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๔.๔ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาผู้ต้องขัง 
(ผู้ถวายรายงาน: นางชฎามาศธุวะเศรษฐกุล) 
 

 มูลนิธเิทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รบัความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
ระหว่างที่อยู่ในท่ีคุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ ทั้งนี้ เริ่มดำเนินโครงการจากเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง ๔ แห่ง จากนั้นกรมราชทัณฑ์ได้
พิจารณาคัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๒๑ แห่ง เพื่อขยายผลการดำเนินงาน ทำให้มีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน
๒๕ แห่ง (รายชื่อปรากฏตามตารางข้างล่าง) 

ปี พ.ศ. เรือนจำ/ทัณฑสถาน 

๒๕๔๐ ทัณฑสถานหญิงกลาง 

๒๕๔๓ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 

๒๕๔๕ เรือนจำกลางคลองเปรม 

๒๕๔๖ - ปัจจบุัน  ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธาน ี
เรือนจำอำเภอธัญบุร ี   เรือนจำพิเศษมีนบุรี     เรือนจำพิเศษธนบุรี     
เรือนจำกลางชลบุร ี   เรือนจำพิเศษพัทยา              เรือนจำกลางสงขลา 
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช  ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำกลางพิษณุโลก 
เรือนจำกลางนครพนม                เรือนจำกลางอุบลราชธาน ี เรือนจำจังหวัดนนทบุร ี
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม  เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา     
เรือนจำกลางเชียงใหม ่               เรือนจำกลางอุดรธาน ี              เรือนจำกลางสุราษฎร์ธาน ี

 
ผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๒ สรปุได้ดังนี ้
 
๑. การจัดการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาผู้ต้องขังในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 

ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินงานด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน
เพิ่มเติมอีกกว่า ๘๓ แห่ง รวมเป็นจำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ต้องขังเป็นจำนวน 
๑๐๘ แห่ง (จากจำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ ๑๔๒ แห่ง หรือคิดเป็น ๗๖ %) โดยมีการจัดการศึกษาในระดับ
ต่างๆ  ตามความสนใจและศักยภาพของผู้เรียน ตั้งแต่วิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น-ระยะยาว) การเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) และการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๑.๑  การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ข้อมูลผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ปัจจุบัน (ณ มกราคม ๒๕๖๓) มีผู้ต้องขังที่สำเร็จ

หลักสูตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น ๓๐ ชั่วโมงขึ้นไป) จำนวน ๒๒,๓๔๓ คน ผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา 
(ระดับ ปวช.-ปวส.) จำนวน ๒๕,๔๒๐ คน รวมทั้งสิ้น ๔๗,๗๖๓ คน 

สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้ต้องขังต้องขังเข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์จำนวน ๒,๑๗๐ คน และสำเร็จหลักสูตรวิชาชีพ
สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๑๗๐ คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๒๒ แห่ง และมีผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอาชีวศึกษา (อาทิ 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก) จำนวน ๒,๙๓๙ คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๔๓ แห่ง ซึ่งมีผู้ต้องขังจบ
หลักสูตรอาชีวศึกษาจำนวน ๓๒๗ คน รวมมีผู้ต้องขังที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นจำนวน ๕,๑๙๐ คน (นับซ้ำ) และมีผู้ต้องขัง
สำเร็จการศึกษาท้ัง ๒ หลักสูตรเป็นจำนวน ๒,๕๙๗ คน (นับซ้ำ) จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๖๓ แห่งโดยมีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่จัดการ
อบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขังจำนวนมากในลำดับต้นๆ ดังน้ี 
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• หลักสูตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษามากที่สุด ๕ อันดับ  ได้แก่ 
เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๔๔๐ คน)  เรือนจำกลางชลบุรี (๓๐๐ คน) เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (๓๐๐ คน) 
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร (๒๐๔ คน) และเรือนจำจังหวัดพังงา (๑๒๔ คน) 

• หลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช.-ปวส.) ของเรือนจำ/ทัณฑสถานที่มีผู้ต้องขังสำเร็จการศึกษามากที่สุด ๕ อันดับ คือ 
เรือนจำกลางคลองไผ่ (๓๐๕ คน) เรือนจำจังหวัดเลย (๒๑๑ คน)  เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด (๑๘๙ คน) เรือนจำอำเภอ 
สีคิ้ว (๑๗๔ คน)  และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (๑๕๓ คน) 

จำนวนผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและหลักสูตร ปวช./ปวส. (ปีการศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๖๒) 
ปีพ.ศ. ข้อมูลแตล่ะปีรวบรวมจาก 

เรือนจำ/ทณัฑสถาน (แห่ง) 
จำนวนผู้ต้องขังที่จบ 
หลักสตูรวิชาชีพ (คน) 

จำนวนผู้ต้องขังที่จบ 
หลักสตูร ปวช.-ปวส. (คน) 

จำนวนรวมผูต้้องขัง 
ที่จบการศึกษา (คน) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ๑๗ ๑๑๐ ๙๓๐ ๑,๐๔๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๔ ๗๒๓ ๘๘๖ ๑,๖๐๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒๐ ๗๔๑ ๖๒๖ ๑,๓๖๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๓๙ ๑,๕๑๑ ๑,๗๖๘ ๓,๒๗๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ๓๖ ๑,๗๗๐ ๖๗๗ ๒,๔๔๗ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๒ ๑,๒๐๑ ๓๓๘ ๑,๕๓๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖๔ ๑,๙๙๗ ๑,๘๔๙ ๓,๘๔๖ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ๗๖ ๒,๓๔๘ ๓,๙๕๖ ๖,๓๐๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๗ ๒,๑๑๑ ๓,๙๔๑ ๖,๐๕๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖๓ ๑,๙๑๓ ๒,๘๑๐ ๔,๗๒๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕๖ ๒,๕๓๙ คน (๒๒ แห่ง) ๓,๒๘๘ (๔๑ แห่ง) นับซ้ำ ๕,๘๒๗ (๖๖ แห่ง) นับซ้ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ๘๖ ๓,๑๗๓ คน (๔๘แห่ง) ๑,๔๓๒ (๓๘ แห่ง)นับซ้ำ ๔,๖๐๕ (๘๖ แห่ง) นับซ้ำ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ๖๓ ๒,๑๗๐ คน (๒๒ แห่ง) ๒,๙๑๙ (๔๑ แห่ง) นับซ้ำ ๕,๐๘๙ (๖๓ แห่ง) นับซ้ำ 
 รวมทั้งสิ้น ๒๒,๓๔๓ คน ๒๕,๔๒๐ คน นับซ้ำ ๔๗,๗๖๓ คน นับซ้ำ 

หมายเหต ุ  
๑) หลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลาในการอบรมต้ังแต่ ๓๐ - ๑๐๐ ชั่วโมง (หลักสูตรในแต่ละเรือนจำ/ทัณฑสถานแตกต่างกัน เช่น การซ่อม

บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์, การใช้งานโปรแกรม Excel, การใช้งานโปรแกรม Word, คอมพิวเตอร์กราฟิก, การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน 
๒) หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) ด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
๓) หลักสูตรอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) สาขาที่มีวิชาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ปวช.สาขาช่างก่อสร้าง (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ, วิชาเขียนแ บบ

ก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์), ปวช.สาขาช่างยนต์ (วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ) และ ปวส.สาขาเทคนิคก่อสร้าง (วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงาน
อาชีพ, เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์) 

 
๑.๒  โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต  

ปี พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(มสธ.) เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิ 
(ต่อมา มสธ. ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓) ภายหลัง มสธ. ปรับเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร (เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ต้องขังให้สูงขึ้น สำหรับ
ผู้ต้องขังที่มีความสนใจ และมีศักยภาพท่ีจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ ยังไม่สิ้นสุดปีการศึกษา จึงยังไม่ทราบจำนวน
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ผู้สำเร็จการศึกษา) โครงการเทคโนโลยีบัณฑิตมีผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาจำนวน ๖๖ คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๑๑ แห่ง โดยแบ่ง
ออกเป็น  

• ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ (ปีการศึกษา ๒๕๔๘ 
- ๒๕๕๖) จำนวน ๕๓ คน เป็นชายจำนวน ๔๐ คน เป็นหญิงจำนวน ๑๓ คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๗ แห่ง 

• ปริญญาตรีหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
จำนวน ๑๓ คน เป็นชายจำนวน ๑๑ คน เป็นหญิงจำนวน ๒ คน จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ๗ แห่ง 
 

ข้อมูลผูต้้องขังที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการเทคโนโลยีบณัฑติ 
(หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ /  

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร) 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๖๑ 

 
 

เรือนจำ/ทณัฑสถาน 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรม 
(ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖) 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
แขนงวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 

รวม 
(คน) 

