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 สวัสดีทานผูอานวารสารราชทัณฑทุกทานคะ วารสารราชทัณฑ ฉบับนี้เปนฉบับ
สุดทายของปที่ 58 ประจําป พ.ศ. 2553 แลว กองบรรณาธิการตองขอขอบคุณทุกกําลังใจ
ที่ไดรวมกันสนับสนุน วารสารราชทัณฑ ทําใหในป พ.ศ. 2553 มียอดสมาชิกเพิ่มขึ้น
จากเดิมมาก และเราจะขอนอมรับคําติชมรวมทั้งขอแนะนําตางๆ โดยจะนํามาพัฒนาปรับปรุง
วารสารราชทัณฑใหดียิ่งขึ้นตอไป ในวารสารราชทัณฑฉบับนี้ ไดนําประวัติกรมราชทัณฑ
ซึ่งครบรอบ 95 ป และคําแนะนําดีๆ จากผูบริหารของกรมราชทัณฑที่เกษียณอายุราชการ
ในป 2553 ถึงนองๆ ชาวราชทัณฑไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงเนื้อหาความรู
ที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงานในเรือนจํา เชน เทคนิคการตรวจคนสิ่งของตองหามเขาเรือนจํา
กรณีตัวอยางการลักลอบนําสิ่งของตองหามของเรือนจําในตางประเทศ ขาวสารกิจกรรมตางๆ
ของกรมราชทัณฑและเรื่องอื่นๆ ที่นาสนใจอีกเชนเคย

 สําหรับวารสารราชทัณฑ ประจําป พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนปที่ 59 ยังรอการสนับสนุน
จากเรือนจําและทัณฑสถานตลอดจนสมาชิกทุกทานทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนทานผูอาน
ทุกทานรวมกันสมัครสมาชิกวารสารราชทัณฑ ประจําป พ.ศ. 2554 เพื่อใหวารสารราชทัณฑ
คงอยูคูกับชาวราชทัณฑตอไป และ ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 
      

                                                             นางสาวสุทัสสา  สุขสวาง
                                                               บรรณาธิการวารสารราชทัณฑ

1ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



สถานที่ติดตอ   กรมราชทัณฑ  ๒๒๒  ต.สวนใหญ  
 อ.เมือง  จ.นนทบุรี  ๑๑๐๐๐
 โทรศัพท  ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๒๒    
     ๐ ๒๙๖๗ ๒๒๒๒ ตอ ๒๐๘
เริ่มปฏิบัติราชการ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑

วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๑๗ ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๒๔ นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. ๒๕๒๖ เนติบัณฑิต  สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
 แหงเนติบัณฑิตยสภา

ระดับปริญญาโท  
พ.ศ. ๒๕๓๙ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การฝกอบรม
พ.ศ. ๒๕๒๔ หลักสูตร “การวิเคราะหตําแหนง” สํานักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๔๒ หลักสูตร  “การจัดการและบริหารสถานฝก
 และอบรมเด็กและเยาวชน”  ประเทศญี่ปุน
พ.ศ. ๒๕๔๔ หลักสูตร  “วิทยากรสิทธิเด็กสําหรับเจาหนาที่   
 Unicef ประจําประเทศไทย”
พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตร  “นักบริหารระดับสูง”  หลักสูตรที่ ๑  
 รุนที่ ๔๓  สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน         
 สํานักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตร  “การบริหารงานยุติธรรมเชิงรุก
 แบบบูรณาการ” รุนที่ ๔  สํานักงานกิจการยุติธรรม
 กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๐ หลักสูตร “ผูบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง”
  รุนที่ ๑  สถาบันพัฒนาขาราชการ                           
 ฝายตุลาการ ศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ หลักสูตร “ภาวะผูนํากับงานดานสิทธิมนุษยชน” 
 กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

การศึกษาดูงานตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๒ การจัดการและการบริหารสถานแรกรับ  
 สถานฝกและอบรมและเรือนจํา  ประเทศญี่ปุน
พ.ศ. ๒๕๔๖ การกําหนดรูปแบบวิธีการประชุมกลุมครอบครัว
 และชุมชน  ประเทศนิวซีแลนด
พ.ศ. ๒๕๔๙ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการควบคุม
 ดูแลผูกระทําผิด ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. ๒๕๕๐ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  ประเทศจีน
 และประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๕๕๒ การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน 
 ประเทศสวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส เยอรมันนี 
 และเกาหลีใต
พ.ศ. ๒๕๕๒ การคุมครองพยานในเขตบริหารพิเศษฮองกง

ประวัติการปฏิบัติงานพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๘  การขอรับการชวยเหลือแบบใหเปลา
 เพื่อการกอสรางศูนยฝกและอบรมเด็ก
 และเยาวชนในประเทศไทยจากรัฐบาล
 ญี่ปุน (Grant Aid Project)
พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๐ คณะกรรมการดานกฎหมายและระเบียบ
 ปฏิบัติในการดําเนินงานตามพระราช
 บัญญัติสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 พ.ศ. ๒๕๔๕  กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. ๒๕๓๘ ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
 สิรินธร สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกลาง
พ.ศ. ๒๕๔๔ ผูอํานวยการกองแรกรับ สถานพินิจและคุมครอง
 เด็กและเยาวชนกลาง
พ.ศ. ๒๕๔๕ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
 เยาวชนจังหวัดนครสวรรค
พ.ศ. ๒๕๔๖ เลขานุการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗ รองอธิบดีกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
 กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๑ รองอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
 กระทรวงยุติธรรม
พ.ศ.๒๕๕๓ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม

เครื่องราชอิสริยาภรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ จตุถาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๒๘ ตริตาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๓๑ ตริตาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทวิติยาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ ทวิติยาภรณชางเผือก
พ.ศ. ๒๕๔๖ เหรียญจักรพรรดิมาลา
พ.ศ. ๒๕๔๗ ประถมาภรณมงกุฎไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประถมาภรณชางเผือก

รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง
พ.ศ. ๒๕๔๗ พอตัวอยางแหงชาติ

งานดานสังคม
พ.ศ.๒๕๔๕ -๒๕๔๙  อนุกรรมาธิการกิจการสตรีเยาวชน
 และผูสูงอายุ  วุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 ประจําคณะกรรมาธิการการยุติธรรม
 และการตํารวจ  วุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๕๑-ปจจุบัน อนุคณะกรรมาธิการการยุติธรรม
 และการตํารวจ  วุฒิสภา

แนะนํารองอธิบดีกรมราชทัณฑ

นายสุรินทร เสถียรมาศ
เกิดเมื่อ 
๔  มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔
ตําแหนงปจจุบัน
รองอธิบดีกรมราชทัณฑ   
ฝายพัฒนาพฤตินิสัย

2 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



 เรื่อง : กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ
 ภาพ : กองประชาสัมพันธ

ภาพพระราชทาน
ในวันเขาเฝาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกลาถวายเงินรายไดจากการออกรานกาชาดราชทัณฑ

ในงานกาชาดประจําป 2553   เมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 นาฬกา

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา   

จํานวน 1,000,000  บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)

3ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



กรมราชทัณฑรับมอบรางวัล 

องคกรดีเดน
ดานการบําบัด ฟนฟู และพัฒนาผูติดยาเสพติด

 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   มอบโลเกียรติคุณ องคกรดีเดน ดานการบําบัดฟนฟู และพัฒนาผูติดยาเสพติด

ใหกับกรมราชทัณฑ โดยมีนายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑเปนผูรับมอบ และมอบโลรางวัลประเภทบุคคลที่มีผลงาน

ระดับดีเดน ดานการสงเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติด แก นายประวัติ ศรีหมอก นักทัณฑวิทยา

ชํานาญการ เรือนจําจังหวัดนครนายก   เมื่อวันศุกรที่ 25 มิถุนายน 2553   ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

4 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



กรมราชทัณฑไดรับรางวัล
จากการประกวดผลงาน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คร้ังที่ 2

 นางสาวพรพิตร นรภูมิพิภัชน รองอธิบดีกรมราชทัณฑ   

นายกฤช กระแสรทิพย ผูบัญชาการเรือนจํากลางเพชรบุรี     

รวมงานแถลงขาวประกาศผลการตัดสิน "การประกวดผลงาน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมปรินซพาเลซ 

เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 โดยกรมราชทัณฑไดรับ 

รางวัลประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 

1.  กรมราชทัณฑ
 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ 
 ประเภทองคกรภาครัฐในสวนกลาง 
 รับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

2.  เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง สังกัดเรือนจํากลางเพชรบุรี 
 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศ
 ประเภทองคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค 
 รับรางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 สยามบรมราชกุมารี

3. เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง 
 ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับท่ี 3 
 ประเภทองคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค 
 รับรางวัล  โลเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี  

4. เรือนจําจังหวัดพะเยา, ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 

 เรือนจําอําเภอสีคิ้ว ,  เรือนจําชั่วคราวเขาระกํา สังกัดเรือนจํา

 จังหวัดตราด 

 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 4  

 ประเภทองคกรภาครัฐในสวนภูมิภาค 

 รับรางวัลเกียรติบัตรจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

 เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

5ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



ดร. กิตติพงษ  กิตยารักษ   ปลัดกระทรวงยุติธรรม
เปนประธานเปดงาน และมอบรางวัลแกขาราชการและผูทําคุณประโยชนใหกับกรมราชทัณฑ

