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คำนำ 
 สำนกังานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ  
(สำนักงาน กปร.) รวมกบัมลูนธิชิยัพฒันา สำนกังบประมาณ กระทรวงมหาดไทย กองทพัไทย 
และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดใหมีการ
ประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ตัวอยางความสำเร็จของบุคคล ชุมชน และองคกรภาครัฐและธุรกิจ ที่ไดนอมนำ         
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตการพัฒนาชุมชน และการ
บริหารจัดการองคกร จนประสบความสำเร็จและเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม 
 จากการประกวดผลงานฯ ที่ผานมา เรือนจำชั่วคราวเขากล้ิง ตำบลวังจันทร อำเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จ           
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ ในสวนภูมิภาค 
ซึ่งเหมาะสมที่จะเปนตัวอยางใหแกเรือนจำอื่นๆ รวมทั้งผูที่สนใจเขามาศึกษาเรียนรูความ
สำเร็จของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง สำนักงาน กปร. จึงพิจารณาเห็นควรใหเรือนจำชั่วคราว
เขากลิ้งเปนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยในเบื้องตนสำนักงาน กปร. ไดจัดพิมพหนังสือ
การประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทหนวยงาน/องคกรภาครัฐ           
ในสวนภูมิภาค เพื่อเปนคูมือใหผูสนใจไดมองเห็นภาพการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารหนวยงาน/องคกร 
 สุดทายน้ี สำนักงาน กปร. ขอขอบคุณเรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิงเปนอยางย่ิง ที่ให
ความอนุเคราะหขอมูลและรูปภาพในการจัดพิมพหนังสือเลมน้ี โดยหวังเปนอยางยิ่งวา
หนังสือตัวอยางความสำเร็จการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท    
หนวยงาน/องคกรภาครัฐ ในสวนภูมิภาค ของเรือนจำชั่วคราวเขากล้ิง จะเปนปนะโยชนตอ
หนวยงาน/องคกรภาครัฐ ที่สนใจการประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองคกร 
ตอไป  
 

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) 
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 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505 กระทรวงมหาดไทยไดกำหนดอาณาเขตท่ีดิน
บริเวณเชิงเขากล้ิง ตำบลวังไคร อำเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 600 ไร 
ขึ้นเปนเรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิง ตามคำส่ังกระทรวงมหาดไทย ที่ 1298/2505 
ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2505 (ปจจุบันเปล่ียนเปนตำบลวังจันทร อำเภอแกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการฝกอบรมและฝกวิชาชีพใหกับ
ผูตองขัง ดานการปลูกสรางสวนปา ดานการเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว โดยมี
อาณาเขต ดังนี้ 
 1. ทิศเหนือจดถนนสายเขาเจาเข่ือนเพชร ยาวประมาณ 480 เมตร       
(ปจจุบันเปลี่ยนเปนถนนสายเข่ือนเพชร – แกงกระจาน) 
 2. ทิศใตจดปาและหวยขี้พราขม ยาวประมาณ 80 เมตร (ปจจุบันจด
ถนนสาธารณะและบอน้ำบานทุงเคล็ด) 

“เรือนจำชั่วคราวเขากล้ิง” 
เรือนจำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  

“เรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิง” 
เรือนจำพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  
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 3. ทิศตะวันออกจดปาและหวยข้ีพราขม ยาวประมาณ 2,400 เมตร      
(ปจจุบันจดถนนสายสาธารณะสาย บานทุงเคล็ด – บานซอง) 
 4. ทิศตะวันตกจดเชิงเขากลิ้งและที่ดินจัดสรรสวนกลาง ยาวประมาณ 
2,400เมตร (ปจจุบันจดท่ีดิน กรมการปกครองและท่ีดินหนวยทหารพัฒนา
เคล่ือนที่ 13) 
 
 เรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิงเปนศูนยเตรียมความพรอมกอนปลอยควบคุม   
ผูตองขังที่ตองโทษครั้งแรกใกลพนโทษ (เหลือโทษจำไมเกิน 5 ป) หรือจำคุก  
มาแลว 1 ใน 4 หากเปนคดียาเสพติดตองอยูในเงื่อนไขการพักโทษจากเรือนจำ
กลางเพชรบุรีและเรือนจำใกลเคียง เปดดำเนินการเม่ือป 2505 ข้ึนตรงตอเรือนจำ
กลางเพชรบุรี มีความจุในการควบคุมผูตองขัง 100 คน ปจจุบัน นายมิตรารุณห 
พรหมอินทร ดำรงตำแหนงเปนหัวหนาเรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิง มีผูตองขังใน
ความรับผิดชอบ จำนวน 110 นาย เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งมีพื้นที่ปลูกสะเดา 
จำนวน 450 ไร พ้ืนท่ีท่ีใชในการดำเนินงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 
100 ไร พื้นที่ปาธรรมชาติ ประมาณ 50 ไร และมีเจาหนาท่ีเรือนจำช่ัวคราว  
เขากลิ้ง จำนวน 8 คน 
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วิสัยทัศน :  
 เปนเรอืนจำชัว่คราวตนแบบเศรษฐกิจพอเพยีง เพ่ือคนืคนดมีคีณุคาสูสงัคม 
พันธกิจ : 
 1. ควบคุมผูตองขังอยางมืออาชีพ  
 2. แกไข พัฒนาพฤตินิสัยผูตองขังตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อคืนคนดีมีคุณคาสูสังคม 
 