 (ปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ป ี๒๕๕๓) ๒๕๕๗–๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑  
 ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ๑๕ - - - ๑ - - - ๑๖ 
๒. ทัณฑสถานหญิงกลาง - ๑๒ - ๑ - - - ๑ ๑๔ 

๓. ทัณฑสถานนครราชสีมา - ๑ - - - - - - ๑ 
๔. เรือนจำกลางคลองเปรม ๒๒ - ๑  ๑ - ๔ - ๒๘ 

๕. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ๑ - - - - - - - ๑ 
๖. เรือนจำกลางพิษณุโลก - - ๑ - - - - - ๑ 

๗. เรือนจำกลางสงขลา ๑ - - - - - - - ๑ 
๘. เรือนจำอุดรธาน ี - - - - ๑ - - - ๑ 
๙. เรือนจำจังหวัดลำพูน - - ๑ - - - - - ๑ 
๑๐. เรือนจำพิเศษพัทยา - - - - - - ๑ - ๑ 
๑๑. เรือนจำอำเภอนางรอง ๑ - - - - - - - ๑ 

รวมเป็น (คน) ๔๐ ๑๓ ๓ ๑ ๓ - ๕ ๑ ๖๖ คน 
 ๕๓ คน (๗ แห่ง) ๔ คน (๔ แห่ง) ๓ คน (๓ แห่ง) ๖ คน (๓ แห่ง) (๑๑ แห่ง) 

(ที่มา : http://br.correct.go.th (สำนกัพัฒนาพฤตินิสยั กรมราชทัณฑ์)) ข้อมลู ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 

 
๒. รายได้ที่เกิดจากการใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ในการประกอบอาชีพขณะที่ถูกคุมขัง 
 หลังจากที่ผู้ต้องขังได้รับการอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผู้ต้องขังในทัณฑสถาน /เรือนจำ ผู้ต้องขังสามารถสร้าง
รายได้ในขณะที่ถูกคุมขัง โดยทำงานท่ีอาศัยความรู้ที่เรียนมา อาทิ การพิมพ์ การออกแบบ ฯลฯ โดยจำนวนรายได้ของผู้ต้องขังตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖,๘๗๔,๕๘๓ บาท (เจ็ดสิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบสาม
บาทถ้วน) โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายงานรายได้ของผู้ต้องขังจากเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่องจำนวน ๖ แห่งเป็นเงิน ๑๑,๘๖๔,๗๓๔
บาท (สิบเอ็ดบ้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ทั้งนี้ รายได้เกิดจากการรับจ้าง เช่น พิมพ์งาน ทำหนังสือเสียงเดซี่ 
การ์ดอวยพร การจัดทำกระดาษเขียนจดหมาย, Call Center ฯลฯ ภายในเรือนจำ รายละเอียดดังนี้ 
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ป ี ทัณฑสถาน
หญิงกลาง 