เนื่องในวันสถาปนากรมราชทัณฑ ครบรอบ  95  ป

เมื่อวันพุธที่  13   ตุลาคม  2553    ณ กรมราชทัณฑ

ครบรอบ กรมราชทัณฑ

6 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



ขาวรอบรัว้
กําแพงเรือนจํา

กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ

 เรือนจําจังหวัดอางทอง ไดดําเนินการจัดกิจกรรม โครงการราชทัณฑเยี่ยมสถานศึกษา โดยไดมอบหมายให

นายวสันต ธนโชติกิตติพงศ ผูอํานวยการสวนพัฒนาผูตองขัง เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักเรียนในสถานศึกษา

ในเขตอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง รวม 7 แหง และมีนักเรียนเขารับการอบรมจํานวน 3,140 คน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของเรือนจําใหนักเรียนในสถานศึกษา ตลอดจนเยาวชนในชุมชน

ไดรับทราบถึงโทษและความยากลําบากในการชีวิตในเรือนจําเพื่อปองปรามไมใหนักเรียนหลงผิด และไมกระทําผิด

กฎหมาย ลดการกระทําความผิดในสังคมใหลดนอยลง

เรือนจําจังหวัดอางทอง ดําเนนิโครงการราชทัณฑเยี่ยมสถานศึกษา

7ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง โดยนายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผูอํานวยการทัณฑสถาน

ไดดําเนินโครงการการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง ดังนี้

โครงการสมานฉนัทผูตองขังกับสังคม   

 โดยนําผูตองขังมาถายทอดประสบการณในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด

แกเด็กและเยาวชน ผานการแสดงดนตรี และละครงิ้วบําบัด เพื่อเยียวยาชดเชยใหแก

สังคมที่ไดรับผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทําของผูตองขังและใหผูตองขัง

ไดเขาไปมีสวน ในการจัดกิจกรรมที่สรางคุณประโยชนใหแกประชาชนและสังคม

โครงการฝกวิชาชีพรองเพลงไทยสากล
 เพื่อใหผูตองขังคดียาเสพติดไดรับการฝกวิชาชีพดานการรองเพลง มีความรูความเขาใจในหลักการรองเพลง

ที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล และไดฝกทักษะใหเกิดความชํานาญสามารถนําไปประกอบอาชีพสุจริตหาเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวไดภายหลังพนโทษ โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมนักรองแหงประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ

เปนวิทยากรในการอบรม จํานวน 60 ชั่วโมง

ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง ดําเนนิโครงการ
การแกไขพัฒนาพฤตินิสัย

8 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



Prison Academy News
สรุปผลการดําเนนิงานสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ 

ประจําปงบประมาณ 2553

 สรุปผลการดําเนินงานสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ ประจําปงบประมาณ 2553 มีการดําเนินการ

จัดฝกอบรม/สัมมนา/กิจกรรม 21 หลักสูตร 63  รุน จํานวนผูผานการฝกอบรมรวมทั้งสิ้น 2,033  คน

การฝกอบรมหลักสูตรระยะยาว (5 สัปดาห)
 1.  หลักสูตร  ขาราชการราชทัณฑบรรจุใหม (แรกรับ)   จํานวน  3  รุน     รวม   170  คน

 2.  หลักสูตร  ความรูพื้นฐานสําหรับขาราชการบรรจุใหม (พื้นฐาน) จํานวน  1  รุน รวม    50  คน

 3.  หลักสูตร  ผูคุมมืออาชีพ จํานวน  1  รุน รวม    53  คน

 4.  หลักสูตร  เจาหนาที่ราชทัณฑระดับผูบังคับบัญชา (พัศดี) จํานวน  3  รุน รวม  150  คน

 5.  หลักสตูร  นักศึกษาผูบัญชาการเรือนจํา  (นผบ.)   จํานวน  1  รุน รวม    50  คน

 6.  หลักสูตร  นักบริหารงานราชทัณฑระดับสูง  (นรส.)   จํานวน  1  รุน รวม    50  คน

การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  (1-2 สัปดาห)
 1.  หลักสูตร  ความรูพื้นฐานสําหรับพนักงานราชการ จํานวน   1  รุน รวม    50  คน

 2.  หลักสูตร  คอมพิวเตอรเพื่อการปฏิบัติงาน จํานวน  14 รุน   รวม  280  คน

 3.  การรวมมือกับหนวยงานภายในกรมราชทัณฑในการพัฒนาบุคลากร

        • รวมมือกับสํานกัสังคมสงเคราะห  
  ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานจําแนกลักษณะผูตองขัง  

  จํานวน  1  รุน   รวม   50  คน

        • รวมมือกับกองคลัง  

  ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร  ซักซอมความเขาใจในการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการ

  จัดซื้อและเบิกจายเครื่องบริโภคสําหรับใชเลี้ยงผูตองขัง   จํานวน  5  รุน   รวม  284  คน

