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 การวิจยันี้มจีดุมุงหมายเพื่อศึกษาการดําเนินงานและปญหาการดําเนนิงานของหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวในดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ ศึกษาความตองการสารสนเทศในการ

เรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง และศึกษาการใชหองสมุดของผูใชบริการ ผูวิจัยเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชวิธี

การศึกษาเอกสารและการสมัภาษณกลุมผูใหขอมูลหลกัจํานวน 30 คน จากเรือนจําชั่วคราว 3 แหง 

ไดแก เรือนจําชั่วคราวเขานอย จังหวัดนาน เรือนจําชัว่คราวเขากลิง้ จงัหวัดเพชรบุรี และเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ ผูใหขอมูลหลักประกอบดวย หัวหนาเรือนจาํและบรรณารักษ 6 คน 

เจาหนาที่เรือนจํา 6 คน ผูตองขัง 9 คน และประชาชนทั่วไป 9 คน ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 

 ผลการวิจยัสรุปไดดังนี้ 

  1. การดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราว 

   1.1 ดานงานบริหาร พบวาหองสมุดเปนหนวยงานในสังกัดฝายการศึกษา เรือนจํา

จังหวัด มนีโยบายเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงใหกบัชุมชนและเปนแหลงขอมูลสําหรับผูตองขัง 

เจาหนาที ่และประชาชนทัว่ไป มีแผนการดําเนนิงานที่มุงเนนการพัฒนางานหองสมุด อาคารหองสมุด

เปนอาคารดินและอาคารไม มีสภาพโดยรอบเปนปาธรรมชาติ ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหบริการสวน

ใหญเปนหนงัสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเกษตร 

   1.2 ดานงานเทคนิค พบวาบรรณารักษเปนผูคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศโดยการ

สอบถามความตองการของผูตองขังและเจาหนาที่เรือนจํา วิเคราะหหมวดหมูโดยใชระบบทศนยิมดิวอี้ 

และทํารายการดวยโปรแกรมหองสมุด PLS สวนการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดแตละ

แหงจะสงใหหองสมุดเรือนจาํจังหวัดดําเนนิการ 

   1.3 ดานงานบริการ พบวาหองสมุดจัดใหบริการ 4 ประเภท ไดแก บริการยืม-คืน 

บริการตอบคําถามและชวยคนควา บริการสิ่งพิมพตอเนือ่ง และบริการการอาน 

  2. การศึกษาปญหาการดําเนินงาน พบวาบรรณารักษมีภาระงานมากและไมมีความรู

ดานงานเทคนคิ งานขาดความตอเนื่องเมือ่ผูตองขังทีท่ําหนาทีเ่ปนผูชวยบรรณารักษไดรับการ

ปลดปลอย นอกจากนี้ หองสมุดยังประสบปญหาอืน่ ๆ ไดแก งบประมาณมีจํากัด อาคารหองสมดุมี

สภาพชํารุด และขาดอุปกรณในการซอมบํารุงหนงัสือทีช่ํารุด   



  3. การศึกษาความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขัง พบวาผูตองขงั

ตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีดานการเกษตรเปนหลัก และวิชาชีพอื่นๆ 

  4. การศึกษาการใชหองสมุดของผูใชบริการ พบวาผูใชบริการใชหองสมุดเพื่อแสวงหา

ความรูทางวิชาการโดยเฉพาะดานการเกษตร เพื่อความบันเทิงจากการอานหนงัสือ และเพื่อเรียนรูส่ิง

ใหมๆ  ผูใชบริการมีความพงึพอใจทีห่องสมุดมีสารสนเทศที่ตองการ อยางไรก็ตาม ผูใชตองการให

หองสมุดปรับปรุงบริการโดยเพิ่มความหลายหลายของทรัพยากรสารสนเทศ เพิม่ทีน่ั่งอานสาํหรบั

พระสงฆ และที่นัง่อานตามอัธยาศัยบริเวณศาลาโดยรอบหองสมุด จดับริการน้ําดืม่ จัดทาํปาย

ประชาสัมพันธบริการ จัดทาํวีดิทัศนเกีย่วกับกิจกรรมภายในเรือนจํา และปรับปรุงอาคารหองสมุดใหมี

ความมัน่คงแข็งแรง 
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 The purpose of this research is to study the library operations of temporary prisons 

and their problems in management, technical work, and library services.  It also aims to 

study the prisoners’ needs for information to gain vocational skills and their library use. Data 

collection methods are literature reviews and interviews of 30 key informants from three 

temporary prisons, which are Khao Noi Temporary Prison in Nan province, Khao Kling 

Temporary Prison in Petchburi province, and Khae Noi Temporary Prison in Petchabun 

province. These key informants include 6 head prison guards and librarians, 6 prison 

personnel, 9 prisoners and 9 users from general public.   

 The findings are summarized as follows:  

  1. The operational process of the Temporary Prison Libraries 

   1.1 In terms of library management, it is found that the libraries are units 

under the educational divisions of the provincial prisons. The libraries have the policy to be 

the community learning source in sufficiency economy and to provide information for 

prisoners, library personnel and the general public. The management plan focuses on the 

development of library work procedures. The library buildings are made of clay and wood 

and surrounded by natural woodland.   The collections of the libraries are concentrated in 

agriculture. 

   1.2 In technical work, the librarians select information resources based on 

the needs of prisoners and prison personnel.  Books are classified according Dewey 

Decimal System. The PLS library program is used for cataloguing. In maintaining information 

resources, the items are sent to the provincial prison library for processing.   

   1.3 The four library services provided are circulation, reference, serials, and 

reading services. 

  2. In identifying problems of library operations, it is found that librarians have 

heavy workload and do not have knowledge in technical work.  The release of prisoners who 



serve as assistant librarians has caused discontinuation of workflow.  Other problems faced 

by the libraries include limited budget, deteriorating library buildings, and lack of book 

repair supplies.  

  3. The prisoners mainly need information on agriculture and other vocational 

skills.  

  4. The finding also shows the following purposes of library use: to seek 

knowledge, especially in agriculture, to entertain themselves through reading, and to learn 

new things of their own interests. Users are satisfied with the information provided by the 

libraries. However, they want the libraries to improve services such as to provide a greater 

variety of the information resources, to provide a reading area for monks, and to give 

additional reading space in the pavilions outside the libraries. They also want the libraries to 

provide drinking water and a bulletin board publicizing information services, to produce 

videos about prison activities, and to improve the conditions of the library buildings. 
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 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสงูจากรองศาตราจารย สมชาย  

วรัญญานุไกร ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง 

กรรมการควบคุมปริญญานพินธที่ไดใหคําปรึกษาและคาํแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชนตอการวจิัยดวย

ความเอาใจใสอยางดียิง่เสมอมา ตลอดจนเสียสละเวลาในการตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ อยาง

ละเอียดจนปรญิญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ีผูวิจัยรูสึกซาบซึง้ใจและขอกราบขอบพระคณุ

เปนอยางสงูไว ณ โอกาสนี ้

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ลักขณาภิชนชัช ประธานกรรมการสอบ

ปากเปลา และอาจารย ดร. ศุมรรษตรา แสนวา ที่กรุณามารวมเปนกรรมการสอบปากเปลารวมทัง้ให

ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงปริญญานิพนธฉบับนี้ใหถูกตองและสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดวงใจ อมิตรพาย ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี คุณพิรญาณ โคตรชมภู หัวหนาฝาย

การศึกษาตามอัธยาศยั สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ และคณุบุญญาพร ศรเสนา ตาํแหนง 

นักจัดการงานทั่วไป (ชาํนาญการ) เรือนจาํจังหวัดกาฬสินธุ ผูเชี่ยวชาญในการตรวจคําถามสัมภาษณ

ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 

 ขอกราบขอบพระคุณหัวหนาเรือนจาํ บรรณารักษ เจาหนาที่เรือนจาํชัว่คราว และผูตองขังทกุ

ทานผูใหขอมลูที่ไดกรุณาสละเวลาในการใหสัมภาษณ เพื่อใหผูวจิัยไดขอมูลที่ครบถวนในการทํา

ปริญญานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรทุกทานที่

ไดใหความรู คําแนะนํา และความเมตตาตอผูวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคณุคุณพอสุชา และคุณแมทองชุบ สมนึก  อยางสุดซึ้งที่ใหความรักกําลงัใจ 

ทุนทรัพย และใหโอกาสที่ดีกบัลูกเสมอมา คุณสุโชติ และคุณสุรีรัตน สมนึก ทีก่รุณาอาสาเดินทางไป

กับผูวิจัยทําใหงานวิจัยสาํเร็จลุลวง 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ กัลยาณมิตรทั้งระดับปริญญาโท และเพื่อนรวมงานที่สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรีทุกคนที่ใหกาํลังใจ และใหโอกาสผูวจิัยศกึษา

คนควาปริญญานพินธฉบับนี้ใหสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

           

ภูมิหลัง 
 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูทีก่รมราชทัณฑนํามาพฒันาผูตองขังที่ดอยโอกาสในการแสวงหา

ความรู เพื่อพฒันาตนเอง ใชเวลาวางกับการอานหนังสอื และยังตองการสรางแหลงสืบคนใหกับ

ผูตองขังทีก่ําลงัเรียนหนังสือในเรือนจาํ เพราะเรือนจาํเปดโอกาสใหผูตองขังเรียนหนงัสือในหลาย

หลักสูตรทัง้ในระดับปริญญาตรีและหลักสตูรวิชาชีพตางๆ ดังนัน้ จงึจําเปนตองมีแหลงคนควาขอมูล 

เหมือนกับมหาวทิยาลยัภายนอกเรือนจําทั่วไป กรมราชทัณฑจงึมนีโยบายใหเรือนจาํ/ทัณฑสถาน 

ทุกแหงจัดใหมีหองสมุดหรอืสถานที่ใหบริการดานการอานแกผูตองขังเพื่อเสริมสรางการเรียนรู ซึ่ง

สอดคลองกับแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงม ี

พระราชปณิธานใหประชาชนทัว่ประเทศรูหนงัสือ อานออกเขียนได ใหทุกคนรักการอาน การเขียน  

มีโอกาสศึกษาหาความรูจากการอานหนงัสือ (พรอมปญญา หองสมดุแหงความหวัง.  2552-53: 58) 

นํามาสูการปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรมตอผูตองขังในเรือนจาํทั่วประเทศใหไดรับโอกาสใช

บริการหองสมดุ ไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนและไดสัมผัสกับโลกภายนอกและสภาพแวดลอมที ่

ทันตอเหตุการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น หองสมุดในเรือนจาํทุกแหงจงึเปนแหลงการศึกษา

พัฒนาตนเองไดโดยตรงอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดและมีคุณคาตอผูตองขังทกุคนที่สามารถเรียนรูได

ตลอดเวลาอยางทั่วถึงกนั (รัศมี  กิตติมนัส.  2549: 15) และนอกจากจะเปนศนูยรวมวิทยาการความรู

ตางๆ แลวยังเปนศูนยขอมูลขาวสารเกีย่วกับความกาวหนาทางวิทยาการ เทคโนโลยี ตลอดจนความ

เคลื่อนไหวของเหตุการณบานเมือง ใหผูตองขังไดรูเทาทนัการเปลีย่นแปลงของโลกภายนอก ไมตกยุค

ตกสมัย เพราะที่ผานมาผูพนโทษประสบปญหาอยูมาก โดยเฉพาะผูมีอัตราโทษสงูถูกจองจาํเปน

เวลานาน คือการไมสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมภายนอกเมื่อพนโทษได บางคนถึงกับหวนไปกระทาํ

ความผิดซ้ําใหม 
 การสํารวจขอมูลหองสมุดเรือนจําทั่วประเทศในป 2544 พบวา หองสมดุสวนใหญดาํเนินการ

ไมไดตามบทบาทและภารกิจของหองสมุดอยางแทจริง ดังนัน้ วัตถปุระสงคเร่ิมแรกในการพัฒนา

หองสมุดในเรือนจําคือชวยสงเสริมและสนับสนนุการใหบริการการศึกษา การพัฒนาอาชีพ และปลูกฝง

นิสัยรักการอานใหแกผูตองขงัตามนโยบายคืนคนดีใหแกสังคมของกรมราชทัณฑ โดยใหองคกรทัง้

ภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาพฤตินสัิยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูตองขัง  

(เพ็ชรดา เพ็ชรรัตน.  2547: 16) และตองสนับสนนุสงเสริมใหบุคคลดังกลาวไดเขาถึงบริการของรัฐตาม

สิทธิอันพงึจะไดรับในฐานะเปนพลเมืองคนหนึ่ง โดยเฉพาะในดานการสงเสริมการจดัการศึกษาอบรม
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ตามที่บัญญัตไิวในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 43 ตองสงเสริมใหมีการจัดตั้ง

แหลงเรียนรูตลอดชีวิตอยางพอเพยีงและมปีระสิทธิภาพตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 

พ.ศ.2552 มาตรา 10 และมาตรา 25 กรมราชทัณฑจึงไดดําเนินนโยบายจัดการศึกษาอบรมเพื่อแกไข

พัฒนาพฤตินสัิยผูตองขัง โดยการจัดตั้งสถานศกึษาในเรือนจําในลกัษณะโรงเรียนผูใหญ ซึ่งปจจุบัน 

มีจํานวนมากกวา 130 แหง สําหรับเปนสถานที่จัดการศึกษาใหกับผูตองขังทัง้วิชาสามัญ วิชา 

ธรรมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย จึงกลาวไดวาเรือนจําไมเปนเพียงสถานที่ควบคุมผูกระทาํผดิ  

หากยังเปนสถานที่ใหการศึกษาอบรมใหความรูแขนงตางๆ แกบุคคลทีถู่กจองจาํดวย หองสมุดจึง

กําหนดใหเปนแหลงการเรียนรูอีกรูปแบบหนึง่ และความจําเปนของการจัดใหมีบริการหองสมุดใน

เรือนจําเพื่อรองรับภารกิจดวย (พิรญาณ โคตรชมภู.  2548: 3-4) 

 เนื่องในมงคลสมัยเฉลิมพระชนมายุ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ในป พ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑจึงไดประสานความรวมมือกับหนวยงาน 3 แหง คือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช และสํานกับริหารงานการศึกษานอก

โรงเรียน รวมกันจัดทํา “โครงการปรับปรุงหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถานเพื่อเฉลมิพระเกียรติสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และมุงพัฒนาหองสมุดในเรือนจาํ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ

ใหมีระบบการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ การพัฒนางานหองสมุดของเรือนจําทกุแหงที่ไดผาน 

การประเมนิตามเกณฑมาตรฐานของกรมราชทัณฑจะมชีื่อข้ึนตนดวย “หองสมุดพรอมปญญา”  มี

ความหมายวา “ถึงพรอมดวยปญญา” เปนนามที่ไดรับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และถือเปนปเร่ิมตนในการพัฒนาหองสมุดในเรือนจาํ/ทัณฑสถานทัว่ประเทศ เพื่อ

เปนการสงเสรมิและสนับสนนุการศึกษาตามอัธยาศัย ใหผูตองขังไดเกิดการเรียนรูโดยไดมีการสราง

และพัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลายขึน้ภายในเรือนจํา/ทัณฑสถาน โดยมีแนวทางในการดําเนนิงาน

หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน ดังนี้ (เรือนจํากลางลพบุรี.  2552: ออนไลน) 

  1. เปนหองสมดุที่สามารถใหบริการเขาถงึกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง หองสมุดจะตอง

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกคนในชุมชน 

  2. การบริหารจัดการหองสมดุเปนไปตามหลักวิชาการ 

  3. ความประหยัด เรียบงาย พึ่งตนเองเปนหลัก 

  4. สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการจัดเก็บหนังสืออยางเปนระบบ 

  5. มีความเปนเอกลักษณสอดคลองกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมทองถิน่ 

 นอกจากนีก้รมราชทัณฑยงัมีนโยบายในดานการพฒันาหองสมุดเรือนจําโดยกาํหนดให

เรือนจํา/ทัณฑสถานทัว่ประเทศจัดตั้งหองสมุดขึ้นในเรือนจํา เพื่อเปนแหลงการเรียนรูและใหบริการ

สารสนเทศแกผูตองขังและเจาหนาที่ ดงันัน้หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถานตองไดรับการพัฒนาให
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สามารถตอบสนองเจตนารมณของการเปนแหลงเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ มีรูปแบบและแนวทาง 

การบริหารจัดการที่ชัดเจน เปนมาตรฐานในทิศทางเดียวกันกับหองสมดุสากลบนพืน้ฐานความ

สอดคลองเหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่ผูรับบริการ และภารกิจและทิศทางการพัฒนาองคกรราชทัณฑสู

การเปนองคกรชั้นนาํดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังและการเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมถึง

ตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเขาถึงโอกาสการเรียนรู เพื่อการพัฒนาตนเอง

อยางเทาเทยีมและตอเนื่องตลอดชีวิต  (พริญาณ โคตรชมภู.  2553: 147) ดังนั้นในเรือนจําจะจัดใหมี

หองสมุดกลาง ซึ่งมีหนงัสือหลากหลายประเภท อยางนอยไมต่ํากวา 3,000 รายการ มีวารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ ตลอดจนสื่อดานโสตทัศนูปกรณประเภท เทปบันทกึเสียง ซีดีรอม ที่มีเนือ้หา

สาระที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชพี ศีลธรรมจรรยา กฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ผูตองขังทกุคนสามารถสมัครเปนสมาชกิของหองสมุดเพื่อเขารับบริการศึกษาคนควาได 

นอกจากนัน้ไดจัดใหมีหองสมุดยอยตามแดนตาง ๆ เชน แดนหญิง เรือนนอน และหองสมุดเคลื่อนที่

โดยหมนุเวียนสื่อทรัพยากรสารสนเทศจากหองสมุดกลางไปใหบริการกับผูตองขังอยางตอเนื่องและ

ครอบคลุม ทั้งนี้ไดสงเสริมใหผูตองขังเกิดแรงจูงใจในการอานหนงัสือและประโยชนตอ 

การเรียนรูพัฒนาตนเอง ยังไดจัดใหมีกิจกรรมเร่ืองเลาจากหองสมุด กจิกรรมเสียงตามสายอีกดวย 

(วันทนา เนืองอนันต.  2553: ออนไลน)  

 หองสมุดเรือนจําในปจจุบนัมีบทบาทสาํคัญในการสนับสนุนการฝกวชิาชีพใหแกผูตองขัง

เพราะเมื่อพนโทษกลับไปสูสังคม จะไดไมใหหวนกลับมาตองโทษอกี ดงัที ่อรสม สุทธสิาคร  (สายพณิ 

ศุพุทธมงคล.  2543: 81; อางอิงจาก อรสม สุทธิสาคร.  คุก : ชีวิตในพนัธนาการ.  หนา 194) กลาวถึง

ตัวอยางผูตองขังซึ่งสามารถเริ่มตนชีวิตใหมที่อาจจะดีกวาชวีิตกอนเดนิเขาคุก ผานคําบอกเลาของ

ผูอํานวยการทณัฑสถานหญงิวา “มีผูตองขังรายหนึง่ออกไปเริ่มตนชีวิตใหมหลงัพนจากเรือนจาํ เธอได

งานทาํเปนหวัหนาโรงงานตดัเย็บเสื้อผา มคีวามอุตสาหะพยายามในการงานจนไดไปดูงานในยุโรป 

เปนเรื่องที่เจาหนาทีเ่รือนจําทุกคนมักจะพดูและระลึกถึงดวยความภาคภูมิยินดี เนื่องดวยเธอไดมี

วิชาการตัดเยบ็เสื้อผาไปจากสถานที่แหงนี้ นับเปนการสงเคราะหผูตองขังที่ไมสูญเปลา” 

 การฝกวชิาชพีโดยเฉพาะอยางยิง่การนาํปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใชกับผูตองขังใน

เรือนจํา เพื่อช้ีใหเหน็วาการดําเนนิชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เพยีงแตปรับทัศนคติ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองใหม และมองวาทกุสิ่งทุกอยางอยูที่ตวัเรา เร่ิมตนที่ตัวเรา เหมือนเรากําลัง

อยูในหองเรียนชีวิต การเรียนรูตัวเอง เรียนรูธรรมชาติ การสรางสภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการดํารงชีวิต

แบบพึ่งพาตนเองและเอื้อเฟอตอผูอ่ืน ผูตองขังจะสามารถดํารงชวีิตดวยความพออยูพอกิน เพราะ

ผูตองขังจะมีโรงอาหาร รานอาหาร ภายในบานมทีั้งพืชผักสวนครัว ผลไม ปลา หม ูไก ไขไกไว

รับประทาน มโีรงพยาบาลใกลตัวดวยการปลูกพืชสมนุไพรปลอดสารพิษ ดาํเนนิชวีติตามวิถทีาง
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ธรรมชาติ เปนเจาของรานคาชุมชน ผูตองขังสามารถทาํของขึ้นใชเองได เชน น้าํยาลางจาน สบู แชมพู 

ยาสีฟน เปนตน (เศรษฐกิจพอเพยีงในเรือนจํา.  2553: 10-15) การอบรมและฝกวชิาชีพทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตร

ผสมผสานหรอืเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง เชน การปลูกพืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว การฝกวชิาชพี

การทาํเตาเผาถานน้าํสมควนัไม การกลัน่สมุนไพรไลแมลง การฝกวชิาชีพตัดผมโดยเปดรานใหบริการ

ตัดผม ซึ่งการฝกอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีงเพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนปลอยตัวทัง้ดาน

รางกายและจติใจ โดยเนนใหผูตองขังมทีกัษะความรู ความสามารถ ความชาํนาญ และมีศีลธรรม เพื่อ

นําไปประยกุตใชในการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวไดเมื่อพนโทษ โดยไมกลับมาตองโทษ

ซ้ําอีก ตามเจตนารมณของกรมราชทัณฑที่จะคืนคนดีสูสังคม หองสมดุเรือนจําชั่วคราวจึงเปนแหลง 

สืบคนหาความรูที่ไมมีการปดกั้นไดเปนอยางดีสําหรับผูตองขัง ซึง่เปนกลุมคนที่ตองการโอกาสใน 

การพัฒนาและตองการมีความรูติดตัวไปประกอบอาชีพ และชวยพัฒนาสติปญญา พฒันาอารมณ

ความรูสึก มีความเขาใจในการดําเนนิชวีิตของตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม ชวยผอนคลาย 

ความตึงเครียดใหกับตนเอง และเพื่อเปนกําลังใจใหออกไปใชชีวิตขางนอกอยางปกติสุขโดยไมสราง

ความเดือดรอนใหกบัสังคมอีก (กัมปนาท ขําตระกูล.  2554: ออนไลน) 

 เรือนจําชัว่คราวสวนใหญยงัไมมีหองสมุดใหบริการ มีลักษณะเปนเพยีงมุมหนังสือ เนื่องจาก

ประสบปญหาดานการขาดแคลนงบประมาณดําเนนิการ ทัง้ในดานการซอมแซมปรับปรุงสถานที ่ 

การจัดซื้อส่ือวสัดุ อุปกรณ และหนังสือ ฯลฯ หองสมุดมีสภาพไมเอื้อตอการศึกษาหาความรูและเขาไป

ใชบริการ มีความคับแคบแออัด ไมมีอาคารเปนเอกเทศ ขาดแคลนสื่อส่ิงพิมพที่ทนัสมัยสําหรับ

ใหบริการ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะทาง และรูปแบบการบริหารจัดการ

หองสมุดยงัไมเปนระบบตามหลักวชิาการ (พิรญาณ โคตรชมภู.  2548: 5) ไดแก เรือนจําชัว่คราวเขา

หมาก จงัหวัดนครศรีธรรมราช เรือนจําชัว่คราวคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค เรือนจาํชั่วคราวรอบเมือง 

จังหวัดรอยเอด็ ยังไมมหีองสมุด เรือนจาํชั่วคราวคลองไผ จังหวัดนครราชสีมา มหีองสมุดไวใหบริการ

แตยังไมมีทรพัยากรสารสนเทศเพยีงพอ มเีพียงเอกสารของทางราชทณัฑเทานัน้ และที่เรือนจาํชัว่คราว 

เขาระกํา จังหวัดตราด หองสมุดเรือนจํากาํลังอยูในระหวางการปรับปรุงและไมมีบรรณารักษประจํา  

เปนตน (เริงศกัดิ์ เกตุจนัทกึ; และ อเนก ทองลอย.  2554: สัมภาษณ) 

 จากการศึกษาคนควาขอมูลหองสมุดเรือนจําชั่วคราว พบวา มีเรือนจาํชั่วคราวเพียง 3 แหง 

ที่เปนศนูยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงสาํหรับผูตองขังเกีย่วกับการฝกวชิาชีพ และมหีองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวที่เปนแหลงขอมูลใหกับผูตองขงั เจาหนาที่เรือนจํา และประชาชนทั่วไปไดใชเปนแหลงเรยีนรู 

และแมวาปจจุบันหองสมุดเรือนจําจะมีการพัฒนาแลวก็ตาม แตงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวกับงาน

หองสมุดเรือนจําในประเทศไทยมีการศึกษามาเปนระยะเวลานานแลว ผูวจิัยจงึมีความสนใจทีจ่ะ
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ศึกษาการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนิค และงานบริการ ศกึษา

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว รวมทั้งศึกษาการใชหองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวของผูใชบริการ และสรางแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานหองสมุดสําหรับ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวอื่นๆ เพื่อเปนแหลงขอมูลใหประชาชนทัว่ไปไดรับทราบถึงพัฒนาการของ

หองสมุดเรือนจําที่จะไมเปนเพียงหองสมุดที่อยูในกําแพงสูงอีกตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี ้

  1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนนิงานและปญหาการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวใน

ดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ 

  2. เพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั 

  3. เพื่อศึกษาการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ  

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหทราบถงึสภาพการดําเนินงานและปญหา 

การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนคิ และงานบรกิาร ทราบความ

ตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขังและศึกษาการใชหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวของ

ผูใชบริการ ไดแก ผูตองขัง เจาหนาที่เรือนจํา และประชาชน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดใชเปนขอมูล 

ในการกาํหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวในประเทศไทยที่บรรณารักษหรือ

เจาหนาทีห่องสมุดสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานหองสมุดเรอืนจํา

ชั่วคราวใหมีความเหมาะสมสําหรับผูตองขงัตอไป  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ปรากฏการณที่ศกึษา 
  การศึกษาวิจยัในครั้งนี้เปนปรากฏการณเกีย่วกับสภาพการดําเนนิงานและปญหา 

การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนคิ และงานบรกิาร ศึกษา 

ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั ศึกษาการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 

ของผูใชบริการ ไดแก ผูตองขัง เจาหนาที่เรือนจํา และประชาชนทั่วไป โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ปรากฏการณดังกลาวในการกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ซึง่

บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุดสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน 
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หองสมุดเรือนจําชั่วคราวได การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและเก็บขอมูลจาก

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลกั 2 กลุม คือ 1) หัวหนาเรือนจํา และบรรณารักษ  2) เจาหนาที่เรือนจํา 

ผูตองขัง และประชาชนทัว่ไป ซึ่งเปนผูใชบริการหองสมดุ 3 แหงที่ใชเปนกรณีศึกษา ไดแก หองสมดุ

เรือนจําชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวแคนอย จงัหวัดเพชรบูรณ 

  
 ผูใหขอมูลหลัก 
  ในการวิจัยครัง้นี ้มีผูใหขอมลูหลัก 2 กลุม ไดแก 

   1. ผูดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ไดแก หัวหนาเรือนจําและบรรณารักษ จาก

หองสมุดกรณศีึกษา 3 แหง คือ หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จงัหวัดนาน หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้ง จงัหวัดเพชรบุรี และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ แหงละ 2 คน 

รวมทัง้หมด 6 คน   

   2. ผูใชบริการที่เปนสมาชกิหองสมุดเรือนจําชั่วคราว จากหองสมุด 3 แหงๆ ละ 8 คน 

รวมทัง้หมด 24 คน ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยแบงกลุมผูใชบริการ เปน 3 กลุม 

คือ เจาหนาที่เรือนจํา 6 คน ผูตองขัง 9 คน และประชาชนทัว่ไป จํานวน 9 คน  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. เรือนจําชัว่คราว หมายถึง เรือนจําเปดที่สรางขึน้เพือ่ฝกวิชาชพีใหกับผูตองขังกอน

ปลอย หรือผูตองขังทีม่ีความประพฤติดี หรือตองโทษเปนครั้งแรกและใกลพนโทษ โดยเหลือโทษจาํคุก

ไมเกิน 5 ป หรือจําคุกมาแลว 1 ใน 4 ของจํานวนปที่ตองโทษ มกีารเรยีนรูวิชาชีพจากฐานเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงเนนการปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มเติมวิชาความรู ทกัษะอาชีพ และ

ทัศนคติที่ด ีเพือ่การปรับตัวใหอยูรวมกับสังคมภายนอกไดอยางเปนปกติ เปนแหลงการเรียนรูของ

ชุมชนโดยรอบเรือนจําและประชาชนทั่วไป พรอมทั้งเปนแหลงเผยแพรภารกิจและองคความรูที่เปน

ประโยชนของกรมราชทัณฑและเรือนจําสูสังคมภายนอก โดยจะเปดใหบริการทุกวนั ไมเวนวนัหยดุ 

ราชการ ตัง้แตเวลา 09.00-16.00 น.  

  2. หองสมุดเรือนจําชัว่คราว  หมายถึง หองสมุดที่อยูในความรับผิดชอบของเรือนจํา

จังหวัด สังกัดกรมราชทัณฑ เปนหองสมุดขนาดเล็กที่มกีารควบคุมผูตองขงัไมเกนิ 500 คน มีภารกิจ 

ในการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศกับกลุมเปาหมาย ทั้งที่เปนเจาหนาที่ และผูตองขังทีม่ ี

ความประพฤติดีที่อยูในเรือนจํา เปนศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงการเรียนรูของชมุชน

โดยรอบเรือนจําและประชาชนทัว่ไป สําหรับหองสมุดเรอืนจําที่ใชเปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ไดแก 
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หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จงัหวัดนาน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ จงัหวัดเพชรบุรี และ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย จงัหวัดเพชรบูรณ  

  3. การดาํเนนิงานหองสมุด หมายถงึ กระบวนการจัดการหองสมุดเรือนจําชั่วคราว 

ไดแก 

   3.1 ดานงานบริหาร ไดแก โครงสรางการบริหารงาน นโยบาย บุคลากร งบประมาณ 

อาคารสถานที ่ทรัพยากรสารสนเทศ เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 

   3.2 ดานงานเทคนิค ไดแก การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศ การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ การบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

   3.3 ดานงานบริการ ไดแก การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคําถามและ

ชวยคนควา บริการการอาน กิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุด 

  4. ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานของหองสมดุ  หมายถึง อุปสรรคหรือ

ขอขัดของในกระบวนการบรหิารจัดการหองสมุดเรือนจาํ ไดแก ปญหาดานงานบริหาร ปญหาดาน 

งานเทคนิค และปญหาดานงานบริการ 

  5. ความตองการสารสนเทศ หมายถงึ ความประสงคหรือความอยากไดรับสารสนเทศ

ของผูตองขังเกี่ยวกับวิชาชพีที่อยูในความสนใจ ตองการศึกษาความรูเพิ่มเติม 

  6. ผูตองขัง  หมายถงึ ผูตองขังกอนปลอย หรือผูตองขงัที่มีความประพฤติดี หรือ

ตองโทษเปนครั้งแรกและใกลพนโทษ โดยเหลือโทษจําคกุไมเกิน 5 ป หรือจําคุกมาแลว 1 ใน 4 ของ

จํานวนปที่ตองโทษ 

  7. ผูใชบริการ หมายถึง ผูตองขังภายใตการดูแลและควบคุมของเรือนจําชัว่คราว 

บุคลากรภายในเรือนจาํชั่วคราว รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปทีใ่ชบริการหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอย 

จังหวัดนาน หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้ง จงัหวัดเพชรบุรี และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย 

จังหวัดเพชรบรูณ 

 

 

 

 

 
 

 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

  1. กรมราชทณัฑ กระทรวงยุติธรรม  

  2. เรือนจาํในประเทศไทย 

   2.1 โครงสรางการบริหารงานเรือนจาํ 

   2.2 หนาที่และความรับผิดชอบโดยทัว่ไปของเรือนจํา 

   2.3 ประเภทของเรือนจาํ 

   2.4 มาตรฐานเรือนจํา 

   2.5 เรือนจาํชัว่คราวในประเทศไทย 

    2.5.1 เรือนจาํชั่วคราวเขานอย จังหวัดนาน 

    2.5.2 เรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้ง จงัหวัดเพชรบุรี 

    2.5.3 เรือนจาํชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ 

  3. การเรียนรูวชิาชีพของผูตองขัง 

   3.1 ความจําเปนของการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 

   3.2 การกาํหนดหลักเกณฑพืน้ฐานในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 

   3.3 มาตรฐานดานการศึกษาและการฝกวชิาชีพของผูตองขัง 

  4. หองสมุดเรอืนจํา 

   4.1 หองสมุดเรือนจําในตางประเทศ 

    4.1.1 ประวัติความเปนมา 

    4.1.2 แนวทางสําหรับการบริการหองสมุดเรือนจํา 

   4.2 หองสมุดเรือนจําในประเทศไทย 

    4.2.1 ประวัติความเปนมา 

    4.2.2 หองสมดุพรอมปญญา 

    4.2.3 มาตรฐานสาํหรับหองสมุดเรือนจาํ 

    4.2.4 หองสมดุเรือนจําชั่วคราว 

     4.2.4.1 หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน 

     4.2.4.2 หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้ จังหวัดเพชรบรีุ 
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     4.2.4.3 หองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบรูณ 

  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

   5.1 งานวิจัยในตางประเทศ 

   5.2 งานวิจัยในประเทศ  

    5.2.1 งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัหองสมุดเรือนจํา 

    5.2.2 งานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการเรียนรูวชิาชีพของผูตองขัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 
 กรมราชทัณฑ มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคมุและแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุงพัฒนาเพื่อ

เปนองคการแหงการพฒันาทรัพยากรมนษุย เพื่อแกไขฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี มสุีขภาพ

รางกายและจติใจที่ดี ไมหวนกลับมากระทําผิดซ้าํอีก อีกทัง้ไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบ

อาชีพที่สุจริต สามารถดาํเนนิชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติและสังคมใหการยอมรับ โดย 

กรมราชทัณฑมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

  1. ปฏิบัติตอผูกระทาํผิดใหเปนไปตามคําพิพากษาหรือคําสั่งตามกฎหมาย โดย

ดําเนนิการตามกฎหมายวาดวยการราชทณัฑและกฎหมายอืน่ที่เกี่ยวของ 

  2. กาํหนดแนวทางปฏิบัติตอผูตองขังใหสอดคลองกับกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ 

นโยบายของกระทรวง หลกัอาชญาวทิยา และหลักทัณฑวทิยา ตลอดจนขอกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ํา

สําหรับการปฏิบัติตอผูตองขัง และขอเสนอแนะในเรื่องที่เกีย่วของขององคการสหประชาชาต ิ

  3. ดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะหแกผูตองขัง 

  4. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอาํนาจหนาที่ของกรม หรือตามที่

กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 นโยบายกรมราชทณัฑ 
       กรมราชทณัฑ ไดกําหนดนโยบายเนนหนกัภายใต กรอบทิศทางการบริหารและพฒันา

งานราชทัณฑของอธิบดีกรมราชทัณฑ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554) นโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง

ยุติธรรม ตลอดจนแผนปฏิบตัิราชการกรมราชทัณฑ พ.ศ.2551-2554 เปนหลกัในการดําเนินงาน เพื่อ

เปนแนวทางการปฏิบัติงานของหนวยงานใน สังกัดและขาราชการ ลูกจางของกรมราชทัณฑ ใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและเสรมิสราง ความเปนมืออาชพีในงานราชทัณฑ โดยมีประเด็น ดังนี ้ 

(กรมราชทัณฑ.  2555ก: ออนไลน) 

   1. การปองกนัและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา มุงเนนการปฏิบัติตอผูตองขัง 

คดียาเสพติดรายใหญและเครือขาย เพื่อทําลายโอกาสและตัดวงจรการคายาเสพติด ที่อาจเกิดขึ้น  

ทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา ประกอบดวย  

    1.1 การสรางหรือปรับปรุงเรือนจําความมัน่คงสูงรองรับผูตองขังรายสาํคัญ  

เชน ผูตองขังคดีคายาเสพติดรายใหญ ผูตองขังทีม่ีกาํหนดโทษสูง ผูตองขังลักษณะราย ผูตองขังทีม่ี

พฤติการณไมนาไววางใจ ผูตองขังที่มีอิทธิพล รวมกับการนําระบบเทคโนโลย ีมาใชในการควบคุม  

เชน อุปกรณปดกั้นสัญญาณโทรศัพทมือถอื (Block Phone) เพื่อปองกนัการลกัลอบใชโทรศัพทมือถือ 

ส่ัง–ซื้อขายยาเสพติดในเรือนจํา ระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) เพื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวและ
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สังเกตพฤติการณผูตองขังรายสําคัญ รวมทั้งการตรวจตรา รักษาความปลอดภัยภายในและภายนอก

เรือนจํา เปนตน  

    1.2 การประสานการปฏิบัติและประสานงานดานขอมูลและการขาวกบัหนวยงาน

ตางๆ เพื่อการปองกนัและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา เชน สํานกังานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ท.) และสํานกังานปองกนัและ

ปราบปรามการฟองเงนิ (ป.ป.ง.) เปนตน เพื่อสรางระบบการสืบสวนและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

เพื่อขยายผลการปราบปรามไปสูองคกรหรือผูรวมขบวนการ 

    1.3 กําหนดมาตรการปฏิบัติกับผูคายาเสพติดรายใหญและเครือขาย ดวย

มาตรการควบคุมที่เขมงวด รวมกับการตรวจคนจูโจม เพื่อคนหายาเสพติดและสิ่งของตองหามใน

เรือนจําอยางตอเนื่อง รวมทั้งการตรวจคนหาสารเสพติด ทั้งเจาหนาที่และผูตองขัง ตลอดจน

ยานพาหนะและสิ่งของ ในการเขา–ออก เรือนจําอยางจริงจัง เพื่อทําลายโอกาสและตัดวงจรการคา  

ทั้งที่จะเกิดขึ้นภายในและภายนอกเรือนจํา ในขณะเดียวกัน ขาราชการกรมราชทัณฑ ตองไมเขาไป

เกี่ยวของกับยาเสพติดในทุกกรณี และหากตรวจสอบพบวาผูใดเกีย่วของกับยาเสพตดิหรือ

โทรศัพทมือถอืและอุปกรณ จะถกูดําเนินการทัง้ทางวินยัและทางอาญา  

   2. การสงเสริมสวัสดิการขาราชการ โดยมุงเนนใหขาราชการกรมราชทณัฑ ไดรับ 

การจัดสวัสดิการที่ดีตรงกับความตองการอยางครอบคลมุและความจาํเปน ดังนี ้

    2.1 ใหขาราชการและลูกจาง ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถงึและเปนรูปธรรม 

ประกอบดวย บานพักที่อยูอาศัยของขาราชการ เครื่องมอืและอุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน  

เบี้ยเลี้ยง คาตอบแทนในรูปแบบตางๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปนการสรางขวัญ กําลังใจใน 

การปฏิบัติงาน  

    2.2 พัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะของขาราชการสูความเปนมอือาชีพใน

การปฏิบัตติอผูกระทําความผิด ดวยการฝกอบรมและสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบและแหลงความรู

ตางๆ ตามความเหมาะสม  

    2.3 การสงเสริมและสนับสนนุใหขาราชการและลูกจางไดนอมนาํหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน  

   3. การพัฒนาความเปนอยูของผูตองขัง ดวยการสรางมาตรฐานการปฏิบัติตอ

ผูตองขัง ตามหลักทัณฑวิทยาและหลักสทิธิมนุษยชน เพื่อสรางการยอมรับและความเชื่อมั่นของสงัคม

ตองานราชทณัฑ ประกอบดวย  
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    3.1 การปรับปรุงสิ่งจําเปนขัน้พืน้ฐานการดํารงชีวิตของผูตองขัง เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูตองขัง นบัต้ังแตเร่ืองการกินอยู หลับนอน การรักษาพยาบาล และสวัสดิการตางๆ 

เปนตน  

    3.2 การพัฒนาดานสทิธิตางๆ ของผูตองขัง เพื่อใหการปฏิบัติตอผูตองขังไม

ละเมิดตอหลกัสิทธมินุษยชน และพรอมรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก 

    3.3 การปรับเปลี่ยนวิธคีิดและพฤติกรรมของผูกระทาํความผิด รวมทัง้การฟนฟู

พฤติกรรมที่บกพรองของผูตองขัง ดวยการฝกวิชาชีพ การใหการศึกษา การอบรมทางศีลธรรม การให

การสงเคราะหและสวัสดิการ การจัดใหมีการทํางานสาธารณะ งานบริการสังคม รวมทั้งโปรแกรม 

การแกไขผูตองขังดานตางๆ ที่สามารถปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมของผูกระทําความผิด ตลอดจนการสราง

สํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม  

   4. การพัฒนาระบบขอมูลผูตองขัง เพื่อใหขอมลูผูตองขังดานตาง ๆ และสถิติสําคัญ

ในงานราชทณัฑ เปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหารไดอยางมีประสิทธภิาพ 

และเปนองคประกอบสําคัญในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมราชทณัฑ ตลอดจนการสราง 

ความเชื่อมัน่และความไววางใจตอขอมูลผูตองขังและสถติิตางๆในงานราชทัณฑของหนวยงาน

ภายนอกและบุคคลทั่วไป จึงจําเปนตองมกีารปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลผูตองขังตั้งแตรูปแบบ 

วิธีการจัดเก็บขอมูลของเรือนจํา/ทัณฑสถาน การสืบคน การเชื่อมโยงขอมูล ตลอดจนเครือขาย

คอมพิวเตอร รวมทัง้การสนบัสนุนวัสดุอุปกรณที่จําเปน รวมกับการพฒันาทักษะความชํานาญของ

เจาหนาที ่เพื่อใหฐานขอมูลผูตองขังและสถิติตางๆ มีความถูกตองเปนปจจุบัน (Real Time) มากทีสุ่ด 

สามารถสืบคน ตรวจสอบขอมูลไดสะดวก รวดเร็วและประหยัด รวมทัง้สามารถเชื่อมโยงและ 

บูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม นอกจากนีก้รมราชทัณฑยังมนีโยบาย 

เปดกวางใหผูตองขังที่ตองการศึกษาเลาเรยีน ไดมีโอกาสศึกษาสงูถึงระดับอุดมศึกษา มกีารศึกษา 

สายสามัญ สายอาชพี และการศึกษาทางธรรม ผูตองขังมีสิทธิ์เรียนและสอบเทียบชัน้ระดับการศึกษา

จากกระทรวงศึกษาธกิาร ผูตองขังมีสิทธศิึกษาสายอาชีพชางตางๆ และผูตองขังทีส่นใจทางศาสนาก็

สามารถศึกษาและสอบเทยีบนักธรรมตรี โท เอก ได อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรมราชทัณฑมกีาร

สงเสริมการศึกษาของผูตองขังอยางมาก โดยมีการติดตอขอความรวมมือจากมหาวทิยาลยัเปดใหรับ

ผูตองขังเขาเปนนกัศึกษา จดัใหมีหองสมดุในเรือนจํา จดัสอบและใหปริญญาบัตรในเรือนจาํดวย  

  พ.ศ. 2555 กรมราชทัณฑจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ พ.ศ.2555- 2558 

ข้ึนเพื่อเปนกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของขาราชการและหนวยงานในสังกัด ใหสามารถสงเสรมิและ

สนับสนนุการบริหารและพฒันางานราชทัณฑ ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนดไว 

เพื่อใหการควบคุม แกไขและพัฒนาพฤตนิิสัยผูตองขงัซึง่เปนพนัธกิจหลักของกรมราชทัณฑ 
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เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล สามารถคนืคนดี มีคุณคา สูสังคมอยางยัง่ยนื

ตอไป โดยกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ดงันี ้(กรมราชทณัฑ.  2555ข: ออนไลน) วิสัยทัศน คือ  

กรมราชทัณฑเปนองคกรที่มปีระสิทธิภาพในการควบคุม แกไข และพัฒนาพฤตินิสัย พันธกิจ คือ 

ควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพ และบําบัดฟนฟูและแกไขพฤตินิสัยของผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ 

สําหรับแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ พ.ศ.2555-2558 ประกอบดวยประเดน็ยทุธศาสตร 5 

ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางประสิทธิภาพการควบคมุและการปฏบิัติตอผูตองขัง  

ยุทธศาสตรที ่2 พัฒนาพฤตนิิสัยเพื่อคืนคนดีสูสังคม ยุทธศาสตรที ่3 รวมพลงัแกไขปญหายาเสพติดให

ไดผลอยางยัง่ยืน ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาความเปนมืออาชีพในงานราชทัณฑ และ ยุทธศาสตรที ่5 

เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในงานราชทัณฑ ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ 

พ.ศ.2555-2558 นี้มีสวนเกีย่วของกับการพัฒนาวชิาชพีแกผูตองขังและการพฒันาหองสมุดอยูใน

ยุทธศาสตรที่ 2 ดังนี ้

   ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาพฤตนิิสัยเพื่อคืนคนดีสูสังคม 

    กลยุทธที ่1 ผูตองขังไดรับการแกไขและพัฒนาพฤตนิิสัย มีโครงการเกี่ยวกับ 

การพัฒนาวิชาชีพแกผูตองขังและการพฒันาหองสมุด ไดแก 

     1. โครงการฝกอบรมวิชาชพีรวมกับหนวยงานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

     2. โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานการดําเนนิงานฝกวิชาชพีผูตองขังดาน

การเกษตร 

     3. โครงการพฒันาบุคลากรฝกวิชาชีพผูตองขัง 

     4. โครงการฝกวิชาชีพผูตองขังดานเกษตรกรรม 

     5. โครงการสงเสริมใหมีแหลงความรูอาชีพเกษตรกรรมในพืน้ทีเ่รือนจํา/ 

ทัณฑสถาน 

     6. โครงการจดัทําคูมือใหความรูวชิาชพีเกษตรกรรมในพื้นที่เรือนจาํ/ 

ทัณฑสถาน 

     7. โครงการแขงขันทักษะอาชีพเกษตรกรรม 

     8. โครงการติดตามผลการดําเนนิงานฝกวิชาชพีผูตองขงัดานเกษตรกรรม 

     9. โครงการจดัหาวัสดุส่ือทรัพยากรสารสนเทศประจาํหองสมุด 

             10. โครงการซอมแซมหองสมุดเรือนจาํ 

             11. โครงการกอสราง “หองสมุดพรอมปญญา” พรอมจัดหาวัสดุครุภัณฑ 

             12. โครงการปรับปรุงหองสมุด 

             13. โครงการจัดหาครุภัณฑหองสมุด 
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             14. โครงการจัดวัสดุครุภัณฑคอมพวิเตอรประจําหองสมุด 

               15. โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยบรรณารักษใหกับผูตองขงั 

             16. โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจํา 

              17. โครงการจัดทําคูมือมาตรฐานหองสมุดเรือนจํา 

             18. โครงการนิเทศติดตามประเมินการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํ 

             19. โครงการจัดสงสื่อสารสนเทศบํารุงหองสมุด 

    กลยุทธที ่2 ผูตองขังไดรับการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห และเตรียม 

ความพรอมกอนปลอย มีโครงการเกีย่วกบัการพัฒนาวชิาชีพแกผูตองขัง ไดแก 

     1. การแกไขฟนฟูผูตองขงัในศูนยเตรียมการปลอดปลอย (ในเรือนจําชัว่คราว/

ทัณฑสถานเปด) 

     2. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นทางเลือกใหมของผูตองขัง 

 

เรือนจําในประเทศไทย 
 เรือนจํา ตรงกบัคําภาษาองักฤษวา Prison ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ. 2542 หนา 970 ใหความหมายวา “ที่ขังนักโทษและผูตองหา ทีซ่ึ่งใชควบคุมกกัขังผูตองหากบัทั้ง

ส่ิงที่ใชตอเนื่องกนั และหมายความรวมตลอดถึงที่อ่ืนใดซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยได

กําหนดและประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาวางอาณาเขตไวโดยชัดเจน” เรือนจําในความหมายของ

กรมราชทัณฑ หมายถึง เรือนจําพลเรือน ไมรวมกับเรือนจําของทหาร ซึ่งภายในเรือนจํามโีครงสรางการ

บริหารงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และประเภท ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 โครงสรางการบริหารงานเรือนจํา 
  โครงสรางการบริหารงานภายในเรือนจาํ/ทณัฑสถาน แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ 

ไดแก  (กรมราชทัณฑ สํานักทัณฑวิทยา.  2555: ออนไลน) 

   1. เรือนจาํ/ทณัฑสถาน ที่มตีําแหนงผูบัญชาการเรือนจํา/ผูอํานวยการทัณฑสถาน

เปนตําแหนงอาํนวยการ ระดบัสูง 

    1.1 ฝายบรหิารทั่วไป 

    1.2 สวนควบคุมผูตองขัง (ทัณฑสถานใชคําวา สวนปกครองผูตองขัง) 

    1.3 สวนพัฒนาผูตองขัง 

    1.4 สวนสวัสดิการผูตองขัง (เฉพาะเรือนจํา/ทัณฑสถานขนาดใหญ 7 แหง) 

    1.5 ศูนยปฏิบตัิการพิเศษ (เฉพาะเรือนจํากลางทําหนาที่ประธานเขต) 

    1.6 สวนควบคุมผูตองขังประจําศาล (เฉพาะเรือนจาํพเิศษในกรุงเทพฯ) 
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   2. เรือนจาํ/ทณัฑสถาน ทณัฑสถานเปด สถานกกัขังกลาง และสถานกักกันที่มี

ตําแหนงผูบัญชาการเรือนจํา/ทัณฑสถานเปนตําแหนงผูอํานวยการ ระดับตน 

    2.1 ฝายบรหิารทั่วไป 

    2.2 ฝายทัณฑปฎิบัติ 

    2.3 ฝายควบคุมผูตองขัง 

    2.4 ฝายพัฒนาผูตองขัง  

 

 
ภาพประกอบ 1 โครงสรางการบริหารงานภายในเรือนจาํจังหวัด 

 
 หนาที่และความรับผิดชอบโดยทั่วไปของเรือนจํา 
  เรือนจํามหีนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้(ปกรณ มณีปกรณ.  2553: 296-297) 

   1. การรับมอบตัวผูตองหาไปควบคุมในระหวางสอบสวนดําเนินคดีตามสั่งศาล ซึ่งใน

ระหวางการฝากขังศาลจะสงมอบตัวผูตองหาใหฝายราชทัณฑไปฝากขังควบคุมตัวไว ณ สถานที่

ควบคุมผูตองหา ซึ่งไดแก เรือนจําพิเศษ 

   2. รับมอบตัวนักโทษเด็ดขาด ตามคําสัง่ศาลไปคุมขังตามกําหนดโทษในเรือนจาํ 

ตามประเภทของนักโทษนัน้ 
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   3. ทาํทะเบียนประวัตินักโทษ มีการสอบถามประวัติสวนตัวและการตรวจสุขภาพ  

การจัดพิมพลายนิว้มือ และตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกีย่วของและเกบ็ไวในทะเบียนประวัติโดยระบุ

เลขที่กํากับแตละราย ตรวจคนสิ่งของตองหามของนกัโทษและมอบเสือ้ผาชุดนักโทษให 

   4. จัดการแยกประเภทนกัโทษ จําแนกลักษณะผูตองขังและจัดชั้นนกัโทษ 

   5. การควบคุมและรักษาความปลอดภัยภายในเรือนจาํ 

   6. การรักษาระเบียบวนิัยตอผูตองขัง 

   7. การอบรม แกไข และฟนฟูจิตใจผูตองขัง 

   8. การฝกอบรมวิชาชพี 

   9. การใชแรงงานผูตองขงั 

   10. การใหรางวัลตอบแทนความดีและการลงโทษเมื่อกระทําผิด 

   11. จัดสวัสดิการสงเคราะหผูตองขัง 

   12. การปฏิบตัิตอผูตองขังในชุมชน 

   13. การดําเนนิการพักการลงโทษ อภัยโทษ ลดวนัตองโทษ 

   14. การประชาสัมพนัธและเสริมสรางภาพพจนที่ดีแกผูตองขังโดยพยายามแกไข

แปรเปลี่ยนทศันคติที่ไมดีของสังคมที่มีตอผูตองขัง ไดแก การจัดนิทรรศการและจําหนายสินคา

ผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูตองขัง 

   15. ความพยายามเสริมสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศ และการดํารงชีวิตภายใน

เรือนจําใหมีความแตกตางจากสังคมภายนอกใหนอยทีสุ่ดเทาที่จะทําได 

   16. การปลดปลอยผูตองขัง 

  นอกจากหนาที่และความรับผิดชอบขางตนแลว กรมราชทัณฑมนีโยบายเปดกวางให

ผูตองขังที่ตองการศึกษาเลาเรียน ไดมีโอกาสศึกษาสงูถงึระดับอุดมศึกษา มกีารศึกษาสายสามัญ  

สายอาชพี และการศึกษาทางธรรม ผูตองขงัมีสิทธิ์เรียนและสอบเทียบชั้นระดับการศกึษาจาก

กระทรวงศึกษาธิการ ผูตองขังมีสิทธิศกึษาสายอาชีพชางตางๆ และผูตองขังที่สนใจทางศาสนาก็

สามารถศึกษาและสอบเทยีบนักธรรมตรี โท เอก ได อยางไรก็ตาม ในปจจุบันกรมราชทัณฑม ี

การสงเสริมการศึกษาของผูตองขังอยางมาก โดยมีการติดตอขอความรวมมือจากมหาวิทยาลยัเปดให

รับผูตองขังเขาเปนนักศึกษา  จัดใหมหีองสมุดในเรือนจาํ จัดสอบและใหปริญญาบตัรในเรือนจําดวย 
 ประเภทของเรือนจํา 
  กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ราชทัณฑ พทุธศักราช 2479 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที ่30 มกราคม 2547 ไดแบง

เรือนจําออกเปนประเภทตางๆ ดังนี ้
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   1. เรือนจาํกลาง มีอํานาจทาํการควบคุมกักขังผูตองขงัที่มีกาํหนดโทษจําคุกตั้งแต  

1 ปข้ึนไป จนถึงประหารชีวติ 

   2. เรือนจาํสวนภูมิภาค ซึง่ประกอบไปดวยเรือนจําจงัหวดัและเรือนจําอําเภอ ควบคุม

กักขังผูตองขงัที่มีโทษตั้งแต 1-15 ป 

   3. เรือนจาํพิเศษหรือทัณฑสถาน ควบคุมกักขังผูตองขงัเฉพาะแตละประเภทคือ 

ผูหญงิ เด็ก คนชรา หรือพกิารทุพพลภาพ คนเปนโรคเรื้อน วัณโรค หรือโรคติดตออันตรายตางๆ 

นอกจากนีเ้รือนจําจงัหวัดทีสั่งกัดอยูในเรือนจํากลางก็เปนเรือนจาํพิเศษดวย โดยควบคุม กกัขัง อบรม 

และฝกวิชาชพีผูตองขังระหวางการพิจารณาคดี 

   4. เรือนจําชั่วคราว จัดเพื่อสนองนโยบายเฉพาะกิจการของเรือนจําทีจ่ัดตั้งเรือนจํา

ชั่วคราวนั้นๆ เปนสําคัญ เปนเรือนจาํเปด สรางขึ้นเพื่อฝกวิชาชีพใหกบัผูตองขังที่มคีวามประพฤติดี 

หรือใกลพนโทษแลว 
 มาตรฐานเรอืนจํา 
  แนวความคิดในการปฏิบัติตอผูตองขังหรือผูกระทําความผิด มีเปาหมายเพื่อใหการ

ควบคุมผูตองขังสอดคลองกบัหลักมนุษยธรรมที่ผูตองขังควรไดรับ โดยการควบคุมผูตองขังถือเปน 

การลงโทษอยางหนึง่ทีม่ีเปาหมายเพื่อการปองกนัการหลบหน ีเพื่อประโยชนของความปลอดภัย

สาธารณะ (Public safety) ของสังคมภายนอก นอกจากนี้การควบคมุควรเปนการควบคุมเพื่อ 

การแกไข (Corrections) เพือ่เปาหมายแหงการคนืคนดมีีคุณภาพและมีคุณประโยชนตอการพัฒนา

ประเทศ แตการที่จะบรรลุเปาหมายไดจะตองมีการวางระบบที่ไดมาตรฐานและเปนทีย่อมรับทัว่ไปใน

ระดับสากล ดงันัน้จึงเปนจุดกําเนินของมาตรฐานเรือนจาํเพื่อตองการใหงานราชทณัฑไทยมีแนว

ทางการดําเนนิงานอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิลสูงสุด มีความเหมาะสมกบับริบทและ

สอดคลองกับหลักการดานทัณฑวิทยา อาชญาวทิยา หลักการแหงสิทธิมนุษยชน รวมถึงมาตรฐาน

องคการสหประชาชาติวาดวยการปฏิบัติตอผูตองขัง ซึง่มาตรฐานเรือนจํา 10 ดาน สามารถสรุป

ประเด็นสําคญั ไดดังนี้ (พรปวีร นิลรัตน.  2551: 30-33) 

  1. มาตรฐานดานการบริหารจัดการ (Management administration) การบริหารงาน

จัดการเรือนจาํตองมีระบบที่ทาํใหการดําเนินการของงานราชทัณฑเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและ

สามารถบรรลเุปาหมายหรือวัตถุประสงคในภาพรวมของกรมราชทัณฑ รวมถึงตองปฏิบัติตามหลกัการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี ทั้งนี้ตองอยูภายใตขอจํากัดของหลักการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมัน่คงปลอดภัยของงานราชทัณฑดวย 

  2. มาตรฐานดานบุคลากร (Qualified staff) บุคลากรหรอืทรัพยากรบคุคลนับไดวาเปน

กลไกที่สําคัญที่สุด ทัง้นี้จะตองมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติ ดานความรู ประสบการณ และวิสัยทัศนที่
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เหมาะสมกับการดําเนินงานในแตละประเภทของภารกจิที่รับผิดชอบ กอปรกับตองมีอัตรากําลงัที่

เหมาะสมกับสภาพของงาน รวมถงึการจัดใหมีแผนการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่มีความชัดเจน 

โปรงใส เหมาะสม และเพียงพอ 

  3. มาตรฐานดานอาคารสถานที่และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจาํ(Physical plants) 

ลักษณะของอาคารสถานที่ และรูปแบบทางกายภาพของเรือนจาํ ตองสอดคลองและเอื้อประโยชนตอ

การควบคุมทีง่ายและสะดวกกับเจาหนาที ่การปรับเปลีย่นพฤตินิสัยของผูตองขัง รวมถึงการปองกนั

