“พร้อมเอย พร้อมปัญญา
สมเด็จพระเทพฯ ประทานมาสู่

พร้อมด้วยสรรพศาสตร์วิชาความรู้
เพื่อให้ผู้ใฝ่รู้ ได้เติมเต็ม”

จากแนวพระราชดาริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการให้
ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทรงปรารถนาที่จะเห็นทุกชุมชนมีแ หล่ง
การเรียนรู้ที่เพียบพร้อมในการให้บริการ ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้โดยไม่จากัด
ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๖ ซึ่ ง ตรงกั บ มงคลสมั ย เจริ ญ พระชนมายุ ๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนาแนวพระราชดาริของพระองค์สู่ การปฏิบัติ
ด้ว ยการจั ด ท าโครงการปรั บ ปรุ งห้ อ งสมุ ด เรื อ นจ า ทั ณ ฑสถานเพื่ อเฉลิ ม พระเกี ยรติ ส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เป็นชื่อห้องสมุดที่สมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงมี พ ระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระราชทานพร้ อ มความหมายว่ า
“ถึงพร้อมด้วยปัญญา” และทรงมีพระราชานุญาตให้กรมราชทัณฑ์อัญเชิญ พระนามาภิไธยย่อ “สธ.”
ประดิษฐานไว้เหนือชื่อ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” และพระราชทานพระฉายาลักษณ์เพื่อประดิษฐานไว้
ณ ห้องสมุดทุกแห่ง

กรมราชทัณฑ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปเป็นประธานเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
ภายในเรือนจา ทัณฑสถาน ทั่วประเทศ
นับเนื่องตั้งปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา

“ห้องสมุดพร้อมปัญญา”
เป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงหาความรู้ และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองและ
นันทนาการ สาหรับผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ในเรือนจา ทัณฑสถาน
เป็ นแหล่ งการเรี ย นรู้ ที่ส่ งเสริ ม และสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์
ด้ า นการควบคุ ม และการแก้ ไ ขพั ฒ นาพฤติ นิ สั ย
ผู้ ต้ อ งขั ง เพื่ อ คื น คนดี ก ลั บ สู่ สั ง คม โดยมี บ ทบาท
สาคัญในการจัดบริการรองรับการจัดการศึกษา การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การส่งเสริมและพัฒนาคุ ณธรรม
จริ ย ธรรม คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั ก ษะอาชี พ ทั ก ษะการ
แสวงหา การเข้าถึงและการใช้สารสนเทศเพื่อการ
พัฒ นาตนเองของกลุ่ ม เป้ า หมายกรมราชทัณ ฑ์ ไ ด้
น้ อ มน าพระราชด าริ และขยายการด าเนิ น การ
ห้องสมุดพร้อมปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์

๒

๑. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง
๒. เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามภารกิจของ
กรมราชทัณฑ์ ทั้งในด้านการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
๓. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาผู้ต้องขังให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
๔. เพื่ อ สร้ า งเสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ า น เสริ ม ทั ก ษะการเรี ย นรู้ การแสวงหาความรู้ รวมทั้ ง
นันทนาการแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมราชทัณฑ์ได้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานห้องสมุด อาทิ
ด้านอาคารสถานที่ การจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศบารุงห้องสมุด การพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงาน
ห้ องสมุด เพื่อให้ ห้ องสมุดเรื อนจ า ทัณฑสถานสามารถดาเนินการ บริห ารจัดการ ตลอดจนสามาร ถ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามบทบาทภารกิจห้องสมุด โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน และมีการปรับปรุงมาตรฐานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน พบว่า
ห้องสมุดส่วนใหญ่ยังดาเนินการไม่ได้ตามมาตรฐาน มีข้อจากัดโดยเฉพาะในด้านอาคารสถานที่ไม่เป็น
เอกเทศ จึงได้ร่วมกับสานักบรรณสารสนเทศ มสธ. จัดทาหลักสูตรการบริหารงานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑ
สถาน เป็นหลักสูตรพื้นฐานสาหรับการพัฒนาบุคลากรก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์หรือ
รับผิดชอบงานห้องสมุด และต่อมาได้ปรับปรุงระบบโปรมแกรมห้องสมุดจากเดิมที่ใช้โปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ PLS เป็นระบบห้องสมุด PMB โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
เข้ามาใช้โดยนาร่อง ที่ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาอาเภอแม่สอด เรือนจากลางบางขวาง และขยายผล
อบรมการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุด PMB ให้กับเรือนจา ทัณฑสถาน ๖๐ แห่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราช
ดาเนินทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจา ทัณฑสถาน จานวน ๑๖ แห่ง

