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Editor

การขับเคลื่อนภารกิจอันเป็นการให้โอกาสแก่
“ผู้ต้องขัง” ของโครงการก�ำลังใจในพระด�ำริพระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในปีนี้เดินทาง
มาถึงกลางปี
Inspire Update ฉบับนี้จึงขอน�ำเสนอเรื่องราว
ผลการด�ำเนินงานกิจกรรมความร่วมมือระหว่างโครงการ
ก�ำลังใจฯ กับแรงงานจังหวัดและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และสถานประกอบการ เพือ่ ให้ผตู้ อ้ งขังทีก่ ำ� ลังจะพ้นโทษ
มีงานท�ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนือ่ งทีป่ ฏิบตั กิ นั มา เราได้จดั
ให้มีการประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัด, จัดหางาน
จังหวัด, เจ้าของสถานประกอบการ, ผูบ้ ริหารหอการค้า,
สภาอุตสาหกรรม, สมาคมการประมง ฯลฯ และคนต้นแบบ
โครงการก�ำลังใจฯ ของจังหวัดตราด ซึ่งมีการถ่ายทอด
การประชุมรูปแบบ Online ผ่านไปยังเรือนจ�ำชัว่ คราว
เขาระก�ำ จังหวัดตราด และเรือนจ�ำจังหวัดตราดด้วย
เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ�ำได้มีโอกาสรับรู้ถึง
เรื่องราวเกีย่ วกับสถานประกอบการ การประกอบอาชีพ
และต�ำแหน่งงานว่าง
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมมีความชัดเจน
ว่าเราช่วยผลักดันให้ผตู้ อ้ งขังทีก่ ำ� ลังจะพ้นโทษมีโอกาส
ได้งานจากสถานประกอบการท�ำ เป็นการท�ำให้ผกู้ า้ วพลาด
กลับมามีทยี่ นื ในสังคม และไม่หวนกลับไปกระท�ำผิดซ�ำ้
ถ้าพวกเขามีงานสุจริตท�ำ
โอกาสเดียวกันนี้ โครงการก�ำลังใจฯ ได้น�ำเสนอ
ให้เรือนจ�ำชั่วคราวเขาระก�ำ จังหวัดตราด ซึ่งเป็น
หนึ่งในเรือนจ�ำโครงการก�ำลังใจฯ ได้เห็นประโยชน์
ของการจัดท�ำ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน
เปรียบเสมือนสมุดพกของผูต้ อ้ งขัง ให้ผตู้ อ้ งขังสามารถ
น�ำไปประกอบการสมัครงานหลังจากพ้นโทษ
เรื่องราวภารกิจดีๆ เหล่านีถ้ กู บันทึกไว้ใน Cover
Story และ Exclusive Report และท้ายเล่มเรายังมี
เรื่องราวกิจกรรมการสอนโยคะพัฒนากาย พัฒนาจิต
ในรูปแบบ Online ที่น่าสนใจว่า แม้ไม่ได้เจอตัวกัน
แบบ Onsite แต่ผตู้ อ้ งขังก็ยงั สามารถรับการถ่ายทอด
ได้เสมือนครูไปสอนถึงที่ ทุกท่านสามารถพลิกอ่าน
เรื่องนี้ได้ที่ Inspire Training และทั้งหมดนี้ถูกบรรจุ
อยู่ใน Inspire Update.

I nsi de I nspi re

10-24 พฤษภาคม 2565
ปัญญาบ�ำบัดออนไลน์

กองพัฒนานวัตกรรมการยุตธิ รรม จัดอบรมโครงการปัญญาบ�ำบัด
รูปแบบออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom โดยมีพระธรรมศากยวงศ์วิสทุ ธิ์
(อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็น
พระวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังโครงการก�ำลังใจฯ
ทัง้ นี้ มีการบรรยายในหัวข้อลักษณะความสัมพันธ์ (Relationship
Pattern) การรูจ้ กั และเข้าใจตนเองในการอยูร่ ว่ มกับคนอืน่ และ
การคิดอย่างมีความสุข.

9 มิถุนายน 2565

เปิดตัววีดิทัศน์สอนแต่งหน้า
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม จัดกิจกรรมเปิดตัววีดิทัศน์
การสอนแต่งหน้าแบบมืออาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมีคุณภูวษา
พรธรรมฉัตร อาจารย์สอนแต่งหน้ามือหนึ่งระดับประเทศเป็น
วิทยากร โดยเปิดตัวคลิปวีดิทัศน์ ณ
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง จังหวัด
ปทุมธานี และผ่านระบบออนไลน์
Zoom ไปยังเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ในโครงการก�ำลังใจฯ จ�ำนวน 21 แห่ง
ซึ่งภายในงานมีการถ่ายทอดวิทยาการ
สอนเทคนิคการแต่งหน้าเจ้าสาว
ให้ผตู้ อ้ งขังได้เรียนรูเ้ พิม่ เติมด้วย.