รักษาความมัน่คงปลอดภัยภายในเรือนจาํ 

  4. มาตรฐานดานการจําแนกลักษณะผูตองขัง (Classifications) การจาํแนกลกัษณะ

ผูตองขังตองสอดคลองกับจุดมุงหมายเพื่อเปาหมายหลกั 2 ประการคอื การกาํหนดระดับความมัน่คง

ปลอดภัยในการควบคุมอยางเหมาะสมและการกาํหนดกิจกรรมปฏิบัติในดานการฟนฟ ูแกไข 

ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผูตองขังซึ่งเนนถึงสทิธิ ความตองการ หรือความสนใจของผูตองขังเปนหลัก 

โดยจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสมแกผูตองขังระหวางทีถู่กคุมขังอยูในเรือนจาํและ

สามารถกลับไปใชชีวิตอยางเปนปกติสุขภายหลงัปลอยตัวพนโทษ 

  5. มาตรฐานดานการควบคมุผูตองขังและการรักษาความปลอดภัย (Custody and 

security) เรือนจําตองผสมผสานระหวางกิจกรรมการควบคุม การตรวจสอบตรวจการณ กับนโยบาย/

กระบวนการในเรื่องดังกลาว ที่มีความชัดเจนและเปนทีย่อมรับใหมีความสอดคลองกับหลักการรักษา

ความมัง่คงปลอดภัย การปฏิบัติตอผูตองขัง รวมถึงหลกัสิทธมินษุยชน 

  6. มาตรฐานดานการศึกษาและการฝกวชิาชีพ (Education and vocational training) 

เรือนจําตองกาํหนดนโยบายทางการศึกษาและ/หรือฝกวิชาชพีไวอยางชัดเจน โดยใหมีแผนหรือ

หลักสูตรการจดัการศึกษา และ/หรือการฝกวิชาชีพสาํหรบัผูตองขัง อีกทั้งตองจัดใหมผูีฝกสอนที่ไดรับ

การรับรองและ/หรือการประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดการหลกัสูตร ทั้งนี้การจัดแผน

หรือหลักสูตรควรคํานึงถึงผลแหงการปรับเปลี่ยนพฤตนิสัิย และ/หรืออยูในความสนใจของผูตองขัง 

รวมถึงการดําเนินชวีิตอยางปกติสุขและมีคุณภาพของผูตองขังภายหลงัพนโทษ 

  7. มาตรฐานดานการทาํงานและการใชแรงงานของผูตองขัง (Work and force) นโยบาย

ดานการทาํงานของผูตองขังตองมีความสอดคลองกับเปาหมายของการลดความกดดัน เนื่องจาก 

การถูกคุมขัง การพัฒนาพฤตินิสัย การเสรมิสรางระเบยีบวินยั การสรางทักษะในการประกอบอาชพี

ภายหลงัการพนโทษและการดํารงอยูอยางปกติสุขของผูตองขัง 

  8. มาตรฐานดานการรักษาระเบียบ และการลงโทษทางวินัยของผูตองขัง (Disciplinary 

procedure and punishment) เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการในดานการควบคมุผูตองขังภายใน

เรือนจํา ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพอนัจะเอื้อประโยชนตอการปฏิบัติเพื่อพฒันา
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และแกไขผูตองขังในดานอืน่ๆ ตอไป รวมถงึเปนการสรางทัศนคติเกีย่วกับการอยูรวมกันในสงัคม

ภายใตกฎระเบียบ 

  9. มาตรฐานดานการใหบริการผูตองขัง (Services) ผูตองขังพงึไดรับสิทธหิรือประโยชน

ของผูตองขังและการบริการจากเรือนจําตามทีก่ฎหมาย ระเบียบขอบงัคับ และนโยบายที่เกี่ยวของ

กําหนดไวทุกประการ ทั้งนีต้องดําเนนิการใหสภาพความเปนอยูผูตองขังภายในเรือนจําม ี

ความแตกตางจากสภาพภายนอกนอยที่สุด โดยความแตกตางดังกลาวตองคํานึงถึงจุดดุลยภาพ

ระหวางหลักสทิธิมนุษยชนและหลักการลงโทษ รวมถงึตองอยูภายใตระบบการตรวจสอบเพื่อการรกัษา

ความมัง่คงปลอดภัย 

  10. มาตรฐานดานกิจกรรมและการไดรับประโยชนของผูตองขัง (Inmates activities and 

privileges) การจัดกิจกรรมและการไดรับประโยชนของผูตองขังในขณะถูกคุมขัง นับเปนหลักการที่

สําคัญประการหนึง่ที่สรางระเบียบวนิัยและสนับสนุนใหการควบคุมและการปฏิบัติตอผูตองขังเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 
 เรือนจําชัว่คราวในประเทศไทย 
  เรือนจําชัว่คราว จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศนูยเตรียมความพรอม สําหรับการฝกอาชีพใหกบั

ผูตองขังกอนปลอย หรือผูตองขังทีม่ีความประพฤติดี หรือตองโทษเปนครั้งแรกและใกลพนโทษโดย

เหลือโทษจําคกุไมเกิน 5 ป หรือจําคุกมาแลว 1 ใน 4 ของจํานวนปที่ตองโทษ เรือนจาํชั่วคราว 

มีลักษณะสาํคัญ คือไมมีกําแพง ไมมีร้ัวลวดหนามหรอืโครงเหล็กลอมรอบพื้นที่เรือนจําชัว่คราว โดย

กรมราชทัณฑไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัมา

ปรับใชในเรือนจําใหเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูตองขงัสามารถนําการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพยีงมาใชเปนแนวทางในการดํารงชีวติ และทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในวิธีการดําเนนิชีวิตของ

ผูตองขังทัง้ระหวางตองขงัและภายหลงัพนโทษโดยยึดหลักความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล  

(จิรภา สินธนุาวา.  2553: 9) กลาวคือ ผูตองขังในระบบการเตรียมความพรอมกอนปลอย จะไดรับ 

การฝกอบรมอาชีพ หรือการศึกษาเลาเรียนตามความถนัด ควบคูไปกบัการอบรมทางศีลธรรมเพือ่ขัด

เกลาจิตใจ ตลอดจนทักษะชวีิตและการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกอนจะไดรับการปลอย

ตัวออกไปใชชีวิตในสังคม ผูตองขังสวนใหญที่มาอยูที่เรือนจําชัว่คราวจะมีพืน้ฐานอาชีพดาน

การเกษตรบางแลว เพียงมาเรียนรูเพิม่เติมในการทําการเกษตรแบบผสมผสานจากเรอืนจํา โดย

ผูตองขังจะไดรับการฝกปฏิบัติตามฐานการเรียนรูตางๆ ซึ่งมทีั้งการเกษตรแบบผสมผสานระหวาง 

การปศุสัตวและการปลูกพชืผักผลไมปลอดสารพิษ (ปติพงษ เมืองสง.  2552: 20) 

  จากสถิติผูตองขังราชทัณฑทั่วประเทศ สํารวจเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ทําใหได

ขอมูลวา ปจจุบันประเทศไทยมีเรือนจาํชั่วคราวทัง้สิ้น 26 แหง ดังนี ้(กรมราชทัณฑ.  2554: ออนไลน) 
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   1. เรือนจําชั่วคราวคลองไผ จังหวัดนครราชสีมา 

   2. เรือนจําชั่วคราวเขาหมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   3. เรือนจําชั่วคราวคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค 

   4. เรือนจําชั่วคราวเขาไมแกว จังหวัดระยอง 

   5. เรือนจําชั่วคราวเขาบนิ จังหวัดราชบุรี 

   6. เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท 

   7. เรือนจาํชั่วคราวบานบึง จังหวัดชลบุรี 

   8. เรือนจาํชั่วคราวเขาระกาํ จังหวัดตราด 

   9. เรือนจําชั่วคราวอําเภอพมิาย จังหวัดนครราชสีมา 

   10. เรือนจาํชัว่คราวโคกมะตูม จังหวัดบุรีรัมย 

   11. เรือนจาํชัว่คราวโคกตาบัน จังหวัดสุรินทร 

   12. เรือนจาํชัว่คราวโคกคาํมวง จังหวัดกาฬสนิธุ 

   13. เรือนจาํชัว่คราวรอบเมอืง จงัหวัดรอยเอ็ด 

   14. เรือนจาํชัว่คราวนาออย จังหวัดสกลนคร 

   15. เรือนจาํชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน 

   16. เรือนจาํชัว่คราวหวยหนิฝน อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

   17. เรือนจาํชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ 

   18. เรือนจาํชัว่คราวหนองเรยีง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

   19. เรือนจาํชัว่คราววงัตะก ูจังหวัดนครปฐม 

   20. เรือนจาํชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 

   21. เรือนจาํชัว่คราวกระบีน่อย จังหวัดกระบี่ 

   22. เรือนจาํชัว่คราวหวยกลัง้ อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

   23. เรือนจาํชัว่คราวบานบางโจ จงัหวัดภูเก็ต 

   24. เรือนจาํชัว่คราวทุงเขน จังหวัดสุราษฎรธาน ี

   25. เรือนจาํชัว่คราวเหรียงหอง จังหวัดตรัง 

   26. เรือนจาํชัว่คราวโคกยามู จังหวัดนราธิวาส 

  ในการดําเนนิงานของเรือนจําชั่วคราวนัน้นอกจากจะพฒันาสูการเปนศนูยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับผูตองขังที่มุงเนนการฝกวิชาชพีและมีหองสมุดเรือนจําชัว่คราวซึ่งเปนแหลง

ศึกษาหาความรูของผูตองขังและเจาหนาที่เรือนจาํแลว เรือนจําชัว่คราวยงัเปนแหลงเรียนรูของ

ประชาชนทัว่ไปอีกดวย สําหรับเรือนจําชั่วคราวที่มกีารดาํเนนิงานหองสมุดเรือนจําเปนไปตาม
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มาตรฐานและยังเปนตนแบบของการดําเนินงานในการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงและการเรียนรูวิชาชีพ

ของผูตองขัง 3 แหงดวยกนัที่ผูวิจยัไดพิจารณาคัดเลือกหองสมุดเรือนจําชั่วคราว 3 แหง คือ  

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จงัหวัดนาน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ จงัหวัดเพชรบุรี และ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย จงัหวัดเพชรบูรณ เพื่อใชเปนกรณีศกึษา และนาํเสนอขอมูลเบือ้งตน

ของเรือนจําชัว่คราวโดยสงัเขป ดังตอไปนี ้
  เรือนจําชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน  
   เรือนจําชัว่คราวเขานอย เปนเรือนจาํชั่วคราวที่อยูในการควบคุมของเรือนจําจงัหวัด

นาน เลขที่ 563 หมูที่ 4 ตาํบลดูใต อําเภอเมือง จงัหวัดนาน อยูภายใตการควบคุมของเรือนจาํจังหวัด

นาน มพีืน้ที่ในความรับผิดชอบจํานวน 100 ไร 2 งาน หางจากตัวเมอืงออกไป 2 กิโลเมตร เปนศนูยการ

เรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงสาํหรับผูตองขังที่เตรียมการปลดปลอย โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดนาน ในการพัฒนาเปนศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีงอยางเปน

ระบบเพื่อเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงประจําจงัหวดันาน โดยมีฐานการเรียนรู ดังนี ้ 

(กรมราชทัณฑ.  2552ข: ออนไลน) 

    สวนที่ 1 หองสมุดพรอมปญญา 

    สวนที่ 2 การสรางรายได ไดแก ฐานการเรียนรู 6 ฐาน คอื การถายทอดเทคโนโลยี

การผลิตหมหูลุม การปลูกหมอนเลี้ยงไหม การเลีย้งปลาดุกในกระบอกไมไผ การปลกูพืชสวนผสม 

การปลูกหมอนผลสด 2 สายพนัธุ และการปลูกพืชโดยไมใชดิน 

    สวนที่ 3 การลดรายจาย ไดแก ฐานการเรียนรูการผลิตปุยหมกั และฐาน 

การเรียนรูการเพาะพนัธุกลาไม 

    สวนที่ 4 การพัฒนาน้ํา ไดแก ฐานการเรียนรูโรงกรองน้าํ 3 ตุม และฐาน 

การเรียนรูการพัฒนาแหลงน้าํขนาดเลก็ 
  เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
   เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง เปนสวนหนึ่งของเรือนจาํกลางเพชรบุรี ตั้งอยูที่ริมถนนสาย

เขื่อนเพชร-แกงกระจาน ตําบลวังจนัทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบรีุ เปนเรือนจําไมมกีําแพงกัน้ 

มีเพียงลวดหนามเตี้ยๆ เพือ่แสดงอาณาเขตบนพื้นที่ 600 ไร ปจจุบันเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งมีผูตองขัง

จํานวน 90 คน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตอผูตองขังเพื่อการสรางความมัง่คงในการประกอบ

อาชีพและการดํารงชีวิตประจําวนัภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนใหผูตองขังมทีกัษะ

ความรู ความสามารถ ความชํานาญ และมีศีลธรรม เพื่อนาํไปประยุกตใชในการประกอบอาชพีเลี้ยง

ตัวเองและครอบครัวไดเมื่อพนโทษ โดยไมกลับมาตองโทษซ้าํอีก ทั้งนีเ้ปนไปตามเจตนารมณของ 
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กรมราชทัณฑที่จะคืนคนดีสูสังคมตอไป ซึง่แนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังภายในศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง มีดังนี้  (กรมราชทัณฑ.  2552ข: ออนไลน) 

    สวนที่ 1 สรางหลักฐาน มีการสรางฐานการเรียนรูที่เกีย่วของกับการสรางบานดนิ

ตางๆ ไดแก การทําอิฐดิน ข้ันตอนการสรางบานดิน และบานดนิที่สรางภายในเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง  

    สวนที่ 2 สรางรายได ไดแก ฐานการเรียนรู 10 ฐาน คือ การปลูกผักปลอดสารพิษ 

การปลูกมะลิปลอดสารพิษ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงไกพืน้เมือง การเลี้ยงกระตายสวยงามและ

กระตายเนื้อ การเลี้ยงหมหูลมุ การเลี้ยงสกุรขุนและสุกรแมพันธุ การเลีย้งแพะเนื้อ การเลี้ยงโคพื้นเมือง 

และการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย 

    สวนที่ 3 ลดรายจาย ไดแก ฐานการเรียนรู 6 ฐาน คือ การทําปุยชวีภาพ 

โบคาช ิบอกาซชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซล เตาถานน้ําสมควันไม เตาตาลกลัน่สมนุไพรไลแมลง และ

เตาประสิทธิภาพสงู 

    สวนที่ 4 การเก็บออม ไมฟุมเฟอย 

    สวนที่ 5 หลีกเลี่ยงอบายมุข โดยการทําใหเปนเรือนจาํสีขาว 

    สวนที่ 6 คุณธรรมนําชีวิต มลีานปฏิบัติธรรม 

    สวนที่ 7 ครอบครัวเปนสุข มีการเยีย่มญาติอยางใกลชดิ 

    สวนที่ 8 รอบรูพอเพยีง มีหองสมุดพอเพียง 

    ในปพ.ศ. 2551 เรือนจําชัว่คราวเขากลิง้ ไดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงโดย

เปดใหนักทองเที่ยวและผูที่ตองการศึกษาดงูานเขาไปเที่ยวชมและศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพยีง ซึ่งไดรับความสนใจจากนักทองเทีย่วและประชาชนทัว่ประเทศ โดยในแตละปจะมีผูเขามา

เยี่ยมชมไมต่ํากวา 20,000 คน โดยกิจกรรมที่ไดรับความสนใจคือ การสรางบานดินและการเลี้ยงหมู

หลุม   
  เรือนจําชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ 
   เรือนจําชัว่คราวแคนอย ไดจัดสรางขึ้นเนือ่งจากกรมราชทัณฑมีนโยบายที่จะยาย

เรือนจําจงัหวดัเพชรบูรณซึ่งตั้งอยูในเขตชมุชนออกจากชุมชน ในระหวางทีย่ังไมไดงบประมาณกอสราง

เรือนจําจงัหวดัเพชรบูรณแหงใหม กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 4 และ

มาตรา 6 แหงพระราชบัญญตัิราชทัณฑ พทุธศักราช 2479 มีคําสั่งกาํหนดอาณาเขตเปนเรือนจาํ

ชั่วคราวแคนอย เพื่อใชสําหรับฝกวิชาชีพใหแกผูตองขัง เชน การปลูกพชืผัก การเลี้ยงสัตว และปลูก

สวนปา และไดพัฒนาพืน้ที่เพื่อเตรียมการกอสรางเรือนจําใหม กระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที ่

221/2528 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พทุธศกัราช 2528 กาํหนดอาณาเขตเรือนจําชั่วคราวแคนอยขึน้ที ่

ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ โดยใหเรียกชื่อวา “เรือนจําชั่วคราวแคนอย”  
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สังกัดเรือนจาํจังหวัดเพชรบรูณ และไดประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที ่102 ตอนที ่77 ลงวันที่ 

18 มิถุนายน พุทธศกัราช 2528  (ธนพัฒน จนัทรปรรณกิ; และ ยงยทุธ ผันเผาเลิศ.  2555: 127-128) 

เนื้อที่ประมาณ 237 ไร 3 งาน 10 ตารางวา มีผูตองขังชายประจาํอยูประมาณ 10-20 คน ตอมาเมื่อป 

พ.ศ. 2544 กรมราชทัณฑไดมีนโยบายกําหนดใหเรือนจาํชั่วคราวแคนอย เปนศูนยเตรียมการปลอย

สําหรับผูตองขงัหญงิแหงแรกและแหงเดยีวจากเรือนจาํ/ทัณฑสถานทัว่ประเทศ การดําเนนิกิจกรรมใน

ดานการพัฒนาพฤตนิิสัยผูตองขังของเรือนจําชั่วคราวแคนอยไดนอมนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปรับใชในเรือนจํา โดยจัดตั้งเปนศนูยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงและดําเนนิโครงการหมูบานกําลังใจ

พัฒนาจัดแบงพื้นที่ดานเกษตรกรรมของเรือนจําชัว่คราวแคนอย ใหผูตองขังไดเรียนรูการใชชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว การวางแผน 

การผลิต การทําบัญชีครัวเรอืน การแปรรูปผลิตภัณฑ ตลอดจนการรูจกักินรูจกัใช และสามารถนาํ

ความรูไปประกอบอาชีพไดภายหลงัพนโทษ และยังเปนศูนยการเรียนรูสําหรับประชาชน ขาราชการ 

นักเรียน นักศกึษา ในจงัหวดัเพชรบูรณ โดยมีกระบวนการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้   

(กรมราชทัณฑ.  2552ค: ออนไลน) 

    สวนที่ 1 หองสมุดเพื่อการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีง 

    สวนที่ 2 ฐานสาธิตกิจกรรมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก ฐานนาขาว  

ฐานพืชผักสวนครัว ฐานเลีย้งสัตว ฐานเลีย้งปลาดกุ ฐานผลิตน้าํสมควันไม ฐานผลติน้ํามนัไบโอดีเซล 

ฐานบานดนิ และฐานพืชสมนุไพร 

    สวนที่ 3 หมูบานสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจําชั่วคราวแคนอยดําเนนิการ

หมูบานสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดกลุมผูตองขังหญิงกลุมละประมาณ 5-8 คนโดยแบงพืน้ที่กลุม

ละ 2-5 ไร เพือ่ดําเนนิการพฒันาพืน้ที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม ทั้งการสรางรายได  

ลดรายจาย และการมวีิถีชวีติพอเพียงแบบยั่งยนื 

    สวนที่ 4 ศนูยแลกเปลี่ยนและจําหนายผลผลิต โดยมีมมุจําหนายผลผลิตและ 

มีการนวดแผนโบราณ    

 

การเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
 ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของกรมราชทณัฑ คือ การบาํบัดฟนฟูและแกไขพฤตินิสัยของ

ผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนดี มีคุณคา สูสังคม ดังนัน้ผูตองขังซึ่งเปนบุคคลดอยโอกาส

ทางสังคมโดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษาและงานอาชพีทําใหตองประกอบอาชีพตามความรูที่มีอยู 

เปนผลใหมีรายไดต่ําไมเพียงพอกับรายจาย จึงหนัไปประกอบอาชพีทีร่ายไดดีกวาแมจะเปนอาชพี 
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ที่ไมสุจริต หรือผิดกฎหมายบานเมือง ซึ่งสงผลใหตองรับโทษอยูในเรอืนจําและทัณฑสถานตางๆ  

(ยิ่งพนิโย บุปผะโพธิ.์  2547: 5) กรมราชทณัฑจึงใหความสําคัญกับการฝกวิชาชพีตอผูตองขังอยาง

จริงจัง จึงไดกาํหนดใหเรือนจําและทัณฑสถานดาํเนินการจัดฝกวิชาชพีในสายงานตางๆ ทัง้ในระบบ

ชั้นเรียนตามหลักสูตรกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพฒันาฝมือแรงงาน กรมอาชวีศึกษาและ 

สํานักพัฒนาชมุชน นอกจากนี้ยงัจัดใหมกีารฝกภาคปฏิบัติในโรงงานและโรงฝกวิชาชีพของกรม

ราชทัณฑเพื่อฝกทักษะในการปฏิบัติงานจริง อันจะทาํใหผูตองขังมีความชาํนาญในการปฏิบัติงานจริง

และประยุกตใชในการประกอบอาชีพได ซึง่การฝกอบรมวิชาชพีนับเปนกระบวนการปฎิบัติที่จะชวยให

ผูตองขังประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีไดตอไป (สายฝน บชูา; รุงฤดี อภิวัฒนศร; และ พรทิพย  

สวางเนตร.  2552: 38) 
 ความจําเปนของการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
  การฝกวชิาชพีใหกับผูตองขังในเรือนจาํและทัณฑสถาน เปนการพัฒนาพฤตนิิสัยของ

ผูตองขังรูปแบบหนึง่ทีก่รมราชทัณฑไดดําเนินการควบคูไปกับการควบคุมผูตองขังไมใหหลบหน ีดังที่

ประเสริฐ เมฆมณี  (นรีพรรณ สุวรรณกิตติ.  2541: 22-24; อางองิจาก ประเสริฐ เมฆมณี.  2525.  

คูมือปฏิบัติงานราชทัณฑและเตรียมสอบภาคสมบูรณ.  หนา 141-142) ไดกลาวถงึเหตุผลที่เรือนจาํจัด

ใหผูตองขังฝกวิชาชพี ดงันี ้ 

   1. การฝกวิชาชีพผูตองขังเพือ่การลงโทษ การฝกวชิาชพีของผูตองขังทีม่ีมาแตเดิม

และที่เปนอยูในปจจุบนั ถือวาเปนสวนหนึ่งของการลงโทษ โดยถือวาผูตองขังเปนผูประทุษรายตอ

สังคมสมควรที่จะถกูลงโทษใหไดรับความลําบากยากเขญ็ ดวยการใชใหทาํการทํางานหนกัในระหวาง

ที่ถูกคุมขัง เพือ่ปองกันมิใหผูอ่ืนถือเปนเยีย่งอยาง 

   2. การฝกวิชาชีพผูตองขังเพือ่ปลูกฝงนิสัยรักการทาํงาน ผูตองขังทีถู่กคุมขังใน

เรือนจําสวนใหญมักมีความเกียจครานในการทํางาน ไมชอบประกอบอาชีพเปนหลักแหลง ฉะนัน้การ

กําหนดระเบยีบใหผูตองขังทาํงาน หรือฝกฝนอบรมอาชพีในระหวางทีถู่กควบคุมตัวอยู จึงเปนไปเพื่อ

เพาะนิสัยการทํางานใหแกผูตองขัง ใหตระหนกัถึงคุณประโยชนจากการทํางาน 

   3. การฝกวิชาชีพผูตองขัง เพื่อเหตุผลทางการปกครองและรักษาระเบยีบวนิัย 

ผูตองขังทีถู่กขงัอยูในเรือนจาํและทัณฑสถาน มักจะมีความรูสึกกระวนกระวายใจ หงดุหงิด เพราะถกู

จํากัดอิสรภาพ การปลอยใหผูตองขังวางงาน หรือใชเวลาวางไปในทางที่ไมเปนประโยชน ยอมเปนผล

ใหผูตองขังวาวุน และแสดงออกดวยการฝาฝนระเบยีบวนิัย หรือรวมกนักอความวุนวายในเรือนจาํ

และทัณฑสถานอยูเนืองๆ ฉะนัน้ การจัดใหผูตองขังทํางานเต็มเวลายอมเปนทางหนึ่งที่จะขจัดเสยีซึ่ง

ความคิดฟุงซานของผูตองขัง และยงัเปนประโยชนเกื้อกูลตอการปรุงแตงแกไขผูตองขังดวย 
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   4. การฝกวิชาชีพผูตองขังเพือ่ชดเชยคาใชจายของรัฐ เนือ่งจากการควบคุมผูตองขัง

ตองสิ้นเปลืองคาใชจายเลีย้งดูเปนประจาํวัน หรือแมแตการจัดอัตรากาํลังเจาหนาทีค่วบคุมและแกไข

ปรุงแตงของผูตองขังสิ้นเปลอืงเงนิเปนจํานวนมาก ดงันัน้จําเปนจะตองใหผูตองขงัฝกวิชาชีพ หรือใช

แรงงานเพื่อหารายไดไวเปนเงินทนุหมนุเวยีน เพื่อแบงเบาภาระงบประมาณของประเทศซึง่มีอยูอยาง

จํากัด 

   5. การฝกวิชาชีพผูตองขัง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ องคการ

สหประชาชาตไิดเสนอแนะวา การฝกวิชาชีพโดยการใชแรงงานของผูตองขังเพื่อพฒันาเศรษฐกจิของ

ประเทศอาจกระทําไดหลายรูปแบบ เชน การใชแรงงานผูตองขังในเรือนจําเปดหรือเรือนจําชั่วคราว 

เพื่อบุกเบกิพืน้ทีท่างการเกษตรกรรม หรือปลูกสวนปา หรือการใชแรงงานผูตองขังทาํงานสาธารณะ

ทดแทนการถกูลงโทษจาํคุก เปนตน 

   6. การฝกวิชาชีพผูตองขัง เพื่อใหสามารถประกอบอาชพีภายหลังการพนโทษ โดย

เรือนจําและทณัฑสถานจะตองพัฒนาการฝกวิชาชพีผูตองขังจนถึงขัน้มีความรู จนสามารถประกอบ

อาชีพหาเลีย้งชีพไดภายหลงัจากพนโทษแลวอยางแทจริง 
 การกาํหนดหลักเกณฑพืน้ฐานในการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขัง 
  หลักการฝกวชิาชีพของผูตองขังโดยทัว่ไป ไดกําหนดหลกัเกณฑพื้นฐานในการฝกวิชาชีพ

ผูตองขัง โดยใชกลไกการจาํแนกลักษณะผูตองขังเปนแนวทางในการพิจารณาการฝกวิชาชีพ ดังนี้ 

(สายฝน บูชา; รุงฤดี อภิวฒันศร; และ พรทิพย สวางเนตร.  2552: 39-40) 

   1. โครงการฝกวิชาชีพผูตองขังจะตองเปนไปเพื่อเพิ่มพนูความรูความสามารถใน 

การประกอบอาชีพที่สอดคลองกับตลาดแรงงานโดยทัว่ไป 

   2. การศึกษาวชิาชีพแกผูตองขังจะตองสอดคลองกับความตองการ ความสนใจ 

และความถนดัของผูตองขังเปนรายบุคคล โดยคํานึงถึงอายุ พื้นฐานการศึกษา ประสบการณการเคย

ผานงานมากอน ความสมบรูณทางรายกายและจิตใจตลอดจนเวลาการตองโทษเปนเงื่อนไข 

ในการประกอบการพิจารณา 

   3. ครูฝกวิชาชพีผูตองขัง จะตองมีวุฒิบัตรหรือประกาศนยีบัตรแสดงพืน้ฐานความรู

และความสามารถทีจ่ะทาํการอบรมผูตองขังในระดับมาตรฐานเดียวกนักับสถานศึกษาภายนอกทัว่ไป 

   4. เรือนจาํและทัณฑสถานจะตองมีความสามารถในการติดตอขอความรวมมือจาก

ชุมชนหรือสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อสงเสริมการฝกวิชาชพีของผูตองขังในเรือนจาํไดอยางกวางขวาง 

   5. ผูตองขังที่ผานการทดสอบในสาขาวิชาชีพจะตองไดรับประกาศนยีบัตรรับรอง

ความรูและความสามารถ 
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   6. การจัดการฝกวิชาชีพที่มปีระสิทธิผลจะตองมีการวางแผนใหสอดคลองกับแผนการ

ปลดปลอยหรือแผนการพกัการลงโทษ 

  นอกจากนี ้ปกรณ มณีปกรณ  (2553: 325-326) ไดกลาวถงึ ขอควรคํานึงในการฝก

วิชาชพีของผูตองขัง ไววา การฝกวิชาชพีควรจัดใหเหมาะสมกับกาํหนดโทษของผูตองขังแตละราย 

การฝกวชิาชพีและการใชแรงงานควรใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย ความแข็งแรง ความถนัด และ

สติปญญาความรูความสามารถของผูตองขังแตละราย ควรใหสอดคลองเหมาะสมกบัความตองการ

ของตลาดภายนอก และควรใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทองถิน่ 
 มาตรฐานดานการศึกษาและการฝกวิชาชีพของผูตองขัง 
  เรือนจํา/ทัณฑสถานมีการกําหนดนโยบายทางการศึกษาและฝกวิชาชพีไวอยางชัดเจน 

โดยใหมีแผนหรือหลักสูตรการจัดการศึกษาและ/หรือฝกวิชาชีพสาํหรบัผูตองขัง อีกทั้งตองจัดใหมผูี

ฝกสอนที่ไดรับการรับรอง และ/หรือประสานงานกับหนวยงานภายนอกในการจัดการหลักสูตร ทัง้นี ้

การจัดแผนหรอืหลักสูตรควรคํานึงถึงผลแหงการปรับเปลีย่นพฤตินิสัย และ/หรืออยูในความสนใจของ

ผูตองขัง รวมถึงการดําเนินชีวิตอยางปกติสุขและมีคุณภาพของผูตองขังภายหลงัพนโทษ โดยกําหนด

มาตรฐานดานการศึกษาและการฝกวิชาชีพ ไวดงันี ้ (กรมราชทัณฑ.  2548: 39-42) 

   1. ระบบการศึกษาและการฝกวิชาชีพตองมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ทักษะ 

คานิยม และทศันคติของผูตองขัง โดยเฉพาะอยางยิง่การปรับตัวและความพรอมในการรับมือกับสังคม

ทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน 

   2. หลกัสูตรการศึกษาและโปรแกรมการฝกวิชาชพีตองใหโอกาสกับผูตองขังทกุคนได

ศึกษาเรียนรู 

   3. เรือนจาํ/ทณัฑสถานตองมีการจัดทาํรายละเอียดของแผนหรือหลกัสูตรแตละ

ประเภท ดังตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก ชือ่ ปรัชญา แนวคิดหรือหลักการ วัตถุประสงค ระยะเวลา 

เนื้อหาหรอืรายละเอียดของวิชา ระบบการประเมินผล ผูฝกสอนหรือวิทยากร ผูรับผิดชอบแผน/

หลักสูตร 

   4. จัดใหมีแผนดานงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนนิงานดานการศึกษาและฝก

วิชาชพี 

   5. โปรแกรมการฝกวิชาชีพควรใหมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาและ 

ความสนใจของผูตองขัง รวมถึงโอกาสในการหางานของผูตองขังในชุมชนแหงทองถิน่เมื่อพนโทษ 

   6. เรือนจาํ/ทณัฑสถานควรใชแหลงขอมูลหรือประสานงานกบัหนวยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชนของทองถิน่ในการพัฒนาหลกัสตูรการศึกษาและโปรแกรมการฝกวิชาชีพ 
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   7. การจบหลกัสูตรการศึกษาและโปรแกรมการฝกวชิาชีพตองจัดใหมีประกาศนียบัตร 

ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองแลวแตกรณีที่ถูกตองตามกฎหมายและรับรองโดยหนวยงานภาครัฐ

เพื่อมอบแกผูตองขังที่ผานการศึกษาหรืออบรม ทัง้นี้เพื่อเปนทีย่อมรับจากสังคมภายนอกในเรื่อง

คุณสมบัติของผูตองขังเมื่อพนโทษตอไป 

   8. เรือนจาํ/ทณัฑสถานควรมีการประชาสมัพันธกับชุมชนทองถิน่ในเรือ่งที่เกี่ยวกับ

การพฒันาทางการศึกษาและฝกวิชาชีพของผูตองขังเพือ่ผลของการยอมรับจากสังคมภายนอกใน 

การกลับเขามาทาํงานของผูตองขังเมื่อพนโทษ 

   9. ตองมีระบบการสรรหาครู อาจารย ผูฝกสอน และวิทยากรที่ทาํใหไดบุคลากรที่มี

คุณภาพและเพียงพอ หากเปนเจาหนาที่ราชทัณฑตองถอืวาเปนทรพัยากรบุคคลที่มคีุณคาและตองมี

ระบบความกาวหนาทางอาชีพที่เหมาะสม 

   10. ควรจัดใหมีระบบการศกึษาดวยตนเอง โดยที่ลักษณะของการศกึษาตองอยูบน

หลักของการสนับสนนุและเสริมสรางความเขาใจในหลกัสูตรการศึกษาสายสามัญ และการฝกวชิาชีพ

ปกติ 

   11. หลักสูตรการศึกษาควรจัดใหมีตารางที่สามารถยึดหยุนได เพื่อทีใ่หผูตองขัง

สามารถเขาเรยีนไดตลอดเวลาตามความสะดวกและเปดโอกาสใหผูตองขังสามารถศึกษาไดดวย

ตนเอง 

   12. ตองมีระบบการประเมนิคุณภาพของแผน/หลักสูตรและบุคลากรทีท่ําหนาที่

ฝกสอนอยางสม่ําเสมอทุกชวงระยะเวลาจบแผน/หลกัสตูร 

   13. เรือนจาํ/ทณัฑสถานตองมีระบบการจัดเก็บขอมูลทางดานการพัฒนาการศึกษา

หรือฝกวิชาชพีของผูตองขังแตละคน เพื่อเปนฐานขอมลูในการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบตอไป 

   14. ควรจัดใหมีการศึกษาวจิัยดานผลกระทบของระบบการศึกษา การฝกวิชาชีพ 

โรงงานที่มีตอการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทศันคติของผูตองขัง การปรับตัวเขากับสังคมเปนระยะๆ 

รวมถึงการประเมินผล 

  ปจจุบันการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังใหกลับคืนเปนคนดีสูสังคม ไดนอมนาํแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในเรือนจํา เปนรูปแบบการนาํแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช

ในการเรียนรูวชิาชีพของผูตองขังในเรื่องความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุมกันที่ดีบน

พื้นฐานของเงือ่นไขความรูและคุณธรรม เพื่อนาํมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูตองขังในเรือนจํา 

ซึ่งเปนสวนหนึง่ของการเตรียมความพรอมกอนปลอย ทัง้นี้เพื่อใหผูตองขังไดมีแนวทางในการดําเนนิ

ชีวิตที่ถกูตองและไมหวนกลับมากระทําผิดซ้ําอีก โดยจะใหการอบรมกับผูตองขังและเจาหนาที ่

ผูปฏิบัติหนาทีคุ่มประพฤติไปพรอมๆ กนั การอบรมที่จดัขึ้นจะชวยใหเจาหนาที่ไดมคีวามรูความเขาใจ



 28 

ไปพรอมกับผูตองขังและสามารถแกไขปญหาความไมเขาใจของผูตองขังหลงัจากทีพ่นชวงเวลา 

การฝกอบรมไปแลว นอกจากนี้การดําเนินงานจะมีลักษณะเปนการดําเนนิงานอยางครบวงจร คือ 

ตั้งแตผูตองขังอยูในเรือนจาํจนกระทั่งพนโทษออกไปแลว ในกระบวนการใหความรูนั้นหากผูตองขัง

ตองการเพิ่มเติมความรูก็สามารถเขารับการฝกอบรมซ้าํได อีกทัง้มีการสงเสริมใหครอบครัวและชุมชน

เขามามีสวนรวมเพื่อการเสรมิสรางกาํลังใจในการดําเนนิงานดวย (‘นทัธี จิตสวาง’ ถอดรหัส 3หวง  

2เงื่อนไข พอเพียงในเรือนจาํ.  2553: 27-31) 

  การนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขังนัน้ นอกจาก

จะใหความรูเกี่ยวกับหลกัการออม การปลดหนี้ และการจัดทําบัญชีครัวเรือนแลว ยงัใหความรูดาน

คุณธรรมจริยธรรม เชน การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของแตละศาสนา เปนตน และใหองคความรูใน

เร่ืองเกษตรอินทรีย เชน การวางแผนการปลูกพืชเชงิซอนที่มีความหลากหลายชนิดของพืชที่ปลูก  

การทาํเกษตรอินทรีย การลดและเลิกใชสารเคมีและการแปรรูปผลผลิต โดยการลงมือปฏิบัติใน

ฐานความรูตางๆ ซึ่งเปนรูปแบบกิจกรรมตามแนวทางของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงที่แบงเปน

ฐานการเรียนรูตางๆ เชน ฐานปุยหมกัชีวภาพ ฐานเกษตรอินทรีย ฐานน้าํสมควนัไมและพลังงาน

ทดแทน ฐานน้ํายาเอนกประสงค (แปรรูปและผลิตของใชในครัวเรือน) ฐานน้าํหมักชวีภาพ เปนตน

(‘นัทธี จิตสวาง’ ถอดรหัส 3หวง 2เงื่อนไข พอเพยีงในเรือนจํา.  2553: 27-31) ดังนัน้ เรือนจําจงึม ี

ความจาํเปนอยางยิ่งในการเปนแหลงเรียนรูฝกอบรมวิชาชีพใหกับผูตองขัง ทั้งนี้เพื่อการลงโทษ ฝก

นิสัยใหรักงาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หารายไดเปนทนุหมุนเวียน และสุดทายคือสามารถทํา

อาชีพอืน่ๆ เพือ่ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังจากพนโทษแลว 

  

หองสมุดเรือนจํา 
 หองสมุดเรือนจําในตางประเทศ 
  ประวัติความเปนมา 
  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรสามารถอนุมานไดวากอนป ค.ศ.1900 มีการจัดบริการ

หองสมุดในเรือนจําของสหรฐัอเมริกา ซึ่งถอืไดวาเปนตนตํารับของหองสมุดเรือนจํา การจัดบริหาร

หองสมุดในเรือนจําของสหรฐัอเมริกาเกิดจากเหตุผลหลกั 3 ประการ คือ เพื่อมนุษยธรรม เพื่อวิชาชีพ 

และเพื่อกฎหมาย บริการหองสมุดสามารถจัดหาวัสดุส่ิงพิมพที่เกี่ยวกับการเรียนรูดวยตนเอง เกีย่วกับ

วิชาชพีและสขุศึกษา เพื่อการเตรียมตัวสอบเอาประกาศนียบัตรสําหรับผูที่ยังไมจบชั้นมัธยมศึกษาและ

ไดคนควาดานกฎหมายโดยผูตองขังสวนใหญจะตองกลบัไปสูโลกภายนอก บริการหองสมุดอาจรวมถึง

ปจจัยสําคัญในการกลับเขาสูสังคม (Re-entry materials) และบริการดานขอมูลและชวยคนควา  
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(รูบิน; และ เฮาส.  2526: 14) และยังมกีฎหมายขององคการสหประชาชาติไดบัญญัติกฎเกณฑตางๆ 

เกี่ยวกับหองสมุดเรือนจํา ซึ่งสมาคมทัณฑสถานของสหรฐัอเมริกา (American Prison Association : 

APA) ใหการรับรอง เชน กฎเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํสุดเพือ่การปฏิบัติตอผูตองขัง (Standard Minimum 

Rules for the Treatment of Prisoners) มาตรฐานของรัฐเกี่ยวกับทณัฑสถาน (State Standards for 

Jails) มาตรฐานหองสมุดเรอืนจําชื่อวา Objective and  Standard for Libraries in Adult Prisons 

and Reformations เปนมาตรฐานฉบับแรกปรับปรุงในป ค.ศ. 1943 และปรับปรุงใหมอีกครั้งในป ค.ศ.

1944 โดยสมาคมหองสมุดอเมริกัน (ALA : American Library Associations) (กมลวรรณ พานิชการ.  

2531: 11) 

  ในชวงกลางศตวรรษที่ 19 ไดเกิดการเปลีย่นแปลงบางอยางเกิดขึ้นในระบบเรือนจาํของ

สหรัฐอเมริกา คือไดเกิดกบฏแอสเตอร เพลส (Astor Place Riot) ข้ึนทีโ่รงละครในกรุงนิวยอรก สาเหตุ

เกิดจากความขัดแยงระหวางนกัแสดงอังกฤษและนกัแสดงอเมริกา จากเหตุการณดังกลาวทําใหมี

ผูเสียชีวิต 31 คนและบาดเจบ็หลายรอยคน ซึง่ศาลไดวนิิจฉัยวาผูนําการกอเหตุในครั้งนี้คือ Edward  

Z. C. Judson หรือเปนที่รูจกัในนาม Ned Buntline ซึ่งเปนนามแฝงของบรรณาธิการหนงัสือพิมพ

ทองถิน่ฉบับหนึ่ง ระหวางที่ไดรับโทษอยูนัน้ Judson ไดเขามามีสวนชวยรักษาอาการปวยเรื้อรังของ

พัสดีจนหาย และเขายงัใชเงนิสวนตัวซื้อหนังสือและหองสมุดสําหรับผูตองขัง เขาจึงไดชื่อวาเปนผู

กอต้ังหองสมดุเรือนจําแหงแรกของรัฐนิวยอรกซิตี้ (Geary.  2003: 79-80) 

  ในป ค.ศ. 1962 สมาคมหองสมุดอเมริกัน และสมาคมเรอืนจําอเมรกิันไดกําหนด

วัตถุประสงคและมาตรฐานสาํหรับหองสมดุทัณฑสถาน (Objectives and Standards for Libraries in 

Correctional Institution) มาตรฐานนี้ไดแกไขในป ค.ศ.1966 เพื่อใชกาํหนดบทบาทของหองสมุดใน

การสงเสริมการศึกษา การฝกวิชาชีพและการแกไขปรับปรุงความประพฤติ ดงันี ้

   1. จัดหาสารสนเทศทางดานวิชาชพี 

   2. ขยายพืน้ฐานการอานและพื้นฐานทางสังคมใหกวางขวาง 

   3. พฒันาการอานดวยการใชเวลาวางใหเหมาะสมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 

และเปนการทาํใหเกิดความสนใจใหมๆ ข้ึนแทนทัศนคติที่ไมพงึปรารถนา 

   4. เตรียมความพรอมสําหรบัผูตองขัง เมือ่พนโทษออกไปแลว 

  ค.ศ.1971 ศาลหลายแหงในสหรัฐอเมริการับรองสิทธทิางกฎหมายในการรับบริการ

หองสมุดของผูตองขัง เชน หองสมุดเรือนจํา ควรเตรียมพรอมในการจดับริการหองสมุดแกผูตองขัง  

ไมมีการตรวจหนงัสือหรือวารสารใดๆ ที่บริการแกผูตองขงั ซึง่หนังสือเหลานัน้ไดมาดวยวิธีซื้อหรือ

บริจาค ยกเวนหนังสือหรือวารสารประเภทยั่วยุกามารมณ ซึ่งนายอําเภอสั่งหามนาํเขาไดโดยอํานาจ

คําสั่งของศาล (Court of the United States) 
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  ค.ศ. 1976 สมาคมหองสมดุอเมริกันกาํหนดใหหองสมดุประชาชนใหบริการชุมชนอยาง

กวางขวางรวมทั้งผูตองขังทีเ่ปนเยาวชนและผูใหญทีถู่กควบคุมอยูในเรือนจําทองถิน่ ซึ่งมหีองสมุด

ประชาชนอยูในทองถิน่นัน้ หองสมุดประชาชนไดรับความชวยเหลือทางการเงนิจากทองถิน่ โดยไดรับ

เงินจัดสรร เงนิภาษีจากทองถิน่ ภาษจีากรัฐ หรือเงนิชวยเหลือจากสหพันธ เนื่องจากผูตองขังรอยละ 

75 เปนบุคคลในทองถิน่นัน้ๆ และมีชื่อรวมในสํามะโนประชากรของชมุชนทองถิน่ หองสมุดประชาชน

จึงตองรับผิดชอบตอการใหบริการหองสมดุและสารสนเทศตอผูที่เสียภาษีอากรใหซึง่รวมถงึผูตองขัง

ดวย นอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปนตนแบบของการพัฒนาบริการหองสมุดในเรือนจําแลว ยงัมี

อังกฤษที่เร่ิมตนจากการบริจาคหนังสือและสิ่งพมิพขององคการทางศาสนา โดยมีจดุมุงหมายที่จะ

เผยแพรคําสั่งสอนทางศาสนา ซึ่งจะชวยใหผูตองขังไดทราบถึงความเลวรายของอาชญากรรม หนงัสือ

ในหองสมุดเรือนจําจะตองเปนหนังสือที่ผานการอนุมัตโิดยคณะกรรมการของเรือนจําแลวเทานั้น 

อยางไรก็ตาม การสงเสริมหองสมุดอยางจริงจังไดเร่ิมข้ึนในชวงตนศตวรรษที่ 20 คือในป ค.ศ.1910 

โดยเซอร วนิสตัน เชอรชิล (Sir Winston Churchill) ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาหนงัสือสําหรบั

เรือนจําขึ้นตามขอเรียกรองของหองสมุดเรือนจํา โดยจดัเตรียมรายชือ่หนงัสือใหมที่ควรจัดซื้อเขา

หองสมุด สวนประเภทของหนังสือก็ไมไดเนนเฉพาะดานศาสนาเชนแตกอน แตไดเนนหนังสือเพื่อ

การศึกษามากขึ้นหรือหนงัสือที่ใหความบันเทงิเพลิดเพลินในการอาน เชน หนังสือเกี่ยวกับกฬีา  

การทองเทีย่ว และการผจญภัย (สุพจน แกวชูกุล.  2524: 10-11) 
  แนวทางสําหรับการบริการหองสมุดเรอืนจํา 
   เลหแมน; และล็อค  (Lehmann; & Locke.  2005: Online) ไดจัดทําแนวทาง 

การบริการหองสมุดแกผูตองขัง (Guidelines for library services to prisoners) เพื่อใชเปนคูมอื

สําหรับเปนแนวทางในการพฒันาหองสมุดเรือนจํา และสามารถปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมในแตละประเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานและประเมนิผลการดําเนินงาน

หองสมุดเรือนจํา ตามหลกัสทิธิข้ันพื้นฐานของผูตองการในการอาน เรียนรู และเขาถงึทรัพยากรใน

หองสมุด ตลอดจนเปนแนวทางปฏิบัติใหกับบรรณารักษหองสมุดเรือนจํา ผูบริหาร เจาหนาที่เรือนจํา 

และหนวยงานตางๆ ที่เกีย่วของและรับผิดชอบในดานบรหิารและดานงบประมาณสําหรับหองสมุด

เรือนจํา แนวทางการบริการสําหรับหองสมุดเรือนจํานี้ ไดเสนอตอคณะกรรมาธกิารในสวนของ

หองสมุดที่ใหบริการแกบุคคลผูดอยโอกาส (Libraries Serving Disadvantaged Persons : LSDP) 

และตีพิมพเผยแพรลงในรายงานของ สหพันธนานาชาติแหงสถาบันและสมาคมหองสมุด (IFLA : 

International Federation of Library Associations and Institutions) โดยมีสาระสาํคัญสรุปได ดังนี ้
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   1. ขอบเขต 

    แนวทางการบริการหองสมุดแกผูตองขังฉบับนี้ ครอบคลุมถึงสิง่อํานวย 

ความสะดวกทั้งหมดทีจ่ัดใหสําหรับผูตองขังซึ่งเจาหนาที่เรือนจาํอาจจะจัดใหบริการสิ่งอํานวย 

ความสะดวกตางๆ ในเรือนจํา คุก ศูนยสงกลับ ศนูยกักกัน โรงพยาบาลนิติเวชหรือสถาบนัตางๆ  

โดยเปนแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับส่ิงอํานวยความสะดวกที่จัดใหสําหรบัผูใหญและเยาวชน 

   2. การบรหิาร 

    2.1 กําหนดนโยบายเปนลายลักษณอักษร กําหนดพนัธกจิและเปาหมาย แหลง

เงินทนุ หนาทีค่วามรับผิดชอบในการใหบริการหองสมุดเรือนจํา กําหนดนโยบายตามกฎหมาย

หองสมุดและระเบียบที่เกี่ยวของทั้งในระดบัประเทศและในระดับภูมิภาคอยางชัดเจน  

    2.2 นโยบายหองสมุดเรือนจาํเปนรากฐานในการพัฒนาหองสมุดเรือนจําใน

ทองถิน่ โดยระบุถึงการดําเนินงาน การคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การทาํรายการ การรับบริจาค 

การยืมคืน การเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ บริการและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    2.3 ระบุถึงการบริหารและงบประมาณในการดําเนินงานหองสมุดเรือนจํา 

    2.4 มีแผนระยะยาว (3-5 ป) ที่ไดจากการประเมินความตองการของผูใชบริการ 

    2.5 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานหองสมุดในทกุ 3-5 ป 

   3. การเขาถงึบริการ 

    3.1 ผูตองขังทกุคนมีสิทธิเขาถึงบริการหองสมุดเรือนจําโดยจัดแบงกลุมเพื่อ 

ความปลอดภยัและพืน้ที่ภายในเรือนจาํ 

    3.2 ผูตองขังทีไ่มถูกจํากัดพืน้ที่สามารถเขาใชหองสมุดไดทุกสัปดาห  

    3.3 เวลาทาํการของหองสมดุควรสัมพันธกับโปรแกรมการศึกษาและงาน

มอบหมายของผูตองขัง 

    3.4 ผูตองขังไดรับการอนุญาตใหออกไปศกึษาคนควาขอมูลจากหองสมุด

ประชาชนหรือหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาในทองถิน่ 

    3.5 ผูตองขังทีถู่กแบงแยก เชน ผูตองขงัทีป่วยอยูในโรงพยาบาล ผูตองขังทีถู่ก

ลงโทษ สามารถยืมหนังสือไปอานนอกหองสมุดได โดยระบุความตองการของวัสดุ มีการบนัทึกจดัเก็บ

ไวเปนหลักฐาน และมกีารยมืระหวางหองสมุด 

    3.6 จัดใหมทีรัพยากรที่เปนที่นยิมและเปนหนังสือที่มีความทันสมัยอยางนอย 

100 รายการหรือหนังสือ 2 รายการตอผูตองขัง 1 คนใหผูตองขังทีถู่กจาํกัดพื้นที่ไดใช 
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    3.7 หองสมุดเรือนจําควรมีความรวมมือในระบบการยืมระหวางหองสมดุในระดับ

ภูมิภาคและระดับชาต ิ

    3.8 การใชหองสมุดเรือนจาํควรเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดวธิีการใช

หองสมุดของผูตองขังที่มีความพิการทางรายกายและสมอง 

   4. อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 

    4.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกในเรือนจาํตองมีความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ

พื้นที่เรือนจาํ มีการวางแผนออกแบบพื้นทีก่ารใชงานภายในหองสมุดเรือนจําโดยผูเชี่ยวชาญเปน

ผูออกแบบ 

    4.2 หองสมุดมีสถานที่ตัง้เปนศนูยกลางของเรือนจาํ เพือ่ความสะดวกในการเขา

ใชบริการของผูตองขัง 

    4.3 หองสมุดควรเปนอาคารเอกเทศ การออกแบบควรคํานึงถึงแสงสวางที่

เพียงพอสาํหรบัการอาน การใชคอมพิวเตอร และบริการอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจง มีอากาศถายเทสะดวก 

พื้นที่ที่ใชจัดเกบ็เพียงพอ ระบบการสื่อสารและระบบไฟฟา 

    4.4 พืน้ที่สําหรับการดําเนนิงานและการใหบริการมีความเพียงพอและเหมาะสม 

เชน โตะและเกาอี้สําหรับปฏิบัติงาน พืน้ที่นัง่อาน ชัน้เก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ เครื่อง

คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร เปนตน 

    4.5 พืน้ทีท่ี่เปนทีน่ั่งอาน ควรมีขนาดใหญพอที่จะรองรับผูใชบริการขั้นต่ํารอยละ 

5 ของจํานวนผูตองขัง 

    4.6 พืน้ที่ชัน้วางหนงัสือควรจะเปน 15 ตารางเมตร/หนงัสือ 1,000 เลม 

    4.7 พืน้ทีท่ํางานของเจาหนาที่ควรจะเปน 9 ตารางเมตร/คน 

    4.8 สํานักงานหองสมุดควรจะมีพืน้ที่อยางนอย 9 ตารางเมตร 

    4.9 รอยละ 5 ของพื้นทีท่ั้งหมดควรจัดสรรเปนพืน้ที่พิเศษสําหรับจัดวางวัสดุและ

ครุภัณฑตางๆ ของหองสมุด เชน อุปกรณคอมพิวเตอร พจนานกุรม แผนที ่เครื่องถายเอกสารและ 

การจัดนทิรรศการตางๆ 

    4.10 วัสดุและอุปกรณควรเลือกที่มีประสิทธิภาพ ดงึดูดความสนใจ สะดวกสบาย

และบํารุงรักษางาย 

   5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    5.1 หองสมุดเรือนจําควรใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยและเหมาะสมกับ 

การนาํมาใชในเรือนจาํโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย 
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    5.2 หองสมุดควรใชระบบการจัดเก็บขอมลูบรรณานุกรมในรูปแบบ

มาตรฐานสากล 

    5.3 คอมพวิเตอรพรอมดวยโปรแกรมสื่อประสมที่ชวยใหผูใชใชในการหาขอมูล

การศึกษาและนันทนาการ 

    5.4 บุคลากรหองสมุดสามารถใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกสใน 

การใหบริการแกผูใช 

    5.5 ผูตองขังไดรับอนุญาตใหใชอินเทอรเน็ต เพื่อวัตถุประสงคในการศึกษาและ

การปฏิบัติในระบบเครือขายที่มีความปลอดภัย 

   6. บุคลากร 

    6.1 หองสมุดเรือนจํามีการดาํเนนิงานโดยบรรณารักษมอือาชีพซึง่เปนผูที่มี

ความรูและทกัษะทางบรรณารักษศาสตร 

    6.2 เรือนจาํทีม่ีผูตองขังมากกวา 500 คน ควรมีบรรณารักษวิชาชีพประจํา 1 คน

และผูตองขังมากกวา 1,000 คน ควรมีบรรณารักษวิชาชพี 2 คน 

    6.3 การเพิ่มบุคลากรหองสมุดเรือนจําควรเปนไปตามความตองการของเรือนจาํ

ซึ่งขึ้นกับจํานวนผูตองขงั 

    6.4 เจาหนาทีห่องสมุดควรมีคุณสมบัตทิางวิชาชพีเพื่อการจัดเตรียมบริการ

สําหรับผูใชและการดําเนนิงานของหองสมดุ 

    6.5 เปนผูที่มมีนุษยสัมพนัธที่ดี 

    6.6 บุคลากรหองสมุดอาจเปนผูที่จางโดยผูมีอํานาจในเรือนจํา ระบบหองสมุด

ประชาชน หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันทางวัฒนธรรม 

    6.7 เงนิเดือนของบุคลากรหองสมุดควรจะเทียบเทากับบุคลากรของหองสมุด

ประชาชน 

    6.8 มีโอกาสในการพัฒนาวชิาชีพและโปรแกรมการศึกษาอยางตอเนือ่ง 

    6.9 บริการตอผูตองขังอยางเปนกลางโดยไมเลือกปฏิบัติ 

    6.10 เรือนจําอาจใหผูตองขงัมาเปนผูชวยบรรณารักษไดตามทักษะและ

ประสบการณของผูตองขัง 

    6.11 มีการจางแรงงานอาสาสมัครชุมชน โดยมีคาตอบแทนเทากับพนักงานปกต ิ

    6.12 ผูชวยเจาหนาที่หองสมุดที่เปนผูตองขังและอาสาสมัครชุมชนตองผาน 

การฝกอบรมงานหองสมุด 

 



 34 

   7. งบประมาณ 

    7.1 ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําปที่ครอบคลุมเงินเดือนพนักงาน วัสดุ

หองสมุดและกิจกรรมตางๆ ของหองสมุด 

    7.2 แผนพฒันาหองสมุดระยะยาวควรมีความสัมพันธกับการจัดสรรงบประมาณ

ประจําป 

    7.3 งบประมาณหองสมุดควรไดรับการบริหารจัดการโดยหัวหนาบรรณารักษ 

    7.4 จัดทาํรายงานคาใชจายประจําป 

    7.5 งบประมาณหองสมุดประจําปมกีารกาํหนดจากจาํนวนผูตองขงัในเรือนจําตอ

จํานวนทรัพยากรที่จะดําเนนิการจัดซื้อ 

    7.6 งบประมาณหองสมุดควรจะเพียงพอตอการจัดสรรทรัพยากร 

   8. ทรัพยากรหองสมุด 

    8.1 ทรัพยากรหองสมุดรวมถึงสิ่งตพีิมพและไมตีพิมพ เพื่อตอบสนองตอ 

ความตองการทางการศึกษา วัฒนธรรม นนัทนาการ และการฟนฟูทัศนคติของผูตองขัง 

ทรัพยากรหองสมุดเรือนจําควรมีความหลากหลายเทียบเทาหองสมุดประชาชนหรือหองสมุดโรงเรียน 

    8.2 หองสมุดควรมีการจัดซือ้ทรัพยากรโดยบรรณารักษวิชาชพี หรือไดรับ 

การบริจาค ซึง่เปนทรพัยากรที่ตรงกับความตองการของหองสมุด 

    8.3 มีการใชบริการยืมระหวางหองสมุดในกรณีที่หองสมดุไมมีทรัพยากรที่

ตองการ 

    8.4 ทรัพยากรหองสมุดควรมีการจัดการและบํารุงรักษาตามมาตรฐานทาง

วิชาชพีและควรมีการนาํมาจดัแสดงและสงเสริมการใช 

    8.5 การจัดหาทรัพยากรใหเปนไปตามนโยบายหรือแผนในการพฒันาทรัพยากร

สารสนเทศ โดยระบุถึงกลุมผูใช ความตองการของผูใชและการดําเนนิงานในดานตางๆ 

    8.6 เกณฑการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ เชน ความเหมาะสมสาํหรับผูใชที่

เปนกลุมเปาหมาย ความสนใจและความตองการของผูตองขัง เปนตน    

    8.7 หองสมุดควรคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใหมีความสมดุล 

    8.8 วัสดุที่ไดรับการบริจาคใชเกณฑเดียวกับวัสดุซื้อ 

    8.9 ทรัพยากรหองสมุด เชน หนงัสืออางอิง นิยาย ชีวประวัติ สารคดี ส่ิงพิมพ

เกี่ยวกับกฎหมาย กว ีการตูน วัสดุการศึกษาดวยตนเอง หนังสือขนาดใหญ หนงัสือเสียง แผนพับ  

คูมือการจัดหางาน เกมปริศนา นิตยสาร หนงัสือพมิพ เปนตน 
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    8.10 ทรัพยากรสารสนเทศสาํหรับผูตองขังที่มีปญหาทางดานรางกายและ

สติปญญา 

    8.11 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศควรมเีพยีงพอกับความตองการขั้นต่าํตอ

ผูใชบริการ ไดหนงัสือ 10 ชือ่เร่ืองตอผูตองขัง 1 คน นิตยสาร 1 รายการตอผูตองขัง 20 คน และมี

หนงัสือพมิพทองถิ่น หนงัสือพิมพประจําชาติและหนังสอืพิมพตางประเทศ 

    8.12  มีการดําเนนิงานทางเทคนิคทีเ่ปนไปตามหลกัมาตรฐานสากล 

    8.13 มีการจัดทําทะเบยีนทรพัยากรที่เขาถงึไดงาย 

    8.14 การใชระบบทํารายการและยืมคืนอัตโนมัต ิ

   9. บริการและโปรแกรมสงเสริมการใชหองสมุด 

    9.1 ขอบเขตของการใหบริการหองสมุดมกีารกําหนดตามบทบาทภารกิจของ

หองสมุด  

    9.2 หองสมุดควรใหบริการแกผูตองขังไมจํากัดสถานที่ เปรียบไดกับการใหบริการ

ประชาชนทัว่ไป 

    9.3 การจัดหรือสงเสริมกิจกรรมและโปรแกรมสงเสริมการใชหองสมุดที่

หลากหลาย    

   10. การสื่อสารและการตลาด 

    10.1 รับฟงความคิดเหน็จากผูรับบริการหองสมุด เพื่อนาํมาปรับปรุงและพัฒนา

งานหองสมุด 

    10.2 ประชาสมัพันธกิจกรรมของหองสมดุไดในภาษาตางๆ 

    10.3 เจาหนาที่หองสมุดควรมีการประสานงานติดตอกบัหนวยงานอืน่ๆ ภายใน

เรือนจํา 

    10.4 มีคณะกรรมการที่ปรึกษาหองสมุดเรอืนจําที่ใหการสนับสนนุการทํางานของ

หองสมุด 

    10.5 บรรณารักษเรือนจาํใชอินเทอรเน็ตในการติดตอส่ือสารกับเพื่อนรวมงาน

และการทาํงานในดานตางๆ 

    10.6 มีการจัดทําแผนพับแนะนําหองสมุดและสงเสริมการใชหองสมุด เพื่อเปน

การประชาสมัพันธงานของหองสมุดใหกบัผูตองขังและเจาหนาที่อ่ืนๆ ในเรือนจาํ 

    10.7 สนับสนนุการจัดกจิกรรมตางๆ ในหองสมุด 

    10.8 หองสมดุยังสามารถเพิ่มจํานวนผูเขาใชหองสมุดไดโดยการทาํหนาที่เปน

ศูนยกลางเผยแพรส่ิงพิมพทีบ่ริการแกคนในชมุชนและการทําหนาที่เปนศูนยชี้แนะแหลงสารสนเทศ 
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 หองสมุดเรือนจําในประเทศไทย 
  ประวัติความเปนมา 
   หองสมุดเรือนจําในประเทศไทยเริ่มข้ึนเมือ่ใดยังไมมีหลกัฐานปรากฏแนชัด  

จนกระทั่งกรมราชทัณฑไดออกระเบียบราชทัณฑ ฉบับที ่1/2496 เร่ือง หองสมุดของเรือนจําและ 

ทัณฑสถานตางๆ ลงวนัที ่16 กันยายน 2496 ซึ่งไดกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การดําเนินงานและการใหบริการของหองสมุดเรือนจําไว 16 ขอ ตอมาไดยกเลิกระเบียบเดิมแลวใหใช

ระเบียบกรมราชทัณฑ ฉบับที่ 2/2499 เร่ืองหองสมุดเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ ลงวนัที ่ 

15 พฤศจิกายน 2499 เนื้อหาสวนใหญคลายกับฉบับแรก เพราะมกีารแกไขปรับปรุงเพื่อความ

เหมาะสมเพียงเล็กนอยเทานั้น สําหรับสาระสําคัญของระเบียบกรมราชทัณฑ ดังนี้ (สุพจน แกวชกูลุ.  

