
 	 กลับมำกันอีกครั้ งแล ้ ว 	 กับคอลัมน ์ยอดนิยมของ
วำรสำรรำชทัณฑ์	 จำกกำรส�ำรวจจำกท่ำนสมำชิกวำรสำรรำชทัณฑ์
ในปี	2552	อีกทั้งสมำชิกได้ทั้งแจ้งและเรียกร้องมำยังกองบรรณำธิกำร
วำรสำรรำชทัณฑ์อยำกให้ทีมงำนตำมไปเยือนเรือนจ�ำเล็กๆ	 บ้ำง	
ระดับเรือนจ�ำอ�ำเภอหรือทัณฑสถำนเปิดบ้ำง	 เพรำะมีหลำยเรื่อง
หลำยมุมที่น ่ำสนใจอยำกรู ้จักเพรำะถ้ำจะให้ไปเองก็ไปยำก	
ซึ่งทีมงำนได้รับไว้พิจำรณำแล้ว	 และขอขอบคุณท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน
ที่ช่วยกันแสดงควำมเห็นพร้อมให้ค�ำแนะน�ำดีๆ	แก่ทีมงำนด้วยครับ

 ส�ำหรบัฉบบันี้ เพื่อให้เป็นไปตามค�าเรยีกร้องจากท่านผู้อ่าน
ทั้งหลาย  เราจะพาท่านไปเยือนเรือนจ�าที่อยู่ท่ามกลางเชิงเขา
บรรยากาศร่มเย็น  และเป ็นเรือนจ�าที่มีการด�าเนนิการ
เศรษฐกิจพอเพยีงในหลากหลายรปูแบบ  นั้นก็คอืที่
 ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู จงัหวดัปราจนีบรุี

กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ์

	 เมื่อเอ่ยถึง	ทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง	เชื่อว่ำ
ท่ำนผู้อ่ำนหลำยท่ำนคงไม่เคยไปหรือผ่ำนไปเพรำะ
จะด้วยสถำนที่ตั้งหรือเหตุผลใดก็ตำม	 รวมถึง
คณะทีมงำนเรำหลำยคนก็ไม่เคยไป	 ณ	 หน่วยงำน
แห่งนี้มำก่อนเช่นกัน	 ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มำ
ซึ่งทีมงำนเรำใช้ระยะเวลำในกำรเดินทำงจำก
กรมรำชทัณฑ์	 ไปยังทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง	
ประมำณ	 2	 ชั่วโมง	 โดยมีระยะทำงประมำณ	 140	
กิโลเมตร	 โดยมีสถำนที่ตั้งอยู่ที่	 ถนนปรำจีนบุรี-
เขำใหญ่	 (เส้นทำงหมำยเลข	 3077)	 หมู่	 14	 ต�ำบล
เนินหอม	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดปรำจีนบุรี	 โดยห่ำง
จำกตัวจังหวัดปรำจีนบุรีประมำณ	 20	 กิโลเมตร	
เมื่อเรำไปถึงหน้ำทัณฑสถำนได้พบกับป้ำยชื่อ
ทัณฑสถำนซึ่งเป็นไม้อันสวยงำมและป้ำยหินอ่อน
ชื่อว่ำ	"สวนพนัธ์ไุผ่ ปราจนีบรุ"ี ซึ่งเป็นที่
สะดุดตำของผู้ใช้เส้นทำงนี้มำก	 หลังจำกนั้นเรำได้
เข้ำมำภำยในทัณฑสถำนพบว่ำ	 สภำพแวดล้อม
โดยทั่วไปรวมตลอดจนอำคำรสถำนที่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย	 สะอำด	 ร่มรื่น	 ปกคลุมด้วยต้นไม้
หลำกหลำยพันธ ์ุ โดยเฉพำะต้นไผ ่มีมำกมำย
พวกเรำได้เดินดูบริเวณรอบๆ ได้ซักพักก็ได้พบกับ
ท่านพยนต์  แสงศิริ  ผู้อ�านวยการทณัฑสถานเปิด
บ ้านเนนิสูง 	 ซึ่งท ่ำนก็ได้กล่ำวต้อนรับพร้อม
บรรยำยสรุปภำรกิจหลักในภำพรวมของทัณฑสถำน
ให้ทีมงำนเรำ	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตามไปเยอืน
ตอนไปด ูศนูย์เพาะพนัธ์ไุผ่ กนัที่ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู

13



	 1.	 เดิมทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง	 เป็นเรือนจ�ำชั่วครำวบ้ำนเนินสูง

