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โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีได้ด�ำเนนิ โครงการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่พฒันาผู้ต้องขัง ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ผูต้้องขังได้รับควำมรู้และทกัษะเก่ียวกับกำรใช้คอมพวิเตอร์

ระหว่ำงทีอ่ยู่ในทีคุ่มขัง ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์เพือ่สร้ำงรำยได้และคุณค่ำต่อตนเอง และน�ำควำมรูแ้ละทักษะด้ำนคอมพวิเตอร์

ที่ได้รับระหว่ำงต้องโทษ ไปประกอบอำชีพเมื่อพ้นโทษได้ 

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่พฒันาผู้ต้องขัง เร่ิมด�ำเนนิโครงกำรจำกเรือนจ�ำ/ทณัฑสถำนน�ำร่อง 4 แห่ง จำกนัน้ กรมรำชทณัฑ์

ได้พจิำรณำคดัเลอืกเรอืนจ�ำ/ทัณฑสถำน 21 แห่ง เพือ่ขยำยผลกำรด�ำเนนิงำนท�ำให้มเีรือนจ�ำ/ทณัฑสถำนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรท้ังสิน้ 25 แห่ง 

(รำยช่ือปรำกฏตำมตำรำง) โดยทกุเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนมกีำรจดักำรเรียนกำรสอนวิชำทีเ่ก่ียวกับคอมพวิเตอร์ในหลกัสตูรระยะสัน้ และ

หลักสูตรระยะยำว และปัจจุบันกรมรำชทัณฑ์ได้ขยำยห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนกว่ำ 106 แห่งท่ัวประเทศ           

(ข้อมูล ณ พ.ศ. 2558)

 1. ทัณฑสถำนหญิงกลำง

 4. เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม
5. ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยำ
6. ทัณฑสถำนวัยหนุ่มกลำง
7. ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธำน่ี
8. เรือนจ�ำอ�ำเภอธัญบุรี
9. เรือนจ�ำพิเศษมีนบุรี
10. เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
11. เรือนจ�ำกลำงชลบุรี
12. เรือนจ�ำพิเศษพัทยำ
13. เรือนจ�ำกลำงสงขลำ 
14. เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช

 2. เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหำนคร
 3. ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษกลำง

2540
2543

2545
2546 - ปัจจุบัน

รายชื่อเรือนจำา/ทัณฑสถานในโครงการ

15. ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่
16. เรือนจ�ำกลำงพิษณุโลก
17. เรือนจ�ำกลำงนครพนม
18. เรือนจ�ำกลำงอุบลรำชธำนี
19. เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี
20. เรือนจ�ำกลำงสมุทรสงครำม
21. เรือนจ�ำกลำงฉะเชิงเทรำ
22. ทัณฑสถำนวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยำ
23. เรือนจ�ำกลำงเชียงใหม่
24. เรือนจ�ำกลำงอุดรธำนี
25. เรือนจ�ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี



158

  สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มพีระรำชด�ำริว่ำ ผูต้้องขังทีก่ระท�ำควำมผดิและต้องรับโทษอยู่ในเรือนจ�ำนัน้

ยังเป็นผูท้ีม่ศีกัยภำพท่ีจะพฒันำตนเองให้เป็นคนดีได้ หำกได้รับกำรอบรมควำมรูด้้ำนศลีธรรม คุณธรรม ควบคูไ่ปกับกำรอบรมให้

ควำมรู้ด้ำนวชิำกำร โดยเฉพำะวิชำกำรทีส่ำมำรถน�ำไปประกอบอำชีพได้เมือ่พ้นโทษ และเป็นทีต้่องกำรของตลำดแรงงำน เช่น 

วิชำกำรด้ำนคอมพวิเตอร์ หำกผูต้้องขังได้รบักำรอบรมควำมรูค้วำมสำมำรถในด้ำนเทคโนโลยีสมยัใหม่นีแ้ล้ว เมือ่พ้นโทษจะสำมำรถ

น�ำควำมรูค้วำมสำมำรถทีไ่ด้รบัระหว่ำงต้องโทษไปประกอบอำชีพสจุริตเป็นพลเมอืงดีของสงัคมและประเทศชำตต่ิอไป

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ           

ให้ริเร่ิมจัดท�ำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในเรือนจ�ำและสอนคอมพิวเตอร์ให้แก่นักโทษ         

ในเรือนจ�ำ โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพัฒนำผู้ต้องขังเริ่มด�ำเนินกำรในปี                   