2524: 18-19) 

    1. กาํหนดใหเรือนจําและทณัฑสถานทุกแหง มีตูหนังสอืและที่อานหนังสือสําหรับ

ผูตองขัง โดยจัดใหมีเจาหนาที่คนหนึ่งทําหนาที่บรรณารักษหองสมุดโดยเฉพาะ 

    2. การยืมหนงัสือออกจากหองสมุดจะตองไดรับอนุญาตจากผูบัญชาการเรือนจํา 

หรือผูอํานวยการทัณฑสถานแลวแตกรณี หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจขางตน โดยจะตองจัด

ใหมีสมุดบัญชกีารยืมไว เพื่อลงรายการยืมหนงัสือและการสงคืน 

    3. ตองพิจารณากําหนดเวลาใหผูตองขงัไดมีโอกาสใชเวลาวางจากการงานเพื่อ

อานหนงัสือในหองสมุดอยางนอยวนัละ 1 ชั่วโมง โดยกําหนดเวลาไวใหชัดเจนแนนอน แลวแจงให

ผูตองขังทราบทั่วกนั พรอมทัง้ประกาศกําหนดเวลาติดไว ณ หองสมุดนัน้ 

    4. หนังสือที่จะอนุญาตใหผูตองขังอาน นอกจากกรมราชทัณฑจะจัดสงมาให

ประจําหองสมดุแลว หากเปนหนังสือที่ผูบญัชาการเรือนจําหรือผูอํานวยการทัณฑสถานจัดหามาตอง

เปนหนงัสือเฉพาะประเภทตอไปนี้ 

     4.1 เกี่ยวกบัศีลธรรมจรรยาและสารคดีอันเปนวทิยาการหรือตําราวิชาชีพ

อยางใดอยางหนึง่ 

     4.2 ถาเปนบนัเทิงคดีใหมีเฉพาะเรื่องเกีย่วกับคติธรรม จรรยา และวฒันธรรม 

     4.3 ถาเปนหนงัสือพิมพ ตองเปนหนงัสือพมิพที่ผูบัญชาการเรือนจาํหรอื

ผูอํานวยการทณัฑสถานไดส่ังอนุญาตไว โดยถือหลักวาตองเปนหนงัสอืเกี่ยวกับวทิยาการ คติธรรม 

จรรยา และความรูรอบตัว ทัง้ไมเปนหนังสอืที่มีแนวทางไปในทางเปนปฏิปกษตอการปกครองของ

ประเทศ 

    5. หามนําหนงัสือที่มีเนื้อหาเปนทาํนองยัว่ยุจิตใจใหกาํเริบ กระตุนใหประพฤติ

ในทางชัว่ราย ผิดศีลธรรม หรือกอใหเกิดความรูสึกทางกามารมณ หรือเปนเรื่องที่ทาํใหเกิด 
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ความเกลียดชงัระหวางคนตางชัน้ หรือเกี่ยวกับลัทธิการเมืองอันเปนปฏิปกษกับนโยบายของรัฐบาล 

เขามาไวในหองสมุดเปนอนัขาด 

    6. ถามีบุคคลภายนอกใหหนังสือแกหองสมุดของเรือนจําหรือทัณฑสถาน ใหผู

บัญชาการเรือนจําหรือผูอํานวยการทัณฑสถานแลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอนถาเห็นวาไมมีลักษณะ

ที่ตองหามไว ก็อาจอนุญาตใหรับไวได 
  หองสมุดพรอมปญญา 
   กรมราชทัณฑถือให ปพ.ศ. 2546  เปนปแหงการเริ่มตนพัฒนาหองสมดุในเรือนจํา/

ทัณฑสถาน เพื่อใหเปนศูนยการเรียนรูที่เพียบพรอมมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการกับ

กลุมเปาหมายไดตามบทบาทและภารกจิของหองสมุดไดจัดทําโครงการปรับปรุงหองสมุดเรือนจาํ/

ทัณฑสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี  โดยนอมนําแนว

พระราชดําริ และพระราชปณิธานในพระองคทานในการที่จะทาํใหประชาชนทัว่ประเทศรูหนังสือ  

อานออกเขยีนได ใหทุกคนรกัการอาน การเขียน สงเสริมสนับสนุนใหพสกนิกรไดมีโอกาสหาความรู

จากการอานหนังสือมาดําเนนิการใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม "หองสมุดพรอมปญญา" เปนนาม

พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับหองสมดุเรือนจํา/ 

ทัณฑสถานทีผ่านเกณฑมาตรฐานตามทีก่ําหนด เปนหองสมุดที่มมีาตรฐานตามหลักเกณฑสากล  

เปนแหลงการเรียนรูที่สมบรูณ โดยมีเปาหมายที่จะใหมหีองสมุดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน และพัฒนา

หองสมุดที่มีอยูแลวใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสาํหรับหองสมดุเรือนจํา/ทัณฑสถาน ใหเปน

หองสมุดพรอมปญญาโดยกําหนดกลุมเปาหมายไวที ่53 แหง ภายในป พ.ศ. 2548  และใหครบทุกแหง

ภายในป พ.ศ.2550 

   หองสมุดพรอมปญญา จัดเปนหองสมุดเฉพาะมีภารกจิในการใหบริการทรัพยากร

สารสนเทศกับกลุมเปาหมายทัง้ที่เปนเจาหนาที ่และผูตองขังที่อยูในเรอืนจํา/ทัณฑสถาน ซึง่ถือเปน

กลุมเปาหมายพิเศษ สนับสนุนภารกิจกรมราชทัณฑ ในดานการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขงัใหกลับ

ตนเปนพลเมืองดีคืนสูสังคมมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการใหบริการทางวชิาการ ขอมูล 

ขาวสารที่เปนประโยชน สนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษา อบรม ทัง้วชิาสามัญ วิชาชีพ และศีลธรรม

จรรยา ตอบสนองความตองการดานการพกัผอนหยอนใจ และการผอนคลายความตึงเครียดใหกบั

ผูตองขัง ตลอดจนการสงเสริมใหผูตองขังมีโอกาสสัมผัสกับโลกภายนอกไดรับรูถึงความเปลีย่นแปลง

ขอมูลขาวสาร เหตุการณบานเมืองในทางที่ทนัสมัย และเปนประโยชนผานสื่อตางๆ (กรมราชทณัฑ 

สํานักพัฒนาพฤตินิสัย.  2554: ออนไลน) 
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  มาตรฐานสาํหรับหองสมดุเรือนจํา 
   จากขอกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการสหประชาชาติ  

ที่ไดกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนนิงานของเรือนจําทั่วโลกใหปฏิบัติตอผูตองขังตามหลักสิทธิ

มนุษยชน ซึ่งไดระบุถึงสิทธิในการรับรู และการอานของผูตองขัง รวมทั้งเรื่องของหองสมุดที่เรือนจํา 

ทุกแหงจะตองมีดวยกนั 2 ขอ ดังนี ้(กรมราชทัณฑ.  2552ก: ออนไลน) 

   ขอกําหนดที ่39 ควรใหผูตองขังไดทราบขาวสําคัญเสมอ เชน ใหอานหนงัสือพมิพ 

นิตยสาร หรือส่ิงพิมพของเรอืนจําเอง ใหฟงวทิย ุปาฐกถา หรือโดยวิธีอ่ืนใด ซึ่งอยูในการตรวจตราและ

ควบคุม ของทางการเรือนจาํ 

   ขอกําหนดที ่40 เรือนจําทุกแหงพึงมีหองสมุดที่เพยีบพรอมทั้งหนังสือบันเทงิเริงรมย

และสารคดี ตําราเรียน สําหรับผูตองขังทุกประเภทและสงเสริมใหเขาไดใชหองสมุดเต็มที ่

   นอกจากนี้ขอกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําสําหรับปฏิบัติตอผูตองขังขององคการ

สหประชาชาต ิในหัวขอการศึกษาและการพักผอนหยอนใจ ของกรมราชทัณฑกลาวไววา ใหผูตองขัง

ทุกคนไดศึกษาตอตามทีจ่ะสามารถรับการศึกษาได สําหรับผูที่อานหนังสือไมออกและผูเยาววยัตอง

บังคับใหเรียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวาเมื่อพนโทษแลวจะไดศึกษาตอไดสะดวก และ

ทางกรมราชทณัฑตองเอาใจใสเปนพเิศษ ตองมีการสอนศาสนาในประเทศที่พอจะดําเนนิการได 

รวมทัง้ใหทุกเรือนจําตองจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ในทางบนัเทงิ และทางวัฒนธรรม เพือ่เสริมสุขภาพทาง

กายและจิตของผูตองขังดวย 

   กรมราชทัณฑจึงตองมกีารพฒันาหองสมุดเรือนจําในประเทศไทยที่มีอยูแลวใหเปน

ใหหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถานสามารถตอบสนองเจตนารมณการเปนแหลงเรียนรูทีม่ีประสิทธิภาพ มี

รูปแบบแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน เปนมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกับหองสมุดสากลบน

พื้นฐานความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพพืน้ที ่ผูรับริการ และทิศทางการพัฒนาองคกรราชทัณฑสู

การเปนองคกรชั้นนาํดานการแกไข พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง และการเปนองคกรแหงการเรียนรู รวมถึง

ตอบสนองแนวนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเขาถึงการเรียนรู เพื่อการพฒันาตนเองอยางเทา

เทียมและตอเนื่องตลอดชีวติ ดังนัน้กรมราชทัณฑจึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานสาํหรับหองสมุด

เรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ 2550 (กรมราชทณัฑ.  2550: 1-19) หองสมดุที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ตองมีลักษณะ ดังนี ้(กรมราชทัณฑ สํานักพัฒนาพฤตินสัิย.  2554: ออนไลน) 

   วัตถุประสงคหลักในการจัดตั้งหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน ไดแก 

    1. เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และพฒันาทักษะอาชีพใหกับผูตองขัง 

    2. เพื่อใหบริการดานขอมูลขาวสาร ความรูที่เปนประโยชนตอการดําเนนิงานตาม

ภารกิจของกรมราชทัณฑ ทัง้ในดานการควบคุมและแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขงั 
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    3. เพื่อสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และพฒันาผูตองขังใหเปนพลเมืองดีของสังคม 

    4. เพื่อสรางนสัิยรักการอาน เสริมทกัษะการเรียนรู การแสวงหาความรู รวมทัง้

นันทนาการ แกผูตองขังและเจาหนาที ่

   ดานบริหาร 

    1. กาํหนดใหเรือนจํา/ทัณฑสถานทุกแหง จัดตั้งหองสมดุขึ้นในเรือนจาํ/ทัณฑ

สถาน เพื่อเปนแหลงเรียนรูและใหบริการสารสนเทศแกผูตองขัง และเจาหนาที ่

    2. กาํหนดใหการควบคุม กาํกับดูแลงานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปนงาน

ในความรับผิดชอบของสวนสงเสริมการศึกษา สํานักพฒันาพฤตนิิสัย กรมราชทัณฑ 

    3. คณะกรรมการบริหารหองสมุดเรือนจาํ/ทัณฑสถาน ประกอบดวย ผูบริหาร

เรือนจํา/ทัณฑสถาน เปนประธาน ผูแทนจากหนวยงานพันธมิตรในพืน้ทีท่ี่จัดการศึกษาใหกับผูตองขัง 

ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอืน่ๆ ผูอํานวยการสวนหรือหวัหนาฝายอื่นๆ ใน

เรือนจํา/ทัณฑสถาน เปนกรรมการ หัวหนาฝายการศึกษาและพฒันาจิตใจ เปนกรรมการและ

เลขานุการ บรรณารักษหรือหัวหนางานหองสมุดเรือนจาํ/ทัณฑสถาน เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

    4. จัดทาํแผนงาน แผนปฏิบตัิการหองสมดุ ระบบการจดัเก็บขอมูล และรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการบรหิารหองสมุดและกรมราชทณัฑ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

   ดานการบริการ 

    1. กําหนดใหมีอาคารหองสมุดกลางที่มีส่ือทรัพยากรสารสนเทศและวสัดุครุภัณฑ

หองสมุดอยางเหมาะสม ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานสําหรับหองสมุดเรือนจํา/ทณัฑสถาน และ

จัดบริการหองสมุดยอยตามแดนตาง ๆ ตลอดจนหองสมุดเคลื่อนที ่โดยหมนุเวยีนสื่อทรพัยากร

สารสนเทศจากหองสมุดกลางไปใหบริการอยางเปนระบบ เพื่อใหตอบสนองความตองการ และเขาถึง

กลุมเปาหมายอยางทัว่ถงึ สอดคลองกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเรือนจาํ 

    2.ใหมีการจัดเก็บสถิติผูใชบริการหองสมุดอยางเปนระบบ เปดใหผูใชบริการได

แสดงความคดิเห็นและขอเสนอแนะในดานตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงกิจการหองสมุดให

มีความเจริญกาวหนาและสนองความตองการของผูรับบริการไดอยางแทจริง 

    3. ใหมีบริการดานตางๆ เชนเดียวกับหองสมุดทั่วไป อาทิ ดานการอาน  

การ สงเสริมการใชหองสมุดโดยประชาสัมพันธเชิญชวนใหเจาหนาที่และผูตองขังใหสมัครเปนสมาชิก

หองสมุด เปดโอกาสใหยืมหนังสือออกไปอานนอกหองสมุดไดคร้ังละ 1-3 เลม 

    4. กําหนดเวลาใหบริการที่แนนอนสัปดาหละไมต่ํากวา 5 วันๆ ละไมนอยกวา 

2 ชั่วโมง สําหรับในวันหยุดใหจัดบริการเปนพิเศษ นอกจากนีก้ําหนดใหมีบริการพิเศษดานกฎหมายแก
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ผูตองขัง โดยจัดบุคลากรทีม่ีความรูดานกฎหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจําหองสมุด หรือ เชิญผูที่มคีวามรู

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาใหคําปรึกษา แนะนําปญหากฎหมายแกผูตองขัง  และจัดกิจกรรมรณรงค

สงเสริมการอาน โดยตั้งเปาหมายใหเรือนจํา/ทัณฑสถานปลอดผูไมรูหนงัสือ 

   ดานอาคารสถานที ่

    1. จัดเปนหองเฉพาะในอาคารหรือเปนอาคารเอกเทศ มสีภาพแวดลอมที่ดี  

แสงสวาง อากาศถายเทสะดวก ปราศจากเสียงรบกวน อยูในบริเวณทีส่ะดวกเหมาะสมแกการเขามา

ใชบริการและการดูแลรักษาความปลอดภยั มีพื้นที่ใชสอยไมต่ํากวา 150 ตารางเมตรโดยรวมพืน้ที่

บริการดานการอานเขาไปดวย กรณีหองสมุดใดไมสามารถจัดพื้นที่จุดเดียวไดถึง 150 ตารางเมตร ให

กระจายบรกิารและกิจกรรมหองสมุดบางสวนไปยงัพืน้ที่อ่ืนที่ใกลเคียงตามความเหมาะสม ซึ่งจะถือวา

บริเวณดังกลาวเปนสวนหนึ่งของหองสมุด เมื่อรวมพืน้ที่แลวตองไมนอยกวา 150 ตารางเมตร 

    2. ตกแตงภายในและนอกอาคารหองสมดุใหมีความสวยงาม รมร่ืน มีบรรยากาศ

ที่เอื้อตอการเรยีนรู สอดคลองกับสภาพทองถิน่ มีสภาพภูมิทัศนที่ดึงดดูใจเชิญชวนใหเขามาใชบริการ 

   ดานการแบงพื้นที่ใชสอย 

    นอกจากการแบงพืน้ที่ใชสอยในหองสมุดใหเปนพืน้ทีท่ํางานของบรรณารักษ 

พื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศตามหมวดหมูทศนยิมของดิวอี้ พื้นทีบ่ริการดานการอานและบรกิาร

โสตทัศนูปกรณแลว ยังกําหนดใหแบงพื้นที่ใชสอยภายในหองสมุดเปนมุมตางๆ ที่สําคัญ ไดแก 

    1. มุมเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ใหจัดไว

บริเวณสวนหนาของหองสมดุ จัดตกแตงใหมีความสวยงาม สมกับเปนมุมประดิษฐานพระฉายาลกัษณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ไดพระราชทานไวใหกับหองสมุดเรือนจํา/ 

ทัณฑสถานทกุแหง ใหผูตองขังและผูทีเ่ขามาใชบริการหองสมุดไดถวายความเคารพและนอมรําลึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ เพื่อจะไดเตือนใจใหประพฤติปฏิบตัิตนเปนคนด ีใหรวบรวมและจัดแสดงหนงัสือ

พระราชนิพนธ จัดนทิรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารีใหผูที่สนใจไดศึกษาคนควา 

    2. มุมวิชาการและกฎหมาย รวบรวมเอกสารและตําราวชิาการโดยเฉพาะดาน

กฎหมายไวใหบริการเปนมมุเฉพาะ เพื่อใหสะดวกแกการคนควา 

    3. มุมสงเสริมจริยธรรม มุมสงเสริมการอาน มุม มสธ. 

   ดานทรัพยากรสารสนเทศ 

    1. ทรัพยากรสารสนเทศนอกจากจะตอบสนองความตองการของผูใชบริการแลว 

จะตองตอบสนองภารกิจดานการแกไขพฒันาพฤตนิิสัยผูตองขัง และเปนไปตามทีก่ําหนดไวในระเบียบ

กรมราชทัณฑ เร่ืองหองสมุดของเรือนจําและทัณฑสถานตางๆ พ.ศ. 2499 เชน ไมมีลักษณะเปน 
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การยั่วยุจิตใจใหกําเริบ กอใหเกิดความประพฤติในทางชัว่ราย ผิดศีลธรรม กอใหเกิดความรูสึกทาง

กามารมณ หรือเปนภัยตอความมัน่คงของเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปนตน 

    2. ประเภทและจํานวนหนังสือ ในระยะเริ่มตนกาํหนดใหมีหนงัสือที่คดัเลือก 

วามีความเหมาะสมแลวอยางนอยไมต่าํกวา 3,000 รายการ และใหจัดหาเพิ่มเติมรอยละ 5 ของ

จํานวนหนังสอืที่มีอยูในแตละป โดยใหมสัีดสวนของหนังสือประเภทตางๆ ดังนี ้

     หนงัสือเกีย่วกบัวิชาชพี    รอยละ 30 

     ศาสนา ศีลธรรมจรรยา    รอยละ 20 

     บันเทงิ      รอยละ 20 

     สารคดี วิชาการทั่วไป    รอยละ 15  

     กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม      รอยละ 15 

    3. วารสาร บอกรับวารสารและนิตยสารทีม่ีเนื้อหาสาระที่เปนประโยชนตอ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ ศีลธรรมจรรยา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยางนอย 5 รายการ  

ไมนับรวมวารสารและนิตยสารบริจาค 

    4. หนังสือพิมพ บอกรับหนงัสือพิมพอยางนอย 3 ฉบับ  

    5. โสตทัศนูปกรณ จัดใหมบีริการโสตทัศนูปกรณที่จาํเปน เชน เทปบนัทกึเสียง 

ซีดี ซีดีรอม ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนกิสอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมไมต่าํกวา 100 รายการ 

    6. จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแบบทศนยิมของดิวอี ้หรือระบบอื่นตาม 

ความเหมาะสมในระยะแรก 

   ดานบุคลากร 

    จัดบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ เคยผานการศึกษาอบรมดานบรรณารักษ 

จากสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ หรือจากสถาบันอื่น ปฏิบัติงานประจําหองสมุดพรอมปญญา

ไมนอยกวา 1 คน และจัดใหผูตองขังที่มีความรูความสามารถ และมีความประพฤตดิีชวยงานหองสมุด

ตามความเหมาะสม 

   ดานงบประมาณ 

    1. งบประมาณการปรับปรุงอาคารสถานที่หองสมุด ใหใชเงินนอกงบประมาณ

ของเรือนจํา/ทณัฑสถาน และเงนิบริจาคเปนหลกั สวนแรงงานที่ใชในการกอสรางซอมแซมตางๆ  

ใชแรงงานผูตองขัง 

    2. งบประมาณอุดหนุนประจําป อาท ิคาจัดซื้อ ซอมแซมทรัพยากรสารสนเทศ 

วัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนคาใชจายในการอืน่ๆ หองสมุดแตละแหงจะตองจัดหาอยางตอเนื่องเปนประจํา
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ทุกป โดยเฉลีย่เปนเงนิอยางนอย 10 บาทตอผูตองขัง 1 คน ซึ่งสวนหนึง่กรมราชทณัฑจะพิจารณา

จัดสรรสมทบ 
  หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
   หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเปนหองสมุดที่อยูในความรับผิดชอบของเรือนจําจงัหวัด 

สังกัดกรมราชทัณฑ เปนหองสมุดขนาดเลก็ของเรือนจาํที่มีการควบคมุผูตองขังไมเกิน 500 คน มี

ภารกิจในการใหบริการทรพัยากรสารสนเทศกับกลุมเปาหมาย ทัง้ทีเ่ปนเจาหนาที่ และผูตองขังทีม่ี

ความประพฤติดีที่อยูในเรือนจํา เปนศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เปนแหลงการเรียนรูของชมุชน

โดยรอบเรือนจําและประชาชนทัว่ไป สําหรับเรือนจําชั่วคราวที่มกีารดาํเนนิงานหองสมุดเรือนจําเปนไป

ตามมาตรฐานและยงัเปนตนแบบของการดําเนนิงานในการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู

วิชาชพีของผูตองขัง 3 แหงดวยกนัที่ผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 3 แหง คือ 

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จงัหวัดนาน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ จงัหวัดเพชรบุรี และ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย จงัหวัดเพชรบูรณ เพื่อใชเปนกรณีศกึษา และนาํเสนอขอมูลเบือ้งตน

ของเรือนจําชัว่คราวโดยสงัเขป ดังตอไปนี ้
   หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน 
    หองสมุดพรอมปญญาที่เรือนจําในตัวจงัหวัดนาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับส่ังถึงบริเวณเรือนจําเขานอย ซึ่งเปนเรือนจําชั่วคราวสาขาเรือนจําจงัหวัด

นานวาสมควรจัดภูมิทัศนใหสวยงามและใหมีหองสมุดในบริเวณดังกลาวดวย เพราะนักโทษที่อยู 

ก็ตองการการพัฒนาและตองการความรูตดิตัวไปประกอบอาชีพหลังพนโทษออกไปโดยจัดใหเปน

แหลงความรูไมเฉพาะนกัโทษที่กาํลังจะไดรับการปลอยตัวเทานัน้ แตรวมไปถึงบรรดาญาตินักโทษ 

และชาวบานที่อาศัยอยูในละแวกใกลเคยีงดวย 

    สําหรับหองสมุดพรอมปญญาสาขาเรือนจําชั่วคราวเขานอยมีลักษณะเปน

หองสมุดในสวน ภายนอกประดับตกแตงดวยซุมดอกไมและศาลาสาํหรับอานหนงัสือ เปดอยางเปน

ทางการในวนัที ่6 มกราคม 2549 หองสมดุแหงนีม้ีความพิเศษกวาทีอ่ื่นเพราะอยูในสวนและเปด

บริการใหทัง้ผูตองขัง ญาติผูตองขัง เจาหนาที ่หรือแมแตประชาชนทัว่ไปก็สามารถเขามาใชบริการได

ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถงึ 16.30 น. นอกจากเปนแหลงพฒันาความรูแลว ยงัเปนศูนยกลางในการ

ถายทอดความรูใหกับชาวบานดวย อาคารหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยเปนอาคารไมชั้นเดียวสี

น้ําตาล ตั้งอยูดานหนาเรือนจํา ซึง่เปนหองสมุดสําหรับนกัโทษและประชาชนที่ตองการคนหาความรู

ตางๆ สําหรับผูที่ยืมหนงัสือจากหองสมุดแลวไปนั่งอานที่ศาลาในสวน เมื่ออานเสร็จก็ไมตองนาํหนังสือ

มาคืน เพราะหองสมุดมโีตกตั้งไวกลางศาลาใหเปนที่เก็บหนังสือ เพยีงแตนาํหนังสือหยอนลงไปในโตก

เทานัน้ เมื่อหองสมุดปดใหบริการจะมีเจาหนาที่เก็บหนังสือเพื่อนาํไปเรียงไวที่ชั้นตามเดมิ ซึง่วธินีี้งาย
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ในการเก็บเขาหมวดหมูและสามารถตรวจสอบจํานวนหนังสือไดดวย ผูที่เขามาใชหองสมุดแหงนี้ไม

เฉพาะการมาอานหนงัสือหาความรูเทานัน้ ยงัมานัง่พกัผอนกับครอบครัวไดอยางสบาย และเลือกซื้อ

สินคาประเภทผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑทางการเกษตร และผาทอที่เรือนจาํนาํมาจําหนายที่รานคา

ใกลๆ กัน เรียกวาไดทัง้ความรูและของมีคุณภาพราคาถกูกลับบาน (ชมพูนทุ นาํภา.  2549: 33) 
   หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบรุ ี
    หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เปนหองสมุดพรอมปญญา ลําดับที ่11 ม ี

ความโดดเดนเปนเอกลกัษณเฉพาะดวยการกอสรางอาคารจากดนิเปนวัสดุหลัก โดยใชดินรวนปน

ทรายนํามาผสมกับแกลบและทรายกลายเปนหองสมุดดิน วัตถุประสงคในการกอสรางเพื่อ 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร

ความรูทีเ่ปนประโยชนแกเจาหนาที่และผูตองขัง รวมถงึเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนโดยรอบเรือนจํา 

และประชาชนทั่วไป พรอมทัง้เปนแหลงเผยแพรภารกิจและองคความรูที่เปนประโยชนของ 

กรมราชทัณฑและเรือนจําสูสังคมภายนอก โดยเปดใหบริการทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการ ตัง้แตเวลา 

09.00-16.00 น. (กัมปนาท ขําตระกูล.  2554: ออนไลน) 
   หองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบรูณ 
    หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยไดดําเนนิการจัดทาํหองสมุดบานดนิ และตั้งชื่อ

วาหองสมุดเพยีงดินแคนอย ภายในไดจัดแตงไวอยางเปนระบบและเรยีบรอยสวยงาม มีหนงัสือ

หลากหลายประเภท รวมถึงหนงัสือความรูในดานการอาชีพที่จะเปนประโยชนแกเจาหนาที่และ

ผูตองขังที่สนใจหาความรูเพือ่การพัฒนาดานคุณภาพชีวติ มีการประสานความรวมมอืกับหนวยงาน

ภายนอก เชน ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานของจังหวัดเพชรบูรณ เพื่อเขา

มารวมอบรมเกี่ยวกับการดาํเนินชีวิตในครอบครัวและสังคมและการฝกวิชาชีพใหกบัผูตองขัง 

นอกจากนีเ้รือนจําชัว่คราวแคนอยยงัไดดําเนินโครงการ “บานสานรัก” ซึ่งเปนโครงการเยี่ยมเพื่อชีวติคู 

โดยการใหโอกาสผูตองขังไดอยูรวมกับครอบครัวเปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งไมมีเจาหนาที่ผูควบคมุอยูดวย 

(ตามไปเยือนเรือนจําชั่วคราวแคนอย เรือนจําตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง.  2554: ออนไลน) 

  

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกีย่วของกับการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํ ทั้งงานวิจยัใน

ตางประเทศและงานวจิัยในประเทศไทย โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 งานวจิัยในตางประเทศ 
  ในตางประเทศมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหองสมุดเรือนจําหลากหลายประเดน็ 

เนื่องจากเปนการแสดงถงึมนุษยธรรมและการใหสิทธิ์ในการดํารงชีวติอยางเสมอภาคกัน ดังนั้นจงึมี
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ผูสนใจทาํวิจยัเกี่ยวกับหองสมุดเรือนจํา เพือ่นําผลการวิจยัมาปรับปรุงบริการที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของผูตองขัง ดังนี ้

  เคอรร่ี; และคนอื่นๆ  (Curry; et al.  2003: Online)  สํารวจหองสมุดเรอืนจําในแคนาดา 

จํานวน 51 แหง โดยสาํรวจเรือนจําขนาดกลางและขนาดใหญในป ค.ศ. 2001 กลุมตัวอยาง ไดแก

ผูบริหารเรือนจําและบรรณารักษที่ปฏิบัติงานในหองสมดุเรือนจํา เครือ่งมือที่ใชคือแบบสอบถามโดย

สอบถามเกี่ยวกับบุคลากรหองสมุด ผูใชหองสมุด ขนาดและจํานวนทรพัยากรสารสนเทศ งบประมาณ

และขอจํากัดในการจัดหาและการเขาถึงทรพัยากรสารสนเทศ ผลการศึกษาพบวา ทรัพยากร

สารสนเทศในหองสมุดเรือนจําตอบสนองความตองการของผูตองขังในดานการพักผอนหยอนใจ 

วัฒนธรรม การศึกษาและใหขอมูลที่เปนประโยชน แตสําหรับส่ิงทีห่องสมุดเรือนจําตองการไดรับคือ

การสนับสนุนในดานงบประมาณเปนคาตอบแทนแกบุคลากรและการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 

  เชอรลีย (Shirley.  2003: Online) ศึกษาเกี่ยวกับหองสมุดทัณฑสถาน มาตรฐาน

หองสมุดและความหลากหลาย พบวา การใหบริการและทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดสะทอนให

เห็นความมีประสิทธิภาพของการบริการในหองสมุด โดยมุงเนนที่ผูตองขังอเมริกนัและยุโรป เรือนจําที่

มีผูตองขังทีห่ลากหลายมากขึ้นกลายเปนเรื่องที่บรรณารักษเรือนจําตองทาํการสาํรวจเพื่อกําหนด

วิธีการที่จะสนองความตองการทรัพยากรสารสนเทศและบริการทีห่ลากหลายของผูตองขังทีม่ีกลุมเชื้อ

ชาติแตกตางกนัที่อยูในเรือนจํา หองสมุดตองดําเนินการสํารวจความตองการดานบรกิารและทรพัยากร

สารสนเทศใหไดตามมาตรฐาน สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดจากความปลอดภยัที่อยูนอก 

การควบคุมของหองสมุดและปญหาเรื่องงบประมาณทีจ่ํากัด การวิจยัยังพบวาไมมีความแตกตางทาง

เชื้อชาติระหวางผูใหบริการหองสมุดและผูตองขัง 

  แล็กเซียน  (Lagzian.  2007: Online) ศึกษาสภาพการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํใน

ประเทศอิหรานในป ค.ศ. 2006 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของหองสมุดเรือนจาํและ

การใชงานหองสมุดของผูตองขัง กลุมตัวอยางคือผูปฏิบัติงานหองสมุดในเรือนจาํ 144 แหง เก็บ

รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ครอบคลุมตามแนวทางการบริการหองสมุดสําหรับผูตองขัง 

ที่จัดทาํโดย IFLA ผลการศึกษาพบวา หองสมุดเรือนจํา 144 แหง มหีนังสือ 2,334,671 รายการ  

ส่ือโสตทัศน 26,452 รายการ และหองสมดุสวนใหญมีวารสารใหบริการ 2-5 ชื่อ หองสมุดเรือนจาํ  

144 แหงมีผูตองขังใชบริการรวม 84,720 คน โดยสวนใหญเปนผูตองขังที่ไมมีการศึกษา ผูใชหองสมุด

เปนเพศชาย 37,508 คนและผูหญิง 2,621 คน ซึง่มีผูใชรายใหมลงทะเบียนเฉลีย่ 4,164 คนตอเดือน 

หองสมุดมีประชาชน 125 คนที่เปนลูกจางทํางานในหองสมุด โดยมีเพยีงคนเดยีวที่มวีุฒิทาง

บรรณารักษศาสตร หองสมดุยังมีผูตองขงัที่ทาํงานในหองสมุด 336 คน และหอสมุดแหงชาติไดจัด

ฝกอบรมวิชาชพีหองสมุดใหแกผูที่ปฏิบัติงานหองสมุด สําหรับเหตุผลในการใชบริการหองสมุดของ
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ผูใชบริการ คอืการใชเวลาวางใหเปนประโยชน  การศึกษาและหางานอดิเรก การศึกษาอิสระและ 

การคนหาขอมูล การอานจากหนงัสือพิมพและนิตยสาร สวนระบบการจัดหมวดหมูทรัพยากร

สารสนเทศ พบวา มีหองสมดุเรือนจําเพียง 29 แหง ที่ใชระบบการจัดหมวดหมูที่เปนทางการ โดย  

23 แหงใชระบบการจัดหมวดหมูแบบดิวอี ้และ 6 แหงใชการจัดหมวดหมูของรัฐสภาอเมริกัน 

  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับหองสมุดเรือนจําตางประเทศ เปนการศึกษาสภาพ

หองสมุด สํารวจทรพัยากรสารสนเทศและการบริการในหองสมุดเรือนจํา ซึง่กลุมตวัอยางที่ใชใน 

การวิจยัจะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติแตความแตกตางทางเชื้อชาติไมเปนอุปสรรคระหวางผู

ใหบริการหองสมุดและผูตองขัง เหตุผลในการใชบริการหองสมุดของผูใชบริการ คอืการใชเวลาวางให

เปนประโยชน  การศึกษาและหางานอดิเรก การศึกษาอสิระและการคนหาขอมูล การอานจาก

หนงัสอืพมิพและนิตยสาร สําหรับส่ิงทีห่องสมุดเรือนจําตองการ คือการสนับสนนุในดานงบประมาณ

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ 
 งานวจิัยในประเทศไทย 
  ในประเทศไทยยังมีการศึกษาและวิจยัเกีย่วกับหองสมดุเรือนจํานอยมากและเปน

งานวิจยัศึกษามาเปนระยะเวลานานแลว ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยเกีย่วกับหองสมดุเรือนจํา และ

งานวิจยัเกีย่วกับการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขังนาํเสนอ ดังนี ้
  งานวจิัยที่เกีย่วของกับหองสมุดเรือนจํา 
   สุพจน แกวชกูลุ (2524: บทคัดยอ)  ศึกษาสภาพหองสมุดเรือนจํา ความคาดหวงัของ

เจาหนาทีท่ี่เกีย่วของ และมาตรฐานขัน้ต่ําสําหรับหองสมุดเรือนจํา โดยศึกษาสภาพหองสมุดเรือนจําใน

เขตกรุงเทพมหานคร รวม 7 แหง คือ หองสมุดเรือนจํากลางคลองเปรม หองสมุดเรอืนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร หองสมุดเรอืนจําพิเศษมนีบุรี หองสมุดทัณฑสถานวยัหนุมบางเขน หองสมุด 

ทัณฑสถานบาํบัดพิเศษบางเขน หองสมดุทัณฑสถานหญิง และหองสมุดทัณฑสถานวัยหนุมมีนบุรี  

ไดสํารวจโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืวิจัย กลุมประชากรไดแก ผูบัญชาการเรือนจําและ

ผูอํานวยการทณัฑสถานจากเรือนจําและทณัฑสถานทั้ง 7 แหง และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ ไดแก 

เจาหนาที่ฝายการศึกษาอบรมในเรือนจาํและทัณฑสถาน 7 แหง เจาหนาที่ฝายการศกึษาอบรมสงักัด

กองพฒันาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ ผลการวิจัยพบวา สภาพหองสมุดเรือนจําสวนมากมีลักษณะเปน

มุมหนึ่งของหอง คาเฉลีย่บริเวณเนื้อที่มีเพยีง 20-43 ตารางเมตร ไมมีทีสํ่าหรับนั่งอาน แตอาศัย

หองเรียนเปนที่สําหรับนัง่อานในชวงที่ไมมีการเรียนการสอน จาํนวนหนงัสือโดยเฉลี่ย ประมาณ  

2,029 เลม หรือจํานวนหนงัสือ 0.96 เลมตอผูตองขัง 1 คน จัดหาเพิ่มเติมเฉลี่ยปละ 52 เลม หองสมุด

เรือนจํากลางคลองเปรมมีหนังสือมากที่สุดจํานวน 5,425 เลม หองสมดุทัณฑสถานหญิงเพียงแหง

เดียวที่บอกรับวารสารและนติยสารจํานวน 7 รายการ สวนหนังสือพิมพไมมีการบอกรบั และไมมี
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หนงัสือพมิพไดเปลาเลย เพราะเปนระเบียบของกรมราชทัณฑ ในดานเจาหนาทีท่ี่ทาํหนาที่บรรณารักษ

หองสมุดเรือนจําพบวา ไมมวีุฒิทางบรรณารักษศาสตร และไมเคยผานการอบรมวิชาบรรณารักษมา

กอน หองสมุดเรือนจําทุกแหงไมเคยไดรับงบประมาณสําหรับหองสมุดโดยเฉพาะ นอกจากมีรายได

พิเศษที่ไดจากการขายสนิคาราชทัณฑและสหกรณรานคามาชวยเทานัน้ 

   กมลวรรณ พานิชการ (2531: บทคดัยอ) ศึกษาเกี่ยวกับความสนใจในการอานและ

การใชหองสมดุของผูตองขังหญิงทัณฑสถานหญิง กรุงเทพมหานคร โดยการวิจยันีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ

สํารวจความสนใจในการอานและการใชหองสมุดของผูตองขังหญงิ ในดานประเภทของสิ่งพมิพและ

สาขาวิชา ตลอดจนศึกษาปญหาและอุปสรรคของการอานและการใชหองสมุดของผูตองขังหญงิ 

จํานวน 384 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูตองขังที่มกีารศึกษาสูงกวาระดับ

มัธยมศึกษา คือระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา มคีวามสนใจในการอานและมกีารใชบริการ

หองสมุดมากกวาผูตองขังทีม่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผูตองขัง

ที่มีการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีประสบการณเคยใชหองสมุดนอกทัณฑสถานมากอน 

เมื่อตองโทษกย็ังคงมีความสนใจตอเนื่องในการเขาใชหองสมุดทัณฑสถาน ผูตองขงัทกุระดับสนใจ 

ในการใชบริการหองสมุด แตผูตองขังที่มกีารศึกษาระดับปริญญามีจุดมุงหมายในการใชหองสมดุ

มากกวาผูตองขังที่มกีารศึกษาระดับตํ่าลงไป สําหรับความสนใจในการอานสิ่งพิมพนั้น ผูตองขังทีม่ี

การศึกษาสูงคอืระดับอาชีวศึกษาและปริญญา มีความสนใจในการอานหนังสือมากกวาผูตองขังทีม่ี

การศึกษาระดับตํ่าลงมา ผูตองขังทกุระดับการศึกษาสนใจอานนิตยสารภาษาไทยมากกวานิตยสาร

ภาษาตางประเทศ กลาวไดวา ความสนใจในการอานและการใชบริการหองสมุดมีความสัมพนัธกบั

ระดับการศึกษาของผูตองขงั 

   ปุญยนุช ศรีเสวก  (2551: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบริการ

หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําอําเภอธัญบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชบริการ

หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําอําเภอธัญบุรี และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการเขาใชบริการ

หองสมุด การวิจัยนี้เปนการศึกษาเชงิพรรณนา กลุมตัวอยางที่ใชคือ ผูใชบริการหองสมุดพรอมปญญา

เรือนจําอําเภอธัญบุรี จํานวน 167 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําอําเภอธัญบุรีเปนเพศชายทัง้หมด อายุ

ระหวาง 21-30 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา มีอาชพีกอนตองโทษคือเปนลูกจาง/

บริษัท/หางรานเอกชนมากที่สุด กลุมตัวอยางมีความพงึพอใจตอการใชบริการหองสมุดพรอมปญญา

โดยภาพรวมในระดับมากทัง้ 6 ดาน คือ ดานการบริหารงานหองสมุด ดานทรัพยากรสารสนเทศ ดาน

งานเทคนิคหองสมุด ดานการบริการและกจิกรรมหองสมดุ ดานบุคลากรหองสมุด และดานอาคาร 

สถานที่และครุภัณฑ สวนปญหาและอุปสรรคการเขาใชบริการหองสมดุอยูในระดับนอย 
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   พิรญาณ โคตรชมภู  (2553: บทคัดยอ)  ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินโครงการฝกอบรม

เจาหนาที่ปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจํา กรมราชทัณฑ เปนโครงการพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานหองสมุด

เรือนจํา ใหมีความรูความสามารถ และทักษะในเรื่องการบริหารงานหองสมุด การจัดเก็บส่ือการศึกษา 

และการจัดทาํเครื่องมือชวยคน (งานเทคนคิหองสมุด) การประยุกตใชโปรแกรมหองสมุดอัตโนมัติ 

(โปรแกรม P.L.S) การจัดเตรียมตัวเลมและการซอมหนงัสือเบื้องตน การจัดบริการและการสงเสริม 

การใชหองสมดุ โดยประยุกตใชรูปแบบการประเมินตามแนวคิดของ Daniel L. Stufflebeam หรือ 

CIPP เปนการประเมินโครงการฝกอบรมใน 4 ดาน คือ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ 

และดานผลผลิต กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูเกี่ยวของกับโครงการฝกอบรม จํานวน 135 คน ใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง เฉพาะผูเกีย่วของกับโครงการฝกอบรม 2 กลุม ไดแก ผูบริการ 

โครงการฝกอบรม จํานวน 15 คน และผูผานโครงการฝกอบรม จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชใน 

การวิจยัคือ แบบสอบถาม จํานวน 2 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ในดานบริบท ผูบริหารโครงการมีความคดิเห็น

เกี่ยวกับความสอดคลองของหลักสูตร และวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรมกับนโยบาย 

กรมราชทัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานปจจัยนําเขา ผูผานโครงการฝกอบรมมีความเห็น

เกี่ยวกับความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา เทคนิคการนาํเสนอเนื้อหา ระยะเวลาการดําเนนิการ 

 ความพรอมของสถานที่ วัสดุอุปกรณและบุคลากร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานกระบวนการ 

เกี่ยวกับปญหาและขอดีของโครงการ คือ ในสวนของปญหา ผูผานโครงการฝกอบรมเห็นวาผูผาน

โครงการฝกอบรมบางสวนไมไดนําความรูไปใชในการปฏิบัตงิาน เพราะมีการโยกยายหนาที ่หรือไมได

รับผิดชอบงานหองสมุดแตเดิม และในสวนของขอดี ผูผานโครงการฝกอบรมมีความเหน็วาสามารถ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรราชทณัฑใหปฏิบัตงิานหองสมุดไดตามนโยบายกรมราชทัณฑ 

สวนดานผลผลิต เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการฝกอบรมและความรูที่ไดรับจากการฝกอบรม ผูผาน

โครงการฝกอบรมเห็นวาจะสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจําได 

   วริศรา ศรีสวาง; และธนากร พรหมคีรี  (2554: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกบัการใช

สารสนเทศของผูตองขังในหองสมุดพรอมปญญาเรือนจาํกลางนครศรธีรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความตองการและการใชสารสนเทศของผูตองขังในหองสมุดพรอมปญญาเรือนจํากลาง

นครศรีธรรมราช ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชสารสนเทศของผูตองขังในหองสมุดพรอมปญญา

เรือนจํากลางนครศรีธรรมราช การวิจยัครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยเลือกกลุมตัวอยางดวยวธิีแบบ

บังเอิญจากผูตองขังภายในหองสมุดพรอมปญญาเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช จํานวน 447 คน เก็บ

รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา ผูตองขังที่มี อายุ 31 ถึง 40 ป สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
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ตอนปลาย มอีาชีพเกษตรกรรมและไดรับการฝกอบรมหลักสูตรธรรมศึกษามากที่สุด ซึ่งผูตองขังสวน

ใหญจะเขาใชบริการหองสมดุพรอมปญญา 3 ถึง 4 คร้ังตอสัปดาห โดยมีวัตถุประสงคในการเขาใช

หองสมุดพรอมปญญาเพื่อตองการความบันเทงิมากที่สุด ผูตองขังมีความตองสารสนเทศเกี่ยวกับ 

การผลิตปุยชวีภาพมากที่สุดและมีความตองการสารสนเทศประเภทบันเทงิ ประเภทนวนยิายมากที่สุด 

เชนเดียวกับความตองการสารสนเทศประเภทสารคดี วิชาการทั่วไปซึง่ตองการประเภทความรูทั่วไป

มากที่สุด ผูตองขังมีการใชสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรธรรมศึกษาและประเภทนวนยิายมากที่สุด 

เชนเดียวกับประเภทสารคดีวิชาการทัว่ไป ผูตองขังใชสารสนเทศเกีย่วกับสังคมศาสตรมากที่สุดและ

โดยภาพรวมแลวผูตองขังใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ ตําราเรียนและหนงัสืออางองิมาก

ที่สุดและใชบริการยืม-คืนมากที่สุด ปญหาและอุปสรรคจากการแสวงหาสารสนเทศของผูตองขังพบวา

ระยะเวลาทีเ่ปดใหบริการเปนปญหาและอปุสรรคในการใชสารสนเทศมากที่สุด 
  งานวจิัยที่เกีย่วของกับการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
   นรีพรรณ สุวรรณกิตติ  (2541: บทคัดยอ) ศึกษาเกีย่วกับความตองการฝกอบรม

วิชาชพีของผูตองขังกอนพนโทษในเรือนจํากลางคลองเปรม โดยใชวธิีการแจกแบบสอบถามกบั

ผูตองขังในเรือนจํากลางคลองเปรมที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 265 คน ผลการวิจยัพบวา ผูตองขัง

สวนใหญเพศชายมีอายุระหวาง 26-30 ป สถานภาพโสด ไดรับการศึกษาสงูสุดกอนตองโทษในระดับ

ประถมศึกษา มีภูมิลําเนาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ตองโทษคดีประทษุรายตอทรัพยและอยูใน

เรือนจํามาแลว 1–3 ป กอนตองโทษหาเลีย้งชพีดวยการรับจาง และมรีายไดของครอบครัวกอน

ตองโทษไมเกนิ 85,000 บาท/ป ในปจจุบันครอบครัวของผูตองขังสวนใหญทําธุรกิจเล็กๆ นอยๆ เชน 

คาขายและทํางานรับจาง เกีย่วกับความตองการฝกอบรมวิชาชพี ผูตองขังมีความตองการฝกอบรม

วิชาชพีจํานวนมาก และดานที่มีความตองการมากที่สุด คือ วิชาชีพชางตางๆ เชน ชางยนต  

ชางกอสราง เปนตน 

   พูนไท มีสัตย  (2542: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูตองขังในการ

ฝกอบรมวิชาชพี : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจาํพิเศษกรุงเทพมหานคร การวิจัยนีม้ีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษา

ลักษณะทัว่ไป ความตองการฝกอบรมวิชาชีพ ปจจัยทีม่ผีลตอความตองการฝกอบรมวิชาชพี ตลอดจน

ปญหาในการฝกอบรมวิชาชพีของผูตองขัง โดยรวบรวมขอมูลจากผูตองขังในเรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหวาง 25-44 ป จํานวน 275 คน การศึกษาลักษณะทั่วไปพบวา ผูตองขัง

สวนใหญมีอายุระหวาง 25-30 ป มีการศึกษาสูงสุดระดบัมัธยมศึกษาตอนตน ยงัไมไดแตงงาน  

มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ตองคดใีนความผิดตอทรัพย มีอาชพีรับจาง รายไดของครอบครัว 

ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ผูตองขงัสวนใหญมีความตองการฝกอบรมวิชาชพี โดยวิชาชีพที่ตองการ

มากที่สุดคือ ชางเฟอรนิเจอร ปจจัยที่มีผลตอความตองการฝกอบรมวชิาชีพ พบวา อายุและสถานภาพ
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การสมรส มีผลกับความตองการฝกอบรมวิชาชพีอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานปญหา

และอุปสรรคที่ผูตองขังเหน็วาสําคัญที่สุด คือ ดานสถานที่ทาํงานและครูฝกไมเพียงพอ 

   สาโรช โตสุรัตน  (2544: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับความตองการและการไดรับ 

การตอบสนองความตองการการศึกษาวิชาชีพของผูตองขัง เรือนจาํเขต 2 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง

หมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความตองการและการไดรับการตอบสนองความตองการการศึกษา

วิชาชพีของผูตองขัง เรือนจําเขต 2 โดยจําแนกตามลักษณะของตัวแปร ไดแก อายุของผูตองขัง เพศ 

สถานที่ตั้งของเรือนจํา สภาพอาชพีเดิมของผูตองขังชาย หญงิ ระยะเวลาตองขงัของนกัโทษเรือนจํา

เขต 2 กลุมตัวอยางประกอบดวยผูตองขังเรือนจําเขต 2 จํานวน 375 คน เครื่องมือที่ใชคือ

แบบสอบถามที่มีขอคําถามแบบมาตรประมาณคา สอบถามเกี่ยวกับความตองการและการไดรับการ

ตอบสนองความตองการการศึกษาวิชาชพี สถิตทิี่ใชไดแก คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบคาทีและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา ความตองการ

การศึกษาวิชาชีพของผูตองขงัเรือนจาํเขต 2 โดยรวมและรายดาน คือ หลักสูตรกลุมสนใจและหลกัสูตร

วิชาชพีระยะสัน้อยูในระดับปานกลาง การไดรับการตอบสนองความตองการการศึกษาวิชาชพีของ

ผูตองขังเรือนจําเขต 2 โดยรวมและรายดานหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้นอยูในระดับปานกลาง สวน

หลักสตูรกลุมสนใจอยูในระดับนอย ความตองการการศึกษาวิชาชพีของผูตองขังจาํแนกตามเพศและ

สถานที่ตั้ง แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ (p<.05) แตผูตองขังจําแนกตามเพศ อาย ุมีความ

ตองการการศึกษาวิชาชพีโดยรวมแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ การไดรับการตอบสนอง 

ความตองการการศึกษาวิชาชีพโดยรวมผูตองขังชาย หญงิ และผูตองขงัจําแนกตามสถานที่ตั้ง 

แตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<.05) และผูตองขังจําแนกตามอายุโดยรวมแตกตางกนัอยาง

ไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

   บํารุงเกยีรติ วนิัยพานิช  (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกบัการนาํความรูของผูตองขัง

พนโทษที่ผานการฝกอบรมดานวชิาชพีของกรมราชทณัฑไปใชในการประกอบอาชีพ : กรณีศึกษา

เรือนจําพิเศษธนบุรี เปนการวิจัยเชงิคุณภาพโดยมีวัตถปุระสงคเพื่อศึกษาการนาํความรูของผูตองขัง

พนโทษที่ผานการฝกอบรมดานวชิาชพีของกรมราชทณัฑไปใชประกอบอาชีพและสาเหตุที่ผูพนโทษไม

นําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ โดยศึกษากลุมตัวอยางผูพนโทษผานการฝกอบรมดานวิชาชพีของ

กรมราชทัณฑเรือนจําพิเศษธนบุรี แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมผูทีน่ําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ

และกลุมผูไมนําความรูไปประกอบอาชีพ เก็บขอมูลโดยวิธีการสังเกตและการสัมภาษณระดับลึก ผล

การศึกษาพบวา การที่ผูพนโทษไดนาํความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการประกอบอาชีพเพราะ

มีความตัง้ใจในการฝกอบรมและมีความมุงมัน่ที่จะใชความรูในการประกอบอาชพี มทีี่อยูอาศัยใกล

แหลงชุมชนและมีทนุในการประกอบอาชพี การที่ผูพนโทษไมนาํความรูที่ไดรับการฝกอบรมดาน
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วิชาชพีของกรมราชทัณฑมาใชในการประกอบอาชีพ เพราะขณะอบรมไมคอยมีความสนใจและเมื่อ 

พนโทษออกมาแลวสภาพแวดลอมตางๆ ไมเอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพ ปจจัยที่สําคัญ คือ 

การขาดทนุทรพัยในการประกอบอาชีพ ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาผูพนโทษไมสามารถนําความรู

ที่ไดรับไปใชในการประกอบอาชีพ ควรมีการรวมมือจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคมตลอดจนกระทรวงมหาดไทย ในการชวยเหลือผูพนโทษสงเสริมใหมงีานทาํเมื่อพนโทษ

แลว และหนวยงานที่เกีย่วของควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูพนโทษเพื่อจะไดมีการปรบัปรุง

ดานการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ฝกอบรมใหทนัตอความตองการของตลาดแรงงานในปจจุบนัดวย 

   ปานดวงใจ ไกรสังข  (2546: บทคัดยอ) ศึกษาเกีย่วกับความคิดเหน็ของผูตองขังตอ

การฝกอบรมวชิาชีพในเรือนจํา จงัหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงคการวจิยั เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ

ผูตองขังและศึกษาปจจัยทีม่คีวามสัมพันธกับความคิดเห็นของผูตองขังในเรือนจาํจงัหวัดสุพรรณบุรี 

กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 335 คน วเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลีย่ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร ผลการวิจยัพบวา 

ผูตองขังในเรือนจําจงัหวัดสพุรรณบุรีเห็นดวยตอการฝกวิชาชพีในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมตฐิาน

พบวา เพศและสถานภาพสมรสมีความสมัพันธกับความคิดเห็นของผูตองขังตอการฝกอบรมวิชาชพีใน

เรือนจําจงัหวดัสุพรรณบุรีอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ สวนอายุ ระดับการศึกษา ภูมลํิาเนา อาชีพกอน

ตองโทษ รายไดกอนตองโทษ ระยะเวลาของการตองโทษ ชั้นของผูตองโทษ ลักษณะความคิดและ

ประสบการณการฝกอบรมวชิาชีพไมมีความสัมพนัธกับความคิดเห็นของผูตองขังตอการฝกอบรม

วิชาชพีในเรือนจําจงัหวัดสพุรรณบุรีอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิงานวจิัยนี้สามารถนําไปประยกุตใชเพื่อ

การฝกอบรมวชิาชีพผูตองขังในเรือนจาํจังหวัดสุพรรณบรีุใหมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น เปนการสงเสริมให

ผูตองขังมีความรู ความชํานาญในการฝกอบรมวิชาชพีและสามารถนาํไปประกอบอาชีพไดเมื่อพนโทษ

แลว 

   พรปวีณ นิลรัตน  (2551: บทคัดยอ)  ศึกษาเกีย่วกับความตองการฝกวิชาชพีของ

ผูตองขังกอนปลอยพนโทษ 6 เดือน กรณศีึกษาเรือนจําพิเศษพทัยา มวีัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

ความตองการฝกวิชาชีพและเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความตองการฝกวชิาชีพของผูตองขัง

กอนปลอยพนโทษ 6 เดือน กลุมตัวอยางคือ ผูตองขังเรอืนจําพิเศษพทัยา กอนปลอยพนโทษ 6 เดือน 

จํานวน 110 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน t-test และ One-way ANOVA ผลการวิจยัพบวา 

ผูตองขังสวนใหญมีความตองการฝกวิชาชพีในหมวดอาหารและขนมมากเปนอันดบัหนึง่ ไดแก การทํา

น้ําเตาหู-ปลาทองโก หมวดงานเบ็ดเตล็ด ผูตองขังมีความสนใจในวิชาชีพซอมวทิย-ุโทรทัศน หมวดงาน