เรือนจำพิเศษ
กรุงเทพ 

ทัณฑสถานบำบัด
พิเศษกลาง 

ทัณฑสถาน 
วัยหนุ่มกลาง 

ทัณฑสถานหญิง

นครราชสีมา 
ทัณฑสถานบำบัด

พิเศษหญิง 
เรือนจำพิเศษ 

มีนบุรี 
รวมรายได้/ป ี

๒๕๔๕ ๓๕๖,๓๙๘ - - - - - - ๓๕๖,๓๙๘ 

๒๕๔๖ ๕๑๐,๐๓๘ - - - - - - ๕๑๐,๐๓๘ 

๒๕๔๗ ๗๕๘,๔๒๕ ๙๖,๐๔๕ ๘๙,๖๗๕ - - - - ๙๔๔,๑๔๕ 

๒๕๔๘ ๕๘๑,๗๒๓ ๑๗๙,๗๘๓ ๑๔๙,๙๙๔ - - - - ๙๑๑,๕๐๐ 

๒๕๔๙ ๕๖๙,๖๐๗ ๒๑๓,๓๘๔ ๒๓๒,๑๘๗ - - - - ๑,๐๑๕,๑๗๘ 

๒๕๕๐ ๗๒๐,๖๓๔ ๒๕๘,๖๖๙ ๑๕๐,๓๗๕ - - - - ๑,๑๒๙,๖๗๘ 

๒๕๕๑ ๘๗๑,๒๑๔ ๒๒๖,๔๖๐ ๑๘๔,๘๕๙ - - - - ๑,๒๘๒,๕๓๓ 

๒๕๕๒ ๗๔๐,๖๑๐ ๒๐๐,๘๑๕ ๗๔,๗๖๐ ๑๘๙,๘๓๔ - - - ๑,๒๐๖,๐๑๙ 

๒๕๕๓ ๑,๐๓๐,๘๙๔ ๑๓๑,๖๗๐ ๑๓,๖๐๕ ๑๔๑,๘๕๓ - - - ๑,๓๑๘,๐๒๒ 

๒๕๕๔ ๖๙๐,๒๔๐ ๑๓๓,๗๖๐ ๑๘๘,๘๙๖ ๘๓,๗๓๐ - - - ๑,๐๙๖,๖๒๖ 

๒๕๕๕ ๑,๑๘๔,๓๖๕ ๗๒,๒๐๐ ๑๖๖,๓๒๓ ๔๖,๐๗๖ - - - ๑,๔๖๘,๙๖๔ 

๒๕๕๖ ๑,๔๗๖,๖๙๓ - ๑๙๓,๓๘๐ - ๑๖๓,๙๗๕ ๒๙๗,๓๓๙ - ๒,๑๓๑,๓๘๗ 

๒๕๕๗ ๑,๒๗๑,๘๒๒ ๑๕๒,๐๐๐ ๙๑,๘๘๐ ๑๘,๒๒๐ - ๑,๒๙๖,๐๐๐ - ๒,๘๒๙,๙๒๒ 

๒๕๕๘ ๑,๒๐๘,๒๗๑ ๑๒๖,๐๐๐ ๒๔๓,๙๐๓ ๘,๘๐๙.๙๖ - ๑๒,๐๕๘,๘๐๐ ๕๔,๖๐๐ ๑๓,๗๐๐,๓๘๔ 

๒๕๕๙ ๑,๒๖๔,๓๖๑ - - ๔,๐๖๘ - ๑๐,๑๓๕,๖๖๐ ๗๓,๒๒๕ ๑๑,๔๗๗,๓๑๔ 

๒๕๖๐ ๑,๐๐๓,๗๔๐ ๖๘,๐๐๐ ๑๓๔,๑๓๘ ๙๐,๐๐๐  - ๑๐,๓๑๔,๔๑๕ ๓๔,๙๕๐ ๑๑,๖๔๕,๒๔๓ 

๒๕๖๑ ๑,๖๘๐,๖๐๙ ๖๒,๐๐๐ ๑๖๒,๐๓๔ ๑๓๕,๐๐๐ - ๙,๙๒๘,๗๘๐ ๑๘,๐๗๕ ๑๑,๙๘๖,๔๙๘ 

๒๕๖๒ ๑,๒๖๒,๘๗๐ ๘๖,๐๐๐ ๕๒๒,๔๕๘ ๑๗๑,๕๐๐ - ๙,๘๐๔,๐๐๖ ๑๗,๙๐๐ ๑๑,๘๖๔,๗๓๔ 

รวมเป็น ๑๗,๑๘๒,๕๑๔ ๒,๐๐๖,๗๘๖ ๒,๕๙๘,๔๖๗ ๘๘๙,๐๙๑ ๑๖๓,๙๗๕ ๕๓,๘๓๕,๐๐๐ ๑๙๘,๗๕๐ ๗๖,๘๗๔,๕๘๓ 

(ที่มา : กองพัฒนาพฤตินิสยั กรมราชฑณัฑ์ ข้อมูล ณ วันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
หมายเหตุ ตวัอย่างรายได้ในปี ๒๕๖๒ ที่เกิดจากการรับจ้างทำงานหลังจากได้รบัความรู้จากโครงการในพระราชดำริฯ 

• ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี มรีายได้จากการจัดทำการ์ดอวยพร การจดัทำกระดาษเขยีนจดหมาย, Call Center (ปี ๒๕๕๘ มีผู้ต้องขัง
ปฏิบัติงาน call center จำนวน ๒๐ คน, ปี ๒๕๖๐ มีผู้ต้องขังปฏิบัติงาน call center จำนวน ๗๘ คน ปี ๒๕๖๑ มีผูต้้องขังปฏิบัติงาน call 
center จำนวน ๙๐คน ป ี๒๕๖๒ มีผู้ตอ้งขังปฏิบัติงาน call center จำนวน ๗๘ คน) รายได้จาก call center เฉลี่ยเดือนละ ๗๘๐,๐๐๐ บาท 

