใจที่ถูกต้องโดยใช้สื่อเสียงบรรเลง
4.3 การเข้าใจอารมณ์และความเครียด
4.4 คุยกันเรื่องความสุขกับชีวิต

• คลิปการฝึกหายใจด้วยท้อง
• เพลงบรรเลงของจ�ำรัส
เศวตาภรณ์/ดั่งดอกไม้บาน
• แบบประเมินความเครียด
• ใบงานเข้าใจอารมณ์
และความเครียด
• เครื่องมือเซียมซีความสุข
• ใบงานดีหรือร้ายอยู่ที่มุมมอง

5.1 กิจกรรมมองโลกในแง่ดี
5.2 บริหารกายใจ ยืดเหยียด
5.3 กิจกรรมรู้สึกดีกับตัวเอง
5.4 ฝึกทักษะผ่อนคลาย
5.5 ตอบค�ำถามจากกล่องสีขาว

เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
สื่อที่ใช้ – คลิปการเคลื่อนไหว
สร้างสติ 10 ท่า

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
ผู้น�ำทางศาสนา
ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ
ฝ่ายสวัสดิการและสงเคราะห์
ยุติธรรมจังหวัด/อัยการ/ศาล ฯลฯ

• ใบความรู้ ความรู้สึกดีต่อตัวเอง
• สื่อเสียงถามชีวิต

หมายเหตุ
- ฝึกระเบียบวินัยและออกก�ำลังกายทุกวัน
- หมวดที่ 4 และ 5 วิทยากรคือ นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/อนุศาสนาจารย์/วิทยากรภายนอก
- ระยะเวลาการอบรมให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมแต่ให้มีเนื้อหาครบทุกหมวด ตามที่ก�ำหนดไว้ในโปรแกรม
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สถิติผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโปรแกรมปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ระหว่างปีพ.ศ.2561-2563
ปีงบประมาณ

จ�ำนวนผู้ต้องขัง (คน)

2561
2562
2563

71,391
68,514
75,217

5.2 โปรแกรมเฉพาะตามลักษณะแห่งคดี
และพฤติการณ์การกระท�ำผิด
ภารกิจหลักประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ คือการแก้ไขฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี โดยการให้การศึกษา
การฝึกวิชาชีพ การพัฒนาจิตใจ รวมทั้งการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง แต่ละคนอย่างเหมาะสมตามลักษณะสาเหตุ พฤติกรรมและ
ประเภทของการกระท�ำผิด ซึ่งโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ ที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดท�ำขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา
ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม เพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีมีคุณค่าสู่สังคม
กรมราชทัณฑ์ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับลดระยะเวลาจาก 120 ชั่วโมง เหลือ 60 ชั่วโมง
แต่อย่างไรก็ตามผูต้ อ้ งขังทีจ่ ะเข้าอบรมในโปรแกรมการแก้ไขฟืน้ ฟูตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระท�ำผิดนัน้ ต้องได้รบั การอบรม
ในรายวิชาการฝึกระเบียบวินัยแบบเข้มข้น กลุ่มบ�ำบัดต่าง ๆ รวมทั้งการฝึกวิชาชีพตามความสนใจมาแล้ว ตลอดจนมีการปรับปรุงใน
รายละเอียดของเนือ้ หารายวิชาเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันทั้งเนื้อหาการอบรม ระยะเวลา และวิทยากร เกิดประสิทธิภาพในการแก้ไข ฟื้นฟู และสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม
ผู้ต้องขัง เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นกับภาคสังคมต่อไป
หลักสูตรการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระท�ำผิด
1. โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท�ำผิดทางเพศ
2. โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผู้กระท�ำผิดที่ใช้ความรุนแรง
3. โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
4. โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท�ำผิดเกี่ยวกับทรัพย์
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5.
6.
7.
8.
9.

โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด
โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผู้กระท�ำผิดอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา
โปรแกรมยุติธรรมน�ำสันติสุข
โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท�ำผิดซ�้ำ
โปรแกรมเฉพาะส�ำหรับผู้ต้องขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั้น

QR CODE คู่มือโปรแกรมการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
ตามลักษณะแห่งคดีและ
พฤติการณ์การกระท�ำผิด

ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตร ในขั้นบ�ำบัดฟื้นฟู
ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง แบ่งเป็น
1. วิชาพื้นฐาน 		
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
2. วิชาเฉพาะคดี		
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
หมายเหตุ : ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยแบบเข้มข้นโดยไม่นับจ�ำนวนชั่วโมง
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5.3 โปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุข
หลักการและเหตุผล
กรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบให้ดำ� เนินการจัดท�ำหลักสูตรโปรแกรมราชทัณฑ์ปนั สุข เพือ่ พัฒนาผูต้ อ้ งขังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยน�ำเรือนจ�ำ
ที่มี Best Practices มาเป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยก�ำหนดโปรแกรมพัฒนาผู้ต้องขังราชทัณฑ์ปันสุข 5 วิชาหลัก สร้างสุข 5 ประการ
(5 Happy) ทั้งนี้ได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ต้องขังที่ผ่านการปฐมนิเทศผู้ต้องขังเข้าใหม่ ก�ำหนดระยะเวลาการอบรมขั้นต�่ำ 30 ชั่วโมง
โดยให้เรือนจ�ำและทัณฑสถานทั่วประเทศ น�ำโปรแกรมราชทัณฑ์ปันสุขไปปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเป็นมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังทุกคนที่ผ่านกระบวนการแรกรับปฐมนิเทศ ได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย
ตามแผนการบริหารโทษรายบุคคล (Sentence Plan) โดยใช้ช่วงเวลาในการอบรมนี้เพื่อปรับมุมมอง วิธีคิดใหม่ๆ ที่น�ำไปปรับใช้กับตนเอง
หรือส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้คนรอบข้าง เพื่อให้เตรียมพร้อม และปรับตัวกับการใช้ชีวิตในสังคมเรือนจ�ำอย่างมีความสุขมากขึ้น รู้จักเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มองเห็นช่องทางแห่งการสร้างความสุข มองโลกในแง่บวก และมีเป้าหมายในชีวิต