ประดิษฐ-ศิลปะ วิชาชพีที่ผูตองขังใหความสนใจมากทีสุ่ด คือ วิชาการเสริมสวย-ทําผม-ทําเล็บ หมวด
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เกษตรกรรม ไดแก วิชาการเลี้ยงปลาดกุ-ปลาสวาย หมวดชางอุตสาหกรรม ไดแก วชิาชางเครื่องยนต 

หมวดงานตัดเย็บ ไดแก วิชาตัดเย็บเครื่องหนงั และหมวดงานเฟอรนเิจอร วิชาชพีทีผู่ตองขังให 

ความสนใจมากที่สุด ไดแก วชิาชางสีเฟอรนิเจอร ผลการเปรียบเทยีบความแตกตางของความตองการ

ฝกวิชาชีพของผูตองขังกอนปลอยพนโทษ 6 เดือน พบวา ผูตองขังที่มสีถานภาพสมรสตางกนัม ี

ความตองการฝกวิชาชีพของผูตองขังแตกตางกนัที่ระดับนัยสําคัญ .05 และพบวาตัวแปรอื่นๆ ไมมี 

ผลตอความตองการฝกวิชาชีพของผูตองขงักอนปลอยพนโทษ 6 เดือน 

   สายฝน บูชา; รุงฤดี อภิวัฒนศร; และพรทพิย สวางเนตร  (2552: บทคัดยอ)  ศึกษา

เกี่ยวกับการพฒันารูปแบบและการถายทอดการฝกอบรมวิชาชพีหองสมุดสําหรับผูตองขังใน 

ทัณฑสถานจังหวัดปทุมธาน ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการฝกอบรมวิชาชพีหองสมุดและ

พัฒนารูปแบบและถายทอดการฝกอบรมวิชาชพีหองสมุด กลุมตัวอยางคือ ผูตองขังของทัณฑสถาน/

เรือนจํา 6 แหงในจงัหวัดปทมุธานี จาํนวน 150 คน โดยในการถายทอดการฝกอบรมใชกลุมตัวอยาง

แหงละ 25 คน รวม 6 รุนๆ ละ 5 วนั เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามจาํนวน 

2 ฉบับ ฉบับที ่1 สอบถามความตองการฝกอบรมวิชาชพีดานหองสมดุ และฉบับที่ 2 สอบถาม 

ความคิดเหน็เกี่ยวกับการถายทอดการฝกอบรมหลังจากที่ไดรับการฝกอบรมเรียบรอยแลว  

การวิเคราะหขอมูลใชการคํานวณคารอยละ คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา 

ผูตองขังสวนใหญตองการฝกอบรมวิชาชพีหองสมุด และเปนผูเคยใชบริการหองสมดุแตไมมีความรู

เร่ืองหองสมดุ เนื้อหาที่ตองการฝกอบรมมากที่สุดคือ การสืบคนสารสนเทศดวยคอมพวิเตอร รองลงมา

คือการซอมหนังสือ การวิเคราะหหมวดหมูระบบทศนยิมของดิวอี้ การเขียนเอกสารอางอิงและการทํา

บัตรรายการทรัพยากรสารสนเทศ ตามลาํดับ รูปแบบทีต่องการใชสําหรับการถายทอดการฝกอบรม

มากที่สุดคือ การใชทฤษฎพีรอมปฏิบัติโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกสและสไลดประกอบการบรรยาย ปญหา

และอุปสรรคในการฝกอบรมวิชาชพีผูตองขังที่ผานๆ มาคือ สภาพหองฝกอบรมแออัด เครื่องมือ

อุปกรณมีไมเพียงพอ ระยะเวลาการฝกอบรมนอยทําใหไมมีความชํานาญ บุคลากรผูฝกอบรมและ 

วิชาที่ฝกอบรมพบวามีปญหาแตไมไดระบุวาเปนปญหาเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  

   สุภวรรณ สุวรรณรัตน  (2552: บทคัดยอ) ศึกษาเกีย่วกับความพึงพอใจในการจัด

การศึกษาวิชาชีพของผูตองขงัคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณี ทัณฑสถานบําบัดพเิศษขอนแกน  

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําโปรแกรมการแกไขพฒันาพฤตนิิสัยผูตองขังดานการศึกษาอบรมสาย

อาชีพ การศึกษาอบรมสายสามัญ การอบรมธรรมะ และการพฒันาจิตใจ การแกไขฟนฟูผูตองขงัคดี 

ยาเสพติดรายยอย การเตรียมความพรอมกอนปลอยในการฝกสอนและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขงัคดี 

ยาเสพติด ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการจัดการศึกษา สาขาวิชาชพีในการพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง

คดียาเสพติด การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือทีใ่ชในการศึกษากระทําโดยใช
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แบบสอบถามจากการเก็บขอมูลจากผูตองขังทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแกน ที่ศาลไดพิพากษาให

ลงโทษจําคุกและคดีถึงที่สุดแลว จํานวน 241 คน สถิติทีใ่ชในการศึกษา คือ คารอยละ คาเฉลีย่  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปไดวา การที่ผูตองขังกระทําความผิดจงึมีสาเหตุสวนหนึง่

มาจากการขาดการศึกษา มีความรูนอย ขาดทักษะในการประกอบอาชีพสุจริต ดังนัน้ การจัดการ

ศึกษาสายอาชีพโดยการนาํบุคคลภายนอกเขามาสอนอาชีพใหแกผูตองขัง จึงเปนการสงเสริมให

ผูตองขังมีความรูทักษะอาชพีมากขึ้น ซึ่งจะนําไปสูความเปนอยูที่ด ีรูจักการปฏิบัติตนไมสราง 

ความเดือดรอนใหกบัสังคม และรูจักสรางประโยชนตอสังคมสวนรวม สําหรับแนวทางการดําเนิน

โปรแกรมการแกไขพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังใหเกิดประโยชนกบัผูตองขังมากที่สุด โดยที่เรือนจาํ

และทัณฑสถานควรจัดใหบคุคลภายนอกเขามาฝกอบรมในสาขาอาชพีใหมีความหลากหลาย เพิ่มเติม

นอกเหนือจากที่มีอยูปจจุบัน เชน การสอนการจัดดอกไมสด ดนตรีสากล การออกแบบผลิตภัณฑทีใ่ช

ในครัวเรือน การสอนดานการเกษตร การทาํอาหารและขนมไทย การทาํผามัดยอม ผาบาติก  

การเพนทกระจก การเพนทเสื้อ คอมพิวเตอรกราฟก การสรางเว็บไซต การสรางศิลปะจากทราย  

การทาํพมิเสนน้ํา งานซอมรองเทา การออกแบบตกแตงบาน การจัดสวน การแกะสลักน้ําแข็ง  

การแกะสลักปูน-ไม ชางกลงึ ส่ิงประดิษฐโดยใชวัสดุที่มตีามทองถิน่ เพื่อเปนการเพิม่สาขาอาชีพให

ผูตองขังไดมีโอกาสเลือกในการเขารับการศึกษาอบรมตามความตองการและความถนัด ซึ่งจะชวยให

ผูตองขังสามารถใชเปนทางเลือกในการประกอบอาชพีภายหลงัพนโทษไดหลากหลายอาชพีมากขึ้น 

  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกับหองสมุดเรือนจําและงานวจิัยที่เกีย่วของกับ 

การเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั สรุปไดวางานวิจยัที่เกี่ยวของกับหองสมดุนั้นเปนการศึกษาสภาพ

หองสมุดเรือนจํา ความสนใจในการอาน แนวทางการใหบริการหองสมุดเรือนจํา ความสนใจการใช

สารสนเทศหองสมุดเรือนจาํของเจาหนาทีแ่ละผูตองขัง และการประเมินโครงการฝกอบรมเจาหนาที่

ปฏิบัติงานหองสมดุเรือนจาํ กรมราชทัณฑ เพื่อใหมีทกัษะในดานการบริหารงานหองสมุด การจัดเก็บ

ส่ือการศึกษา และการจัดทาํเครื่องมือชวยคน (งานเทคนคิหองสมุด) การประยุกตใชโปรแกรมบริการ

งานหองสมุด Public Library Services (PLS) การจัดเตรียมตัวเลมและการซอมหนงัสือเบื้องตน การ

จัดบริการและการสงเสริมการใชหองสมุด ผลการวิจัยเกีย่วกับบริการในหองสมุดเรือนจําพบวา 

ผูตองขังมีความสนใจในการอานและมีความตองการสารสนเทศในหองสมุดอยางมาก สวนงานวิจยัที่

เกี่ยวของกับการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขัง เปนการศึกษาเกี่ยวกับความตองการในการฝกอบรม

วิชาชพีของผูตองขัง ผลการวจิัยที่ไดแสดงใหเหน็วาผูตองขังมีความตองการเรียนรูวิชาชีพเพื่อเพิ่ม

ความรูความชาํนาญในดานอาชีพและสามารถทาํอาชพีอื่นๆ ไดเมื่อพนโทษแลว 

  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดดําเนนิการวิจัยตามขั้นตอนดงันี ้

  1. การกําหนดปรากฏการณที่ศึกษาและผูใหขอมูลหลัก 

  2. ข้ันตอนการวิจัย 

  3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

  4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

  6. การสรางความเที่ยงตรงและความเชื่อถือ 

 

การกําหนดปรากฏการณที่ศึกษาและผูใหขอมูลหลัก 
 ปรากฏการณที่ศกึษา 
  การศึกษาวิจยัในครั้งนี้เปนปรากฏการณเกีย่วกับสภาพการดําเนนิงานและปญหา 

การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนคิ และงานบรกิาร ศึกษา 

ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั ศึกษาการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของ

ผูใชบริการ ไดแก ผูตองขัง เจาหนาที่เรือนจํา และประชาชนทั่วไป โดยใชขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ปรากฏการณดังกลาวในการกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ซึง่

บรรณารักษหรือเจาหนาที่หองสมุดสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน 

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวได การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและเก็บขอมูลจาก

การสัมภาษณผูใหขอมูลหลกั 2 กลุม คือ 1) หัวหนาเรือนจํา และบรรณารักษ  2) เจาหนาที่เรือนจํา 

ผูตองขัง และประชาชนทัว่ไป ซึ่งเปนผูใชบริการหองสมดุ 3 แหงที่ใชเปนกรณีศึกษา ไดแก หองสมดุ

เรือนจําชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี และหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวแคนอย จงัหวัดเพชรบูรณ 
 ผูใหขอมูลหลัก 
  ในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวยผูใหขอมูลหลัก 2 กลุม ไดแก 

   1. ผูดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ไดแก หัวหนาเรือนจําและบรรณารักษ  

จากหองสมุดกรณีศึกษา 3 แหง คือ หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอย จังหวัดนาน หองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวเขากลิ้ง จงัหวัดเพชรบุรี และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ แหงละ 2 คน 

รวมทัง้หมด 6 คน   
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   2. ผูใชบริการที่เปนสมาชกิหองสมุดเรือนจําชั่วคราว จากหองสมุด 3 แหงๆ ละ 8 คน 

รวมทัง้หมด 24 คน ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยแบงกลุมผูใชบริการ เปน 3 กลุม 

คือ เจาหนาที่เรือนจํา 6 คน ผูตองขัง 9 คน และประชาชนทัว่ไป 9 คน  

 

ขั้นตอนการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัใชระเบียบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีข้ันตอนดาํเนินการวจิัยดงันี ้

  1. ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว การศึกษาในขั้นตอนนี้

เปนการศึกษาคนควาเพื่อเกบ็รวบรวมขอมลูและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการดําเนินงานของหองสมดุ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานของหองสมุดเรือนจําชั่วคราว สังกัดกรมราชทณัฑ และศึกษา 

การใชหองสมดุของผูใชบริการหองสมุดเรือนจําชัว่คราวและศึกษาความตองการสารสนเทศ โดยศึกษา

คนควาจากวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่วของ ดังนี ้

   1.1 ศึกษาเอกสาร เปนการศกึษาและคนควาจากเอกสารตางๆ ทีเ่กี่ยวของ ไดแก 

หนงัสือ บทความวารสาร วิทยานพินธที่เกีย่วของกับการดําเนนิงานของหองสมุดเรือนจํา หองสมุด

เรือนจําชัว่คราวและความตองการเรียนรูวชิาชีพของผูตองขัง 

   1.2 ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกีย่วกับหองสมดุเรือนจําชั่วคราวจากเว็บไซต และโทรศัพท

ติดตอสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมจากผูปฏิบัติงานในหองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหง 

  2.  นําขอมูลทีไ่ดจากการศึกษาเอกสาร ขอมูลจากเว็บไซต และการสอบถามทางโทรศัพท

มากาํหนดขอบเขตหรือประเด็นการวิจัย และสรางเปนขอคําถามในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูล ไดแก 

หัวหนาเรือนจาํ บรรณารักษ เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขัง และประชาชนทั่วไปทีเ่ปนสมาชิกของหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวที่เปนกรณีศึกษาทั้ง 3 แหง 

  3. ศึกษาการดาํเนนิงานของหองสมุดในดานงานบริหาร งานเทคนิคและงานบริการ 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ความตองการสารสนเทศในการเรียนรู

วิชาชพีของผูตองขัง การใชหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวของผูใชบริการ นาํขอมูลที่ไดจากการศึกษามาจัด

กลุมเนื้อหา หัวขอ และประเด็น แลวนําเสนอโดยการบรรยาย กําหนดขอบเขตประเด็นในการวิจัย และ

สรางเปนขอคําถามในการสมัภาษณกลุมผูใหขอมูลหลกั ไดแก ผูดําเนินงานหองสมุดและผูใชบริการ

หองสมุด เพื่อใหไดขอมูลในเชิงประจักษ  

  4. เก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลหลักทั้ง 2 กลุม เปนการดําเนนิการสัมภาษณ 

ผูดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว และผูใชบริการหองสมุดโดยใชวธิีการสัมภาษณเชิงลึก 

  5. วิเคราะหขอมูลและตีความขอมูลจากขอมูลดวยการใชวิธีอุปนยั โดยการตีความ 
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สรางขอสรุปจากสิ่งที่มองเหน็เปนรูปธรรม เชน การทํางาน สภาพความเปนอยู สภาพการใชหองสมดุ 

เปนตน ตามทีผู่วิจัยไดสังเกตเห็นเหตุการณตางๆ ในประเด็นซ้ําๆ กนัแลวจึงสรุปขอมูลที่ได เพื่อคนหา 

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของหองสมดุในดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ ปญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของ

ผูตองขัง การใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ 

  6. สรางแนวปฎิบัติสําหรับการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวทีเ่หมาะสม เปน 

การนาํผลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที ่1-5 มาสังเคราะหเพื่อสรางแนวปฏิบัติการดําเนนิงาน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวทีเ่หมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยเสนอตอประธาน และกรรมการที่

ควบคุมปริญญานพินธ เพือ่ตรวจสอบความถูกตองและความเปนไปไดในการดําเนนิงานพัฒนา

หองสมุดเรอืนจําชั่วคราวที่สามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานจรงิได จากนัน้ดําเนินการปรับปรุง

แนวปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมในขั้นสุดทาย 

 

การสรางเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
  แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  
   1. ลักษณะของแบบสัมภาษณ เปนเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ โดยผูวิจัยกําหนด

ประเด็นขอคําถามไวลวงหนา โดยสมัภาษณหัวหนาเรือนจําเกี่ยวกับสภาพการดําเนนิงานและปญหา

การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร สัมภาษณบรรณารักษเกี่ยวกับสภาพ 

การดําเนินงานและปญหาการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวในดานงานบริหาร งานเทคนิคและ

งานบริการ สัมภาษณผูตองขัง เจาหนาที่เรือนจําและประชาชนทัว่ไปเกี่ยวกับการใชหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวของผูใชบริการ และสัมภาษณผูตองขังเกีย่วกบัความตองการสารสนเทศที่เกี่ยวของกับ 

การเรียนรูวิชาชีพ โดยประกอบดวยแบบสมัภาษณ จาํนวน 4 ชุด คือ 

    ชุดที่ 1 แบบสมัภาษณหวัหนาเรือนจํา แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้(ภาคผนวก ข) 

     ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ไดแก สถานทีท่ี่ดําเนนิการ

สัมภาษณ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทาํงาน ตาํแหนงงาน วฒุิการศึกษาสงูสุด ประสบการณการทาํงาน 

ในเรือนจาํ ประสบการณในการกํากับดูแล หรือปฏิบัติงานหองสมุดเรอืนจํา ประสบการณในการเขา 

รวมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับหองสมุด หมายเลขโทรศัพททีต่ิดตอไดสะดวกและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

     ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุด 

ประกอบดวยขอคําถาม 20 ขอ ไดแก ดานงานบริหาร 17 ขอ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงาน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราว 3 ขอ  
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    ชุดที่ 2 แบบสมัภาษณบรรณารักษ แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ (ภาคผนวก ค)  

     ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ไดแก สถานทีท่ี่ดําเนนิการ

สัมภาษณ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทาํงาน ตาํแหนงงาน วฒุิการศึกษาสงูสุด ประสบการณการทาํงานใน

เรือนจํา ประสบการณในการกํากับดูแล หรือปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจํา ประสบการณในการเขารวม

อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับหองสมุด หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวกและไปรษณียอิเล็กทรอนกิส 

     ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุด 

ประกอบดวยขอคําถาม 37 ขอ ไดแก ดานงานบริหาร 17 ขอ ดานงานเทคนิค 7 ขอ ดานงานบริการ  

10 ขอ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรอืนจําชัว่คราว 3 ขอ 

    ชุดที่ 3 แบบสมัภาษณผูตองขัง แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้(ภาคผนวก ง) 

     ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ไดแก ชื่อ-นามสกุล อายุ 

สถานภาพ ภูมิลําเนา การศกึษาสงูสุด อาชีพกอนตองโทษ ประสบการณในการทาํงาน รายไดของ

ครอบครัวกอนตองโทษ ลักษณะความผิดที่ตองโทษ และวิชาชีพที่เคยฝกอบรมหรืออยูระหวางการ

ฝกอบรม (ระหวางตองโทษ) 

     ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับความตองสารสนเทศในการเรียนรู

วิชาชพีของผูตองขัง 11 ขอ 

    ชุดที่ 4  แบบสมัภาษณผูใชบริการ ไดแก เจาหนาที่เรือนจาํ ผูตองขัง และ

ประชาชนทัว่ไป แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้(ภาคผนวก จ) 

     ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ ไดแก สถานทีท่ี่ดําเนนิการ

สัมภาษณ ชื่อ-นามสกุล สถานที่ทาํงาน ตาํแหนง/อาชพี วุฒกิารศึกษา หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได

สะดวกและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

     ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของ

ผูใชบริการ 14 ขอ   

   2. การสรางแบบสัมภาษณ มีข้ันตอนดังนี ้

    2.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัตางๆ ที่เกี่ยวกับหองสมุดเรือนจํา  

การดําเนินงานของหองสมดุ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว  

ความตองการฝกวิชาชีพของผูตองขัง และการใชหองสมดุเรือนจําชั่วคราวของผูใชบริการ 

    2.1.2 นาํขอมลูที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัมาสรางเปนแบบ

สัมภาษณกึง่โครงสรางทีม่ีคาํถามครอบคลุมเร่ืองการดาํเนนิงานของหองสมุดในดานงานบริหาร งาน

เทคนิคและงานบริการ ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมดุเรือนจําชั่วคราว ความตองการ

สารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั และการใชหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวของผูใชบริการ 



 57 

    2.1.3 นาํแบบสัมภาษณกึง่โครงสรางที่สรางเสร็จแลว เสนอตอประธานและ

กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของเนื้อหา การใช

ภาษา และดาํเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวสงใหตรวจพิจารณาอกีครั้ง 

    2.1.4 นําแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน (ภาคผนวก ก) พิจารณา 

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 

    2.1.5 นาํแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอประธานและกรรมการที่

ปรึกษาปริญญานพินธตรวจสอบอีกครั้ง เมื่อไดรับอนุมัติแลวนําไปปรับปรุงแกไขเปนแบบสัมภาษณ

ฉบับจริงทีน่ําไปใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูตอไป 

   

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ในการวิจัยสวนนี ้ผูวิจยัใชวธิีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกหัวหนาเรือนจํา

และบรรณารักษที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานหองสมุดและเจาหนาทีเ่รือนจํา ผูตองขงั และประชาชน

ทั่วไปที่ใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราว จํานวน 30 คน โดยมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยใหออกหนงัสือถึง

อธิบดีกรมราชทัณฑ เพื่อขออนุญาตเขาเรอืนจําชัว่คราวและขอสัมภาษณหัวหนาเรอืนจํา บรรณารักษ 

เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขัง และประชาชนทั่วไป ที่เปนกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอย จังหวัดนาน หองสมุดเรอืนจําชัว่เขากลิ้ง จงัหวัดเพชรบุรี และหองสมุดเรือนจําชัว่คราว

แคนอย จงัหวดัเพชรบูรณ 

  2. ดําเนินการสัมภาษณหวัหนาเรือนจาํ บรรณารักษ เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขงั และ

ประชาชนทัว่ไป ระหวางวนัที่  9 มนีาคม 2555 ถงึ 25 มีนาคม 2555 จํานวน 30 คน โดยสมัภาษณที่

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวนัที ่9-11 มีนาคม 2555 สัมภาษณที่เรือนจาํชั่วคราว

เขานอย จังหวดันาน ระหวางวนัที ่17-18 มีนาคม 2555 และสัมภาษณที่เรือนจาํชั่วคราวแคนอย 

จังหวัดเพชรบรูณ ระหวางวนัที ่24-25 มีนาคม 2555 ซึ่งผูวิจัยขอนัดสมัภาษณหวัหนาเรือนจํา 

บรรณารักษ เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขงั และประชาชนทั่วไป โดยใชสถานทีท่ี่หองสมุดที่เปนกรณีศึกษา 

แตหัวหนาเรือนจํา บรรณารักษ เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขัง และประชาชนทั่วไปไมสามารถเดนิทางมา

ใหสัมภาษณที่หองสมุดได เนื่องจากตองปฏิบัติหนาที่ตามฐานการเรียนรู ผูวิจัยจงึตองใชวิธีเดนิทางไป

สัมภาษณผูใหขอมูลหลักตามเรือนจําชัว่คราวที่ผูใหขอมลูหลักปฏิบัติหนาที่อยู ไดแก หัวหนาเรือนจาํ

ซึ่งมีภารกิจตอนรับคณะผูเขามาศึกษาดงูาน หรือผูตองขงัที่ตองรับผิดชอบดูแลอยูในสํานักงานเรอืนจํา

ชั่วคราว ในการสัมภาษณแตละครั้งผูวิจัยสมัภาษณผูใหขอมูลโดยใชระยะเวลาในการสัมภาษณ

หัวหนาเรือนจาํและ บรรณารักษ แหงละ 90 นาท ีสัมภาษณผูใชบริการหองสมุด แหงละ 30 นาที  
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และสัมภาษณผูตองขังเกี่ยวกับการใชหองสมุดและความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพ  

แหงละ 30 นาท ี

 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัดําเนินการจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมลูตามขั้นตอนดังนี้  

   1. ผูวิจยัดําเนนิการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล ในการดําเนินการ

สัมภาษณแตละครั้งผูวิจัยวเิคราะหขอมูลที่ไดจากการสมัภาษณที่ไดรับในแตละครั้งทันที ซึง่เปน 

การวิเคราะหข้ันตนเพื่อประเมินวาขอมูลทีไ่ดรับขณะสัมภาษณนัน้มีคณุภาพและปริมาณเพยีงพอกับ

ประเด็นปญหาที่ศึกษาหรือไม หากพบขอผิดพลาดจะไดนําไปปรับปรุงในการดําเนนิการสัมภาษณ 

คร้ังตอไป 

  2. การวิเคราะหเนื้อหาโดยละเอียดภายหลงัเสร็จส้ินการสัมภาษณ ซึง่เปนกิจกรรมที่

ดําเนนิการตอเนื่องจากการสัมภาษณ มีข้ันตอนดังนี ้

   2.1 การถอดคาํสัมภาษณใหเปนเนื้อหา กระทําภายหลังจากเสร็จส้ินการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลแตละคน คือ การนําเทปบนัทกึเสียงคําสัมภาษณมาถอดความแบบคําตอคํา แลวนํามา

จัดพิมพดวยโปรแกรมประมวลคํา เพื่อถอดคําสัมภาษณใหเปนเนื้อหาในรูปแบบแฟมเอกสาร 

   2.2 การตรวจสอบความถกูตองของเนื้อหา เปนขั้นตอนการนาํเนื้อหาในแฟมเอกสาร

มาพิสูจนอักษร และสงใหผูใหขอมูลตรวจสอบรับรองความถูกตองของขอมูลกอนทีจ่ะนําไปวิเคราะห

ในขั้นตอนตอไป 

   2.3 การเขารหสัขอมูล เปนขัน้ตอนการทอนขอมูล เพื่อคัดเลือกเฉพาะขอมูลที่มี

ความสัมพันธกันกับประเด็นปญหาการวิจยั 

   2.4 การแปลผลจากขอมูลทีเ่ขารหัสแลว เปนขั้นตอนการแสดงหลักฐานขอมูล  

โดยการวเิคราะหและการตีความขอมูลจากรหัสขอมูลดวยวธิีอุปนยั เพื่อคนหาขอมลูเกี่ยวกับ 

การดําเนินงานและปญหาของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนคิและงานบริการ 

ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั และการใชบริการหองสมุดเรือนจําชัว่คราว

ของผูใชบริการ 

  3. สรุปผลการวิเคราะหขอมลูจากการสัมภาษณ การสํารวจประเภท จํานวน และ 

ของทรัพยากรสารสนเทศ วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีอยูในหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราว รวมถึงสภาพแวดลอมดานกายภาพทั้งภายนอกและภายในหองสมุด 

  4. นําขอมูลที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลการสมัภาษณมาสรปุผลแบบบรรยาย 

เพื่อนาํมาเปนขอมูลสําคัญในการสรางแนวปฏิบัติการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว เพื่อใชใน
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การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานหองสมุดใหมีความเหมาะสมและบรรลุเปาหมายในการ

ดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํ 

  5. นําแนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวที่สรางขึ้นเสนอตอประธานและ

กรรมการที่ควบคุมปริญญานิพนธเพื่อพิจารณา และปรบัปรุงแกไขเปนแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณตอไป 

  

การสรางความเที่ยงตรงและความเชื่อถือ  

 การวิจยัครั้งนีม้ีวิธีการสรางความเที่ยงตรงและความเชือ่ถือ ดังนี ้

  1. คัดเลือกหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเพื่อใชเปนกรณีศึกษา และคัดเลือกผูใหขอมูลหลัก

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงอยางมหีลักเกณฑดังกลาวแลวขางตน 

  2. เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลหลัก 2 กลุม คือ หัวหนาเรือนจําและบรรณารักษ เกี่ยวกับ 

การดําเนินงานและปญหาของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนคิและงานบริการ 

ผูตองขัง เจาหนาที่เรือนจาํและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกบัการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ 

และนอกจากนี้ยงัสัมภาษณผูตองขังเกี่ยวกับความตองการสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนรูวิชาชพี 

ทําใหสามารถนําเสนอความคิดเห็นจากทกุฝายที่เกีย่วของกับการจัดบริการของหองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราว 

  3. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณที่สรางขึน้ไดผาน

การพิจารณาจากผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน (ภาคผนวก ก) แลวนาํแบบสัมภาษณมาปรับปรุงใหมี

ความเที่ยงตรงยิ่งขึน้ 

  4. เก็บขอมูลการสัมภาษณดวยการบันทึกเทป เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาสามารถเก็บขอมูลได

ครบถวน 

  5. วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบตามระเบียบวิธวีิจัยเชงิคุณภาพ  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลนี ้ผูวิจยันําเสนอขอมลูที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพ 

การดําเนินงานและปญหาการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวในดานงานบริหาร งานเทคนิค และ

งานบริการ โดยสัมภาษณหวัหนาเรือนจําชั่วคราวเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุดในดานงานบรหิาร

และปญหาการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว และสัมภาษณบรรณารักษเกีย่วกับการดําเนนิงาน

และปญหาการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวในดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ 

ศึกษาความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง และศึกษาการใชหองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวของผูใชบริการ ไดแก เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขัง และประชาชนทัว่ไป ซึง่ขอมูลที่ไดจากการ

ศึกษาวจิัยจะนํามากาํหนดแนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว ซึง่บรรณารักษหรือ

เจาหนาทีห่องสมุดสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการดําเนินงานหองสมุดเรอืนจํา

ชั่วคราวได โดยศึกษาจากหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวที่เปนกรณีศึกษา 3 แหง ไดแก หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอย จังหวัดนาน หองสมุดเรอืนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จังหวดัเพชรบุรี และหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ มีผลการวิจัยดังนี ้

  

กรณีศึกษาที่ 1 หองสมุดเรือนจําช่ัวคราวเขานอย จังหวัดนาน 
 1. ลักษณะทัว่ไปของหองสมุด 
  หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย เปนหองสมุดสาขายอยจาก

เรือนจําจงัหวดันาน ตั้งอยูในเรือนจาํชั่วคราวเขานอย เลขที่ 563 หมูที่ 4 ตาํบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัด

นาน อยูภายใตการควบคุมของเรือนจําจงัหวัดนาน มพีืน้ที่ในความรับผิดชอบจํานวน 100 ไร 2 งาน 

ภายในเรือนจาํชั่วคราวเขานอยมีผูตองขงัทัง้สิ้น 26 คน และเจาหนาที่ 5 คน (ขอมลู ณ วนัที ่17-18 

มีนาคม 2555) เนื่องจากผูตองขังสวนหนึง่ไดรับพระราชทานอภัยโทษไปแลว และสืบเนื่องจากวันที่  

6 มกราคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาํเนนิเยีย่มชม

เรือนจําชัว่คราวเขานอย ทรงทอดพระเนตรและติดตามการดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริฯ และ

กิจกรรมตางๆ ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังเรื่องการปรับปรุงหองสมุดวา บรรยากาศการจัดหองสมุดควร

เนนรูปแบบไทยๆ และทรงแนะนําวา หองสมุดควรมีหนงัสือทีห่ลากหลายใหประชาชนทัว่ไปไดมาอาน

และศึกษาหาความรูเพิม่เตมิ 

  สภาพของหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอย เปนเรือนไมชั้นเดียว มี

ระเบียงไม ดานหลงัจัดวางทีน่ั่งสาํหรับอานหนังสือ จัดตกแตงภูมิทัศนโดยรอบดวยศาลาไทยประยกุต
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ใหเปนบรรยากาศของหองสมุดในสวนที่มคีวามรมร่ืน สวยงาม สามารถใชเปนแหลงการเรียนรูและ

พักผอนหยอนใจของเจาหนาที ่ผูตองขัง ตลอดจนประชาชนในพืน้ที ่ประการสําคัญตองการใหเปนศูนย

รวมและเผยแพรวิทยาการความรูดานการเกษตรแขนงตางๆ อยางทัว่ถึงกนั ปจจุบันหองสมุดพรอม

ปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอยอยูในชวงปดปรับปรุง เพื่อปรับภูมิทัศนบริเวณรอบๆ หองสมุด

และภายในหองสมุดใหมีความสวยงามและรมร่ืน เหมาะแกการเปนแหลงเรียนรูของเจาหนาที่ ผูตองขัง

และบุคคลทั่วไป 
 2. การดาํเนนิงานหองสมุด 
  2.1 ดานงานบริหาร ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   2.1.1 โครงสรางการบริหารงาน 

    ในระยะเริ่มแรกของการดําเนินงานหองสมุดนั้น กรมราชทัณฑรวมกบับริษัท  

มติชน จาํกัด (มหาชน) และหนวยงานพนัธมิตรไดดําเนนิการปรับปรุงหองสมุดพรอมปญญา สาขา

เรือนจําชัว่คราวเขานอย จัดโครงการระดมทุนและหนังสอืใหมมอบใหหองสมุดพรอมปญญา  

กรมราชทัณฑ โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศและปรับปรุงภูมิทัศน 

ทั้งภายในและภายนอกหองสมุดสาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอย จํานวน 500,000 บาท เพื่อใหเปนแหลง

การเรียนรูที่มคีุณภาพมาตรฐาน 

    ปจจุบันหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอย เปนหองสมุดสาขา

แยกยอยมาจากเรือนจาํจงัหวัดนาน ข้ึนตรงกับฝายการศึกษา เรือนจาํจังหวัดนาน โดยไมมี

คณะกรรมการบริหารงานหองสมุด 

   2.1.2 การกําหนดนโยบายการบริหารงานหองสมุด 

    หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย มนีโยบายการบริหารงาน

หองสมุดเพื่อใหบริการขอมูลขาวสาร ความรูที่เปนประโยชนแกเจาหนาที ่ผูตองขัง ญาติผูตองขัง และ 

ประชาชนทัว่ไปโดยรอบ เปนลักษณะของเรือนจําเปด ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

 
 “ตามนโยบายการจัดตั้งหองสมุด เราก็ใหบริการประชาชนในพื้นที่ดวย แตการใชประโยชนตามสภาพ 

 ความจริง ประชาชนแถบนี้ก็ไมคอยไดเขามาใช อาจจะเปนเพราะสถานที่ตั้งของหองสมุดอยูในเรือนจํา 

 ถึงแมจะเปนเรือนจําเปดก็ตาม ประชาชนก็คงไมอยากเขามาใช” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

      

    สําหรับแผนการปฏิบัติงานหองสมุดนั้น ขณะนี้เปนชวงที่หองสมุดกาํลังปรับ 

ภูมิทัศนบริเวณรอบๆ หองสมุดและภายในหองสมุดใหมีความสวยงามและรมร่ืน เพื่อเตรียมการรับ

เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมกีําหนดการเสด็จในเร็วๆ นี้จึงตองเรง

ปรับปรุงสภาพโดยรอบและรักษาความสมบูรณของตนไมใหดูรมร่ืน กอปรกับปจจุบันจํานวนผูตองขัง 
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ที่ทาํงานอยูในเรือนจําชัว่คราวเขานอยมีเพียง 26 คน ทาํใหผูตองขงัแตละคนมีภาระหนาที่เพิม่มากขึ้น 

ดังคําสัมภาษณตอไปนี ้  
 

    “เนื่องจากที่ผานมาผูตองขังไดรับการพระราชทานอภัยโทษ และยังไมไดรับผูตองขังผลัดใหมเขามา จึงทํา 

 ใหผูตองขังแตละคนตองมีหนาที่ดูแลรับผิดชอบงานหลายดาน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรที่ตองดูแล ทําใหไม 

 คอยมีเวลาดูแลหองสมุด หรือยืมหนังสือจากหองสมุดไปอานสักเทาใด เพราะแตละวันตองทํางานเหนื่อย  

 ถึงเรือนนอนก็หลับแลว โดยผูตองขังทั้ง 26 คน ตองดูแลพื้นที่ของเรือนจํามีทั้งหมด 100 ไร 2 งาน”  

 (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

   2.1.3 บุคลากร 

    หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย มบีุคลากรดูแลหองสมุด

จํานวน 2 คน แบงเปน บรรณารักษ 1 คน และผูชวยบรรณารักษ 1 คน โดยเจาหนาที่ที่เปนบรรณารักษ 

นอกจากจะรบัผิดชอบดูแลการดําเนินงานหองสมุดและติดตอประสานงานกับหองสมุดพรอมปญญา 

เรือนจําจงัหวดันานแลว ตองทาํหนาที่คุมฐานการปลูกพืชโดยไมใชดนิดวย ซึ่งผูทีท่าํหนาที่บรรณารักษ

นั้น ไมไดเปนบรรณารักษวชิาชีพ แตไดรับการฝกอบรมความรูดานบรรณารักษศาสตรจากโครงการ

ความรวมมือระหวางกรมราชทัณฑและมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

    นอกจากนีย้ังมีผูชวยบรรณารักษซึง่เปนผูตองขัง โดยมหีนาที่รับผิดชอบตั้งแตทํา

ความสะอาดความเรียบรอยภายในหองสมุด จัดเรียงหนังสือข้ึนชั้น และใหคําแนะนาํกับผูใชบริการ   

ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

 

    “สําหรับผูตองขังที่จะมาทําหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษนั้น ไดมีการคัดเลือกมาจากเรือนจําจังหวัดนาน 

 กลาวคือเมื่อถึงระยะเวลาที่ผูตองขังที่เขาเกณฑตองมาอยูที่เขานอยนั้น ผมจะสอบถามจากบรรณารักษ 

 ที่เรือนจําจังหวัดนาน วามีผูตองขังทํางานหองสมุดบางหรือไม ซึ่งทุกครั้งก็จะมีผูตองขังที่เขาเกณฑเคย

 ชวยงานในหองสมุดเรือนจําจังหวัดนาน ตองมาอยูที่เขานอยอยูแลว แลวก็จะสอบถามกับผูตองขังวา 

 รูจักการจัดหนังสือแบบดิวอี้หรือไม จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นไดไหม หนังสือประเภทนี้ควรจะอยูตรงไหน  

 เปนตน” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

   2.1.4 งบประมาณ 

    หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย ไดรับการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนนิงานหองสมุดจากกรมราชทณัฑ ปละประมาณ 10,000-15,000 บาท ซึ่ง

บรรณารักษเปนผูดูแลรับผิดชอบงบประมาณหองสมุดแตเพียงผูเดียว โดยใชงบประมาณทัง้หมดใน  

การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ ไดแก หนงัสือ วารสาร และโสตทัศนวสัดุ ดังคําสัมภาษณตอไปนี้   
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    “งบประมาณที่ไดมาเอาไวสําหรับซื้อหนังสือ ซีดี โดยเนนที่เปนวิชาการเกษตร สวนหนังสืออานเลน 

 อยางอื่นจะซื้ออะไรก็ไดแลวแตเรา เชน นวนิยาย หนังสือพระราชนิพนธ ก็ปนึงจะซื้อหนังสือไดแค  

 50 ชื่อเรื่องเทานั้น” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

   2.1.5 อาคารสถานที ่

    หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย เปนเรือนไมชัน้เดียว มี

ระเบียงไม ดานหลงัจัดวางทีน่ั่งสาํหรับอานหนังสือ จัดตกแตงภูมิทัศนโดยรอบดวยศาลาไทยประยกุต

ใหเปนบรรยากาศของหองสมุดในสวนที่มคีวามรมร่ืน สวยงาม มีตนไม ไมดอก และไมประดับรอบ

บริเวณอาคารหองสมุด ดังภาพประกอบ 2-3 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ลักษณะภายนอกอาคารหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ลักษณะภูมทิัศนโดยรอบอาคารหองสมดุพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย 
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    สวนภายในอาคารหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย นัน้แบง

พื้นที่โดยมชีั้นหนงัสือโดยรอบ เมื่อเขามาภายในหองสมดุจะมีโตะบริการยืม-คืน มีคอมพิวเตอรสําหรับ

สืบคนและยืม-คืน 1 เครื่อง และรอบๆ ผนงัติดหนาตางเปนชั้นไม สําหรับวางวารสารที่ไดรับบริจาคและ

หนงัสือนยิาย มีมุมหนงัสือพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่

กลางหองมีโตะสําหรับนั่งอาน 1 ตวั และเกาอี้ 4 ตวั ดงัภาพประกอบ 4 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ลักษณะภายในหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย 

 

    เนื่องจากเปนชวงที่หองสมดุกําลังปรับภูมิทัศนบริเวณรอบๆ หองสมดุและภายใน

หองสมุดใหมคีวามสวยงามและรมร่ืน เพือ่เตรียมการรบัเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี จงึตองเรงปรับปรุงสภาพโดยรอบและรักษาความสมบูรณของตนไมใหดูรมร่ืน 

กอปรกับปจจุบันจํานวนผูตองขังทีท่ํางานอยูในเรือนจาํชั่วคราวเขานอยมีเพยีง 26 คน ทาํใหผูตองขัง

แตละคนมีภาระหนาทีเ่พิ่มมากขึ้น ดังคําสมัภาษณตอไปนี้  
 

    “อยางสภาพที่เห็นในตอนนี้เรากําลังมีการปรับปรุงและคนของเราก็นอยแครักษาสภาพแวดลอมภายนอก 

 ใหดูรมร่ืนก็หมดเวลาแลว สวนภายในหองสมุดนั้น ก็ใหผูตองขังมาคอยทําความสะอาดทุกวัน อีกอยาง 

 ชวงนี้ก็เตรียมความพรอมรับเสด็จฯ ดวย ปายนิทรรศการแตกอนก็เคยมีนะ แตตอนนี้ของเกาพังหมดแลว  

 กรมราชทัณฑก็ทําไวใหแลวแตยังไมไดใหมา เพราะวาทําเตรียมไวรับเสด็จฯ เมื่อเดือนตุลาคม แตวา 

 น้ําทวมซะกอนก็เลยยกเลิกกําหนดการ” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 
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  2.1.6 ทรัพยากรสารสนเทศ 

   ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราว 

เขานอย มหีนงัสือประมาณ 3,300 รายการ โสตทัศนวัสดุ 70 รายการ โดยเปนเรื่องทีเ่นนเกี่ยวกับวชิา 

การเกษตร วารสารที่ไดรับการบริจาคจากภาคเอกชนทกุเดือนจํานวน 2 ฉบับ ไดแก วารสารซีเคร็ต 

และชีวจิต ซึง่ไดรับการบริจาคเชนเดียวกับเรือนจําทุกแหงทัว่ประเทศ    

  ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดสวนใหญเปนหนงัสือโดยใชระบบจัดหมวดหมูหนงัสือ

ของดิวอี้ และเนนหนงัสือประเภทวิชาการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร สําหรับหนงัสอืที่ไดรับ 

การบริจาคมทีัง้หนังสือและวารสาร และอีกสวนไดรับมาจากเรือนจาํจงัหวัดนาน ดังคาํสัมภาษณ

ตอไปนี้ 
 

    “ที่เขานอยจะเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ฉะนั้นส่ือสวนใหญจะเนนดานการสงเสริมวิชาการ 

 เกษตร สวนหนังสือที่ไดรับจากเรือนจําจังหวัดนาน จะเปนประเภทฉบับที่ไดรับการบริจาคมาซ้ําๆ เยอะๆ  

 ก็จะแบงบางสวนมาใหที่เขานอยดวย เชน หนังสือนิยาย เร่ืองแปล หรือวารสารที่ไดรับการบริจาค”  

 (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

  

   2.1.7 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 

    เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรบับริการในหองสมุดพรอมปญญา สาขา

เรือนจําชัว่คราวเขานอย มคีอมพิวเตอรสําหรับการสืบคนและบริการยืม-คืน 1 เครื่อง และโทรทศัน  

1 เครื่อง เทานัน้ แตขณะนีท้ัง้คอมพวิเตอรและโทรทัศนมสีภาพชํารุดไมสามารถซอมได ตองรอ 

การสนับสนุนจากกรมราชทณัฑ และหองสมุดไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต เนื่องจากหองสมุดอยูใน

เรือนจําและมขีอหามบางประการสําหรับการติดตอส่ือสาร ซึ่งไมมบีรรณารักษประจําอยูตลอดเวลา  

มีเพียงผูตองขงัทีท่ําหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษ จงึไมเหมาะสมที่จะมกีารเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

  2.2 ดานงานเทคนิค ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   2.2.1 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

    บรรณารักษเปนผูดําเนินการตามนโยบายของหองสมุดพรอมปญญา สาขา

เรือนจําชัว่คราวเขานอย ที่เนนดานวิชาการอาชีพเกษตร หนงัสือพระราชนพินธ และนวนิยาย เมือ่

บรรณารักษไดรับบันทึกจากเรือนจําจังหวัดนานแจงวามีงบประมาณสําหรับหนงัสอืมาแลว 

บรรณารักษจะเขาไปทีห่องสมุดพรอมปญญา เรือนจาํจังหวัดนาน เพื่อสอบถามรายการหนังสือใหม

จากบรรณารักษเรือนจําจงัหวัดนาน และคนหารายการหนังสือใหมจากอินเทอรเน็ต 

    นอกจากนี ้บรรณารักษตองสํารวจความตองการของผูตองขังที่อยูภายในเรือนจาํ

ชั่วคราวเขานอย วามีความตองการหรือสนใจอะไรเปนพิเศษหรือไม โดยนอมนํากระแสพระราชดาํรัส
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ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเปดหองสมุดวา หองสมุดเขานอยสราง

ข้ึนเพื่อผูตองขงัที่มาอยูที่นี ่ ดังนัน้ เมื่อผูตองขังอยากไดอะไรก็ตองจัดหาให โดยจะตองสอบถามความ

ตองการของผูตองขังและพิจารณาความเหมาะสมหรือความจาํเปนอีกครั้งหนึง่ ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “การคัดเลือกหนังสือนอกจากผมจะหาจากอินเทอรเน็ตเองแลว ก็จะมีการถามจากผูตองขังดวยวาอยากได 

    อะไรบาง เพราะในกระแสพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพฯ ที่ทานทรงใหไวเมื่อครั้งเปดหองสมุดวา  

 หองสมุดนี้สรางเพื่อผูตองขังที่มาอยูที่นี่ ดังนั้นเขาตองการอะไร อยากไดอะไรก็ตองจัดหาใหเขาดวย ผมก็ 

 จะถามผูตองขังตลอดเมื่อไดงบมา แตก็จะดูความจําเปนและประโยชนใชสอยดวยนะ เชน มีผูตองขัง 

 สนใจเรื่องพระเครื่อง ถาเราสามารถจัดใหไดก็ซื้อให แตถาหนังสือราคาแพงมากๆ และเห็นวาไมจําเปน  

 ไมใชวาซื้อมาใหแลวเอามาหนุนเลนแบบนี้เราก็จะซื้อเหรอ มันไมคุม หนังสือแคเลมเดียวเปนพันบาท  

 เอาไปซื้อหนังสืออยางอื่นที่มีประโยชน หลายคนไดใชดีกวา” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

   2.2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

    การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ สําหรับหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอย เมื่อบรรณารักษไดรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการ จากนัน้จะตรวจสอบกบั

รายการในหองสมุดกอนวารายการที่จะจัดหานั้นมีในหองสมุดแลวหรือยัง แลวจึงไปจดัหาที่รานหนงัสือ

ใหญๆ ในจงัหวัดนาน ไดแก รานซีเอ็ดยูเคชั่น รานนาราบุค และรานจงศิริ 

   2.2.3 การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

    ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาไดตามตองการครบแลว จะนําทรัพยากรสารสนเทศ

ทั้งหมดสงใหหองสมุดพรอมปญญา เรือนจําจงัหวัดนานเปนผูดาํเนินการในดานเทคนิคทั้งหมด ตั้งแต

การวิเคราะหหมวดหมูโดยใชระบบการจัดหมวดหมูหนงัสือของดิวอี้ ลงทะเบียนหนังสือ ติดแถบสี

หนงัสือ ติดเลขเรียกหนังสือ และบารโคดทีต่ัวเลม ดังคาํสัมภาษณตอไปนี ้
 

    “รายการที่ซื้อมาท้ังหมดเราจะสงเขาที่หองสมุดเรือนจํานาน ใหเคาจัดการใหเลขหมู ติดเลข ใหแถบสี  

 ทําทุกอยางใหเสร็จสรรพเลย เสร็จแลวเราก็แคเอามาจัดเรียงขึ้นชั้น เพราะบุคลากรที่หองสมุดในเรือนจํา 

 นานมีมากกวา หนังสือของเราแคปละ 50 รายการ เคาทําแปบเดียวก็เสร็จ สบายอยูแลว” (บรรณารักษ:  

 18 มี.ค. 2555) 

 

    หนงัสือเมื่อมาถึงหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชัว่คราวเขานอย จะ

ดําเนนิการลงทะเบยีนโดยใชเลขทะเบยีนเรียงตามลาํดับจากเรือนจําจงัหวัดนาน แลวใสหมายเหตไุว

ดานหลังวา เขานอย หมายความวา เรือนจาํชั่วคราวเขานอยเปนผูจัดหา เนื่องจากจะมีหนังสือที่ไดรับ
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การบริจาคและหนังสือที่เรือนจําจงัหวัดนานสงมาใหดวย พรอมทั้งกรอกรายการหนังสือลงฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมการบริหารงานหองสมุด Public Library Services : PLS v.3  

    สําหรับการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศใชระบบการจัดเรียงหนังสือตามระบบ

การจัดหมวดหมูหนงัสือของดิวอี้ โดยแยกสวนที่เปนชัน้หนังสือต้ังแตหมวด 000-999 วารสาร หนงัสือ

พระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือนิยาย และหนังสือ

กฎหมายออกจากกนั 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 มุมหนงัสือพระราชนิพนธ 

 

   2.2.4 การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

    หองสมุดมีอุปกรณสําหรับการซอมบํารุงรักษาหนงัสือในกรณีที่มีสภาพชํารุด 

ไดแก อุปกรณสําหรับเจาะรหูนงัสือและเชอืกรอยเทานัน้ ซึ่งเปนการแกไขเบื้องตนกรณีหนงัสือชํารุด  

แตถาหนังสือชํารุดมากตองซอมแซมใหมหมดหรือทําปกแข็งจะสงใหหองสมุดพรอมปญญา  

เรือนจําจงัหวดันานเปนผูดาํเนนิการ ดังคาํสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “การซอมหนังสือเรามีอุปกรณซอมเบื้องตนเทานั้น แคเจาะรู รอยเชือก แตถาถึงกับตองทําเลมใหมเปน 

 ปกแข็งที่ตองใชอุปกรณเยอะๆ ก็จะสงเขาหองสมุดเรือนจํานานจัดการซอมให เนื่องจากหองสมุดที่ 

 เขานอยเราไมมีงบสําหรับคาวัสดุ” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

  2.3 ดานงานบริการ ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย เปดใหบริการตัง้แตวันจนัทร-

วันศุกร ระหวางเวลา 09.00-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ ผูที่เขาใชบริการได ไดแก เจาหนาที่ 
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ผูตองขัง ญาตผูิตองขัง และประชาชนทัว่ไป สําหรับการสมัครสมาชิกในระยะเริ่มแรก ป พ.ศ. 2549 

เปดใหประชาชนทัว่ไปสามารถเปนสมาชิกหองสมุดได โดยกําหนดคาสมาชิกปละ 20 บาท ซึ่ง

ประชาชนที่เปนสมาชกิมีเพยีง 3 คน ไดแก ขาราชการในอําเภอเมือง จังหวัดนาน ทีท่ราบวา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเปดหองสมดุพรอมปญญา สาขาเรือนจาํ

ชั่วคราวเขานอย แตปจจุบันไมมีสมาชิกที่เปนประชาชนทัว่ไปแลว จะมีสมาชิกเพยีงเจาหนาที่ใน

เรือนจําชัว่คราวเขานอยและผูตองขังเทานั้น ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “เร่ิมแรกเปดป 2549 ก็มีขาราชการในตัวอําเภอเมืองนาน มาเปนสมาชิกหองสมุดเหมือนกัน มีมา 3 คน  

 เพราะเขาดูจากขาวรูวาสมเด็จพระเทพฯ มาเปดหองสมุดที่เขานอยก็เลยมาดู แรกก็มีมายืมหนังสือ 

 พระราชนิพนธไปอานบาง แตตอนนี้ก็ไมมีสมาชิกที่เปนประชาชนทั่วไปแลวนะ ไมรูเหมือนกันวาทําไมถึง 

 ไมมา ทั้งๆ ที่คาสมาชิกเราก็ถูกแสนถูกแคปละ 20 บาทเอง คงเพราะวาเปนหองสมุดในเรือนจําดวยมั้ง 

 เลยรูสึกไมดี ไมอยากเขามาใช ถาไมจําเปนจริงๆ ก็คงไมมา อยางคุณเองก็เหมือนกันถาไมตองทําวิจัย  

 คุณจะเขาหองสมุดเรือนจําไหม?” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

   2.3.1 บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

    กําหนดการยมื-คืนหนังสือเฉพาะสมาชกิหองสมุดเทานัน้ ไดแก ผูตองขัง สามารถ

ยืมหนังสือไดคร้ังละ 1 เลม/3 วัน เจาหนาที่สามารถยมืได 2 เลม/5 วนั รูปแบบของการยืม-คืนเปนการ

ดําเนนิงานผานระบบ PLS v.3 และแมวาหองสมุดจะไมไดติดใบกําหนดสงไวทีท่ายเลมหนงัสือ ก็จะ

เปนที่รูกันสาํหรับสมาชิกโดยเฉพาะเจาหนาที่และผูตองขงัวามีกาํหนดยืม-คืนกีว่ัน เมื่อถึงกาํหนดเวลา

คืนก็จะนํามาสงคืน เพราะสมาชิกที่เปนประชาชนทัว่ไปในปจจุบนัก็ไมมีแลว  

    เนื่องจากขณะนี้เครื่องคอมพวิเตอรสําหรับใชบริการยืม-คืนมีสภาพชํารุด ทําใหไม

สามารถทําการยืม-คืนผานระบบได ดังนัน้หากมีผูใชบริการตองการยมืหนงัสือตองจดรายการหนงัสือที่

ยืมแลวนาํมาใหบรรณารักษเพื่อใหบรรณารักษรับทราบ และเก็บหลกัฐานการยืมไวจดัทําสถิติการยืม

ทรัพยากรสารสนเทศดวย ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “การยืม-คืนหนังสือตอนนี้ไมไดทําผานระบบเพราะคอมพิวเตอรเสีย ตองรอใหกรมฯ บริจาคมาให แตก็ให 

 ยืม-คืนโดยที่ใครจะยืมอะไรไปก็ใหจดใสกระดาษ แลวเอามาใหผม ก็จะรูกันวาตองเอามาคืนภายในกี่วัน  

 ซึ่งผมก็จะเก็บกระดาษโนตเอาไวเพื่อคอยจดสถิติตอไป ซึ่งตลอดทั้งปจะมีรายการยืม-คืนไมเยอะหรอก  

 แลวยิ่งชวงนี้คนนอยแตงานเยอะ ก็ยิ่งไมมีเวลาจะสนใจอานหนังสือสักเทาไร” (บรรณารักษ: 18 มี.ค.  