 4.   โครงการยุทธวิธีราชทัณฑ Delivery  

 5.   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร

       ของกรมราชทัณฑ   จํานวน  1  รุน   รวม  50  คน

 6.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กุญแจสูความสําเร็จสําหรับนักบริหาร (The Keys Success for Executive) 

  จํานวน  2  รุน   รวม  109  คน

 7.  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู  

  จํานวน  1  รุน  รวม  60  คน

 8.  โครงการเรียนรูโยคะ (Yoga)  เพื่อสรางสมดุลในการปฏิบัติงานสําหรับขาราชการราชทัณฑ  

  จํานวน  1  รุน  รวม  35  คน

 9.  การสัมมนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมุมการเรียนรูในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ประจําป พ.ศ. 2553  

  จํานวน  4  รุน  รวม  142  คน

 10. โครงการการเรียนรูตามอัธยาศัย (ตลาดนัดวิชา)  จํานวน 1 ครั้ง รวม 150 คน

กองบรรณาธิการวารสารราชทัณฑ

9ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
 1. โครงการประกวดมุมการเรียนรู  มีเรือนจํา/ทัณฑสถานสงเขาประกวดจํานวน 30 แหง 

  และ มีเรือนจํา/ทัณฑสถานไดรับรางวัล  จํานวน 25 แหง

 2. การจัดการความรูในงานราชทัณฑประจําป 2553

 3. วารสารราชทัณฑ 

 4. หนังสือทําเนียบคลังสมองกรมราชทัณฑ

 5. คูมือปองกันและแกไขปญหาอุปสรรคในงานราชทัณฑ

 6. เว็บไซตสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ

 7. โครงการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

  กับ กรมราชทัณฑ

 8. หองสมุดกลางกรมราชทัณฑ

 9. ศูนยอาหารสมอง (KM CENTER)

การพัฒนางานวิชาการดานการพัฒนาบุคลากร
 1. โครงการจัดทําแผนเสนทาง การฝกอบรมและพัฒนาขาราชการราชทัณฑ (Training Road Map)

 2. โครงการวางระบบการฝกอบรมทางไกล (E -  Training) สําหรับขาราชการราชทัณฑ

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
 1. โครงการปรับปรุงสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ และศูนยฝกอบรมขาราชการราชทัณฑประจําภาค

 2. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑราชทัณฑ

10 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



º¹à¹×éÍ·Õè 200 äÃ‹ ÁÕ·Ñé§ÊÇ¹ÂÒ§ 
  ¼Ñ¡àËÁÕÂ§ áÅÐàÅÕéÂ§ÊÑμÇ�  

ในโอกาสที่  ทีมงานกองบรรณาธิการ

วารสารราชทัณฑ  เดินทางไปเยี่ยมเยือน

àÃ×Í¹¨íÒªÑèÇ¤ÃÒÇàËÃÕÂ§ËŒÍ§  
ซึ่งเปนหนวยงานของกรมราชทัณฑ

สังกัดเรือนจําจังหวัดตรัง และดําเนินการตาม

นโยบายเนนหนัก ของกรมราชทัณฑ  

à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÙ¹Â�¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§
ã¹á¹Ç·Ò§μÒÁ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ

¢Í§¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ  
เพื่อใหเปนตนแบบในการแกไข  และพัฒนาพฤตินิสัย

ของผูตองขัง  และการเตรียมความพรอมกอนปลอย  

เพื่อใหผูตองขังที่พนโทษไปแลว  สามารถกลับตน

เปนคนดี  และดํารงชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง  เปนคนดีที่มีคุณคา

สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขอีกดวย

พรเอื้อง  ตรีทอง

 μÒÁä»àÂ×Í¹¤Ø¡à¡ÉμÃ   àÁ×Í§ËÁÙÂ‹Ò§
ในชองทางตางๆ ของกรมราชทัณฑตอไป ซึ่งทีมงาน

ของเราไดมีโอกาสสัมภาษณ ทานสุรพล แกวภราดรัย

ผูบัญชาการเรือนจําจังหวัดตรังในขณะนั้น ไดพาคณะ

ทีมงานเยี่ยมชมพรอมกับคุณสงา ศุภรักษ หัวหนา

เรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง โดยทานไดเลาถึงปจจัยในการ

ทํางานใหสําเร็จ คือ ผูบริหารตองยึดหลักศาสนาพุทธ

เดินสายกลาง คือ อยาประมาท อยาตึง อยาหยอนเกินไป

และที่สําคัญนั้นตองเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ของในหลวงของเรา เริ่มแรกของการดําเนินงานศูนยการ

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเหรียงหองนั้น ไดสงเจาหนาที่

ไปศึกษาดูงานที่เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อนําแนวทางในการทํางานมาปรับใชกับเรือนจําชั่วคราว