23-24 มิถุนายน 2565
อบรมศิลปะเข้าใจตนเอง

กองพัฒนานวัตกรรมการยุตธิ รรม จัดอบรมโครงการ “ศิลปะ
เข้าใจตนเอง” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ในรูปแบบออนไลน์
รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting โดยมี
อาจารย์สพุ จน์ คุณานุคณ
ุ เป็นวิทยากรสอนการสร้างผลงาน
ศิลปะ Mandala จากธรรมชาติ และสอนการสร้างผลงาน
ศิลปะแบบ Doodle Art ซึ่งเป็นการวาดภาพแบบลายเส้นจาก
จินตนาการหรือความคิด การสอนครัง้ นีม้ เี รือนจ�ำ/ทัณฑสถาน
ในโครงการก�ำลังใจฯ เข้าร่วมรับการอบรมจ�ำนวน 13 แห่ง.

28-29 มิถุนายน 2565

เงินติดล้อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำ

กองทุนก�ำลังใจฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
บริษทั เงินติดล้อ จ�ำกัด(มหาชน)
จัดโครงการอบรม VDO E-Learning
เรื่องต้องรูก้ อ่ นการประกอบอาชีพให้แก่เจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์และ
ผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำชัว่ คราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยครัง้ นี้
บริษัท เงินติดล้อฯ ได้ให้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
เพื่อก้าวขึ้นเป็นวิทยากรอบรมความรู้ด้านการเงินและอาชีพ
ตาม VDO E-Learning ให้แก่ผู้ต้องขัง.
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บุญธรรม บุญชูวงศ์

การประชุมร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จงั หวัดตราด ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถน
ุ ายน 2565 โดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มีผ้เู ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
เจ้าของสถานประกอบการ หอการค้า สภาอุ ตสาหกรรม สมาคมการประมง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และคนต้นแบบโครงการก�ำลังใจฯ ภายในงาน
มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ
ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด และการออก
ร้านสินค้าของคนต้นแบบโครงการก�ำลังใจฯ
ซึง่ การประชุมนีเ้ ป็นการจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันกับสถานประกอบการ
และจัดหางานจังหวัดตราด ในการสนับสนุนให้ผ้ต
ู ้องขังที่ก�ำลังจะพ้นโทษ
จากเรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ จังหวัดตราด หนึง่ ในเรือนจ�ำโครงการก�ำลังใจฯ
ได้มงี านท�ำหลังจากทีไ่ ด้พน้ โทษแล้ว

ช่วงเริ่มต้นของการประชุม นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นจัดเวทีพูดคุยกับคนต้นแบบโครงการก�ำลังใจฯ 4 ราย
ประกอบด้วย นางสาววัชชรา สุทธิธรรม เจ้าของร้านซูชิ นายธาดา ทริดสังข์ ผู้จ�ำหน่าย
น�ำ้ หม่อน นายวิรตั น์ รัตน์นมุ่ น้อย ช่างปัน้ ปูนลายไม้ และช่างก่อสร้าง นายวรวุฒิ เหลืองอร่าม
เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
คนต้นแบบโครงการก�ำลังใจฯ กล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ
และประสบการณ์เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วมีการสมัครงานกับบริษัทเอกชนแล้วได้ผลตอบรับ
เป็นอย่างไร และให้ฝากข้อคิดการหางานท�ำภายหลังพ้นโทษ

นางสาวัชชรา

กล่าวว่า จากการเข้าร่วมโครงการก�ำลังใจฯ ได้เข้ารับการอบรมการท�ำ
ซูชิ ท�ำให้เมือ่ พ้นโทษออกมาก็เปิดร้านซูชิในพืน้ ทีจ่ งั หวัดจันทบุรี ใช้สโลแกน
“อร่อยไม่ซำ�้ จ�ำสูตรไม่ได้” ถือเป็นอาชีพอิสระทีท่ ำ� ให้มรี ายได้ 80,000 บาท
ต่อเดือน ที่ผ่านมาไม่เคยไปสมัครงานเพราะกลัวจะไม่ได้รับการยอมรับ
เลยเลือกอาชีพค้าขายอย่างอิสระ ซึ่งรายได้ในปัจจุบันก็สะท้อนให้เห็นว่า
คิดถูก ผูต้ อ้ งขังทุกคนจึงต้องให้โอกาสตนเอง เพราะทุกวันนีส้ งั คมก็ให้โอกาส
กับผู้พ้นโทษอยู่แล้ว
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นายธาดา

กล่ า วว่ า
อยู่ในโครงการก�ำลังใจฯ
ได้ความรู้การท�ำน�้ำหม่อน แยมหม่อน ปัจจุบัน
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน แต่ท�ำน�้ำ
หม่อนขายเป็นอาชีพเสริมจ�ำหน่ายอยู่ที่โรงพยาบาล
ตราด ในช่วงที่ต้องออก หางานท�ำบอกกับตนเองว่า
ต้องมีความกล้าในการสมัครงานจึงท�ำให้สามารถ
สมัครงานได้ ดังนั้นผู้ต้องขังต้องเป็นคนดี
และไม่ดูถูกตัวเอง