 2555) 
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   2.3.2 บริการการอาน 

    นอกจากภายในหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอย มีการแบง

เนื้อหาหนงัสือวิชาการตามหมวด 000-999 แลว ยงัจัดแยกประเภทสิ่งพมิพอ่ืนๆ อีก ไดแก หนังสือพระ

ราชนพินธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสอืกฎหมาย หนังสือนวนิยาย 

วารสารที่ไดรับการบริจาค และวารสารฉบับปจจุบัน 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 การจัดวางวารสารฉบับปจจุบัน 

 

     จากการสัมภาษณบรรณารักษไดใหความเห็นเกี่ยวกับบริการการอานวา  

ญาติผูตองขังจะไดประโยชนจากการใชหองสมุดมากกวาผูตองขงั เนือ่งจากเวลาทีญ่าติมาเยีย่ม

ผูตองขังจะอยูในบริเวณอาคารหองสมุดและศาลาเรือนไทย โดยรอบหองสมุดเปนที่รอและเยี่ยม

ผูตองขัง ดังนัน้ระหวางที่รอผูตองขังก็จะไดอานหนงัสือและวารสารตางๆ ที่มีในหองสมุด สวนผูตองขัง

นั้นในแตละวนัตองทํางานหนกั เพราะเรอืนจําชัว่คราวเขานอยเนนดานการเกษตรเปนหลกั ทุกคนตอง

ทํางานใหรูจริงปฏิบัติได เมื่อมีผูมาศึกษาดูงานจะตองตอบคําถามในสวนที่ตนเองปฏิบัติได ดังนั้น จึง

ไมมีเวลาไดยมืหนงัสือหรือนั่งอานหนงัสอื 

    สําหรับการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุดหรือกิจกรรมสงเสริมวิชาชีพใหกับ

ผูตองขังนัน้ ยงัไมมีการจัดกจิกรรมใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแตบรรณารักษพยายามจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ

ที่สงเสริมวิชาการเกษตรใหหลากหลาย ตามความสนใจของผูตองขัง ดังจะเห็นไดจากหนงัสือในหมวด

วิชาเกษตร จะมีหนงัสือเกีย่วกับเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว การสงเสริมวิชาชพีเกษตรกรรมไว

หลากหลาย ทัง้ที่มกีารอบรมใหเรียนรูในเรือนจําและที่ไมมีการอบรมในเรือนจํา เชน มีหนงัสือเกีย่วกบั

การเลี้ยงจิ้งหรดี คูมือการปลกูชวนชม การเลี้ยงผึ้ง ปลากดั เปนตน 
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ภาพประกอบ 7 ความหลากหลายของหนังสือเกี่ยวกับการสงเสริมวิชาการเกษตร 
 

   2.3.3 การประชาสัมพนัธ 

    จากการสัมภาษณทั้งหัวหนาเรือนจํา บรรณารักษ และเจาหนาที่ภายในเรือนจาํ 

เกี่ยวกับการประชาสัมพนัธ การจัดกิจกรรมของหองสมดุ ไดใหความเห็นสอดคลองกันวา ประชาชนใน

จังหวัดนานทราบกนัดีวาที่เรือนจําชัว่คราวเขานอยมีหองสมุด เนื่องจากไดรับทราบจากขาว และการ

ประชาสัมพันธภายในจงัหวดัวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเยี่ยมชม

กิจการภายในเรือนจําจงัหวดันานและเรือนจําชัว่คราวเขานอยอยูเปนประจํา แตถาจะใหประชาชนเขา

มาใชบริการภายในหองสมดุเรือนจําก็คงไมมา เพราะความจาํเปนในการดํารงชวีิตที่จะตองเขามาใช

หองสมุดในเรือนจําแทบจะไมมี อยางนอยประชาชนทัว่ไปก็สามารถใชบริการหองสมดุประชาชน หรือ

ถาเปนวยัรุนกจ็ะคนหาขอมลูไดจากอินเทอรเน็ต ซึ่งรวดเร็ว สะดวกสบายกวาการอานหนังสือใน

หองสมุด หรือถาจะมีก็มีแตอาจารยพานักเรียนนกัศึกษามาฝกงาน หรือมาศึกษาดูงานศนูยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ก็มีมาดูงานกันตลอดทั้งป ทาํใหเห็นวาที่เรือนจาํมีหองสมุดดวย และจะบรจิาค

หนงัสือมาให เชน หนังสือธรรมะ นิตยสารฉบับเกาๆ เปนตน 

    สําหรับดานการรักษาความปลอดภัยของเรือนจํานัน้ กอนที่จะมาศกึษาดูงาน 

หรือมาขอขอมูลใดๆ ภายในเรือนจาํชั่วคราวเขานอยจะตองทาํหนังสอืราชการใหผูบังคับบัญชาเรือนจํา

จังหวัดนานรบัทราบและอนุมัติกอน เพื่อที่ทางเรือนจําชั่วคราวเขานอยจะไดจัดเจาหนาที่หรือบุคลากร

คอยเตรียมการตอนรับ ในสวนของหองสมดุก็เชนเดียวกนั เมื่อจะเขามาภายในเรือนจําตองผานปอม

ยามดานหนากอนเพื่อสอบถามจุดประสงคของการมาใชบริการ แลวจะวทิยุแจงเจาหนาที่เวรหรอื

บรรณารักษใหรับทราบกอน เพื่อใหรับทราบวามีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ เพราะถาทานเขามา
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ในบริเวณเรือนจําก็ตองอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่เรือนจาํ ถามีขอผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอยาง

นอยกม็ีเจาหนาที่รับทราบ แตที่ผานมากย็ังไมเคยมีปญหาใดๆ เกิดข้ึน   
 3. ปญหาในการดําเนินงานหองสมุด 
  3.1 ดานงานบริหาร  

   หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจาํชั่วคราวเขานอย ประสบปญหาดานงานบริหาร 

ดังนี ้

   3.1.1 งบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจากกรมราชทัณฑมีจาํนวนจาํกัด ไม

เพียงพอตอการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายได หรือแมแตหนังสอืเกี่ยวกับการ

สงเสริมการเกษตร เทคโนโลยีทางการเกษตร ซึ่งปงบประมาณหนึง่จะสามารถจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศไดไมเกิน 50 รายการ ก็ตองพจิารณาถงึความเหมาะสมและความจาํเปนซึ่งตองสอดคลอง

กับการอบรมการเรียนรูที่มีในเรือนจาํและการสงเสริมวิชาชีพอืน่ๆ เพื่อใหมีความหลากหลาย 

   3.1.2 บุคลากร เนื่องจากเจาหนาที่ทีท่าํหนาที่เปนบรรณารักษ ตองปฏิบัติหนาที่

ควบคุมฐานการเรียนรูวิชาชพีและผูตองขังภายในเรือนจาํชั่วคราวเขานอยดวย ทําใหมีภาระ 

ความรับผิดชอบมากสงผลใหการดูแลหองสมุดไมเต็มที่ แตในสวนนี้กย็ังมีบุคลากรหองสมุดจาก

เรือนจําจงัหวดันานคอยใหการสนับสนุน เชน การวเิคราะหเลขหมู ติดแถบสี เปนตน ดังคาํสัมภาษณ

ตอไปนี้  
 

    “ผมรับผิดชอบคุมการปลูกพืชโดยไมใชดินดวย แตก็โชคดีที่หองสมุดมีการวางระบบที่เปนมาตรฐานอยู 

 แลวมันก็สามารถดําเนินงานไปไดเร่ือยๆ แลวสวนใหญก็ไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนจากเรือนจํา 

 จังหวัดนานอยูแลว แตชวงนี้ผูตองขังนอยแตพื้นที่ที่ตองดูแลมันเยอะมาก เลยทําใหเหนื่อยลาจากการ 

 ทํางานไมมีเวลาอานหนังสือหรือดูความเรียบรอยหองสมุดสักเทาไหร แตก็จะคอยดูแลรักษาภูมิทัศนโดย 

 รอบๆ ใหรมร่ืนอยูตลอดเวลา” (บรรณารักษ: 18 มี.ค. 2555) 

 

   3.1.3 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก เนื่องจากปจจุบันทัง้คอมพวิเตอรและ

โทรทัศนที่มีไวใหบริการในหองสมุดมีสภาพชํารุด ตองรอการบริจาคครุภัณฑจากกรมราชทัณฑ ทาํให

ขณะนี้ไมมีการยืม-คืน หรือบันทกึขอมูลทรัพยากรสารสนเทศลงในฐานขอมูล เปนเพียงการใหบริการ

ยืม-คืนดวยการจดรายการหนังสือที่ยืมลงในกระดาษเพื่อเปนสถิติการยมืเทานัน้ 

  3.2 ดานงานเทคนิค 

   ปญหาดานงานเทคนิค คือ ขาดวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับการซอมบํารุงหนังสือ เนื่องจาก

ที่หองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอยมีวัสดุสําหรับซอมหนังสือเพียงเบื้องตนเทานั้น 

คือ มีอุปกรณสําหรับเจาะรหูนงัสือและเชอืกรอย โดยไมมีงบประมาณสําหรับซ้ือวัสดุอุปกรณเปนของ
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ตนเอง ถาหนงัสือมีสภาพชาํรุดมากๆ โดยตองทาํปกใหมเปนปกแขง็ตองสงใหหองสมุดพรอมปญญา 

เรือนจําจงัหวดันานดําเนินการให 

  3.3 ดานงานบริการ 

   ปญหาดานงานบริการของหองสมุดพรอมปญญา สาขาเรือนจําชัว่คราวเขานอย 

ไดแก การประชาสัมพนัธใหประชาชนในละแวกใกลเคียงมาใชบริการหองสมุดพรอมปญญา สาขา

เรือนจําชัว่คราวเขานอย เนือ่งจากประชาชนทัว่ไปอาจจะยังไมทราบถงึลักษณะการดําเนนิงานของ

เรือนจําชัว่คราววาเปนอยางไร ซึ่งยงัคงตดิอยูกับภาพลกัษณของเรือนจําที่มีกาํแพงสูงกัน้บริเวณ

โดยรอบ จงึทาํใหไมกลาเขามาใชบริการ และความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมากขึ้น  

ทําใหประชาชนมีตัวเลือกทีด่ีกวาการเขามาหาหนงัสืออานในหองสมุด คือการใชอินเทอรเน็ตคนหา

ขอมูลที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็วกวา ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “สมัยนี้มีการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลกันมากขึ้น โดยเฉพาะวัยรุนสวนใหญก็ใชคอมพิวเตอรกันเลนเกม 

 บาง หาขอมูลบาง อีกหนอยความสําคัญของหนังสือก็จะนอยลง ความจําเปนที่คนจะตองเขาหองสมุดก็ 

 จะนอยลงไปดวย และที่สําคัญนิสัยคนไทยไมคอยชอบอานหนังสือถาไมไดมีตําแหนงทางวิชาการหรือ 

 ตองอานหนังสือเพื่อหาขอมูลถาเปนชาวบานธรรมดาๆ ดวยแลวยิ่งไมคอยไดอาน เราก็จะไปบังคับใหเขา 

 เขามาใชหองสมุดก็ไมได” (บรรณารักษ: 18 พ.ค. 2555) 

 

 

    “ถามีการนําอินเทอรเน็ตเขามาใชในหองสมุดเรือนจําดวยก็คงจะดี เพื่อเปนการดึงดูดประชาชนใหเขามา 

 ใชคนหาขอมูล แตในเรือนจําก็มีกฎหมายหามมีเครื่องมือส่ือสาร แตถาแคใหคนที่มาใชเปนเจาหนาที่ หรือ

 ประชาชนบุคคลทั่วไปมาใชอินเทอรเน็ตไดก็นาจะดี สวนผูตองขังเราก็ตัดไปไมใหใช แตในสวนนี้เราก็ขาด

 เจาหนาที่ที่มารับผิดชอบอยูดี แตถามีการใชอินเทอรเน็ตในเรือนจําไดมันก็นาจะดีกวา เพื่อเปนการดึงดูด 

 ความสนใจของประชาชนดวย” (หัวหนาเรือนจํา: 17 มี.ค. 2555) 

 

 4. ความตองการสารสนเทศในการเรยีนรูวชิาชพีของผูตองขัง 
  จากการสัมภาษณผูตองขัง จํานวน 3 คน ทําใหไดขอมูลวา ผูตองขังมอีายุ 31 ป 45 ป 

และ 46 ป สถานภาพมทีั้งโสดและสมรส มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนาน มีวุฒกิารศึกษาสูงสุดคือ

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 2 คน และประถมศึกษา 1 คน อาชีพกอนตองโทษคือประกอบ

อาชีพคาขายและประกอบธุรกิจสวนตัว รายไดกอนตองโทษอยูระหวาง 20,000-50,000 บาท ลักษณะ

ความผิดที่ตองโทษคือ ผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดและครอบครองอาวุธปน 

  ในการสอบถามถึงความตองการในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง พบวา ผูตองขังมีความ

ตองการคนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาชีพในการบริการหองสมุดตามฐานการเรียนรูที่ผูตองขงั 
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แตละคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบ และตองการใหมีขอมูลเพิ่มเติมมากขึน้ มีความหลากหลายของเนือ้หา

ทั้งขอมูลของวชิาชีพที่มีใหอบรมเรียนรูในเรือนจําชั่วคราวเขานอย ตองการไดขอมูลเชิงลึก 

ที่มีเนื้อหาทางวิชาการมากขึน้ เชน การเลีย้งกบ การเลี้ยงจิ้งหรีด เปนตน ขอมูลเกีย่วกับไมดอก 

ไมประดับ และความตองการขอมูลเกี่ยวกบัการสงเสริมวิชาชพีอื่นๆ ทีไ่มมีภายในเรอืนจําดวย  

ดังคําสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “ก็สนใจวิชาชีพเกี่ยวกับการปลูกพืช เล้ียงสัตว ทั้งการเลี้ยงกบ เล้ียงจิ้งหรีด การเลี้ยงหมู ก็หาขอมูลอานไป

 เร่ือยๆ” (ผูตองขัง 2: 17 มี.ค. 2555)  

 

    “กอนตองโทษผมมีอาชีพคาขายตนไมและปลูกพืชแบบไมใชดิน จะปลูกมะเขือเทศ ก็จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับ 

 ตนไม ไมดอกไมประดับ และเปดชมรมพระเครื่องดวย ก็เลยสนใจเรื่องเกี่ยวกับพระเครื่อง” (ผูตองขัง 3:  

 17 มี.ค. 2555) 

 

 5. การใชบรกิารหองสมุด  
  เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังที่อยูในเรือนจําชัว่คราวเขานอย ซึ่งเปนกลุมผูใชเปาหมาย

หลักที่เขามาใชบริการในหองสมุด มาใชบริการในระหวางเวลาพักจากการทํางาน หรือเมื่อมีเวลาวาง  

มีขอสงสัยทีเ่กดิจากการทํางานจงึจะเขามาใชหองสมุด การใชบริการหองสมุดของประชาชนและชุมชน

โดยรอบยังมีจาํนวนไมมาก เนื่องจากสถานที่ตัง้ของหองสมุดอยูภายในเรือนจาํ ซ่ึงสงผลตอความรูสึก

ของประชาชนวาอาจเปนสถานที่ที่คนภายนอกไมสามารถเขาไดหรือเขาไดแตตองมีกฎเกณฑขอบังคับ

อ่ืนๆ ทียุ่งยาก  

  5.1 วัตถุประสงคของการใชหองสมุด 

   สําหรับวัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดสําหรับสมาชิกหองสมุดนั้น สวนใหญจะ

เขาใชก็ตอเมื่อมีปญหาจากการทํางานและตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โดยเปนการแสวงหาความรู

ทางวิชาการมากกวาจะเขาหองสมุดเพื่อความบนัเทงิ เนื่องจากผูใชบริการที่เปนเจาหนาที่และผูตองขัง

เขาใชหองสมดุเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่ตรงกับความสนใจ เพื่อหาความรูเพิ่มเติมจากการเรียนรู

วิชาชพีทีม่ีในเรือนจําชั่วคราวเขานอย เชน ผูตองขังที่รับผิดชอบการเลีย้งกบ เลี้ยงจิ้งหรีด เมื่อประสบ

ปญหาเกี่ยวกบัโรคสัตวจึงเขามาศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากหองสมุด ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “มาใชหองสมุดทุกวัน วางตอนไหนก็ตองมา เพราะผมรับหนาที่ดูแลในเรื่องของการปรับภูมิทัศนบริเวณ 

 โดยรอบหองสมุด เพื่อเตรียมการรับเสด็จ เลยตองหาขอมูลเกี่ยวกับตนไม ดอกไม แตก็สนใจเรื่องจิ้งหรีด 

 ดวย และอะไรที่นาสนใจก็จะอาน” (เจาหนาที่: 17 มี.ค. 2555) 
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    “ผมมาใชหองสมุดบอยก็มาหาขอมูลเกี่ยวกับ กบ จิ้งหรีด เวลาสัตวเปนโรคแลวก็มาดูวามันเปนโรคอะไร  

    แตขอมูลเกี่ยวกับโรคสัตวไมคอยมี ไมไดเปนขอมูลเชิงลึก” (ผูตองขัง 2: 17 มี.ค. 2555) 

 

    “ผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับไมดอกไมประดับ แตที่เขานอยไมมีใหเรียนรูเร่ืองไมดอกไมประดับหรอก เปนความ 

 สนใจสวนตัว เพราะผมทําอาชีพคาขายตนไม อยูที่นี่ก็รับผิดชอบการปลูกผักโดยไมใชดินซึ่งผมมีความรู 

 เร่ืองนี้มากอนแลว ก็จะสนใจไมดอกไมประดับมากกวา” (ผูตองขัง 3: 17 มี.ค. 2555) 

 

    นอกจากนีจ้ากการไดสัมภาษณผูตองขังยงัพบวา มีผูตองขังที่ไมชอบอานหนงัสือ 

แตไดรับมอบหมายใหมาทาํความสะอาดหองสมุด จึงมโีอกาสอานหนงัสือเกี่ยวกับเร่ืองทัว่ไปดวย  

ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “ผมเปนคนไมชอบอานหนังสือ เนนปฏิบัติจริงๆ มากกวา ตอนอยูขางนอกก็ไมเขาหองสมุด แตมาอยูที่นี่ 

 ก็ตองมาทําความสะอาดหองสมุด ก็จะไดหยิบหนังสือมาดูบางเกี่ยวกับผัก สมุนไพร ดูไปเรื่อยๆ เร่ืองทั่วๆ  

 ไป ก็จะยืนอานภายในหองสมุด แลวก็ทําความสะอาดไปดวย แตไมเคยยืมเอากลับไปอานนะ” (ผูตองขัง 1:  

 17 มี.ค. 2555) 

 

   5.2 วิธกีารใชหองสมุด 

    เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังมีวิธกีารใชหองสมุดโดยคนหาทรัพยากร

สารสนเทศที่ตองการดวยตนเอง เนื่องจากไมมีเจาหนาทีห่รือผูชวยบรรณารักษประจําอยูทีห่องสมดุ 

ดังนัน้ ผูใชบริการทัง้เจาหนาที ่ผูตองขังและญาติผูตองขัง ตองการอานหรือคนควาเรื่องใดก็ใชวิธีเดิน

หากนัเอง ทั้งจากหนงัสือและวารสารตางๆ สําหรับผูใชบริการที่เปนประชาชนทั่วไปนั้น จะเปนเพยีง

คณะบุคคลที่เขามาศึกษาดงูานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงภายในเรือนจําและชมหองสมุดเทานัน้ ซึง่

ในสวนนีก้็จะมีเจาหนาทีเ่ปนวทิยากรพาชมและใหคําแนะนํา ดงัคําสมัภาษณตอไปนี้ 
 

    “อยากอานเรื่องอะไรก็เขาไปหาดูเอาเอง อีกอยางเรื่องที่สนใจเราก็รูอยูแลววามันอยูตรงไหน เชน เร่ือง 

 ไมดอกไมประดับ มันก็อยูเปนกลุมๆ อยูแลวก็จะเดินเขาไปหาดู ถาอยากยืมเอาไปอานก็จะไปขออนุญาต 

 จากหัวหนา” (ผูตองขัง 3: 17 มี.ค. 2555) 

 

    “ใชวิธีเดินหาทุกเลมวาขอมูลที่อยากไดอยูเลมไหน เพราะไมมีเจาหนาที่บริการ อยากไดขอมูลอะไรก็จะ 

 เดินหาเองจากหนังสือบาง วารสารบาง แตขอมูลที่ไดมันก็นอย ไมคอยละเอียด อยากไดแบบขอมูลเชิงลึก” 

 (ผูตองขัง 2: 17 มี.ค. 2555) 

 

 



 75 

    5.3 ความพงึพอใจของผูใชบริการ 

     เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังมีความพงึพอใจตอสภาพแวดลอมและสถาน

ที่ตั้งของหองสมุด เนื่องจากภูมิทัศนโดยรอบจัดเปนสวน มีตนไม ดอกไม ใหบรรยากาศรมร่ืนแลว ยังมี

ศาลาทรงไทยใหนัง่พกัผอนไดอยางสบายสําหรับเปนทีน่ั่งอานหนงัสอืได หรือใชเปนสถานที่ใหญาติมา

เยี่ยมผูตองขงัใชนั่งคุยไดอยางสะดวก และภายในหองสมุดมีบรรยากาศเย็นสบาย ไมจําเปนตองตดิตั้ง

เครื่องปรับอากาศ แตหองสมุดก็มีพัดลมเพดานติดตั้งไวให 

     ทรัพยากรสารสนเทศสวนใหญเปนหนงัสือซ่ึงมีความหลากหลายและเนนดาน

การเกษตรเปนหลกั พรอมทั้งมหีนังสือความรูดานตางๆ ใหไดคนหาดวย เชน หนังสือพุทธศาสนา 

วิทยาศาสตร นวนิยาย เปนตน แตผูใชบริการก็ตองการใหมีหนังสือเพิม่เติมใหมากขึน้ ใหมีความ

หลากหลายทางดานวชิาการเกษตร หรือการสงเสริมอาชพีอื่นๆ โดยใหมีขอมูลเชิงลึกมากยิง่ขึ้น 

    5.4 การปรับปรุงการใหบริการ 

     เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังตองการใหมีการปรับปรุงการใหบริการดังนี ้

      5.4.1 ใหเพิ่มจาํนวนหนงัสือดานอื่นๆ ใหมคีวามหลากหลายมากขึ้น 

ทั้งหนงัสือทีเ่กีย่วกับการเกษตรกรรม การสงเสริมวิชาการเกษตรอื่นๆ การสงเสริมอาชพี หรือหนังสือ

อานทั่วไป และเปนหนงัสือใหมๆ ดังคาํสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “อยากใหเพิ่มเติมขอมูลแบบเชิงลึก เพราะขอมูลที่ไดจากหนังสือ วารสารสวนมากจะมีขอมูลที่ตองการ 

 นอย เชน เมื่อกบเปนโรค ควรจะใชยาอะไรรักษาใหถูกกับโรคนั้นๆ เพราะบางครั้งไปซื้อยามารักษาแลวมัน 

 ไมถูกกับโรค” (ผูตองขัง 2: 17 มี.ค. 2555) 

 

    “อยากใหมีหนังสือวัตถุโบราณ พระเครื่อง เพราะชอบเปนการสวนตัว หัวหนาก็จะหาซื้อมาใหบาง แตก็ 

 อยากไดเพิ่มขึ้นอีก” (ผูตองขัง 3: 17 มี.ค. 2555) 

 

   “บางอยางบอกไปก็เทานั้น ไมอยากไดดีกวา มีอะไรใหอานใหดูเทาที่มีก็เยอะอยูนะ ก็อานเทาที่มีละกัน  

 แตถาจะใหเพิ่มก็อยากใหมีหนังสือใหมๆ เขามาอีกเยอะๆ เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปก็ดี” (ผูตองขัง 1: 17 มี.ค.  

 2555) 

 

      5.4.2 ส่ิงอาํนวยความสะดวก คือ การบริการน้ําดื่มสําหรบัผูมาใชบริการ

หองสมุด ผูที่จะไดใชประโยชนจริงๆ ไดแก ผูตองขังที่ตองดูแลรับผิดชอบบริเวณโดยรอบหองสมุด และ

ญาติผูตองขังที่มาเยี่ยม ควรจัดใหมีน้ําดืม่บริการภายในหองสมุดและมีโทรทัศนไวใหบริการ  
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กรณีศึกษาที่ 2 หองสมุดเรือนจําช่ัวคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี 
 1. ลักษณะทัว่ไปของหองสมุด 
  หองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง ตั้งอยูในเรือนจาํชั่วคราวเขากลิง้  

ตําบลวังจนัทร อําเภอแกงกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี อยูภายใตการควบคมุของเรือนจําจังหวัดเพชรบรีุ  

เปนหองสมุดพรอมปญญา ลําดับที่ 11 มคีวามโดดเดนเปนเอกลกัษณเฉพาะ อาคารหองสมุดสราง

โดยรอบเปนสวนปาสะเดาและปาธรรมชาติ ประกอบดวย หมูอาคารชัน้เดียว 3 หลัง และศาลาเรือนไม 

5 หลัง สําหรับเปนมุมพักผอนสบายๆ และนั่งอานหนงัสอื บริเวณดานหลังเปนปาธรรมชาติ  

พื้นที่ประมาณ 5 ไร อยูระหวางเตรียมความพรอมเพื่อเขารวมโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชตามแนว

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปจจุบนัเรือนจาํชั่วคราวเขากลิง้มี

ผูตองขังทัง้สิ้น 86 คน และเจาหนาที่ 8 คน (ขอมูล ณ วนัที ่9-11 มีนาคม 2555) 

  ตัวอาคารของเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งเริ่มกอสรางในวนัที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552  

แลวเสร็จวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 รวมระยะเวลากอสราง 4 เดือน ผนังดานนอกอาคารหองสมุด

และบริเวณโดยรอบปนภาพนูนต่าํจากดิน การกอสรางหองสมุดโดยใชดินเปนวัสดุหลักเกิดจากแนวคิด

ของอดีตผูบริหารกรมราชทณัฑ นายนทัธ ีจิตสวาง เมื่อคร้ังที่ดํารงตาํแหนงอธิบดีกรมราชทัณฑ ได

เล็งเหน็วาเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งมีภูมิปญญาความรูความชาํนาญและเปนแหลงการศึกษาดงูาน 

การทาํสิ่งปลกูสรางจากดิน และดินยังเปนวัสดุที่ไมตองซือ้หา โดยเฉพาะการทําบานดนิมีชื่อเสียงเปนที่

ยอมรับ และมผูีสนใจเขามาศึกษาเรียนรูและดูงานเปนจาํนวนมาก หากมีหองสมุดใหบริการก็จะเปน

แหลงการเรียนรูที่เพียบพรอมยิ่งขึน้ ซึ่งดินที่ใชในการกอสรางเปนดินทีขุ่ดภายในเรือนจําชัว่คราวเขา

กลิ้ง เปนดนิรวนปนทราย นาํมาผสมกับแกลบและทรายในอัตราสวน 3:1:1 สวนดนิที่ใชทําสีอาคารเปน

ดินเหนียวธรรมชาติสีเหลืองทอง นาํมารอนใหละเอียดผสมกับแปงเปยกตมใหสุกเพือ่ใหมีสีสดใส  

ผสมทรายรอนละเอียดและน้ํามนัพืช 

  หองสมุดมวีิสัยทัศน คือ “หองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เปนหองสมุดที่

ใหบริการสารสนเทศ เพื่อความรอบรู สูความพอเพยีงของชุมชน” และมีพนัธกจิ คือ ใหบริการขอมูล

ขาวสาร สารสนเทศที่เปนประโยชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาตนเองสูความพอเพียงของ

ผูตองขังและประชาชนทั่วไป 

  หองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จัดเกบ็ทรัพยากรสารสนเทศตามระบบ

ทศนิยมของดวิอี้ จัดทาํเครื่องมือชวยคนในรูปฐานขอมูลคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม PLS v.5 เพือ่

อํานวยความสะดวกใหผูใชบริการสามารถคนหาและเขาถึงสารสนเทศไดอยางสะดวกรวดเร็ว หองสมุด

เปดใหบริการทุกวนัไมเวนวนัหยุดราชการ ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.30 น. โดยมีผูตองขังทําหนาที่เปน

ผูชวยบรรณารกัษอยูประจําหนาที่ในหองสมุดตลอดเวลา ซึง่เจาหนาที่ทีท่ําหนาที่ดูแลหองสมุดจะทํา
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หนาทีเ่ปนเพียงพี่เลีย้งคอยดแูลและใหคําแนะนํา นอกจากการใหบริการหนงัสือตามระบบทศนยิม

ของดิวอี้แลว ยังมีซีดีรอมไวใหบริการประมาณ 50 เร่ือง และมีบริการพื้นฐานเชนเดยีวกับหองสมดุทั่วๆ 

ไป ไดแก บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการตอบคําถามชวยการคนควา บริการคนควาและ

สืบคนขอมูลใหกับผูใชบริการ บริการแนะนําการใชหองสมุดและใหความรูเกีย่วกับกิจกรรมฐาน 

การเรียนรูตางๆ ภายในเรือนจํา  
 2. การดาํเนนิงานหองสมุด 
  2.1 ดานงานบริหาร ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   2.1.1 โครงสรางการบริหารงาน 

    หองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง อยูภายใตการบริหารงานของ

ฝายการศึกษา เรือนจาํกลางจังหวัดเพชรบุรี และอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานกัพัฒนาพฤตนิิสัย 

กรมราชทัณฑ โดยมีผูบงัคับบัญชาเรือนจาํกลางจังหวัดเปนประธาน หวัหนาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง

และบรรณารักษ เปนผูรับผิดชอบดูแลการบริหารงานหองสมุดโดยเฉพาะ และมีการแบงสวนงานตาม

โครงสรางการบริหารงานไวอยางชัดเจน  

   2.1.2 คณะกรรมการบริหารงานหองสมุด 

    ในระยะเริ่มแรกของการกอต้ังหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง 

ไดรับความรวมมือจากโครงการบานนีม้ีสุข โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสํานกังานกองทนุ

สนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ ในดานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศบํารุงหองสมุด  

ศูนยวทิยพัฒนา มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวดัเพชรบุรี สํานักบริหารงานการศึกษา 

นอกโรงเรียนจงัหวัดเพชรบุรี และหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่อําเภอแกงกระจาน  

จังหวัดเพชรบรีุ สนับสนนุงบประมาณดําเนินงาน สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศ รวมทั้งการวาง 

ระบบหองสมดุ ตั้งกฎระเบยีบของหองสมุดในเรือนจาํ โดยอางองิจากกฎระเบียบการใชหองสมุด 

ตามมาตรฐานสากล และปรับขอกําหนดบางสวนเพื่อใหสอดคลองกบัลักษณะของพื้นที่ที่ตัง้ของ

หองสมุด ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 

 

    “แตในปจจุบันหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เราสามารถบริหารงานไดเองไดแลว  

 เนื่องจากมีการวางระบบที่ดีมาตั้งแตแรก เราจึงไมมีคณะกรรมการบริหารงานหองสมุด เพียงแตขึ้นตรงกับ

 เรือนจํากลางจังหวัดเพชรบุรี และสํานักพัฒนาพฤตินิสัยเทานั้น” (หัวหนาเรือนจํา: 10 มี.ค. 2555) 
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   2.1.3 การกําหนดนโยบายการบริหารงานหองสมุด 

    หองสมุดพรอมปญญา เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง มีนโยบายการบริหารงาน

หองสมุดเพื่อเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ใหบริการขอมูล

ขาวสาร ความรูที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่และผูตองขงั เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนโดยรอบ

เรือนจําและประชาชนทั่วไป และเพื่อเผยแพรภารกิจและองคความรูที่เปนประโยชนของกรมราชทณัฑ

และเรือนจําสูสังคมภายนอก ดังนั้น หองสมุดพรอมปญญา เรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้ง จงึมุงเนนการ

ใหบริการแกผูตองขังและเจาหนาที่ในเรือนจําเปนหลัก เพื่อใหไดใชชวงเวลาวางจากการทาํงานในการ

คนหาขอมูลเพื่อเพิ่มความรู ซึ่งจะเนนไปในดานเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตรกรรมใหเปนที่ยอมรับของ

ชุมชน และสามารถใชเปนอาชีพไดเมื่อพนโทษแลว โดยการใชความรูพื้นฐานจากหองสมุดซึ่งเปนแหลง

สะสมวทิยาการตางๆ ไวอยางครบถวน นอกจากนี้หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ยงั

เปดใหประชาชนทัว่ไป ญาติผูตองขัง นกัทองเที่ยว และนักเรียนในละแวกใกลเคียงสามารถมาใช

บริการหองสมดุไดเชนเดียวกัน 

    ในดานการวางแผนพฒันางานหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งให

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้นัน้ หวัหนาเรือนจาํชัว่คราวเขากลิ้งวางแผนระยะสั้นไว คือ การพัฒนาที่นัง่อาน

สําหรับพระภกิษุสงฆ เนื่องจากละแวกใกลเคียงมวีัดเขากลิ้งเปนเขตติดตอและมีพระภิกษุเขามาใช

บริการอานเปนประจํา สวนแผนระยะยาวนั้น คือการประชาสัมพันธใหประชาชนทัว่ไปสามารถเขามา

ใชบริการในหองสมุด สามารถเปนสมาชิกยืม-คืนหนงัสอืได เพื่อเปนการประชาสัมพนัธกิจกรรมภายใน

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งและเปนการสรางภาพลกัษณที่ดีใหกับประชาชนที่จะไดไมยึดติดกับ

ภาพลักษณของเรือนจาํที่มแีตกําแพงสงู   

   2.1.4 บุคลากร 

    บุคลากรที่เขามาทาํหนาที่บรรณารักษหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราว 

เขากลิ้งในปจจุบัน ไมไดจบสาขาวิชาชพีบรรณารักษศาสตรโดยตรง ซึ่งนอกจากจะตองรับผิดชอบดูแล

ในสวนของงานหองสมุดแลว ยงัมหีนาที่รับผิดชอบในตําแหนงทางเรอืนจําดวย แตก็ไดรับการฝกอบรม

ความรูเกีย่วกบัการดําเนินงานหองสมุดจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช ซึ่งสามารถนาํความรูจาก

การอบรมไปปฏิบัติงานในหองสมุดได  

    จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกจากมีบรรณารักษรับผิดชอบการดําเนนิงาน

หองสมุด 1 คนแลว ยังมีผูชวยบรรณารักษ คือ ผูตองขงั 1 คน ประจําอยูทีห่องสมดุทุกวนั โดยมหีนาที่

รับผิดชอบตั้งแตทําความสะอาดหองสมดุ งานเทคนิค งานบริการ และใหคําแนะนาํกับผูใชบริการ 

บรรณารักษเปนเพยีงพี่เลี้ยงสอนงานและใหคําแนะนาํเทานัน้ โดยหวัหนาเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้เปนผู

คัดเลือกผูตองขังที่จะมาเปนผูชวยบรรณารกัษดวยตนเอง ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
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    “กอนหนานี้เรามีผูชวยบรรณารักษ 2 คน แตไดพนโทษแลว และจากการไดรับอภัยโทษผูตองขัง 

 ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 นั้น ทําใหผูตองขังที่มีอยูในเรือนจํานอยลง และขณะนี้ก็ยังไมได 

 คัดเลือกผูตองโทษจากเรือนจํากลางเพชรบุรีเลย ทําใหตอนนี้มีผูตองขังทําหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษ 

 แคคนเดียว ซึ่งก็จะคัดเลือกจากผูตองโทษที่มีการศึกษาระดับมัธยมหรือ ปวช. ขึ้นไป และมีความรูดาน

 คอมพิวเตอรดวย” (หัวหนาเรือนจํา: 10 มี.ค. 2555) 

 

   2.1.5 งบประมาณ 

    หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งไดรับการจัดสรรงบประมาณใน

การดําเนินงานหองสมุดจากกรมราชทัณฑ ประมาณ 20,000 บาท โดยหัวหนาเรือนจําและบรรณารักษ

มีความเหน็สอดคลองกันวา งบประมาณทีไ่ดรับนั้นไมเพยีงพอตอการดําเนนิงานหองสมุดใหมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งจะตองบรหิารจัดสรรงบประมาณทีม่ีอยูใหคุมคาและมีประโยชนสูงสุดตอผูตองขัง 

งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรแบงเปน 2 สวน คอื จัดหาหนงัสือ 15,000 บาท และวัสดุซอม 5,000 บาท 

ซึ่งการจัดหาหนังสือนั้นจะเนนในการสงเสรมิอาชีพ เกษตรกรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

   2.1.6 อาคารสถานที ่

    หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง โดยรอบเปนสวนปาสะเดาและปา

ธรรมชาติ ประกอบดวย หมูอาคารดินชัน้เดียว 3 หลัง และศาลาเรือนไม 5 หลงั สําหรับเปนมมุพกัผอน

สบายๆ และนัง่อานหนังสือ บริเวณดานหลังเปนปาธรรมชาติ มพีืน้ทีป่ระมาณ 5 ไร อยูระหวางเตรียม

ความพรอมเพือ่เขารวมโครงการอนุรักษพนัธุกรรมพืชตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 

 
 

ภาพประกอบ 8 ลักษณะอาคารสถานที่โดยรอบหองสมดุพรอมปญญาเรือนจาํชั่วคราวเขากลิง้ 
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    สวนภายในอาคารหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้นัน้ จดัแบงพื้นที่

โดยรอบเปนสวนของชัน้วางหนงัสือและวารสาร เมื่อเดินเขามาภายในอาคารหองสมุดทางดานขวามอื

จะเปนสวนของคอมพวิเตอรสําหรับบริการสืบคนและบริการยืม-คืน สวนทํางานของบรรณารักษซึ่งจะ

อยูดานในถัดไป และสวนดานซายมือจะเปนพืน้ที่สําหรับนั่งอาน มีโตะเพียง 6 ตัว ไมมีเกาอี้สําหรับนั่ง

อาน ผูใชบริการตองนัง่อานหนงัสือบนพืน้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ลักษณะภายในหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ 

 

   2.1.7 ทรัพยากรสารสนเทศ 

    ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขา

กลิ้งเมื่อแรกเริม่เปดใหบริการไดรับความอนุเคราะหจากโครงการบานนี้มีสุข โดยจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลยัและสํานกังานกองทนุสนับสนุกการสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ ในดานการจัดหาสือ่

ทรัพยากรสารสนเทศบาํรุงหองสมุด ศูนยวทิยพัฒนา มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนจงัหวัดเพชรบุรี และหนวยงานภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่

อําเภอแกงกระจาน จงัหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณดําเนนิงาน สนับสนนุทรัพยากรสารสนเทศ 

จํานวนมากกวา 3,000 รายการ  

    ปจจุบันมหีนงัสือประมาณ 5,100 รายการ โสตทัศนวัสดุ 50 รายการ วารสารที่

ไดรับการอุปถัมภเปนประจํา 2 รายการ หนังสือพิมพ ซึง่เปนหนงัสือพมิพทองถิน่ 1 ฉบับ โดยการจัดหา

เนนทีห่นงัสือเกี่ยวกับเกษตรกรรมเปนหลัก เนื่องจากเปนศูนยเตรียมการปลดปลอย ผูตองโทษที่จะพน

โทษและมีความประพฤติดีเยี่ยมจะไดรับการฝกอาชพีเพือ่ใหมีอาชพีตดิตัวและพรอมที่จะออกไปใช

ชีวิตในสังคมภายนอกได ดังคําสัมภาษณตอไปนี้  
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    “ส่ือโสตฯ ที่นี่เราจะไมคอยไดซื้อ แตจะเนนหนังสือดานการเกษตร การสงเสริมอาชีพ เชน ไมลองไมรู  

 วารสารการเกษตร เชน เกษตรประณีต สวนวารสารซีเคร็ต และชีวจิต จะมีผูบริจาคสงมาใหทุกเดือน ที่นี่ 

 จะมีปญหาดานหนังสือพิมพไมมีงบประมาณ และการจัดสงก็ลาชา เชน เราติดตอกับรานคาในตัวอาํเภอ 

 เมืองใหมาสง แตก็ไมคอยเอามาสงให หรือกวาจะมาก็เลยวันไปแลว” (บรรณารักษ: 9 มี.ค. 2555) 

 

   2.1.8 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 

    เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรบับริการในหองสมุดพรอมปญญาเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้ง ไดแก คอมพิวเตอรสําหรบับริการสืบคนและบริการยมื-คืน และสําหรับพิมพเอกสาร มี

เครื่องถายเอกสาร และโทรทศัน 1 เครื่อง ไมมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตในหองสมุดเนือ่งจากไมมี

บรรณารักษประจําอยูตลอดเวลา มีเพียงผูตองขังทีท่ําหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษ จงึไมเหมาะสมที่จะ

มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต   

  2.2 ดานงานเทคนิค ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   2.2.1 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

    บรรณารักษเปนผูดําเนินการตามนโยบายของหองสมุดพรอมปญญาเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้ง โดยเนนเรือ่งการฝกอาชพีเกษตรกรรมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจแบบพอเพยีง 

การปลูกพืชแบบปลอดสารเคมี การเลีย้งสตัว และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งผูตองขังสามารถศึกษาหา

ความรูเพิม่เตมินอกเหนือจากงานที่ตนเองตองปฏิบัตเิปนประจําในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

นั้น แตละปเมือ่ไดรับแจงงบประมาณแลว บรรณารักษจะเปนผูคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศแตเพยีง 

ผูเดียว โดยคัดเลือกรายการจากวารสารการเกษตร เมือ่ไดรายชื่อตามที่ตองการแลวจึงทําเรื่องสงไปที่

สวนการศึกษาของเรือนจาํกลางเพชรบุรี เพื่อดําเนินการเบิกจายงบประมาณ 

   2.2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

    บรรณารักษมหีนาที่ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ โดยการจัดซื้อและการ

ขอรับบริจาคจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และจากประชาชนทัว่ไปที่เขามาศกึษาดงูานแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทราบวามีหองสมุดจึงไดบริจาคหนงัสือมาใหสวนหนึง่ดวย ดังคําให

สัมภาษณตอไปนี ้ 
 

    “งบประมาณที่ไดมาแตละปก็นอย ซื้อหนังสือก็ไมไดมาก แลวหนังสือเดี๋ยวนี้ก็แพงเลมหนึ่งก็ตก 100 กวา 

 บาทแลว เราก็จะเนนแตดานเกษตรกรรมหรือเทคโนโลยีการเกษตร เพราะสวนนี้ผูตองขังจะไดใชประโยชน

 มากกวาความรูทั่วไปก็หามาบาง สวนการไดรับการบริจาคหนังสือจากประชาชน เชน หนังสือธรรมะนี่จะ 

 ไดเยอะมาก แตวาหนังสือธรรมะของเราก็มีเยอะแลวนะก็จะไมทําขึ้นชั้น แตจะเก็บเอาไว สวนมากหนังสือ 

 ที่ไดรับบริจาคอื่นๆ ก็จะเปนหนังสือที่เกาแลว ซึ่งถาหนังสือเกามากๆ เราก็ไมทําออกใหบริการเหมือนกัน”  

 (บรรณารักษ: 9 มี.ค. 2555) 
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   2.2.3 การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

    หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ใชระบบจัดหมวดหมูหนังสือ

ของดิวอี้ และทํารายการทรพัยากรสารสนเทศลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม PLS v.5 

บรรณารักษเปนผูวิเคราะหหมวดหมูและกาํหนดหวัเรื่อง โดยเขียนเลขหมูและหัวเรื่องไวในกระดาษ

บันทกึขอมูล สวนการลงทะเบียนหนงัสือ การลงรายการหนงัสือในฐานขอมูลคอมพวิเตอร และการติด

แถบสีหนงัสือ เปนหนาที่ของผูตองขังที่เปนผูชวยบรรณารกัษ ซึง่ในการติดแถบสีจะใชตารางการ

กําหนดแถบสหีมวดหมูหนงัสือของหองสมุดประชาชน สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
 

ภาพประกอบ 10 การวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 ตารางการกําหนดแถบสหีมวดหมูหนงัสือ 
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   2.2.4 การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

    หองสมุดมีอุปกรณสําหรับการซอมบํารุงรักษาหนงัสือในกรณีที่มกีารชํารุด และมี

คูมือเปนเอกสารประกอบการอบรมใหเจาหนาที่ประจําหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง 

ซึ่งจัดอบรมเรื่องการอนุรักษหนงัสือ เมื่อวนัที ่19 และ 26 ธันวาคม 2552 แตจนถึงปจจุบันหองสมดุ

พรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ยงัไมเคยไดดําเนินการซอมบํารุงหนงัสือเลย เนือ่งจากผูใชบริการ

สวนใหญจะเปนเจาหนาที่และผูตองขังภายในเรือนจาํเทานัน้ หนงัสือจึงไมเสียหายหรือชํารุด 

  2.3 ดานงานบริการ ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง เปดใหบริการตั้งแตวนัจนัทร-วันศุกร 

ระหวางเวลา 09.00-16.30 น. ไมเวนวนัหยุดราชการ โดยในการรับสมัครสมาชิกจะรบัสมัครเฉพาะ

ผูตองขังและเจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้ง กรณีเปนเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ หองสมดุ 

จะพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายๆ ไป สวนบุคคลภายนอกสามารถขอใชบริการไดเฉพาะ

ภายในหองสมุด โดยตองลงชื่อและรายละเอียดตางๆ ตามรูปแบบทีห่องสมุดกําหนดไว  

   2.3.1 บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

    หองสมุดกาํหนดใหมกีารยมื-คืนหนังสือเฉพาะสมาชกิของหองสมุดเทานั้น ไดแก 

ผูตองขัง สามารถยืมหนงัสอืได คร้ังละ 1 เลม/3 วัน เจาหนาที่สามารถยืมได 2 เลม/5 วนั กรณีที่สมาชิก

คางสงหนังสือจะไมอนุญาตใหยืมจนกวาจะนําหนังสือทีค่างไวมาสงคนื รูปแบบของการยืม-คืน

นอกจากจะยมื-คืนผานระบบ PLS v.5 แลว ยงัมีสมุดรายชื่อผูยืมหนงัสือใหเขียนดวย เนื่องจาก

หองสมุดไมไดมีการติดใบกําหนดสงไวทีท่ายเลมหนงัสือ  

    นอกจากการใหบริการยมื-คืนหนังสือผานระบบ PLS v.5 แลว หองสมดุยังไดคัด

แยกสารสนเทศบางรายการที่เกีย่วของกับการสนับสนุนภารกิจของหนวยงานหรือสอดคลองกับความ

สนใจของผูรับบริการจัดแยกเปนกลุมเฉพาะเพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาถึงสื่อทุกประเภทไดสะดวก

ยิ่งขึ้น เชน มมุหนงัสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

มุมสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับกรมราชทัณฑองคกรแหงความพอเพยีง มุมจังหวัดเพชรบุรี มุมความรูทาง

การเกษตร มมุหนงัสือ มสธ. มุมหนังสือดีที่คนไทยควรอาน เปนตน สวนการทวงหนงัสือเกินกาํหนด 

นั้นจะเปนการทวงดวยการบอกกลาวเปนการสวนตวัมากกวา ดังคําสมัภาษณตอไปนี้ 

 
    “ในเรื่องของหนังสือเกินกําหนดหรือทวงหนังสือเมื่อเกินกําหนดนั้น การปฏิบัติจริงๆ เราก็จะไมไดมีการ 

 ปรับเงินตามหลักเกณฑที่ตั้งไว เพียงแตถาใครมีหนังสือที่เกินกําหนด ผูชวยบรรณารักษซึ่งเปนผูตองขัง 

 ก็จะคอยบอกกับสมาชิกวามีหนังสือเกินกําหนดแลวนะ ใหนําหนังสือมาคืนหรือมายืมตอ แตถาเปน 

 เจาหนาที่ที่มีหนังสือเกินกําหนดผูชวยบรรณารักษก็จะบอกวามีหนังสืออะไรบางที่เกินกําหนด  

 ถาเจาหนาที่ยังตองการใชหนังสือเลมนั้นตอก็จะมาทําการตออายุหนังสือในระบบให โดยไมมีการจาย 
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 คาปรับ ซึ่งสมาชิกหองสมุดเราก็ยังมีนอยอยูและสมาชิกที่เปนประชาชนทั่วไปก็ไมมี เราจึงสามารถใชวิธี 

 บอกกลาวกันได โดยไมมีการขโมยหนังสือ หรือทําหนังสือหาย เนื่องจากผูตองขังเมื่อพนโทษก็จะตองมา

 ตรวจสอบกับระบบกอนวามีหนังสืออะไรคางหรือไม หรือถาไมไดตรวจสอบหนังสือก็ไมไดหายไปไหนก็คง 

 จะอยูตามเรือนนอน” (บรรณารักษ: 9 มี.ค. 2555) 

 

   2.3.2 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

    เปนหนาที่ของผูชวยบรรณารกัษซึ่งเปนผูตองขังทีม่ีหนาที่บริการตอบคําถามและ

ชวยการคนควา เนื่องจากอยูประจําทีห่องสมุดทุกวัน ซึ่งนอกจากจะใหบริการยืม-คืนแลว ผูชวย

บรรณารักษยงัทาํหนาที่ตอบคําถามและชวยผูใชบริการคนหาหนงัสอืและตอบคําถามใหกับประชาชน

ทั่วไปทีเ่ขามาเยี่ยมชม หรือผูที่เขามาศึกษาดูงานเปนหมูคณะดวย ซึง่กต็องรูเร่ืองเกี่ยวกับการเรียนรู

ฐานการเรียนรูตางๆ ทีม่ีอยูในเรือนจาํดวย ดังคําสมัภาษณตอไปนี้  
 

    “ผมเพิ่งไดยายมาอยูที่เขากล้ิงไดแค 3 เดือน ก็ยังไมคอยรูเร่ืองเทาไหร แตก็พอทําได อาศัยคอยถามจาก

 เจาหนาที่ที่เปนบรรณารักษใหคําแนะนํา และทําเองโดยดูจากตัวอยางรุนกอนๆ สวนการชวยคนควาก็จะ 

 คนหนาหนังสือใหวามีในระบบหรือยัง แลวก็ไปหยิบใหเคา นอกจากนี้ก็ยังมีการพิมพจดหมายใหกับ 

 ผูตอง ขังคนอื่นๆ ดวย ถาเขาวานใหพิมพให” (ผูตองขัง 1: 9 มี.ค. 2555) 

 

   2.3.3 บริการสิ่งพิมพตอเนือ่ง 

    หองสมุดไดรับวารสารเปนประจําทกุเดือนจากการอุปถมัภของภาคเอกชน ไดแก 

วารสารซีเคร็ต และชีวจิต สวนวารสารทีห่องสมุดจัดหาเอง เชน เกษตรประณีต เทคโนโลยกีารเกษตร 

นิตยสารเนชัน่แนลจีโอกราฟก เปนตน สําหรับหนังสือพมิพบอกรับ 3 ฉบับ เปนหนังสือพิมพทองถิน่  

1 ฉบับ แตหนงัสือพิมพสวนมากเมื่อไดรับมาแลวจะนําไปไวในสวนบรกิารลางรถดานหนาของเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้ง เพื่อใหผูใชบริการลางรถไดอาน นอกจากนี้ยงัมวีารสารอื่นๆ ที่ไดรับการบริจาคนาํไปไว

บริการในสวนบริการลางรถและรานกาแฟของเรือนจําดวย  

   2.3.4 กิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุด 

    สําหรับกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดหรือกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด 

มีการจัดทาํเปนปฏิทนิการจดักิจกรรมของเรือนจําในชวงตนป 2555 และประชาสัมพันธผานทางวิทยุ

ชุมชนของอาํเภอแกงกระจานเปนประจํา  
 3. ปญหาในการดําเนินงานหองสมุด 
  3.1 ดานงานบริหาร  

   หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง ประสบปญหาดานงานบริหารใน

ประเด็นสําคญัดังนี ้



 85 

    3.1.1 ปญหาดานงบประมาณ 

     งบประมาณทีไ่ดรับจากกรมราชทัณฑมีจํานวนจํากัดและลาชา ไมเพยีงพอ

ตอการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีห่ลากหลาย หรือแมแตหนังสอืเกี่ยวกับการสงเสริม

การเกษตร เทคโนโลยทีางการเกษตร ก็ตองพิจารณาถงึความเหมาะสมและความจาํเปนซึง่ตอง

สอดคลองกับฐานการเรียนรูที่มีในเรือนจาํ ดังนัน้หนังสอืเกี่ยวกับการเกษตรอื่นๆ กอ็าจไมไดจัดซื้อเขา

หองสมุด ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “งบประมาณที่จัดสรรใหแตละปจะมาลาชา ทําใหการจัดซื้อส่ิงพิมพไมตอเนื่อง เชน หนังสือพิมพที่บอกรับ 

 ใหมาจัดสง ก็จะมีปญหา ในสวนนี้ก็จะไดหัวหนาเปนคนซื้อมาใหกอนบาง” (บรรณารักษ: 9 มี.ค. 2555) 

 

    3.1.2 ปญหาดานบุคลากร 

     เนื่องจากเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดแูลหองสมุดไมมีวุฒิ

บรรณารักษศาสตร และตองทาํหนาที่ในตําแหนงอื่นๆ ดวย จงึขาดการบริหารจัดการอยางตอเนือ่ง 

เจาหนาที่เปนเพียงพี่เลีย้งทีค่อยใหคําแนะนําแกผูชวยบรรณารักษซึ่งเปนผูตองขัง ปญหาดังกลาวไดรับ

การแกไขโดยใหเจาหนาที่ทีดู่แลหองสมุดไดมีโอกาสเขารับการอบรมเกี่ยวกับการดาํเนินงานหองสมุดที่

กรมราชทัณฑจัดขึ้น  

     สําหรับบุคลากรที่ทาํหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษ เมื่อผูตองขังถึงกําหนด 

พนโทษแลว กต็องสรรหาผูตองขังที่ตองมาทําหนาที่ผูชวยบรรณารักษคนใหม ซึ่งตองใชเวลาใน 

การคัดเลือกสรรหา เมื่อผูตองขังพนโทษไปแลว จึงไมมกีารสอนงานใหกับผูตองขังคนใหมที่มา 

ทําหนาที่ผูชวยบรรณารักษ   

  3.2 ดานงานเทคนิค 

   ปญหาดานงานเทคนิคจะสอดคลองตอเนือ่งมาจากปญหาดานบุคลากร เมื่อผูตองขงั

พนโทษไปแลว ไมมีการสอนงานเกี่ยวกับหองสมุดใหกบัผูตองขังทีท่าํหนาที่ผูชวยบรรณารักษคนใหม 

ทําใหการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง เพราะผูตองขงัรายใหมตองไดรับคําแนะนาํและการสอนงาน

จากเจาหนาทีท่ี่ทาํหนาที่บรรณารักษ ซึง่เจาหนาที่กม็ีงานดานอืน่ตองปฏิบัติและไมไดนั่งประจาํอยูที่

หองสมุด ดังคาํสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “สําหรับการคัดเลือกผูตองขังที่จะมาปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษ ก็จะพยายามคัดผูตองขังที่มี 

 การศึกษา มีความรูทางคอมพิวเตอรเปนหลัก จะไดเรียนรูระบบหองสมุดไดอยางรวดเร็ว” (หัวหนาเรือนจํา:  

 10 มี.ค. 2555) 
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  3.3 ดานงานบริการ 

   จากการสัมภาษณหัวหนาเรอืนจําและบรรณารักษไมพบปญหาดานงานบริการ ดงัคาํ

สัมภาษณตอไปนี้  
 

    “ดานการบริการก็ยังไมมีปญหา ผูใชบริการภายนอกก็จะเปนพระสงฆจากวัดเขากลิ้ง และโรงเรียนละแวก 

 ใกลๆ ก็จะเขามาใชบาง สวนบุคคลทั่วไปก็รูวาเรือนจํามีหองสมุด แตจะไมคอยอยากเขามาใช เพราะยัง 

 ติดกับภาพลักษณของเรือนจําที่มีกําแพงสูง กลัวไมปลอดภัย แตจริงๆแลว บรรยากาศในเรือนจําชั่วคราว 

 เขากลิ้งคอนขางจะสบายๆ ในการทํางานระหวางผูคุมกับนักโทษ แตหลักการควบคุมดูแลก็จะคลายกับ 

 เรือนจําทั่วๆ ไป” (หัวหนาเรือนจํา: 10 มี.ค. 2555) 

 

    “เร่ืองหนังสือหาย ไมนํามาคืน ที่นี่หนังสือไมหายไปไหนหรอก เพียงแตจะเก็บอยูในเรือนนอน ผูตองขังที่ 

 พนโทษจะ ไมนํากลับบานหรอก เพราะกอนจะพนโทษก็ตองมาเช็คกับหองสมุดกอนวามีอะไรคางกับ 

 หองสมุดหรือไม” (บรรณารักษ: 9 มี.ค. 2555) 

    

 4. ความตองการสารสนเทศในการเรยีนรูวชิาชพีของผูตองขัง 
  จากการสัมภาษณผูตองขัง จํานวน 3 คน ทําใหไดขอมูลวา ผูตองขังเปนเพศชาย มีอายุ 

20 ป 33 ป และ 45 ป สถานภาพมีทัง้โสดและสมรส มภูีมิลําเนาอยูจงัหวัดเพชรบุรี 2 คน และจงัหวัด

ประจวบคีรีขันธ 1 คน มวีุฒกิารศึกษาสูงสดุ คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร

วิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) อาชีพกอนตองโทษ คือ ประกอบอาชีพรับจาง 1 คน เปดรานคอมพิวเตอร 1 คน 

และเปนพนักงานบริษทั 1 คน รายไดกอนตองโทษอยูระหวาง 7,000-20,000 บาท ลักษณะความผิดที่

ตองโทษคือ ความผิดพระราชบัญญัติยาเสพติด 

  ในการสอบถามถึงความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขัง พบวา 

ผูตองขังมีความตองการคนควาขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับวชิาชีพในการบริการหองสมุดตามฐาน 

การเรียนรูที่ผูตองขังแตละคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบ และตองการใหมขีอมูลเพิ่มเติมมากขึ้น  

มีความหลากหลายของเนื้อหาทั้งขอมูลของวิชาชีพที่มีใหอบรมเรียนรูแตละฐานการเรียนรูในเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้ง เชน ฐานการทําบานดนิ แมวาที่เรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งจะเปนแหลงเรียนรูสําคัญ 

ในการทําบานดิน แตก็ตองการขอมูลเกี่ยวกับบานดินตามแหลงอืน่ๆ เพราะลักษณะดินแตละที่ไม

เหมือนกนั ซึง่เปนการศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงอื่นๆ ดวย  

  สําหรับการเรียนรูวิชาชีพที่ไมไดมีการจัดอบรมเรียนรูในเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ ผูตองขัง

มีความตองการใหมีขอมูลเกี่ยวกับวิชาชพีดานอืน่ๆ เพิม่เติม เชน หนงัสือเกี่ยวกับเร่ืองของกาแฟ เมล็ด

พันธุกาแฟ วิธกีารชงกาแฟ หรือหนังสือเกีย่วกับโปรแกรมคอมพิวเตอรใหมๆ เพื่อเพิม่พูนความรูและให

ทันตอเหตุการณภายนอก ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้ 
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    “อยากใหเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการกอสรางบานดิน เพราะบางครั้งการที่มีชางมาสอนการทําบานดิน ก็ได 

 ความรูสวนหนึ่งตามประสบการณของคนมาสอน แตดินแตละที่จะไมเหมือนกันก็อยากทราบเกี่ยวกับเรื่อง 

 บานดินใหมากกวานี้ เพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบานดินดวย” (ผูตองขัง 3: 9 มี.ค. 2555) 

 

    “อยากใหเพิ่มเติมหนังสือเกี่ยวกับวิชาชีพที่มีในเรือนจําใหเยอะๆ และวิชาชีพอื่นๆ ที่แตกตางดวย เชน  

 การชงกาแฟ เร่ืองเกี่ยวกับคารแคร หรือการทําเตาถาน ประมาณนี้ เพราะก็มีเพื่อนๆ ผูตองขังมาใหชวยหา

 หนังสือเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ แตในหองสมุดก็ไมคอยมี เพราะสวนใหญจะเนนเรื่องเกี่ยวกับเกษตรกรรม  

 การปลูกพืช เล้ียงสัตว” (ผูตองขัง 1: 9 มี.ค. 2555) 

 

    “ผมทําหนาที่เปนผูชวยวิทยากร และชวยหัวหนาทําเว็บไซตของเรือนจําดวย ก็อยากใหหองสมุดเพิ่มเติม 

 เร่ืองเกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหมๆ โปรแกรมการทําเว็บไซต การซอมคอมพิวเตอร เพราะเมื่อพนโทษออกไป 

 ผมจะไดไมลาสมัยไปดวย” (ผูตองขัง 2: 10 มี.ค. 2555) 

 
 5. การใชบรกิารหองสมุด  
  เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังที่เปนสมาชกิหองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชัว่คราวเขา

กลิ้ง เปนกลุมผูใชเปาหมายหลักที่เขามาใชบริการในหองสมุดมากที่สุด และใชบริการในระหวางเวลา

พักจากการทาํงานตามฐานการเรียนรู สวนการใชบริการหองสมุดของประชาชนและชุมชนยงัมีจาํนวน

ไมมาก เนื่องจากสถานที่ตั้งของหองสมุดอยูภายในเรือนจํา ซึ่งสงผลตอความรูสึกของประชาชนวาอาจ

เปนสถานทีท่ีค่นภายนอกไมสามารถเขาไดหรือเขาไดแตตองมีกฎเกณฑขอบังคับอ่ืนๆ ทียุ่งยาก 

สําหรับประชาชนในละแวกใกลเคียงที่จะมาใชบริการหองสมุดบาง ไดแก พระสงฆวดัเขากลิ้ง นกัเรียน

โรงเรียนแกงกระจานวิทยาและโรงเรียนบานซอง สวนประชาชนทัว่ไป ไดแก ประชาชนที่เขามาศกึษาดู

งานศูนยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงและการทาํบานดนิภายในเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง การเยีย่มชม

หองสมุดและการใชศาลาบริเวณรอบๆ หองสมุดเปนทีน่ั่งพักผอน 

  5.1 วัตถุประสงคของการใชหองสมุด 

   วัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดสําหรับสมาชิกหองสมุดนั้น สวนใหญเขาใช

หองสมุดเมื่อมีปญหาในการทํางานจากฐานการเรียนรู และตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถ

แบงเปน 2 ประเด็น คือ 

    5.1.1 เพื่อแสวงหาความรูทางวิชาการ ผูใชบริการที่เปนสมาชิกหองสมดุ 

ทั้งเจาหนาที่และผูตองขังเขาใชหองสมุดเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่ตรงกับความสนใจ เพื่อหาความรู

เพิ่มเติมจากการเรียนรูวิชาชพีที่มีในเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้ง เชน คนหาขอมูลเมื่อพบปญหาเกี่ยวกบั

โรคพืช ความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี เปนตน ดงัคาํใหสัมภาษณตอไปนี้  
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    “ผมใชหองสมุดก็ตอเมื่องานที่เรารับผิดชอบอยูตองหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อจะไดใหคําปรึกษากับผูตองขังถูก  

 กรณีปลูกพืช พืชมันมีปญหาอะไรสักอยางเราก็ตองหาขอมูลวามันเกิดจากอะไร จะไปถามจากคนอื่นก็ 

 ไมได เชน เจอโรคพืชก็ตองเขาไปหาขอมูลวาลักษณะอยางนี้มันคือโรคอะไร พืชชนิดไหนควรปลูกฤดูอะไร  

 กับดินอยางไหนถึงจะดี ผมจะจับปญหาเปนตัวตั้ง หองสมุดเปนสวนเสริม ความรูไมใชวาจะตองเขาไป 