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

60

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

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

ไม่น้อยกว่า 30 ชม.

ประเมินความรู้/ทัศนคติ/ทักษะและพฤติกรรม

เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน

หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาในการอบรม สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม 5 - 10 วัน (วันละ 3 ชัว่ โมง ใช้ระยะเวลา 10 วัน / วันละ 6 ชัว่ โมง ใช้เวลา 5 วัน)
2. การจัดให้ผู้ต้องขังออกก�ำลังกาย สามารถแบ่งออกเป็นช่วง 30 นาที - 1 ชั่วโมง แรกในแต่ละวันที่จัดกิจกรรม

สถิติ/ผลการด�ำเนินงานย้อนหลัง (รูปแบบกราฟ)
ปีงบประมาณ พ.ศ.

จ�ำนวนเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน (แห่ง)

จ�ำนวนผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม (คน)

2563
2564

24
43

5,314
อยู่ในระหว่างด�ำเนินการ
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5.4 โปรแกรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ระบบปิด)
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระท�ำผิดให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาของศาล และค�ำสั่งลงโทษของผู้มีอ�ำนาจ
ตามกฎหมาย โดยการควบคุมผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามหลักทัณฑวิทยาสมัยใหม่ และข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำส�ำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ตามแนวทางของสหประชาชาติ และการแก้ไขฟืน้ ฟูและพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขังเพือ่ ให้สามารถปรับเปลีย่ นตนเป็นพลเมืองดี มีความพร้อม
ในการกลับสู่สังคม

การที่ผู้ต้องขังใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถานเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดการเรียนรู้และปรับตนให้เข้ากับกฎระเบียบ วินัย ตลอดจนสภาพ
สังคมในเรือนจ�ำ เมื่อได้รับการปล่อยตัวให้ออกไปใช้ชีวิตในชุมชน และสังคมภายนอกอาจไม่สามารถปรับตน ให้เข้ากับครอบครัว และ
สังคมที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี การศึกษา การประกอบอาชีพและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้อย่างสมบูรณ์
จึงอาจกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวกรมราชทัณฑ์จึงจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
โดยพบว่าผู้ต้องขังทุกคนที่มีระยะเวลาต้องโทษเหลือจ�ำตั้งแต่ 6 เดือน – 1 ปี เป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัว ด้านวุฒิภาวะ ทักษะทางสังคม
รวมทั้งสภาวะทางจิตที่ดีต่อการเสริมสร้างความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข ได้รับการเตรียมความพร้อมสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ภายหลังพ้นโทษ
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ และพัฒนาอาชีพเกิดแรงจูงใจในการปรับตนเป็นพลเมืองดี
สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการกระท�ำผิดซ�้ำ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัว
และหลังปล่อยตัว
4. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และความต้องการอย่างทั่วถึง
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ขั้นตอนการด�ำเนินการ

1. ส�ำรวจจ�ำนวนผู้ต้องขังที่เหลือโทษจ�ำคุกต่อไป ตั้งแต่
6 เดือน – 1 ปี ในแต่ละเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เพื่อก�ำหนด
วงเงินงบประมาณในการด�ำเนินโครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อยในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ระบบปิด
2. เสนอโครงการฯ และเงินงบประมาณเพือ่ ขออนุมตั กิ รมราชทัณฑ์
ในการจัดสรรให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ตามจ�ำนวนผู้ต้องขัง
กลุ่มเป้าหมาย
3. การด�ำเนินงานตามแผน
1) ก�ำหนดหลักสูตรเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อยในเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถาน ระบบปิด จ�ำนวน 30 – 100 ชั่วโมง
เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดที่เข้ารับ การอบรม ได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

2) เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ด�ำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับ
ผู้ต้องขังตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
3) เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ท�ำการประเมินผู้ต้องขังที่ผ่าน
การอบรมตามแบบ ตพ.1 - ตพ.3
4) สรุปผล และรายงานผลการด�ำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์
ทราบ

ผลการด�ำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563 เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
จ�ำนวน 137 แห่ง ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรงบประมาณให้ดำ� เนินการด้าน
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ได้รายงานผลการด�ำเนินงาน
สรุปได้ดังนี้
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ปีงบประมาณ

จ�ำนวน (แห่ง)