เหรียงหองซึ่งมีเนื้อที่มากถึง 200 ไร มีเจาหนาที่ 6 คน

และมีผู ต องขัง 19 คน ถือวามีบุคลากรนอยมาก 

ปจจัยที่จะสําเร็จไดตองมีความพรอมในทุกๆ ดาน เชน

ดานสถานที่ ตองสมบูรณ คือ พื้นที่ที่เหมาะสมทั้งดิน

และนํ้า ดานบุคลากร ตองสรางความศรัทธาตอเจาหนาที่

และผูตองขัง การทํางานกันเปนทีม มีเมตตา กรุณา 

แบบพอปกครองลูก ใหความยุติธรรม ใหทองอิ่มนอนอุน

ใหเยี่ยมใกลชิด สงเสริมใหเจาหนาที่เปนวิทยากรไดทุกคน

แบงงานทั่วถึง ใหขวัญกําลังใจแบงเงินปนผล ใหความ

ภาคภูมิใจ และความรู สึกเปนเจาของอยางแทจริง

ดานการบริหารจัดการ การวางแผนงานโครงการ  

และดําเนินงาน กิจกรรมหลากหลายใหเหมาะสม

กับพื้นที่ การบริหารจัดการกับผลผลิต มีแผนการตลาด

เพื่อใหผลผลิตไดนําไปใชประโยชนไดอยางสูงสุด

 ในวันที่ทีมงานตามไปเยือนซึ่งมี ผอ.สุทัสสา สุขสวาง  

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ เปนหัวหนาทีม  

พรอมทีมงานเจาหนาที่สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ  รวม 4 คน

ไดตามไปเยือนเรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง  จังหวัดตรัง ซึ่งมีวัตถุประสงค

อีกเรื่องคือ สัมภาษณผู บริหารและเจาหนาที่เพื่อจัดเก็บความรู 

เรื่องการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจําชั่วคราว

เหรียงหอง เพื่อนําไปรวบรวมจัดเก็บเปนความรู พรอมเผยแพร

11ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



 คุณสงา ศุภรักษ ไดเลาถึงปจจัยความสําเร็จของเรือนจําชั่วคราวเหรียงหอง

วาการทํางานใหสําเร็จไมไดทําเพียงคนเดียว แตเกิดจากทุกๆ คนรวมมือรวมใจกัน

ไมวาจะเปนเจาหนาที่ ผูตองขัง แมกระทั่งญาติของผูตองขัง และชาวบานที่อยู

โดยรอบเรือนจํา เพราะเมื่อเรือนจําไดจัดทําเปนศูนยการเรียนรู สามารถนําไป

ปรับใชไดจริง เมื่อญาติมาเยี่ยมผูตองขัง เขาก็ไดเห็นสิ่งที่เราทํา สามารถเขาไป

เรียนรูได ปฏิบัติไดเองจริงๆ เมื่อเขามาดูแลวปฏิบัติไดจริงเขาก็บอกตอๆ กันไป 

จาก 1 เปน 2 จาก 2 เปน 4 และเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับชาวบานที่อยูโดยรอบ

ก็ไดรับประโยชนจากการที่เราจัดทําเปนศูนยการเรียนรู เพราะเขาก็ไดเขามา

เรียนรูและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี และที่สําคัญที่เราคิดวาประสบ

ความสําเร็จเปนอยางดีคือ ไมมีการรุกลํ้าที่ดินของชาวบานรอบๆ พื้นที่ และสิ่งเล็กๆ

นอยๆ ที่เราไมควรมองขามในการดําเนินงานใหเกิดความสําเร็จ อาทิ หาจุดขาย

ของเราใหพบ สรางขวัญและกําลังใจที่ดีใหแกเจาหนาที่ คัดกรองคนที่จะเขามา

อยู ในศูนยการเรียนรู ตามหลักการที่เหมาะสมและพรอมที่จะอยู ในเรือนจํา

และทุมเทกําลังกายกําลังใจทํางานอยางเต็มที่ ฝกผู ตองขังใหเปนทุกอยาง 

รูจักการบริการ การเปนวิทยากร การทํางานเปนทีม เรียนรูวิธีการอยูรวมกัน

อยางสันติสุขภายใตมาตรการของเรือนจํา เรียนรูทุกอยางในวิชาชีพ ใหโอกาส

การเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดกอนเพื่อใหเกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

เหมาะสมตอการนําไปใชจริงภายหลังพนโทษออกไป

â´ÂÁÕà»‡ÒËÁÒÂËÅÑ¡ 4 »ÃÐ¡ÒÃ  ¤×Í
 1. การเปลี่ยนวิถีชีวิตขาราชการใหใชชีวิตแบบพอเพียง

 2. การบริหารองคกรแบบพอเพียง

 3. การเปลี่ยนวิถีชีวิตผูตองขังใหใชชีวิตแบบพอเพียงเมื่อพนโทษ

 4. เปนแหลงศึกษา  เรียนรู  ดูงานแกประชาชนทั่วไป ชุมชน หนวยงาน  

  หรือผูสนใจไดนําไปเปนแบบอยางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

  พอเพียง

12 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเรือนจําไปสู

การจัดตั้งเปนศูนยสาธิตเรียนรูทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