 อานทั้งวันโดยไมไดอะไร” (เจาหนาที่ 1: 9 มี.ค. 2555) 

 

    “ผมสนใจเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เพราะผมจบดานคอมพิวเตอรมา เมื่อมาอยูที่นี่ก็อยากรูวาตอน 

 นี้ความกาวหนาดานเทคโนโลยีเคาไปถึงไหนกันแลว เมื่อพนโทษออกไปจะไดไมตกรุน ซึ่งถาเปนหนังสือ

 คอมพิวเตอรที่หองสมุดนี่จะไมคอยอัพเดท เนื่องจากหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะแพง สวนใหญผมจะ 

 ดูจากวารสารคอมพิวเตอรทูเดย” (ผูตองขัง 2: 10 มี.ค. 2555) 

 

    5.1.2 เพื่อความบันเทิงและเรียนรูส่ิงใหมๆ เปนการสรางความเพลิดเพลินบันเทงิ

ใจใหกับตนเอง หลังจากที่ตองปฏิบัติงานมาทัง้วนัตามฐานการเรียนรูที่แตละคนตองรับผิดชอบตาม

ความสนใจของตนเอง ดังคาํสัมภาษณตอไปนี ้
 

    “หนังสือที่จะยืมสวนใหญจะเปนเรื่องการเลี้ยงลูกใหดีใหเกง อะไรประมาณนี้ แลวนอกนั้นก็จะยืมหนังสือ 

 การตูน เปนหนังสืออานเสริมเพิ่มเติม เพราะลูกผมอยู ป.2” (เจาหนาที่ 2: 9 มี.ค. 2555) 

 

   5.2 วิธกีารใชหองสมุด 

    ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังทีเ่ปนสมาชิก

หองสมุดพรอมปญญาเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง แสดงใหเห็นวา ผูใชบริการมีวธิีการใชหองสมุด 2 วิธี 

ดังนี ้

     5.2.1 คนหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตองการดวยตนเอง เจาหนาที่และ

ผูตองขังสวนใหญมีทกัษะการใชหองสมุดอยูบาง จากการจัดตั้งหองสมุดเปนครั้งแรกเมื่อป 2552 และ

มีการประเมนิโครงการจัดตัง้หองสมุดพรอมปญญา โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ชวยใหผูตองขังไดมี

ความรูเกีย่วกบัการใชหองสมุด โดยบางคนทราบวาสิง่ทีต่นเองตองการนั้นจัดวางอยูที่ใด ดังคํา

สัมภาษณตอไปนี ้
 

    “ผมเคยทํางานหองสมุดมาตั้งแตสมัยเรียนหนังสือก็ชวยงานหองสมุดมา 5 ป เลยไมคอยมีปญหาเกี่ยวกับ 

 การหาหนังสือ” (เจาหนาที่ 1: 9 มี.ค. 2555) 

 

    “ผมจะรูวาหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร หรือเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรอยูตรงไหน ก็จะเดินเขาไปหาหนังสือ 

 เอง เพราะเวลาในการเขาไปใชหรือนั่งอานในหองสมุดจะไมคอยมีเวลา เพราะนอกจากจะตองเรียนรูตาม 
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 ฐานแลวผมยังมีหนาที่เปนผูชวยวิทยากร เม่ือมีผูมาศึกษาดูงานดวย” (ผูตองขัง 2: 10 มี.ค. 2555) 

 

     5.2.2 สอบถามจากผูชวยบรรณารักษ  เมือ่ผูใชบริการคนหาดวยตนเองแลว

ไมพบสิ่งที่ตองการจะใชวิธสีอบถามจากผูชวยบรรณารกัษที่ประจําอยูหองสมุดวามีเร่ืองที่ตนสนใจ/

ตองการหรือไม ผูชวยบรรณารักษจะสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลและหยิบหนงัสือใหผูใชบริการ ดังคํา

สัมภาษณตอไปนี ้
 

    “ผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทําเตาถานประสิทธิภาพสูง แตในหองสมุดไมมีขอมูลเกี่ยวกับเตาถาน แตก็จะ 

 อาศัยอานหนังสือเกี่ยวกับเกษตร การเลี้ยงสัตว หรือหนังสือทั่วไป ซึ่งหนังสือในหองสมุดที่นี่ก็มีใหอาน 

 เยอะ” (ผูตองขัง 1: 9 มี.ค. 2555) 

 

    “ชวงแรกๆ ที่ไปใชหองสมุดก็ยังงงอยูวาอยูตรงไหน แตก็จะไดบรรณารักษที่หองสมุดคอยแนะนําการใช  

 วาถาเปนหนังสือเกี่ยวกับการเกษตรจะอยูที่ไหนบาง นิยาย การตูนก็มีนะ หรือบางครั้งอยากไดอะไรก็ 

 บอกใหบรรณารักษที่อยูหองสมุดหาไวให วางแลวคอยไปเอา” (ผูตองขัง 3: 11 มี.ค. 2555) 

 

    “บางครั้งรูวามีหนังสืออยูในหองสมุด แตไมมีเวลาไปหาเอง ก็จะใหผูตองขังที่ประจําอยูหองสมุดหาให 

 แลวก็ใหยืม และนําหนังสือมาใหดวยก็สะดวกดี” (เจาหนาที่ 1: 9 มี.ค. 2555) 

   

    5.3 ความพงึพอใจของผูใชบริการ 

     จากขอมูลการสัมภาษณเจาหนาที ่ผูตองขงั และประชาชนทีเ่ขามาเยีย่มชม 

พบวา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมและสถานที่ตัง้ของหองสมุด เนื่องจากบรรยากาศภายนอก

นอกจากจะมตีนไมที่ใหบรรยากาศรมร่ืนแลว ยงัมีศาลาใหนัง่พกัผอนไดอยางสบาย และภายใน

หองสมุดที่ทาํจากดินมีบรรยากาศภายในเย็นสบาย ไมจําเปนตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แตทาง

หองสมุดกม็ีพดัลมเพดานไวใหบริการ 

     ทรัพยากรสารสนเทศสวนใหญเปนหนงัสือซ่ึงมีความหลากหลาย และเนน

ดานการเกษตรเปนหลกั พรอมทั้งมีหนังสอืความรูดานตางๆ ใหไดคนหาดวย เชน หนงัสือพทุธศาสนา 

วิทยาศาสตร นิยาย และการตูน เปนตน แตผูใชบริการกต็องการใหมีหนังสือเพิ่มมากขึ้น ใหมีความ

หลากหลายทางดานวชิาการเกษตร หรือการสงเสริมอาชพีอื่นๆ เชน การชงกาแฟ การทําเตาถาน หรือ

หนงัสือเกีย่วกบับานดนิ ซึง่แตละสถานที่จะมีลักษณะดนิที่ไมเหมือนกัน จึงตองการศึกษาบานดนิจาก

หนงัสืออ่ืนๆ ดวย ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้  
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    “หนังสือที่ใหบริการมีเยอะนะ หลากหลายพอสมควรเมื่อเทียบกับหองสมุดโรงเรียนแถบนี้ แตส่ิงที่ยังขาด 

 อยูก็คือความตอเนื่องของหนังสือ เชน หนังสือที่เปนชุดหรือมีหลายเลม หรือบางทีหนังสือที่ไดบริจาคมา 

 เปนเลม 2 แตเลม 1 ไมมี ก็ไมรูจะหาไดจากไหนเหมือนกัน” (เจาหนาที่ 1: 9 มี.ค. 2555) 

 

    5.4 การปรับปรุงการใหบริการ 

     เจาหนาที่และผูตองขังมีความตองการใหหองสมุดมีการปรับปรุง 

การใหบริการดังนี ้

      5.4.1 ใหเพิ่มจาํนวนหนงัสือดานอื่นๆ ให มีความหลากหลายมากขึ้น  

ทั้งหนงัสือทีเ่กีย่วกับการเกษตรกรรม การสงเสริมวิชาการเกษตรอื่นๆ การสงเสริมอาชพี หรือหนังสือ

อานทั่วไป และเปนหนงัสือใหมๆ  

      5.4.2 ส่ิงอาํนวยความสะดวกและอาคารสถานที ่ไดแก การเพิ่มที่นัง่

ภายในหองสมุดสําหรับพระภิกษุสงฆ การเพิ่มทีน่ั่งอานสําหรับผูที่ไมสามารถนั่งอานบนพื้นได และ 

การเพิม่ทีน่ั่งอานตามอัธยาศัยที่ศาลาดานหนาหองสมดุใหมีโตะเล็กๆ สําหรับวางหนงัสือ หรือมวีัสดุ

อ่ืนที่สามารถใชหนนุ หรือเอนกายได เพื่อไวใหบริการสําหรับผูใชบริการที่ไมตองการนั่งอานหนงัสอื

ภายในหองสมุดกส็ามารถนําหนงัสือออกมานั่งอานทีศ่าลาดานหนาหองสมุดได  

      5.4.3 การประชาสัมพนัธ ไดแก การทําวีดทิัศนแสดงความเปนมาของ

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง ฐานการเรียนรูแตละฐานที่มีในเรือนจาํและการทาํบานดนิ เพื่อเปนการแสดง

กิจกรรมตางๆ ที่มีภายในเรือนจําใหผูที่เขามาศึกษาดูงาน หรือผูที่สนใจไดรับชม เนื่องจากบางครั้งมี

นักทองเที่ยวทีผ่านเขามาไมทราบวาภายในเรือนจาํมีอะไรบาง ดังคาํสมัภาษณตอไปนี้  
 

    “การปรับปรุงที่นั่งอาน หมายถึง ที่นั่งอานตามอัธยาศัยตรงศาลาดานหนาหองสมุด จะนอนอานก็ได แต 

    อุปกรณเสริมการนอนไมมี ไมไดหมายถึงหมอนนะ แตเปนวัสดุที่ทนทานหนุนแทนหมอนได เพราะบางที 

 มีคนภายนอกมาใชนั่งพักผอนดวย ถามีวัสดุสําหรับหนุนหรือพิง เชน วัสดุที่ทําจากหวาย หรือไมไผ หนุน 

 แทนหมอนได หรือมีโตะไวสําหรับวางหนังสือดวยใหสามารถนําหนังสือจากหองสมุดมานั่งอานที่ศาลาได  

 เพราะโตะในหองสมุดก็เปนที่นั่งกับพื้น ไมมีเกาอี้ บางครั้งเขาไปนั่งอานมันก็เมื่อย จะนั่งไมไดนาน”  

 (เจาหนาที่ 1: 11 มี.ค. 2555) 

 

    “อยากใหมีวีดิทัศนแนะนําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายในเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง วาเรามี 

 ฐานการเรียนรูอะไรบาง โดยใหหองสมุดเปนศูนยรวม โดยเฉพาะถามีคณะมาศึกษาดูงานเยอะๆ  

 วิทยากรก็เหนื่อย นาจะมีส่ือสําหรับเปดใหดู กอนที่หองสมุดจะพาชมก็ได เม่ือมีปญหาก็สอบถามจาก 

 วิทยากรได มีปายประชาสัมพันธ หรือบอกทิศทางวาภายในศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจํา 

 ชั่วคราวเขากลิ้ง เรามีหองสมุดพรอมปญญา ทําปายติดไวในสวนของคารแครดวยก็นาจะดี เพราะที่นี่เรา 
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 มีคนมาใชบริการลางรถเยอะชวงเวลาคอยรถ ใหเขาเขามาหรือนั่งอานหนังสือรออยูที่หองสมุดก็นาจะดี  

 เพราะหนังสือในหองสมุดเราก็มีเยอะ และเราก็พรอมยินดีใหบริการกับประชาชนอยูแลว” (เจาหนาที่ 1:  

 9 มี.ค. 2555) 
 

กรณีศึกษาที่ 3 หองสมุดเรือนจําช่ัวคราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ 
 1. ลักษณะทัว่ไปของหองสมุด 
  หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย มีชื่อเรียกวา “หองสมดุเพียงดนิแคนอย” ตั้งอยูภายใน

เรือนจําชัว่คราวแคนอย ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบลสะเดียง อําเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบูรณ อยูภายใต

การควบคุมดูแลของเรือนจํากลางจงัหวัดเพชรบูรณ เปนเรือนจาํชั่วคราวสําหรับผูตองขังหญงิแหงแรก

และแหงเดียวในประเทศไทยที่รับผูตองขังหญิงจากทัณฑสถานและเรอืนจําทั่วประเทศ มีจาํนวนพื้นที่

ทั้งหมด 237 ไร ปจจุบันมเีจาหนาที่ 15 คน และผูตองขงัทัง้สิ้น 132 คน (ขอมูล ณ วนัที ่24-25 มีนาคม 

2555) ซึ่งสวนมากเปนผูตองขังที่เพิ่งไดรับการสงตัวใหมาอยูทีเ่รือนจําชั่วคราวแคนอย 

  ลักษณะหองสมุดเปนหองสมุดดินหลงัเลก็จัดสรางขึ้นเพื่อสนับสนนุโครงการกาํลังใจใน

พระราชดําริฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิาภา หองสมุดเพียงดนิแคนอยแตเดิมมีลักษณะ

เปนซุมตีระแนงธรรมดา ตอมาไดดําเนนิการกอสรางเปนอาคารดิน 4 ปแลว สาเหตทุี่มีการทาํหองสมุด

เปนหองสมุดดิน เนื่องจากนโยบายของผูบังคับบัญชาเรือนจํากลางจงัหวัดเพชรบูรณในอดีตตองการให

อาคารหองสมดุมีสภาพกลมกลืนไปกับลักษณะธรรมชาติโดยรอบ และที่ตองใชดนิเปนวัสดุหลักกเ็พื่อ

เปนการประหยัดงบประมาณการกอสราง เพราะเปนดินภายในเรือนจาํชั่วคราวแคนอย โดยไดไป

ศึกษาดูงานการสรางบานดนิจากศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง แลวนาํวิธี

ปฏิบัติมาปรับใชกับการสรางหองสมุดเพยีงดินแคนอย โดยใชแรงงานผูตองขังหญงิภายในเรือนจาํ

ชั่วคราวแคนอยเปนผูสรางหองสมุด   
 2. การดาํเนนิงานหองสมุด 
  2.1 ดานงานบริหาร ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   2.1.1 โครงสรางการบริหารงาน 

    หองสมุดเพียงดินแคนอย เรือนจําชัว่คราวแคนอย อยูภายใตการบริหารงานของ

ฝายการศึกษา เรือนจาํกลางจังหวัดเพชรบูรณ โดยมีผูบังคับบัญชาเรือนจํากลางจงัหวัดเพชรบูรณเปน

ประธาน หัวหนาเรือนจําชัว่คราวแคนอย หัวหนาสวนงาน และบรรณารักษ เปนผูรับผิดชอบดูแล 

การบริหารงานหองสมุด โดยไมมีคณะกรรมการบริหารงานหองสมุดแตอยางใด 

   2.1.2 การกําหนดนโยบายการบริหารงานหองสมุด 

    หองสมุดกาํหนดนโยบายการบริหารงานหองสมุดเปนแผนระยะยาวดังนี้  
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     2.1.2.1 การปรับปรุงหองสมดุเปนอาคารใหมทีม่ีความคงทนถาวรและเปน

อาคารที่ไดมาตรฐาน เนื่องจากปจจุบนัหองสมุดทีท่ําจากดินกาํลังประสบปญหามากมาย ทั้งตัวอาคาร

ที่ชํารุด หลังคามุงจากเริ่มร่ัว มอด ปลวกทีท่ําลายหนงัสอืและชั้นวางหนังสือ รวมทั้งรอบๆ อาคาร

หองสมุดดนิยงัมีตัวตอมาทาํรัง ซึง่อาจจะเปนอันตรายสาํหรับผูที่มาใชหองสมุด ดังคาํสัมภาษณ

ตอไปนี้  

 

    “ตอนนี้อาคารหองสมุดดินเรากําลังมีปญหาอยางมากเลย ก็ไดคุยกับเจาหนาที่วาอยากปรับปรุงอาคาร 

 หองสมุดใหมันคงทนถาวร แข็งแรง เปนอาคารที่ไดมาตรฐาน อยากใหเปนพื้นปูกระเบื้อง ซึ่งก็กําลัง 

 ดําเนินการเขียนโครงการเสนอตอกรมราชทัณฑ ก็คงไดแหละ แตคงนานสักหนอย เพราะตองใช 

 งบประมาณการกอสรางเยอะอยู” (หัวหนาเรือนจํา: 24 มี.ค. 2555) 
 

     2.1.2.2 พัฒนางานดานเทคนิคใหไดมาตรฐานตามหลกัสากล คือ ม ี

การจัดระบบหมวดหมูหนังสอืของดิวอี้ และเพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจาก

ปจจุบันทรัพยากรที่มีในหองสมุดคือหนงัสอืและวารสารที่ไดรับบริจาคเปนสวนมาก ซึ่งมีเนื้อหาที่ไม

ทันสมยั และควรจัดใหมีทรพัยากรสารสนเทศทีห่ลากหลายมากขึ้น 

     2.1.2.3 การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหองสมุด ไดแก เครื่อง

คอมพิวเตอร ถาหองสมุดเปนอาคารใหมทีมี่ความคงทนถาวร มีความมั่นคงแข็งแรง เมื่อนํา

คอมพิวเตอรมาไวทีห่องสมุดจะไดมีหองเกบ็เครื่องคอมพวิเตอรที่มีความปลอดภัย เนือ่งจากพืน้ที่

โดยรอบของเรือนจําชัว่คราวแคนอยไมมีร้ัวรอบขอบชิด มีเพียงการปลกูตนไผที่แสดงถึงพืน้ที่อาณาเขต

ของเรือนจําเทานัน้ ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้  
    “ถาไดอาคารใหมแลวก็อยากใหมีคอมพิวเตอรดวย เพราะตอนนี้ถาเอาคอมพิวเตอรจากสํานักงานเอามา 

 ไวที่หองสมุด ก็เกรงวาจะไมปลอดภัยกลัวหาย ไมใชผูตองขังขโมยหรอก แตจะเปนจากคนขางนอก 

 มากกวา เชน ที่นี่คนขางนอกยังเขามาขโมยจับปลาในบอเลย หรือนําวัวเขามากินหญาในเขตเรือนจํา  

 เพราะไมรู” (หัวหนาเรือนจํา: 24 มี.ค. 2555) 

 

  2.1.3 บุคลากร 

    บุคลากรที่มหีนาที่ดูแลหองสมุดเพียงดินแคนอย ม ี2 คน ไดแก หัวหนาสาํนกังาน 

ทําหนาทีเ่ปนผูกํากับดูแลหองสมุด เนื่องจากเคยเปนผูดูแลรับผิดชอบหองสมุดและไดรับการอบรมเรื่อง

หองสมุดที่กรมราชทัณฑจัดขึ้น และใหคาํแนะนาํแกบรรณารักษ และเจาหนาที่ดูแลหองสมุด หรืออาจ

เรียกไดวาเปนบรรณารักษ มหีนาที่ดูแลหองสมุด ความเรยีบรอยภายในหองสมุด รวมทั้งดูแลพืน้ที่

เกษตรและภูมิทัศนโดยรอบบริเวณของหองสมุด โดยเจาหนาทีท่ี่เลือกมาใหดูแลงานหองสมุดนั้น ตอง
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เปนผูทีม่ีความสนใจใสใจงานหองสมุด และตองดูแลลูกนองซึ่งเปนผูตองขังได ซึ่งเจาหนาทีท่ี่ทาํหนาที่

รับผิดชอบดูแลหองสมุดไมมีวุฒทิางบรรณารักษศาสตร ดังคําสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “เหตุที่เรามีเจาหนาที่รับผิดชอบหองสมุด 2 คน เนื่องจากเจาหนาที่คนเกาที่ดูแลหองสมุดและไดรับ 

 การอบรมเกี่ยวกับหองสมุดจากกรมราชทัณฑนั้น ไดรับการเลื่อนตําแหนงไปเปนหัวหนาสวนงานเรือนจํา 

 ชั่วคราวแคนอยที่อยูดานบน เลยตองหาเจาหนาที่ใหมมารับผิดชอบดูแลหองสมุดดานลางและยังตองดูแล

 รับผิดชอบบริเวณโดยรอบหองสมุดดวย ซึ่งเจาหนาที่คนใหมที่ไดรับมอบหมายใหมาดูแลหองสมุดเคาดูแล 

 บานกําลังใจอยูแลว เลยใหเขารับผิดชอบหองสมุดดวย สวนคนเกาก็ใหทําหนาที่คอยใหคําแนะนํา  

 เพราะวาเคยไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับหองสมุดมาแลว” (หัวหนาเรือนจํา: 24 มี.ค. 2555) 

 

    “ตอนนี้เราก็เตรียมสงบรรณารักษไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับหองสมุด เพราะกรมราชทัณฑมีหนังสือมาสอบถาม 

 อยูวามีบรรณารักษที่ยังไมเคยไดอบรมหรือไม ซึ่งเจาหนาที่ที่ใหมาเปนบรรณารักษของเราก็ยังไมเคยได 

 เขาอบรม ก็จะตองสงไปอบรม” (หัวหนาเรือนจํา: 24 มี.ค. 2555) 

 

    “ตอนนี้พี่ก็เพิ่งเขามารับหนาที่ดูแลหองสมุด ก็ยังไมคอยรูเร่ืองเกี่ยวกับหองสมุดแตกอนเคยจัดหาอะไรมา 

 บางหรือ เปลาก็ไมทราบเหมือนกัน แตตอนนี้พี่กําลังรวบรวมรายการวาจะซื้ออะไรบาง ก็สอบถามจาก 

 เจาหนาที่และผูตองขังวาตองการอยากไดอะไร แลวก็จะจัดหนังสือใหมทําใหเปนระบบมากกวานี้ ซึ่งคง 

 ตองใชเวลาปรับปรุงนานสักหนอย” (หัวหนาเรือนจํา: 25 มี.ค. 2555) 

 

    นอกจากบุคลากรดังกลาวยงัมีผูชวยบรรณารักษซึ่งไดแก ผูตองขัง 1 คน โดยมี

หนาที่รับผิดชอบตั้งแตทําความสะอาดหองสมุด ลงทะเบียนหนงัสือ งานบริการ และดูแลแปลงเกษตร

โดยรอบหองสมุด ซึ่งคัดเลือกผูตองขังที่มาทําหนาทีน่ี้โดยพิจารณาคนที่มีระเบียบและตั้งใจทาํงาน  

   2.1.4 งบประมาณ 

    หองสมุดเพียงดินแคนอยเปนหองสมุดขนาดเล็ก ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จากกรมราชทณัฑผานเรือนจํากลางจงัหวดัเพชรบูรณ ปงบประมาณละ 5,000 บาท ทั้งหัวหนาเรือนจํา 

เจาหนาที่และบรรณารักษมคีวามเห็นสอดคลองกันวา งบประมาณที่ไดรับนั้นไมเพยีงพอตอการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศเขาหองสมุด แตจะตองบริหารจัดสรรงบประมาณที่มีอยูใหคุมคาและมีประโยชน

สูงสุดตอผูตองขัง โดยเฉพาะการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เนนการจัดหาหนงัสือเกี่ยวกับ 

การสงเสริมอาชีพ เกษตรกรรม ธรรมะ และนวนิยาย  

   2.1.5 อาคารสถานที ่

    ลักษณะหองสมุดเปนหองสมุดดินหลงัเลก็จัดสรางขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ

กําลังใจในพระราชดําริฯ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา จัดแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่เปน
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หองสมุดเพียงดิน ตั้งอยูดานในของเรือนจาํชั่วคราวแคนอย ใกลกนันั้นมีอาคารศูนยการเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมภายในเรือนจาํ และอีกสวนจัดเปนมุมหนงัสือ

เล็กๆ อยูภายในอาคารอิ่มอุนใกลกับอาคารสํานกังานเรอืนจําชัว่คราวแคนอย ซึง่จัดไวสําหรับให

ผูตองขังที่มหีนาที่รับผิดชอบสวนงานบรกิารดานบนเรอืนจํา ไดแก บริการลางรถ บริการนวด และ

รานอาหารชวนชม ตลอดจนใชเปนหองสําหรับสวดมนตและเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชสําหรบั 

การทาํน้าํยาเอนกประสงคดวย ดังภาพประกอบ 12-13  
  

 
 

ภาพประกอบ 12 ลักษณะอาคารสถานทีห่องสมุดเพียงดินแคนอย 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 ลักษณะภายในหองสมดุเพียงแคนอย 
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    ภายในหองสมุดเพียงดินเรอืนจําชัว่คราวแคนอย จัดแบงพืน้ทีโ่ดยรอบเปนสวน

ของชั้นวางหนงัสือ มุมปลูกกฎหมายใสปญญา มีโตะบรกิารยืม-คืนสําหรับเจาหนาที่ บริเวณกลางหอง

มีโตะสําหรับอานหนงัสือ 1 ตัว ไมมีเกาอี้ และมีโทรทัศนที่เชื่อมตอกับสัญญาณดาวเทียม ซึ่งไดรับ 

การอนุเคราะหจากบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ลักษณะมมุหนงัสือภายในอาคารอิ่มอุน 

 

   2.1.6 ทรัพยากรสารสนเทศ 

    ทรัพยากรสารสนเทศที่มีใหบริการในหองสมุดเพียงดิน เรือนจําชัว่คราวแคนอย มี

วารสารที่ไดรับการสนับสนนุจากกรมราชทัณฑ ไดแก วารสารชีวจิต ซเีคร็ต เทคโนโลยีชาวบาน และ

นิตยสารเนชัน่แนลจีโอกราฟก และหนงัสือกฎหมายจากกระทรวงยุติธรรม ปจจุบันมหีนงัสือประมาณ 

1,478 รายการ สําหรับส่ือโสตทัศนทีม่ีใหบริการนัน้ บรรณารักษกลาววา ไมไดมีการลงสมุดบันทกึไว

และยังไมไดตรวจสอบรายการวามีส่ือโสตทัศนอะไรบาง สําหรับการจดัหาจะเนนทีห่นงัสือเกีย่วกบั

เกษตรกรรมเปนหลกั จัดหาวารสารที่ไมซ้ํากับวารสารที่กรมราชทัณฑสงมาใหอีกจํานวน 2 ชื่อ และ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามความสนใจของผูตองขัง เชน หนังสือเกี่ยวกับการสงเสริมอาชพี หนงัสือ

อาหาร นวนยิาย เปนตน และนอกจากนี้ภายในเรือนจําชั่วคราวแคนอย ยงัมีโครงการกําลังใจฯ ใน 

การนอมนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรับใชในเรือนจํา มีการฝกวิชาชพีและวิชาความรูตางๆ ที่

ผูตองขังสามารถนําไปประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดจริง เชน แปลงผักสวนครัว การทําน้ํายา

เอนกประสงค โรงเรือนเลี้ยงไก การเลีย้งปลาดุก เปนตน ดังนัน้บรรณารักษจึงตองจดัหาทรัพยากร

สารสนเทศใหสอดคลองกับการเรียนรูวิชาชีพทีม่ีอยูในเรอืนจําดวย ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้ 
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    “งบประมาณไดมาแค 5,000 ก็ตองดูความเหมาะสมวาจะจัดสรรอะไร เชน นิตยสาร นวนิยาย  

 หนังสือธรรมะ เปนตน ก็ใหบรรณารักษเปนคนตัดสินใจเองเลย” (หัวหนาเรือนจํา: 24 มี.ค. 2555) 

    “ตอนนี้พี่ไมสามารถบอกจํานวนไดหรอกวาเรามีหนังสือเทาไร ซีดีเทาไร มีอะไรบาง เพราะไมมีรายการ 

 อะไรเลยสักอยาง หนังสือมีครบตามที่ลงรับไวไหมก็ไมรู ตอนนี้ก็กําลังเก็บรวบรวมหนังสือ วารสาร  

 ทั้งหมดกลับหองสมุดจะไดเช็คจํานวนและจัดระบบระเบียบใหม เพื่อใหดูเปนมาตรฐานมากขึ้น” (บรรณารักษ: 

 25 มี.ค. 2555) 

 

   2.1.7 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก 

    เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรบับริการในหองสมุดเพยีงดนิ เรือนจํา

ชั่วคราวแคนอย มีเพียงโทรทศันและจานดาวเทียมซึง่ไดรับความอนุเคราะหจากบริษทั ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) โดยปกติแลวโทรทัศนสามารถเปดใหดไูดในวันหยุดพักผอนของผูตองขัง ไดแก วันพุธ 

เปนวนัหยุดสาํหรับผูตองขังที่ทาํงานดูแลแปลงเกษตรและหมูบานกําลังใจฯ สวนวนัอาทิตยเปนวันหยุด

สําหรับผูตองขงัที่ปฏิบัติหนาที่อยูดานหนาเรือนจํา ไดแก บริการลางรถและบริการนวด ซึ่งจะเปด

โทรทัศนใหดูไดตามสะดวก เปดหนงัสือใหดูหรือเปดรายการธรรมะใหฟง ซึ่งตองไดรับการอนุญาตจาก

เจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบอยูดวย 

  2.2 ดานงานเทคนิค ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้

   2.2.1 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ 

    บรรณารักษเปนผูดําเนินการตามนโยบายของหองสมุด  โดยเนนเรื่องการฝก

อาชีพเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง การสงเสริมวิชาชพีตางๆ ใหหลากหลาย 

และเนื่องจากเปนเรือนจาํชั่วคราวสําหรับผูตองขัง จงึตองคัดเลือกทรัพยากรใหไดหลากหลายตาม

ความตองการ เชน หนงัสือเกี่ยวกับการทําอาหาร งานประดิษฐ หนงัสือนวนิยาย นิตยสารเกี่ยวกับ

ดารา เปนตน ซึ่งหวัหนาเรือนจําและบรรณารักษจะคอยสอบถามความตองการของเจาหนาที่และ

ผูตองขัง ดังคาํสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “เราจะมีการสอบถามในแถวตลอด คือ ตอนเชาเวลาเรียกผูตองขังเขาแถวเพื่อเช็คชื่อ ก็จะมีสอบถามวา 

 ตอนนี้มีงบประมาณซื้อหนังสือแลว ใครอยากไดอะไรบาง สวนใหญก็จะไมตอบหรอกนะ แตถาเรียกชื่อ 

 ใหตอบก็จะไดคําตอบคลายๆ กัน วา ตองการนิยายบาง หนังสือธรรมะบาง เกี่ยวกับดาราบาง แตจะ 

 ไมคอยมีแบบใหเนนวิชาการสักเทาไหร เคาไมชอบอานกันหรอกแบบที่มีเนื้อหาเยอะ สวนใหญจะอาน 

 ในสวนที่เปนเคล็ดลับทําการเกษตร หรือปราชญชาวบานใชแลวไดผล อะไรประมาณนี้” (หัวหนาเรือนจํา:  

 24 มี.ค. 2555) 
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    “ก็จะคอยถามลูกนองวาอยากไดอะไรบางไหม อยากไดอะไรก็บอกไดนะ เพราะเราอยูกันแบบพี่นองอยูกัน 

 ดวยใจ มีอะไรพูดกันได” (บรรณารักษ: 25 มี.ค. 2555) 

 

   2.2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

    บรรณารักษมหีนาที่ในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากจะไดจาก 

การจัดซื้อแลว ก็มีในสวนของหนังสือที่ไดรับการบริจาคจากหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ

ประชาชนทัว่ไปที่เขามาศึกษาดูงานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง แลวทราบวามหีองสมุดจึงได

บริจาคหนงัสอืมาใหสวนหนึ่งดวย ดงัคําใหสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “งบฯ ซื้อเราไดนอย แตหนังสือบริจาคก็เยอะ ทั้งที่คนมาศึกษาดูงานเอามาบริจาคให และญาติของ 

 เจาหนาที่ในเรือนจําบริจาคมาใหดวย” (บรรณารักษ: 25 มี.ค. 2555) 

 

   2.2.3 การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ 

    ปจจุบันหองสมุดเพียงดิน เรือนจําชัว่คราวแคนอยไมมีการวิเคราะหและทํา

รายการทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ทั้งสิ้น มีเพียงการลงทะเบยีนหนงัสือไวเทานัน้ ซึง่หนังสือที่ไดรับ

บริจาคมาใหมบางสวนยังไมนํามาลงทะเบยีน  ดังคําสมัภาษณตอไปนี้ 
 

    “ตอนนี้มีหนังสือบริจาคมาใหมเยอะมาก แตเก็บไวกอนยังไมใหยืม รอเรียกเก็บหนังสือที่เอาไปคืนกลับมา

 หองสมุดใหหมดกอน แลวคอยตรวจสอบกับรายการในสมุดอีกที ตองใหลูกนองชวยดวย แตตอนนี้ยัง 

 ไมวางทํากัน เนื่องจากตองเตรียมทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อเปดโครงการกําลังฯ รุนใหม” (หัวหนา

 เรือนจํา: 24 มี.ค. 2555) 

 

    สําหรับหนงัสอืที่ไดรับบริจาคมาจากเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ ไดดําเนินการติด

เลขเรียกหนังสือ ติดแถบสีและติดใบกําหนดสงดานหลงัหนังสือ ซึ่งในสวนนี้บรรณรักษทีห่องสมดุเพียง

ดิน เรือนจาํชัว่คราวแคนอย จะนาํมาเปนตวัอยางในการทํารายการหนงัสือตอไป เนื่องจากที่เรือนจาํ

ชั่วคราวแคนอยไมมีระบบฐานขอมูลสําหรับลงรายการหนังสือเหมือนเรือนจําชั่วคราวอื่นๆ จงึตองใช

การทาํรายการดวยระบบมอื 

   2.2.4 การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

    ไมมีการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศใดๆ ทั้งสิน้ และไมมีงบประมาณสําหรับ

ซื้อวัสดุครุภัณฑสําหรับการบํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศแตอยางใด 

  2.3 ดานงานบริการ ครอบคลุมเร่ืองตางๆ ดังนี ้
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   หองสมุดเพียงดิน เรือนจาํชัว่คราวแคนอยเปดใหบริการทกุวัน ตั้งแตเวลา 08.00-

16.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ โดยในการรับสมัครสมาชิกจะรับสมัครเฉพาะผูตองขงัและเจาหนาที่ที่

ปฏิบัติงานเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง สวนบคุคลภายนอกทั่วไปไมสามารถเขามาใชบริการภายใน

หองสมุดเพียงดินได ยกเวนกรณีมีการขออนุญาตเขามาศึกษาดงูานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

เรือนจําชัว่คราวแคนอย หรือมีกิจกรรมครอบครัวสัมพันธที่สามารถใหญาติผูตองขังเขามาชมชวีิตความ

เปนอยูของผูตองขังได โดยจดักิจกรรมขึ้นเพียงปละ 1 คร้ัง 

   2.3.1 บริการยมื-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

    หองสมุดกาํหนดใหมกีารยมื-คืนหนังสือเฉพาะสมาชกิของหองสมุดเทานั้น ไดแก 

เจาหนาที่และผูตองขังสามารถยืมหนังสือได 2 วนั นิตยสารยืมได 1 วนั โดยผูทีจ่ะยืมหนงัสือตองเขยีน

รายการยืมในสมุดยืม-คืนทีจ่ัดเตรียมไวให แตจากปญหาที่ประสบอยูในขณะนี้คือ บรรณารักษไม

สามารถตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูในหองสมุดทัง้หมดได จึงตองงดการยืม-คืนเพื่อ

เรียกหนังสือและวารสารที่ผูใชบริการยืมไปกลับคืนหองสมุดกอน พรอมทั้งตรวจตูเกบ็ของและเรือน

นอนของผูตองขังอยางละเอยีดวามหีนังสอืหรือวารสารใดคางสงบางหรือไม เพื่อนํามาลงทะเบยีนใหม 

และดําเนนิการวิเคราะหหมวดหมูและทํารายการหนงัสอืใหมใหเปนระบบมาตรฐาน มกีารติดใบ

กําหนดสงและใบยืมดานหลังหนังสือ และมีการจัดทําบัตรสมาชิกหองสมุดสําหรับผูตองขัง เมือ่

ตองการยืม-คืนหนังสือตองนําบัตรหองสมุดมาดวยทุกครั้ง ดังคําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “อยากทําบัตรสมาชิกหองสมุดของแตละคน อยากทําใหเปนระบบมากกวานี้ เพราะที่นี่ใชแบบระบบมือ  

 จะโบราณมาก ในตัวเลมหนังสือก็จะติดใบกําหนดสง ลงทะเบียน ติดเลขเรียกหนังสือใหครบ” (หัวหนาเรือนจํา: 

 24 มี.ค. 2555) 

 

   2.3.2 บริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

    เปนการทาํงานรวมกนัระหวางบรรณารักษและผูชวยบรรณารักษที่ผูตองขัง 

เนื่องจากตองรับผิดชอบหองสมุดและดูแลบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบหองสมุด ซึ่งนอกจากจะใหบริการยืม-

คืนแลว ยงัทําหนาที่ตอบคําถามและชวยผูใชบริการคนหาหนงัสือและตอบคําถามของผูที่เขามาศึกษา

ดูงานเปนหมูคณะดวย ซึง่กต็องรูเร่ืองเกี่ยวกับการเรียนรูฐานการเรียนรูตางๆ ที่มีอยูในเรือนจาํดวย 

   2.3.3 บริการสิ่งพิมพตอเนือ่ง 

    หองสมุดไดรับวารสารจากกรมราชทัณฑเปนประจําทุกเดือน ไดแก วารสาร

ซีเคร็ต ชีวจิต และนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟก สวนวารสารทีห่องสมุดจัดหาจะเปนวารสารที่ไมซ้ํากับ

ที่กรมราชทัณฑบริจาค หนงัสือพิมพและวารสารที่ไดรับบริจาคบางสวนจัดใหบริการไวสวนหนา

เรือนจํา เนื่องจากในแตละวนัจะมีประชาชนมาใชบริการลางรถและบรกิารนวดอยูเปนประจาํ  
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   2.3.4 กิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุด 

    สําหรับกิจกรรมสงเสริมการอานของหองสมุดหรือกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด

ยังไมมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานแตอยางใด เนื่องจากที่ผานมามีการปรับเปลีย่นบุคลากรทีม่า

รับผิดชอบหองสมุด และเปนชวงที่ผูตองขังไดรับอภัยโทษสวนหนึ่ง ทาํใหผูตองขังที่เหลืออยูตอง

รับผิดชอบงานภายในเรือนจําเพิม่มากขึ้น จึงยงัไมมกีารจัดกิจกรรมใดๆ แตจากการสัมภาษณ

เจาหนาที่เรือนจําที่ดูแลผูตองขังใหทํางาน กลาววา กอนหนานี้เคยมกีารใหอานหนงัสือออกเสียงตาม

สาย หรือมอบหมายใหผูตองขังที่อยูในความดูแลอานหนังสือคนละเลม แลวมาเลาใหฟงวาอานแลวได

ความรูอะไรบาง และมีกิจกรรมการตอบปญหาความรูเร่ืองกฎหมาย โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิาภา ทรงเปนผูตอบคําถามเมือ่ครั้งที่พระองคทานเสด็จมาที่

เรือนจําชัว่คราวแคนอย 
 3. ปญหาในการดําเนินงานหองสมุด 
  3.1 ดานงานบริหาร  

   หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย ประสบปญหาดานงานบริหารในประเด็นสําคัญ 

ดังนี ้

    3.1.1 ปญหาดานงบประมาณ 

     งบประมาณทีไ่ดรับจากกรมราชทัณฑมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอ 

ตอการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทีห่ลากหลาย หรือแมแตหนังสอืเกี่ยวกับการสงเสริม

การเกษตร เทคโนโลยทีางการเกษตร ก็ตองพิจารณาถงึความเหมาะสมและความจาํเปนซึง่ตอง

สอดคลองกับฐานการเรียนรูที่มีในเรือนจาํ 

    3.1.2 ปญหาดานอาคารสถานที ่

     หองสมุดที่ทาํจากดินกําลงัประสบปญหามากมาย ทัง้ตวัอาคารที่ชํารุด 

หลังคามุงจากเริ่มร่ัว มอด ปลวกทีท่าํลายหนงัสือและชัน้วางหนงัสือ รวมทัง้รอบๆ อาคารหองสมดุดิน

ยังมีตัวตอมาทํารัง ซึ่งอาจจะเปนอนัตรายสําหรับผูที่มาใชหองสมุด 
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ภาพประกอบ 15 ปญหาหองสมุดชํารุด 

    3.1.3 ปญหาดานบุคลากร 

     เนื่องจากมกีารปรับเปลี่ยนบคุลากรที่รับผิดชอบดูแลหองสมุด และเจาหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายใหดูแลหองสมุดไมมีวฒุิทางบรรณารักษศาสตร กอปรกับตองทาํหนาที่ในตาํแหนง

อ่ืนดวยจงึขาดการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง ปญหาดังกลาวไดรับการแกไขโดยใหจัดเจาหนาทีท่ีดู่แล

หองสมุดไดมีโอกาสเขารับการอบรมเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุดที่กรมราชทัณฑจัดขึ้น   

  3.2 ดานงานเทคนิค 

   เนื่องจากบรรณารักษไมมีความรูดานงานหองสมุด และไมไดรับการอบรมงาน

หองสมุดจากกรมราชทัณฑ จึงไมมีความรูเกี่ยวกบังานหองสมุดมากนัก กอปรกับทรัพยากรสารสนเทศ

ที่มีอยูในหองสมุดก็ยังไมสามารถตรวจสอบรายการทั้งหมด ไดแก หนงัสือ วารสาร และโสตทัศนวสัดุ 

บรรณารักษจึงแกปญหาดวยการเรียกคืนหนงัสือและวารสารที่มีผูใชยมืไปกลับมาหองสมุดใหหมด

กอนแลวจงึตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศใหมทัง้หมด และลงทะเบยีนใหมเพื่อจัดทาํใหเปน

ระบบที่สามารถตรวจสอบได  

  3.3 ดานงานบริการ 

   จากการสัมภาษณบรรณารักษไมพบปญหาดานงานบริการ แตบรรณารักษตองการ

ใหมีการจัดทําบัตรสมาชิก เพื่อใหมีระบบยืม-คืนที่ไดมาตรฐาน แมจะเปนเพยีงการบริการดวยระบบมื  

 4. ความตองการสารสนเทศในการเรยีนรูวชิาชพีของผูตองขัง 
  จากการสัมภาษณผูตองขัง จํานวน 3 คน ทําใหไดขอมูลวา ผูตองขังเปนเพศหญิง อายุ 

33 ป 36 ป และ37 ป สถานภาพมีทัง้โสด สมรส และแยกกันอยู มภูีมิลําเนาอยูกรุงเทพฯ 2 คน และ

จังหวัดมหาสารคาม 1 คน  มีวุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนยีบตัร

วิชาชพีชัน้สูง (ปวส.) อาชีพกอนตองโทษ ประกอบอาชพีคาขาย 2 คน และเปนพนกังานบัญช ี1 คน 
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รายไดกอนตองโทษอยูระหวาง 9,000-10,000 บาท ลักษณะความผิดที่ตองโทษคือ ผิด

พระราชบัญญตัิยาเสพติด และครอบครองอาวุธปนและกระสุนปน  

  ผูตองขังมีความสนใจในวิชาชีพเกีย่วกับการทําน้าํยาเอนกประสงคและการเกษตร สวน

ความตองการคนควาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัวิชาชพีในการบริการหองสมุดนั้นจะเขามาใชเพื่อศึกษา

ขอมูลเพื่อนาํไปปฏิบัติสําหรบังานที่ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งสวนมากจะเกีย่วกับเทคโนโลยีการเกษตร เชน 

เมื่อตองทาํแปลงผักตองการทราบขอมูลเกีย่วกับวิธีการขุดรองแปลงผัก วิธกีารขุดบอปลา เลีย้งปลา 

เปนตน นอกจากตองการเรียนรูวิชาชีพดานการเกษตรแลว ผูตองขังยงัมีการเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกบั 

การทาํน้าํยาเอนกประสงค การแปรรูปอาหาร การประดษิฐจากรงัไหม ซึ่งผูตองขงัจะคนหาขอมูลใน

หองสมุด เชน การประดิษฐจากรังไหมจะดรููปแบบการประดิษฐจากวารสารงานประดษิฐ เปนตน 

  เมื่อสอบถามถึงการนาํการเรียนรูวิชาชีพจากเรือนจาํไปใชในชีวิตประจาํวนัเมื่อพนโทษ

แลว สําหรับกลุมผูตองขังทีม่ีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯ หรืออยูในเขตเมอืงจะนาํความรูที่ไดจากการทํา

น้ํายาเอนกประสงค น้ํายาปรับผานุม การทําอาหาร การทําขนม และการแปรรูปอาหารไปใชใน 

การประกอบอาชีพและใชในชีวิตประจําวัน เนื่องจากมีพืน้ที่จาํกัดไมสามารถทําการเกษตรได ขณะที่

กลุมผูตองขังที่มีภูมิลําเนาอยูรอบนอกตวัเมือง หรือมพีื้นที่ที่สามารถทําการเกษตรไดจะสนใจเรียนรู

เกี่ยวกับวิชาการเกษตรเพื่อนําความรูที่ไดกลับไปใชที่บานของตนเองเมื่อไดรับการปลอยตัวแลว ดงัคํา

สัมภาษณตอไปนี ้
 

    “สนใจเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารมากกวา เพราะที่บานคาขาย กลับไปก็คงทําอาชีพคาขายเหมือนกัน  

 อยางนอยก็สามารถแปรรูปอาหารไปขายได แลวในกรุงเทพฯ ก็ไมมีพื้นที่ใหทําการเกษตรดวย ลําบากถา 

 จะทํา” (ผูตองขัง 1: 25 มี.ค. 2555) 

 

    “สนใจทําน้ํายาเอนกประสงค น้ํายาปรับผานุม แลวก็การแปรรูปอาหาร อยางนอยการทําน้ํายาก็สามารถ 

 เอาไปทําใชเองที่บานไดประหยัดดวย” (ผูตองขัง 2: 25 มี.ค. 2555) 

 

    “ก็อยูนี่ก็ศึกษาหลายอยางเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร จะชอบอานหนังสือเทคโนโลยีชาวบาน อานแลว 

 สนใจเรื่องไหนก็จะจดไวตอนนี้จดไวได 2 เลมแลว ตองจดเอาไวเดี๋ยวลืม เมื่อกลับบานจะไดเอาความรูที่ได 

 ไปใช” (ผูตองขัง 3: 25 มี.ค. 2555) 
 
 5. การใชบรกิารหองสมุด  
  เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังมาใชบริการหองสมุดในระหวางเวลาพกัจากการทํางาน 

การใชบริการหองสมุดของประชาชนและชุมชนโดยรอบยังมีจาํนวนไมมาก เนื่องจากสถานที่ตั้งของ

หองสมุดอยูภายในเรือนจํา และหองสมุดเพียงดนิอยูลึกเขามาดานในซึง่ไมสะดวกที่ประชาชนจะเขา



 102 

มาใชบริการ อีกทัง้สถานที่ตั้งของเรือนจาํชัว่คราวแคนอย อยูใกลกับสถานที่ราชการหลายแหงใน

จังหวัดเพชรบรูณ เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ วทิยาลยัเทคนคิเพชรบูรณ สํานักงานสงเสริม

การเกษตรจงัหวัดเพชรบูรณ สถานีอุตุนยิมวทิยา เปนตน จงึเปนเหตุใหประชาชนทั่วไปไมมีความ

จําเปนตองเขามาใชหองสมดุของเรือนจําชั่วคราวแคนอย แตจะมีประชาชนเขามาใชในสวนบริการลาง

รถ บริการนวด มารับประทานอาหารที่รานอาหารชวนชมที่เรือนจาํชัว่คราวมีไวใหบริการ หรือมาซ้ือ

สินคาทางการเกษตรของเรือนจํา 

  5.1 วัตถุประสงคของการใชหองสมุด 

   สําหรับวัตถุประสงคของการเขาใชหองสมุดนั้น สามารถแบงเปน 2 ประเด็น คือ 

    5.1.1 เพื่อแสวงหาความรูที่ใชในการปฏิบตัิในแปลงเกษตร ผูใชบริการที่เปน

สมาชิกหองสมุดทั้งเจาหนาที่และผูตองขังเขาใชหองสมดุเพื่อแสวงหาสารสนเทศที่ตรงกับความสนใจ 

คนหาความรูเพิ่มเติมและนาํไปปฏิบัติงานในแปลงเกษตรที่รับผิดชอบอยู ดังคําใหสัมภาษณตอไปนี้  
 

    “ที่นี่ผูตองขังเปนผูหญิง เร่ืองงานการเกษตรก็จะไมคอยถนัดเหมือนผูชาย เชนการขุดแปลงผัก ขุดบอปลา 

 ตองขุดยังไง ก็จะมาอาศัยอานจากเทคโนโลยีชาวบาน หรืออยางการปลูกกลวยกลับหัว ผูตองขังก็อานเจอ 

 จากวารสารแลวลองเอาไปทํากับแปลงเกษตรตัวเองบาง ก็ไดผลดี” (เจาหนาที่ 1: 24 มี.ค. 2555) 

 

    “สนใจเรื่องการแปรรูปอาหาร ก็จะมาหาหนังสือเกี่ยวกับการทําอาหาร การทําขนม ถาเปนเรื่องเกี่ยวกับ 

 วิชาชีพการเกษตรก็จะอานเทคโนโลยีชาวบาน และหนังสือชีวจิตก็ชอบอาน” (ผูตองขัง 1: 25 มี.ค. 2555) 

 

    “ก็แลวแตบางชวงทําเกี่ยวกับอะไร เชน ถาตองทําเกษตรก็จะดูหนังสือเกษตร ชวงไหนสอนการทําอาหาร  

 แปรรูปอาหาร ก็ดูหนังสือเกี่ยวกับอาหาร” (ผูตองขัง 2: 25 มี.ค. 2555) 

 

    5.1.2 เพื่อความบันเทิง โดยเฉพาะหนังสือนวนิยายและหนงัสือเกีย่วกบัดารา

ภาพยนตร ซึ่งเปนหนงัสือที่ไดรับการบริจาค  

   5.2 วิธกีารใชหองสมุด 

    เจาหนาที่เรือนจําและผูตองขังจะคนหาทรพัยากรสารสนเทศที่ตองการดวย

ตนเอง เนื่องจากหนงัสือภายในหองสมุดเพียงดนิไมไดจัดไวเปนหมวดหมู โดยจัดไวรวมกนัทัง้หนงัสือ

วิชาการ นวนยิาย และอาจมีวารสารปนอยูดวยภายในตูหนงัสือ ซึง่ผูใชบริการจะเดนิดูดวยตนเอง ดัง

คําสัมภาษณตอไปนี้ 
 

    “เจาหนาที่ตองรับผิดชอบงานหลายจุด ไมไดอยูเฝาหองสมุดตลอด ทําใหมีการเปด-ปดไมเปนเวลา”  

 (เจาหนาที่ 1: 24 มี.ค. 2555) 
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    “เจอหนังสืออะไรถาสนใจก็อาน เปดดูไปเรื่อยๆ ถาในหองสมุดก็จะมีสวนที่เปนหนังสือใหมที่ไมไดอยูในตู  

 ก็หยิบอานจากสวนนั้นบาง หรืออานหนังสือธรรมะ” (ผูตองขัง 2: 25 มี.ค. 2555) 

 

    5.3 ความพงึพอใจของผูใชบริการ 

     เจาหนาที่และผูตองขังมีความพึงพอใจกับขอมูลที่คนหาไดจากหองสมดุ แตก็

จะมีบางสวนที่ไมพอใจกับขอมูล โดยมีผูใชบริการบางคนที่คนหาขอมูลไมไดตามทีต่นเองตองการและ

ขอมูลที่ไดอาจจะเปนขอมูลเกา ดงัคําสัมภาษณตอไปนี้  
    “ขอมูลที่ไดก็จะเจอเปนบางสวน บางสวนก็ไมมี เชน อยากรูเร่ืองสมุนไพรใหมๆ บาง แตหนังสือที่มี 

 สวนใหญจะเปนหนังสือเกาๆ ที่ไดรับการบริจาคมา” (เจาหนาที่ 2: 25 มี.ค. 2555) 

 

    “อยากรูเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอรบาง อยากรูวาตอนนี้เทคโนโลยีขางนอกไปถึงไหนกันแลว แตที่นี่ไมคอย 

 มีหนังสือคอมพิวเตอร หรือเปนหนังสือธรรมะที่อานแลวสนุกๆ” (ผูตองขัง 3: 25 มี.ค. 2555) 

 

    5.4 การปรับปรุงการใหบริการ 

     เจาหนาที่และผูตองขังมีความตองการใหหองสมุดมีการปรับปรุง 

การใหบริการดังนี ้

      5.4.1 ใหเพิ่มจาํนวนหนงัสือดานอื่นๆ ใหหลากหลายมากขึ้น ทั้งหนังสอืที่

เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การสงเสริมวิชาการเกษตรอื่นๆ การสงเสริมอาชีพ หรือหนงัสืออานทัว่ไป 

หนงัสือนวนยิาย หนังสือดาราภาพยนตร และเปนหนงัสอืใหมๆ  

      5.4.2 อาคารสถานที ่ทัง้เจาหนาที่และผูตองขังมีความเห็นตรงกันวา

ตองการใหปรับปรุงอาคารหองสมุดใหม โดยตองการใหเปนอาคารที่มคีวามมัง่คง แข็งแรง 

 

 จากผลการวิจยัที่ผูวจิัยไดนาํเสนอเกีย่วกบัการดําเนินงานหองสมุดและปญหาการดาํเนนิงาน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวในดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ ความตองการสารสนเทศใน

การเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั และการใชหองสมุดเรอืนจาํชั่วคราวของผูใชบริการขางตนนั้น สามารถ

สรุปเปนตารางขอมูลการวิจยั 3 กรณีศึกษาไดตามตาราง ดังนี ้
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ตาราง 1 สรุปผลการวิจยั 3 กรณีศึกษา 

ประเด็น 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขากลิ้ง 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

1. การดําเนินงาน 
  1.1 ดานงานบริหาร 
      1.1.1โครงสรางการ

บริหาร 

 

 

• เปนหนวยงานในสังกัด 

ฝายการศึกษา เรือนจํา

จังหวัดเพชรบุรี 

 

 

• เปนหนวยงานในสังกัด 

ฝายการศึกษา เรือนจํา

จังหวัดนาน 

 

 

• เปนหนวยงานในสังกัด 

ฝายการศึกษา เรือนจํา

จังหวัดเพชรบูรณ 

      1.1.2. นโยบายการ

บริหารงานหองสมุด 

     

     

     

     

     

 

 

• เปนแหลงขอมูลสําหรับ 

ผูตองขัง เจาหนาที่ และ

ประชาชนทั่วไป  

 

• เปนแหลงเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ

ชุมชน 

• มีแผนระยะยาวที่มุงเนน 

การประชาสัมพันธให 

ประชาชนทั่วไปเขามาใช

หองสมุด โดยสามารถ

สมัครเปนสมาชิกและยืม-

คืนหนังสือได 

• มีแผนการจัดเตรียมที่นั่ง 
อานสําหรับพระสงฆ 

•  เปนแหลงขอมูล 

สําหรับผูตองขัง 

เจาหนาที่ และประชาชน

ทั่วไป 

• เปนแหลงเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ

ชุมชน  

•  เปนแหลงขอมูล 

สําหรับผูตองขังและ

เจาหนาที่  

 

• เปนแหลงเรียนรู 
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับ

ชุมชน 

•  มีแผนระยะยาวที่ 
มุงเนนการปรับปรุงอาคาร

หองสมดุ การพัฒนางาน

เทคนิคใหมีมาตรฐานตาม

หลักสากล และการนํา

คอมพิวเตอรมาใชในงาน

หองสมุด 

      1.1.3. บุคลากร 

     

• บรรณารักษ 1 คน 

    -ไมมีวุฒิบรรณารักษ 

    -ผานการอบรมความรู

หองสมุดโดยกรม

ราชทัณฑ 

• ผูชวยบรรณารักษ 1 คน 

• บรรณารักษ 1 คน 

    -ไมมีวุฒิบรรณารักษ 

    -ผานการอบรมความรู

หองสมุดโดยกรม

ราชทัณฑ 

• ผูชวยบรรณารักษ 1 คน 

• บรรณารักษ 1 คน 

    -ไมมีวุฒิบรรณารักษ 

    -ไมเคยอบรมความรู

หองสมุดโดยกรม

ราชทัณฑ 

• ผูชวยบรรณารักษ 1 คน 

1.1.4 งบประมาณ • 20,000 บาท (คาจัดหา 

หนังสือ 15,000 บาท และ

คาวัสดุ 5,000 บาท) 

• 15,000 บาท • 5,000 บาท 
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ตาราง 1 (ตอ)  
ประเด็น หองสมุดเรือนจํา

ช่ัวคราวเขากลิ้ง 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

   1.1 ดานงานบริหาร 
(ตอ)    
      1.1.5 อาคารสถานที่ 

 

 

• อาคารดิน 

• ศาลาเรือนไม 
• บริเวณโดยรอบเปนปา 

ธรรมชาติ 

 

 

• อาคารไม 
• ศาลาไทยประยุกต 
โดยรอบหองสมุด 

• มีบรรยากาศของ 
หองสมุดในสวน 

 

 

• อาคารดิน 

• อยูใกลกับอาคารศูนย 
การเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 

      1.1.6 ทรัพยากร

สารสนเทศ 

• หนังสือ 5,100 รายการ  

(เนนเนื้อหาเกี่ยวกับ

เกษตรกรรม) 

 

• ส่ือโสตทัศน 50 รายการ 

• วารสาร 2 ชื่อเรื่อง 

• หนังสือพิมพทองถิ่น  

1 ฉบับ 

• หนังสือ 3,300 รายการ  

(เนนเนื้อหาเกี่ยวกับ

วิชาการเกษตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร) 

• ส่ือโสตทัศน 70 รายการ 

• วารสาร 2 ชื่อเรื่อง 

• หนังสือ 1,478 รายการ  

(เนนเนื้อหาเกี่ยวกับ

เกษตรกรรม) 

 

• ส่ือโสตทัศน 40 รายการ 

• วารสาร 2 ชื่อเรื่อง 

      1.1.7 เทคโนโลยี 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 

• โทรทัศน 1 เครื่อง 

• คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

• เครื่องถายเอกสาร  
1 เครื่อง 

• โทรทัศน 1 เครื่อง 

• คอมพิวเตอร 1 เครื่อง 

 

• โทรทัศน 1 เครื่อง 

   1.2 ดานงานเทคนิค 
      1.2.1 การคัดเลือก

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

• บรรณารักษดําเนินการ 
คัดเลือก  

• สอบถามความตองการ 
ของเจาหนาที่และผูตองขัง 

• คนหารายการจาก 

วารสารการเกษตร 

 

• บรรณารักษดําเนินการ 
คัดเลือก  

• สอบถามความตองการ 
ของเจาหนาที่และผูตองขัง 

• คนหารายการจาก 

ฝายการศึกษา เรือนจํา

จังหวัดนาน 

• คนหารายการจาก 

อินเทอรเน็ต  

 