จ�ำนวน (คน)

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563

109
117
137
137

35,545
44,965
24,824
28,531
133,865

รวมทั้งสิ้น

เนื้อหาหลักสูตร
กรมราชทัณฑ์ได้จัดท�ำหลักสูตรการอบรมโครงการอบรมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ระยะเวลาการอบรม 30 - 100 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียด
ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย มีความแข็งแรง อดทน
มีระเบียบวินัย เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่กิจกรรมอื่น
2. การพัฒนาด้านจิตใจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส�ำนึก และความเข้มแข็งในด้านจิตใจ
3. การฝึกทักษะอาชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาชีพอิสระและอาชีพระยะสั้น ให้สามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดแรงงาน และความสมัครใจของผู้ต้องขัง
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ตลอดจนสร้างเสริมความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการปรับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม โดยไม่หวนกลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก
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โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ส�ำหรับผู้ต้องขังผู้สูงอายุ
ปัจจุบนั กรมราชทัณฑ์ควบคุมผูต้ อ้ งขังสูงอายุทมี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปี แต่ไม่ถงึ 70 ปี จ�ำนวนทัง้ สิน้ 5,399 คน จากจ�ำนวนนักโทษเด็ดขาดทัง้ หมด
314,080 คน ประจ�ำเดือนเมษายน (28 เมษายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 1.72 จากจ�ำนวนนักโทษเด็ดขาดทั้งหมด ผู้ต้องขังสูงอายุส่วนใหญ่
ประสบปัญหาในด้านสุขภาพ เนื่องจากเป็นวัยที่ร่างกายมีการถดถอยและเสื่อมลง เป็นผลท�ำให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ เบียดเบียน ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะขาดความรู้ในการดูแลตนเองตั้งแต่วัยเด็กและเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องตรากตร�ำท�ำงานจนเข้าสู่วัยชราซึ่งปัญหาดังกล่าว
จะมีความสัมพันธ์และเชือ่ มโยงกันตลอดช่วงชีวติ และมีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูต้ อ้ งขังสูงอายุภายในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เนือ่ งจาก
อยู่ในสภาพต้องโทษ บุตรหลานไม่สามารถดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดได้
กรมราชทัณฑ์ จึงได้จัดท�ำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคมส�ำหรับผู้ต้องขังผู้สูงอายุ เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษ
เด็ดขาดสูงอายุ ที่มีความประพฤติดี มีความวิริยะอุตสาหะ และมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ ได้รับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุ
พิเศษสามารถออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวกลับออกไปอยูในสังคม โดยได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ที่ส�ำคัญก่อนพ้นโทษ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดสูงอายุที่จะได้รับการปล่อยตัว
ได้รบั การเตรียมความพร้อม สามารถวางแผนการด�ำเนินชีวติ
มีความพร้อมกลับสู่สังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
ภายหลังพ้นโทษ
2. เพื่อให้นักโทษเด็ดขาดสูงอายุได้รับการเสริมสร้างความรู้
พัฒนาร่างกาย พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ และพัฒนาอาชีพ
มีโอกาสประกอบอาชีพที่สุจริต เกิดแรงจูงใจในการปรับตน
เป็นพลเมืองดี
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน ประชาชน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยให้กับนักโทษเด็ดขาดสูงอายุ
4. เพือ่ ให้นกั โทษเด็ดขาดสูงอายุคลายความกดดันทางจิตใจ และ
บรรเทาความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ รู้สึกว่ายังเป็นสมาชิก
ที่มีคุณค่าต่อสังคม จะได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ภายหลังพ้นโทษ

หลักสูตร

1. การส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย เพือ่ ฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกาย
ของผูต้ อ้ งขังสูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ
การดูแลตนเอง อาหารและโภชนาการส�ำหรับผู้สูงอายุ
การออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
และการป้องกัน จ�ำนวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 6 ชั่วโมง (รวม 30 ชั่วโมง)
2. การพัฒนาด้านจิตใจและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิด และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านจิตใจ การเสริมสร้าง
ทัศนคติ และความคิดเชิงบวกส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยเน้นการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติตามหลักทางศาสนาต่างๆ ภาคทฤษฎี
และ ภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน
วันละ 6 ชั่วโมง (รวม 30 ชั่วโมง)
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3. การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อม
การฝึกทักษะอาชีพ การประกอบอาชีพอิสระ การให้คำ� แนะน�ำ
ปรึกษาด้านอาชีพ ฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพ ความรู้
อาชีพอิสระต่างๆ เพือ่ สร้างคุณค่าให้ผตู้ อ้ งขังสูงอายุ มีรายได้
สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัว โดยเน้นงาน ที่ไม่ต้อง
ใช้กำ� ลังแรงงาน ไม่ตอ้ งเคลือ่ นไหวร่างกายมาก และหลีกเลีย่ ง
การท�ำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง ควรเน้นอาชีพอิสระ
ที่มีความซับซ้อนน้อย มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา และ
ไม่ต้องอาศัยการจดจ�ำมากนัก จ�ำนวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
5 วัน วันละ 6 ชั่วโมง (รวม 30 ชั่วโมง)
4. การเตรียมความพร้อมด้านครอบครัวและ การเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ทพี่ งึ่ ได้รบั ตลอดจนการให้คำ� ปรึกษา (Counseling)
เกี่ยวกับการวางแผนการด�ำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ
เกิดกระบวนการวางแผนการประกอบอาชีพ และการเตรียม
ความพร้อมครอบครัว และชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว บูรณาการภาคสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ความรู้ ท�ำความรู้จักคุ้นเคย เพื่อส่งต่อและประสานงานการ
ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษกลับเข้าสู่ครอบครัว
และสังคม จ�ำนวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 6 ชัว่ โมง
(รวม 30 ชั่วโมง)