เปน  3  ระยะ  ดังนี้

   â¤Ã§¡ÒÃã¹ÃÐÂÐ·Õè 1 
กําหนดเปาหมายไว  6  เดือน  ตั้งแต  มีนาคม – สิงหาคม  2552  

มีกิจกรรมหลักซึ่งแบงตามประเภทของกิจกรรมได ดังนี้

 1. ¡ÒÃà¡ÉμÃ
  • แปลงนาสาธิต  

  •  พืชผักสวนครัว 

  •  เพาะเห็ด

  •  ปลูกพืชแซมในรองยาง 

 2. ¡ÒÃ»ÃÐÁ§
  •  การเลี้ยงปลาในบอธรรมชาติ

  •  การเลี้ยงปลาในกระชัง 

  •  การเลี้ยงปลา กบ หอยโขง  ในบอพลาสติก

º‹ÍàÅÕéÂ§ ¡ØŒ§ ËÍÂ »Ù »ÅÒ áÅÐá»Å§»
ÅÙ¡¼Ñ¡àËÁÕÂ§

 3. ¡ÒÃ»ÈØÊÑμÇ�
  •  การเลี้ยงสุกรพันธุ สุกรพื้นบาน

  •  เปดไข

  •  ไกพื้นเมือง

  •  หาน

 4. ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  ¡ÒÃ·íÒ¨ØÅÔ¹·ÃÕÂ �  EM
  •  ใชบําบัด รักษาสภาพนํ้า กําจัดจุลินทรียตัวไมดี

 5. ´ŒÒ¹¾ÅÑ§§Ò¹
  •  ทําเตาเผาถานพลังความรอนสูง

       ประโยชน  > ไดถานทําเชื้อเพลิง
     > ไดนํ้าสมควันไมเพื่อใชกําจัดศัตรูพืช
 6. ¡ÒÃ·íÒ»Ø‰ÂªÕÇÀÒ¾ ãªŒºíÒÃØ§¾×ª ¼Ñ¡ 
         ·Õè»ÅÙ¡ã¹ÈÙ¹Â �ÊÒ Ô̧μ

13ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



â¤Ã§¡ÒÃÃÐÂÐ·Õè  2         ตั้งแต  สิงหาคม – ธันวาคม  2552

•  โครงการสรางเรือนนอนผูตองขังเพิ่มอีกหนึ่งหลัง   ขนาดความจุ  50 – 70  คน

•  โครงการทํานํ้ายาทําความสะอาด  ดับกลิ่น

•  โครงการทําไบโอดีเซล

•  โครงการทําไบโอแกส

•  โครงการเปดการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. (เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

     ปวช.  หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ  ระยะเวลาเรียน 2 ป

     ปวส.  หลักสูตร  อาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท  ระยะเวลาเรียน 2 ป

 โดยเปนโครงการรวมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรัง

  ·Ò§ÇÔ·ÂÒÅÑÂÏ •  จัดหลักสูตร

    •  จัดครูผูสอน

    •  คาลงทะเบียน

  ·Ò§àÃ×Í¹¨íÒ •  จัดสถานที่

    •  จัดผูเขาเรียนตามหลักสูตร

  ¼Å·Õèä´ŒÃÑº •  ผูตองขังไมเสียโอกาสขณะตองโทษ

    •  จบแลวไดรับวุฒิทางการศึกษา

    •  สามารถไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได

    •  เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยั่งยืน

â¤Ã§¡ÒÃÃÐÂÐ·Õè  3    ไดเริ่มดําเนินการควบคูไปกับโครงการระยะที่ 2 ตั้งแต

    สิงหาคม 2552 เปนตนไป โดยขออนุมัตกิรมราชทัณฑ

โคนตนยางที่หมดสภาพใหผลผลิตนํ้ายางนอย ¨íÒ¹Ç¹ 12 äÃ‹ และแบงพื้นที่ในการ
ดําเนินการออกเปน  ดังนี้

• 6 äÃ‹  Ê‹Ç¹áÃ¡  ทําแหลงนํ้า 1 ไร  ทําไรนาสวนผสม 5  ไร

• 6 äÃ‹  Ê‹Ç¹·Õè 2  ทําแหลงนํ้า 1 ไร  ปลูกพืชผักเปนคลังอาหารใหแกผูตองขัง 5 ไร

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹
1. วางแผนตามนโยบายของกรมฯ แตงตั้งที่ปรึกษาจากหนวยงานที่เชี่ยวชาญ 

