
 
 
 

 
 

ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด ห้องสมุด “ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” เรือนจ าอ าเภอแม่สอด เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๕๖ ได้มีพระราชกระแสช่ืนชมว่า “...เป็นสิ่งที่ดี เป็นการช่วยกัน
ส่งเสริมผู้ต้องขังให้ได้เรียนธรรมะ ท าให้ได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ และการ
เรียนบาลีเป็นสิ่งที่ดีได้ฝึกสมอง ได้ศึกษาธรรมะไปในตัวด้วย ควรที่จะ
ส่งเสริมอย่างจริงจัง เพราะบาลีเป็นวิชาที่ส าคัญ เรียนแล้วจะท าให้คน
เป็นคนดีมีคุณธรรม ถ้ากรมราชทัณฑ์มีโครงการ เรือนจ าก็น่าจะ
เปิดต่อไป...” 
  กรมราชทัณฑ์ได้ตระหนักถึงความส าคัญและเล็งเห็น
คุณประโยชน์ด้านการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจ
ภาษาบาลี สามารถเข้าใจหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้ 
น าไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี โดย
ร่วมกับ สถาบันมหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร 
เข้าด าเนินการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาในเรือนจ า ทัณฑสถาน 
จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ เรือนจ าอ าเภอแม่สอด เรือนจ ากลางบางขวาง 
ทัณฑสถานหญิงกลาง และเรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร และ
กรมราชทัณฑ์ได้เข้าติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการฯ ในเรือนจ า ทัณฑสถาน จ านวน ๓ แห่ง ดังนี้   
 
 
 
 ๑) มีผู้ต้องขังเรียนบาลีศึกษา จ านวน ๒๓ คน แบ่งออกเป็น
รุ่นแรก จ านวน ๓ คน และรุ่นที่ ๒ จ านวน ๒๐ คน เริ่มเปิดการเรียน
การสอน วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับสมัครผู้ต้องขัง   ที่มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ช้ันเยี่ยม 
  ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
      - ห้องเรียนตั้งอยู่ชั้นบนของอาคารห้องสมุดพร้อมปญัญา 
เรือนจ ากลางบางขวาง แดน ๑๔ เป็นห้องเรียนภาษาบาลี 
โดยเฉพาะ สามารถรองรับนักเรียนได้โดยประมาณ ๖๐ คน 
ภายในห้องเรียนมีการจัดสื่อการเรียนการสอน บริเวณผนัง
ห้องเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอน และมี
ห้องพระ ส าหรับเรียนภาคปฏิบัติบริเวณด้านหน้าของห้องเรียน  
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     - การ เร ียนภาษาบาล ีเป ิดท าการสอน ๓  ว ัน  
ในวันอังคาร – วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  
      - คณะอาจารย์เข ้าด า เน ินการสอนภาษาบาลี 
เร ือนจ ากลางบางขวาง มีจ านวน ๑๓ องค์/คน โดยแบ่งเป็น 
พระสงฆ์ ๙ องค์ และ ฆราวาส ๔ คน เข้าท าการสอนตามตารางสอน
รายวิชาที่รับผิดชอบตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมราชทัณฑ์ 
๒๓,๐๐๐ บาท เพียงพอในการด าเนินโครงการฯ   
  ๔) ปัญหาอุปสรรค  
       - ผู ้บริหารมีการจัดระเบียบภายในเรือนจ ากลาง
บางขวาง และมีการวางมาตรการด้านการควบคุม การย้ายแดน 
ท าให้กลุ่มผู้เรียนต้องย้ายแดนไปอยู่แดนต่างๆ  
       - กลุ่มผู้ต้องขังที่สนใจเรียนภาษาบาลตี้องย้ายไปควบคมุ
อยู่แดนที่ทางเรือนจ าก าหนด จึงท าให้ไม่มีผู้ต้องขังสมัครเรียนท าใหม้ี
จ านวนผู้ต้องขังไม่ครบตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนด 
       - ผู้เรียนภาษาบาลีต้องถูกควบคุมภายในแดนรวมกับ
กลุ่มผู้ต้องขังอื่นๆ มีจ านวนโดยประมาณ ๘๐๐ คน การทบทวน
หนังสือท าให้ขาดสมาธิ มีเวลาในการอ่านหรือทบทวนประจ าวัน
ค่อนข้างน้อย และไม่สามารถน าหนังสือหรือบันทึกขึ้นไปอ่านบน
เรือนนอนได้ 
  ๕) ข้อเสนอแนะ 
      - นายปรีชา  แก้วทาสี อาจารย์ผู้สอน เสนอให้ทาง
เรือนจ าฯ ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันเพิ่ม 
เพราะจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นและมีเวลาได้ทบทวนต ารา   
      - นางสาวปรีย์ธิดา  สมจิตร ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิ
การศึกษา เสนอแนะให้ทางเรือนจ าเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ต้องขัง
กระท าผิดวินัยในเรือนจ าที่ได้รับโทษแล้วและผู้ต้องขังช้ันอ่ืนๆ ที่มี
ความสนใจ ไม่เฉพาะแต่ช้ันเยี่ยมที่เรือนจ าฯ ก าหนดไว้ ได้เรียน
ภาษาบาลี เพราะกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับการขัดเกลา
ทางด้านจิตใจเป็นอย่างยิ่ง  
       - นายประหยัด ปิยมงคลกิจ หัวหน้าฝ่ายการศึกษาฯ 
เสนอให้กรมราชทัณฑ์ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบการรับสมัคร
ผู้ต้องขังเข้าเรียนภาษาบาลี เพราะจะง่ายในการจัดการศึกษาแก่ 
ผู้ต้องขังภายในเรือนจ า 

  