ครั้งที่ ๑ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาอาเภอธัญบุรี
๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖

ครั้งที่ ๒ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาจังหวัดน่าน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

๓
ครั้งที่ ๒ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาจังหวัดน่าน
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ครั้งที่ ๓ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘

ครั้งที่ ๕ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงกลาง
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ครั้งที่ ๗ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๒๐ เมษายน ๒๕๕๐

ครั้งที่ ๙ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๔ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาจังหวัดน่าน
(สาขาเรือนจาชัว่ คราวเขาน้อย) ๖ มกราคม ๒๕๔๙

ครั้งที่ ๖ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจากลางคลองเปรม
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ครั้งที่ ๘ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาพิเศษธนบุรี
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

ครั้งที่ ๑๐ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจากลางสมุทรสงคราม
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

๔

ครั้งที่ ๑๑ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาชั่วคราวเขากลิ้ง
๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๒ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจากลางเชียงราย
๑๓ มกราคม ๒๕๕๓

ครั้งที่ ๑๓ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
๕ เมษายน ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๑๔ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาอาเภอแม่สอด
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

ครั้งที่ ๑๕ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจากลางบางขวาง
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

ครั้งที่ ๑๖“ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เนื่ องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ
๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรันราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี กรมราชทัณฑ์ได้ทาหนังสือกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินทรงเปิด ห้องสมุดพร้อมปัญญา ๒ แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดพร้อมปัญญาเรือนจาจังหวัด
ตรั ง และห้ อ งสมุ ด พร้ อ มปั ญ ญาทั ณ ฑสถานหญิ ง นครราชสี ม า ทั้ ง นี้ ได้ ท รงเสด็ จ พระราชด าเนิ น
ทรงเปิด ห้องสมุดพร้อมปัญญาทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

๕

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในห้องสมุดพร้อมปัญญา แหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
เรือนจา ทัณฑสถาน บริบทของผู้ต้องขัง ทาให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้ ได้ผ่อนคลายความเครียด ตลอดจน
เปิดโลกทัศน์ภายนอก โดยผ่านตัวหนังสือ ข้อความเพียงหนึ่งประโยค หรือคาเพียงหนึ่งคาที่ได้ อ่านจาก
การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองทางความคิดของผู้ต้องขังที่ก้าวผิด ให้สามารถ
กลับตนเป็นบุคคลที่คิดดี คิดได้และคิดเป็น ผลต่อเนื่องจากการปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติ คือ
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่พึงประสงค์และถูกต้องตามครรลองของสังคม ซึ่งเป็นผลของความคาดหวัง
ด้านการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงความปลอดภัย ความสงบสุขของสังคม
ภายนอก