นายวิรต
ั น์

กล่าวว่า
ได้มีโอกาสเรียน
ปั้นปูนลายไม้ เมื่อพ้นโทษ
ออกมาก็น�ำมาประกอบเป็นอาชีพ
ปัน้ ปูนลายไม้และเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างจนมี
รายได้เดือนละ 20,000 บาท และขายงานปั้นปูน
ในเพจผลิตภัณฑ์ชมุ ชนต�ำบลบ่อพลอย จังหวัดตราด
ระหว่างที่พ้นโทษใหม่ๆ ไปสมัครงานแต่ไม่เคยได้
จึงหันมาท�ำงานรับเหมาก่อสร้างและรับจ้างปัน้ ปูน
ผู้ต้องขังเมื่ออยู่ในเรือนจ�ำมีโอกาสฝึกฝน
กล่าวว่า จังหวัดตราด
วิชาชีพก็ขอให้ตั้งใจจริงจังแล้วจะเกิด
มอบทุนประกอบอาชีพให้จึงน�ำ
ประโยชน์เมื่อพ้นโทษออกมา
มาเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และได้น�ำทฤษฎี
โคกหนองนาน�้ำใจแห่งความหวังที่ได้รับ
การอบรมมาจากเรือนจ�ำมาปรับใช้ ขอให้
ผูต้ อ้ งขังตัง้ ใจฝึกอาชีพเพราะมีหลายองค์กร
รอให้โอกาสและให้ทุนประกอบ
อาชีพอยู่
นายวรวุ ฒิ

หลังจากคนต้นแบบโครงการก�ำลังใจฯ สะท้อน
ความคิดเห็นแล้ว มีการเปิดโอกาสซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็น นายธนัท โสวนะปรีชา ประธานหอการค้า
จังหวัดตราด กล่าวว่า "ขอเป็นก�ำลังใจให้กับทุกคนที่
ออกมาประกอบอาชีพได้ เราเป็นภาคเอกชนทีย่ งั ต้องการ
แรงงานอาชีพต่างๆ เพราะขณะนีย้ งั ขาดแรงงานอยูม่ าก
เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง"
นายณรงค์ ชัยศิริ นายกสมาคมประมงจังหวัด
ตราด กล่าวว่า อยากได้ช่างเครื่องและแรงงานการท�ำ
ประมงเพราะยังขาดแคลนอยูม่ ากและรอผูพ้ น้ โทษออกมา
ประกอบอาชีพแรงงานประมง
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ต่อมาจัดการเสวนาเรื่อง
“การให้โอกาสผู้กระท�ำผิดในการท�ำงาน”
นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า

ภารกิจของกรมราชทัณฑ์มสี องด้าน คือการควบคุมและพัฒนาพฤตินสิ ยั ผูต้ อ้ งขัง สิง่ ทีส่ งั คมสนใจ
คือ การให้โอกาสผู้ต้องขัง จึงมีการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพโดยส�ำรวจความต้องการผู้ต้องขังว่า
อยากเรียนรูอ้ าชีพอะไร รวมถึงมองว่าผูป้ ระกอบการต้องการรับสมัครงานในสาขาอาชีพใด เช่น ช่างไม้ ช่างปูน
ช่างกระเบือ้ ง ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ที่ผ่านมาพบว่าภาคเอกชนมีความไม่มั่นใจที่จะรับผู้ต้องขัง เพราะ
ขาดข้อมูลว่าผู้ต้องขังฝึกอาชีพอะไร ถือเป็นจุดบอดของกรมราชทัณฑ์ที่มีข้อมูลการประเมินผู้ต้องขังแต่อยู่แค่
ในเรือนจ�ำไม่ได้มตี ดิ ตัวผูต้ อ้ งขังออกไป เอกชนจึงไม่รคู้ วามสามารถ เมือ่ กองพัฒนานวัตกรรมการยุตธิ รรมมีนโยบาย
ท�ำสมุดพกผู้ต้องขังก็นับว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีเพราะจะสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชน

นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ แรงงานจังหวัดตราด กล่าวว่า แรงงานจังหวัด ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงาน

และจัดหางานจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนอาชีพและฝึกทักษะให้ผู้ต้องขัง เมื่อเป็นคนดีมีอาชีพเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีสำ� นักงานประกันสังคมคอยให้ความรูด้ า้ นการคุม้ ครองสิทธิ ทัง้ นี้
เรามีนโยบายซ่อม สร้าง และเสริม ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีบริบทต่างกันต้องพัฒนาอาชีพให้เหมาะกับ
สถานประกอบการ ซึ่งจัดหางานจังหวัดมีหน้าที่ป้อนแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
ก็เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาหลักสูตรให้เฉพาะเจาะจงต่อไป

นางวิยะดา ซวง รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดตราด กล่าวว่า การท่องเทีย่ วต้องการ

แรงงาน 60% ส�ำหรับท�ำงานในโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร บริษัททัวร์
ร้านของฝาก ขอบคุณการประชุมนี้ที่ท�ำให้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกับผูต้ อ้ งขังในฐานะผูป้ ระกอบการก็มองว่าสิง่ นีเ้ ป็นโอกาสทีม่ คี า่
โดยหวังว่าโครงการก�ำลังใจฯ จะฝึกผู้ต้องขังมาให้เอกชนพิจารณา
คัดเลือก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องการแรงงานอาชีพ
ไลฟ์การ์ด จึงอยากให้อาชีพนี้เกิดขึ้นกับผู้ต้องขัง