• บรรณารักษดําเนินการ 
คัดเลือก  

• สอบถามความตองการ 
ของเจาหนาที่และผูตองขัง 

• สํารวจรายการจาก 

รานจําหนายหนังสือ 
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ตาราง (ตอ)  
ประเด็น หองสมุดเรือนจํา

ช่ัวคราวเขากลิ้ง 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

   1.2 ดานงานเทคนิค 
(ตอ)  
      1.2.2 การจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

 

• ตรวจสอบรายการที่ 
เลือกไววาหองสมุดมี

หรือไม 

• ซื้อจากรานหนังสือ 

ภายในอําเภอ 

แกงกระจาน หรือ 

ในจังหวัดเพชรบุรี 

• ขอรับบริจาคหนังสือ 

 

 

• ตรวจสอบรายการที่ 
เลือกไววาหองสมุดมี

หรือไม 

• ซื้อจากรานหนังสือ 

ภายในจังหวัดนาน 

 

 

• ขอรับบริจาคหนังสือ 

 

 

• ตรวจสอบรายการที่ 
เลือกไววาหองสมุดมี

หรือไม 

• ซื้อจากรานหนังสือใน 

อําเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบูรณ 

 

• ขอรับบริจาคหนังสือ 

      1.2.3 การวิเคราะห

และทํารายการทรัพยากร

สารสนเทศ 

• บรรณารักษเปนผู 
กําหนดเลขหมูโดยใช

ระบบดิวอี้ 

• ทํารายการลงโปรแกรม 

หองสมุด PLS v.5 

• ลงทะเบียนหนังสือใน 

สมุดทะเบียน 

 

• หองสมุดเรือนจําจังหวัด 

นานดําเนินการใหโดยใช

ระบบดิวอี้ 

• ทํารายการลงโปรแกรม 

หองสมุด PLS v.3 

• ลงทะเบียนหนังสือใน 

สมุดทะเบียน 

 

• หองสมุดเรือนจําจังหวัด 

เพชรบูรณดําเนินการโดย

ใชระบบดิวอี้ 

• ไมใชโปรแกรมหองสมุด 

 

• ลงทะเบียนหนังสือใน 

สมุดทะเบียน แตยังไม

เรียบรอย 

      1.2.4 การ

บํารุงรักษาทรัพยากร

สารสนเทศ 

• ซอมเองโดยมีคูมือ 

การซอมบํารุง 

 

• สงใหหองสมุดเรือนจํา 

จังหวัดนานดําเนินการ 

• สงใหหองสมุดเรือนจํา 

จังหวัดเพชรบูรณ

ดําเนินการ 
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ตาราง (ตอ)  
ประเด็น หองสมุดเรือนจํา

ช่ัวคราวเขากลิ้ง 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

   1.3 ดานงานบริการ 
      1.3.1 บริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ 

 

• สิทธิการยืม-คืน 

(เจาหนาที่ 2 เลม/5วัน,  

ผูตองขัง 1 เลม/3 วัน) 

 

• พระสงฆจากวัดเขากลิ้ง 
ยืม-คืนหนังสือได โดยใช

สิทธิเชนเดียวกับเจาหนาที่ 

• ยืม-คืนผานระบบ 

หองสมุด PLS v.5 

• เขียนรายการลงในสมุด 

ยืม-คืน 

• บุคคลภายนอกสามารถ 

เขาใชหรือเขาชมหองสมุด

ไดตลอดเวลาทําการ 

 

• สิทธิการยืม-คืน 

(เจาหนาที่ 2 เลม/5วัน, 

ผูตองขัง 1 เลม/3 วัน) 

 

• ไมมีผูใชภายนอก 

 

 

• ยืม-คืนผานระบบ  

หองสมุดPLS v.3 

• เขียนรายการลงในสมุด 

ยืม-คืน 

• บุคคลภายนอกจะเขา 

ใชตองแจงเจาหนาที่สวน

หนากอน 

 

• สิทธิการยืม-คืน 

(เจาหนาที่ 2 เลม/2วัน, 

ผูตองขัง 2 เลม/2วัน,  

นิตยสารยืมได 1 วัน) 

• ไมมีผูใชภายนอก 

 

 

• ยืม-คืนดวยระบบดั้งเดิม 

 

• เขียนรายการลงในสมุด 

ยืม-คืน 

• บุคคลภายนอกไม 
สามารถเขาใชได 

      1.3.2 บริการตอบ

คําถามและชวยคนควา     

• มี (ผูชวยบรรณารักษ 

เปนผูใหบริการ) 

•  ไมมี •  ไมมี 

      1.3.3 บริการ

ส่ิงพิมพตอเนื่อง   

• วารสารชีวจิต นิตยสาร- 

ซีเคร็ต และวารสารบริจาค 

ซึ่งเปนฉบับเกา 

• วารสารอื่นๆ ที่ใหบริการ 

แตเปนวารสารฉบับไม

ตอเนื่อง ไดแก เกษตร-

ประณีต เทคโนโลยี- 

การเกษตร นิตยสารเนชั่น

แนลจีโอกราฟก และ 

คอมพิวเตอรทูเดย 

• หนังสือพิมพใหบริการ 
ในสวนบริการลางรถ 

 

• วารสารชีวจิต นิตยสาร- 

ซีเคร็ต และวารสารบริจาค 

ซึ่งเปนฉบับเกา 

 

 

 

 

 

 

 

• ไมมีหนังสือพิมพ 
ใหบริการ  

• วารสารชีวจิต นิตยสาร- 

ซีเคร็ต และวารสารบริจาค 

ซึ่งเปนฉบับเกา 

• วารสารอื่นๆ ที่ใหบริการ 

แตเปนวารสารฉบับไม

ตอเนื่อง ไดแก เทคโนโลยี

ชาวบาน และนิตยสาร

เนชั่นแนลจีโอกราฟก 

 

 

• หนังสือพิมพจัด 

ใหบริการไวที่รานอาหาร

ของเรือนจํา 
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ตาราง (ตอ) 
ประเด็น หองสมุดเรือนจํา

ช่ัวคราวเขากลิ้ง 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

   1.3 ดานงานบริการ  
      1.3.4 บริการ 

การอาน 

 

• จัดที่นั่งอานบนพื้น 

 

• มีการจัดมุมหนังสือ 

• สามารถนําหนังสือ 

ออกไปอานศาลารอบๆ 

หองสมุดได 

 

•  จัดโตะ-เกาอี้สําหรับ 

นั่งอาน 

•  มีการจัดมุมหนังสือ 

•  สามารถนําหนังสือ 

ออกไปอานศาลารอบๆ 

หองสมุดได 

 

•  จัดที่นั่งอานบนพื้น 

 

•  มีการจัดมุมหนังสือ 

•  มีบริการวารสาร 
ลวงเวลาที่หองอิ่มอุน

สวนหนาเรือนจํา 

2. ปญหาการ
ดําเนินงานหองสมุด 
   2.1 ดานงานบริหาร  

 

 

 

• งบประมาณมีจํากัด  

ทําใหจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศไดนอย 

• บรรณารักษตองปฏิบัติ 
หนาที่ทัณฑวิทยาดวย ทํา

ใหการดูแลหองสมุดไม

เต็มที่ 

• ขาดความตอเนื่องใน 

การทํางานของผูชวย 

บรรณารักษเมื่อผูตองขัง

พนโทษทําใหตองมีการ

สอนงานใหม 

 

 

•  งบประมาณมีจํากดั 

ทําใหจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศไดนอย 

•  บรรณารักษตอง 
ปฏิบัติหนาที่อื่นใน

เรือนจําดวย 

 

• ขาดความตอเนื่องใน 

การทํางานของผูชวย 

บรรณารักษเมื่อผูตองขัง

พนโทษทําใหตองมีการ

สอนงานใหม 

 

 

•  งบประมาณมีจํากัด 

ทําใหจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศไดนอย 

•  บรรณารักษตองปฏิบัติ 
หนาที่อื่นในเรือนจําดวย 

เชน การดูแลฐาน 

การเรียนรู เปนตน 

 

 

 

 

 

•  หองสมุดเปนอาคาร 
หลังเล็ก หลังคามุงจาก

และชํารุดอยางมาก 

   2.2 ดานงานเทคนิค • ขาดความตอเนื่อง 
ในการทํางานดานเทคนิค 

เนื่องจากผูตองขังพนโทษ

ทําใหบรรณารักษตองสอน

งานใหมเมื่อไดผูตองขังมา

ทําหนาที่แทน 

•  ขาดอุปกรณเกี่ยวกับ 

การซอมบํารุง เม่ือมี

หนังสือชํารุดมากๆ ตอง

สงเขาหองสมุดเรือนจํา

จังหวัดนาน 

 

    2.3 ดานงานบริการ • ไมมี •  ไมมี •  ไมมี 
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ตาราง (ตอ) 
ประเด็น หองสมุดเรือนจํา

ช่ัวคราวเขากลิ้ง 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

3. ความตองการ
สารสนเทศในการ
เรียนรูวิชาชีพของ
ผูตองขัง 
  

• ตองการสารสนเทศ 

เกี่ยวกับวิชาชีพในเรือนจํา 

ไดแก การทําบานดิน 

การชงกาแฟ และ

การเกษตร 

 

 

 

• ตองการสารสนเทศ 

เกี่ยวกับวิชาชีพที่ไมมีสอน

ในเรือนจํา เชน เร่ือง

เกี่ยวกับกาแฟ เมล็ดพันธุ-

กาแฟ และความรูเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร 

• ตองการสารสนเทศ 

เกี่ยวกับวิชาชีพในเรือนจํา 

ไดแก การเลี้ยงกบ 

การเลี้ยงจิ้งหรีด โรคสัตว  

และการปลูกผักแบบไม 

ใชดิน 

 

 

•  ตองการสารสนเทศ 

เกี่ยวกับวิชาชีพที่ไมมีสอน

ในเรือนจํา เชน เร่ือง

เกี่ยวกับไมดอกไมประดับ 

และพระเครื่อง 

•  ตองการสารสนเทศ 

เกี่ยวกับวิชาชีพในเรือนจํา 

ไดแก การทําน้ํายา-

เอนกประสงค การแปรรูป

อาหาร งานประดิษฐ 

การเกษตร การขุดบอเล้ียง

ปลา และการขุดรองแปลง

ผัก 

 

4. การใชหองสมุด 
  4.1 วัตถุประสงคของ

การใชหองสมุด 
 

 

• เพื่อแสวงหาความรูทาง 
วิชาการ เชน การทําบาน

ดิน การทําเตาถาน และ

โรคพืช  

 

• เพื่อความบันเทิง เชน 

การอานหนังสือการตูน  

นวนิยาย และหนังสือ

ธรรมะ 

 

• เพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ เชน 

การชงกาแฟ และ

ความกาวหนาทาง 

เทคโนโลยีใหมๆ 

 

•  เพื่อแสวงหาความรู 
ทางวิชาการ เชน การ

เล้ียงกบและการเลี้ยง

จิ้งหรีด 

 

• เพื่อความบันเทิง เชน 

การอานนวนิยาย 

 

 

 

• เพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ  

เชน พระเครื่อง และ 

ไมดอกไมประดับ 

 

 

•  เพื่อแสวงหาความรู 
ทางวิชาการ เชน การขุด

แปลงผัก การเลี้ยงปลา  

การขุดบอปลา และการทํา

น้ํายาเอนกประสงค 

•  เพื่อความบันเทิง เชน 

การอานนิตยสารเกี่ยวกับ 

ดารา นวนิยาย และ

หนังสือธรรมะแบบ 

อานสนุก เขาใจงาย 

   4.2 วิธีการใชหองสมุด • คนหาดวยตนเอง •  คนหาดวยตนเอง •  คนหาดวยตนเอง 
 



 110 

ตาราง (ตอ) 
ประเด็น หองสมุดเรือนจํา

ช่ัวคราวเขากลิ้ง 
หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวเขานอย 

หองสมุดเรือนจํา
ช่ัวคราวแคนอย 

4. การใชหองสมุด  
   4.3 ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ 

 

• บรรยากาศภายใน 

หองสมุดที่เย็นสบาย

เพราะตัวอาคารทําจากดิน  

• สภาพภูมิทัศนโดยรอบ 

สามารถนําหนังสือออกไป

อานที่ศาลารอบๆ ได 

 

 

• มีสารสนเทศที่ตองการ 

 

 

 

 

• สภาพภูมิทัศนรอบๆ 

เปนหองสมุดในสวน 

สามารถนําหนังสือ

ออกไปอานที่ศาลารอบๆ 

หองสมุดได 

• มีสารสนเทศที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  มีสารสนเทศที่ตองการ 
   4.4 การปรับปรุง 

การใหบริการ 

• เพิ่มความหลากหลาย 

ของทรัพยากรสารสนเทศ 

 

• เพิ่มที่นั่งอานสําหรับ 

พระสงฆ 

 

• เพิ่มที่นั่งอานตาม 

อัธยาศัยบริเวณศาลา

รอบๆ หองสมุด 

• ทําปายประชาสัมพันธ 
การใหบริการไวที่สวนหนา

เรือนจํา 

• จัดทําวีดิทัศนเกี่ยวกับ 

กิจกรรมภายในเรือนจํา 

• เพิ่มความหลากหลาย 

ของทรัพยากรสารสนเทศ

และเปนขอมูลเชิงลึก 

• มีบริการน้ําดื่มใน 

หองสมุด 

•  เพิ่มความหลากหลาย 

ของทรัพยากรสารสนเทศ 

 

•  ปรับปรุงอาคาร 
หองสมุดใหมีความมั่นคง

แข็งแรง 

  

 

 ผลการวิเคราะหขอมูล 
  จากตารางขางตนสามารถวเิคราะหผลการวิจัยในประเด็นที่มีความเหมือนและความ

แตกตางกนัเกีย่วกับการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ปญหาการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราว ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง และการใชหองสมุดของผูใชบริการ

ไดดังนี้ 
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  1. การดาํเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
   1.1 ดานงานบริหาร  
    1.1.1 โครงสรางการบริหาร หองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหงมโีครงสราง 

การบริหารงานโดยเปนหนวยงานในสงักัดฝายการศึกษา เรือนจาํจงัหวัด 

    1.1.2 นโยบายการบริหารงานหองสมุด หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวทัง้ 3 แหงเปน

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงใหกับชุมชนและเปนแหลงขอมูลสําหรับผูตองขัง เจาหนาที่และ

ประชาชนทัว่ไป ยกเวนหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยที่ไมไดจัดใหบริการแกประชาชนทั่วไป 

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยมีการจัดทาํแผนระยะยาว โดย

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งมีแผนระยาวที่มุงเนนการประชาสัมพนัธใหประชาชนทัว่ไปเขามาใช

หองสมุด โดยสามารถสมัครเปนสมาชิกและยืม-คืนหนงัสอืได ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอย

มีแผนระยะยาวที่มุงเนนการปรับปรุงอาคารหองสมุด การพัฒนางานเทคนิคใหมีมาตรฐานตามหลัก

สากล และการนําคอมพวิเตอรมาใชในงานหองสมุด นอกจากนีห้องสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้ยังมี

การจัดทาํแผนระยะสั้นที่มุงเนนการจัดเตรียมทีน่ั่งอานสาํหรับพระสงฆดวย    

    1.1.3 บุคลากร หองสมุดเรือนจําชัว่คราวทัง้ 3 แหงมีบุคลากร จาํนวน 2 คน ไดแก 

บรรณารักษ 1 คน และผูชวยบรรณารักษ 1 คน 

    1.1.4 งบประมาณ หองสมดุเรือนจําชั่วคราว 3 แหงไดรับงบประมาณแตกตางกนั 

โดยหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ไดรับงบประมาณมากที่สุด จํานวน 20,000 บาท ซึง่แบงเปนคา

จัดหาหนงัสือ 15,000 บาทและคาวัสดุ 5,000 บาท ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยไดรับ

งบประมาณ 15,000 บาท และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยไดรับงบประมาณ 5,000 บาท 

    1.1.5 อาคารสถานที ่หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 2 แหง คือ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราวแคนอยมลัีกษณะเปนอาคารดิน โดยหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งมีสภาพโดยรอบเปนปาธรรมชาติและมีศาลาเรือนไมรอบๆ บริเวณหองสมุด สวน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยเปนอาคารที่ตั้งอยูใกลกบัอาคารศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ขณะที่หองสมดุเรือนจําชั่วคราวเขานอยมลัีกษณะเปนอาคารไม มีศาลาไทยประยุกตโดยรอบหองสมุด

และมีบรรยากาศของหองสมดุในสวน     

    1.1.6 ทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหงจัดใหบริการ

หนงัสือที่เนนเนื้อหาเกีย่วกับการเกษตร โดยหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งมหีนังสือใหบริการมาก

ที่สุด จํานวน 5,100 รายการ รองลงมาคือหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จาํนวน 3,300 รายการและ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย จาํนวน 1,478 รายการ สําหรับการใหบริการสื่อโสตทัศนนัน้ หองสมุด

เรือนจําชัว่คราวเขานอยมีส่ือโสตทัศนใหบริการมากที่สุด จํานวน 70 รายการ รองลงมาคือหองสมุด
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เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จํานวน 50 รายการและหองสมดุเรือนจําชั่วคราวแคนอย จาํนวน 40 รายการ 

หองสมุดทั้ง 3 แหงยังมวีารสารใหบริการ จํานวน 2 ชื่อ และหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ยงัมี

หนงัสือพมิพทองถิ่นใหบริการ จํานวน 1 ชือ่ 

    1.1.7 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก หองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหงมี

โทรทัศนใหบริการ จาํนวน 1 เครื่อง โดยหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราว

เขานอยมีคอมพิวเตอรสําหรบัการดําเนินงานหองสมุด จาํนวน 1 เครื่อง นอกจากหองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวเขากลิ้งยังมีเครื่องถายเอกสารสาํหรับการดําเนินงานหองสมุดและการใหบริการแกผูใช จํานวน 

1 เครื่อง 
   1.2 ดานงานเทคนิค  
    1.2.1 การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ บรรณารักษหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว 

ทั้ง 3 แหงเปนผูดําเนนิการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศมาใหบริการในหองสมุด โดยสอบถาม 

ความตองการของเจาหนาทีแ่ละผูตองขัง บรรณารักษของหองสมุดทัง้ 3 แหงมวีิธีคนหาหรือสํารวจ

รายการทรัพยากรสารสนเทศที่แตกตางกนั คือ หองสมดุเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ใชวิธีคนหารายการ

จากวารสารการเกษตร หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยใชวิธีคนหารายการจากฝายการศึกษา 

เรือนจําจงัหวดันานและคนหาจากอนิเทอรเน็ต และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยใชวิธีสํารวจ

รายการจากรานจาํหนายหนังสือ 

    1.2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวทั้ง 3 แหงมวีิธีการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเหมือนกันคือใชการตรวจสอบรายการที่เลอืกไววาหองสมุดมีหรือไม หาก

ทรัพยากรไมมใีหบริการในหองสมุด บรรณารักษจะซื้อจากรานหนงัสือภายในอําเภอหรือจังหวัด 

นอกจากนีย้ังใชวิธีการขอรับบริจาคหนงัสอืดวย 

    1.2.3 การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวทั้ง 3 แหงมกีารลงทะเบียนหนังสือในสมุดทะเบียน ซึง่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยเปนแหง

เดียวทีก่ารลงทะเบยีนหนงัสือยังไมเรียบรอย หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยและหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอยจัดสงหนงัสอืใหหองสมุดเรือนจําจงัหวัดวิเคราะหหมวดหมูหนังสือโดยใชระบบการจัด

หมูหนงัสือของดิวอี้ ขณะทีห่องสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งมีบรรณารักษเปนผูกําหนดเลขหมูหนงัสือ

โดยใชระบบการจัดหมูหนงัสือของดิวอี้ หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราว

เขานอยทํารายการทรัพยากรสารสนเทศลงโปรแกรมหองสมุด PLS ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 

แคนอยไมมีโปรแกรมหองสมดุสําหรับทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
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    1.2.4 การบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยและ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยมวีิธีการบํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศโดยสงใหหองสมุดเรือนจํา

จังหวัดเปนผูดาํเนนิการให ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งดาํเนินการซอมเองโดยมีคูมือ 

การซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 
   1.3 ดานงานบริการ  
    1.3.1 บริการยมื-คืน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอยกําหนดสทิธิการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาทีย่ืมได 2 เลม/5 วัน และ

ผูตองขังยืมได 1 เลม/3 วัน โดยใหบริการยมื-คืนผานโปรแกรมหองสมดุ PLS ขณะทีห่องสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอยกําหนดสทิธกิารยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่และผูตองขังยืมได 2 เลม/ 

2 วัน และใหยมืนิตยสารได 1 วัน โดยใหบริการยืม-คืนดวยระบบมือ หองสมุดทัง้ 3 แหงใชวิธีเขียน

รายการทรัพยากรสารสนเทศลงในสมุดยมื-คืน สําหรับการใหบริการยืม-คืนแกบุคคลภายนอกนัน้มี

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งเพียงแหงเดียวที่ใหบริการแกพระสงฆจากวัดเขากลิ้งโดยกําหนดสทิธิ

เชนเดียวกับเจาหนาที ่

    1.3.2 บริการตอบคําถามและชวยคนควา หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งเปน

เพียงแหงเดียวที่จัดใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา โดยมีผูชวยบรรณารักษเปนผูใหบริการ 

    1.3.3 บริการสิ่งพิมพตอเนือ่ง หองสมุดเรอืนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหงจัดใหบริการ

ส่ิงพิมพตอเนือ่ง ไดแก วารสารชีวจิต นิตยสารซีเคร็ต และวารสารบรจิาคซึ่งเปนฉบบัเกา หองสมดุ

เรือนจําชัว่คราว 2 แหงยังจดัใหบริการวารสารอื่นๆ ที่เปนวารสารฉบับไมตอเนื่อง คือ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งใหบริการวารสารเกษตรประณีต เทคโนโลยกีารเกษตร นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟก 

และคอมพิวเตอรทูเดย ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยใหบริการวารสารเทคโนโลยชีาวบาน 

และนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟก สําหรบัการใหบริการหนงัสือพิมพมีหองสมุด 2 แหงที่ใหบริการ

ภายนอกหองสมุดคือหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้จดัใหบริการในสวนบริการลางรถและหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวแคนอยจัดใหบริการที่รานอาคารของเรือนจํา 

    1.3.4 บริการการอาน หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 2 แหง คือ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราวแคนอยจัดที่นัง่อานบนพืน้ ขณะที่หองสมุดเรือนจําเขา

นอยจัดโตะ-เกาอี้สําหรับนัง่อาน หองสมุดเรือนจําทั้ง 3 แหงมกีารจัดมมุหนงัสือตางๆ ภายในหองสมุด  

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยยังอนุญาตใหผูใชบริการนํา

หนงัสือออกไปอานที่ศาลารอบๆ หองสมดุได ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยมีบริการวารสาร

ลวงเวลาใหบริการทีห่องอิ่มอุนในสวนหนาเรือนจํา 
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  2. ปญหาการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว  
   2.1 ดานงานบริหาร หองสมดุเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหงประสบปญหาดานงาน

บริหาร คือ งบประมาณมีจาํกัดทําใหจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดนอย และบรรณารักษตองปฏิบัติ

หนาที่อ่ืนในเรือนจํา เชน การปฏิบัติหนาทีท่ัณฑวิทยา การดูแลฐานการเรียนรู เปนตน ซึง่สงผลใหไม

สามารถดูแลงานหองสมุดไดอยางเต็มที ่หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราว

เขานอยยังประสบปญหาเกีย่วกับการขาดความตอเนื่องในการทํางานของผูชวยบรรณารักษเมื่อ

ผูตองขังพนโทษทําใหตองมกีารสอนงานใหม ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยประสบปญหา

เร่ืองของอาคารหองสมุดทีม่สีภาพชํารุด 

   2.2 ดานงานเทคนิค หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 3 แหงประสบปญหาดานงานเทคนิค 

ที่แตกตางกัน คือ หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดความตอเนื่องใน 

การทาํงานดานเทคนิคเนื่องจากผูตองขงัพนโทษแลวทําใหบรรณารักษตองสอนงานใหมเมื่อไดผูตองขัง

มาทาํหนาที่แทน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดอุปกรณเกี่ยวกบั 

การซอมบํารุงเมื่อมีหนังสือชํารุดมากๆ ตองสงเขาหองสมุดเรือนจําจงัหวัดนาน และหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอยประสบปญหาเกี่ยวกับบรรณารักษเพิง่ไดรับมอบหมายใหดูแลงานหองสมุดจึงไมมี

ความรูวาตองทํางานเทคนิคอยางไร 

  3. ความตองการสารสนเทศในการเรยีนรูวชิาชพีของผูตองขัง ผูตองขังในเรือนจํา

ชั่วคราวทั้ง 3 แหงมีความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวชิาชีพในเรือนจํา โดยผูตองขังในเรือนจาํชัว่คราว

เขากลิ้งและเรอืนจําชัว่คราวเขานอยยังตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพที่ไมสอนในเรือนจาํดวย  

ดังขอคนพบตอไปนี้ 

   3.1 ความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพในเรือนจํา ผูตองขังในเรือนจําชัว่คราว

เขากลิ้งตองการสารสนเทศเกี่ยวกับการทําบานดนิ การชงกาแฟและการเกษตร ผูตองขังในเรือนจาํ

ชั่วคราวเขานอยตองการสารสนเทศเกีย่วกับการเลีย้งกบ การเลีย้งจิง้หรีด โรคสัตวและการปลูกผกัแบบ

ไมใชดิน และผูตองขังในเรือนจําชัว่คราวแคนอยตองการสารสนเทศเกีย่วกับการทาํน้ํายาเอนกประสงค 

การแปรรูปอาหาร งานประดิษฐ การเกษตร การขุดบอเลี้ยงปลาและการขุดรองแปลงผัก  

   3.2 ความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพที่ไมสอนในเรือนจาํ ผูตองขังในเรือนจาํ

ชั่วคราวเขากลิ้งตองการสารสนเทศเกีย่วกับกาแฟ เมลด็พันธุกาแฟ และความรูเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 

ขณะที่ผูตองขงัในเรือนจําชัว่คราวเขานอยตองการสารสนเทศเกี่ยวกับไมดอกไมประดับและพระเครื่อง 
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  4. การใชหองสมุดของผูใชบริการ  
   4.1 วัตถุประสงคของการใชหองสมุด ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจาํชั่วคราว 

ทั้ง 3 แหงมีวัตถุประสงคของการใชหองสมดุเพื่อแสวงหาความรูทางวิชาการโดยเฉพาะดานการเกษตร 

ไดแก  การทําบานดนิ การทาํเตาถาน โรคพืช การเลี้ยงกบ การเลีย้งจิง้หรีด การขุดแปลงผัก  

การเลี้ยงปลาและการขุดบอปลา โดยใชหองสมุดเพื่อความบันเทงิจากการอานหนังสอืการตูน นวนยิาย 

นิตยสารและหนงัสือธรรมะ นอกจากนี้ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุ

เรือนจําชัว่คราวเขานอยยังมีวัตถุประสงคของการใชหองสมุดเพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ ไดแก การชงกาแฟ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ พระเครื่องและไมดอกไมประดับ 

   4.2 วิธกีารใชหองสมุด ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวทั้ง 3 แหงมวีิธีการใช

หองสมุดคือการคนหาดวยตนเอง 

   4.3 ความพงึพอใจของผูใชบริการ ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวทัง้ 3 แหง

มีความพึงพอใจที่หองสมุดมีสารสนเทศทีต่องการ โดยผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง

และหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยมีความพงึพอใจทีห่องสมุดมีสภาพภูมทิัศนโดยรอบที่สามารถนํา

หนงัสือออกไปผานที่ศาลารอบๆ หองสมดุได นอกจากนี้ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขา

กลิ้งยงัมีความพึงพอใจตอบรรยากาศภายในหองสมุดที่เย็นสบายเพราะตัวอาคารทําจากดินดวย 

   4.4 การปรับปรุงการใหบริการ ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหง

ตองการใหมีการปรับปรุงการใหบริการ คือ เพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยที่ผูใชบริการตองการใหเพิม่ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหขอมูลเชงิลึก

ดวย ผูใชบริการของหองสมดุทั้ง 3 แหงยังมีความตองการใหหองสมุดปรับปรุงการใหบริการตางๆ คือ 

ตองการใหหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งเพิม่ทีน่ั่งอานสําหรับพระสงฆ เพิ่มที่นัง่อานตามอัธยาศัย

บริเวณศาลารอบๆ หองสมุด ทาํปายประชาสัมพนัธการใหบริการไวที่สวนหนาเรือนจาํและจัดทาํ 

วีดิทัศนเกี่ยวกบักิจกรรมภายในเรือนจาํ ตองการใหหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยมีบริการน้ําดืม่ 

ในหองสมุด และตองการใหหองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยปรับปรุงอาคารหองสมดุใหมีความมัน่คง

แข็งแรง 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจยัในครัง้นี ้เปนการวิจยัเพื่อศึกษาสภาพการดําเนนิงานและปญหาการดําเนินงาน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราว ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชพีของผูตองขัง และการใช

หองสมุดของผูใชบริการ ผูวจิัยไดนําเสนอความมุงหมายของการวิจัย วิธีดาํเนนิการวิจัย อภิปรายผล 

ขอเสนอแนะ และแนวปฏิบตัิการดําเนนิงานหองสมุดเรอืนจําชัว่คราว ตามลําดับดังนี ้

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนนิงานและปญหาการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวในดาน

งานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการ 

 2. เพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขงั 

 3. เพื่อศึกษาการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. การกําหนดปรากฏการณที่ศกึษาและผูใหขอมูลหลัก 
  ปรากฏการณที่ศึกษา คือ  สภาพการดําเนนิงานหองสมดุเรือนจําชั่วคราว 3 แหง ไดแก 

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จงัหวัดนาน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ จงัหวัดเพชรบุรี และ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย จงัหวัดเพชรบูรณ 

  ผูใหขอมูลหลกัในการวิจัยครั้งนี้มีจาํนวน 30 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจงจากหองสมุด

ที่เปนกรณีศึกษา 3 แหง แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี ้

   1. ผูดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ไดแก หัวหนาเรือนจําและบรรณารักษ จาก

หองสมุดกรณศีึกษา 3 แหง คือ หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จงัหวัดนาน หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้ง จงัหวัดเพชรบุรี และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย จังหวัดเพชรบูรณ แหงละ 2 คน 

รวมทัง้หมด 6 คน   

   2. ผูใชบริการที่เปนสมาชกิหองสมุดเรือนจําชั่วคราว จากหองสมุด 3 แหงๆ ละ 8 คน 

รวมทัง้หมด 24 คน โดยแบงกลุมผูใชบริการ เปน 3 กลุม คือ เจาหนาที่เรือนจํา 6 คน ผูตองขัง 9 คน 

และประชาชนทั่วไป จาํนวน 9 คน 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวจิัย ไดแก 

  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการดําเนินงานและปญหาในการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราว ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง และการใชหองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวของผูใชบริการ 

 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนนิการสัมภาษณผูใหขอมูลหลกัจาํนวน 30 คน โดย

ใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลาประมาณ 1 เดือน คือ ตั้งแตวันที่ 1-31 มีนาคม 2555 

 
 4. การจัดกระทําขอมลูและการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยดําเนนิการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี ้

   4.1 ผูวิจัยดาํเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับการเกบ็รวบรวมขอมลู ใน 

การดําเนินการสัมภาษณแตละครั้งผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณที่ไดรับในแตละครั้ง

ทันที ซึง่เปนการวิเคราะหขัน้ตนเพื่อประเมินวาขอมูลทีไ่ดรับขณะสัมภาษณนัน้มีคณุภาพและปริมาณ

เพียงพอกบัประเด็นปญหาทีจ่ะวิจัยหรือไม หากพบขอผิดพลาดจะไดนําไปปรับปรุงในการดําเนนิ 

การสัมภาษณคร้ังตอไป 

   4.2 การวิเคราะหเนื้อหาโดยละเอียดภายหลังเสร็จส้ินการสัมภาษณ ซึง่เปนกิจกรรมที่

ดําเนนิการตอเนื่องจากการสัมภาษณ โดยมีข้ันตอนดงันี ้

    4.2.1 การถอดคําสัมภาษณใหเปนเนื้อหา โดยกระทาํภายหลังจากเสร็จส้ินการ

สัมภาษณผูใหขอมูลแตละคน คือ การนาํเทปบันทึกเสยีงคําสัมภาษณมาถอดความแบบคําตอคํา แลว

นํามาจัดพมิพดวยโปรแกรมประมวลผลคาํ เพื่อถอดคําสัมภาษณใหเปนเนื้อหาในรปูแบบแฟมเอกสาร 

    4.2.2 การตรวจสอบความถกูตองของเนื้อหา เปนขั้นตอนการนําเนื้อหาในแฟม

เอกสารมาพิสูจนอักษร และสงใหผูใหขอมลูตรวจสอบรับรองความถูกตองของขอมูลกอนที่จะนําไป

วิเคราะหในขัน้ตอนตอไป 

    4.2.3 การเขารหัสขอมูล เปนขั้นตอนการทอนขอมูล เพื่อคัดเลือกเฉพาะขอมูลทีม่ี

ความสัมพันธกันกับประเด็นปญหาการวิจยั 

    4.2.4 การแปลผลจากขอมลูที่เขารหัสแลว เปนขั้นตอนการแสดงหลกัฐานขอมูล 

โดยการวเิคราะหและการตีความขอมูลจากรหัสขอมูลดวยวธิีอุปนยั โดยการตีความสรางขอสรุปจากสิ่ง

ที่มองเหน็เปนรูปธรรม เชน การทาํงาน สภาพความเปนอยู สภาพการใชหองสมุด เปนตน เพื่อคนหา

ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและปญหาของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในดานงานบรหิาร งานเทคนคิ
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และงานบริการ ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวชิาชีพของผูตองขังเรือนจาํชัว่คราว และการใช

บริการหองสมดุ 

   4.3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากการสมัภาษณและการสํารวจสภาพโดยทัว่ไป 

   4.4 นาํขอมูลที่ไดจากการสรุปผลวิเคราะหขอมูลการสมัภาษณและขอมูลการสํารวจ

มาสรุปผลแบบบรรยาย 

   4.5 นาํประเดน็สําคัญมาสรางแนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว  

ที่เหมาะสมกบัหองสมุดเรือนจําชัว่คราวในประเทศไทย 

 
สรุปและการอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษามีขอทีน่าสนใจและอภิปรายผล ดงันี ้
  การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
   1. ดานงานบรหิาร 

    1.1 โครงสรางการบริหาร พบวา หองสมุดเรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหงมโีครงสราง

การบริหารงานโดยเปนหนวยงานในสงักัดฝายการศึกษา เรือนจาํจงัหวัด ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวเปนไป

ตามการจัดแบงโครงสรางการบริหารงานภายในเรือนจาํจังหวัดที่กาํหนดใหงานหองสมุดเปนหนวยงาน

หนึง่ในสงักัดของฝายการศึกษาและอยูในความรับผิดชอบของหัวหนาเรือนจาํชั่วคราว และสอดคลอง

กับมาตรฐานสําหรับหองสมุดเรือนจํา/ทณัฑสถาน พ.ศ.2550 (กรมราชทัณฑ. 2550: 4) ที่กําหนดให 

การควบคุม กาํกับดูแลงานหองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน เปนงานในความรับผิดชอบของสวนสงเสริม

การศึกษา สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ ทัง้นี้อาจเนื่องจากหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเปนแหลง

เรียนรูที่สําคญัในเรือนจํา เพราะเปนสถานทีท่ี่ใหบริการขาวสารความรูตางๆ ทีเ่ปนประโยชนแก

เจาหนาที่และผูตองขัง โดยเฉพาะขอมูลทีส่นับสนนุการศึกษา การฝกวิชาชพีและฐานการเรียนรูตางๆ  

    1.2 นโยบายการบริหารงานหองสมุด หองสมุดเรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหงเปน

แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงใหกับชุมชนและเปนแหลงขอมูลสําหรับผูตองขัง เจาหนาที่และ

ประชาชนทัว่ไป ยกเวนหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยที่ไมไดจัดใหบริการแกประชาชนทั่วไป 

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยมีการจัดทาํแผนระยะยาว โดย

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งมีแผนระยาวที่มุงเนนการประชาสัมพนัธใหประชาชนทัว่ไปเขามาใช

หองสมุด โดยสามารถสมัครเปนสมาชิกและยืม-คืนหนงัสอืได ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอย

มีแผนระยะยาวที่มุงเนนการปรับปรุงอาคารหองสมุด การพัฒนางานเทคนิคใหมีมาตรฐานตามหลัก

สากล และการนําคอมพวิเตอรมาใชในงานหองสมุด นอกจากนีห้องสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้ยังมี

แผนการจัดเตรียมทีน่ั่งอานสําหรับพระสงฆดวย ซึง่ผลการวิจัยดงักลาวเปนตามไปวตัถุประสงคใน 
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การจัดตั้งหองสมุดเรือนจําทีต่องการสนบัสนุนการศึกษาและพัฒนาทกัษะอาชีพใหกับผูตองขัง บริการ

ขอมูลขาวสารความรูทีเ่ปนประโยชน เสริมทักษะการเรียนรูและการแสวงหาความรู รวมทัง้นันทนาการ

ใหกับผูตองขังและเจาหนาที ่ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับหองสมุดเรือนจํา/ทณัฑสถาน  

พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ (2550: 3-4) ระบุวากาํหนดใหจัดตั้งหองสมุดในเรือนจาํเพื่อเปนแหลง

เรียนรูและใหบริการสารสนเทศแกผูตองขงัและเจาหนาที ่สําหรับประชาชนทั่วไปที่ไมสามารถเขาใช

บริการของหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยไดนั้น อาจเปนเพราะที่ตั้งของหองสมุดอยูภายในสวน

ปฏิบัติงานของผูตองขังหญงิ เจาหนาที่จงึไมสะดวกในการใหบริการและการรักษาความปลอดภัย

ใหกับประชาชนที่ตองการเขาใชหองสมุด สําหรับการวางแผนประชาสมัพันธใหประชาชนทั่วไปเขาใช

หองสมุดและการจัดทีน่ั่งอานสําหรับพระสงฆในหองสมดุเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้ อาจเปนเพราะที่ตั้ง

ของเรือนจํามพีื้นที่ติดกับวัด โรงเรียนและเขตชุมชน ซึง่หองสมุดเรือนจาํสามารถเปนแหลงเรียนรูอีก

แหลงหนึง่ที่ประชาชนสามารถใชบริการไดและเปนการประชาสัมพนัธภาพลักษณทีด่ีของเรือนจํา จาก

การทีห่องสมดุมีการใหบริการที่นัง่อานบนพืน้ซึ่งไมสะดวกในการใหบริการแกพระสงฆ หองสมุดจึงมี

แผนที่จะปรับปรุงทีน่ั่งอาน สวนการวางแผนปรับปรุงอาคารหองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยอาจเปน

เพราะหองสมดุเปนอาคารดนิที่มีความรวนทาํใหอาคารหองสมุดชาํรุดไดงาย 

    1.3 บุคลากร พบวา หองสมดุเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหงมีบุคลากร จาํนวน  

2 คน ไดแก บรรณารักษ 1 คน และผูชวยบรรณารักษ 1 คน ซึง่บรรณารักษที่ปฏิบัติงานในหองสมดุเปน

ผูที่ไมมีวฒุิการศึกษาทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร โดยบรรณารักษจากหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวแคนอยเปนแหงเดียวที่ไมเคยไดรับการอบรมความรูเกีย่วกับหองสมดุที่จัดโดย 

กรมราชทัณฑ ทัง้นี้เนื่องจากหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเปนหองสมุดขนาดเล็ก มีทรัพยากรสารสนเทศ

และผูใชจํานวนไมมาก การกําหนดใหมีผูปฏิบัติงานเพยีง 2 คนจงึเพยีงพอตอปริมาณงาน ซึ่งผูชวย

บรรณารักษซึ่งเปนผูตองขังสามารถแบงเบาภาระงานของบรรณารักษไดอยางมากเพราะบรรณารักษ

ตองปฏิบัติงานทัง้งานหองสมุดและงานอืน่ๆของเรือนจาํ ซึง่สอดคลองกับมาตรฐานสําหรับหองสมุด

เรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ (2550: 14-15) ที่กาํหนดใหจัดบุคลากรปฏิบัติงาน

ประจําหองสมดุไมนอยกวา 1 คน ผานการศึกษาอบรมดานบรรณารักษ และจัดผูตองขังทีม่ีความรู

ความสามารถและมีความประพฤติดีชวยงานหองสมุดตามความเหมาะสม สําหรับบรรณารักษที่ไมมี

วุฒิทางบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตรอาจเปนเพราะผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนา 

เรือนจํา เปนเจาหนาที่ในเรือนจําที่มวีุฒิการศึกษาสาขาอื่น ซึง่สอดคลองกับผลการวจิัยของ สุพจน ชู

แกว (2524: บทคัดยอ) ทีพ่บวา เจาหนาทีบ่รรณารักษหองสมุดไมมีวฒุิทางบรรณารักษศาสตร สวน

บรรณารักษทีไ่มเคยไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกบัหองสมุดอาจเปนเพราะเพิ่งไดรับมอบหมายใหทาํ

หนาที่ในตําแหนงบรรณารักษ 
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    1.4 งบประมาณ พบวา หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 3 แหงไดรับงบประมาณ

แตกตางกนั โดยหองสมุดเรอืนจําชัว่คราวเขากลิ้งไดรับงบประมาณมากที่สุด จาํนวน 20,000 บาท ซึ่ง

แบงเปนคาจัดหาหนงัสือ 15,000 บาทและคาวัสดุ 5,000 บาท ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขา

นอยไดรับงบประมาณ 15,000 บาท และหองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยไดรับงบประมาณ 5,000 

บาท ทัง้นี้อาจเนื่องจากหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยมีขนาด

ใหญกวาหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยจึงไดรับการจดัสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากร

สารสนเทศมากกวา 

    1.5 อาคารสถานที่ พบวา หองสมุดเรือนจาํชั่วคราว 2 แหง คือ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราวแคนอยมลัีกษณะเปนอาคารดิน โดยหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งมีสภาพโดยรอบเปนปาธรรมชาติและมีศาลาเรือนไมรอบๆ บริเวณหองสมุด สวน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยเปนอาคารที่ตั้งอยูใกลกบัอาคารศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 

ขณะที่หองสมดุเรือนจําชั่วคราวเขานอยมลัีกษณะเปนอาคารไม มีศาลาไทยประยุกตโดยรอบหองสมุด

และมีบรรยากาศของหองสมดุในสวน ทัง้นีอ้าจเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้และ

เรือนจําชัว่คราวแคนอยเปนพื้นที่สําหรับทาํไรของประชาชน การสรางอาคารหองสมุดจึงใชดินเปน

สวนผสมหลักเพื่อใหมีความกลมกลนืไปกบัสภาพแวดลอมโดยรอบและเปนการใชทรพัยากรดินใน

เรือนจําใหเกิดประโยชน ในขณะที่เรือนจาํชัว่คราวเขานอยมีสภาพโดยรอบเปนตนไมใหญเปนจาํนวน

มากและประชาชนโดยรอบมอีาชีพทําสวน การสรางอาคารหองสมุดเพือ่ใหกลมกลนืไปกับ

สภาพแวดลอมโดยรอบจึงมลัีกษณะเปนอาคารไม ดังนัน้อาคารหองสมุดเพื่อใหกลมกลืนไปกับ

สภาพแวดลอมโดยรอบจึงเปนอาคารไม ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับหองสมุดเรือนจํา/ 

ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ  (2550: 15-16) ที่ระบวุาภายนอกอาคารหองสมุดใหมี

บรรยากาศที่รมร่ืนเอื้อตอการเรียนรู มีความสวยงาม สอดคลองกับสภาพทองถิ่น และมีสภาพภูมทิศัน

ที่เชิญชวนใหเขามาใชบริการ  

    1.6 ทรัพยากรสารสนเทศ พบวา หองสมุดเรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหงจดัใหบริการ

หนงัสือที่เนนเนื้อหาเกีย่วกับการเกษตร โดยหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งมหีนังสือใหบริการมาก

ที่สุด จํานวน 5,100 รายการ รองลงมาคือหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย จาํนวน 3,300 รายการและ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย จาํนวน 1,478 รายการ สําหรับการใหบริการสื่อโสตทัศนนัน้ หองสมุด

เรือนจําชัว่คราวเขานอยมีส่ือโสตทัศนใหบริการมากที่สุด จํานวน 70 รายการ รองลงมาคือหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง จํานวน 50 รายการและหองสมดุเรือนจําชั่วคราวแคนอย จาํนวน 40 รายการ 

หองสมุดทั้ง 3 แหงยังมวีารสารใหบริการ จํานวน 2 ชื่อ และหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ยงัมี

หนงัสือพมิพทองถิ่นใหบริการ จํานวน 1 ชือ่ ทัง้นี้เนื่องจากเรือนจําชั่วคราวเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพ
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เกษตรใหกับผูตองขัง ทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดจึงเนนการจัดหาหนงัสือทางเกษตรกรรมเปน

หลักและมหีนงัสือทัว่ไป รวมทั้งหนังสือนวนิยาย การตูนใหบริการเพือ่ความบนัเทงิดวย จากการที่

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งม ีและหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขานอยมีทรัพยากรสารสนเทศ

มากกวาหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอย อาจเปนเพราะหองสมุดทัง้สองแหง ไดรับงบประมาณใน 

การจัดหาทรพัยากรสารสนเทศมากกวาหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอย สวนวารสารที่หองสมุด

เรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหงไดรับบริจาค อาจเปนเพราะภาคเอกชนตองการสนับสนนุใหหองสมุดเปน

แหลงเผยแพรขาวสารที่เปนประโยชนแกผูใชบริการ เพราะวารสารนาํเสนอเนื้อหาทีท่ันสมยัและเปน

เร่ืองใกลตัวทีอ่าจเกี่ยวของกับผูใชบริการ ผลการวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจยัสอดคลองกับ

งานวิจยัของ แล็กเซียน  (Lagzian.  2007: Online) ที่พบวาทรัพยากรสารสนเทศที่จัดใหบริการใน

หองสมุดเรือนจําประเทศอหิรานเปนหนังสอืมากที่สุด และหองสมุดสวนใหญมวีารสารใหบริการ  

2-5 ชื่อเร่ือง และสอดคลองกับผลการวจิัยของ สุพจน ชแูกว (2524: บทคัดยอ) ทีพ่บวาหองสมุด

เรือนจํากลางคลองเปรมมีหนังสือใหบริการมากที่สุด 

    1.7 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก พบวา หองสมุดเรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหง

มีโทรทัศนใหบริการ จํานวน 1 เครื่อง โดยหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอยมีคอมพวิเตอรสําหรับการดําเนินงานหองสมุด จาํนวน 1 เครื่อง นอกจากนีห้องสมุด

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งยังมีเครื่องถายเอกสารสําหรับการดําเนนิงานหองสมุดและการใหบริการแกผูใช 

จํานวน 1 เครือ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใหบริการโทรทศันในหองสมดุจะชวยใหผูใชบริการไดทราบ

ขาวสารที่เปนประโยชนและไดพักผอนจากการชมรายการโทรทัศน สําหรับคอมพิวเตอรของหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอย อาจเปนเพราะหองสมุดใชโปรแกรม

บริการงานหองสมุด Public Library Services (PLS) จึงตองใชคอมพวิเตอรในการทํางาน โดยเฉพาะ

การใหบริการยืม-คืนหนงัสอื สวนเครื่องถายเอกสารที่ใหบริการของหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้ง

นั้น อาจเปนเพราะผูชวยบรรณารักษตองจัดเตรียมรายงานตางๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานและใหความ

ชวยเหลือแกผูตองขังในการจัดเตรียมจดหมายสวนตวัของผูตองขัง ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสาํหรับ

หองสมุดเรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ (2550: 15) กําหนดใหครุภัณฑของหองสมุด 

เรือนจําตองมคีวามสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพการบริหารจัดการของเรือนจําและเอื้ออํานวย

ความสะดวกแกผูใชบริการ 

   2 ดานงานเทคนิค 

    2.1 การคัดเลอืกทรัพยากรสารสนเทศ พบวา บรรณารักษหองสมุดเรอืนจํา

ชั่วคราวทั้ง 3 แหงเปนผูดําเนินการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศมาใหบริการในหองสมุด โดยสอบถาม

ความตองการของผูตองขังและเจาหนาที ่บรรณารักษของหองสมุดทัง้ 3 แหงมวีิธีคนหาหรือสํารวจ
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รายการทรัพยากรสารสนเทศที่แตกตางกนั คือ หองสมดุเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้ใชวิธีคนหารายการ

จากวารสารการเกษตร หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยใชวิธีคนหารายการจากฝายการศึกษา 

เรือนจําจงัหวดันานและคนหาจากอนิเทอรเน็ต และหองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยใชวิธีสํารวจ

รายการจากรานจาํหนายหนังสือ ทัง้นี้อาจเปนเพราะบรรณารักษมีหนาที่รับผิดชอบหองสมุด

โดยเฉพาะการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ตองทําการสอบถามความตองการสารสนเทศของ

ผูใชบริการเพือ่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซึ่งผลการวิจยั

ดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยของ เชอรลีย (Shirley.  2003: Online) ที่พบวาบรรณารักษหองสมุด

เรือนจําตองดาํเนนิการสํารวจความตองการทรัพยากรสารสนเทศที่มีความหลากหลายของผูตองขงั จา

การที่บรรณารักษหองสมุดเรอืนจําชัว่คราวใชวิธีคนหารายการทรัพยากรสารสนเทศจากวารสาร 

อินเทอรเน็ต รานจาํหนายหนังสือ และฝายการศึกษาของเรือนจาํ อาจเปนเพราะความสะดวกในการ

คนหาขอมูลและการเดินทางเพื่อจัดซื้อทรพัยากรสารสนเทศของบรรณารักษ  

    2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา หองสมุดเรือนจําชัว่คราวทัง้ 3 แหงมี

วิธีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเหมือนกนัคือใชการตรวจสอบรายการที่เลือกไววาหองสมุดมหีรือไม 

หากทรัพยากรไมมีใหบริการในหองสมุด บรรณารักษจะซื้อจากรานหนังสือภายในอาํเภอหรือจังหวัด 

นอกจากนีย้ังใชวิธีการขอรับบริจาคหนงัสอืดวย ทั้งนี้อาจเปนเพราะงบประมาณจํากัดการจัดซื้อ

ทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะหนังสือไมควรมีฉบับซํ้ากับที่มีอยูแลว เนื่องจากราคาหนังสือในปจจุบัน

มีราคาสูง สําหรับการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากรานจําหนายหนงัสือในอําเภอหรือจังหวัดที่

เรือนจําตั้งอยู อาจเปนเพราะความสะดวกในการเดนิทางของบรรณารักษ สวนการไดรับบริจาคหนังสือ

นั้น อาจเนื่องจากมีผูเขามาศึกษาดูงานศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในเรือนจาํชั่วคราว และทราบ

วาเรือนจํามหีองสมุดจึงตองการบริจาคหนงัสือและวารสารฉบับลวงเวลา     

    2.3 การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ พบวา หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวทั้ง 3 แหงมกีารลงทะเบียนหนังสือในสมุดทะเบียน ซึง่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยเปนแหง

เดียวทีก่ารลงทะเบยีนหนงัสือยังไมเรียบรอย หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยและหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอยจัดสงหนงัสอืใหหองสมุดเรือนจําจงัหวัดวิเคราะหหมวดหมูหนังสือโดยใชระบบการจัด

หมูหนงัสือของดวิอี้ ขณะทีห่องสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งมีบรรณารักษเปนผูกําหนดเลขหมูหนงัสือ

โดยใชระบบการจัดหมูหนงัสือของดิวอี้ หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราว

เขานอยทํารายการทรัพยากรสารสนเทศลงโปรแกรมหองสมุด PLS ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราว 

แคนอยไมมีโปรแกรมหองสมดุสําหรับทาํรายการทรัพยากรสารสนเทศ การที่ผลการวิจยัเปนเชนนี้อาจ

เปนเพราะบรรณารักษที่ปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยและหองสมุดเรือนจําชั่วคราว 
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แคนอยมีหนาที่รับผิดชอบเพียงจัดหาทรพัยากรสารสนเทศ แตการวิเคราะหและทํารายการทรัพยากร

สารสนเทศเปนหนาที่ของบรรณารักษหองสมุดเรือนจาํจังหวัด เพราะมีความพรอมในดานบุคลากรและ

อุปกรณ ขณะที่บรรณารักษหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งเปนผูกาํหนดเลขหมูหนงัสือเองนั้น

เนื่องจากบรรณารักษไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง สําหรับใชระบบการจัดหมวดหมูของดิวอี้อาจเปน

เพราะหองสมดุเรือนจําชั่วคราวมีขนาดเลก็และมีทรัพยากรสารสนเทศไมมาก ซึง่สอดคลองกับ

มาตรฐานสาํหรับหองสมุดเรอืนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทณัฑ (2550: 11) ที่กาํหนดให

จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศแบบทศนิยมของดิวอี้ หรือระบบอื่นตามความเหมาะสม และสอดคลองกับ

ผลการวิจยัของ แล็กเซยีน  (Lagzian.  2007: Online) ทีพ่บวา หองสมดุเรือนจําในประเทศอิหรานใช

ระบบการจัดหมวดหมูของดิวอี้ สําหรับผลการวิจยัทีพ่บวาหองสมุดเรอืนจําชัว่คราวแคนอยไมมี

โปรแกรมหองสมุดสําหรับทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ อาจเนื่องจากหองสมุดอยูระหวาง 

การปรับปรุงและจะนาํโปรแกรมหองสมุดมาใชในอนาคตอันใกลนี ้   

    2.4 การบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ พบวา หองสมดุเรือนจําชั่วคราว 

เขานอยและหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยมีวิธกีารบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ โดยสงให

หองสมุดเรือนจําจังหวัดเปนผูดําเนนิการให ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งดําเนนิการซอมเอง

โดยมีคูมือการซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ ทัง้นี้เนื่องจากหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยและ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยไมมงีบประมาณสําหรบัการจัดซื้อวัสดุซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

จึงสงใหหองสมุดเรือนจําจงัหวัดนานและหองสมุดเรือนจําจังหวัดเพชรบูรณเปนผูดําเนนิการให เพราะ

มีความพรอมดานอุปกรณบาํรุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศ ในขณะทีห่องสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้ง

มีงบประมาณสําหรับซ้ือวัสดุและมีคูมือการซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศจงึสามารถดําเนินการ

ไดเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวทางสําหรับการบริการหองสมุดเรือนจํา ทีจ่ัดทําโดย เลหแมน; และล็อก 

(Lehmann; & Locke. 2005: Online) ที่ระบุวาทรัพยากรหองสมุดควรมีการจัดการและบํารุงรักษา

ตามมาตรฐานทางวิชาชพีและควรมีการนาํมาจัดแสดงและสงเสริมการใช และสอดคลองกับมาตรฐาน

สําหรับหองสมุดเรือนจํา/ทณัฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ (2550: 11) ระบุวาใหมกีารเตรียมตัว

เลม การซอมบํารุงรักษาหนงัสือและสื่อตางๆ ใหอยูในสภาพพรอมใหบริการ 

   3 ดานงานบรกิาร 

    3.1 บริการยืม-คืน พบวา หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอยกําหนดสทิธิการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศโดยเจาหนาทีย่ืมได 2 เลม/5 วันและ

ผูตองขังยืมได 1 เลม/3 วัน โดยใหบริการยมื-คืนผานโปรแกรมหองสมดุ PLS ขณะทีห่องสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวแคนอยกําหนดสทิธกิารยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศโดยเจาหนาที่และผูตองขังยืมได  
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2 เลม/2 วัน และใหยืมนิตยสารได 1 วัน โดยใหบริการยมื-คืนดวยระบบดั้งเดิม หองสมุดทั้ง 3 แหงใช

วิธีเขียนรายการทรัพยากรสารสนเทศลงในสมุดยืม-คืน สําหรับการใหบริการยืม-คืนแกบุคคลภายนอก

นั้นมหีองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งเพียงแหงเดียวที่ใหบริการแกพระสงฆจากวัดเขากลิ้งโดยกําหนด

สิทธิเชนเดียวกับเจาหนาที่ ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวเปนไปตามกฎระเบยีบบริการยืม-คืนที่เหมาะสมของ

แตละเรือนจํา โดยการบนัทกึรายการยืม-คืนทรพัยากรสารสนเทศในสมดุก็เพื่อเก็บสถติิการใชบริการ 

และจากผลการวิจัยทีพ่บวาหองสมุดเรือนจําชั่วคราว 2 แหงใชโปรแกรมหองสมุด PLS ในการใหบริการ

ยืม-คืนดวยนัน้ หองสมุดควรพิจารณาขอมูลการยืม-คืนจากระบบใดระบบหนึ่งเพื่อไมใหเกิดความ

ซ้ําซอนในเก็บสถิติขอมูล ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสาํหรับหองสมุดเรอืนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550  

ที่กรมราชทัณฑ (2550: 12) ระบุวาใหหองสมุดเรือนจํากาํหนดจํานวนหนงัสือและระยะเวลาการยมื-

คืนในแตละครั้งตามความเหมาะสม สําหรบัหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งใหบริการยืม-คืนแก

พระสงฆจากวดัเขากลิ้ง ทัง้นีเ้นื่องจากหัวหนาเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้เปนผูอนุญาตใหพระสงฆ

สามารถยืม-คืนหนังสือไดโดยใชสิทธิเทากบัเจาหนาที ่เนือ่งจากหองสมดุอยูใกลวัดจึงมีพระสงฆมาใช

บริการดวย 

    3.2 บริการตอบคําถามและชวยคนควา พบวา หองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง

เปนเพียงแหงเดียวที่จัดใหบริการตอบคําถามและชวยคนควา โดยมีผูชวยบรรณารักษเปนผูใหบริการ 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูชวยบรรณารักษของหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งไดรับมอบหมายใหทํางานใน

หองสมุดทุกวนั ในขณะที่ผูชวยบรรณารักษหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยและหองสมุดเรือนจาํ

ชั่วคราวแคนอยไมไดทํางานในหองสมุดทกุวัน ทั้งนี้เนื่องจากผูตองขังไดรับการอภัยโทษเปนจาํนวน

มาก ทาํใหผูตองขังทีเ่หลือตองชวยกันปฏบิัติหนาที่ดูแลฐานการเรียนรูและบริเวณทัว่ไปภายในเรอืนจํา  

    3.3 บริการสิ่งพิมพตอเนื่อง หองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 แหงจัดใหบริการ

ส่ิงพิมพตอเนือ่ง ไดแก วารสารชีวจิต นิตยสารซีเคร็ต และวารสารบรจิาคซึ่งเปนฉบบัเกา หองสมดุ