 “เราเนนสรางคนดีและคืนความพอเพียงสูสังคม ฝกหัดอาชีพใหผูตองขัง  
ไดมีความรู ความชำนาญ และมีทักษะท่ีสามารถนำไปประกอบอาชีพเล้ียงตัว
เองและครอบครวั เพือ่เตรยีมความพรอมเมือ่ไดรบัการปลดปลอย แลวนำสิง่ดีๆ 
ไปขยายผลสูชุมชนได” 

นายมิตรารุณห  พรหมอินทร  
หัวหนาเรือนจำช่ัวคราวเขากลิง้ 
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การสรางความศรัทธาดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 เรอืนจำช่ัวคราวเขากลิง้เชือ่วา เศรษฐกจิพอเพยีงเปนแนวปรัชญาทีท่กุๆ คน 
สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได ไมวาจะเปนตัวทานเอง นักเรียน เกษตรกร 
ขาราชการ และประชาชนทัว่ไป ตลอดจน บรษิทั หางราน สถาบันตางๆ ทั้งนอก
ภาคการเกษตรและในภาคการเกษตร สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดัง
กลาวไปปฏิบัติ เพื่อดำรงชีวิตและพัฒนาธุรกิจการคาไดจริง 
 
 ในป 2550 กรมราชทัณฑไดจัดตั้งใหเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงนอมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทาง
ในการดำเนินงานเรือนจำและพัฒนาผูตองขัง ใหผูตองขังรูจักพึ่งพาตนเอง ตั้งแต
ดานปจจัย 4 ท่ีอยูอาศัย การเพิ่มรายได ลดรายจาย มีอาชีพที่สุจริต มั่นคง 
กิจกรรมการฝกวิชาชีพการเกษตร (เกษตรพอเพียง) การปลูกสรางบานดินของ
เรือนจำช่ัวคราวเขากลิ้งประสบผลสำเร็จเปนรูปธรรมที่ชัดเจน เปนที่ยอมรับของ
บุคคล หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆ ใน
แตละปมีการจัดบุคลากรเขามาศึกษาดูงานและฝกทักษะวิชาชีพในศูนยฯ    
เปนจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินงานของศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงไดแก 
การสงตอความรูผานฐานการเรียนรู มีพื้นที่ปาอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา
จากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมี
การจัดตั้งหองสมุดพรอมปญญา 1 แหง  
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พอดี พอเพียง และเรียบงาย 
 การนอมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง มีความ
โดดเดนดานการ เกษตรและการฝกอาชีพที่หลากหลาย และเมื่อผูตองขังเขามา
ในเรือนจำจะมีกิจกรรมใหปรับความคิดเขาสูความพอดี เรียบงาย สมถะ เดินทาง
สายกลาง ไมเบียดเบียนผูอื่น ใชชีวิตตามอัตภาพของตน ไมยึดติดกับวัตถุนิยม 
เรียนรูการทำการเกษตรแบบผสมผสานเพ่ิมเติมจากเรือนจำ รวมไปถึงการประกอบ
อาชีพท่ีหลากหลาย โดยใชทรัพยากรท่ีอยูรอบตัวเปนสำคัญ สอนใหผูตองขังมี
ความเช่ือม่ันในศักยภาพของตนเอง แลวนำความรูไป ประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษจนสามารถสรางรายได พึ่งพาตนเองได  
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ใชเหตุและผล รวมพลตัดสินใจ  
 จากท่ีเรือนจำตองประสบกับปญหางบประมาณไมเพียงพอ แตเมื่อทุกคน
ทุกฝายในเรือนจำใหความรวมมือ รวมกันคิด ทบทวนเหตุและผล และตัดสินใจ
นอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการบริหารองคกร     
เพื่อแกปญหาที่ประสบอยูนั้น ทำใหเรือนจำมีรายไดจากการทำเกษตรผสมผสาน
และการประกอบอาชีพที่หลากหลาย จนสามารถลดการพ่ึงพางบประมาณ 
แผนดินได มีการทำบัญชีครัวเรือน ปฏิบัติงานโดยยึดธรรมาภิบาล สรางมาตรฐาน
ความโปรงใส มาตรฐานในการใชเทคโนโลยี โดยประยุกตใชกับหลักวิชาการและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เหมาะสำหรับการศึกษาดูงาน  
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ยึดมั่นในคุณธรรม ศรัทธาในตนเอง : เกราะปองกันชั้นเยี่ยม 
 เรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิง นับเปนตัวอยางหนวยงานแหงหนึ่งในการสราง
ภูมิคุมกันใหกับตนเอง โดยใหความรูดานการประกอบอาชีพ พรอมปลูกฝง 
ความม่ันใจในศักยภาพของตนใหสามารถพึ่งพาตนเอง บมสอน บมคิด ไมใหคิด
กลับมากระทำผิดซ้ำอีก ใหตระหนักในคุณธรรมใชสติปญญาในการดำเนินชีวิต 
มีความขยัน อดทน หมั่นเพียร ซื่อสัตยสุจริต ไมโลภ ไมตระหนี่รูจักแบงปน    
ซึ่งเรือนจำไดกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีชัดเจน และสงเสริม
กิจกรรมดานศาสนา “เรือนจำเรือนธรรม” ที่เปนรูปธรรมเปนแนวทางปฏิบัติให
แกเจาหนาที่และผูตองขัง โดยใหมีการน่ังสมาธิ ตักบาตร ฟงธรรมเทศนาจาก
พระภิกษุสงฆ  
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 สวนทางดานงบประมาณ การท่ีจะตองรองบประมาณจากสวนกลางน้ัน    
ไมเปนปญหาของเรือนจำ เนื่องดวยกิจกรรมทางการเกษตรและการประกอบ
อาชีพตางๆ ภายในเรือนจำ สามารถสรางรายไดใหแกทางราชการ เชน        
การปลูกทุกอยางที่กิน การปลูกมะลิ ไมดอกที่สรางรายไดอยางงาม การทำ
น้ำมันไบโอดีเซล เตาหุงตม น้ำสม ควันไม การเลี้ยงสัตวเพื่อจำหนาย และขยาย
พันธุสัตว ตั้งแต ปลา กระตาย หมู แพะ เปด ไกดำสายพันธุภูพานที่นำมาจาก
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร โดย