วิธีด�ำเนินการ

1. จัดท�ำแผนด�ำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
เพื่อคืนคนดีสู่สังคมส�ำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ
2. ขออนุมัติโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดี
สูส่ งั คมส�ำหรับผูต้ อ้ งขังสูงอายุ และขออนุมตั ใิ ช้เงินผลพลอยได้
ประเภทเงินทุนพัฒนาพฤตินสิ ยั เพือ่ การจัดสวัสดิการผูต้ อ้ งขัง
ส�ำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานตามโครงการ
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เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคมส�ำหรับ
ผู้ต้องขังสูงอายุ
3. จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคมส�ำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ
ให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
4. แจ้งเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดโดยใช้
หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ส�ำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ ใช้ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (1 เดือน)
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับนักโทษ
เด็ดขาดสูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ความคิด
ทัศนคติ ด้านการฝึกวิชาชีพ และการปรับตัวให้เข้ากับ
ครอบครัว/สังคม โดยแยกเป็นกลุ่มเนื้อหาในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อกลับคืนสู่สังคม (จ�ำนวน 120 ชั่วโมง)

ผลการด�ำเนินงาน
ปัจจุบนั โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพือ่ คืนคนดีสสู่ งั คม
ส�ำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ ได้มีการจัดอบรมในปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 จ�ำนวน 2 รุ่น ดังนี้
• รุ่นที่ 1 มีเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน 123 แห่ง มีผู้เข้ารับ
การอบรม จ�ำนวน 4,660 คน
• ในรุ่นที่ 2 ได้มีการปรับรูปแบบ เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยระบบปิด และโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคมส�ำหรับ
ผูต้ อ้ งขังสูงอายุ เพือ่ เพิม่ กลุม่ เป้าหมายเกิดเป็นโครงการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่สังคม โดยมีเรือนจ�ำ/
ทัณฑสถานที่จัดการอบรม จ�ำนวน 135 แห่ง และผู้เข้ารับ
การอบรม จ�ำนวน 26,604 คน
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การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
(เรือนจ�ำโครงสร้างเบา)

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้
มีนโยบายให้เปิดด�ำเนินการหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
(เรือนจ�ำโครงสร้างเบา) เพือ่ ลดความแออัดในเรือนจ�ำและลดอัตรา
การกระท�ำผิดซ�ำ้ ของผูต้ อ้ งขัง โดยด�ำเนินการในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ทีม่ คี วามพร้อมควบคูก่ บั การปรับปรุง/ก่อสร้างเรือนจ�ำโครงสร้างเบา
จ�ำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง) โดยมีเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ที่สามารถ
เปิดด�ำเนินการอบรมตามหลักสูตรได้ในระยะแรก จ�ำนวน 7 แห่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 กรมราชทัณฑ์ ได้ด�ำเนินการ
ขออนุมัติให้ใช้หลักเกณฑ์การพักการลงโทษ (กรณีมีเหตุพิเศษ)
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ต้องขังที่จะเข้าร่วมโครงการ และ

เพิ่มจ�ำนวนผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายการลด
จ�ำนวนผู้ต้องขัง ช่วยระบายความแออัด เป็นการแก้ไขปัญหา
ผูต้ อ้ งขังล้นเรือนจ�ำ เพือ่ ให้เรือนจ�ำโครงสร้างเบาเป็นสถานทีร่ องรับ
ในการฝึกอบรมผู้ต้องขังตามหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยแบบเข้มข้น (หลักสูตร 3 เดือน) ซึ่งได้รับการพัฒนา และ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีระยะเวลาการอบรม จ�ำนวน 462 ชั่วโมง
ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์ ก�ำหนดให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จ�ำนวน
22 แห่ง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการด�ำเนินงานการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ�ำโครงสร้างเบา) ดังนี้

พื้นที่เป้าหมายการด�ำเนินงาน
1. ทสก.เขาพริก (รจช.เขาพริก)
2. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
3. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
4. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
5. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
6. ทัณฑสถานเปิดหนองน�้ำขุ่น
7. เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง
8. เรือนจ�ำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
9. เรือนจ�ำชั่วคราวโคกค�ำม่วง
10. เรือนจ�ำชั่วคราวโคกมะตูม
11. เรือนจ�ำชั่วคราวปงยางคก

