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กฎหมายเรือนจ าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา 

 
                                                                                                 วินยั เจรญิเฉลิมศักดิ์ นบ. นม. 

 
กฎหมายเรือนจ าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ  กฎหมายเรือนจ า

อุตสาหกรรมที่ตราขึ้นโดยสภาคองเกรส และกฎหมาย เรือนจ าอุตสาหกรรมที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติมลรัฐ   
โดยพอที่จะกล่าวถึงกฎหมายทั้งสองประเภทดังกล่าวได้โดยสังเขป ดังนี้ 

 

 
 

 กฎหมายเรือนจ าอุตสาหกรรมที่ตราขึ้นโดยสภาคองเกรส มีทั้งหมด 4 ฉบับ คือ 
พระราชบัญญัติ  ฮาร์เวสคูเปอร์  (Hawes-Cooper Act 1929) พระราชบัญญัติ แอสเชิ้ทซัมเนอร์ (Ashurst-
Sumners 1935)  พระราชบัญญัติวอลช์ฮีลี (Walsh-Healey 1936)  และพระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพ
เรือนจ าอุตสาหกรรม 1979 ( Prison Industry Enhancement Act 1979)        โดยท่ี กฎหมายเรือนจ า
อุตสาหกรรมที่ตราข้ึนโดยสภาคองเกรส ทั้ง 4 ฉบับ ยังแบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 
 

o กลุ่มกฎหมายที่ห้ามมิให้ด าเนินการเรือนจ าอุตสาหกรรม 
 

            กลุ่มกฎหมายที่ห้ามมิให้ด าเนินการเรือนจ าอุตสาหกรรม มีการก าหนดหลักเกณฑ์ห้าม
ผลิตและจ าหน่ายสินค้าเรือนจ า ประกอบด้วยพระราชบัญญัติต่างๆ ที่ออกโดยสภาคองเกรส  รวม 3 ฉบับ คือ 
 

 พระราชบัญญัติฮาร์เวสคูเปอร์  (Hawes-Cooper Act 1929) เป็นกฎหมาย
เรือนจ าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาฉบับแรกที่ออกโดยสภาคองเกรส ในช่วงต้นศตวรรษท่ี  19 หรือสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1918 ถึง ค.ศ. 1945) ในขณะนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
ประชาชนเริ่มขาดแคลนสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการด ารงชีพ มีรายได้น้อย และตกงานจ านวนมาก ผู้ประกอบการ
ธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนต่างดิ้นรนเอาตัวรอด หลายรัฐได้เริ่มปล่อยให้ระบบเรือนจ าใช้แรงงานนักโทษ          
ในการผลิตสินค้าส าหรับผู้บริโภค และบางส่วนของสินค้าได้กระจายออกนอกรัฐ  ท าให้มีสินค้าเข้าไปแข่งขัน      
กับตลาดของภาคธุรกิจเอกชน มีปัญหาการกักตุนสินค้า ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล ในปี 1928 
ทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการจัดประชุมเรื่อง “การแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรมและผลกระทบ     
จากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแรงงานฟรีจากเรือนจ ากับภาคธุรกิจเอกชน” ผลจากการประชุมท าให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการศึกษาความไม่เป็นธรรมจากปัญหาสินค้าอุตสาหกรรมแรงงานฟรีจากเรือนจ าเข้าตีตลาดจ านวนมาก 
และในปี 1928 นั่นเอง คณะกรรมการศึกษาความไม่เป็นธรรมฯ ได้เสนอรายงานต่อสภาคองเกรสเพ่ือออก
กฎหมายควบคุมการผลิต การขาย และการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากเรือนจ า เพ่ือตอบสนอง       
ข้อเรียกร้องของภาคธุรกิจเอกชนสภาคองเกรสจึงได้ตราพระราชบัญญัติ Hawes-Cooper 1929    ห้ามรัฐบาล
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กลางเก่ียวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่างรัฐและขายสินค้าที่ผลิตจากเรือนจ า เพ่ือป้องกันการน าการสินค้าท่ีผลิต       
ในเรือนจ ามาขายราคาถูกในตลาดเปิด อันท าให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าของภาคธุรกิจเอกชน โดย          
ได้ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือทั้งจ าทั้งปรับแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

