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กองบรรณาธิการ

พระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเปิดโครงการกำ�ลังใจฯ
ภายใต้กิจกรรม

ฮักเฮือนจำ�

แม่ฉอด
ด้วยความห่วงใยเรือนจำ�ขนาดเล็กและตัง้ อยูต่ ดิ เขตชายแดน
ซึ่งมีข้อจำ�กัดต่าง ๆ มากมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา จึงมีพระวินจิ ฉัย
ทีจ่ ะเสด็จเปิดโครงการกำ�ลังใจฯ ด้วยพระองค์เอง เพือ่ หวัง
ที่ จ ะสร้ า งขวั ญ และกำ � ลั ง ใจไปพร้ อ มกั บ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ต้องขังก่อนหวนคืนสู่สังคม
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเปิดโครงการ
กำ�ลังใจในพระดำ�ริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ณ เรือนจำ�
อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายใต้ชอื่ กิจกรรม “ฮักเฮือนจำ�แม่ฉอด”
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นเรือนจำ�และทัณฑสถานหญิง
แห่งที่ 16 ของการดำ�เนินงานตามโครงการกำ�ลังใจฯ โดยมี นายวีระพล
ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงยุตธิ รรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม นายอธิคม อินทุภตู ิ
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เลขาธิ ก ารสำ�นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม นางสาวรื่ น วดี สุ ว รรณมงคล
อธิบดีกรมบังคับคดี นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
นายสมศักดิ์ ยุทธโอภาส ผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก
พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการศาลยุติธรรม
เฝ้ารับเสด็จ
เรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นเรือนจำ�ระดับอำ�เภอ
มีอำ�นาจในการควบคุมผู้ต้องขังที่มีโทษไม่เกิน 10 ปี ตั้งอยู่บนเนื้อที่
6 ไร่ ปัจจุบันมีผู้ต้องขังทั้งหมด 899 คน แบ่งเป็นชาย 781 คน
และหญิง 118 คน โดยเรือนจำ�แห่งนี้อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมา
จึงส่งผลให้มีผู้ต้องขังเชื้อชาติพม่าทั้งชายและหญิงมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนผูต้ อ้ งขังทัง้ หมด ประกอบด้วยหลายชนเผ่า เช่น กะเหรี่ยง
ม้ง ปกาเกอะญอ อีกอ้ มอญ ลีซอ เย้า ไทยใหญ่ และมูเซอ โดยผูต้ อ้ งขัง
ส่วนใหญ่กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเปิด
ร้านกาแฟและเบเกอรี่โดยใช้ชื่อร้านว่า “กาแฟฉอด Shot Coffee”
พร้ อ มประทานเครื่ อ งชงกาแฟให้ กั บ ทางร้ า น เพื่ อ เป็ น สถานที่
เตรียมความพร้อมสำ�หรับการฝึกอาชีพให้กบั ผูต้ อ้ งขังและเมือ่ พ้นโทษ
จะได้ประกอบอาชีพทีส่ จุ ริต โดยได้รบั การอบรมจากร้านกาแฟบ้านพิม
จากนั้ น เสด็ จ เข้ า ภายในเรื อ นจำ�  ทอดพระเนตรผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของกลุ่มผู้ต้องขังชาย อาทิ งานแกะสลักแผ่นฉลุ 12 ราศี แผ่นไม้
แกะสลักนูนตํา่ งานไม้เครือ่ งเขียน เช่น ชุดรับแขก ชุดรับประทานอาหาร
และโต๊ะหมู่บูชารวมถึงการฝึกทำ�อิฐบล็อก ต่อมาเสด็จยังแดนหญิง
ทอดพระเนตรกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิง
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ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมให้ความรู้ อาทิ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวติ (Life Coach) ซึง่ มีกลุม่ จิตอาสามาจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนา
ทักษะการใช้ชวี ติ ด้านภาษา มีการสอนหนังสือให้ผตู้ อ้ งขังชาวเมียนมา
ทีไ่ ม่รหู้ นังสือ จากสำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
ทรงให้จดั ทำ�คูม่ อื การใช้ชวี ติ ในเรือนจำ� เช่น คูม่ อื สิทธิของผูต้ อ้ งขัง
เบือ้ งต้น และข้อมูลทีค่ วรรูเ้ มือ่ ต้องใช้ชวี ติ ในเรือนจำ� จดั ทำ�เป็น 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเมียนมา และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยให้หน่วยงานต่างๆ และบุคคลภายนอก
ร่วมบริจาคหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมาให้กับผู้ต้องขัง
ได้แ สวงหาความรู้ แ ละผ่ อ นคลายความเครี ย ด ทรงมี พ ระดำ�รั ส
กับผู้ต้องขังที่อบรมการฝึกเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ต้องขัง
พ้นโทษ 1 ราย และได้ทำ�งานในโรงพยาบาลเอกชน ลำ�ดับต่อมา
พระเจ้าหลานเธอฯ ประทานถุงของขวัญให้กับแม่และเด็กเพื่อเป็น
ขวัญกำ�ลังใจ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กติดผู้ต้องขัง 3 คน และมีผู้ต้องขัง
กำ�ลังตัง้ ครรภ์ 1 คน โดยเป็นผูต้ อ้ งขังชาวไทย 2 คน และชาวเมียนมา
2 คน ต่อจากนั้น เสด็จทอดพระเนตรการสาธิตโครงการอาหารคลีน
โดยได้รบั การสนับสนุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) มีเมนูน่าสนใจ อาทิ ตำ�ผลไม้รวม ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
เต้าหู้ทรงเครื่อง และทรงปรุงอาหารเมนูเครปญี่ปุ่น
พร้อมกันนี้ ได้ประทานเงินจากกองทุนกำ�ลังใจฯ แก่ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์
นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำ�นวยการศูนย์วิชาการสารเสพติด
ภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพือ่ เป็นทุนตัง้ ต้น