 ปราชญชาวบาน  และคณะกรรมการฯ

2. จัดประชุมภายในเรือนจําเพื่อกําหนดกิจกรรม โดยคํานึงถึงสภาพพื้นที่ ทําเล   

 อากาศ  วาเหมาะสมกับกิจกรรมที่จะดําเนินการหรือไม รวมถึงอาชีพเดิม

 ของผูตองขัง หรือพื้นฐานความรูของผูตองขัง  และความถนัดชํานาญของชาวบาน

 ในละแวกใกลเคียงเรือนจําดวย

3 กําหนดแผนงานในแตละฐานความรู โดยพิจารณาจากความตองการของชุมชน

 ในบริเวณใกลเคียง ความถนัดของผูตองขัง ความตองการตลาดวาเอื้อประโยชน

á»Å§¹ÒÊÒ Ô̧μ - à¾ÒÐàËç´
          àμÒà¼Ò¶‹Ò¹¾ÅÑ§¤ÇÒÁÃŒÍ¹ÊÙ§   

14 ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



 ตอกันหรือไม และตองไมทําลายระบบนิเวศน รักษา

 สภาพพื้นที่เดิมใหสมบูรณที่สุด ไมทําลายธรรมชาติ

4. เขารับการอบรมเพิ่มเติมความรูกับสถาบันการศึกษา  

 และปราชญชาวบาน

5.   คัดเลือกผูตองขังที่เขาเกณฑของเรือนจําชั่วคราว  

 เชน  เหลือโทษนอย  มีความประพฤติดีใกลพนโทษ  

 เพื่อเขารวมโครงการ

6.   เริ่มดําเนินการตามแผนและฐานความรูที่กําหนด

 ใหกับผูตองขังโดยเนนการเรียนรูแบบพี่สอนนอง

¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
´ŒÒ¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ
 ขาราชการมีความรูความเขาใจวิถีชีวิตการดํารงตน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนแบบอยางที่ดี

ใหแกผูใตบังคับบัญชา ลดคาใชจายในครัวเรือน

´ŒÒ¹¼ÙŒμ ŒÍ§¢Ñ§
 ผูตองขังมีความรูสามารถนําไปเปนแนวทางประกอบ

อาชีพเมื่อพนโทษได รวมทั้งพอแมญาติพี่นองที่มาเยี่ยม

ผูตองขังก็ไดศึกษาเรียนรูไปดวย

´ŒÒ¹ªØÁª¹ÊÑ§¤Á
 ประชาชนทั่วไปทั้งภายในจังหวัดตรังและจังหวัดตางๆ  

ใหความสนใจเขาเยี่ยมชม  ศึกษาเรียนรู  ในเรื่องเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมถึงชาวตางประเทศที่ทราบขาวและขอเขาเยี่ยมชม

โดยมียอดผูเขาเยี่ยมชมตั้งแตเดือนมีนาคม 2552 - ตุลาคม

2553 รวม 150 คณะ ประมาณ 10,000 คน

»˜ÞËÒÍØ»ÊÃÃ¤
 1.  กลุมเปาหมายที่อยูประจําศูนย  (ผูตองขัง) ยังนอย

ไมเพียงพอกับกิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู

 2.  เรือนนอนผูตองขังไมเพียงพอ

 3.  อัตรากําลังเจาหนาที่ไมเพียงพอ

 4.  ดานงบประมาณในการดําเนินงานยังไมเพียงพอ

¨Ø´á¢ç§/»˜¨¨ÑÂÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨/à¤Åç´ÅÑº
1.   ความรวมมือรวมใจของทีมงานที่มีใจรัก  ซึ่งสวนใหญ