เลี้ยงแบบปลอยตามธรรมชาติในปาไผ ทำใหไกแข็งแรงหากินเองได ซึ่งมีการสั่ง
จองตั้งแตเริ่มเปนไข นอกจากน้ัน มีการสรางบาน อาคารในเรือนจำจากดินที่มี
ราคาถูก แตสามารถเปนเรือนนอนไดอยางถาวร โดยมีผูตองขังเปนชางสราง
บานดินที่ชำนาญ มีการทำอิฐบล็อกดินจำหนาย สรางรายไดใหเรือนจำอีกดวย 
นอกจากนี้ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งยังมีนโยบายในการสรางโอกาสในการศึกษา
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หาความรูจากที่ตางๆ มาถายทอดใหผูตองขัง สงเสริมการแสวงหาแหลงความรู
ดวยการจัดสงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรมดูงานตามศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ประสบผลสำเร็จ มีการเชิญวิทยากร/ปราชญชาวบานมาใหความรู 
สรางฐานการเรยีนรู และกอสรางอาคาร “หองสมดุพรอมปญญา เรอืนจำชัว่คราว
เขากลิง้”  เพื่อใหเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสูการปฏิบัติ 
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ตระหนักในความรอบรูสูฐานการเรียนรูและหองสมดุพรอมปญญาฐานการเรียนรู 
 เรือนจำช่ัวคราวเขากลิ้งเปนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแบบ
ครบวงจร โดยทุกการเรียนรูจะเนนการประยุกตใชรวมกันไดอยางเหมาะสม 
ทำใหมีเจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไปสนใจเดินทางมาดูงาน 
โดยเฉพาะฐานการเรียนรู ดังตอไปน้ี 
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“หองสมุดพรอมปญญา เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง” 
 ในป 2552 นายนัทธี จิตสวาง อดีตผูบริหารระดับสูงของกรมราชทัณฑ 
มอบนโยบายการกอสราง “หองสมุดพรอมปญญา เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง” 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งใหเปนแหลงการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงท่ีครบวงจรท้ังในดานวิชาการและภาคปฏิบัติ ใหหองสมุดสนับสนุน
ภารกิจภาคสนามของเรือนจำ และใหบริการขาวสารสาระความรูเพ่ิมเติมใหกับ
เจาหนาที่ ผูตองขังในเรือนจำ รวมถึงชุมชนรอบๆ เรือนจำและผูสนใจท่ัวไป 
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 การกอสรางหองสมุดโดยใชดินเปนวัสดุ เกิดจากแนวคิดที่แยบยลของ
อดีตผูบริหารกรมราชทัณฑ นายนัทธี จิตสวาง ในครั้งที่ดำรงตำแหนงอธิบดีกรม
ราชทัณฑ เล็งเห็นวาเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง มีภูมิปญญา ความรูความชำนาญ
เปนที่ยอมรับ และเปนแหลงการศึกษาดูงานการทำส่ิงปลูกสรางจากดิน ดินเปน
วัสดุที่ไมตองซื้อหา โดยเฉพาะบานดินมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีผูสนใจเขามา
ศึกษาเรียนรูเปนจำนวนมาก หากมีหองสมุดใหบริการก็จะเปนแหลงการเรียนรู 
ที่เพียบพรอมยิ่งขึ้น โดยการสรางหองสมุดมีวัตถุประสงค ดังนี้  
 1. เพือ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อใหบริการขอมูลขาวสารความรูที่เปนประโยชนแกเจาหนาที่และ 
  ผูตองขัง 
 3. เพื่อเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนรอบเรือนจำ และประชาชนทั่วไป 
 4. เพื่อเผยแพรภารกิจและองคความรูที่เปนประโยชนของกรมราชทัณฑ 
  และเรือนจำสูสังคมภายนอก 
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 “หองสมุดพรอมปญญา เรือนจำชั่วคราวเขากล้ิง” มีความโดดเดน     
เปนเอกลักษณเฉพาะ อาคารหองสมุดสรางจากดินเรียบงายและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ใชตนทุนการกอสรางนอย หองสมุดมีพื้นที่โดยรอบเปนสวนปาสะเดา
และธรรมชาติ ประกอบดวย หมูอาคารชั้นเดียว 3 หลัง และศาลาเรือนไม       
5 หลัง สำหรับเปนมุมพักผอนสบายๆ และนั่งอานหนังสือ บริเวณดานหลัง   
เปนปาธรรมชาติ พื้นที่ประมาณ 5 ไร เปนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช      
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อยูภายใตการบริหารงานของเรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิง และการกำกับดูแลของ
สำนักพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ นอกจากนี้ ยังไดรับความรวมมือจาก
โครงการบานน้ีมีสุข โดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ ในดานการจัดหาสื่อทรัพยากรสารสนเทศบำรุง 
หองสมุดศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี และหนวยงานภาครัฐ/เอกชนในพ้ืนท่ีอำเภอแกงกระจาน 
จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน สนับสนุนส่ือทรัพยากรสารสนเทศ 
และการวางระบบหองสมุด 
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  สรุปผลการนอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเรือนจำ
ชั่วคราวเขากล้ิง 
ผลที่ไดรับ : ผูตองขัง 
 ผูตองขังไดรับการยอมรับจากสังคม เพราะผูตองขังเปนผูปฏิบัติโดยตรง
และเปนผูถายทอดความรูจากฐานการเรียนรูตางๆ ใหกับผูเขารับการอบรมและ
ผูเขารับการศึกษาดูงาน สามารถนำความรูไปใชในการประกอบอาชีพภายหลัง
พนโทษ 
 