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
ในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๘ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระราชทานเครื่อง
คอมพิวเตอร์มือสอง ให้กับเรือนจา
ทั ณ ฑสถาน ๒๕ แห่ ง ซึ่ ง กรม
ราชทัณฑ์และคณะทางานโครงการ
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ ต า ม
พระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับสนองแนวพระราชดารินาสู่การ
ปฏิบัติในการนาเครื่องคอมพิวเตอร์
เข้ า จั ด การเรี ย นการสอนให้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาความรู้ พั ฒ นาทั ก ษะการใช้
คอมพิวเตอร์ระหว่างต้องโทษ ตลอดจนสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังพ้น
โทษได้ และตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมราชทัณฑ์ได้ขยายผลการดาเนินงานตามแนวพระราชดาริฯ โดยได้
จัดสรรเครื่ องคอมพิ วเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สาหรับจัดการเรียนการสอนให้ กับผู้ต้องขังเป็นการเพิ่มเติม
ในปั จจุบั นมีเรือนจา ทัณฑสถานที่ได้รั บจัดสรร
แล้ ว จ านวน ๘๙ แห่ ง และได้ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการพั ฒ นาผู้ ต้ อ งขั ง ได้
ปรากฏผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมในรู ป แบบที่
หลากหลาย
การอบรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ให้กับผู้ต้องขังหลักสูตรระยะสั้น
กรมราชทัณฑ์ได้กาหนดแนวทางการ
อบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้ กับผู้ ต้องขัง
เรือนจาทัณฑสถาน หลักสูตรระยะสั้น ๑๕ - ๖๐ ชั่วโมง โดยมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องอาทิ เช่น คอมพิวเตอร์
เบื้ อ งต้ น ซ่ อ มบ ารุ ง คอมพิ ว เตอร์ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ปการประมวลผลคา (Word Processing)
ฐานข้อมูล (Databases) คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือการสร้างงาน Video เป็นต้น

๖

ห้องเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรการสร้างงานวิดีโอ

การอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ต้องขังหลักสูตรระยะยาว
เป็นหลักสูตรระยะเวลาตั้งแต่ ๖๐ ชั่วโมงขึ้นไป รวมถึงการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษาที่
เกี่ย วข้องกับ สาขาวิช าคอมพิว เตอร์ ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้นาเอาคอมพิว เตอร์ที่จัดสรรให้ ตามหลักสูตร
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย ทั้งในหลั กสูตรหลักสู ตรประกาศนียบั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
การอุดมศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาหรับผู้ต้องขัง
จากการที่คณะกรรมการโครงการเทคโนโลยี ส ารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี มีน โยบายขยายทางการศึกษาของผู้ ต้องขังจากส่ งเสริม สนับสนุน
การศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ระยะสั้น ซึ่งมีการดาเนินการอยู่แล้วไปสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อ
พัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ต้องขังให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถนาไปใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างแท้จริง จึงได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้
ศึกษาต่อหลักสูตร“เทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม”ขึ้น หลักสูตรดังกล่าว เป็นแขนง
วิช าหนึ่งของสาขาวิช าวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งแต่เดิม มหาวิทยาลั ยไม่ให้ ผู้ต้องขังสมัค รเรียน
สาขาวิชานี้ เนื่องจากมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ในระยะแรกของการเปิดโอกาสให้
ผู้ต้องขังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อได้ (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) จึงมีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรือนจา
ทัณฑสถาน ๓ แห่งที่มีคอมพิวเตอร์สาหรับให้นักศึกษาได้ใช้เพียงพอแก่การจัดการศึกษา ได้แก่ เรือนจา
กลางคลองเปรม ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง และทัณฑสถานหญิงกลาง ปัจจุบันเรือนจา ทัณฑสถานทั่ว
ประเทศ มีค อมพิวเตอร์ ส าหรั บให้ ผู้ต้องขัง ใช้เพื่อการศึกษาครบทุกแห่ง จึงไม่มีความจาเป็นต้องย้าย
ผู้ต้องขังเข้ามาศึกษาต่อยังเรือนจา ทัณฑสถานทั้งสามแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร แต่จะมีการย้ายมาเพื่อ
ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเป็นการชั่วคราวตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น จึงสามารถสมัครเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนี้ได้ในเรือนจา ทัณฑสถานทุกแห่ง