  พระราชบัญญัติแอสเชิ้ทซัมเนอร์ (Ashurst-Sumners Act 1935) ในปี 
1935 สภาคองเกรสได้ตราพระราชบัญญัติแอสเชิ้ทซัมเนอร์ บัญญัติห้ามรัฐต่างๆขนส่งสินค้าของเรือนจ า ดังความที่
ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติฯ ตอนที่ 18 มาตรา 1761-1762 ความว่า “ห้ามรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ
เกี่ยวข้องกับการผลิต การขนส่งสินค้า  หรือผลิตภัณฑ์จากเรือนจ า ยกเว้น สินค้าส าหรับการเกษตรหรือชิ้นส่วน
ส าหรับการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตร”  

 

 พระราชบัญญัติวอลช์ฮีลี  (Walsh-Healey Act 1936) ในปี 1936         
สภาคองเกรสได้ตราพระราชบัญญัติวอลช์ฮีลี การผลิตสินค้าจากเรือนจ า ห้ามขายสินค้าเรือนจ าในรัฐพาณิชย์  
ป้องกันรัฐจากการขายสินค้าท่ีผลิตจากแรงงานนักโทษให้กับลูกค้าในรัฐอ่ืน ๆ  ซึ่งมาตรการและแนวทางตาม
กฎหมาย ดังกล่าว ได้ใช้บังคับมาจนถึงปี ค.ศ. 1979 ภายหลังจากท่ีสภาคองเกรส  ได้ตราพระราชบัญญัติเพ่ิม
ประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม ค.ศ. 1979 
 

o กฎหมายที่สนับสนุนเรือนจ าอุตสาหกรรม กฎหมายที่สนับสนุนให้มีการด าเนินงาน
เรือนจ าอุตสาหกรรม ได้แก่ 

  

 พระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม 1979 (Prison 
Industry Enhancement Act 1979.) หรือ (PIE 1979) PIE 1979 เป็นกฎหมายที่ตราโดยสภาคองเกรส          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จ้างแรงงานผู้ต้องขัง PIE หรือ PIECD ได้ผ่อนคลายข้อจ ากัดที่เคยมีภายใต้พระราชบัญญัติฮาร์เวสคูเปอร์  
พระราชบัญญัติแอสเชิ้ทซัมเนอร์) และพระราชบัญญัติวอลช์ฮีลี  โดยได้อนุญาตให้มีการผลิต การขาย และการ
กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปของผู้ต้องขังไปยังรัฐต่างๆได้  ซึ่งผลจากด าเนินงานในรูปแบบของการเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ PIECP ท าให้มีการขยายการด าเนินงานในเรือนจ าของมลรัฐ
ต่างๆ ถึง  50 มลรัฐ โดยที่การด าเนินงานดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะต้องยึดถือหลักเกณฑ์และแนวทาง    
ในการด าเนินงานตามที่พระราชบัญญัติเพ่ิมประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม (Prison Industry Enhancement 
Act 1979) ก าหนด นอกจากนั้น สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกายังได้ก าหนดให้ศาลมลรัฐ เป็นผู้ มีหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุญาตการด าเนินงานเรือนจ าอุตสาหกรรม ภายใต้หลักเกณฑ์ 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

 

 นโยบายการบริหารงานเรือนจ าอุตสาหกรรม จะต้องเป็นการด าเนินงานภายใต้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการผลิต และการขายสินค้าท่ีท าจากเรือนจ า  

 การจ่ายค่าจ้างจะต้องเป็นการด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องในอัตรา
ค่าจ้างไม่น้อยกว่าที่จ่ายส าหรับการท างานที่คล้ายกันในภาคเอกชนท้องที่เดียวกัน (ค่าจ้างแลกเปลี่ยน)   

 การด าเนินงานตามโปรแกรม PIECP จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
ลูกจ้างที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

 การให้ผลประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนแรงงาน  จะต้องเป็นการ
ด าเนินการภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง         

 การด าเนินการของฝ่ายบริหารจะต้องเป็นการด าเนินงานภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น การหักเงินได้ของผู้ต้องขังสามารถหักได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของค่าจ้างขั้นต้นของผู้ต้องขังส าหรับ
ห้องพักและคณะรัฐบาลกลาง ภาษีของรัฐ และท้องถิ่น การจัดสรรสนับสนุนของครอบครัว  ตามพระราชบัญญัติ
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ของมลรัฐ ค าสั่งศาล  หรือข้อตกลงของผู้กระท าผิดและในส่วนของผลงานสามารถหักได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 20    
แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของค่าจ้างขั้นต้นให้แก่กองทุนที่จัดตั้งข้ึนโดยกฎหมายใดๆ เพ่ือชดเชยเหยื่ออาชญากรรม  