7

ดร.พัชริศร์ หัตถวิจิตรกุล

โรงงานกระเบื้องเด่นจันทร์ จังหวัด
จันทบุรี กล่าวว่า โรงงานกระเบือ้ งเด่นจันทร์
มีผู้ต้องขังเรือนจ�ำจังหวัดจันทบุรมี าท�ำงาน
แบบไปเช้าเย็นกลับ จ�ำนวน 60 คน ถือเป็น
โอกาสที่ดีที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่ง
เห็นว่าทุกภาคส่วน เช่น กระทรวงแรงงาน โครงการก�ำลังใจฯ
ต่างให้ความส�ำคัญกับผู้ต้องขัง เราจึงถือเป็นส่วนหนึ่ง
ทีจ่ ะท�ำความดีรว่ มกับภาคราชการ ซึ่งเราต้องสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต เมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษไปแล้ว ก็จะไม่ย้อน
กลับไปกระท�ำความผิดอีก ทีผ่ า่ นมาจึงมีหลายคนพ้นโทษมา
สมัครงานกับโรงงานซึ่งก็รับเพื่อเป็นการให้โอกาส

นายวิบูลย์ เครือลอย

ผู้บริหาร บริษัท เทพพรชัย
อุตสาหกรรม จ�ำกัด กล่าวว่า บริษัท
ตัง้ ใจประกอบธุรกิจคูก่ บั ดูแลสังคม จึง
ยินดีตอ้ นรับผูต้ อ้ งขังทีม่ คี วามตัง้ ใจจริง
เพราะเข้าใจดีว่าคนที่อยู่ในเรือนจ�ำอาจจะ
ไม่ได้ท�ำผิดทุกคน บางส่วนอาจท�ำผิดพลาดด้วยความพลั้ง
เผลอ ถ้ามีโอกาสออกมาก็อยากให้ประพฤติตวั ดี ผูป้ ระกอบ
การยินดีช่วยเพราะปัจจุบันแรงงานมีน้อยเรายังต้องการ
แรงงานอยูม่ าก ภาคการท่องเทีย่ วต้องการ 40% การเกษตร
40% และอุตสาหกรรมอีก 20% ดังนั้นเป็นโอกาสของผู้
ต้องขังทุกคนถ้าไม่เลือกงานก็จะมีงานท�ำ

นางสาวบุณฑริกา อภิบาลศรี

Hr Coordinator บริษัท ทรีด้อม
ประเทศไทย จ�ำกัด กล่าวว่า บริษัทมีปัจจัย
5 ข้อ ในการรับแรงงานผู้พ้นโทษเข้าท�ำงาน
คือ การให้โอกาส การขาดแคลนแรงงาน ความ
รุนแรงหรือลักษณะคดีของผูพ้ น้ โทษ ความซื่อสัตย์
ของผูพ้ น้ โทษ และสมรรถภาพความเชี่ยวชาญของผูพ้ น้ โทษ
ในปี 2563 บริษัทท�ำ MOU กับกรมราชทัณฑ์ โดยเข้าไปฝึก
อบรมและประเมินผลก็พบว่าผูต้ อ้ งขังมีความสามารถ ตอนนี้
จึงประสานงานให้ผู้ที่ใกล้พ้นโทษได้ฝึกอบรมกับบริษัท
เมือ่ ก้าวออกไปก็จะสามารถมาสมัครงานกับบริษทั ได้
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ต่อจากการแสดงความคิดเห็นของวิทยากรแล้ว พิธีกร
เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็น นายธนัท
โสวนะปรีชา ประธานหอการค้าจังหวัดตราด กล่าวว่า เห็นด้วย
กับการมีสมุดพกผูต้ อ้ งขังเพราะจะท�ำให้สถานประกอบการ
สามารถดูขอ้ มูลได้ซึ่งยืนยันว่าภาคเอกชนยังต้องการแรงงาน
อย่างมากเพราะขาดแคลนทุกสาขา

นายณรงค์ ชัยศิริ นายกสมาคมประมงจังหวัดตราด

กล่าวว่า จังหวัดตราดมีชายทะเลจึงมีอาชีพประมงซึ่งยังขาด
แรงงานประมงอยู่ และเราสามารถน�ำผู้พ้นโทษมาฝึกได้
ถ้าผู้พ้นโทษสนใจอาชีพประมงก็ยินดีต้อนรับเพราะอาชีพนี้
อาจสูญสลายถ้าไม่มีคนสืบทอด

นางอ�ำพร สครรัมย์ หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจ�ำ

จังหวัดตราด กล่าวว่า เรือนจ�ำจังหวัดตราดขอประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ประกอบการและจัดหางานจังหวัดตราดอนุเคราะห์
ส่งเอกสารให้ผู้ต้องขังกรอกใบสมัครก่อนพ้นโทษเพราะ
การไปจัดหางานในเรือนจ�ำอาจจะไม่สะดวกจึงน่าจะมีเอกสาร
เข้ามารับสมัครงานไว้กอ่ นล่วงหน้าก็จะเป็นสิง่ ทีด่ แี ละถือเป็น
ตัวชี้วัดของกรมราชทัณฑ์
ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ กล่าวสรุปงานเสวนาว่า
ได้ประโยชน์ที่ทุกฝ่ายเปิดใจเข้าหากัน ฟังแล้วเห็นโอกาส
ของผู้ต้องขังจังหวัดตราดจะได้รับการพัฒนาต่อยอด
ให้ท�ำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในส่วนของกรมราชทัณฑ์
มีศูนย์ประสานการส่งเสริมงานให้ผู้ต้องขังหรือที่เรียกว่า
ศูนย์แคร์ เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ได้รับการ
ปล่อยตัวในทุกที่ จึงขอความร่วมมือสถานประกอบการ
ส่งต�ำแหน่งงานว่างไปที่ศูนย์แคร์