เรือนจําชัว่คราว 2 แหงยังจดัใหบริการวารสารอื่นๆ ที่เปนวารสารฉบับไมตอเนื่อง คือ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งใหบริการวารสารเกษตรประณีต เทคโนโลยกีารเกษตร นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟก 

และคอมพิวเตอรทูเดย ขณะที่หองสมุดเรือนจําชัว่คราวแคนอยใหบริการวารสารเทคโนโลยชีาวบาน 

และนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟก สําหรบัการใหบริการหนงัสือพิมพมีหองสมุด 2 แหงที่ใหบริการ

ภายนอกหองสมุดคือหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิง้จดัใหบริการในสวนบริการลางรถและหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวแคนอยจัดใหบริการที่รานอาคารของเรือนจํา ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวแสดงใหเหน็วา 

การใชบริการสิ่งพิมพตอเนือ่งเปนบริการตามความเหมาะสมของแตละหองสมุด โดยที่ส่ิงพิมพตอเนื่อง

ที่จัดหามาใหบริการสวนใหญมีเนื้อหาเกีย่วกับเกษตรกรรม อาจเปนเพราะใหสัมพนัธกับการเรียนรู

วิชาชพีเกษตรที่จัดเปนกิจกรรมสําคัญในเรอืนจํา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานหองสมดุเรือนจํา/ 
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ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ (2550 : 9) กําหนดวาใหหองสมุดขนาดเล็กบอกรับวารสารและ

นิตยสารที่มีเนือ้หาสาระเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาชพี ศีลธรรมจรรยา กฎหมายและ

กระบวนการยตุิธรรม (ไมนับรวมวารสารและนิตยสารบริจาค) อยางนอย 3 ชื่อเร่ือง สอดคลองกับ

ผลการวิจยัของ แล็กเซยีน  (Lagzian.  2007: Online) ทีร่ะบุวาหองสมดุเรือนจําของประเทศอิหราน

สวนใหญมีวารสารใหบริการ 2-5 ชื่อ และยังสอดคลองกับผลการวจิัยของ สุพจน แกวชูกุล (2524: 

บทคัดยอ) ทีพ่บวา หองสมุดทัณฑสถานหญิงบอกรับวารสารและนิตยสารจํานวน 7 รายการ สําหรับ

ผลการวิจยัทีพ่บวาหองสมดุเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้จัดบริการหนังสือพิมพไวในสวนบริการลางรถและ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอยจัดใหบริการที่รานอาหารของเรือนจํา ทัง้นี้อาจเปนเพราะสวนบริการ

ลางรถและรานอาหารของเรอืนจํามีประชาชนทัว่ไปมาใชบริการมากจึงควรจัดบริการหนงัสือพมิพไวให

ผูที่เขามาใชบริการไดอานระหวางรอรับบริการ 

    3.4 บริการการอาน หองสมดุเรือนจําชั่วคราว 2 แหง คือ หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมดุเรือนจําชั่วคราวแคนอยจัดที่นัง่อานบนพืน้ ขณะที่หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอยจัดโตะ-เกาอี้สําหรับนัง่อาน หองสมุดเรอืนจําทั้ง 3 แหงมีการจัดมุมหนงัสือตางๆ 

ภายในหองสมุด  หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้และหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยยงัอนุญาตให

ผูใชบริการนําหนงัสือออกไปอานที่ศาลารอบๆ หองสมดุได ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยมี

บริการวารสารลวงเวลาใหบริการทีห่องอิ่มอุนในสวนหนาเรือนจาํ สําหรับการจัดบริการที่นัง่อานบนพืน้

ของหองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิง้และหองสมุดเรือนจําชั่วคราวแคนอย อาจเปนเพราะสภาพอาคาร

หองสมุดสรางจากดินจึงตองการใหผูใชบริการไดนั่งสัมผัสกับธรรมชาต ิสวนการอนญุาตใหผูใชบริการ

นําหนงัสือออกไปอานที่ศาลารอบๆ หองสมุดหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอย อาจเปนเพราะตองการใหผูใชบริการสามารถอานหนังสือในอิริยาบทตางๆ ได สําหรับ

การใหบริการวารสารลวงเวลาทีห่องอิ่มอุนของเรือนจาํชั่วคราวแคนอย ทัง้นี้อาจเปนเพราะผูตองขัง

บางสวนปฏิบตัิงานในสวนหนาของเรือนจาํ ไดแก บริการลางรถ บริการนวด และรานอาหารของ

เรือนจํา จึงไมสะดวกเดนิทางมาใชบริการที่หองสมุดได ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสําหรับหองสมุด

เรือนจํา/ทัณฑสถาน พ.ศ.2550 ที่กรมราชทัณฑ (2550: 12) กาํหนดวาใหมีบริการการอานอยางทัว่ถึง

เหมาะสมกับสถานที่และขนาดของหองสมุด 
 ปญหาในการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
  หองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้ 3 กรณีศึกษาประสบปญหาการในดําเนนิงานหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวที่สอดคลองกนัดานงานบริหาร และดานงานเทคนิค ดังนี ้

   1. ดานงานบรหิาร พบวา หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวทัง้ 3 แหงประสบปญหาดานงาน

บริหาร คือ งบประมาณมีจาํกัดทําใหจัดหาทรัพยากรสารสนเทศไดนอย และบรรณารักษตองปฏิบัติ
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หนาที่อ่ืนในเรือนจํา เชน การปฏิบัติหนาทีท่ัณฑวิทยา การดูแลฐานการเรียนรู เปนตน ซึง่สงผลใหไม

สามารถดูแลงานหองสมุดไดอยางเต็มที ่หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราว

เขานอยยังประสบปญหาเกีย่วกับการขาดความตอเนื่องในการทํางานของผูชวยบรรณารักษเมื่อ

ผูตองขังพนโทษทําใหตองมกีารสอนงานใหม ขณะที่หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยประสบปญหา

เร่ืองของอาคารหองสมุดทีม่สีภาพชํารุด ทัง้นี้จากการทีห่องสมุดประสบปญหาเกี่ยวกับงบประมาณ

อาจเปนเพราะหองสมุดไดรับงบประมาณนอยโดยไมเพยีงพอในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศให 

ตรงกับความตองการของผูใชบริการ ซึ่งผลการวิจยัดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจยัของ เชอรลีย 

(Shirley.  2003: Online) ที่พบวางบประมาณที่จาํกัดเปนปญหาตอประสิทธิภาพของการใหบริการใน

หองสมุดเรือนจํา และสอดคลองกับผลการวิจัยของ เคอรร่ี; และคนอื่นๆ (Curry; et al.  2003: Online)  

ที่พบวา ส่ิงที่หองสมุดเรือนจาํตองไดรับการสนับสนนุในดานงบประมาณเพื่อการจดัซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ สําหรับปญหาทีบ่รรณารักษมภีาระงานมากและการขาดความตอเนื่องในการทํางานของ

ผูชวยบรรณารกัษผูชวย อาจเปนเพราะนอกจากบรรณารกัษจะปฏิบัติงานหองสมุดแลวยังตอง

ปฏิบัติงานอืน่ๆ เชน การปฏบิัติหนาทีท่ัณฑวทิยา การดูแลฐานการเรียนรู และงานอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย เปนตน จึงทําใหบรรณารักษไมสามารถปฏิบัติงานหองสมุดไดอยางเตม็ที่ และเมื่อผูชวย

บรรณารักษทีป่ฏิบัติงานพนโทษแลว หวัหนาเรือนจําตองใชเวลาการในพิจารณาคัดเลือกผูตองขังที่มา

ทําหนาที่ผูชวยบรรณารักษตองใชเวลานาน และผูชวยบรรณารักษไมไดทําคูมือการปฏิบัติงานไวจึง

ตองทําใหมีการสอนงานใหมใหกับผูชวยบรรณารักษที่มาปฏิบัติงานคนใหม ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาคาร

หองสมุดของเรือนจําชั่วคราวแคนอยเปนอาคารดินที่มีความรวนมากกวาอาคารดินของเรือนจาํ

ชั่วคราวเขากลิ้งจึงทําใหอาคารหองสมุดของเรือนจาํชั่วคราวแคนอยชาํรุดไดงาย 

   2. ดานงานเทคนิค พบวา หองสมุดเรือนจาํชั่วคราว 3 แหงประสบปญหาดานงาน

เทคนิคที่แตกตางกนั คือ หองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดความ

ตอเนื่องในการทํางานดานเทคนิคเนื่องจากผูตองขังพนโทษแลวทําใหบรรณารักษตองสอนงานใหมเมื่อ

ไดผูตองขังมาทําหนาที่แทน หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยประสบปญหาเกี่ยวกับการขาดอุปกรณ

เกี่ยวกับการซอมบํารุงเมื่อมหีนงัสือชํารุดมากๆ ตองสงเขาหองสมุดเรือนจําจงัหวัดนาน และหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวแคนอยประสบปญหาเกี่ยวกับบรรณารักษเพิง่ไดรับมอบหมายใหดแูลงานหองสมุดจึง

ไมมีความรูวาตองทํางานเทคนิคอยางไร ทั้งนี้จากการพบปญหาที่เกีย่วของกับงานเทคนิคของหองสมุด

เรือนจําชัว่คราวเขากลิ้ง อาจเปนเพราะงานเทคนิคมีความสําคัญตอการทํางานของหองสมุดอยางมาก 

เพราะการปฏบิัติงานเทคนคิเปนงานที่มีรายละเอยีดมากและตองใชความรูเฉพาะดานบรรณารักษ เมื่อ

มีผูชวยบรรณารักษมาทาํงานแทนผูชวยบรรณารักษที่พนโทษไปแลวบรรณารักษจึงตองสอนงานให

ผูชวยบรรณารกัษคนใหม ซึง่ปญหาดังกลาวอาจเกิดจากการขาดคูมือการปฏิบัติที่ผูชวยบรรณารักษ



 127 

ไมไดจัดทําไวและไมมีการสงมอบงานจึงอาจสงผลการตอการปฏิบัติงานเทคนิคของหองสมุด สําหรับ

ปญหางานเทคนิคที่พบในหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขานอย อาจเปนเพราะหองสมดุเปนหองสมดุสาขา

ยอยของหองสมุดเรือนจําจงัหวัดนาน จงึไมมีงบประมาณสําหรับการจัดซื้อวัสดุซอมบํารุงทรัพยากร

สารสนเทศ ดงันัน้เมื่อมหีนังสือชํารุด จึงตองสงใหหองสมุดเรือนจําจงัหวัดนานเปนผูดําเนนิการให

เพราะมีความพรอมดานอุปกรณซอมบํารุง 
 ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
  ผลการวิจยัพบวา ผูตองขังมีอายุอยูระหวาง 20-46 ป สวนมากมีสถานภาพสมรส  

วุฒิการศึกษาสูงสุดสวนมากมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู สวนใหญประกอบอาชีพธุรกจิสวนตัว

และคาขาย รายไดกอนตองโทษอยูระหวาง 7,000 - 50,000 บาท และลักษณะความผิดที่ตองโทษคือ 

ผิดพระราชบญัญัติยาเสพติดและครอบครองอาวุธปน นอกจากนี้ผลการวิจยัยังพบวาผูตองขงัใน

เรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหงมคีวามตองการสารสนเทศเกีย่วกับวิชาชพีในเรือนจาํ โดยผูตองขังในเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งและเรือนจาํชั่วคราวเขานอยยงัตองการสารสนเทศเกีย่วกับวิชาชพีที่ไมสอนในเรือนจํา

ดวย ดังขอคนพบตอไปนี ้

   1. ความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีในเรือนจํา ผูตองขังในเรือนจําชัว่คราว

เขากลิ้งตองการสารสนเทศเกี่ยวกับการทําบานดนิ การชงกาแฟและการเกษตร ผูตองขังในเรือนจาํ

ชั่วคราวเขานอยตองการสารสนเทศเกีย่วกับการเลีย้งกบ การเลีย้งจิง้หรีด โรคสัตวและการปลูกผกัแบบ

ไมใชดิน และผูตองขังในเรือนจําชัว่คราวแคนอยตองการสารสนเทศเกีย่วกับการทาํน้ํายาเอนกประสงค 

การแปรรูปอาหาร งานประดิษฐ การเกษตร การขุดบอเลี้ยงปลาและการขุดรองแปลงผัก ทั้งนี้อาจมา

จากผูตองขงัแตละคนมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบภายในศนูยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและเมื่อมขีอ

สงสัยหรือประสบปญหาในการปฎิบัติงานอยากไดความรูเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากการถามเจาหนาที ่

ผูควบคุมแลว ก็ใชหองสมุดเพื่อศึกษาขอมลูที่จะนําไปปฏิบัติสําหรับงานที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งสวนมาก

จะเกี่ยวกับเทคโนโลยกีารเกษตร เชน เมื่อตองทําแปลงผักจึงตองการทราบขอมูลเกีย่วกับวิธีการขุดรอง

แปลงผัก วิธีการขุดบอเลี้ยงปลา เปนตน จากผลการวิจยัขางตนแสดงใหเหน็วาผูตองขังมีการใชบริการ

ของหองสมุดดวย ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของ กมลวรรณ พานิชการ  (2531: บทคัดยอ) ทีพ่บวา 

ผูตองขังที่มกีารศึกษาสูงกวาระดับมัธยมศกึษา คือระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญา มีความสนใจ

ในการอานและมีการใชบริการหองสมุดมากกวาผูตองขังที่มีการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตนและ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนีอ้าจเนื่องจากผูตองขังสวนใหญมีการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง และมีประสบการณในการใชหองสมุดทั้งกอนตองโทษและระหวางตองโทษ และสอดคลองกับ

ผลการวิจยัของ พรปวีณ นิลรัตน  (2551: บทคัดยอ) ทีพ่บวา หมวดวิชาเกษตรกรรมที่ผูตองขังสนใจ

มากที่สุด ไดแก วิชาการเลี้ยงปลาดุก-ปลาสวาย ทั้งนี้ผลการวิจยัยังพบวาผูตองขงัการเรียนรูเกี่ยวกบั
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การทาํน้าํยาเอนกประสงค การแปรรูปอาหาร การประดษิฐจากรงัไหม โดยคนหาขอมูลจากหองสมุด 

เชน การประดษิฐจากรงัไหม ศึกษาจากวารสารงานประดิษฐ ซึ่งจะนาํความรูที่ไดจากการทําน้ํายา

เอนกประสงค น้าํยาปรับผานุม และการแปรรูปอาหารไปใชในการประกอบอาชพีและใชใน

ชีวิตประจําวัน ที่ผลการวิจยัออกมาเปนเชนนีก้็เพราะเรือนจําชัว่คราวแคนอยเปนเรือนจําชัว่คราว

สําหรับผูตองขงัหญงิ อาจจะไมมีความถนดัในวิชาชพีเกษตรกรรมมากเทากับผูตองขงัชาย และ

ผูตองขังสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในเขตชุมชมเมืองที่ไมเหมาะในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดงันัน้

จึงตองมกีารเรยีนรูอาชพีอื่นๆ เพื่อเปนอาชพีทางเลือก เพราะเมื่อพนโทษแลวจะไดมอีาชีพติดตัว ซึง่

สอดคลองกับผลการวิจยัของ บาํรุงเกยีรติ วินัยพานิช  (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา การที่ผูพนโทษไดนํา

ความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมมาใชในการประกอบอาชพีเพราะมีความตั้งใจในการฝกอบรมและมี

ความมุงมัน่ทีจ่ะใชความรูในการประกอบอาชีพ มีที่อยูอาศัยใกลแหลงชุมชนและมทีนุในการประกอบ

อาชีพ นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับผลการวจิัยของ ปานดวงใจ ไกรสงัข  (2546: บทคดัยอ) ทีพ่บวา  

การฝกอบรมวชิาชีพผูตองขังในเรือนจาํจังหวัดสุพรรณบรีุเปนการสงเสริมใหผูตองขังมีความรูความ

ชํานาญในการฝกอบรมวิชาชีพและสามารถนําไปประกอบอาชีพไดเมื่อพนโทษแลว    

   2. ความตองการสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชพีที่ไมมีสอนในเรือนจาํ ผูตองขังในเรือนจาํ

ชั่วคราวเขากลิ้งตองการสารสนเทศเกีย่วกับกาแฟ เมลด็พันธุกาแฟ และความรูเกี่ยวกับคอมพวิเตอร 

ขณะที่ผูตองขงัในเรือนจําชัว่คราวเขานอยตองการสารสนเทศเกี่ยวกับไมดอกไมประดับและพระเครื่อง 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูตองขงัมอีาชีพกอนตองขังและมีความสนใจเกีย่วกบัวิชาชพีที่ไมไดมีสอนในเรือนจํา

อยูกอนแลว จงึตองการขอมูลเกี่ยวกับวิชาชีพดานอื่นๆ เพิ่มเติม เชน ผูตองขังบางคนมีอาชีพกอนตอง

ขังคือ การซื้อขายตนไม หรือเปดแผงพระเครื่อง จึงมีความสนใจและตองการขอมูลเกี่ยวกับไมดอก 

ไมประดับและพระเครื่อง ซึง่สอดคลองกับผลงานวิจยัของ สุภวรรณ สุวรรณรัตน  (2552: บทคัดยอ) ที่

พบวา การสอนวิชาชีพเกี่ยวกับ คอมพวิเตอรกราฟก การสรางเว็บไซต การจัดสวน เปนการเพิ่มสาขา

อาชีพใหผูตองขังไดมีโอกาสเลือกในการเขารับการศึกษาอบรมตามความตองการและความถนัดของ

ตนเอง ซึ่งจะชวยใหผูตองขังสามารถใชเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพภายหลงัพนโทษได

หลากหลายอาชีพมากขึน้ ทัง้นีห้องสมุดเรอืนจําชัว่คราวมีการดําเนนิงานตอบสนองความตองการ

เรียนรูวิชาชีพที่หลากหลายของผูตองขัง โดยที่บรรณารักษจะสอบถามความตองการสารสนเทศของ

ผูตองขังแลวพจิารณาจัดหาตามความเหมาะสม 
 การใชบริการหองสมุด 
  1. วัตถุประสงคของการใชหองสมุด พบวา ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวทัง้  

3 แหงมวีัตถุประสงคของการใชหองสมุดเพื่อแสวงหาความรูทางวิชาการโดยเฉพาะดานการเกษตร 

ไดแก  การทําบานดนิ โรคพชื การเลีย้งกบ การเลีย้งจิง้หรีด การขุดแปลงผัก การเลี้ยงปลาและการขุด
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บอปลา โดยใชหองสมุดเพื่อความบนัเทงิจากการอานหนงัสือการตูน นวนิยาย นิตยสารและหนงัสือ

ธรรมะ นอกจากนี้ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขากลิ้งและหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 

เขานอยยังมวีตัถุประสงคของการใชหองสมุดเพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ ไดแก การชงกาแฟ ความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีใหมๆ พระเครื่องและไมดอกไมประดับ ทัง้นี้อาจเปนเพราะเรือนจํามุงเนนการฝกวชิาชพีดาน

การเกษตรใหกับผูตองขัง ผูตองขังจึงใชบริการหองสมุดในการแสวงหาความรูเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อ

นําไปใชในการปฏิบัติงานในฐานการเรียนรูที่รับผิดชอบ สําหรับการใชหองสมุดเพือ่อานหนงัสือบันเทงิ

อาจเปนเพราะผูใชบริการตองการผอนคลายจากความเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงานในฐาน 

การเรียนรู สวนการใชหองสมุดเพื่อเรียนรูส่ิงใหมๆ อาจเปนเพราะผูใชบริการตองการเรียนรูในสิ่งทีต่น

สนใจและสามารถนาํไปใชประกอบอาชีพไดในอนาคต ซึ่งสอดคลองกบัผลการวิจยัของ แล็กเซยีน  

(Lagzian.  2007: Online) ทีพ่บวา เหตุผลในการใชบริการหองสมุดของผูใชบริการ คอืการใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน  การศึกษาคนควาขอมลู การหางานอดิเรก และการอานหนงัสือพิมพหรือนิตยสาร 

สอดคลองกับผลการวิจยัของ เคอรร่ี; และคนอื่นๆ  (Curry; et al.  2003: Online) ที่ระบุวา ทรัพยากร

สารสนเทศในหองสมุดเรือนจําตอบสนองความตองการของผูตองขังในดานการพักผอนหยอนใจ 

วัฒนธรรม การศึกษาและใหขอมูลที่เปนประโยชน และสอดคลองกับผลการวิจยัของ วริศรา ศรีสวาง; 

และธนากร พรหมคีรี  (2554: บทคัดยอ) ที่พบ วัตถุประสงคในการเขาใชหองสมุดพรอมปญญา

เรือนจํากลางนครศรีธรรมราชมีวัตถุประสงคเพื่อตองการความบันเทงิมากที่สุด  

  2. วิธกีารใชหองสมุด พบวา ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวทัง้ 3 แหงมวีิธกีารใช

หองสมุดคือการคนหาดวยตนเอง ทัง้นี้อาจเนื่องจากเจาหนาที่และผูตองขังสวนใหญมีทักษะการใช

หองสมุดและรูวาสารสนเทศที่ตนเองตองการนั้นจัดวางอยูที่ใด จงึสามารถคนหาสารสนเทศที่ตองการ

ไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับผลการวจิัยของ กมลวรรณ พานิชการ  (2531: บทคัดยอ) ทีพ่บวา 

ผูตองขังทกุระดับสนใจในการใชบริการหองสมุดโดยผูตองขังทีม่ีการศกึษาระดับปริญญาและ

อาชีวศึกษามปีระสบการณเคยใชหองสมดุนอกทัณฑสถานมากอน เมื่อตองโทษกย็ังคงมีความสนใจ

ตอเนื่องในการเขาใชหองสมุดทัณฑสถาน ในกรณีที่ผูใชบริการคนหาดวยตนเองแลวไมพบสิง่ที่ตองการ 

จะสอบถามจากผูชวยบรรณารักษที่ประจําอยูหองสมดุวามีเร่ืองที่ตนตองการหรือไม ผูชวยบรรณารักษ

จะสืบคนในฐานขอมูลและหยิบหนงัสือให 

  3. ความพงึพอใจของผูใชบริการ พบวา ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชั่วคราวทัง้  

3 แหง มีความพึงพอใจทีห่องสมุดมีสารสนเทศที่ตองการ โดยผูใชบริการของหองสมดุเรือนจําชั่วคราว

เขากลิ้งและหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขานอยมีความพงึพอใจที่หองสมุดมีสภาพภูมทิัศนโดยรอบที่

สามารถนําหนังสือออกไปอานที่ศาลารอบๆ หองสมุดได นอกจากนี้ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขากลิ้งยังมีความพึงพอใจตอบรรยากาศภายในหองสมุดที่เย็นสบายเพราะตัวอาคารทําจาก
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ดินดวย ทั้งนี้เนื่องจากหองสมุดจัดเก็บและใหบริการสารสนเทศที่เกีย่วกับวิชาชีพการเกษตรซึ่งเปน

สารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการและเรือนจําชัว่คราวยงัมุงเนนการฝกอบรมวิชาชพี

การเกษตรใหกับผูตองขัง สําหรับความพงึพอใจของผูใชบริการที่สามารถนาํหนังสือออกไปอานทีศ่าลา

นอกหองสมุดไดนั้น อาจเปนเพราะสามารถอานหนงัสอืไดในอิริยาบถใดก็ไดและสามารถอานหนังสือ

ไปพรอมกับการพูดคุยกับญาติที่มาเยีย่มไดอยางสะดวก สวนความพงึพอใจตอบรรยากาศภายใน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขากลิ้งนั้นอาจเปนเพราะอาคารที่ทําจากดนิสามารถกันความรอนไดจึงทาํให

ผูใชบริการรูสึกเยน็สบายเมือ่เขามาใชบริการ ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยของ ปุญยนุช ศรีเสวก  

(2551: บทคัดยอ) ทีพ่บวา ผูใชบริการมีความพงึพอใจตอการใชบริการหองสมุดในระดับมากที่

หองสมุดมหีนงัสือเพยีงพอตอผูใชบริการ 

  4. การปรับปรุงการใหบริการ พบวา ผูใชบริการของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวทั้ง 3 แหง

ตองการใหมีการปรับปรุงการใหบริการ คือ เพิ่มความหลากหลายของทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะ

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอยที่ผูใชบริการตองการใหเพิม่ทรัพยากรสารสนเทศที่ใหขอมูลเชงิลึก

ดวย ผูใชบริการของหองสมดุทั้ง 3 แหงยังมีความตองการใหหองสมุดปรับปรุงการใหบริการตางๆ คือ 

ตองการใหหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวเขากลิ้งเพิม่ทีน่ั่งอานสําหรับพระสงฆ เพิ่มที่นัง่อานตามอัธยาศัย

บริเวณศาลารอบๆ หองสมุด ทาํปายประชาสัมพนัธการใหบริการไวที่สวนหนาเรือนจาํและจัดทาํ 

วีดิทัศนเกี่ยวกบักิจกรรมภายในเรือนจาํ ตองการใหหองสมุดเรือนจําชัว่คราวเขานอยมีบริการน้ําดืม่ใน

หองสมุด และตองการใหหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวแคนอยปรับปรุงอาคารหองสมุดใหมีความมั่นคง

แข็งแรง ทัง้นี้อาจเปนเพราะทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดใหบริการสวนใหญเปนหนงัสือ แต

ผูใชบริการตองการสารสนเทศที่ใหรายละเอียดเจาะจงเฉพาะเรื่องตามความสนใจ จึงตองการ

สารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย สําหรบัการเสนอแนะใหเพิม่ทีน่ัง่อานสาํหรับพระสงฆและทีน่ั่งอาน

ตามอัธยาศัย อาจเปนเพราะทีน่ั่งอานที่หองสมุดจัดเตรียมไวเปนทีน่ั่งอานบนพืน้ซึง่ไมเหมาะสมใน 

การใหบริการแกพระสงฆและทีน่ั่งอานที่ใหบริการในศาลารอบๆ หองสมุดไมชวยใหผูใชบริการเกดิ

ความรูสึกผอนคลาย สวนการเสนอแนะใหจัดทาํปายประชาสัมพนัธและวีดิทัศนอาจเปนเพราะผูที่เขา

มาในเรือนจําไมทราบวามหีองสมุดและการนําเสนอกจิกรรมและขอมูลของหองสมดุในรูปวีดิทัศนจะ

ชวยใหผูเยี่ยมชมสามารถรับรูขอมูลไดเปนอยางด ีสําหรับความตองการใหมนี้ําดื่มที่หองสมุดเรือนจํา

ชั่วคราวเขานอย อาจเปนเพราะผูตองขงัตองปฏิบัติหนาที่บริเวณรอบๆ เรือนจําตลอดทั้งวนัจงึตองการ

ใหจัดบริการน้าํดื่มในบริเวณดังกลาว สวนการเสนอใหปรับปรุงอาคารหองสมุดของเรือนจําชั่วคราว 

แคนอย อาจเปนเพราะอาคารหองสมุดเปนอาคารดินทีม่ีความรวนและมีสภาพชาํรุด 
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะสําหรับกรมราชทัณฑ 

  1.1 ควรมีการสนับสนนุเงินงบประมาณใหมากกวาเดิม โดยอาจแบงเปนครึ่งปแรกและ

คร่ึงปหลัง เพือ่ที่จะสามารถแบงงบประมาณในการจัดซือ้ไดหลากหลายยิ่งขึน้ เนื่องจากในแตละปมี

ทรัพยากรสารสนเทศ โดยเฉพาะหนังสือผลิตออกมามากมาย ถามีการแบงงบประมาณเพื่อจัดซื้อก็จะ

ไดความหลากหลายของเนื้อหาไดดีกวาใหงบประมาณเพื่อจัดซื้อในครั้งเดียว หรือสามารถแบงเงนิ

รายไดที่เรือนจําชั่วคราวหาไดใหมาใชจายในสวนของหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวได เชน ใชจัดซื้อ

หนงัสือพมิพไดตลอดทั้งป หรือวารสารอืน่ที่เปนประโยชนนอกเหนือจากที่กรมราชทัณฑจัดหาใหได

ตลอดทั้งปเชนกัน 

  1.2 ควรมีความรวมมือกับหนวยงานอืน่ๆ ไดแก 

   1.2.1 ความรวมมือกับสถาบนัการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทีม่ีสาขาวชิาเกี่ยวกับ

บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หรือสารสนเทศศาสตร ที่อยูภายในจงัหวัดเดียวกับเรือนจํา

ชั่วคราวนั้นๆ ตั้งอยูหรือในจังหวัดใกลเคียง เพื่อขอความรวมมือในการพัฒนางานหองสมุดเรือนจาํใหมี

ความตอเนื่องไดมาตรฐานตามแบบสากล และนอกจากนี้ยงัเปนการชวยสงเสริมประชาสัมพันธ

ภาพลักษณทีด่ีของเรือนจําชั่วคราว ซึ่งเปนเรือนจาํเปด ไมมีกําแพงสูง ผูตองขังกเ็ปนผูตองขังที่มคีวาม

ประพฤติดี มีความรูเกีย่วกับการเกษตร ทําใหประชาชนทัว่ไปกลาที่จะเขามาใชบริการหองสมุดภายใน

เรือนจําได เชน เรือนจําชัว่คราวเขากลิง้กบัหองสมุดมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี เรือนจําชัว่คราวแค

นอยกับหองสมุดมหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนตน 

   1.2.2 ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในพื้นที่ทีเ่กี่ยวของกับการสงเสริมวิชาการ

เกษตร เพื่อขอความรูและขอมูลในการเรียนรูวิชาการเกษตรที่เกี่ยวของกับฐานการเรียนรูในเรือนจํา

ชั่วคราว ซึ่งนอกจากจะไดขอมูลความรูในเบื้องตนแลว ยังไดขอมูลความรูเพื่อปฏิบตัิงานในเชงิลกึดวย 

เชน ความรวมมือกับกรมสงเสริมวิชาการเกษตรจังหวัด กรมปศุสัตวจงัหวัด เปนตน 

  1.3 ควรมีการสนับสนนุใหมกีารศึกษาวิจยัและประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงหองสมดุ

เรือนจําชัว่คราวใหมีการดําเนินงานที่ดีมปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

  1.4 ควรกําหนดโครงสรางการบริหารงาน มกีารจัดทาํเปนแผนผังสายการปฏิบัตงิานตดิ

ไวในหองสมุดไวอยางชัดเจน เพื่อใหประชาชนทั่วไปที่เขามาใชจะไดเห็นไดอยางชัดเจน 

  1.5 ควรกําหนดใหมีบรรณารักษประจําหองสมุดโดยเฉพาะ รับผิดชอบดําเนนิงาน

หองสมุดและบริเวณรอบๆ หองสมุดเทานัน้ เพื่อที่บรรณารักษจะไดมหีนาที่จัดการดําเนินงานหองสมุด

ไดอยางเต็มที ่
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  1.6 ควรมีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุดใหกับเจาหนาที่บอยๆ และ

เปนการเพิ่มระดับความรูใหมากขึ้น เชน ถาไดอบรมความรูเกี่ยวกับหองสมุดเบื้องตนแลว ก็ควรม ี

การอบรมเกี่ยวกับงานเทคนคิ การบํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศ เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับหัวหนาเรือนจําชัว่คราว 

  2.1 ควรใหการสนับสนนุภารกิจของหองสมุดเรือนจําชัว่คราวใหเปนไปตามนโยบายของ

กรมราชทัณฑ 

  2.2 ควรเปนคนกลางประสานงานดานการบริหารระหวางกรมราชทัณฑ เรือนจําจงัหวัด 

และเจาหนาทีบ่รรณารักษ 

  2.3 ควรใหการสงเสริมและพัฒนางานเกีย่วกับการดําเนินงานหองสมุดอยางตอเนือ่ง 

  2.4 สนับสนุนใหบรรณารักษไปเรียนรูศึกษาดูงานหองสมุดหนวยงานการศึกษาในพื้นที่

ใกลเคียง เชน หองสมุดมหาวิทยาลัย หองสมุดประชาชน เปนตน เพื่อที่จะไดนาํความรูมาปรับปรุง

ภายในหองสมุดเรือนจําชัว่คราวได 

 3. ขอเสนอแนะสําหรับบรรณารักษ 

  3.1 บรรณารักษควรพัฒนาหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวใหมกีารดําเนินงานดานงานเทคนิค

ใหเปนมาตรฐานสากลตามหลักบรรณารักษศาสตร  

  3.2 ควรเขาฝกอบรมเพื่อพฒันาทักษะความรูใหมๆ อยูเสมอ ทัง้ในดานการดําเนนิงาน

หองสมุดเรือนจําใหเปนระบบมาตรฐานและจัดบริการทีค่รอบคลุมตามความตองการของผูตองขังมาก

ยิ่งขึ้น 

  3.3 ควรมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมของหองสมดุสําหรับผูใชบริการ ซึ่งไดแก 

เจาหนาที่และผูตองขัง ใหมาใชหองสมุดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการใช

หองสมุด เชน กําหนดใหผูตองขังอานเรื่องที่ตนเองชอบ แลวเขียนบรรยายความรูที่ไดนํามาติดไวเปน

ปายประชาสมัพันธภายในหองสมุดหรือมอบหมายงานใหกบัผูชวยบรรณารักษในการแนะนาํ

ทรัพยากรสารสนเทศใหมๆ ที่หองสมุดไดจัดหามาไวใหบริการ เปนตน 

  3.4 ควรมีการจัดทํากฤตภาคที่เนนเรื่องเกีย่วกับเศรษฐกจิพอเพยีง การสงเสริมการเกษตร 

การสงเสริมอาชีพ โดยนํามาจากวารสาร นิตยสาร ฉบับลวงเวลาที่ไดรับจากการบริจาค ตัวอยางเชน 

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเขานอย ที่ใหหองสมุดเรือนจําจงัหวัดนานดําเนินการงานเทคนิคใหทัง้หมด 

เนื่องจากที่หองสมุดเรือนจาํจังหวัดนานมบีุคลากรและเครื่องมือที่พรอมกวานัน้ ก็อาจจะใหทาง

หองสมุดเรือนจําจังหวัดนาน จัดทํากฤตภาคที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการสงเสริมการเกษตรใหกับหองสมดุ

เรือนจําชัว่คราวเขานอยดวย เปนตน 

  3.5 ควรมีการจัดทํากลองรับความคิดเหน็จากผูใชบริการ 
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 4. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  4.1 ควรนาํแนวปฏิบัติการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว ซึ่งเปนผลจากงานวิจยันี้

ไปวิจัยอยางตอเนื่อง โดยศึกษาความคิดเหน็ของผูบริหาร บรรณารักษ และผูใชบริการหองสมุด 

สําหรับเรือนจาํชั่วคราวทัว่ประเทศที่มีตอแนวปฏิบัติวามคีวามเหมาะสมและสามารถใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงานไดจริง เพื่อนาํผลการวิจัยมาใชประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาแนวปฏบิัตินี้ใหเปน

มาตรฐานสาํหรับการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชั่วคราวตอไป  

  4.2 การศึกษาความเปนไปไดในการนาํอนิเทอรเน็ตเขามาใชเพื่อการสบืคนขอมูลที่

เจาหนาที่และผูตองขังสนใจภายในเรือนจาํชั่วคราว ซึง่เปนขอมูลที่ไมผิดกฎหมาย ศีลธรรม ความ

ปลอดภัยของประเทศ เนื่องจากเรือนจําชัว่คราวเปนลักษณะเรือนจาํเปด ผูตองขังกเ็ปนผูตองขังชัน้ดี 

ใกลพนโทษ ดงันัน้การศึกษาการนําระบบอินเทอรเน็ตเขาใชเพื่อในการสืบคนขอมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับ

การเกษตร หรือการสงเสริมอาชีพ ก็จะไดขอมูลที่ปจจุบนัและมีความหลากหลายของขอมูลมากกวา

คนหาขอมูลจากหนงัสือหรอืวารสาร โดยที่มีการกําหนดระยะเวลาการใชอินเทอรเน็ต และการคนหา

ขอมูลแตละครั้งจะตองมีเจาหนาที่ของเรอืนจําชัว่คราวคอยควบคุมดวย หรือใหเจาหนาที่ของเรือนจํา

ชั่วคราวเปนผูคนหาขอมูลใหก็ได 

 

แนวปฏิบัติการดําเนินงานหองสมุดเรือนจําช่ัวคราวในประเทศไทย 
 หองสมุดเรือนจําชั่วคราวเปนหองสมุดขนาดเล็กทีม่ีการควบคุมผูตองขังไมเกิน 500 คน มี

ลักษณะเฉพาะเปนศนูยการเรียนรูเศรษฐกจิพอเพยีงและเปนศูนยเตรียมการปลดปลอยสําหรับ

ผูตองขังที่ใกลพนโทษ ดังนั้นการกําหนดแนวปฏิบัติการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวในประเทศ

ไทย แบงเปน 3 ดาน คือ ดานงานบรหิาร ดานงานเทคนคิ และดานงานบริการ โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

  1. ดานงานบรหิาร 

   1.1 โครงสรางการบริหารงาน  

    1.1.1 จัดทาํโครงสรางการบริหารงานที่ชดัเจนโดยแสดงสถานะของหองสมุด 

ความสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความสัมพันธของสวนงาน ตําแหนงงานตางๆ 

ภายในหองสมุด 

    1.1.2 จัดทาํปายประชาสัมพันธในหองสมุดที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทและภารกิจที่

หองสมุดมีตอชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะภารกิจการเปนศูนยการเรยีนรูเศรษฐกิจพอเพยีงและศนูย

เตรียมการปลดปลอยสําหรบัผูตองขังที่ใกลพนโทษ 

 

 



 134 

   1.2 นโยบาย  

    1.2.1 กาํหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางหรือกรอบในการปฏิบัติงานและพัฒนา

ระบบหองสมดุใหสามารถดําเนนิงานในดานงานบริหาร งานเทคนิค และงานบริการใหมีประสิทธภิาพ  

    1.2.2 กาํหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ เปาหมาย และวัตถปุระสงคในการดําเนนิงาน

หองสมุดเรือนจําชั่วคราวที่ชดัเจนและระบไุวเปนลายลักษณอักษร 

    1.2.3 หวัหนาเรือนจําชั่วคราวและบรรณารักษรวมมือกันในการวางแผน 

การปฏิบัติงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหเปนไปตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว 

    1.2.4 จัดทํารายงานสถิติการปฏิบัติงานหองสมุดเปนประจําทุกป โดยระบุถึง

จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ สถิติผูใชบริการ และสถิตกิารใชทรัพยากรสารสนเทศ   

   1.3 บุคลากร 

    1.3.1 มอบหมายใหเจาหนาที่เรือนจาํชั่วคราวรับผิดชอบทําหนาทีบ่รรณารักษ 

โดยตองมีความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

    1.3.2 เปดโอกาสใหเจาหนาที่ที่ไดรับหมายใหทาํหนาทีบ่รรณารักษไดรับ 

การอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมทัง้มีโอกาสไดไปศึกษาดูงานหองสมุดตามหนวยงาน

ตางๆ  

    1.3.3 มอบหมายใหผูตองขังไมนอยกวา 3 คนทาํหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษ 

เพื่อใหสามารถทํางานแทนกันไดในกรณทีี่ผูตองขังพนโทษ 

    1.3.4 เปดโอกาสใหผูตองขงัที่ทาํหนาที่เปนผูชวยบรรณารักษไดรับการอบรม

เกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุด 

   1.4 งบประมาณ มีความสําคัญมากในการดําเนนิงานหองสมุด เนื่องจากราคา

ทรัพยากรสารสนเทศในปจจุบันมีราคาสงูขึน้  

    1.4.1 ไดรับการจัดสรรสนับงบประมาณประจําปอยางตอเนื่องและเพียงพอกับ

ความตองการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการของผูใชบริการ 

    1.4.2 จัดแบงงบประมาณสาํหรับซ้ือวัสดุอุปกรณที่ใชในงานบาํรุงรักษาทรพัยากร

สารสนเทศและการจัดกิจกรรมสําหรับสงเสริมการใชหองสมุด 

    1.4.3 จัดสรรเงินนอกงบประมาณ เชน เงนิที่ไดจากการขายสินคาเกษตรหรือ

บริการที่เรือนจําชั่วคราวจัดขึ้น เพื่อใชในการจัดซื้อหนงัสอืพิมพและบอกรับวารสารไดอยางตอเนื่อง 

   1.5 ทรัพยากรสารสนเทศ 

    1.5.1 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการเรยีนรู

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรรม และการประกอบอาชพีอื่นๆ 
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    1.5.2 จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศที่ใหขอมูลเชิงลึกเกีย่วกับการเกษตรซึ่ง

สัมพันธกับฐานการเรียนรูทีม่ีในเรือนจาํชัว่คราว เชน การทําแปลงเกษตร การเลี้ยงกบ การทาํบานดิน 

เปนตน 

    1.5.3 จัดหาทรัพยากรสื่อส่ิงพิมพและส่ือโสตทัศนใหครอบคลุมความตองการของ

ผูใชบริการ ที่ไมมีลักษณะเปนการยั่วยจุิตใจใหกําเริบ กอใหเกิดความประพฤติในทางชั่วราย หรือเปน

ภัยตอความมัน่คงของเรือนจํา  

   1.6 อาคารสถานที่  

    1.6.1 จัดตั้งอาคารหองสมุดอยูในจุดที่เปนศูนยกลางของเรือนจําชัว่คราว หรืออยู

ในสวนที่ผูใชบริการสามารถเขาใชบริการไดอยางสะดวก โดยเปนอาคารเอกเทศ  

    1.6.2 จัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุดใหมีแสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเท

ไดสะดวก และมีพืน้ที่สําหรบัจัดวางวัสดุอุปกรณภายในหองสมุดอยางเหมาะสม 

    1.6.3 ออกแบบและสรางอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถดแูลรักษา

ความปลอดภยัจากการบุกรุกของบุคคลภายนอก หรือการบุกรุกของสตัวที่มีอันตราย  

   1. 7 เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก  

    1.7.1 จัดใหมโีทรทัศน คอมพิวเตอร และเครื่องเลนวีซีด ีใหบริการในหองสมุด 

    1.7.2 จัดเตรียมโตะ เกาอี้ หรือมุมพักผอนในบริเวณรอบๆ หองสมุดตามศาลา

พักผอน  

    1.7.3 จัดเตรียมคอมพิวเตอรที่สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได เพื่อใหเจาหนาที่

ใชในการปฏิบตัิงานหองสมดุ ใชสืบคนขอมูลเชิงลึกทางการเกษตรที่ผูใชบริการตองการ และยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศ  

  2. ดานงานเทคนิค 

   2.1 การคัดเลอืกทรัพยากรสารสนเทศ 

    2.1.1 กาํหนดนโยบายการคดัเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มุงใหความรูเกี่ยวกับ

การเกษตรกรรม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

    2.1.2 สํารวจความตองการใชทรัพยากรสารสนเทศของผูตองขัง เพื่อใชเปนขอมูล

ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความตองการ 

    2.1.3 คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อส่ิงพิมพและส่ือโสตทัศนที่ครอบคลุม

ความตองการของผูใชบริการ โดยพิจารณาทรัพยากรสารสนเทศที่ไมมลัีกษณะเปนการยั่วยจุิตใจให

กําเริบ กอใหเกิดความประพฤติในทางชั่วราย หรือเปนภัยตอความมัน่คงของเรือนจํา 
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   2.2 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

    2.2.1 ตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่คัดเลือกไววามีใหบริการใน

หองสมุดแลวหรือไม 

    2.2.2 ส่ังซื้อหนังสือจากสาํนักพิมพที่มกีารจําหนายหนังสือเกี่ยวกับการเกษตร 

เชน สํานกัพมิพเกษตรธรรมชาติ สํานักพิมพทานตะวนั และแพรธรรมสํานักพิมพ เปนตน 

    2.2.3 ขอรับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศจากหนวยงานภาครัฐ เชน ขอความ

อนุเคราะหเอกสาร แผนพับเกี่ยวกับวิชาการเกษตร จากกรมวิชาการเกษตรหรือสถาบันอุดมศึกษา 

    2.2.4 บอกรับวารสารอยางนอย 3 ชื่อ และหนังสือพิมพอยางนอย 2 ชื่อ โดย

จัดซื้ออยางตอเนื่องและเปนปจจุบนั    

    2.2.5 จัดหาสือ่โสตทัศนที่มีเนื้อหาเกีย่วกับการสงเสริมอาชีพ ธรรมะ หรือความ

บันเทงิที่ตรงกบัความตองการของผูใชบริการ เชน ส่ือโสตทัศนของรายการกบนอกกะลา เปนตน 

   2.3 การวิเคราะหและทํารายการทรัพยากรสารสนเทศ  

    2.3.1 จัดหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศโดยใชระบบการจัดหมูหนังสอืของดิวอี้ 

    2.3.2 จัดทาํบตัรรายการหรอืใชโปรแกรม PLS ในการบนัทกึขอมูลทรัพยากร

สารสนเทศและใชเปนเครื่องมือในการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศของผูใชบริการ   

    2.3.3 ทําแถบสีสําหรับติดสันหนังสือเพื่อใหเขาถงึทรัพยากรสารสนเทศไดงาย 

   2.4 การบาํรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ  

    2.4.1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

    2.4.2 จัดสงทรัพยากรสารสนเทศที่ชํารุดไปยังหองสมุดเรือนจําจงัหวัดที่มี

เครื่องมือและอุปกรณพรอมในการซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ 

  3. ดานงานบรกิาร 

   3.1 บริการยืม-คืน 

    3.1.1 จัดใหมีบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศสาํหรับเจาหนาที่และผูตองขัง 

โดยกําหนดสทิธิการยืม-คืน โดยใหเจาหนาที่ยมืได 2 เลม/5 วัน และผูตองขังยืมได 1 เลม/3 วัน 

    3.1.2 จัดเตรียมสมุดยืม-คืนหรือใชโปรแกรม PLS ในการใหบริการยืม-คืน

ทรัพยากรสารสนเทศสาํหรับผูใชบริการ 

   3.2 จัดใหมีบริการตอบคําถามและชวยการคนควา 

   3.3 บริการการอาน จัดใหมทีี่นัง่อานใหมจีํานวนเพียงพอกับผูใชบริการ และจัดใหมี

จุดบริการน้ําดืม่ภายในหองสมุด สําหรับผูใชบริการหรือผูเขามาศึกษาดูงานภายในเรือนจําชั่วคราว 

   3.4 จัดใหมีการแนะนําการใชหองสมุด โดยจัดทําเปนวีดทิัศนแนะนาํ 
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   3.5 จัดกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด เชน การแนะนําหนงัสือใหม หรือหนังสือ

นาสนใจ การจัดนิทรรศการใหผูตองขังเขยีนความรูที่ไดจากการยืมหนังสือที่ตนเองสนใจไปอาน การจัด

ฉายภาพยนตร เปนตน 

   3.6 จัดใหมีบริการหนังสือเคลื่อนที่ไปตามเรือนนอนของผูตองขัง โดยมอบหมาย

ผูชวยบรรณารกัษเปนผูใหบริการ 
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รายนามผูเชีย่วชาญ 
ผูพิจารณาขอคําถามสัมภาษณ 

 
 

1. ผูชวยศาสตราจารยดวงใจ อมิตรพาย  ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและ 

         เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 

         จังหวัดลพบุรี 

 

2. คุณพิรญาณ โคตรชมภู    หัวหนาฝายการศึกษาตามอัธยาศัย  

         สํานักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ 

 

3. คุณบุญญาพร ศรเสนา    ตําแหนงนกัจดัการงานทั่วไป (ชํานาญการ)  

         เรือนจําจงัหวดักาฬสนิธุ 
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แบบสัมภาษณหัวหนาเรอืนจํา 
เรื่อง 

การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
 
 

 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทาํขึ้นเพื่อศึกษาการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวในดานงาน

บริหาร ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรอืนจําชัว่คราว โดยเปนแบบสัมภาษณที่ใช

สัมภาษณหวัหนาเรือนจาํ ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน ดังนี ้

   ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 

   ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุดในดานงานบริหาร 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 
1.1 ขอมูลการสมัภาษณ 

  สถานทีท่ี่ดําเนนิการสัมภาษณ 

   คร้ังที่ 1 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 2 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 3 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี
1.2 ขอมูลผูใหสมัภาษณ 

  ชื่อ-นามสกุล .....................…………………………………………… ........................ 

  สถานทีท่ํางาน ......................................................................................................... 

    ............................................................................................................................... 

  ตําแหนง.................................................................................................................. 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................สาขาวิชา............................................. 

  ประสบการณการทาํงานในเรือนจํา.............ป 

  ประสบการณในการกาํกับดูแล หรือปฏิบัติงานหองสมุดเรือนจํา...................ป 

  ประสบการณในการเขารวมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับหองสมุด......................................... 

  ...............................................................................................................................  

  หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก........................................................................... 

 Email:..................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แนวคําถามสัมภาษณเกี่ยวกบัการดําเนินงานหองสมุด 
 2.1 การดําเนนิงานหองสมดุในดานงานบริหาร 

  2.1.1 หองสมดุมีการจัดโครงสรางการบรหิารงานอยางไร 

  2.1.2 หองสมดุมีการกําหนดนโยบายการบริหารงานหองสมุดไวอยางไร 

  2.1.3 หองสมดุมีแผนการปฏิบัติงานหองสมุดอยางไร 

  2.1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานหองสมุดมหีนาที่และความรบัผิดชอบอะไรบาง 

  2.1.5 งบประมาณหองสมุดไดจากแหลงใดบาง และมีการบริหารจัดการงบประมาณแต

ละประเภทอยางไร 

  2.1.6 สถานทีต่ั้งและลักษณะของอาคารหองสมุดเปนอยางไร 

  2.1.7 หองสมดุมีทรัพยากรสารสนเทศจํานวนเทาใด และมีทรัพยากรสารสนเทศประเภท

ใดบาง 

  2.1.8 หองสมดุนําเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกใดบางมาใชในการดําเนนิงานของ

หองสมุด 

 2.2 ปญหาและอุปสรรคการดําเนนิงานหองสมุดประสบปญหาในดานงานบริหารเกีย่วกับ

เร่ืองใดบาง 
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เรื่อง 
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แบบสัมภาษณบรรณารกัษ 
เรื่อง 

การดําเนินงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
 
 

 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทาํขึ้นเพื่อศึกษาการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวในดานงาน

บริหาร ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรอืนจําชัว่คราว โดยเปนแบบสัมภาษณที่ใช

สัมภาษณหวัหนาเรือนจาํ ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน ดังนี ้

   ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 

   ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับการดําเนนิงานหองสมุดในดานงานบริหาร 

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนนิงานหองสมุดเรือนจําชัว่คราว 
 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 
1.3 ขอมูลการสมัภาษณ 

  สถานทีท่ี่ดําเนนิการสัมภาษณ 

   คร้ังที่ 1 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 2 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 3 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี
1.4 ขอมูลผูใหสมัภาษณ 

  ชื่อ-นามสกุล .....................…………………………………………… ........................ 

  สถานทีท่ํางาน ......................................................................................................... 

    ............................................................................................................................... 

  ตําแหนง.................................................................................................................. 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................สาขาวิชา............................................. 

  ประสบการณการทาํงานในเรือนจํา.............ป 

  ประสบการณในการกาํกับดูแล หรือปฏิบัติทํางานหองสมุดเรือนจํา.............ป 

  ประสบการณในการเขารวมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับหองสมุด......................................... 

  ...............................................................................................................................  

  หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก........................................................................... 

 Email:..................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แนวคําถามสัมภาษณเกี่ยวกบัการดําเนินงานหองสมุด 
 2.1 ดานงานบริหาร 
  2.1.1 หองสมดุมีการจัดโครงสรางการบรหิารงานอยางไร 

  2.1.2 หองสมดุมีการกําหนดนโยบายการบริหารงานหองสมุดไวอยางไร 

  2.1.3 หองสมดุมีแผนการปฏิบัติงานหองสมุดอยางไร 

  2.1.4 บุคลากรที่ปฏิบัติงานหองสมุดมหีนาที่และความรบัผิดชอบอะไรบาง 

  2.1.5 งบประมาณหองสมุดไดจากแหลงใดบาง และมีการบริหารจัดการงบประมาณแต

ละประเภทอยางไร 

  2.1.6 สถานทีต่ั้งและลกัษณะของอาคารหองสมุดเปนอยางไร 

  2.1.7 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ และมทีรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบาง 

  2.1.8 เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวกใดบางนํามาใชในการดําเนนิงานของหองสมุด 
 2.2 ดานงานเทคนิค 
  2.2.1 นโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศกําหนดไวอยางไร 

  2.2.2 กาํหนดเกณฑการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศอยางไร 

  2.2.3 วธิีการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศอยางไร 

  2.2.4 ข้ันตอนการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเปนอยางไร 

  2.2.5 วิธีการบํารุงรักษาทรพัยากรสารสนเทศเปนอยางไร 
 2.3 ดานงานบริการ 
  2.3.1 หองสมดุกําหนดกลุมผูใชเปาหมายและสิทธิการใชบริการของหองสมุดไวอยางไร 

  2.3.2 หองสมดุมีการจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศอยางไร 

  2.3.3 บริการในหองสมุดมีอะไรบาง  

  2.3.4 หองสมดุมีความรวมมือระหวางหองสมุดหรือหนวยงานตางๆ หรือไม อยางไร 

  2.3.5 หองสมดุมีการประชาสัมพันธเกีย่วกับการจัดกิจกรรมของหองสมุดโดยใชส่ือ

ใดบาง และมกีารดําเนินงานอยางไร 
 2.4 ปญหาและอุปสรรค 
  2.4.1 การดําเนินงานหองสมุดประสบปญหาในดานงานบรหิารเกีย่วกับเร่ืองใดบาง และ

มีแนวทางการแกปญหาที่เกดิขึ้นอยางไร 

  2.4.2 การดําเนินงานหองสมุดประสบปญหาในดานงานเทคนิคเกี่ยวกับเร่ืองใดบาง และ

มีแนวทางการแกปญหาที่เกดิขึ้นอยางไร 

  2.4.3 การดําเนินงานหองสมุดประสบปญหาในดานงานบริการเกี่ยวกับเร่ืองใดบาง และ

มีแนวทางการแกปญหาที่เกดิขึ้นอยางไร 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณผูตองขัง 

เรื่อง 
ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
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แบบสัมภาษณผูตองขัง 
เรื่อง 

ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
 

 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทาํขึ้นเพื่อศึกษาความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของ

ผูตองขัง โดยมีขอคําถาม 2 ตอน ดงันี ้

   ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูตองขัง 

   ตอนที่ 2 ความตองการสารสนเทศในการเรียนรูวิชาชีพของผูตองขัง 
 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 
1.1 ขอมูลการสมัภาษณ 

  สถานทีท่ี่ดําเนนิการสัมภาษณ 

   คร้ังที่ 1 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 2 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 3 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี
 1.2 ขอมูลผูใหสัมภาษณ 
  ชื่อ-นามสกลุ……………………………………………………………………………… 

  อายุ .................................................................สถานภาพ....................................... 

  ภูมิลําเนา................................................................................................................. 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................สาขาวิชา............................................. 

  อาชีพกอนตองโทษ................................................................................................... 

  ประสบการณในการทํางาน....................................................................................... 

  รายไดของครอบครัวกอนตองโทษ.............................................................................. 

  ลักษณะความผิดที่ตองโทษ....................................................................................... 

  วิชาชพีทีเ่คยฝกอบรมหรืออยูระหวางการฝกอบรม (ระหวางตองโทษ)........................... 

  ............................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แนวคําถามสัมภาษณเกี่ยวกบัความตองสารสนเทศในการเรยีนรูวชิาชีพของ 
 ผูตองขัง 
 1. เมื่อพนโทษแลวจะประกอบอาชีพอะไร เพราะเหตุผลใด 

 2. ขอมูลการเรียนรูวิชาชีพทีส่นใจ และหองสมุดมีจํานวนเพยีงพอตอความตองการหรือไม 

 3. เคยใชบริการหองสมุดเรือนจําชัว่คราวหรือไม อยางไร 

 4. ทานใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบาง และตองการใหหองสมดุจัดหาทรพัยากร

สารสนเทศเกีย่วกับการเรียนรูวิชาชีพเพิ่มเติมหรือไม อยางไร 

 5. ทานใชบริการอะไรบางในหองสมุด 

 6. ทานตองการใหหองสมุดจัดบริการและกจิกรรมสงเสรมิวิชาชพีในรูปแบบใดบาง 

 7. ทานประสบปญหาและมีอุปสรรคในการคนหาขอมลูเกี่ยวกับวิชาชีพหรือไม อยางไร 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณผูใชบริการ 

เรื่อง 
การใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ 
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แบบสัมภาษณผูใชบริการ 
เรื่อง 

การใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ 
 

 
คําชี้แจง 
 แบบสัมภาษณนี้จัดทาํขึ้นเพื่อศึกษาการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ ซึ่งไดแก

เจาหนาที่เรือนจํา ผูตองขังและประชาชนทั่วไป แบบสัมภาษณฉบับนีป้ระกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน 

ดังนี ้

   ตอนที่ 1 ขอมลูการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 

   ตอนที่ 2 แนวคําถามสมัภาษณเกี่ยวกับการใชหองสมุดเรือนจําชัว่คราวของผูใชบริการ 

 
 

ตอนที่ 1 ขอมูลการสัมภาษณและผูใหสัมภาษณ 
1.1 ขอมูลการสมัภาษณ 

  สถานทีท่ี่ดําเนนิการสัมภาษณ 

   คร้ังที่ 1 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 2 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี

     คร้ังที่ 3 .............................................. วนัที.่......................... ใชเวลา ..........นาท ี
1.2 ขอมูลของผูใหสัมภาษณ 

  ชื่อ-นามสกุล .....................…………………………………………… ........................ 

  สถานทีท่ํางาน ......................................................................................................... 

    ............................................................................................................................... 

  ............................................................................................................................... 

  ตําแหนง/อาชพี......................................................................................................... 

  วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................สาขาวิชา............................................. 

  หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก......................................................................... 

 Email:..................................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แนวคําถามสัมภาษณเกี่ยวกบัการใชหองสมุดเรือนจาํชั่วคราวของผูใชบริการ 
 1. ทานเขาใชหองสมุดในชวงเวลาใดบาง และเขาใชบริการบอยครั้งเพียงใด 

 2. ทานมีวัตถปุระสงคในการเขาใชบริการของหองสมุดอยางไร 

 3. ทานใชทรัพยากรสารสนเทศประเภทใดบางที่หองสมดุจัดไวใหบริการ 

 4. ทานใชบริการอะไรบางในหองสมุด 

 5. ทานคิดวาจํานวนทรัพยากรสารสนเทศที่หองสมุดจดัไวใหบริการมีเพียงพอตอความ

ตองการ และตอบสนองความตองการของทานหรือไม อยางไร 

 6. ทานตองการใหหองสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเกีย่วกับเร่ืองใดเพิ่มเติมบาง 

 7. ทานมีความคิดเห็นตอการจัดสภาพแวดลอมภายในหองสมุด อยางไร 

 8. ทานประสบปญหาและมีอุปสรรคในการใชหองสมุดหรือไม อยางไร 
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