
    
 

การให้บริการบุคคลภายนอกในการติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางปัตตาน ี
 
 2 
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 บทคัดย่อ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการการเยี่ยม
ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี  2) เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังใน
เรือนจ ากลางปัตตานี  3) เพื่อศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังใน
เรือนจ ากลางปัตตานี ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวิธีการศึกษาจากเอกสาร
และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 13 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า การให้บริการบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลาง
ปัตตานี มี 3 รูปแบบ ได้แก่     
 1. การเยี่ยมปกติ คือ การให้เยี่ยมผู้ต้องขังในบริเวณห้องเยี่ยมท่ีทางเรือนจ าจัดไว้ให้
โดยมีสิ่งกีดขวางมีกระจกกั้นกลางระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ  พูดผ่านเครื่องรับโทรศัพท์  มี 19 
ช่อง และเปิดให้บริการเยี่ยมทุกวันเวลาท าราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น. 
ผู้ต้องขัง 1 คนเย่ียมได้ 1 รอบต่อวัน ญาติเข้าเยี่ยมได้รอบละไม่เกิน 5 คน    
 2. การเยี่ยมใกล้ชิด คือ ญาติเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายในเรือนจ า  ในสถานท่ีท่ีจัดไว้ให้  
เยี่ยมแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง ซึ่งผู้ต้องขังและญาติพูดคุยกันได้ใกล้ชิดกันเพื่อสร้างความผูกพันใน
ครอบครัว รับประทานอาหารร่วมกัน เปิดให้เยี่ยมปีละ 2 คร้ังๆ ละไม่เกิน 10 คน 
 