ผลที่ไดรับ : เรือนจำ 
 1. เกิดภาพลักษณที่ดีตอประชาชน สถานท่ีคุมขังสามารถเปนสถานท่ี
อบรมดูงานและใหความรูกับประชาชนผูสนใจอยางตอเนื่อง 
 2. เกิดประสิทธิภาพตอการควบคุมผูตองขัง ไมมีผูตองขังหลบหนีจาก
เรือนจำช่ัวคราวเขากล้ิง 
 3. สามารถพ่ึงพาตนเองในการดำเนินงานโดยไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ และยังสามารถสงเงินผลพลอยไดเปนรายไดของแผนดินและเงิน
สวัสดิการผูตองขังใหกรมราชทัณฑ ในป 2553 เปนเงิน 90,055 บาท 
 
ผลที่ไดรับ : ชุมชนและสังคม 
 1. เปนแหลงศึกษาดูงาน และเขารับการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ที่ทาง
เรือนจำจัดขึ้นหรือหลักสูตรท่ีหนวยงานราชการอ่ืนๆ จัดขึ้นโดยใชวิทยากรและ
การฝกปฏิบัติภายในเรือนจำชั่วคราวเขากล้ิง 
 2. เปนแหลงรวบรวมความรูและการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ เชน 
หองสมุดพรอมปญญา ศูนยบานดิน   
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ความภาคภูมิใจของเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง 

สูเรือนจำชั่วคราวตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคืนคนดีมีคุณคาสูสังคม 
 

 1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
เปดหองสมุดพรอมปญญา และทอดพระเนตรศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2. รางวัลรองชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี การประกวด ผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คร้ังที่ 2 ประเภทหนวยงานภาครัฐสวนภูมิภาค ประจำป 2552 ของ สำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ       
(สำนักงาน กปร.) 
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
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