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๗

การประยุกต์ใช้ eDLTV เพื่อจัดการเรียนการสอนในเรือนจา ทัณฑสถาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมราชทัณฑ์ร่วมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นาระบบ eDLTV มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการ
สอนสายสามัญในเรือนจา ทัณฑสถาน ตามหลักสูตรสานักงานการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และสายวิชาชีพหลักสูตรอาชีวศึกษา
ระดับ ปวช. ถึง ปวส. การนาระบบ eDLTV มาประยุกต์ใช้ ทาให้สามารถเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้ต้องขัง ตลอดจนช่วยให้เจ้าหน้ าที่ผู้ที่ป ฏิบัติหน้าที่ครูผู้ส อนในเรือนจา ทัณฑสถานได้ใช้สื่ อเสริมการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและหลากหลาย โดยปัจจุบันได้ทดลองใช้ระบบ eDLTV นาร่องในเรือนจา ทัณฑสุถาน
๖ แห่ง ได้แก่ เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
ทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบาบัดพิเศษปทุมธานี และทัณฑสถานบาบัดพิเศษหญิง

การนา eDLTV มาใช้ในการเรียนการสอนสายสามัญให้แก่ผู้ต้องขัง

การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้ต้องขังของเรือนจา ทัณฑสถาน
ในเรือนจา ทัณฑสถานแต่ละแห่ง จะมีการนาเอาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่ผู้ต้องขังได้รับการ
ฝึกอบรมเรียนรู้มาใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดาเนินมาเปิด “ห้องสมุด
พร้อมปัญญา” เรือนจาพิเศษธนบุรี ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ โดยทางเรือนจาได้มีการนาจอ touch
screen มาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังเข้าใช้บริการห้องสมุด ตลอดจนฝึกการเรียนรู้ด้วยการนา
ตนเอง เป็นการสร้างกระบวนการพัฒนาตนเองให้กับผู้ต้องขังด้านเทคโนโลยีอีกทางหนึ่ง
วิธีการใช้จอ touch screen
๑. ลงข้อมูลที่ต้องการในคอมพิวเตอร์และเซิฟเวอร์ เช่น เพลง มิวสิควีดีโอ คลิปสารคดี
๒. ผู้ต้องขังที่ต้องการใช้จอทัชสกรีนลงชื่อเข้าใช้คนละไม่เกิน ๑๕ นาที
๓. เวลาทาการจันทร์ – ศุกร์ ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา

การนาจอ Touch Screen มาให้บริการใน “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” เรือนจาพิเศษธนบุรี

๘

ทัณ ฑสถานบ าบั ด พิ เ ศษหญิ ง ได้ ด าเนิ น โครงการฝึ ก วิ ช าชี พ Call Center เริ่ ม ต้ น เมื่ อ วั น ที่
๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ เป็ นทัณฑสถานน าร่องในการฝึ กวิช าชีพ Call Center ๑๑๘๘ โดยได้ประกาศ
รับสมัครผู้ต้องขัง หญิงที่สนใจฝึกวิชาชีพดังกล่าว ทั้งที่อยู่ในทัณฑสถานบาบัดพิ เศษหญิง และเรือนจา
ทัณฑสถานอื่น จากนั้นได้มีการจัดฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องคอมพิวเตอร์พระราชทาน แล้วส่ง
ต่อให้ผู้ แทนของบริษัทฯ ได้เข้ามาทาการทดสอบ สัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการฝึ กอบรม
วิธีการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการทางานจริงในห้องปฏิบัติการ ในระยะเวลาที่
ผ่านมา ผลการทางานของผู้ต้องขังเหล่านั้นได้รับการตอบรับที่ดีมาก ไม่มีการร้องเรียนจากผู้รับบริการแต่
อย่างใด ทางบริษัทฯ จึงจ้างแรงงานผู้ต้องขังเพิ่มในเวลาต่อมา