หลังจากจบการเสวนา

การจัดกิจกรรมทดสอบบุคลิกภาพ
และสัมภาษณ์สมาชิกโครงการก�ำลังใจฯ
โดยผูแ้ ทนส�ำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
นางนนทพร พูลเกษม นักวิชาการแรงงาน
จัดให้นายภาคภูมิ หิรญั บุตร และนายอรรถกร
แม่นปืน ผูต้ อ้ งขังเรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ

มาแสดงผลบททดสอบบุคลิกภาพ ซึ่งทั้งสองได้รับการประเมินผลผ่าน
บททดสอบนิยมความจริงโดยมีบุคลิกภาพเป็นคนพูดน้อย ไม่ชอบเข้า
สังคมมากนัก แต่ก็สามารถปรับตัวได้ดี เปิดเผย จริงใจ มักประหม่า
อาย เมื่อต้องร่วมกิจกรรมกับบุคคลอื่น ให้ความส�ำคัญกับสิ่งที่เป็น
รูปธรรมมากกว่านามธรรม ชอบที่จะลงมือท�ำมากกว่านั่งคิดพิจารณา
มีความอุตสาหะ พากเพียร อดทน บากบัน่ สภาวะทางจิตใจมัน่ คงเสมอต้น
เสมอปลาย แต่อาจขาดความยืดหยุน่ ในบางครัง้ ชอบกิจกรรมทีใ่ ช้แรงกาย
มากกว่ากิจกรรมที่ต้องคิดวิเคราะห์ ชอบท�ำกิจกรรมกลางแจ้งและ
ออกภาคสนาม อาชีพทีต่ อ้ งการคือการเป็นนักกีฬา ช่างไฟฟ้า ช่างประปา
ช่างฟิต ช่างเทคนิค ช่างไม้ ช่างยนต์ ชาวประมง วิศวกรเครื่องกล วิศวกร
เครื่องยนต์ วิศวกรโยธา ทหาร และต�ำรวจ มีความต้องการจะศึกษาต่อ
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะพลศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โรงเรียนนายร้อยทหารต�ำรวจ
โดยอยากเข้าสาขาเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม
เกษตร สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาช่าง
กลเกษตร สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ สาขาก่อสร้าง
สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้าก�ำลัง สาขาส�ำรวจ
สาขาอิเล็กทรอนิกส์

   
ทัง้ นี้เมื่อสรุปสุดท้าย

ของการประชุมกองพัฒนา
นวัตกรรมการยุติธรรม ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงยุตธิ รรมรับทราบว่ามีตำ� แหน่ง
งานว่างในจังหวัดตราด จ�ำนวน 293
ต�ำแหน่ง ซึ่งผูป้ ระกอบการทีม่ าร่วมประชุม
ยินดีรับผู้ต้องขังเข้าท�ำงานจึงจะมีการ
ประสานงานไปยังเรือนจ�ำและผู้พ้นโทษ
ต่อไป.
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Exc lusi v e R epo r t