• ทัณฑสถานหญิงกลางมีรายได้จากการจดัทำหนังสือเสียงเดซ่ี ให้แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ (เป็นเงิน ๑๔๔,๔๖๑บาท) รับจา้งสแกน
หนังสือเก่าจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท) และรายได้จากการทำการ์ตูนอนิเมชั่น สมดุไดอารี่ การ์ด กระดาษ
เขียนจดหมาย (เป็นเงิน ๙๑๓,๖๔๐ บาท) 

• เรือนจำพิเศษกรุงเทพ, เรือนจำพิเศษมนีบุรี, ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง มีรายได้จากการจัดทำกระดาษเขยีนจดหมาย การ์ด พวงกุญแจ ไดอารี่ 
 

๓. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ต้องขัง 
๓.๑ การพัฒนาผู้ต้องขังให้มีทักษะในการถอดความเสียง (ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง จ.ปทุมธานี) 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) ได้พัฒนา “ระบบถอดความเสียงพูดแบบทันต่อ
เวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล” ซึ่งโปรแกรมถอดความเสียงน้ีจะช่วยแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ โดยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะใน
การถอดความเสียง มาทำหน้าท่ีถอดความเสียงพูดแบบทันต่อเวลาผ่านระบบสื่อสารทางไกล โปรแกรมนี้จะเป็นศูนย์กลางในการจัดส่ง
ไฟล์เสียงไปยังเจ้าหน้าท่ีถอดความเสียง แล้วนำข้อความจากเจ้าหน้าท่ีถอดเสียงจากหลายคน มารวบรวมเป็นข้อความเดียวกัน  

ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เนคเทค ร่วมกับ มูลนิธิฯ และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจัดทำ “โครงการฝึกถอดความเสียงพูด เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านการถอดความเสียงพูดแก่ผู้ต้องขัง” เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานถอดความเสียงรายการโทรทัศน์ที่จะต้องมีคำ
บรรยายแทนเสียงแบบเปิด/ปิดได้ (ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ประกาศ ณ วันท่ี 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) โดย มูลนิธิฯ ได้จัดหาชุดคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๐ ชุด ให้แก่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้ใน
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การฝึกทักษะในการถอดความเสียงและรับงานเป็นวิชาชีพในทัณฑสถานอีกอาชีพหนึ่ง ทางทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงได้คัดเลือก
ผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐ คน เนคเทคได้ฝึกทักษะการถอดความเสียง ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ การทดสอบการพิมพ์
สัมผัสตามตัวอักษรบนหน้าจอ ผ่านโปรแกรม RevivaType  ระยะที่ ๒ การทดสอบการสะกดคำในภาษาไทย ระยะที่ ๓ การทดสอบ
การพิมพ์ถอดความเสียงพูด  

หลังจากฝึกทักษะครบ ๓ ระยะแล้ว เนคเทคได้คัดเลือกผู้ต้องขังโดยพิจารณาจากความถูกต้องของข้อความและความเร็วใน
การพิมพ์ แล้วคัดเลือกผู้ต้องขังจำนวน ๑๐ คน (จาก ๒๐ คนที่เข้าร่วมระยะ ๑ และ ๒) เพื่อฝึกฝนในลำดับต่อไป เพื่อเตรียมความ
พร้อมรับจ้างงานถอดความเสียง โดยให้ผู้ต้องขังได้ฝึกสะกดคำยากและคำทับศัพท์ โดยอ้างอิงตามโปรแกรมพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฝึกการถอดความเสียงจากไฟล์เสียงของการเรียนการสอนในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร 

สำหรับแผนดำเนินงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หลังจากผู้ต้องขังได้รับการฝึกฝนถอดความเสียงจนมีความชำนาญ เนคเทคจะ
ดำเนินการจ้างผู้ต้องขังในการรับงานจัดทำคำบรรยายแทนเสียงซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ทางการได้ยิน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และรายการโทรทัศน์ ได้ด้วยการอ่าน
ข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง โดยระยะแรก เนคเทคจะส่งงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครซึ่งจัดสอนหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ในการเรียนการสอนจะจัดให้มี
บริการคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา เพื่อให้นักศึกษาท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถติดตามเนื้อหาวิชาในระหว่างการ
เรียนการสอนได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการบันทึกวิดีโอการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้ โดย
จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำบรรยายแทนเสียงแบบทันต่อเวลา และกำกับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อความแต่ละประโยค
ในวิดีโอ ตามแนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพสำหรับการให้บริการโทรทัศน์ (ตามประกาศ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ 
ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยกำหนดค่าตอบแทน
ให้แกท่ัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงในอัตรา ๕๐๐ บาทต่อ ๑ ช่ัวโมงคำบรรยายเสียง 

