
 

กำ�แพงมิอ�จกั้น กองบรรณาธิการ

โอกาสดี ๆ ในชีวิตมีให้ทุกคนเสมอ ขอเพียงแต่ 
ให้มีความหวังและพลังใจต้ังม่ันต่อการกระทำา 
เ ร่ืองดีงามให้ เกิดข้ึนกับตนเองและต่อผู้อื่น  
เ ช่น เดียวกับ ผู้ ต้อง ขังที่ อยู่ ใ นทัณฑสถาน  
หากประพฤติดีประพฤติชอบ มีใจรักและมุ่งม่ัน 
ในดา้นกฬีา โอกาสด ีๆ   ทีว่่าน้ันกพ็ร้อมจะโน้มลงมา 
ให้เขาไขว่คว้าเพื่อพลิกเปลี่ยนชีวิตของตน 

กรมร�ชทัณฑ์เปิด  
“เรือนจำ�กีฬ�”   
“บัวขาว”  
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ 
คืนคนดีสู่สังคม

ทัณฑสถานวัยหนุ ่มกลาง เป็นหน่วยงานภายใต ้
การสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจ 
ในการควบคุมผู้ต้องขัง และพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อการ 
คืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับการคัดเลือกจากกรมราชทัณฑ ์
เป็นเรือนจ�าแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะทางประเภทเรือนจ�ากีฬา 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและต่อยอด 
ทักษะกีฬา โดยด�าเนินการเรียนการสอน 5 ชนิดกีฬา  
จากมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จ.นครนายก

เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.  
นายกอบเกียรติ  กสิวิวัฒน ์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
เป็นประธานในพิธีเปิดเรือนจ�าเฉพาะทาง ประเภท 
เรอืนจ�ากฬีา ณ ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง คลอง 6 ปทมุธานี  
โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน 
วยัหนุ่มกลาง ให้การต้อนรบั และ สิบตร ีสมบตั ิบัญชาเมฆ 
หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ส�าหรับเรือนจ�าเฉพาะทางเป็นนโยบายการพัฒนา 
ระบบและกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยให้เหมาะสม 
กับความต้องการของผู้ต้องขัง และความเชี่ยวชาญ 
ของเจ ้าหน ้าที่ตามความเหมาะสมทางกายภาพ 
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นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ 
อธิบดีกรมราชทัณฑ์   

“ หน้าท่ีสำาคัญหลักของ 
กรมราชทัณฑ์คือ ควบคุม 
ผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ  
และบำาบัดฟ้ืนฟูนิสัยของผู้ต้องขัง 
ให้กลับคืนไปเป็นคนดีของสังคม
หลังจากพ้นโทษออกไป ”

กำ�แพงมิอ�จกั้น

พ้นโทษออกไปเพื่อจะได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป็นคนดีของสังคม สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได ้
เลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไปในภายภาคหน้าได้  
ซ่ึงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังจะไม่มีการบังคับ  
แล้วแต่ความสมัครใจของผู้ต้องขังเอง โดยเน้นหลักใน 
เรื่องของกีฬา เพราะผู ้ต้องขังที่เป็นเยาวชนบางคน 
มคีวามชอบทางด้านกฬีา ทางกรมราชทณัฑ์ได้มองเหน็ถึง 
จุดน้ีจึงได้จัดต้ังโครงการน้ีขึ้น ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ส่งบุคลากร 
เข้ามาช่วยฝึกสอน และให้ความรู้กับผู้ต้องขังเป็นเวลา  
9 เดือน ถ้าเห็นว่าผู ้ต้องขังคนไหนมีความสามารถ 
ก็จะคอยช ่วยผลักดันให ้ ได ้แข ่ งขันกีฬาในระดับ 
อาชีพต่อไป

ของแต ่ละเ รือนจ�า เพื่อให ้ เกิดความชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรมในการแก้ไขเฉพาะทาง ซึ่งได้มอบหมาย 
ให้ทัณฑสถานวัยหนุ ่มกลาง เป็นเรือนจ�าเฉพาะทาง 
ด้านกีฬา โดยลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ เพื่อสนับสนุน 
บุคลากรในการจัดท�าหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จ�านวน 5 ชนิดกีฬา 
ได้แก่ มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น, ฟุตซอล, 
วอลเลย์บอล และตะกร้อ เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ ให้ผูต้้องขงั 
มีความรู้และทักษะทางกีฬา ได้รับประสบการณ์แข่งขัน 
และความสามารถสู่สาธารณชน เป็นการสนับสนุน 
กระบวนการในการผลิตนักกีฬาและฝึกทักษะอาชีพ 
แก่ผู ้พ ้นโทษ ให้มีอาชีพมีรายได้จากการใช้ความรู ้
ความสามารถและทักษะด้านกีฬา ไม่หวนกลับไป 
กระท�าผิดซ�้าอีก

นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์  
กล ่าวว ่า หน ้าที่ส�าคัญหลักของกรมราชทัณฑ์คือ  
ควบคมุผูต้้องขงัอย่างมปีระสทิธภิาพ และบ�าบดัฟ้ืนฟนูสิยั 
ของผู้ต้องขังให้กลับคืนไปเป็นคนดีของสังคมหลังจาก 
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กำ�แพงมิอ�จกั้น

นายณรงค์ศักดิ์ สมพัศ ผู้อ�านวยการทัณฑสถาน 
วัยหนุ่มกลาง กล่าวว่า ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเป็น 
หน่วยงานราชการสังกดักรมราชทณัฑ์ กระทรวงยตุธิรรม 
ได้มีนโยบายพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้เหมาะสม 
กับความต้องการของผู ้ต้องขัง เพื่อเกิดเป็นรูปธรรม  
เนื่องจากผู้ต้องขังทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางเป็นเยาวชน 
ที่มีอายุไม ่ เกิน 25 ป ี  จึงต ้องค�านึงถึงการศึกษา  
และการอบรมเป็นพิเศษ รวมทั้งกรมราชทัณฑ์ได้ม ี
นโยบายจัดท�าแผนฟื ้นฟูเฉพาะทาง จึงได้มีการต้ัง 
เรือนจ�าเฉพาะทางด้านกฬีาขึน้ เพือ่ด�าเนินการจดัการเรยีน 
การสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางด้านกีฬา 
ให้กับผู้ต้องขัง โดยลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์ เพื่อสนับสนุน 
บุคลากรในการจัดท�าหลักสูตร และจัดการเรียน 
การสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับผู้ต้องขังของทัณฑสถาน 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสร้างเสริม 
ความรู ้ทางด้านทักษะทางกีฬา เป็นการสนับสนุน 
ในการผลิตนักกีฬา และฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง 
เมื่อพ้นโทษไปสามารถน�าความรู้ท่ีมีไปประกอบอาชีพ  
สร้างรายได้ให้กบัตวัเองและครอบครวั เป็นคนดขีองสังคม 
ไม่หวนกลับไปกระท�าผิดซ�้าอีก

ด้าน “บัวขาว บัญชาเมฆ” กล่าวว่า การมีกิจกรรม 
ด้านกีฬาเช ่นนี้ถือว ่าเป ็นส่ิงที่ดีที่ ได ้มอบโอกาสให ้
ผู ้ต้องขังทุกคนได้มีเวทีแสดงออกสิ่งที่ตนเองช่ืนชอบ 
และถนัดในด้านกีฬา เพื่อเป็นการพิสูจน์คุณค่าในตนเอง 
อีกครั้งว่าเม่ือพ้นโทษแล้วจะไม่เป็นภาระของสังคม  
ได้พิสูจน์ถึงศักยภาพที่ตนเองมีและน�าไปประกอบอาชีพ 
เลี้ยงดูตัวเองรวมถึงครอบครัวอีกด้วย 

บัวขาว กล่าวต่ออีกว่า การที่ตนเองมาร่วมกิจกรรม 
ในครัง้นี ้เพือ่ต้องการมาสร้างแรงบนัดาลใจและให้ก�าลงัใจ 
กับผู้ต้องขังทุกคนให้กลับมามีชีวิตที่สดใสอีกครั้ง

ทัง้นี ้ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง จะเป็นโครงการน�าร่อง 
โดยจะคัดเฉพาะนักโทษช้ันดีท่ีผ ่านเกณฑ์ของทาง 
กรมราชทัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมพื้นฐานด้านกีฬา โดยมี  
บัวขาว บัญชาเมฆ เป็นแรงบันดาลใจในกีฬาประเภท 
มวยไทยสมัครเล่น เพื่อต่อยอดสู่อาชีพ หลังได้รับ 
การปล่อยตัวจะได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ 

และสามารถกลับออกไปอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคม 
ได้อย ่างปกติสุข สามารถปรับตัวเข ้ากับกฎเกณฑ ์
และเง่ือนไขของสงัคมได้โดยไม่กลบัไปกระท�าผดิขึน้อีก 
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