กองบรรณาธิการ

สร้าง Portfolio
หนุนผู้ต้องขัง
มีงานท�ำ
นายอนุวชั สุจินพรัหม หัวหน้าเรือนจ�ำชัว่ คราวเขาระก�ำ จังหวัดตราด ให้สมั ภาษณ์วา่
กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมหารือกับเรือนจ�ำ
ชัว่ คราวเขาระก�ำ เกีย่ วกับการจัดหางานให้ผตู้ อ้ งขัง จึงมีการประชุมร่วมกับแรงงานจังหวัดตราด
จัดหางานจังหวัดตราด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ส�ำนักงานประกันสังคม เพื่อหารือ
แนวทางการด�ำเนินงานดังกล่าว ประเด็นหนึ่งที่มีการพิจารณาร่วมกันคือ เรื่องการจัดท�ำ
Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน หรือสมุดพกเพื่อเป็นตัวชี้วัดให้ผู้ต้องขังสามารถน�ำไปประกอบการสมัครงาน
หลังจากพ้นโทษ แรงงานจังหวัดจึงส่งเจ้าหน้าที่มาท�ำแบบทดสอบความถนัด บุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา
ให้กับผู้ต้องขังเพื่อเก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเตรียมท�ำ Portfolio ให้กับผู้ต้องขังโครงการก�ำลังใจฯ
รวม 97 คน และในการประชุมร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตราด
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา เรือนจ�ำได้คัดผู้ต้องขัง 5 คน ที่ผ่านการทดสอบบุคลิกภาพมาเป็นตัวอย่าง
ในการเข้ารับการคัดเลือกสมัครงานกับสถานประกอบการด้วย
“ตามปกติสถานประกอบการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราดยินดีทจี่ ะรับผูพ้ น้ โทษของเรือนจ�ำเข้าท�ำงานอยูแ่ ล้ว
แต่เมื่อมีการจัดงานพบสถานประกอบการก็ยิ่งช่วยท�ำให้ผู้ต้องขังมีโอกาสเลือกงานที่ตรงกับความต้องการ
หรือเหมาะสมกับตัวเขามากยิง่ ขึ้น จากคนทีใ่ กล้จะพ้นโทษแล้วยังไม่รวู้ า่ จะออกไปท�ำอะไรก็เข้ามาช่วยแนะแนว
ว่าเขาจะมีโอกาสออกไปท�ำงานอะไรได้บ้าง ถือเป็นโครงการที่ดี” นายอนุวัช กล่าว
นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ แรงงานจังหวัดตราด กล่าวว่า แรงงานจังหวัดตราดสนับสนุน
เรือนจ�ำท�ำ Portfolio หรือสมุดพกผูต้ อ้ งขังเพือ่ เป็นการยืนยันตัวตน ภูมลิ ำ� เนา ความรูค้ วาม
สามารถ และพฤติกรรมระหว่างอยู่ในเรือนจ�ำ เมื่อพ้นโทษจะไปท�ำงาน Portfolio สมุดพกนี้
จะเป็นเครื่องยืนยันให้สถานประกอบการได้รับรู้และพิจารณารับสมัครงานผู้พ้นโทษ
นายนฤพนธ์ แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำจังหวัดตราด กล่าวถึงงานการประชุมร่วม
กับสถานประกอบการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตราดว่า กิจกรรมนีม้ ปี ระโยชน์
เป็นการให้โอกาสด้านอาชีพส�ำหรับผู้ก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคม ถ้าหากว่าไม่มีโครงการ
ลักษณะแบบนีผ้ ตู้ อ้ งขังพ้นจากเรือนจ�ำแล้วอาจไม่รวู้ า่ จะไปประกอบอาชีพอะไร การจับมือกับ
สถานประกอบการแบบนีเ้ ท่ากับเราดูแลหลังพ้นโทษเมือ่ เขามีงานท�ำมีรายได้กจ็ ะไม่ไปกระท�ำ
ผิดซ�้ำอีก
นายนฤพนธ์ กล่าวด้วยว่า การพบกับสถานประกอบการโดยตรงแบบนี้ไม่ได้เกิดมี
ขึ้นบ่อย เพราะทีผ่ า่ นมาเรือนจ�ำได้แค่หาแหล่งงานไว้ให้ผตู้ อ้ งขังเลือก แต่ไม่ได้พบกับผูบ้ ริหาร
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สถานประกอบการโดยตรง เราก็มผี ตู้ อ้ งขัง 5 คน ทีม่ าเป็นคนต้นแบบใน
กิจกรรมจัดหางานจังหวัดตราด เท่ากับจะเป็นตัวอย่างทีด่ ใี ห้กบั ผูต้ อ้ งขัง
อื่นๆ รับรู้ว่ามีโครงการก�ำลังใจฯ มาคอยช่วยเหลือส่งแรงงานจังหวัด
มาช่วยเรื่องการมีงานท�ำ เมื่อเขารับรู้แบบนี้แล้วก็จะเป็นแรงกระตุ้น
ให้เขาท�ำดี
อนึ่ง ส�ำหรับผู้ต้องขัง 5 คน ที่เป็นตัวอย่างออกมาพบกับ
สถานประกอบการภายในการประชุมร่วมกับสถานประกอบการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตราดนี้ เมื่อทีมงาน
Inspire Update สัมภาษณ์แล้วพบว่า 5 คน เป็นผู้ต้องขังคดี
ยาเสพติดทีม่ อี ตั ราโทษจ�ำคุกระหว่าง 2 – 8 ปี และมีโทษจ�ำคุก
เหลือระหว่าง 3 เดือน – 1 ปี แต่เดิมก่อนเข้าเรือนจ�ำมีอาชีพ
แรงงานทั่วไป เมื่อแรงงานจังหวัดมาให้ความรู้ก็ท�ำให้เกิด
ความคิดต่อยอดในอาชีพดัง่ เดิมได้จากการทีแ่ รงงานจังหวัด
ทดสอบบุคลิกภาพ ความถนัดในงาน ทัง้ 5 คน เลือกอาชีพ
ต่างๆ ประกอบไปด้วย ค้าขาย ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อม
แอร์ รับเหมาก่อสร้าง และท�ำเกษตรปลูกทุเรียน โดยทัง้
5 คน ระบุวา่ เมือ่ พ้นโทษจะกลับไปท�ำอาชีพต่างๆ ดังกล่าว
ที่บ้านเกิดประกอบด้วยจังหวัดตราด, ระยอง, ชลบุรี
และศรีสะเกษ.
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การใช้

กฎหมายที่เป็นคุณ
แก่ผ้ก
ู ระท�ำผิดในคดี
ยาเสพติด
ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 2 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคล

พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด จักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท�ำการ
อันกฎหมายทีใ่ ช้ในขณะกระท�ำนัน้ บัญญัตเิ ป็นความผิด
พ.ศ. 2564 (เล่ม 138 ตอนที่ 73 ก ราชกิจจา และก�ำหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท�ำ
นุเบกษา 8 พฤศจิกายน 2564) มาตรา 4 บัญญัตวิ า่ ความผิดนั้น ต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”
มาตรา 3 บัญญัติว่า “ถ้ากฎหมายที่ใช้ใน
“เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัติ ขณะกระท�ำความผิดแตกต่างกับกฎหมายที่ใช้ใน
ภายหลังการกระท�ำความผิด ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่
นี้ได้ใช้บงั คับแล้ว ให้ยกเลิก (5) พระราชบัญญัติ เป็นคุณแก่ผู้กระท�ำความผิด ไม่ว่าในทางใด...”
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึง่
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522” และมาตรา 8 บัญญัตวิ า่
ดังกล่าว ในคดีอาญาทั่วไป กฎหมายอาญาที่ใช้บังคับ
“บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก... แก่ผู้กระท�ำความผิดนั้นต้องเป็น “กฎหมายที่ใช้ในขณะ
กระท�ำความผิด” กล่าวคือ กฎหมายต้องใช้บังคับในขณะ
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่ผู้กระท�ำมีการกระท�ำความผิด (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์,
ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ตอ่ ไปเพียงเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ 2562:หน้า 3)
ประมวลกฎหมายยาเสพติดท้ายพระราชบัญญัตินี้...”

ตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม 2565 นาย ก. แอบ

ในทางกฎหมายอาญาจึงเกิดภาวะทีเ่ รียกว่า “กฎหมาย หยิบทรัพย์ของนาย ข. ไป กฎหมายที่ใช้ในขณะ
นาย ก. แอบหยิบทรัพย์ของนาย ข. เมื่อวันที่ 1
ที่ใช้ขณะกระท�ำความผิดแตกต่างกับกฎหมาย มีนาคม 2565 ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 334 ซึ่งบัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์ของ
ที่ใช้ในภายหลังการกระท�ำความผิด” ซึ่งมีสาระ ผูอ้ นื่ หรือทีผ่ อู้ นื่ เป็นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ยไปโดยทุจริต
ผูน้ ั้นกระท�ำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ�ำ
ส�ำคัญที่ควรทราบ ดังนี้
คุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกหมื่นบาท” ดังนั้น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ดังกล่าวจึงเป็นกฎหมาย
ที่ใช้ในขณะนาย ก. กระท�ำความผิด
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ถ้ากฎหมายทีใ่ ช้ในขณะกระท�ำความผิดแตกต่างกับกฎหมาย
ที่ใช้ในภายหลังการกระท�ำความผิด เช่น ในระหว่างพิจารณาคดี
ของศาลมีการประกาศใช้บงั คับกฎหมายแก้ไขเพิม่ เติม โดยกฎหมาย
ที่ใช้ในขณะกระท�ำความผิดระวางโทษเบากว่ากฎหมายที่ใช้
ในภายหลังการกระท�ำความผิด ดังนี้ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 3 ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่ผู้กระท�ำความผิด
(จิตติ ติงศภัทิย์, 2555:หน้า 67)

ตัวอย่าง วันที่ 1 มีนาคม 2559 นาย ก.

แอบหยิบทรัพย์ของนาย ข. ไป กฎหมายทีใ่ ช้ใน
ขณะนาย ก. แอบหยิบทรัพย์ของนาย ข. เมื่อวัน
ที่ 1 มีนาคม 2559 ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 334 ซึ่งบัญญัตวิ า่ “ผูใ้ ดเอาทรัพย์ของผูอ้ นื่
หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้
นัน้ กระท�ำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจ�ำ
คุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกพันบาท” ดัง
นั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 334 ดังกล่าว
จึงเป็นกฎหมายที่ใช้ในขณะนาย ก. กระท�ำความ
ผิด ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลปรากฏว่ามีการ
ประกาศกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา ซึ่งระวางโทษของประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 334 มีการแก้ไขเพิม่ เติมโดยให้ยกเลิกอัตรา
โทษเดิมและให้ใช้อตั ราโทษใหม่แทน คือ “ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท” จะเห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
334 มีความแตกต่างกันในส่วนของระวางโทษ
ดังนี้
(1) กฎหมายที่ใช้ในขณะนาย ก.
มีการกระท�ำความผิด “ระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกินสามปีและปรับไม่เกินหกพันบาท”
(2) กฎหมายที่ใช้ในภายหลัง
นาย ก. มีการกระท�ำความผิด “ระวาง
โทษจ�ำคุกไม่เกินสามปีและปรับ ไม่เกิน
หกหมื่นบาท”

ผลทางกฎหมาย คือ ประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 3 ให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณแก่
ผู้กระท�ำความผิด ซึ่งตามตัวอย่าง จะเห็นว่า แม้ในส่วน
ของระวางโทษจ�ำคุกเท่ากัน (จ�ำคุกไม่เกินสามปี) แต่

_..

โทษปรับตามกฎหมายทีใ่ ช้ในขณะกระท�ำความผิด (ปรับไม่เกิน
หกพันบาท) เป็นคุณกว่ากฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระ
ท�ำ ความผิด (ปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท) จึงต้องน�ำกฎหมาย
ทีใ่ ช้ในขณะกระท�ำความผิดมาใช้บงั คับแก่ นาย ก. ผูก้ ระท�ำ
ความผิด (เทียบค�ำพิพากษาฎีกาที่ 3520/2563)
ข้อสังเกต กฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระท�ำ
ความผิดอาจเป็นคุณกว่ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระท�ำ
ความผิดก็ได้และหลักการใช้กฎหมายทีเ่ ป็นคุณแก่ผกู้ ระท�ำผิด
ดังกล่าวย่อมน�ำมาใช้ในคดียาเสพติดด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง คดียาเสพติดเรื่องหนึ่ง นาย ก. กระท�ำ