สังกัดเรือนจ�ำจังหวัดปรำจีนบุรี	 โดยเปิดด�ำเนินกำรเพื่อใช้กำรฝึกวิชำชีพ

ด้ำนเกษตรกรรมและรองรับกำรขยำยพื้นที่ของเรือนจ�ำจังหวัดปรำจีนบุรี

ในอนำคต	 ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้ตั้งเป็นเรือนจ�ำประเภททัณฑสถำนเปิด

ใช้ชื่อว่ำ	 ทัณฑสถำนเปิดบ้ำนเนินสูง	 ตำมค�ำสั่งกระทรวงมหำดไทยที่	 17/2531

ลงวันที่	7	มกรำคม	2531	มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมำณ	329	ไร่	3	งำน	10	ตำรำงวำ

	โดยมีกำรแบ่งพื้นที่ท�ำประโยชน์ดังนี้

  •		 พื้นที่	ปลูกพันธ์ุไผ่เพื่อกำรศึกษำและพันธ์ุไผ่เศรษฐกิจ	
	 	 	 จ�ำนวน	199	ไร่

  •		 พื้นที่	ปลูกไม้ผล	(มะม่วง	ขนุน	ฯลฯ)	จ�ำนวน	67	ไร่
  •		 พื้นที่อำคำรสถำนที่	และสระน�้ำ	จ�ำนวน	15	ไร่
	 และเป็นพื้นที่ปลูกป่ำเทิดพระเกียรติสมเด็จย่ำ	 ทรงมีพระชนมำยุครบ

90	 พรรษำ	 จ�ำนวน	 19	 ไร่	 พื้นที่ปลูกป่ำถำวรเฉลิมพระเกียรติ	 จ�ำนวน	 29	 ไร่

	 2.	 ทัณฑสถำนฯ	มีอ�ำนำจในกำรควบคุมนักโทษเด็ดขำดที่มีก�ำหนดโทษ

ไม่เกิน	 7	 ปี	 คดีทั่วไปโดยขณะที่เรำไปเยือนมียอดผู้ต้องขังอยู ่ในควำม

ควบคุมดูแล	73	คน

	 3.	 ทัณฑสถำนฯ	 รับผิดชอบดูแลสถำนที่เพื่อควบคุมและตรวจพิสูจน์

จังหวัดปรำจีนบุรี	 โดยรองรับผู้เข้ำรับกำรตรวจพิสูจน์จำกพื้นที่ในจังหวัดปรำจีนบุรี

และจังหวัดนครนำยก

	 4.	 ทัณฑสถำนฯ	มีอัตรำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่ทั้งชำย-หญิงรวมทั้งหมด	25	คน

 หลังจำกที่รับฟังกำรบรรยำยสรุปในภำพรวมจ
ำกท่ำนผู้อ�ำนวยกำร

พยนต์ฯ	 แล้วท่ำนได้พำพวกเรำไปดูพื้นที่ใน
กำรฝึกวิชำชีพกำรเกษตร

โดยพื้นที่แรกที่ท่ำนพำไปดูคือกำรท�ำไร่มันส
�ำปะหลัง	 โดยเจ้ำหน้ำที่

ผู ้รับผิดชอบบรรยำยให้ควำมรู ้แก่เรำฟังว่ำ
	 กำรท�ำไร่มันส�ำปะหลัง

ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจนั้น	 มันที่จะน�ำมำใช้ใน
กำรท�ำไร่เป็นมันประเภท