สำ�หรับการจัดตัง้ กองทุนในการช่วยเหลือผูต้ อ้ งขังในอนาคต พร้อมประทาน
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำ�หรับดูแลผู้สูงอายุภายในเรือนจำ�  อาทิ
ถังออกซิเจน เสานํ้าเกลือ เตียงผู้ป่วย และรถทำ�แผล ปิดท้ายด้วย
ผูบ้ งั คับแดนหญิงทูลถวายชุดชนเผ่าฝีมอื การปักของผูต้ อ้ งขังต่างชาติ
ท้ายสุดได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังรวมทั้งเจ้าหน้าที่แสดงกิจกรรม
ร่วมกันในการรำ�และการแสดงในชุดต่างๆ จำ�นวน 6 ชุด ได้แก่
การตีกลองสะบัดชัย ซอพม่า รำ�พม่า น้อยใจยา ค้างคาวกินกล้วย
และชุดใกล้รุ่ง จากนั้นทรงพระอนุญาตให้ศิลปินจากบริษัท อาร์เอส
จำ�กัด (มหาชน) ได้แก่ กุ้ง สุธิราช และ วิรดา วงศ์เทวัญ ร่วมร้องเพลง
แสดงดนตรีเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ต้องขัง
ในการนี้ ได้ประทานพระอนุญาตให้ตัวแทนผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ 67 เข้าร่วมกิจกรรมในการเปิดโครงการกำ�ลังใจฯ ครั้งนี้ด้วย
โดยในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 67 จำ�นวน
30 ท่าน ได้เข้าพูดคุยกับผู้ต้องขังเพื่อทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่
ของผูต้ อ้ งขัง ณ เรือนจำ�อำ�เภอแม่สอด อันเป็นส่วนหนึง่ ของการอบรม
เพื่ อ สร้ า งความรู้ ใ ห้ กั บ ผู้ พิ พ ากษาให้ มี ดุ ล ยพิ นิ จ ในการพิ จ ารณา
พิพากษาคดีอย่างรอบด้าน
หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การแสดงต่ า งๆ แล้ ว ผู้ ต้ อ งขั ง ทุ ก คน
และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการ
ร่วมยืนสงบนิง่ ถวายความอาลัยเป็นเวลา 89 วินาที และร่วมใจกัน
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงฉายพระรูปร่วมกับข้าราชการ
และผูใ้ ห้การสนับสนุนโครงการกำ�ลังใจฯ เป็นการปิดท้าย
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