ห้องเรียนภาษาบาลี เรือนจ ากลางบางขวาง 

การติดตามผลการด าเนินงาน 
โครงการบาลีศึกษาส าหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ าและทัณฑสถาน ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 

เรือนจ ากลางบางขวาง วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

ห้องเรียนภาคปฏิบัต ิ



 
 

 

  ๑) มีผู้ต้องขังเรียนบาลีศึกษา จ านวน ๕๗ คน แบ่งออกเป็น
รุ่นแรก จ านวน ๒๗ คน และรุ่นที่ ๒ จ านวน ๓๐ คน เริ่มเปิด
การเรียนการสอน เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ รับผู้ต้องขังที่มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ไม่ก าหนดช้ัน 
   ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
      - ห้องเรียนตั้งอยู่ช้ันบนของอาคารเรียนทัณฑสถาน
หญิงกลาง เป็นห้องเรียนภาบาลี โดยเฉพาะ สามารถรองรับ
นักเรียนได้โดยประมาณ ๕๐ คน ภายในห้องเรียน มีการจัดสื่อการ
เรียนการสอนติดบริเวณผนังหน้าห้องเรียน และมีช้ันวางหนังสือ
ข้างห้องเรียน เพื่อการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน  

      

       - การเรียนภาษาบาลีเปิดท าการสอนในวันจันทร์ – 
วันพุธ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  
      - การจัดสอบบาลีศึกษา ๑ – ๒ ภายในทัณฑสถาน
หญิงกลาง โดยส านักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ระหว่างวันที่   
๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีผู ้ต้องขังเข้าสอบ จ านวน ๒๖ 
คน   สอบผ่าน จ านวน ๙ คน และจัดการสอบซ่อม ระหว่างวันท่ี 
๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐  
       -  คณะอาจารย์ เข้าด า เนินการสอนภาษาบาลี       
ทัณฑสถานหญิงกลาง มีจ านวน ๖ องค์/คน โดยแบ่งเป็น พระสงฆ์ 
๒ องค์ แม่ชี ๒ คน และ ฆราวาส ๒ คน เข้าท าการสอนตาม
ตารางสอนรายวิชาที่รับผิดชอบตามหลักสูตรก าหนด มีพระมหา
บุญลือ  ปุณฺณโก เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
  ๓) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมราชทัณฑ์ 
จ านวน ๒๓,๐๐ บาท ไม่เพียงต่อการจัดด าเนินงานตามโครงการ  
 ๔) ปัญหาอุปสรรค 
      - งบประมาณทางกรมราชทัณฑ์จัดสรรให้ไม่เพียงพอ 
       -  ผู้ ต้ อ งขั ง ไ ม่ ส ามารถน าหนั งสื อ เ ข้ า ไปอ่ าน 
บนเรือนนอน 
  ๕) ข้อเสนอแนะ   
       - ควรจัดสรรเวลาทบทวนบทเรียนให้กับผู้ต้องขัง
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 
 

-๔- 

 
 
 
   

๑) มีผู้ต้องขังเรียนบาลีศึกษา จ านวน ๔๐ คน เปิดเรียน 
ตั้งแต่วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
  ๒) ด้านการจัดการเรียนการสอน  
       - เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร มีห้องเรียนเฉพาะ
ตั้งอยู่อาคารพุทธธรรม ฝ่ายการศึกษา พื้นที่จัดการเรียนเพียงพอ
ต่อผู้เรียน   
      - รับสมัครผู้ต้องขังที่มีความประพฤติเรียบร้อย     
ช้ันกลางข้ึนไป ก าหนดโทษไม่เกิน ๑๐ ปี ไม่ก าหนดสัญชาติ  
       - การเรียนภาษาบาลีเปิดท าการสอน ๒ วัน ในวัน
อังคาร – วันพุธหรือวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  

 
       

 -  คณะอาจารย์ เ ข้ าด า เนิ นการสอนภาษาบาลี    
มีจ านวน ๓ องค์/คน โดยแบ่งเป็น พระสงฆ์ ๑ องค์ ฆราวาส ๒ คน 
และมีอนุศาสนาจารย์เรือนจ า ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย 
  ๓) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมราชทัณฑ์ 
จ านวน ๒๓,๐๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากทางเรือนจ าได้
จัดสรรเงินนอกงบประมาณในการด าเนินโครงการฯ  
 ๔) ปัญหาอุปสรรค 
      - เรือนจ า เปิดท าการสอนมาแล้ว ๒ ปี ไม่สามารถ
เปิดท าการสอบวัดผลได้ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เรียนค่อนข้าง
ยากต้องใช้ความพยายามสูง ส่งผลให้ผู้เรียนทยอยลาออก จึงท าให้
จ านวนผู้เรียนไม่พอต่อการจัดการสอบได้ 
      -  ผู้ ต้ อ งขั ง ไ ม่ ส ามารถน าหนั งสื อ เ ข้ า ไปอ่ าน 
บนเรือนนอน 
  ๕) ข้อเสนอแนะ   
       - ควรให้เรือนจ า ได้เปิดโอกาสให้ส าหรบักลุ่มผู้ตอ้งขงั
สัญชาติไทยเสียก่อนหากผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าวได้รับโอกาสทั้งหมด
แล้วจึงขยายไปถึงกลุ่มผู้ต้องขังชาวต่างชาติ  
        - เห็นควรให้เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานครเร่งเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
       - เห็นควรจัดสรรเวลาทบทวนบทเรียนให้กับผู้ต้องขัง 
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

 

การเรยีนการสอนภาษาบาล ี

การเรียนการสอนภาษาบาลี  

ทัณฑสถานหญิงกลาง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

การเรยีนการสอนภาษาบาล ี
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