“มนัหนกั” สำยพันธ์รุะยองพันธ์ุ	 5	 มันประเภทนี้ไม่ใช้ใน
กำรบริโภค

แต่น�ำมำใช้ในกำรท�ำอำหำรสัตว์	 ส�ำหรับมันที่เ
รำใช้ในกำรบริโภคนั้นเรียก

“มนัเบา”	สำยพันธุ์ระยองพันธุ์	1	หรือมันพันธุ์	5	นำที	

ส�าหรบัวิธกีารปลกูมนัมขีั้นตอนดงันี้ 

	 น�ำต้นกล้ำที่มีขนำดล�ำต้นควำมยำวท่อนละ	
30	 ซม.	 มำจุ่มน�้ำ

พร้อมปักลงในดินโดยปลูกห่ำงกัน	 1	 เมตร	 	
โดย	 1	 ไร่	 จะใช้ต้นกล้ำ

ประมำณ	1,600	ท่อน	ใช้ระยะเวลำในกำรปล
ูก	8-14	เดือน		ส�ำหรับปุ๋ย

ที่ใช้คือปุ๋ยคอกที่เกิดจำกมูลสัตว์ที่เลี้ยงภำยใน
ทัณฑสถำนฯ	 เป็นกำรท�ำ

เกษตรแบบครบวงจร	 โดยวิธีกำรเก็บเก
ี่ยวผลผลิตจะมี 2	 วิธี

วิธีแรกคือใช้เหล็กง่ำมงัดขึ้นมำ		วิธีที่สองคือใช
้รถไถในกำรจัดเก็บ	แล้วจึง

ใช้คนเดินเก็บ	 ซึ่งที่ทัณฑสถำนฯ	 ใช้วิธีที่สอง
ในกำรจัดเก็บ	 เนื่องจำก

มีกำรปลูกเป็นพื้นที่กว้ำง	 เจ้ำหน้ำที่เล่ำให
้เรำให้ฟังต่อว่ำพื้นที่แถบ

จังหวัดปรำจีนบุรี	 นครนำยก	 สระแก้ว	 จะ
นิยมปลูกมันส�ำปะหลังกัน

เพรำะเป็นพืชที่มีกำรประกันรำคำ	 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตสำมำรถน�ำไป

จ�ำหน่ำยได้เลยที่ลำนมันประจ�ำจังหวัด	

ต้นกล้ามนั
(สายพนัธ์ ุระยอง 5)

ที่พร้อมน�าไปปลกู
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  ทางทมีงานได้สอบถามผู้ต้องขงั
ที่ฝึกวิชาชพีใน

การท�าไร่มนัส�าปะหลงั  ให้ข้อมลูว่า 

"เขาเป็นคนพื้นเพจงัหวดัปราจนีบรุี ที่บ้านพ่อแม่ท�าไร่

มนัส�าปะหลงั แต่ตอนที่อยู่บ้าน เขาก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่

ท�าไร่มนัส�าปะหลงัซกัเท่าไร เน ือ่งจากเป็นวยัรุ่นและก็ชอบ

เที่ยวเตร่ หลงัจากที่ย้ายมา
อยู่ที่ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู

ได้รบัการฝึกวิชาชพีท�าให้ได้ความรู้ เทคนคิและ
วิธกีาร

ในการท�าไร่มนัส�าปะหลงั ซึ่งเขาตั้งใจว่าเมื่อเขาพ้นโทษเขาจะ

กลบัไปช่วยพ่อแม่ท�าไร่มนัส�าปะหลงั โดยเอาความรู้ที่ได้ร
บั

ไปปรบัปรงุในไร่ของพ่อแม่เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

การฝึกวิชาชพี
ของทัณฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู

	 ส�ำหรับกำรฝึกวิชำชีพกำรเลี้ยงสัตว์มีหลำกหลำยประเภทได้แก่	 กำรเลี้ยงวัวพันธ์ุเนื้อ	 กำรเลี้ยงหมู	 กำรเลี้ยงไก่บ้ำน

กำรท�ำบ่อปลำ	 ซึ่งมูลที่ได้จำกกำรเลี้ยงสัตว์เหล่ำนี้ทัณฑสถำนฯ	ก็ได้น�ำไปท�ำปุ๋ยคอกตำมธรรมชำติซึ่งเป็นกำรท�ำเกษตร

แบบครบวงจร

	 ต่อมำ	 เรำได้ไปดูกำรท�ำสวนพืชผลไม้	 เช่น	 กำรปลูกมะม่วงพันธ์ุเขียวเสวย	 	 ส้มโอ	 	 ฟักทอง	 ซึ่งได้ปลูกไว้เป็น

จ�ำนวนมำกนอกจำกปลูกแล้วยังมีกำรเพำะพันธ์ุโดยกำรตอนกิ่งมะม่วงจ�ำหน่ำยอีก	 ซึ่งพันธ์ุมะม่วงของทัณฑสถำนเปิด

บ้ำนเนินสูง	ได้รับควำมนิยมมำกเวลำไปจ�ำหน่ำยที่งำนนิทรรศกำรผลิตภัณฑ์รำชทัณฑ์	หรืองำนประจ�ำจังหวัดปรำจีนบุรี

สวนพชืผลไม้

การเลี้ยงสตัว์

  ท่านผู ้อ�านวยการพยนต์ฯ  ให้ข้อมูลว่า 
การฝึกวิชาชีพของทัณฑสถานเปิดบ้านเนนิสูง
ได้ก�าหนดแนวทางไว้ว่า  จะเป็นการฝึกวิชาชีพ
การเกษตรระยะสั้นและระยะยาว  โดยจะ
หมุนเวียนให ้ผู ้ต ้องขังทุกคนได ้ฝ ึกวิชาชีพ
ในหลายๆ ด้าน  และความถนดัของแต่ละบคุคล
โดยหลักสูตรที่จะน�ามาพัฒนาและฝึกวิชาชีพ
ให้แก่ผู ้ต ้องขังจะเน้นหลักสูตรที่สอดคล้อง
กบัสภาพท้องถิ่นของจงัหวดัปราจนีบรุี