ค าส าคัญ : การให้บริการบุคคลภายนอก เยี่ยมผู้ต้องภายในเรือนจ า 

1 บทความเรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ “การให้บริการบุคคลภายนอกในการติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลาง
ปัตตานี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์วิทยา จิตนุพงค์ 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
3 อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
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  3. การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  แต่การเยี่ยมรูปแบบนี้ได้
หยุดให้บริการชั่วคราว  อุปกรณ์ท่ีใช้ ในการให้บริการ ช ารุดและไม่สามารให้บริการ ญาติได้ 
เนื่องจากการก่อจลาจลเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559 
 ปัญหาและอุปสรรคการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานีนั้น คือ 
สถานท่ี ให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขัง คับแคบ ไม่เพียงพอต่อญาติที่มาใช้บริการ เนื่องจาก      
ปัจจุบันปริมาณผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น ญาติผู้ต้องขังก็เพิ่มขึ้น ท าให้การ ให้บริการไม่ทั่วถึง บางวัน
ญาติมาเยี่ยมผู้ต้องขังในวันจันทร์และวันศุกร์เป็นจ านวนมากท าให้การให้บริการเยี่ยมญาติ
เกิดความล่าช้า(วันจันทร์และวันศุกร์ติดกับวันหยุดราชการ)  และสามารถให้ บริการเยี่ยม
ผู้ต้องขังได้แค่ 350 คน (ผู้ต้องขัง)  ต่อวันเท่านั้น เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้บริการ
ญาติผู้ต้องขัง ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เนื่องจาก การสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีไป
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ด้วย ท าให้ การจัดเจ้าหน้าท่ีมาให้บริการรับแจ้งเยี่ยมผู้ต้องขังขาดหายไป 
และเนื่องจากในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานีญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ใช้ภาษา มาลายูถิ่น
จึงท าให้การสื่อสารขัดข้อง             
 ปัจจุบันเรือนจ ากลางปัตตานีได้หาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกและการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นการขอ
สนับสนุนงบประมาณในการขยายห้องเยี่ยม จัดซื้ออุปกรณ์ เทคโนโลยีและการก่อสร้าง
เรือนจ าใหม่ให้เหมาะกับจ านวนญาติที่เพิ่มขึ้นและขอสนับสนุนอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีเพิ่มจาก
กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้งานเย่ียมญาติด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเรือนจ าได้ปรับปรุงฐานข้อมูลการ
เยี่ยมผู้ต้องขังและควบคุมระบบการให้บริการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอให้มีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด จัดฝึกอบรมการพูดภาษามาลายูถิ่นให้เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าและปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
ของการเยี่ยมผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด      
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เรือนจ ากลางปัตตานีเป็นหน่วยงานหนึ่งของระบบยุติธรรมทางอาญา ซึ่งเป็นสถานท่ี  
เพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุม มีความมั่นคงโดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึง
ข้อก าหนดต่างๆ ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช  2479 “คุก” เป็นพื้นท่ีเฉพาะ
ส าหรับการควบคุมตัวและกักขังผู้กระท าผิดกฎหมาย เรือนจ ามีอ านาจในการก าหนดชะตา
กรรมของผู้ต้องขัง  ชีวิตในเรือนจ าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมให้ผู้ต้องขังปฏิบัติตาม
กฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความตึงเครียดให้กับผู้ต้องขังคือให้ผู้ต้องขังได้พบ
กับญาติหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องขังท่ีพึงได้รับและ เพื่อฟื้นฟูสภาพ
จิตใจผู้ต้องขัง ลดความกดดันภายในใจและมีก าลังใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในร่ัวเรือนจ า  
 เรือนจ ากลางปัตตานีท่ีมีผู้ต้องขัง  มีจ านวน 2,153 คน (วันท่ี 19 มีนาคม  2561)    
การให้บริการการเยี่ยมผู้ต้องขั ง เรือนจ าสามารถจัดให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังได้เพียง 350 คน
(ผู้ต้องขัง) ผู้ต้องขัง 1คน ต่อญาติ 5 คน และเยี่ยม 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น  (เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ปัจจุบันมีรูปแบบการเยี่ยมญาติผู้ต้องขังหลักๆ คือ 1. การเยี่ยมแบบ
ผ่านสิ่งขวางกั้น  (ผ่านทางโทรศัพท์)  หรือเยี่ยมแบบปกติ  (Regular visit) 2.การเยี่ยมแบบถึง
ตัวหรือการเยี่ยมญาติใกล้ชิด (Contac tvisit) 3.การเยี่ยมแบบหรือการจัดกิจกรรมครอบครัว
สัมพันธ์ (Family visit) เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เรือนจ ากลางปัตตานีด าเนินการ  จัดการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขัง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการในขณะท่ี
ผู้ให้บริการคือเรือนจ ากลางปัตตานีต้องมีความพร้อมในการด าเนินงานจึงได้มีการศึกษาเรื่อง
การให้บริการบุคคลภายนอกในการติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางปัตตานี เพื่อให้ทราบ
ถึงรูปแบบการให้บริการการเยี่ยมผู้ต้องขังและปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการให้บริการผู้มาเยี่ยม
ผู้ต้องขัง ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเยี่ยมแก่ผู้ต้องขังต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 2.1 เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี 
 2.2 เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี 
 2.3 เพื่อศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง
ปัตตาน ี
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 ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
 การศึกษาวิจัยการให้บริการบุคคลภายนอกในการติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลาง
ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการการเยี่ยมผู้ต้องขัง ศึกษาปัญหา
การให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขัง และเพื่อศึกษาหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเยี่ยม
ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี ซึ่งมีแนวคิดและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้  
 ดวงพิกุล กันทะจันทร(์ 2554, หน้า 20) ให้ความหมายไว้ว่า  การบริการ  หมายถึง 
กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพื่อสนอง
ความต้องการของบุคคลอื่นและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น ซึ่ง      
การบริการท่ีดีจะเป็นการกระท าท่ีสามารถสนองตอบความต้องการของผู้ท่ีแสดงเจตจ านง    
ให้ได้ตรงกับสิ่งท่ีบุคคลนั้นคาดหวังไว้ พร้อมท้ังท าให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดีและ
ประทับใจต่อสิ่งท่ีได้รับในเวลาเดียวกัน 
 การท่ีพนักงานผู้ให้บริการมีจิตบริการย่อมท าให้เกิดการให้บริการท่ีดีแก่ลูกค้าซึ่ง    
จะก่อให้เกิดผลดีท้ังต่อหน่วยงานและตัวผู้ให้บริการ สอดคล้อง อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์
(2549,หน้า 12) ให้ความหมายไว้ว่า จิตบริการหรือจิตส านึกในการบริการหรือหัวใจบริการ 
หมายถึงการมีจิตใจของการเป็นผู้ให้บริการ การบริการเป็นสิ่งท่ีองค์การหรือหน่วยงาน
คาดหวังให้พนักงานทุกคนมีความสามารถในด้านนี้และยังใช้เป็นปัจจัยในการวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย สอดคล้องกับผลงานของสุนิตย์ ชูใจ        
(ดวงพิกุล กันทะจันทร,์ 2554,หน้า 26) สรุปได้ว่า ถ้าพนักงานทุกคนในหน่วยงานหรือ
องค์การ มีจิตบริการแล้ว จะท าให้การท างานในทุกหน่วยงานหรือองค์การด าเนินงานไปด้วย
ความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์ของจิตบริการ  การสร้างให้พนักงานผู้ให้บริการ            
จึงมีความส าคัญต่อหน่วยงานและองค์การปัจจุบันมีการน าเทคนิคการปรับพฤติกรรมมาใช้  
ในการสร้างพฤติกรรมการบริการซึ่งเป็นเรื่องท่ีผู้บริหารและหัวหน้างานควรให้ความสนใจ 
การปรับพฤติกรรมนั้นโดยส่วนใหญ่จะเน้นการใช้ตัวผลกรรมมาเป็นตัวสร้างหรือ             
ลดพฤติกรรมท่ีต้องการ ในการปรับพฤติกรรมท่ีต้องการ ในการปรับพฤติกรรมอาจเริ่มจาก
การสร้างพฤติกรรมใหม่ด้วยเทคนิคการให้ตัวแบบและการแต่งพฤติกรรม จากนั้นให้เพิ่ม
พฤติกรรมหรือคงพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ไว้โดยใช้เทคนิคของการเสริมแรงทางบวกและ    
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การเสริมแรงทางลบ สอดคล้องกับผลงานของ สุนิตย์ ชูใจ (ดวงพิกุล กันทะจันทร,์2554,หน้า 
26) สรุปได้ ว่า ถ้าพนักงานทุกคนในหน่วยงานหรือองค์การมีจิตบริการแล้ว จะท าให้         
การท างานในทุกหน่วยงานหรือองค์การด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์
ของจิตบริการ  
 ทนายความเข้าพบเกี่ยวกับคดี(บุคคลภายนอก)  
 1. ทนายความท่ีจะพบผู้ต้องขังจะต้องเป็นทนายความท่ีได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ทนายความตามกฎหมาย และจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้เฉพาะทนายความท่ี
ผู้ต้องขังต้องการพบเท่านั้น 
 2. ทนายความจะต้องยื่นค าร้องขอพบผู้ต้องขังตามแบบค าร้องตามกรมราชทัณฑ์
ก าหนด เมื่อได้รับค าร้องให้แจ้งผู้ต้องขังทราบเพื่อแจ้งความประสงค์จะพบทนายนั้นหรือไม่ 
เมื่อผู้บัญชาการเรือนจ ามีความเห็นในค าร้องเป็นประการใดแล้ว เจ้าหน้าท่ีแจ้งความเห็นหรือ
ค าส่ังนั้น ให้ทนายความลงลายมือชื่อรับทราบด้วย 
 3. ทนายความรายใดที่จะขอพบผู้ต้องขังท่ีอยู่ระหว่างการสอบสวน หรือ ไต่สวน      
มูลฟูองให้ทนายความรายนั้นย่ืนส าเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความตามกฎหมายว่า
ทนายความเพื่อเป็นหลักฐานประกอบค าร้องขอพบผู้ต้องขังภายในเรือนจ าด้วย 
 4. ทนายความท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าพบผู้ต้องขัง ต้องพบหรือติดต่อผู้ต้องขังคราวละ
หนึ่งคนเว้นแต่การพบผู้ต้องขังคดีร่วมหรือจ าเลยร่วมในคดีเดียวกัน จะให้พบผู้ต้องขัง
มากกว่าหนึ่งคนก็ได้ 
 5. ทนายความท่ีจะขอเข้าพบผู้ต้องขังซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดี
ปกครอง ให้ทนายความผู้นั้นด าเนินการตามข้อ 9 ข้อ 11 โดยอนุโลม 
 6. ทนายความเข้าพบผู้ต้องขังได้ตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา ของวันราชการ แต่ไม่ใช่
ระหว่างเวลาท่ีเรือนจ าได้น าผู้ต้องขังเข้าห้องขังแล้ว หากมีเหตุจ าเป็นต้องขออนุญาตจาก    
ผู้บัญชาการเรือนจ าฯ ก่อน 
 7. ทนายความท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าพบผู้ต้องขัง หากต้องการท่ีจะสงวนข้อความท่ี
พูดกับผู้ต้องขังเป็นความลับให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ และเจ้าหน้าท่ีควบคุมในระยะที่
ไม่สามได้ยินข้อความสนทนา 
 8. ให้น าข้อก าหนด ส าหรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง มาใช้บังคับ
กับกรณีทนายความท่ีเข้าพบผู้ต้องขังเท่าท่ีจะพอบังคับได้โดยอนุโลม 
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 เจ้าหน้าที่สถานทูตและพนักงานกงสุลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง(บุคคลภายนอก) 
 1. เจ้าหน้าท่ีสถานทูตและพนักงานกงสุลจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในสังกัดได้ ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ า หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจ า 
 2. เจ้าหน้าท่ีสถานทูตและพนักงานกงสุลผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแต่งกายและมีกิริยา
อันสุภาพ 
 3. ให้น าข้อก าหนด ส าหรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง มาใช้บังคับ
กับกรณีเจ้าหน้าท่ีสถานทูต และพนักงานกงสุลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเท่าท่ีพอจะบังคับได้      
โดยอนุโลม 
 ก าหนดวันและเวลาการเยี่ยมผู้ต้องขังเรือนจ ากลางปัตตานี 
  บุคคลภายนอกจะต้องเข้าเยี่ยมหรือติดต่อในวันและเวลาท่ีทางเรือนจ า
ก าหนดไว้ โดยเข้าเยี่ยมได้ไม่เกิน คร้ังละ 5 คน ต่อผู้ต้องขัง 1 คน วันละ 1 รอบ ซึ่งทาง
เรือนจ าฯ จัดให้เยี่ยมผู้ต้องขังด้วยระบบโทรศัพท์ภายในห้องเยี่ยม  โดยจัดให้เย่ียม        
รวมท้ังหมด วันละ 10 รอบหรือมากกว่า ใช้เวลารอบละไม่เกิน 15 นาที แล้วแต่จ านวนญาติ
ในแต่ละวัน (เพราะมีช่องเยี่ยมน้อยเพียง 19 ช่อง)  เปิดให้รับบัตรคิวเยี่ยมรอบเช้าตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. รอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. 

วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาในเร่ืองนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีและขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 
 1. การศึกษาจากเอกสาร  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานเย่ียมญาติ
ผู้ต้องขัง ฝุายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขังจากต ารา เอกสารทางราชการ วรรณกรรม 
วิทยานิพนธ์ และผลงานการศึกษาวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการบุคคลภายนอก     
ในการติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ ากลางปัตตานี  
 2. วิธีสัมภาษณ์เฉพาะเจาะจงผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีเกี่ยวข้องในงานเย่ียมญาติผู้ต้องขังเพ่ือ
อธิบายและวิเคราะห์ถึงรูปแบบการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังรวมท้ังปัญหาการให้บริการ        
ผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังและหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง
ปัตตาน ี
 กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้ให้ข้อมูลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ    
การให้บริการบุคคลภายนอกในการติดต่อผู้ต้องขังภายในเรือนจ าได้แก่ ญาติผู้ต้องขัง และ 
 



7 
 
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝุาย คือ ฝุายสวัสดิการและสงเคราะห์ผู้ต้องขัง ฝุายควบคุม ผู้ต้องขัง  
และ ฝุายทัณฑปฏิบัติ จ านวน 13 คน โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่  แบบสัมภาษณ์ 
มีจ านวน 2 ชุด คือ    ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีเรือนจ ากลางปัตตานี 
          ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับญาติผู้ต้องขังเรือนจ ากลางปัตตานี
  

 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาจากเอกสาร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทาง
ราชการและเอกสารของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องพบว่า เรือนจ ากลางปัตตานีเดิมตั้งอยู่ท่ี    
เชิงสะพานเดชานุชิต ถนนพิพิธ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ต่อมาชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานีได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว กระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณ
นั้นไม่เหมาะสมจึงมีนโยบายให้สร้างเรือนจ าขึ้นใหม่ โดยได้ย้ายมาอยู่ท่ี 102 ถนนเกษม
ส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นท่ีตั้งปัจจุบัน เมื่อวันท่ี  1 มีนาคม 2508 มี
ผู้ต้องขัง 185 คน มีพื้นท่ีภายใน 12 ไร่ - งาน 16 ตารางวา พ้ืนท่ีภายนอก 97 ไร่ - งาน 73 
ตารางวา รวมท้ังสิ้น 109 ไร่ - งาน 89 ตารางวา แบ่งพื้นท่ีใช้ควบคุมภายในแดนหญิง 
662.40  ตารางเมตร ซึ่งเรือนจ ากลางปัตตานีสามารถรับอัตราผู้ต้องขังได้ไม่เกินจ านวน 
1,500 คน 
 ปัจจุบันเรือนจ ากลางปัตตานี มีผู้ต้องขังรวม 2,208 คน (ณ วันท่ี 27 มีนาคม 61) 
เจ้าหน้าท่ี รวม 92 คน ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการควบคุมผู้ต้องขังรวมไปถึง           
การให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขัง เนื่องจากผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานีเพิ่มขึ้น         
อย่างรวดเร็วท าให้ญาติผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นด้วย เรือนจ าฯ มีขีดจ ากัดให้เย่ียมผู้ต้องขังได้ไม่เกิน
วันละ 350 คน  เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. 
วันละ 1 คร้ัง  

 บุคคลภายนอกจะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขังได้  มีดังนี ้
 เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเรือนจ าหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ
เรือนจ าและในการเข้าเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขังต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตร    
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ท่ีออกโดยทางราชการท่ีปรากฏภาพถ่ายไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีและให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจดบันทึกข้อมูลบุคคลภายนอกผู้เข้าเยี่ยมหรือติดต่อไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะ
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขัง กิจธุระหรือประโยชน์ในการเข้าเยี่ยมติดต่อกับผู้ต้องขัง
นั้น 
 1. เฉพาะผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อจากบุคคลภายนอก 
 2. ต้องเข้าเยี่ยมและติดต่อภายในวันและเวลาท่ีทางเรือนจ าก าหนดไว้ 
 3. ญาติต่อไปนี้เท่านั้นท่ีจะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง 
  3.1 บิดา มารดา ปูุ ย่า ตา ยาย 
  3.2 สามี หรือภรรยา 
  3.3 บุตร ธิดา หรือหลาน (ผู้ต้องขังเป็นปุู ยา ตา ยาย) 
  3.4 พ่ีน้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน หรือร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน 
  3.5 ลุง ปูา น้า อา 
  3.6 บิดา มารดา ของคู่สมรสท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
  3.7 บิดา มารดา บุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 
 4. หากมีเหตุพิเศษจ าเป็นต้องพบผู้ต้องขังนอกวันและเวลาท่ีก าหนด ให้ขออนุญาต
ต่อผู้บัญชาการเรือนจ า แต่ต้องไม่ใช่ระหว่างเวลาท่ีเรือนจ าได้น าผู้ต้องขังเข้าห้องแล้ว และ 
ยังมิได้น าออกจากห้องขัง เว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจ าจะเห็นความจ าเป็นท่ีสมควรอนุญาต 
 เพื่อประโยชน์ด้านการควบคุมหรือความมั่นคงของเรือนจ า ผู้บัญชาการเรือนจ า    
จะก าหนดให้ผู้ต้องขังแจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามาพบหรือติดต่อกับตนภายใน
เรือนจ าไว้ล่วงหน้าก็ได้ รายชื่อบุคคลภายนอกนั้นให้มีจ านวนไม่เกิน 10 คน หากผู้ต้องขัง
ต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้สามารถด าเนินการได้โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30วัน 

 ขั้นตอนการรับแจ้งเยี่ยมผู้ต้องขัง 
 1. กรณีผู้ต้องขังเข้าใหม่  หรือ ญาติมาเยี่ยมผู้ต้องขังเป็นคร้ังแรก จะต้องเตรียม
หลักฐานซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันทางเครือญาติกับผู้ต้องขังต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ช่องหมายเลข 1
ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะท าการบันทึกข้อมูลเบ้ืองต้น ลงในฐานข้อมูลของระบบการงาน ญาติเยี่ยม 
พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน และญาติผู้ต้องขังจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ทุกท่าน   
 2. หากญาติผู้ต้องขังท่านใดผ่านขั้นตอนแรกดังข้างต้นแล้ว ก็สามารถรับบัตรคิวท่ีช่อง
หมายเลข 1 ได้เลย จากนั้นรอเจ้าหน้าท่ีเรียกบัตรคิวตามล าดับ 
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 3. เมื่อเจ้าหน้าท่ีเรียกถึงล าดับบัตรคิวท่ีท่านถืออยู่ให้น ามาย่ืน  ท่ีช่องหมายเลข 2 
พร้อมท้ังบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้และมีรูปถ่ายโดยต้องยื่น
บัตรประจ าตัวประชาชนของญาติท่ีจะเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังทุกคน  (ผู้ต้องขัง 1 คน ญาติสามารถ
เข้าเยี่ยมได้ 5 คน ต่อ 1 คร้ัง ต่อ 1 วัน) 
 4. เจ้าหน้าท่ีจะออกใบแจ้งเย่ียมให้ไว้เป็นหลักฐานโดยระบุชื่อของญาติที่จะเข้าเยี่ยม
ไว้เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าห้องเยี่ยม 

 5. ญาติผู้ต้องขังนั่งรอการประกาศเรียกจากเจ้าหน้าท่ีให้เข้าห้องเยี่ยม ในบริเวณท่ี
เรือนจ าจัดไว้ให้เท่านั้น 

 ขั้นตอนการเข้าห้องเยี่ยม 
 1. เมื่อเจ้าหน้าท่ีประกาศให้เข้าห้องเยี่ยมตามรอบและหมายเลขที่ระบุในใบแจ้งเยี่ยม
ญาติผู้ต้องขังจะต้องน าสัมภาระท่ีติดตัวมาเก็บไว้ในตู้ล็อคเกอร์ท่ีทางเรือนจ า กลางปัตตานี 
เตรียมไว้ให้เรียบร้อยและญาติต้องน ากุญแจมาล็อคตู้ล็อกเกอร์ด้วยตัวเอง 
 2. เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีราชการออกให้ท่ีมีรูปถ่ายพร้อม      
ใบแจ้งเยี่ยมแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ ห้องเยี่ยมผู้ต้องขังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเยี่ยมได้
รอบละไม่เกิน 15 นาที 