 การใช้แรงงานผู้ต้องขังนั้นให้ใช้ได้เฉพาะผู้ต้องขังที่สมัครใจ  
 การจัดระเบียบก่อนที่จะเริ่มต้นโปรแกรม PIECP  ต้องมีการจัดท าเอกสาร

หลักฐาน และการปรึกษาหารือกับกลุ่มแรงงานที่เก่ียวข้อง        
 ก่อนที่การเริ่มต้นของโปรแกรม PIECP  ต้องมีการจัดท าเอกสารหลักฐาน  และ

การปรึกษาหารือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ                         
 ในการด าเนินงานจะต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินโยบายสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติและกฎหมายที่เก่ียวข้องของรัฐบาลกลางที่ต้องการแสดงความคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การให้เหตุผลที่อยู่
เบื้องหลังของข้อก าหนดตามค าสั่งที่สภาคองเกรสในการอนุญาตให้มีการแข่งขันอุตสาหกรรมเรือนจ าและผู้ผลิต
ภาคเอกชน    

 กฎหมายเรือนจ าอุตสาหกรรมที่ตราขึ้นโดยสภานิติบัญญัติมลรัฐ กฎหมายเรือนจ า
อุตสาหกรรมที่ตราข้ึนโดยสภานิติบัญญัติมลรัฐ ได้แก่ กฎหมายที่เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของมลรัฐ 
(Framework & Government Policy) สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มเช่นเดียวกับ กฎหมายเรือนจ าอุตสาหกรรม   
ที่ตราขึ้นโดยสภาคองเกรส คือ 

 

o กลุ่มกฎหมายที่ห้ามมิให้ด าเนินการเรือนจ าอุตสาหกรรม  โดยที่กลุ่มกฎหมายหรือกลุ่ม
มลรัฐ ที่ห้ามมิให้ด าเนินการเรือนจ าอุตสาหกรรม  นั้น เรือนจ าภายในมลรัฐไม่สามารถด าเนินการเรือนจ า
อุตสาหกรรมได้เลยเพราะมลรัฐมีกฎหมายห้ามมิให้กระท า 

 

o กลุ่มกฎหมายที่ สนับสนุน ให้ด าเนินการเรือนจ าอุตสาหกรรม  โดยที่การด าเนินงาน
เรือนจ าอุตสาหกรรมในมลรัฐต่างๆ ที่สนับสนุนให้ด าเนินการเรือนจ าอุตสาหกรรมจะมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ของมลรัฐที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นลักษณะโดยทั่วไปของประเทศในระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
(Common Law) เช่น การก าหนดให้มี “สมาคมอุตสาหกรรมเรือนจ า” ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภานิติบัญญัตขิองมลรฐั 
ด าเนินงานโดยอิสระ  มีลักษณะกึ่งราชการและกึ่งเอกชน (คล้ายกับมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งออกจากระบบราชการ) 
แต่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็น นิติบุคคล โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการอุตสาหกรรมเรือนจ าซึ่ง
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมลรัฐเป็นประธาน ท าหน้าที่ในการแจกจ่ายงานอุตสาหกรรมให้แก่เรือนจ า
ภายในมลรัฐ ทั้งนี้ การด าเดินงานอุตสาหกรรมในเรือนจ าของรัฐท้องถิ่นและรัฐบาลกลางรวมถึงสมาคม
อุตสาหกรรมเรือนจ าของมลรัฐต่างๆ จะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการด าเนินงานเรือนจ า
อุตสาหกรรม ตามที่สภาคองเกรส ได้ก าหนด ไว้ในพระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม  หรือ
โปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม ค.ศ. 1979 ดังกล่าวข้างต้นด้วย  
 

          ดังนั้น  การด าเนินงานเรือนจ าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ทั้งเรือนจ า
อุตสาหกรรมของรัฐบาลกลาง  รัฐบาลมลรัฐ  และเรือนจ าอุตสาหกรรมเอกชน จักต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย   
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเพิ่มประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม (Prison Industry 
Enhancement Act 1979) ที่ออกโดยสภาคองเกรส และกฎหมายว่าด้วยนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
(Framework & Government Policy) ทีอ่อกโดยสภานิติบัญญัติของรัฐบาลมลรัฐ 
 

............................................ 
 
ปล. ที่มาจากบทความเรื่อง กฎหมายเรือนจ าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา  ของวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ลงพิมพ์       
ในวารสารราชทัณฑ์ ปีที่ 60 พ.ศ. 2555 ฉบับที่ 2 