 
๓.๒ การอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑข์องทัณฑสถานหญิงกลาง (ทัณฑสถานหญงิกลาง กรุงเทพฯ) 

เนื่องจากทัณฑสถานหญิงกลางได้เปิดร้านอาหาร “ครัวชวนชม” มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการฝึก
อาชีพของผู้ต้องขังหญิงของทัณฑสถานหญิงกลาง รายได้จากการขายอาหารส่วนหนึ่งเป็นทุนตั้งตัวให้กับผู้ต้องขังหญิงยามเมื่อพ้นโทษ
ไปแล้ว นอกจากการสอนอาชีพการทำอาหารให้แก่ผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงกลางได้ฝึกวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขังอีกด้วย 
เนื่องจากปัจจุบันอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทกับงานของทุกหน่วยงาน จึงทำให้มีผู้สนใจหันมาประกอบอาชีพทางดา้น
คอมพิวเตอร์กันมากขึ้น เพราะมีตำแหน่งงานให้เลือกทำ มีรายได้ค่อนข้างดี และสามารถพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้
สูงขึ้นได้อีกด้วย โดยเป็นท่ียอมรับกันว่าผู้ที่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ย่อมจะหางานทำได้ง่ายกว่าผู้ที่ขาดความรู้และประสบการณ์
ทางด้านคอมพิวเตอร์  

 มูลนิธิฯ ได้รับทราบจากผู้ประสานงานของทัณฑสถานหญิงกลางว่า ผู้ต้องขังมีทักษะในการใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิกและ
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ Photoshop Illustrator ดังนั้น มูลนิธิฯ ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงกลาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี โดย ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลติภณัฑ์ของทัณฑสถานหญิงกลาง” 
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ให้แก่ผู ้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู้ต้องขังสามารถสร้างออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้
หลากหลายรูปแบบ โดยมีผู้ต้องขังเข้าอบรมจำนวน ๒๐ คน ในการอบรมผู้ต้องขังได้ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์คุกกี้ จำนวน ๒๐ แบบ
ภายหลังการอบรมได้คัดเลือกผลงานของผู้ต้องขังที่มีความโดดเด่นจำนวน ๒ ผลงาน แล้วนำมาผลิตเป็นซองคุกกี้เพ่ือจัดจำหน่ายจริง ณ 
ร้านชวนชม โดย ผศ.บุญเลี้ยง แก้วนาพันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ มูลนิธิเงินทุนงานแสดงการพิมพ์ มูลนิธิอาจารย์กำธร สถิรกุล 
วารสาร ข่าวสารในวงการพิมพ์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์ซองคุกกี้ จำนวน ๒,๐๐๐ ซอง (ผลงาน ๒ แบบ แบบละ ๑,๐๐๐ 
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ซอง) มาใช้ในการบรรจุคุกกี้จำหน่าย ณ ร้านชวนชม ซึ่งทัณฑสถานหญิงกลางได้นำซองดังกล่าวบรรจุคุกกี้ขายในช่วงเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ที่ผู้สนใจซื้อคุกกี้มากขึ้น เนื่องจากซองบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบน่าสนใจ สะอาด ทันสมัย และมีมาตรฐาน 
 
๓.๓   การจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ในรูปแบบมาตรฐานหนังสือ เล็กทรอนิกส์ EPUB๓  
       (ทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพฯ)  
 ตามที่มูลนิธิฯ ร่วมมือกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จัดทำ “หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มาตรฐาน EPUB๓” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเผยแพร่บน “คลังหนังสือเพื่อการแบ่งปันบนอินเทอร์เน็ตของห้องสมุดดิจิทัลพระราชทาน 
โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ” เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันให้สามารถเข้าถึงหนังสือที่มี
คุณค่านี้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีคณะทำงานจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ
สะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. ได้พัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ผู้ต้องขังของทัณฑสถานหญิงกลางให้สามารถจัดทำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB๓ โดยมีผลงานการจัดทำหนังสือสารานุกรมไทยฯ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB๓ 
แบบ Fixed layout (รูปแบบ EPUB๓ ที่มีการจัดหน้าหนังสือเหมือนต้นฉบับและมีการฝังเสียงท่ีบันทึกไว้ในหนังสือ)  
 ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ผูต้้องขังได้จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สารานุกรมไทยฯ ตาม
มาตรฐาน EPUB๓ แบบ Fixed layout จำนวน ๑๑ เล่ม (เล่มที่ ๓๐ - ๔๑) โดยให้ค่าตอบแทนแก่ผู้ต้องขังเป็นเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ 
บาท และจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สารานุกรมไทยฯ ตามมาตรฐาน EPUB๓ แบบ Reflowable จำนวน ๒๗ เล่ม (เล่มที่ ๑ – ๒๗) 
โดยมลูนิธฯ ได้มอบคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน ๒ ชุดเป็นการตอบแทน ให้แก่ทัณฑสถานหญิงกลาง  
ทัณฑสถานหญิงกลางได้ส่งมอบใหโ้ครงการสารานุกรมไทย ทั้งหมด ๓๘ เล่ม เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ทางสารานุกรมไทยฯ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบเกี่ยวกับรูปภาพว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือไม่ หากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป  
 