ความผิดในขณะทีพ่ ระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
ใช้บงั คับ ต่อมาในระหว่างพิจารณาคดีของศาลมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แต่บรรดา
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่ อกตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประมวลกฎหมายยาเสพติด
ถ้าบทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมาย ยาเสพติดแตกต่างกับ
บทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
โดยปรากฏว่าบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในภายหลังการกระท�ำความผิดเป็น
คุณกว่า ดังนี้ ต้องใช้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดในส่วนที่เป็นคุณแก่นาย ก. ผู้กระท�ำความผิด
(ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 6033/2564)
เอกสารอ้างอิง

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.(2562).ค�ำอธิบายกฎหมาย
อาญา 1 เล่ม 2.พิมพ์ครั้งที่ 11.กรุงเทพมหานคร:บริษัท
กรุงสยามพับลิชชิ่ง จ�ำกัด.
จิตติ ติงศภัทยิ .์ (2555).กฎหมายอาญา ภาค 1 .พิมพ์
ครัง้ ที่ 11.กรุงเทพมหานคร:ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบัณฑิตยสภา.
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เป็นความโชคดีของผู้ก้าวพลาดสาว 25 คน

ของเรือนจ�ำกลางล�ำปางที่มโี อกาสเข้ารับ
การฝึกฝนทางกายและพัฒนาทางจิตกับ “แม่ครู”
ฉายาของ คุณศิรวิ รรณ โสภารัตน์ ผู้ฝึกสอนโยคะ
ซึง่ ครัง้ นี้ท�ำการสอนโยคะผ่านออนไลน์จาก
กระทรวงยุติธรรม ไปยังเรือนจ�ำกลางล�ำปาง
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การเรียนการสอนเกิดขึ้น 3 ครัง้ ระหว่างวันที่ 18-19
พฤษภาคม 8-9, 15-16 มิถุนายน 2565 โดยการก�ำกับ
ของกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม ผู้ซึ่งต้องการให้ผู้ก้าวพลาดได้รับการ
พัฒนาตนเองทัง้ ด้านสภาพร่างกาย สติปญ
ั ญา และอารมณ์
เพื่อให้ตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิต
ในภาพรวมแม่ครูสอนให้ผกู้ า้ วพลาดฝึกอาสนะโยคะ
ในท่านัง่ และยืน เพือ่ เป็นการบริหารร่างกายทุกส่วนเพือ่ ให้
มีความยืดเหยียด แข็งแรง ระหว่างทีส่ อนไปนัน้ ได้สอดแทรก
ให้ผกู้ า้ วพลาดได้ฝกึ สติ สร้างสมาธิระลึกรูก้ ารเคลือ่ นไหวใน
ทุกอิริยาบถ เพราะกายกับใจต้องท�ำงานสัมพันธ์กนั เมือ่ กาย
เคลือ่ นไหว ใจต้องรับรู้ เพราะการมีสติรสู้ กึ ตัวขณะเคลือ่ นไหว
คือ โยคะ
การสอนผูท้ กี่ า้ วพลาดท�ำให้ชวี ิตต้องมาอยูใ่ นเรือนจ�ำ
แม่ครูมกี ารเสริมหลักคิดว่า “ใจ” นัน้ เป็นส่วนส�ำคัญเพราะ
ท�ำให้ผกู้ า้ วพลาดท�ำผิดกฎหมายจนต้องเข้ามาอยูใ่ นเรือนจ�ำ
ถ้าควบคุมจิตใจได้ก็จะไม่ท�ำผิดต่อกฎหมาย โยคะจึงช่วย
ฝึกให้สามารถควบคุมจิตใจได้ ในการฝึกโยคะจึงต้องมีวินยั
มีเป้าหมายในการด�ำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยให้มีการ
พัฒนาระลึกรู้ตัวเพื่อคิดถูก คิดเป็น เห็นธรรม
อดีตทีผ่ า่ นมาให้ทงิ้ ไป อนาคตไม่ตอ้ งพูดถึงท�ำปัจจุบนั
ให้ถูกต้องเพื่อไม่กลับมาผิดพลาดอีก และถ้าใจไม่เข้มแข็ง
ก็อาจจะไปกระท�ำผิดซ�้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะท�ำให้
สูญเสียโอกาสของชีวิต ผูก้ า้ วพลาดต้องสร้างความเป็นผูน้ ำ�
สัง่ ตัวเองได้ วิชาโยคะนี้ จะช่วยให้มวี ินยั มีความคิด ช่วยให้
สามารถชนะใจตนเองได้
บรรยากาศการฝึกโยคะออนไลน์นพี้ บว่า ผูก้ า้ วพลาด
มีความตั้งใจเรียนรู้ ผู้เรียนมีสมาธิในการฝึกอาสนะต่างๆ
ตามการฝึกของแม่ครู เห็นได้จากการที่ทั้ง 25 คน สามารถ
บริหารร่างกายออกมาได้พร้อมเพียงกันทุกอาสนะ ฝึกตามได้
โดยไม่มีติดขัด จนได้รับค�ำชมเชยจากผู้ฝึกสอนว่า ลูกศิษย์
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีวินัย มีสติและสมาธิในการเรียนเป็น
อย่างมาก
โครงการโยคะนี้ จึงเป็นการฝึกเพื่อพัฒนากายและ
กล่อมเกลาจิตใจของผู้ก้าวพลาดได้เป็นอย่างดี.
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