12. เรือนจ�ำชั่วคราวร่องห้า
13. เรือนจ�ำชั่วคราวรอบเมือง
14. เรือนจ�ำชั่วคราวหนองเรียง
15. เรือนจ�ำชั่วคราวห้วยกลั้ง
16. เรือนจ�ำชั่วคราวห้วยม้า
17. เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย
18. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
19. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
20. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
21.ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง
22. เรือนจ�ำชั่วคราวเขาพลอง
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วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้เกิด
ประสิทธิภาพด้วยการแยกสถานที่ควบคุมผู้ต้องขังที่เข้ารับ
การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ก่อนได้รบั การปล่อยตัวอย่าง
เหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเสริมสร้างความรู้ พัฒนาร่างกาย
พัฒนาทัศนคติ พัฒนาจิตใจ และ พัฒนาอาชีพ มีโอกาส
ประกอบอาชีพทีส่ จุ ริตเกิดแรงจูงใจในการปรับตนเป็นพลเมืองดี
3. เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้จะได้รับการปล่อยตัว ได้รับการปรับ
สภาพแวดล้อม สามารถวางแผนการด�ำเนินชีวติ มีความพร้อม
กลับสูส่ งั คม สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ภายหลังพ้นโทษ
4. เพื่อส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน ประชาชน องค์กร
ภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขัง

ขั้นตอนการด�ำเนินการ

1. การวางแผนการด�ำเนินงาน ได้แก่ การก�ำหนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
จ�ำนวนผูต้ อ้ งขัง คุณสมบัตขิ องผูต้ อ้ งขัง เพือ่ เข้ารับการอบรม
ตามแผน
2. เสนอโครงการฯ และขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ใช้จ่ายค่าวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม ให้กับ
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน พื้นที่เป้าหมาย
3. จัดสรรเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวิทยากร และ
วัสดุอปุ กรณ์ในการจัดอบรมให้กบั เรือนจ�ำเตรียมความพร้อม
ก่อนปล่อย (เรือนจ�ำโครงสร้างเบา)

4. ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กนั ก โทษเด็ ด ขาดที่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์
การพักการลงโทษ (กรณีมีเหตุพิเศษ) การพักการลงโทษ
(กรณีปกติ) และย้ายผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไปยัง
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เป้าหมาย เพือ่ เตรียมเข้ารับการฝึกอบรม
5. เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานพืน้ ทีเ่ ป้าหมายด�ำเนินงานโครงการฯ ดังนี้
5.1 ด�ำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และ
นักโทษเด็ดขาด โดยการจ�ำแนกลักษณะเพือ่ ก�ำหนดการ
อบรมในด้านฝึกอาชีพ
5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในพื้นที่ เข้าอบรมให้ความรู้เตรียมความ
พร้อมในด้านต่าง ๆ
5.3 จัดอบรมนักโทษเด็ดขาดตามหลักสูตรฯ
5.4 ประเมินผลนักโทษเด็ดขาดที่เข้ารับการอบรมฯ
ด้านพัฒนาร่างกาย/ระเบียบวินยั ด้านจิตใจ ด้านความ
พร้อมทางอาชีพ และความพร้อมกลับสู่ครอบครัว
ชุมชน สังคม ตามแบบรายงานฯ ส่งให้กรมราชทัณฑ์
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
พักการลงโทษ
5.5 สรุปผล และรายงานผลการด�ำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์
ทราบ

ผลการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - พ.ศ.2563 กรมราชทัณฑ์
ได้ดำ� เนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจ�ำโครงสร้างเบา)
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

ปีงบประมาณ

จ�ำนวน (แห่ง)

จ�ำนวน (คน)

พ.ศ.2560

7

2,822

พ.ศ.2561

7

1,413

พ.ศ.2562

21

8,995

พ.ศ.2563

22

11,553

รวมทั้งสิ้น
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24,783

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยแบบเข้มข้น
(เรือนจ�ำโครงสร้างเบา)

กองพัฒนาพฤตินิสัย ได้พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อย ระยะเวลา 12 สัปดาห์ (3 เดือน) ต่อรุ่น เพื่อเตรียมความ
พร้อมผูต้ อ้ งขังแบบเข้มข้น ทัง้ ในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด ทักษะ
การใช้ชีวิต ครอบครัว อาชีพ และการบูรณาการความร่วมมือ
กับสังคม โดยเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านร่างกาย ฝึกระเบียบ เสริมสร้างวินัย
เพื่อเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของผู้ต้องขัง การฝึก
ระเบียบแถว เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั การเตรียมตัว มีความพร้อม
ด้านร่างกาย มีความแข็งแรง อดทน สร้างเสริมระเบียบวินัย
สร้างความสามัคคี เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
กิจกรรมอืน่ ๆ โดยใช้หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกองทัพบก
ครูฝึก/วิทยากร จากหน่วยงานทหาร ควบคู่ไปกับครูฝึก
เรือนจ�ำโครงสร้างเบา
2. การพัฒนาด้านจิตใจ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการคิด และ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านจิตใจ สามารถหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระท�ำผิดซ�้ำโดยเน้น
การเรียนรู้ และการปฏิบัติตามหลักทางศาสนาต่างๆ
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

3. การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพการยกระดับมาตรฐาน
การฝึกวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกทักษะอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ การให้คำ� แนะน�ำปรึกษา ด้านอาชีพ
ฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระส่วนตัว และ
การเข้าท�ำงานในสถานประกอบการ การแนะน�ำแหล่งงาน
การน�ำผู้ประกอบการ เข้ามาให้ค�ำแนะน�ำในการท�ำงาน
การรับสมัครงาน
4. การให้ความรู้กฎหมายทั่วไป การวางแผนทางการเงิน
การให้ค�ำปรึกษา ทักษะชีวิตการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษ และการเตรียมความพร้อม
ด้านครอบครัวและชุมชน เป็นการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ การให้คำ� ปรึกษา (Counseling)
เกีย่ วกับการวางแผนการด�ำเนินชีวติ ภายหลังพ้นโทษ วางแผน
การประกอบอาชีพ และการเตรียมความพร้อมครอบครัว
และชุมชน การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว บูรณาการ
ภาคสังคมเข้ามามีสว่ นร่วมในการให้ความรู้ ท�ำความรูจ้ กั คุน้ เคย
เพือ่ ส่งต่อและประสานงานการให้ความช่วยเหลือเมือ่ ผูต้ อ้ งขัง
ที่พ้นโทษกลับเข้าสู่ครอบครัว และสังคม
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6. หลักสูตรตามข้อสั่งการนโยบาย
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6.1 โครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
หลักการและเหตุผล

พื้นที่น�ำร่อง

จากสถานการณ์ที่กรมราชทัณฑ์ต้องเผชิญกับปัญหา อัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของผูต้ อ้ งขังอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน
เรือนจ�ำในหลายด้าน อาทิ ผู้ต้องขังล้นเรือนจ�ำ การเกิดทุกขภาวะ
ในเรือนจ�ำ และการกลับมากระท�ำผิดซ�้ำของผู้ต้องโทษ โดยส่วน
หนึง่ เกิดจากปัญหาทีผ่ พู้ น้ โทษไม่สามารถหางานท�ำหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพสุจริตได้ภายหลังพ้นโทษ ประกอบกับทัศนคติของ
สั ง คมภายนอกที่ ไ ม่ ย อมรั บ อดี ต ผู ้ ต ้ อ งขั ง หรื อ คนเคยคุ ก
จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม
โดยกรมราชทัณฑ์ทำ� การศึกษาแนวทางการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
ราชทัณฑ์ เพื่อเป็นการแสวงหารูปแบบแนวทางการแก้ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น อันเป็นทางออกหนึง่ ในการคืนคนดีสสู่ งั คมอย่างยัง่ ยืน

เรือนจ�ำชั่วคราวบ้านบึง สังกัดเรือนจ�ำกลางชลบุรี โดยรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวัน
ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมีแผนเปิดด�ำเนินการเดือนพฤษภาคม
2564 และได้เชิญผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันการศึกษามาเป็นทีป่ รึกษา
ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการคู่ขนานด้วย

วัตถุประสงค์

1. ให้ผู้พ้นโทษหรืออดีตคนเคยคุกได้มีที่ยืนในสังคม
2. ลดปัญหาความแออัดของประชากรผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังในทุกมิติ ทั้งในมิติด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และการฝึกทักษะอาชีพพัฒนายกระดับ
ฝีมือแรงงานคุณภาพสูง
4. เป็นการสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ สร้างงาน
สร้างอาชีพ

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ด้านสังคม มีความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคม ลดความ
แออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ ลดปัญหาการกระท�ำผิดซ�้ำและ
ป้องกันไม่ให้ผู้พ้นโทษกลับเข้าสู่วงจรเดิม
ด้านเศรษฐกิจ เป็นแหล่งแรงงานฝีมอื ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ค่าตอบแทนสูง
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสังคม
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6.2 โครงการเรือนจ�ำท่องเที่ยว Cook & Coff
หลักการและเหตุผล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ได้น�ำแนวคิดในการพัฒนาเรือนจ�ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
ทุกจังหวัด โดยดึงศักยภาพทางภูมสิ ถาปัตย์ของเรือนจ�ำแต่ละแห่ง
ทีม่ อี ตั ลักษณ์และเสน่หท์ แี่ ตกต่าง ในการดึงดูด
ภาคประชาชนสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดและ
สร้างการยอมรับในขีดความสามารถ
ของคนที่เคยอยู่ในระบบต้องโทษ
กรมราชทัณฑ์ได้ขับเคลื่อนแนวคิด
ดังกล่าว โดยได้จัดท�ำแผนการพัฒนา
และยกระดับให้เรือนจ�ำเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
อันเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับสังคม

วัตถุประสงค์
เพือ่ บ�ำบัด ฟืน้ ฟู และปรับพฤติกรรมของผูต้ อ้ งขังให้พร้อมออกสูส่ งั คม
เป็นการพัฒนาฝีมอื ด้านการประกอบอาหาร น�ำไปสูก่ ารสร้างรายได้
สร้างงาน สร้างอาชีพ มีค่าตอบแทนสูง และยังสามารถพัฒนา
ตนเองสูก่ ารเป็นเจ้าของกิจการ นอกจากนีย้ งั เป็นการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ ทักษะทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ระยะเวลาการด�ำเนินโครงการ
การขับเคลื่อนแผนเรือนจ�ำท่องเที่ยว 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
***เรือนจ�ำท่องเทีย่ วเปิดขึน้ ครัง้ แรกทีท่ ณ
ั ฑสถานเปิดห้วยโป่งและ
เรือนจ�ำเขาไม้แก้ว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 2
ณ เรือนจ�ำกลางราชบุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ทัณฑสถาน
เกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 และ
มีก�ำหนดเปิดครั้งที่ 4 คือเรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ สังกัดเรือนจ�ำ
จังหวัดตราด ในวันที่ 2 เมษายน 2564
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6.3 โครงการเลี้ยงสุนัข
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ได้มนี โยบายให้กรมราชทัณฑ์ดำ� เนินโครงการเลีย้ งสุนขั เพือ่ พัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขังดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและ
ข้อสั่งการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม และสร้างผลเชิงบวกทางสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
กองพัฒนาพฤตินิสัย จึงได้จัดท�ำโครงการเลี้ยงสุนัขเพื่อพัฒนา
พฤตินิสัยผู้ต้องขัง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อให้
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้