 ขั้นตอนการซื้อสินค้าฝากให้ผู้ต้องขัง 
 1. รับบัตรคิวหน้าช่องรับฝากเงิน (ช่อง 2) นั่งรอเจ้าหน้าท่ีเรียกตามล าดับบัตรคิว 
 2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีเรียกถึงบัตรคิว ญาติน าใบแจ้งเย่ียมพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนท่ี
มีรูปถ่ายย่ืนให้เจ้าหน้าท่ี ณ จุดบริการสั่งซื้อสินค้าฝากผู้ต้องขัง 
 3. เจ้าหน้าท่ีสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ต้องขังเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตรงกับ
ผู้ต้องขังที่จะซื้อสินค้าฝากให้หรือไม่ พร้อมยืนยันความถูกต้องต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดบริการ
ซื้อสินค้าฝากให้ผู้ต้องขัง 
 4. ญาติระบุสินค้าท่ีจะสั่งซื้อตามท่ีปิดประกาศไว้พร้อมกับช าระเงิน 
 5. รับใบเสร็จการสั่งซื่อสินค้าฝากผู้ต้องขังพร้อมตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง 

 ขั้นตอนการฝากเงินให้แก่ผู้ต้องขัง 
 1. รับบัตรคิวหน้าช่องรับฝากเงิน (ช่อง 2) นั่งรอเจ้าหน้าท่ีเรียกตามล าดับบัตรคิว 
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 2. เมื่อเจ้าหน้าท่ีเรียกถึงบัตรคิว ญาติน าใบแจ้งเย่ียมพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนท่ี
มีรูปถ่ายย่ืนให้เจ้าหน้าท่ี ณ จุดบริการฝากเงินผู้ต้องขัง 
 3. ตรวจสอบหน้าจอคอมพิวเตอร์ ณ จุดรับฝากเงิน ซึ่งจะแสดงชื่อ นามสกุล  ยอดเงิน
คงเหลือและใบหน้าของผู้ต้องขังว่าตรงกับผู้ต้องขังที่จะฝากเงินให้หรือไม่ ยื่นใบแจ้งเย่ียม
พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนท่ีมีรูปถ่าย ต่อเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดรับฝากเงิน 
 4. ส่งเงินให้เจ้าหน้าท่ีตามจ านวนท่ีต้องการจะฝาก ฝากได้วันละไม่เกิน 5,000. บาท
ต่อวันแต่เงินในบัญชีผู้ต้องขังต้องไม่เกิน 9,000. บาทต่อเดือน 
 5. รับใบเสร็จการฝากเงินให้ผู้ต้องขังญาติผู้ต้องขังและญาติควรตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกครั้ง 

2. ผลศึกษาภาคสนาม 
 ผลการใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับรูปแบบการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขัง 
ปัญหาท่ีมีต่อผู้มาใช้บริการในการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี ช่วยหาแนวทาง
ปรับปรุงการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้มารับบริการ เพื่อพัฒนางานเยี่ยมญาติผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จากข้อมูลที่ได้
สัมภาษณ์สามารถวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

1.รูปแบบการให้บริการการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี  มี 3 รูปแบบ ได้แก่
   
 รูปแบบที่ 1. การเยี่ยมปกติ  คือ การให้เยี่ยมผู้ต้องขังในบริเวณห้องเยี่ยมท่ีทาง
เรือนจ าจัดไว้ให้โดยมีสิ่งกีดขวางมีกระจกกั้นกลางระหว่างผู้ต้องขังกับญาติโดยที่ท้ังสอง
มองเห็นกันตลอดแต่ไม่สามารถสัมผัสถึงตัวผู้ต้องขังพูดผ่านเครื่องรับโทรศัพท์ ซึ่งได้จัดไว้เป็น
ห้องเฉพาะและมีซ่องส าหรับว่างโทรศัพท์ 19 ช่อง และเปิดให้บริการเยี่ยมทุกวัน เวลา
ราชการ ผู้ต้องขัง 1 คนเย่ียมได้ 1 รอบต่อวัน ญาติเข้าเยี่ยมได้รอบละไม่เกิน 5 คน 
 รูปแบบที่ 2. การเยี่ยมใกล้ชิด  คือ ญาติผู้ต้องขังสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ า เยี่ยมแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งผู้ต้องขัง
และญาติได้พูดคุยด้วยกันได้ใกล้ชิดกันท าให้เกิดความผูกพันในครอบครัว เรือนจ าจะจัดให้
พบญาติใกล้ชิด ปีละ 2 ครั้ง โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ครอบครัวละไม่เกิน 10 คน ต่อ
ผู้ต้องขัง 1 คน ในสถานท่ีท่ีเรือนจ าจัดไว้ให้เพื่อได้รับประทานอาหารร่วมกัน 
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 รูปแบบที่ 3. การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  คือ เป็นการ
เยี่ยมโดยญาติไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปเย่ียมผู้ต้องขังท่ีเรือนจ า เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
ญาติในการเยี่ยมผู้ต้องขัง ลดค่าใช้จ่ายของญาติท่ีอยู่ต่างจังหวัด   

2. ปัญหาการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี ท่ีพบคือ 
 2.1 ปัญหาสถานท่ีให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังคับแคบ การให้บริการผู้มารับแจ้งเย่ียม
ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี  
 2.2 ปัญหาการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ด้วย   
 2.3 ปัญหาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการผู้ท่ีมารับเยี่ยมญาติผู้ต้องขังขาดแคลน  
 3.4 ปัญหาความไม่เข้าใจในภาษาถิ่น ท าให้การสื่อสารไม่เข้าใจกัน 
 35. ปัญหาญาติผู้ต้องขังจะมาเยี่ยมผู้ต้องขังในวันจันทร์กับวันศุกร์เป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้การให้บริการเยี่ยมญาติเกิดความล่าช้า     

3. แนวทางปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี มีดังนี้ 
 3.1. ขยายสถานท่ีให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังหรือห้องเยี่ยมญาติให้กว้างขึ้น มีพื้นท่ี
เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ  
 3.2. ขออัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงานในเรือนจ ากลางปัตตานี กรมราชทัณฑ์เพิ่ม  
 3.3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังให้มีมาตรฐานแล ะให้เป็น
ปัจจุบัน เพิ่มช่องการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขัง  
 3.4. จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถใช้ภาษามาลายูถิ่นเป็นผู้ให้บริการ  และ จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีการพูดภาษามาลายูถิ่น ปีละ 3 ครั้ง 
 3.5. ก าหนดให้มีการแจ้งเย่ียมตามล าดับชั้นของผู้ต้องขัง เพื่อลดปริมาณญาติที่มา
เยี่ยมในแต่ละวัน 

อภิปรายผลการศึกษา 
 สรุปผลการศึกษาเรื่องการให้บริการบุคคลภายนอก ในการ ติดต่อผู้ต้องขัง ภายใน
เรือนจ ากลางปัตตานี ท่ีน ามาอภิปลายดังนี้  
 การให้บริการบุคคลภายนอกติดต่อผู้ต้องขังในเรือนจ า จะเน้นการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจในการให้บริการบุคคลภายนอกติดต่อ 
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หรือเยี่ยมผู้ต้องขัง สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงพิกุล  กันทะจันทร์  (2554,หน้า 20)       
ได้กล่าวสรุปว่า การบริการ  หมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล
หรือองค์การ เพื่อสนองความต้องการของบุคคลอ่ืนและก่อให้เกิดความพึงพอใจจากผลของ     
การกระท านั้น  ซึ่งการบริการท่ีดีของเจ้าหน้าท่ีเรือนจ านั้นต้องมาจากการมีจิตบริการ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุนิตย์ ชูใจ  (ดวงพิกุล  กันทะจันทร,์ 2554,หน้า 26) ได้กล่าวไว้ว่า 
ถ้าพนักงานทุกคนในหน่วยงานหรือองค์การมีจิตบริการแล้ว จะท าให้การท างานในทุก
หน่วยงานหรือองค์การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์ของ        
จิตบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์  (2549,หน้า 12) ให้ความหมาย    
ไว้ว่า จิตบริการหรือ จิตส านึกในการบริการ หรือ หัวใจบริการ หมายถึง การมีจิตใจของการ
เป็นผู้ให้บริการนอกจากนี้สอดคล้องกับแนวคิดของสุนิตย์ ชูใจ (ดวงพิกุล กันทะจันทร,์ 2554,
หน้า 26) ได้กล่าวไว้ว่า จิตบริการยังถือว่าเป็นความสามารถอย่างหนึ่งซึ่งโดยส่วนใหญ่จัดเป็น
ความสามารถหลัก  (Core Competency) ท่ีเรือนจ าคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนและ       
ทุกระดับงานจะต้องมีความสามารถในด้านนี้และยังเป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีใช้ใน    
การวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการในเรือนจ ากลางปัตตานี   
อีกด้วย การจัดการระบบการบริการเพื่อให้เรือนจ าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามท่ีคาดไว้ กระบวนการจัดการระบบการบริการจะเร่ิมต้นจากการน าเอา 
“ปัจจัยน าเข้า” (inputs) หรือการก าหนดเปูาหมายการจัดการและทรัพยากรต่างๆ เข้าสู่ 
“กระบวนการจัดการ”  (process) ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการจัดระบบงาน การจัด
บุคลากร การสั่งการและการควบคุม จนกระทั่งได้ “ปัจจัยน าออก”( outputs)หรือ
ด าเนินงานในรูปของงานบริการ ผลประโยชน์หรือภาพลักษณ์ของเรือนจ าซึ่งจะต้องผ่าน    
การประเมินผลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการโดยการน าผลการด าเนินงานมา
เป็น “ข้อมูลย้อนกลับ” (feedback)  ส าหรับพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
ด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการจัดการระบบการบริการต่อๆ ไป สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ดวงพิกุล กันทะจันทร(์2554) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการระบบการบริการ  เมื่อผู้รับบริการมา
ติดต่อขอรับบริการจากองค์การอย่างใดอย่างหนึ่ง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้รับบริการและ    
ผู้ให้บริการ จะเกิดขึ้นทันทีพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ ติดตามมาในกระบวนการนั้น วิธีการ
ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่องค์ประกอบของระบบบริการส่วนใหญ่    
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จะคล้ายคลึงกัน  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้กระบวนการจัดการระบบการบริการสามารถ
ด าเนินไปได้อย่างสมบูรณ ์