ต้นกล้ามะม่วง
พนัธ์เุขยีวเสวย
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หลังจำกนั้นท่ำนผู้อ�ำนวยกำรพยนต์ฯ	 ได้พำเรำมำดูศูนย์เพำะพันธ์ุไผ่	 ซึ่งที่ทัณฑสถำนฯ	 ได้มีกำรรวมพันธ์ุไผ่

หลำยหลำกชนิดที่ปลูกไว้ในประเทศไทย	 ไม่ว่ำจะเป็นพันธ์ุได้แก่	 ไผ่เปร็ง	 ไผ่ยักษ์	 ไผ่ตงเขียว	 ไผ่ตงหนู

ไผ่ด้ำมขวำน	ไผ่ขนด�ำ	 ไผ่ฟอก	ไผ่เฮียะ	ไผ่ซำงนวล	ไผ่น�้ำเต้ำ	 ไผ่ซำงหม่น	ไผ่รวกด�ำ	 ไผ่ลี้จู๋	 ฯลฯ	และมีกำร

ฝึกวิชำชีพในกำรเพำะพันธุ์ไผ่ขยำยรอกำรจ�ำหน่ำย	 อีกทั้งศูนย์เพำะพันธุ์ไผ่ยังเป็นแหล่งศึกษำค้นคว้ำ

และเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับพันธ์ุไผ่ให้แก่นักเรียน	 นิสิต	 นักศึกษำ	 และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป

และถูกจัดอันดับให้เป็นสถำนที่แนะน�ำในกำรมำท่องเที่ยวของจังหวัดปรำจีนบุรี

ศนูย์เพาะพนัธ์ไุผ่

	 นอกจำกนี้ทัณฑสถำนยังได้จัดโครงการบ้านชวีิตคู่	โดยเปิดโอกำสให้ญำติผู้ต้องขัง
ได้มำเยี่ยมผู้ต้องขังได้อย่ำงใกล้ชิด	 ซึ่งจำกกำรเปิดโครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำก

ญำติของผู้ต้องขัง	มีผู้ให้ควำมสนใจมำใช้บริกำรจ�ำนวนมำก

	 ท่ำนผู้อ�ำนวยกำรพยนต์	 ได้สรุปกับเรำว่ำ	 ต้องกำรให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้	 ในวิชำชีพหลำกหลำย

ประเภท	 เพื่อที่ภำยหลังพ้นโทษจะได้ไปประกอบอำชีพได้	 และกลับเข้ำสู่สังคมได้	 จำกนโยบำยและ

แนวทำงกำรด�ำเนินงำนท�ำให้เรำพบว่ำกำรฝึกวิชำชีพให้แก่ผู้ต้องขังของที่นี้มีควำมหลำกหลำยประเภท
	

โดยเน้นกำรฝึกวิชำชีพที่เป็นอำชีพประจ�ำของผู้ต้องขังไม่ว่ำจะเป็นกำรเลี้ยงสัตว์	 ท�ำไร่ต่ำงๆ	 โดยได้มีกำร

ประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ	 เพื่อมำให้ควำมรู้แก่ผู้ต้องขังรวมถึงช่วยสนับสนุนงบประมำณในกำร

ด�ำเนินกำรและวัสดุอุปกรณ์	 ผลจำกควำมตั้งใจของท่ำนผู้อ�ำนวยกำรรวมตลอดจนถึงเจ้ำหน้ำที่ทุกคน

มีควำมมุ่งมั่นในกำรที่จะพัฒนำและแก้ไขให้ผู้ต้องขัง	จึงท�าให้ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู

เป็นเรอืนจ�าเกษตรที่น่าจบัตามองอกีแห่งหนึง่ของกรมราชทัณฑ์

 ก่อนจากกนัเจ้าหน้าทีท่ณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงู ฝากประชาสมัพนัธ์ ขอเชญิชวนพวกเราชาวราชทณัฑ์

รวมตลอดถึงบคุคลภายนอกให้มาเย่ียมชมที่ทณัฑสถานเปิดบ้านเนนิสงูบ้าง  และถ้าใครสนใจจะมาเที่ยว พกัค้างแรม

ที่เขาใหญ่ ฝั่งปราจนีบรุ ีทางทณัฑสถานฯ ยินดจีะช่วยประสานงานติดต่อเรื่องที่พกัให้...

               ส�าหรบัพวกเราชาวราชทณัฑ์...คนบ้านเดยีวกนั

ส่วนกำรฝึกวิชำชีพในด้ำนอื่น

ทัณฑสถำนฯ	ก็ได้มีกำรจัดกำ
รเรียนกำรสอน

ให้แก่ผู้ต้องขัง	ไม่ว่ำจะเป็น	

การท�าอิฐ ช่างไม้ 

เฟอร์นเิจอร์ เป็นต้น
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