พ.ศ. 2540 โดยจดัอบรมควำมรู้คอมพวิเตอร์ให้แก่ผูต้้องขังในเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนน�ำร่อง 

4 แห่ง แต่ละแห่งได้รบัพระรำชทำนคอมพวิเตอร์ 20 เคร่ือง และเครือ่งพมิพ์ 3 เคร่ือง 

โดยเปิดสอนตัง้แต่วิชำข้ันพืน้ฐำนไปจนถึงระดบัสงู รวมถึงกำรซ่อมบ�ำรุงคอมพวิเตอร์

และกำรออกแบบสือ่สิง่พมิพ์ 

ผูต้้องขังได้รบัประโยชน์จำกห้องเรียนคอมพวิเตอร์นี ้ หลำยคนมรีำยได้จำกกำร

รบัจ้ำงพมิพ์งำน ออกแบบบัตรอวยพร ส.ค.ส เพือ่จ�ำหน่ำย และบำงคนน�ำควำมรูไ้ปเริม่

ธรุกิจส่วนตวั (เช่น ร้ำนถ่ำยรปูดิจทัิล) เมือ่พ้นโทษไปแล้ว จำกข้อมลู 8 ปีย้อนหลงั   

(พ.ศ. 2550-2557) มผีูต้้องขังได้รบักำรอบรมวิชำชีพคอมพวิเตอร์ไปกว่ำ 20,000 คน                 

เกิดรำยได้จำกกำรใช้ควำมรู้ด้ำนไอทีสร้ำงผลงำนในระหว่ำงที่ถูกคุมขัง คิดเป็นเงิน 

รวมกว่ำ 13 ล้ำนบำท เรือนจ�ำได้มอบค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ต้องขังแม้จะไม่มำกนัก 

แต่ก็พอเป็นค่ำใช้จ่ำยท่ีจ�ำเป็น หรือส่งให้ครอบครวัได้

 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ : โอกาสทองของผู้ต้องขัง
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กรมรำชทณัฑ์ได้จดักำรศกึษำวิชำชีพคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรระยะสัน้-ระยะยำว) กำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูรอำชีวศกึษำ (ระดับ 

ปวช.-ปวส.) และกำรศึกษำระดับปรญิญำตรตีำมหลกัสตูรของมหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำชให้กับผูต้้องขัง เพือ่ให้ผูต้้องขังได้รบัควำมรู้

และทกัษะเก่ียวกับกำรใช้คอมพวิเตอร์ระหว่ำงทีอ่ยู่ในทีค่มุขัง ได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์เพือ่สร้ำงรำยได้และคณุค่ำต่อตนเอง และ          

น�ำไปประกอบอำชีพได้เมือ่พ้นโทษ

ผูต้้องขังทีเ่ข้ำร่วมอบรมวิชำชีพคอมพวิเตอร์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจบุนั (ณ มกรำคม 2558) มผีูต้้องขังทีส่�ำเร็จหลกัสตูร

วิชำชพีคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรระยะสัน้ - ระยะยำว) จ�ำนวน 10,437 คน และผูต้้องขังทีส่�ำเร็จหลกัสตูรอำชีวศึกษำ (ระดบั ปวช. ปวส.) 

จ�ำนวน 11,030 คน รวมทัง้สิน้ 21,467 คน

การจัดการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขัง

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์และหลักสูตรอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง
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  การฝึกวิชาชีพไอทีสำาหรับผู้ต้องขัง

โครงกำรฝึกอบรมทักษะทำงด้ำนคอมพวิเตอร์ให้ผูต้้องขังได้ปฏบิติัจรงิ โดยให้รบัจ้ำงท�ำงำนภำยในเรอืนจ�ำ/ทณัฑสถำนนัน้ๆ เช่น 

รบัจ้ำงพมิพ์รำยงำน จดัท�ำหนงัสอืเสยีงเดซ่ีส�ำหรับผูพ้กิำรทำงกำรมองเห็น (รบังำนจำกสมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย) ท�ำนำมบตัร 

กระดำษเขียนจดหมำย กำร์ดอวยพร ส�ำหรับจ�ำหน่ำยภำยในเรอืนจ�ำ เป็นต้น สร้ำงรำยได้ระหว่ำงต้องโทษและเก็บเป็นทนุหลงัพ้นโทษได้ 

รำยได้ของผูต้้องขังจำกเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำนจำกกำรใช้ควำมรูด้้ำนไอท ีคิดเป็นเงินรวมกว่ำ 13 ล้ำนบำท (ข้อมลู พ.ศ. 2545–2556)

โครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรสิมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีร่วมกับกรมรำชทณัฑ์ และ

มหำวทิยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช (มสธ.) ได้เปิดโอกำสให้ผูต้้องขังได้ศึกษำระดบัอดุมศกึษำ ในหลกัสตูรเทคโนโลยีบัณฑิต สำขำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี ผูต้้องขังทีศึ่กษำต่อและส�ำเร็จกำรศกึษำตำมหลกัสตูรนีม้ ี55 คน (ข้อมลูต้ังแต่ พ.ศ. 2551 ถึงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2557)

โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต

           ปี 2551 - 2557    

               ชำย      หญิง 

 1 ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษกลำง          15          -  15

 2 ทัณฑสถำนหญิงกลำง               -          13  13

 3 เรือนจ�ำกลำงคลองเปรม              23         -  23

 4 ทัณฑสถำนนครรำชสีมำ               -         1   1

 5 เรือนจ�ำกลำงนครศรีธรรมรำช       1         -   1

 6 เรือนจ�ำกลำงสงขลำ               1         -   1

 7 เรือนจ�ำอ�ำเภอนำงรอง               1         -   1

    รวม              41          14  55

เรือนจ�า/ทัณฑสถาน   รวมทั้งสิ้น
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 ทณัฑสถำนบ�ำบัดพเิศษหญิง ได้ขยำยผลจำกกำรฝึกอบรมคอมพวิเตอร์ ในห้องคอมพวิเตอร์พระรำชทำน มำสูก่ำรรับจ้ำงงำน 

ให้บรกิำร Call Center ต่อเนือ่งมำเป็น Telesale จนถึงปัจจบัุน

 บรษิทั เทเลอนิโฟมเีดยี จ�ำกัด ได้มำจ้ำงงำนผูต้้องขังของทัณฑสถำนฯ จ�ำนวน 78 อตัรำ ส่งผลให้มรีำยได้เข้ำผูต้้องขังและ 

ทณัฑสถำนฯ ปีละประมำณ 10 ล้ำนบำท (ข้อมลู ณ มกรำคม 2557) 

 โครงกำรฝึกวิชำชีพ Call Center เร่ิมต้นเมือ่วันท่ี 28 มกรำคม 2556 ทัณฑสถำนบ�ำบัดพเิศษหญิง ได้รบัเลอืกให้เป็นเรอืนจ�ำน�ำร่อง 

ในกำรฝึกวิชำชีพ Call Center 1188 ส�ำหรบักำรให้บริกำร Telesale หรือกำรให้บรกิำรเสริมบนโทรศพัท์มอืถือ  

การฝึกวิชาชีพ Call Center

โครงการผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีในทัณฑสถาน

ผูต้้องขังจ�ำนวนหนึง่มส่ีวนร่วมในกำรจดัท�ำหนงัสอืเสยีงส�ำหรบัคนตำบอดตำมโครงกำร

ผลติหนงัสอืเสยีงระบบเดซีในทัณฑสถำน ซ่ึงเป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงโครงกำรเทคโนโลยี

สำรสนเทศตำมพระรำชด�ำรฯิ สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทย และทณัฑสถำนหญิงกลำง 

มวิีทยำกรจำกภำคีเดซี (DAISY Consortium) ประเทศญ่ีปุน่ เป็นผูส้อนผูต้้องขังให้รู้วิธี             

กำรอ่ำนและผลติหนงัสอืเสยีงอย่ำงถูกต้อง

โครงกำรนี้ได้ผลิตหนังสือเสียงมอบให้สมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทยแล้วกว่ำ 

1,300 รำยกำร (ต้ังแต่ปี 2546 ถึงปี 2557) เพือ่ใช้ในห้องสมดุของสมำคมฯ ในกำรให้บริกำร

แก่คนตำบอด ทีเ่ป็นสมำชิกทัว่ประเทศ ผูต้้องขังท่ีได้ร่วมในโครงกำรฯ ต่ำงมคีวำมภำคภมูใิจ

ทีไ่ด้ท�ำประโยชน์แก่เพือ่นผูด้้อยโอกำสอกีด้วย
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การจัดทำาสื่อ “เรื่องเล่าทางสังคม” เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสมสำาหรับเด็กออทิสติก

“สวัสดี”

“แปรงฟันทุกวัน”