1. รูปแบบการให้บริการการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี  มีประเด็นท่ีน ามาอภิ
ปลายดังนี้  
 รูปแบบที่ 1. การเยี่ยมปกติ  คือ การให้เยี่ยมผู้ต้องขังในบริเวณห้องเยี่ยม  ท่ีทาง
เรือนจ าจัดไว้ให้โดยมีสิ่งกีดขวางมีกระจกกั้นกลางระหว่างผู้ต้องขังกับญาติโดยที่ท้ังสอง
มองเห็นกันตลอดแต่ไม่สามารถสัมผัสถึงตัวผู้ต้องขังพูดผ่านเครื่องรับโทรศัพท์ ซึ่งได้จัดไว้เป็น
ห้องเฉพาะและมีซ่องส าหรับว่างโทรศัพท์ 19 ช่อง และเปิดให้บริการเยี่ยมทุกวัน ในเวลา
ราชการ ผู้ต้องขัง 1 คน เยี่ยมได้ 1 รอบ ต่อ 1 วัน ญาติเข้าเยี่ยมได้รอบละไม่เกิน 5 คน 
สอดคล้องกับรายงานการศึกษาวิจัยของ สุทัสสา สุขสว่าง  (2556) ได้กล่าวไว้ว่า เป็นรูปแบบ
การเยี่ยมญาติผู้ต้องขังแบบดั้งเดิมที่จัดให้มีห้องเยี่ยมแต่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ
ท่ีมาเยี่ยมผ่านกระจกโดยเจาะรูให้พูดถึงกันได้หรือนั่งคุยคนละด้านของกระจกแล้วพูดคุยผ่าน
โทรศัพท์ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสามารถดักฟังได้ 
 รูปแบบที่ 2. การเยี่ยมใกล้ชิด  คือ ญาติผู้ต้องขังสามารถเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังภายใน
เรือนจ า เยี่ยมแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง แต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งผู้ต้องขัง
และญาติได้พูดคุยด้วยกันได้ใกล้ชิดกันท าให้เกิดความผูกพันในครอบครัว เรือนจ า  จะจัดให้
พบญาติใกล้ชิด ปีละ 2 ครั้ง โดยญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ ครอบครัวละไม่เกิน 10 คน ต่อ
ผู้ต้องขัง 1 คน ในสถานท่ีท่ีเรือนจ าจัดไว้ให้เพื่อได้รับประทานอาหารร่วมกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ สุทัสสา สุขสว่าง  (2556) ได้กล่าวไว้ว่า  การเยี่ยมแบบถึงตัวเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ต้องขังและญาติได้เยี่ยมและพูดคุยถูกเนื้อต้องตัวกันได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวางและ
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ าคอยควบคุมดูแลอยู่ใกล้ๆ หรือมีลานตั้งโต๊ะให้ญาติและผู้ต้องขังได้นั่งคุยกัน 
รับประทานอาหารร่วมกันแต่ไม่เปิดโอกาสให้อยู่กันสองต่อสองหรือมีเพศสัมพันธ์กัน การ
เยี่ยมลักษณะนี้จัดให้มีปีละ 2 คร้ัง 
 รูปแบบที่ 3. การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์  คือ เป็นการ
เยี่ยมโดยญาติไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปเย่ียมผู้ต้องขังท่ีเรือนจ า เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ
ญาติในการเยี่ยมผู้ต้องขัง  ลดค่าใช้จ่ายของญาติท่ีอยู่ต่างจังหวัด สอดคล้องกับรายงาน     
การศึกษาวิจัยของ สุทัสสา สุขสว่าง  (2556) ได้กล่าวไว้ว่า การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านระบบ
วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากกลุ่มตัวอย่างให้ความคิดเห็นว่าได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
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ต่อการควบคุมของเจ้าหน้าท่ีและประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย รูปแบบนี้เรือนจ ากลางปัตตานี
เคยเปิดให้บริการ แต่ในปัจจุบันอุปกรณ์ท่ีใช้ช ารุดไม่สามารใช้การได้  เนื่องจากการก่อจลาจล
เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2559  
2. ปัญหาและอุปสรรคการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี 
ท่ีน ามาอภิปลายดังนี้ 
 1. ปัญหาสถานท่ีให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังคับแคบ การให้บริการผู้มารับแจ้งเย่ียม
ผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานีประสบปัญหาเรื่องปริมาณผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ สอดคล้อง
ผลการศึกษาวิจัยของ สุทัสสา กันทะจันทร์ ( 2556) พบว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือสถานท่ี
คับแคบไม่เพียงพอกับผู้ใช้บริการ ปัจจุบันปริมาณผู้ต้องขังมีจ านวน  2,206 คน ญาติผู้ต้องขัง
ก็เพิ่มขึ้นด้วยท าให้การบริการไม่ทั่วถึง และรับให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังได้  แค่ 350 คน 
(ผู้ต้องขัง) ต่อวันเท่านั้น 
 2. ปัญหาการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ด้วย ท าให้การจัด
เจ้าหน้าท่ีมาให้บริการรับแจ้งเยี่ยมผู้ต้องขังขาดหายไปท าให้การให้บริการล่าช้า       
 3. ปัญหาเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้บริการผู้ท่ีมารับบริการเยี่ยมผู้ต้องขัง  ขาดแคลนไม่
เพียงพอต่อการให้บริการ  สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุทัสสา สุขสว่าง  (2556) 
พบว่า เรือนจ าขาดแคลนอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้และประสบการณ์ 
เจ้าหน้าท่ีขาดจิตอาสาในการให้บริการ และเรือนจ าประสบปัญหา  ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ด้านระเบียบปฏิบัติในการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขัง ซึ่งมีความเห็นว่าควรปรับปรุง  
 4. ปัญหาความไม่เข้าใจในภาษาพูดซึ่ง ญาติส่วนใหญ่จะใช้ภาษาถิ่นท าให้การสื่อสาร
ไม่เข้าใจกัน เพราะญาติผู้ต้องขังในจังหวัดปัตตานีส่วนใหญ่จะใช้ภาษามาลายูถิ่น    ไม่ค่อย
พูดภาษากลาง ท าให้การสื่อสารขัดข้อง 
  5. ปัญหาญาติผู้ต้องขังจะมาเยี่ยมผู้ต้องขังในวันจันทร์กับวันศุกร์เป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้การให้บริการเยี่ยมญาติเกิดความล่าช้า เนื่องจากวันจันทร์กับวันศุกร์เป็นวันติดกับเสาร์ 
อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการสอดคล้องกับผลการศึกษาของดวงพิกุล  กันทะจันทร์  
(2554,หน้า 112) ได้ศึกษาการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังด้านความสะดวกสบายใน 
การใช้บริการ ควรปรับปรุงสถานท่ีพักส าหรับญาติขณะรอเย่ียมผู้ต้องขัง เช่นมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีฝุายสวัสดิการฯ จัดเตรียมเก้าอี้ส ารองส าหรับวันท่ีญาติมาเยี่ยมผู้ต้องขังจ านวนมาก 
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 6. ปัญหาญาติผู้ต้องขังท่ีเป็นไทยมุสลิมท่ีมาขอแจ้งเย่ียมผู้ต้องขังใช้ผ้าปิดหน้าตาม
การแต่งกายของชาวไทยมุสลิม 