การฝึกวิชาชีพ Call Center

ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขต
จตุจักร เปิดสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ กราฟิก ๑๐๐ ชั่วโมง รุ่นละ ๒๕ คน ปีละ ๒ รุ่น โดยใช้โปรแกรม
Adobe Photoshop การฝึกทักษะความชานาญในการใช้โปรแกรมหลังจากผู้เรียนได้ศึกษาจบหลักสูตร
โดยการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร เช่น การทาป้ายไวนิล การทาปก
หนังสือ การทาการ์ดอวยพร การตกแต่งภาพ การทานามบัตร การทาแผ่นพับ การทาการ์ดอวยพรในวาระ
โอกาสต่างๆ เพื่อจาหน่ายให้กับผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานฯ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขังที่ออกแบบ
การ์ดจากเงินปันผล
เรือนจาพิเศษมีนบุรี หนึ่งในเรือนจา ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย ๔ แห่ง ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องคอมพิวเตอร์มือสองในช่วงเริ่มต้นการดาเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันได้ขยายผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานด้าน
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างคุ้มประโยชน์ เช่น การผลิตแผ่นพับ การจัดทาการ์ดในโอกาสต่างๆ
เรือนจาพิเศษกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตร “ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์” แก่ผู้ต้องขัง เพื่อ
แก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีคุณภาพ และมีความทันสมัย ตลอดจนได้ให้บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์ให้ กับหน่วยงานภายในเรือนจาฟรี เป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการอีกทาง
และ ได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ส่งเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง
ที่ได้รับบริจาคเข้าโครงการฯ ให้เรือนจา นามาให้ผู้ต้องขัง เป็นอุปกรณ์ในการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ และ
เมื่อดาเนินการซ่อมเสร็จแล้ว จะได้นาไปบริจาคให้กับหน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลน เช่น โรงเรียนตามชนบท
โรงพยาบาล ทัณฑสถานต่างๆ เป็นต้น

๙

ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ได้รับพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์มือสอง และได้จัดการเรียนการ
สอนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับที่สูงขึ้น โดยฝึกการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ภายในทัณฑสถานในชื่อ “วัยหนุ่มชาแนล” (Winoom Chanel) จากแนวคิดการ
ให้บริการด้านความรู้ สาระ บันเทิงให้กับผู้ต้องขังครอบคลุมทั้งทัณฑสถาน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๑.๐๐
นาฬิกา ซึ่งหากเปิดรายการปกติให้ผู้ต้องขังรับชมอาจมีข่าวหรือเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ได้ จึงเล็งเห็น
ว่าควรคัดสรรเนื้อสาระและสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ที่เหมาะสมกับบริบทผู้ต้องขังวัยหนุ่ม ในส่วนของ
การผลิตได้คัดเลือกผู้ต้องขังที่กาลังศึกษาระดับ ปวช.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และผู้ต้องขั งที่สนใจ เข้ามา
เรียนรู้และจัดตั้งเป็นฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองปฏิบัติจริง
การฝึ ก ประสบการณ์ การใช้ ก ล้ อ ง มุ ม กล้ อ ง การเขี ย นสคริ ป การประสานงาน พิ ธี ก ร การถ่ า ยท า
การอัดเสียง การตัดต่อภาพ ซึ่งกระบวนการทางานเหล่านี้จะสามารถฝึก ให้ผู้ต้องขังมีทักษะความชานาญ
เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษจะได้นาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตนเองได้ และเป็นการฝึก
ให้ผู้ต้องขังมีความรับผิดชอบ การจัดระบบความคิด การทางานเป็นทีม และสร้างความตระหนักการเห็น
คุณค่าในศักยภาพความสามารถของตนเอง
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้พัฒนาผู้ต้องขัง
เนื่ อ งในโอกาสอั น เป็ น มหามงคลที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระองค์ท่าน ตลอดจนสนองพระราชปณิธานด้านการจัดการศึกษาให้กับประชาชนไทยได้มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกรมราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดทา
โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมอัตโนมัติ (PMB) สาหรับห้ องสมุดภายในเรือนจาและ
ทัณฑสถาน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทาโครงการพัฒนามาตรฐานห้องสมุดเรือนจา ทัณฑสถาน ปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ได้กาหนดให้ฝึกอบรมเจ้ าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจา ทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย ๖๐ แห่ง ให้มี
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุดโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติ( PMB) และนาความรู้ไปปฏิ บัติ
หน้าที่บ รรณารั กษ์และผู้ช่ว ยบรรณารั กษ์ พัฒ นาระบบของห้ องสมุดภายในเรือนจา ทัณฑสถานให้ได้
มาตรฐานและเป็น สากล มีความสะดวก รวดเร็ว ในการสืบค้นข้อมูล ตลอดจนให้ ผู้ต้องขังได้เรียนรู้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับผู้ต้องขัง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนการรู้
หนังสือให้กับผู้ต้องขังในเรือนจาทัณฑสถานทั่วประเทศ ให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษา ตลอดจน
พั ฒ นาวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนและมี สื่ อ การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทผู้ ต้ อ งขั ง ได้ จั ด ท า
เป็นสื่ออนิเมชั่น (Animation) ในรูปแบบ DVD และคู่มือประกอบการเรียนการสอน สาหรับผู้ต้องขังทีไ่ ม่รู้
หนังสือ ให้สามารถอ่านและเขียนหนังสือไทยได้ คิดเลขเป็น ซึ่งจะนาความรู้จากการเรียนไปใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ได้รับความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถพัฒนาความรู้ไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
และนาความรู้ไปใช้ดาเนินชีวิตประจาวันในสังคมภายหลังพ้นโทษได้