๓.๔ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน 
 ด้วยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูและ
นักเรียนในชนบท เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนในด้านการทำธุรกิจออนไลน์ (E-commerce) สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่อง
ทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๖๒ 
มูลนิธิฯ ได้ขยายการดำเนินงานไปยังเรือนจำ/ทัณฑสถานโดยจัดทำ “โครงการพัฒนาความสามารถด้านไอซีทีที่สนับสนุนการทำธุรกิจ
ออนไลน์ของเรือนจำ/ฑัณฑสถานให้แก่ผู้ต้องขัง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อช่วยสร้างรายไดใ้ห้แก่ผู้ต้องขัง 
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการทำธุรกิจออนไลน์ให้แก่ผู้ต้องขัง และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีทักษะด้านการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยมีแผนการดำเนินการ ดังนี ้

ลำดับ กิจรรม ช่วงเวลา 

๑ จัดสัมมนา/อบรมเชิงปฏิบตัิการใหก้ับผู้ประสานงานเรือนจำ/ทณัฑสถาน พฤศจิกายน  - ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๒ เรือนจำ/ทณัฑสถานสร้างเพจร้านค้า ดำเนินการเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ ภายใน ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
๓ คัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ อย่างน้อย ๔ แห่ง พร้อม

คัดเลือกผู้ต้องขังเป็นผู้ช่วยในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบหน้าร้าน การเขียน
เรื่องเล่าผลติภณัฑ์ การออกแบบบรรจุภณัฑ์ การถ่ายภาพสินค้า ฯลฯ  

ภายใน ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๔ เรือนจำ/ทณัฑสถาน เริม่การขายสินค้าออนไลน์ และรายงานผลยอดขาย มกราคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๕ มูลนิธิฯ จดัหาบทเรยีนหลักสูตร “การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจทิัล” และเรือนจำ/
ทัณฑสถานนำบทเรียนนีไ้ปใช้ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของ
ผู้ต้องขัง 

มีนาคม ๒๕๖๓ 
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ลำดับ กิจรรม ช่วงเวลา 
๖ เรือนจำ/ทณัฑสถานจัดอบรมหลักสูตรอีคอมเมริ์ซให้กับผูต้้องขัง โดยนำบทเรียนแบบ 

off-line ใหผู้ต้้องขังได้เรียนรูเ้พื่อพัฒนาสมรรถนะด้านอีคอมเมริ์ซ จัดสอบให้ได้รับใบ
ประกาศนียบตัร ตามมาตรฐานคณุวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 
 

พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
 

เมื่อวันท่ี ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กรมราชทัณฑไ์ด้คัดเลือกเรือนจำ/ทณัฑสถานท่ีมีสินค้าของผู้ต้องขังจำหน่ายอยู่แล้ว 
ใหเ้ข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การสรา้งธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ณ ศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๒๓ แห่ง ดังนี ้

ภาค เรือนจำ/ทณัฑสถานท่ีเข้าร่วม 

ภาคกลาง ๑. เรือนจำกลางกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร ๒. ทัณฑสถานบำบัดพเิศษหญิง จ.ปทุมธานี 
๓. เรือนจำพเิศษกรุงเทพมหานคร กรุงเทพ ๔. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรุงเทพ 
๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพ  ๖. เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพ 
๗. เรือนจำพเิศษมีนบุรี กรุงเทพ  ๘. เรือนจำพเิศษธนบุรี กรุงเทพ 
๙. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จ.ปทุมธานี ๑๐. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 
๑๑. เรือนจำจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบรุี   ๑๒. เรือนจำพิเศษพัทยา จ.ชลบุร ี
๑๓. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ๑๔. เรือนจำกลางสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 