เป็นควำมร่วมมอืระหว่ำงศนูย์เทคโนโลยีอเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชำต ิ(เนคเทค) สถำบันรำชำนกูุล ส�ำนกังำนกองทนุ

สนบัสนนุกำรเสริมสร้ำงสขุภำพ (สสส.) และทณัฑสถำนหญิงกลำง เพือ่ผลติหนงัสอื “เรือ่งเล่ำทำงสงัคม (Social Stories)” ส�ำหรับ

น�ำมำใช้ในกำรส่งเสริมพฤติกรรมทีเ่หมำะสมให้กับเด็กออทสิติก โดยจดัท�ำเป็นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ทีจ่ดัพมิพ์เป็นรปูปเล่ม และสือ่มลัติมเีดีย

ทีม่ทีัง้ภำพเคลือ่นไหวและเสยีงบรรยำย  
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ผูต้้องขัง เรอืนจ�ำและทณัฑสถำนส่วนใหญ่ประสบปัญหำเช่นเดยีวกับโรงเรยีนในชนบท 

คอื ขำดแคลนครูผูส้อนหนงัสอื, เจ้ำหน้ำทีต้่องสอนผูต้้องขังด้วยตนเอง ซ่ึงเจ้ำหน้ำทีไ่ม่ม ี          

ควำมช�ำนำญบำงวิชำ เจ้ำหน้ำทีม่จี�ำนวนน้อย และต้องปฏบัิตหิน้ำทีห่ลำยอย่ำง และขำดแคลน

สื่อเพ่ือใช้ทบทวนบทเรียน จึงเกิดแนวคิดท่ีจะน�ำระบบ eDLTV ไปใช้ส่งเสริมกำรศึกษำ           

แก่ผูต้้องขัง

เรอืนจ�ำและทณัฑสถำนน�ำระบบ eDLTV มำใช้ในโครงกำรวิชำชีพระยะสัน้, เป็นสือ่เสรมิ 

ในวิชำสำมญัตำมหลกัสตูร กศน. (ประถมศกึษำ, มธัยมศึกษำ) ระดบัอำชีวศกึษำ (ปวช., ปวส.) 

และโครงกำรส่งเสรมิกำรรูห้นงัสอืให้กับผูต้้องขัง 

1 ทัณฑสถำนบ�ำบัดพิเศษหญิง
ใช้ eDLTV ฝึกวิชำชีพระยะสัน้ 
(เช่น จบัจบีผ้ำ, ตกแต่งภำพ) 
และในวิชำสำมญั 
(เช่น วิทยำศำสตร์,ภำษำไทย,
 ภำษำองักฤษ) 

3 ทณัฑสถำนบ�ำบัดพเิศษกลำง
ใช้ eDLTV สอนเรือ่งพืน้ฐำนของศลิป์
ประยุกต์ (เช่น วำดรูปทรงให้แสงเงำ, 
ลงน�ำ้หนกัรูปภำพ) และเป็นสือ่เสริม
ในวิชำสำมญั เช่น โรคเอดส์, อ�ำนำจ
อธปิไตย, ภำษำองักฤษเพือ่กำรบรกิำร,           
โลกร้อน 

4 เรอืนจ�ำพเิศษกรงุเทพมหำนคร
ใช้ eDLTV เป็นสื่อเสริมกำรเรียนกำร
สอน โดยให้ผู้ช่วยสอน (ผู้ต้องขังที่มี
ควำมรู้) สอนวิชำสำมัญให้ผู้ต้องขังที่
เรยีน หลกัสตูร กศน. เช่น ภำษำองักฤษ
ส�ำหรบัพนกังำนขำย, โรคทำงพนัธุกรรม

6 เรอืนจ�ำอ�ำเภอธญับุร ีผูต้้องขังเรยีนรู้วิชำชีพผ่ำน eDLTV 5 ทณัฑสถำนวยัหนุม่กลำง
ใช้ eDLTV เป็นตัวช่วยให้ครูและ
ช่วยเสริมเพิม่เตมิ เพือ่ให้ผู้เรียน
ได้องค์ควำมรู้ที ่หลำกหลำยมำกข้ึน 
เช่น วัฒนธรรม, แผนท่ีภมูศิำสตร์  

2 ทณัฑสถำนบ�ำบัดพเิศษชำยปทมุธำนี 
น�ำ eDLTV สอนวทิยำกรจำกภำยนอก
ฝึกวชิำชีพกำรท�ำเปเปอร์มำเช่, 
จบัจบีผ้ำ

หน่วยงานเข้าร่วมโครงการ
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