DVD สื่อเพื่อการรู้หนังสือ

คู่มือสื่อเพื่อการรู้หนังสือ

๑๐

โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์
“...เป็นสิ่งที่ดี เป็นการช่วยกันส่งเสริมผู้ต้องขังให้ได้เรียนธรรมะ ทาให้ได้ใกล้ชิดพระสงฆ์ และ
การเรียนบาลีเป็นสิ่งที่ดีได้ฝึกสมอง ได้ศึกษาธรรมะไปในตัวด้วย ควรที่จะส่งเสริมอย่างจริงจัง เพราะบาลี
เป็นวิชาที่สาคัญ เรียนแล้วจะทาให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม ถ้ากรมราชทัณฑ์ มีโครงการ เรือนจาก็น่าจะ
เปิดต่อไป...”
พระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เสด็จทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจาอาเภอแม่สอด
กรมราชทัณฑ์ได้สนองพระราชกระแสรับสั่ง โดยทดลองจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธศาสนา เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในหลักธรรมคาสอนอย่างกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถ
นาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตได้
หลักสูตรศาสนศาสตร์ บัณฑิต (ศน.บ.) : สาขาวิชาพุทธศาสตร์ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ที่เรือนจากลางบางขวาง จานวน ๑ ห้องเรียน ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๕๗
หลักสูตรบาลีศึกษา กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันมหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยารามราช
วรวิหาร ขยายผลโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ให้กับผู้ต้องขัง เรือนจา ทัณฑสถาน ๓ แห่ง
ได้แก่ เรือนจากลางบางขวาง เรือนจาอาเภอแม่สอด และทัณฑสถานหญิงกลาง ภาษาบาลีหรือภาษามคธ
เป็นภาษาที่บันทึกหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นภาษาที่รักษาพระพุทธพจน์ไว้อย่างครบถ้วน
พุทธศาสนิกชนผู้สนใจจะศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง จาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาหลักการทางภาษาบาลีเสียก่อน เพื่อนาไปเป็นอุปกรณ์สาหรับศึกษาพระไตรปิฎก
อรรถกถา ฎีกาฯลฯ การเรียนภาษาบาลีเท่ากับได้เรียนรู้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ต้องแปล
เป็นภาษาอื่น เหมือนได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถ้ารู้ภาษาบาลีดีก็จะเข้าใจธรรมะ
ได้ลึกซึ้งถึงใจความสาคัญ

การเรียนการสอนหลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต (ศน.บ.) สาขาวิชาพุทธศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๑๑