ระยะเวลา 10 วัน รวม 40 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563
ถึง กันยายน 2564

จ�ำนวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ
17,332 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มุ่งเน้นการฟื้นฟู ขัดเกลาจิตใจผู้ต้องขังให้มีความอ่อนโยน
มีความเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง
2. เพิ่มช่องทางในการสร้างอาชีพ เช่น การตัดขน อาบน�้ำสุนัข
รับฝากเลี้ยง เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร
ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
โดยมีหลักสูตร ดังนี้
• การดูแลสุขภาพ อนามัยของสุนัขและคอก
• การสุขาภิบาล โรค การป้องกันโรค การให้อาหาร
• การสื่อสารภาษากายของสุนัข
• จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัข
• การจัดการฟาร์มเพาะพันธุ์สุนัข
• การผสมพันธุ์และการดูแลสุนัข/ลูกสุนัข
• การตลาดหรือช่องทางการจ�ำหน่ายและอื่นๆ

THE REHABILITATION HANDBOOK 2021

73

6.4 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชน
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
หลักการและเหตุผล

ระยะเวลาการด�ำเนินการโครงการ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
มีข้อสั่งการและแนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วยการ
เลี้ยงไก่ชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ต้องขังสามารถน�ำความรู้ ทักษะที่ได้ไป
ต่อยอดในการขยายพันธุไ์ ก่ชน ผลิตลูกไก่ชนพันธุแ์ ท้ ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะ
ตรงตามสายพันธุ์และเป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะอาชีพก่อนพ้นโทษที่ยั่งยืนและไม่หวนกลับ
มากระท�ำผิดซ�้ำอีก

เริ่มตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563

จ�ำนวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ
6,420 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะด้านการ
เลี้ยงไก่ชนสามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังพ้นโทษ
2. เพื่อให้ผู้ต้องขังมีเงินรางวัลปันผลระหว่างการฝึกวิชาชีพ
เมื่ออยู่ในเรือนจ�ำเป็นเงินออมสะสมเป็นทุนประกอบอาชีพ
ภายหลังพ้นโทษ
3. เพือ่ ให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน เป็นแหล่งอนุรกั ษ์สายพันธุไ์ ก่ชน
ที่มีในประเทศไทย

เนื้อหาหลักสูตร
ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
โดยมีหลักสูตร ดังนี้
1. ความส�ำคัญของไก่ชน
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ชน
3. การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ไก่ชน
4. การตลาดและช่องทางการจ�ำหน่าย
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6.5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (โคขุน)
หลักการและเหตุผล
กรมราชทัณฑ์ โดยกองพัฒนาพฤตินิสัยมีภารกิจในการส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแก่ผตู้ อ้ งขัง เพือ่ ให้มอี าชีพ
ทีม่ นั่ คง ยัง่ ยืน ติดตัวออกไปเมือ่ พ้นโทษ และไม่กลับมากระท�ำผิดซ�ำ้
สังคมมีความสงบสุข ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและได้สั่งการให้กรมราชทัณฑ์ ด�ำเนินการ
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ (โคขุน) ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องขัง ฝึกทักษะอาชีพที่ตลาด
มีความต้องการสูง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพมั่นคง
ยั่งยืน และไม่กลับมากระท�ำผิดซ�้ำอีก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านการปศุสัตว์การเลี้ยงโคเนื้อ (โคขุน)
ให้กับผู้ต้องขัง ในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพก่อนพ้นโทษ
เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีอาชีพมั่นคง

เนื้อหาหลักสูตร
ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
โดยมีหลักสูตร ดังนี้
1. ทักษะการประกอบอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ
2. การฝึกทักษะการเลี้ยงโคเนื้อ
3. การบริหารจัดการเพื่อการประกอบอาชีพ
4. การจัดการตลาด การวางแผนการตลาด

ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ
เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ์ 2564

จ�ำนวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วม
4,700 คน
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6.6 โครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพปลูกทุเรียน
ให้กับผู้ต้องขัง
หลักการและเหตุผล
ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ได้มีข้อสั่งการให้กรมราชทัณฑ์ ส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ ด�ำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านการปลูกทุเรียน
เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นพืชนิยมและผลผลิตมีราคาสูง
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังได้ อีกทั้งเป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพได้อย่างยั่งยืนภายหลังพ้นโทษ กองพัฒนาพฤตินิสัย
จึงได้จดั ท�ำแผนขับเคลือ่ นข้อสัง่ การรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
(นายสมศักด์ เทพสุทิน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง เรื่องการปลูกทุเรียน
สามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้
2. เพือ่ ให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน สามารถใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด

เนื้อหาหลักสูตร
ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
โดยมีหลักสูตร ดังนี้
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน
2. การฝึกทักษะการปลูกทุเรียน

ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ
เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564

จ�ำนวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ
17,550 คน
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6.7 โครงการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพปลูกเงาะ
และมังคุดให้กับผู้ต้องขัง
หลักการและเหตุผล

เนื้อหาหลักสูตร

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ได้มีข้อสั่งการให้กรมราชทัณฑ์ส่งเสริมให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ทั่วประเทศ ด�ำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังในหลักสูตรปลูกผลไม้
เชิงเศรษฐกิจ อาทิ การปลูกเงาะและมังคุด เพื่อส่งเสริมการสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ผูต้ อ้ งขังได้ในอนาคต กองพัฒนา
พฤตินิสัยจึงได้จัดท�ำแผนขับเคลื่อนข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เรื่อง การส่งเสริม
การฝึกวิชาชีพปลูกเงาะและมังคุดให้กับผู้ต้องขัง

ประกอบไปด้วย ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�ำนวน 18 ชั่วโมง
โดยมีหลักสูตร ดังนี้
1. ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับการปลูกเงาะและมังคุด การเลือกสายพันธุ์
การดูแลรักษา
2. การฝึกทักษะการปลูกเงาะและมังคุด การปลูกและการดูแล
รักษา การป้องกันก�ำจัดโรคและศัตรูเงาะและมังคุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ต้องขัง เรื่อง การปลูกเงาะและ
มังคุดสามารถน�ำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภายหลังพ้นโทษได้
2. เพือ่ ให้เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน สามารถใช้พนื้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด

ระยะเวลาในการด�ำเนินโครงการ
เริ่มตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 – ธันวาคม 2564

จ�ำนวนผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการ
14,100 คน
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6.8 โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ
และบัญชีครัวเรือน
กรมราชทัณฑ์ ได้ขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริม
การมีงานท�ำของผู้ต้องขังที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัย
ทั้งระบบ (MOU) ระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงยุติธรรม
และข้อสัง่ การของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม มอบหมายให้
เรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน จัดอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่อง
ภาษาต่างประเทศและการจัดอบรมบัญชีครัวเรือน

ผลการด�ำเนินงานอบรมภาษาต่างประเทศ
(ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 31 มีนาคม 2564)
ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมภาษาต่างประเทศ (1 ตุลาคม 63 - 22
มกราคม 64) จ�ำนวน 4,121 คน เรือนจ�ำ/ทัณฑสถานด�ำเนินการ
จ�ำนวน 38 แห่ง

ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นภาษา
ทีม่ คี วามส�ำคัญและมีบทบาทต่อการท�ำงานในภาคธุรกิจเป็นอย่างยิง่
เป็นภาษาทีม่ ผี คู้ นทัว่ โลกใช้ในการสือ่ สารทัง้ ในชีวติ ประจ�ำวันและ
ในการท�ำงาน ผู้ต้องขังเมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว หากสามารถน�ำ
ความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับ
พื้นฐานไปสร้างโอกาสต่อยอดสร้างอาชีพเพื่อก่อให้เกิดรายได้
ที่เพิ่มขึ้น สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อมี
รายได้ที่เพียงพอก็จะสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้โดย
ไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�้ำอีก
ส�ำหรับการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายนี้
ไม่ใช่เป็นแต่เพียงการจดบันทึกรายการต่างๆ ที่เป็นเงินเท่านั้น
แต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในครอบครัว รู้จักช่วยเหลือ
แบ่งปันกันในสังคม มีการเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ซึง่ เกิดจากประสบการณ์
ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากการจดบันทึกข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ ท�ำให้ทกุ คน
รูจ้ กั การบริหารจัดการด้านการเงินและการวางแผนการท�ำงานทุก
อย่างเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายได้ การท�ำบัญชีครัวเรือนท�ำให้ครอบครัว
มีความสุขใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง มีเหตุมีผล รู้จักพึ่งพา
ตนเอง มีความพอประมาณ การเงินมีสภาพคล่อง รูจ้ กั การเก็บออม
ทุกคนรู้ถึงแหล่งที่มาของรายรับและการใช้ไปของค่าใช้จ่าย
ในแต่ละวันสามารถน�ำข้อมูลการใช้จา่ ยมาวางแผนบริหารการเงิน
ในอนาคตได้

78

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

DEPARTMENT OF CORRECTIONS

กรมราชทัณฑ I DEPARTMENT OF CORRECTIONS

กรมราชทัณฑ

QUICK WIN
การปฎิบัติตอผูตองขัง
ใหเปนมาตรฐาน

การพัฒนาองคกร
ใหทันสมัยและโปรงใส

การแกไขปญหา
ผูตองขังลนเร�อนจํา

การกลับคืนสูสังคม
และติดตามผูพนโทษ

WWW.CORRECT.GO.TH

80

สารานุกรมการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

THE REHABILITATION HANDBOOK 2021

THE REHABILITATION HANDBOOK 2021