ภาคเนือ ๑๕. ทณัฑสถานหญิงพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ๑๖. ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
๑๗. เรือนจำกลางนครสวรรค์ จ.นครสวรรค ์

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

๑๘. ทณัฑสถานหญิงนครราชสีมา จ.นครราชสมีา ๑๙. เรือนจำกลางขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาคตะวันออกและ
ตะวันตก 

๒๐. ทณัฑสถานหญิงชลบุรี จ.ชลบุรี  ๒๑. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จ.จันทบุรี 
๒๒. เรือนจำกลางราชบุรี จ.ราชบุรี 

ภาคใต ้ ๒๓. ทณัฑสถานหญิงสงขลา จ.สงขลา 
 
ภายหลังการอบรม กรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง จำนวน ๕ แห่ง (จาก ๒๓ แห่ง) ได้แก่ (๑) เรือนจำ

กลางกำแพงเพชร (๒) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี (๓) ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (๔) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และ  
(๕) เรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่องจะดำเนินกิจกรรมในเชิงลึก อาทิ สร้างเพจร้านค้า ขายสินค้าออนไลน์ 
คัดเลือกผู้ต้องขังชั้นดีมาเป็นผู้ช่วยในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของเรือนจำ/ทัณฑสถาน โดยให้ทำในขอบเขตที่สามารถทำได้ เช่น 
เขียน story สินค้า, การทำสต็อกสินค้า เป็นต้น 

จากการติดตามยอดจำหน่ายสินค้า (เฉพาะยอดจำหน่ายสินค้าออนไลน์) ของเรือนจำ/ทัณฑสถานนำร่อง ๕ แห่ง ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – มกราคม ๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๔๖๙,๐๔๑ บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) แสดงดังรูป 
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๔. ผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วประกอบอาชีพเกี่ยวกับไอที (แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ) จำนวน ๒๒ คน ดังนี ้

เรือนจำ/ทณัฑสถาน ผู้ต้องขัง (คน) เรือนจำ/ทณัฑสถาน ผู้ต้องขัง (คน) 

๑) ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ๕ ๒) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง ๓ 
๓) ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยธุยา ๒ ๔) เรือนจำกลางนครพนม ๒ 

๕) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ๒ ๖) ทัณฑสถานหญิงกลาง ๒ 
๗) เรือนจำกลางชลบุร ี ๒ ๘) เรือนจำกลางพิษณุโลก ๒ 

๙) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ๑ ๑๐) เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ๑ 
 
๕. แผนงานการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ 

๑) การพัฒนาความสามารถด้านไอซีทีที่สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ของเรือนจำ/ฑัณฑสถานให้แก่ผู้ต้องขัง  โดยเรือนจำ/
ทัณฑสถานนำร่องดำเนินการขายสินค้าออนไลน์ มีผู้ต้องขังชั้นดีมาเป็นผู้ช่วยในการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ มูลนิธิฯ จัดหา
บทเรียนหลักสูตรอีคอมเมิรซ์แบบ off-line แล้วเรือนจำ/ทัณฑสถานนำบทเรียนนี้ไปพัฒนาความรูใ้ห้แก่ผู้ตอ้งขัง สนับสนุนให้
ได้สอบวัดสมรรถนะด้านด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่ผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) 

๒) การพัฒนาผู้ต้องขังของทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงให้มีทักษะสามารถรับงานจ้างในการถอดความเสียงการเรียนการสอน 
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (การเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน) ตลอดจนการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับรายการโทรทัศน์ที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้าง
รายได้ในขณะถูกคุมขัง 

๓) การพัฒนาทักษะความสามารถด้านมัลติมีเดียให้แก่ผู้ต้องขัง ได้แก่ การสร้างงานกราฟิก, การตัดต่อวีดิทัศน์, การตกแต่งภาพ, 
การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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เรือนจ าพิเศษกรุงเทพ

ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษหญิงปทุมธานี

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เรือนจ ากลางก าแพงเพชร

จ านวนเงิน (บาท)

ยอดจำหน่ายสินค้าประจำปี ๒๕๖๒ ของเรือนจำ/ทณัฑสถาน จำนวน ๕ แห่ง 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ –  มกราคม ๒๕๖๓ 
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๖.  ประเด็นเสนอต่อที่ประชุม 
 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ และเห็นชอบแผนดำเนินงานและงบประมาณปี ๒๕๖๓  

 