การจัดการศึกษาหลักสูตรศิลปะสาหรับผู้ต้องขัง
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน ทรงเปิดห้องสมุด
พร้อมปัญญา เรือนจาจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้ทรงมีพระราชดารัสว่า “งานวาด
ภาพ เป็ นงานศิ ล ปะที่ ท าให้ เ กิ ด ความอ่ อ นโยนทางด้ า นจิ ต ใจของผู้ ต้ อ งขั ง และผู้ ต้อ งขั ง จะมี ค วาม รู้
ความสามารถในด้านนี้ รวมทั้งงานศิลปะจะทาให้มีสมาธิ หากจะนามาสอนในเรือนจา ศิลปินหลายท่าน
ยินดีจะเข้ามาช่วยเหลือ เพราะงานวาดภาพเป็นงานที่สร้างสรรค์ออกมาจากใจ เรียนแล้วจะทาให้จิตใจ
เยือกเย็น”
กรมราชทัณฑ์ได้สนองแนวพระราชกระแสรับสั่งดังกล่าว ดาเนินโครงการ Art for All : ประตู
สู่จินตนาการ ในรูปแบบกิจกรรมค่ายศิลปะ ห้องเรียนศิลปะ และจัดการเรียนการสอนศิลปะเพื่อพัฒนา
ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ในปัจจุบันมีการจัดทาโครงการจัดการเรียนการสอน
ศิ ล ปะในเรื อ นจ า ทั ณ ฑสถานอย่ า งหลากหลายทั้ ง หลั ก สู ต รระยะสั้ น และระยะกลาง เช่ น การวาด
ภาพเหมือน ภาพสีน้า สีอะคริลิก เป็นต้น โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ เข้ามา
ถ่ า ยทอดความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ ต้ อ งขั ง ในเรื อ นจ า ทั ณ ฑสถานกลุ่ ม เป้ า หมาย และกลุ่ ม ศิ ล ปะช่ า งสิ บ หมู่
แขนงต่างๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาว : ๒๐๐ ชั่วโมง อาทิ วิชาช่างเขียน ช่างปั้น ช่างแกะสลัก เน้นการ
ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเข้ามาจัดการเรียนการสอน อาทิ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สานักช่างสิบหมู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก : วิทยาลัยในวัง วิทยาลัยช่างศิลป์
ผลงานผู้ต้องขัง : หลักสูตรวิชาช่างสิบหมู่

(บนซ้าย) การทาหุ่นกระบอก
(บนขวา) การทาหัวโขน
(ล่างซ้าย) งานศิราภรณ์ (เครื่องประดับ)
(ล่างขวา) งานประดับมุก

๑๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ อย่าง
หาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานรางวัล ให้กับ
ผู้ ต้ อ งขั ง ที่ ช นะการประกวดในการส่ ง ผล
งานศิ ล ปะเข้ า ประกวดงานศิ ล ปกรรม
“น าสิ่ ง ที่ ดี สู่ ชี วิ ต ” ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่ ง ชาติ หอศิ ล ปะ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น โดยบริ ษั ท
โตชิบ า ไทยแลนด์ จากัด ยั งความปลาบ
ปลื้มและภาคภูมิใจมาสู่พสกนิกรผู้ ต้องขัง
ให้ มุ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะความรู้ ทั ก ษะฝี มื อ
สร้างสรรค์ และมุ่งมั่น ส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดอย่างต่อเนื่องทุกปีนับจนถึงปัจจุบัน ส่งผลการ
พัฒนาผู้ต้องขังด้านศิลปะได้ปรากฏสู่สังคมภายนอก

ผลงานภาพวาดฝีมือผู้ต้องขังที่ได้รับรางวัลยอดเยีย่ ม
จากการประกวดศิลปกรรมโตชิบา “นาสิ่งที่ดีสู่ชีวิต”
ครั้งที่ ๒๗ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘

จากพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาว
ไทยมาตลอดของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจากพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ที่ทรงมีต่อกรมราชทัณฑ์และผู้ต้องขัง ได้นาความปลื้มปีติแก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทุกคนอย่างหา
ที่สุ ดมิได้ สร้ า งขวัญกาลั งใจ เกิดความมุ่ง มั่นในการปฏิบั ติภ ารกิจ ทาให้ งานด้านการพัฒ นาผู้ ต้องขั ง
โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นลาดับมา ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ต้องขังซึ่งเป็ นกลุ่ มผู้ด้อยโอกาส ได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ กลับตนเป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศภายหลังพ้นโทษต่อไป
ฝ่ายการศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนส่งเสริมการศึกษา
สานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์