 เปนคนพื้นที่  และมีอาชีพดั้งเดิมคือเกษตรกรรม

2.   ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญ

3.   ผูตองขังมีความกระตือรือรนในการรวมกิจกรรมตางๆ

 เกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ปรากฏ

4. ไดรับความรวมมือจากสวนราชการอื่น

5.   สถานที่ตั้งของเรือนจําติดกับถนนใหญ  

 การเดินทางสัญจรสะดวก

6.   กิจกรรมหรือฐานความรูที่ใหผูตองขังเรียนรู

 มีความหลากหลาย และตรงกับความตองการของตลาด

   รวมถึงเปนกิจกรรมที่มาจากความถนัดและความชอบ

 ของผูตองขังเปนพื้นฐาน

ã¹âÍ¡ÒÊ¹Õéμ ŒÍ§¢Í¢Íº¤Ø³ ·‹Ò¹ÊØÃ¾Å á¡ŒÇÀÃÒ´ÃÑÂ  
Í´Õμ¼ÙŒºÑÞªÒ¡ÒÃàÃ×Í¹¨íÒ¨Ñ§ËÇÑ́ μÃÑ§ áÅÐ¤Ø³Ê§‹Ò ÈØÀÃÑ¡É �  «Öè§à»š¹ËÑÇË¹ŒÒàÃ×Í¹¨íÒªÑèÇ¤ÃÒÇàËÃÕÂ§ËŒÍ§ ¾ÃŒÍÁ·Ñé§
à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè·Ø¡·‹Ò¹·ÕèãËŒ ¢ŒÍÁÙÅμ ‹Ò§æ ¾ÃŒÍÁ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡¡Ñº·ÕÁ§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÃÒª·Ñ³±� ¾ÃŒÍÁ¹Õéä´ŒàªÔÞªÇ¹ÊÁÒªÔ¡ÇÒÃÊÒÃÃÒª·Ñ³±� áÅÐ¼ÙŒÊ¹ã¨·Ø¡·‹Ò¹ ·‹Í§à·ÕèÂÇÀÒ¤ãμ Œ â´Âà©¾ÒÐ¨Ñ§ËÇÑ́ μÃÑ§ «Öè§ÁÕ·ÐàÅÊÇÂ ÁÕËÒ´·ÃÒÂ¢ÒÇ ¹íéÒ·ÐàÅãÊ à»š¹Ê¶Ò¹·ÕèãªŒ»ÃÐ¡Íº¾Ô¸ÕÇÔÇÒË �ãμ ŒÊÁØ·Ã 
áÅÐÁṎ Ø´´íÒ¹íéÒËÅÒÂáË‹§ áÅÐÂÑ§ÁÕ¶íéÒÁÃ¡μÁËÑÈ¨ÃÃÂ�¶íéÒ¹íéÒ à¡ÒÐÁØ¡ ·ÕèÍíÒàÀÍ¡Ñ¹μÑ§ ¨Ñ§ËÇÑ́ μÃÑ§ 
«Öè§ª‹Ç§·Õè́ ÕÊØ´ã¹ ¡ÒÃªÁ¶íéÒ¤×Í àÇÅÒ 10.00-14.00 ¹. 
ÃÐËÇ‹Ò§à´×Í¹¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¶Ö§à´×Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ 
áÅÐÂÑ§àªÔÞªÔÁÍÒËÒÃ·ÕèáÊ¹ÍÃ‹ÍÂ àª‹¹ μ ÔèÁªíÒ «Öè§ÁÕ·Ñé§¢Í§¹Öè§¢Í§·Í´ ¹ÔÂÁ¡Ô¹¡Ñ¹·Ñé§Á×éÍàªŒÒ ¡ÅÒ§ÇÑ¹ àÂç¹ áÅÐÂÑ§ÁÕ¢Í§½Ò¡¹‹Ò«×éÍ¤×Í à¤Œ¡àÁ×Í§μÃÑ§¹Ñè¹àÍ§ ¶ŒÒËÒ¡Ê¹ã¨
àÂÕèÂÁªÁàÃ×Í¹¨íÒªÑèÇ¤ÃÒÇàËÃÕÂ§ËŒÍ§ ·ÕÁ§Ò¹ÂÔ¹´Õ
·Õè̈ Ðà»š¹¼ÙŒ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ãËŒÍÕ¡´ŒÇÂ¤‹Ð !!!!!

15ว า ร ส า ร ร า ช ทั ณ ฑ  วารสารเพื่อความกาวหนาและรอบรูในงานราชทัณฑ



ËÑÇã¨àÃÒ¼Ù¡¡Ñ¹äÇŒ·ÕèÃÒª·Ñ³±�

ÊØ¤¹¸Ò «ÔÁμÃÐ¡ÒÃ

ÈÔâÃ¨¹� áÊ§Ë
ÔÃÑÞ

à¢ŒÁ â¾¸Ôì»‡ÍÁ ¤ÑÁ¾Ã ·Ô¾Ò¡Ã
ÊØ¹Ñ¹·� ÊØÇÃÃ³ÇÑ²¹�

ÊØÀÒ¾§È � ÍÔ¹·ÃÇÑªÃÐ

ºØÞ¸ÃÃÁ ¡íÒÅÑ§à¡×éÍ

ÊÔ¹ ÍØμÐ»ÐÅÐ
àÊ¹ÕÂ� ÃÑμ¹à¨ÃÔÞ

ÁÒÅÑÂÇÑÅÂ� ¡ØÅ
·¹Ñ¹· �

äªÂÂÑ¹μ� âªμ Ô¨Ñ¹·Ã �

·Í§ãº ¡Ôè§á¡ŒÇ



 
 

ติดตามอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน 
 

วารสารราชทัณฑ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 

สมัครสมาชิกไดท้ี่ : 
สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ 

โทร. 0 2526 9014 
http://pti.correct.go.th 



สมัครไดที่...สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ  โทรศัพท 0 2526 9014

1 ป 3 ฉบับ

าขาราชการราชทัณฑ โทรศัพท 0 2526

สมัครสมาชิกวารสารราชทัณฑ ป 2554

จุดเชื่อมโยงทุกความรู ของงานราชทัณฑ

100 บาท 



สถาบันพัฒนาขาราชการราชทัณฑ
กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม
222 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-967-2222  www.correct.go.th

กับหนาที่ในการควบคุมและแ
กไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง

จากรุนสูรุน  
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