3. แนวทางปรับปรุงแก้ไขการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ ากลางปัตตานี ท่ีน ามา
อภิปรายดังนี้ 
 1. ขยายสถานท่ีให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังหรือห้องเยี่ยมญาติให้กว้างขึ้นมีพื้นที่เพียง
พอกต่อความต้องการของผู้มารับบริการสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ  สุทัสสา สุขสว่าง  
(2556) พบว่า การขอสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ คืองบประมาณในการสร้างอาคารสถานท่ี
ในการขยายห้องเยี่ยมญาติและจัดซื้ออุปกรณ์ เทคโนโลยี และการก่อสร้างเรือนจ าใหม่    
ควรต้องมีการออกแบบสถานท่ีเยี่ยมญาติให้เหมาะสมกับจ านวนญาติที่เพิ่มขึ้น 
 2. ขออัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีจากกรมราชทัณฑ์มาปฏิบัติงานในเรือนจ ากลางปัตตานี
เพิ่มอีก สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ สุทัสสา สุขสว่าง ( 2556) เรือนจ าต้องการขอรับ
การสนับสนุนจากกรมราชทัณฑ์ในด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ี งบประมาณ กฎท่ีชัดเจนกับ
บุคคลภายนอกที่จะมาเยี่ยมผู้ต้องขัง 
 3. ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเยี่ยมผู้ต้องขังให้มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน เพิ่ม
ช่องการให้บริการผู้มาเยี่ยมผู้ต้องขังรวดเร็ว และรองรับญาติได้มากขึ้น  สอดคล้องกับ 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ( 2556,หน้า 410) ได้กล่าวไว้ว่า ควรควบคุมระบบ
และการให้บริการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อรับรองว่ามีการเครื่องมือ อุปกรณ์อย่างเต็ม
สมรรถภาพท่ีสุด ต้องคาดการณ์ถึงการไม่สามารถใช้งานได้ของอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญและ
ต้องมีอะไหล่ส ารองหรือการใช้ส่ิงทดแทนไว้ล่วงหน้า   
 4. จัดเจ้าหน้าท่ีท่ีสามารถใช้ภาษามาลายูถิ่นเป็นผู้ให้บริการและจัดฝึกอบรมในการ
พูดภาษามาลายูถิ่น ปีละ 3 ครั้ง 
 5. ก าหนดให้มีการแจ้งเย่ียมตามล าดับชั้นของผู้ต้องขัง เพื่อลดประมาณของญาติที่มา
เยี่ยมในแต่ละวัน 
 6. ควรปฏิบัติตามระเบียบการเยี่ยมผู้ต้องขังห้ามมิให้ญาติผู้ต้องขังไทยมุสลิมใส่ผ้าปิด
หน้าในขณะท่ีรับบริการเยี่ยมผู้ต้องขัง เพราะยากต่อการตรวจสอบ  สอดคล้องกับ
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเท ศ (2556,หน้า 491) ได้กล่าวไว้ว่า หน่วยงานหรือผู้ท่ีมี
อ านาจในเรือนจ าระบุและให้ความส าคัญแก่สิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการ         
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ท่ีมีความส าคัญของเรือนจ าซึ่งส่งผลกระทบแก่ผู้ต้องขังมากท่ีสุดและบนพื้นฐานดังกล่าวให้
ตัดสินใจว่าการปฏิบัติหน้าท่ีใดมีความจ าเป็นท่ีต้องให้พนักงานรับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะผลการศึกษา 
 1. ควรจัดให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังปุวยภายในเรือนจ า เมื่อญาติมีความประสงค์ขอเย่ียม
เป็นกรณีพิเศษได้ โดยจะต้องมีหนังสือขออนุญาตทางเรือนจ าและทางเรือนจ าจะด าเนินการ
ขออนุญาตให้อย่างน้อยคร้ังละ 30 นาที 
 2. ควรเพิ่มรูปแบบการให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังอีก เช่น การให้บริการแจ้งเยี่ยม  ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ , เปิดให้เยี่ยมออนไลน์ , ควรจัดเยี่ยมผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  เพื่อลด
ระยะเวลาในการเดินทาง, ลดค่าใช้จ่ายของญาติผู้ต้องขังและลดความแออัดของญาติผู้ต้องขัง
ท่ีมานั่งรอรับการให้บริการเยี่ยมท่ีเรือนจ า 
 3. ขยายสถานท่ีให้บริการเยี่ยมผู้ต้องขังหรือห้องเยี่ยมญาติให้กว้าง ขึ้นมีพื้นท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้มารับบริการ โดยใช้ระบบ One Stop Service เจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง เยี่ยม
กับห้องเยี่ยมผู้ต้องขัง ควรอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งสะดวกในการควบคุมต่อไป   
 4. จัดช่องให้บริการลงฐานข้อมูลญาติผู้ต้องขังในระบบงานเยี่ยมเพิ่มเพื่อจะได้รวดเร็ว
ในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป 
 5. จัดให้มีการเยี่ยมของแต่ละแดน ก าหนดตามล าดับชั้นของผู้ต้องขัง  แบ่งเป็นวันๆ
ไปเพื่อลดความแออัดของญาติผู้ต้องขัง ท่ีมาเยี่ยมในแต่ละวัน  
 6. ควรจัดให้มีตู้รับบัตรคิวหรือเครื่องสแกนนิ้วเพื่อสะดวกในการจัดล าดับคิวของญาติ
ผู้ต้องขังที่จะมารับบริการแจ้งเยี่ยมผู้ต้องขัง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ ากลางปัตตานี 
 2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคด้านคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงเรือนจ ากลางปัตตานี 
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