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 รูปแบบเรือนจ าอุตสาหกรรม USA 
  

                     เรือนจ าอุตสาหกรรม USA  สามารถแบ่งรูปแบบการด าเนินงานตามลักษณะของเรือนจ า
ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้  

 

o อุตสาหกรรมในเรือนจ าของรัฐ  
o อุตสาหกรรมในเรือนจ า (เรือนจ ากึ่งเอกชน)  
o เรือนจ าอุตสาหกรรมของรัฐ และ 
o เรือนจ าอุตสาหกรรมเอกชน (เรือนจ าแปรรูปเต็มรูปแบบ)  

 

 
 

เรือนจ าอุตสาหกรรมมลรัฐเทนเนสซี 
 

 

 แนวทางการด าเนินงาน  
 

                      เรือนจ าอุตสาหกรรม USA มลรัฐต่างๆ มีแนวทางการด าเนินงานที่เหมือนกัน คือ              
เป็นการด าเนินงานผ่าน “สมาคมอุตสาหกรรมเรือนจ า” ซ่ึงแต่งต้ังโดยสภานิติบัญญัตขิองมลรฐั ด าเนนิงาน      
โดยอิสระ มีลักษณะกึ่งราชการและกึ่งเอกชน มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
เรือนจ าอุตสาหกรรม มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมลรัฐเป็นประธาน ท าหน้าที่ในการแจกจ่ายงาน
อุตสาหกรรมให้แก่เรือนจ าภายในมลรัฐ 
 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  

กฎหมายหลักส าคัญที่ใช้ในการด าเดินงานอุตสาหกรรม USA คือ พระราชบัญญัติ              
เพ่ิมประสิทธิภาพเรือนจ าอุตสาหกรรม ค.ศ. 1979 (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์  http://www. 
globalresearch. ca/ index.php?context=va&aid=29109 Profit Driven Prison Industrial Complex:  
The Economics ofIncarceration in the USA) ที่ทั้งเรือนจ าของรัฐและเรือนจ าเอกชนทั้งของรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลมลรัฐจะต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 
 

http://www/
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=29109
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 ผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานเรือนจ าอุตสาหกรรมของ USA บางมลรัฐ โดยสังเขป ดังนี้ 
 

o เรือนจ าอุตสาหกรรมรัฐเทนเนสซี  

เรือนจ าอุตสาหกรรมรัฐเทนเนสซี ข้อมูลจากเว็บไซต์   http://www.tn.gov /correction 
/institutions/stateprisons.html พบว่า รัฐเทนเนสซี มีเรือนจ าทั้งหมด 14 เรือนจ า ประกอบด้วยเรือนจ า     
ของรัฐ  11 เรือนจ า และเรือนจ าเอกชน 3 เรือนจ า ในขณะที่เรือนจ าของรัฐทั้ง 11 เรือนจ า ส่วนใหญ่มีการน า
โปรแกรมหุ้นส่วน (Partnership Programs) ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกับสมาคมเรือนจ าอุตสาหกรรม Tricor 
บริหารงานโดยสมาคมเรือนจ าอุตสาหกรรม Tricor ท าหน้าที่เป็นตัวแทนด้านการผลิต การธุรกิจ  การเกษตร 
แรงงานรับจ้าง และโปรแกรมบริการเฉพาะที่ออกแบบมาเพ่ือช่วยแก้ไขฟ้ืนฟูผูต้้องขังให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
อย่างปกติสุข  

นอกจากนั้นยังมี เรือนจ าของรัฐบางแห่งที่เน้นการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก 
เช่น 

 เรือนจ าอุตสาหกรรมเวสต์ (WTSP) มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังชาย (ผู้ใหญ่)    
และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ภายหลังพ้นโทษ มีโปรแกรม      
การด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมการศึกษาพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา เช่น หลักสูตรคอมพิวเตอร์ ช่างไม้ และ        
ช่างก่อสร้าง และโปรแกรมหุ้นส่วน ( Partnership Programs) ซึ่งเป็นการด าเนินงานร่วมกับสมาคมเรือนจ า
อุตสาหกรรม Tricor ในการจัดท าฟาร์ม โรงงานสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ  

 

 เรือนจ าอุตสาหกรรมเทอนิ (Turney) เป็นเรือนจ าของรัฐความมั่นคงระดับกลาง ที่เน้น
การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรม  ประกอบด้วยโปรแกรมสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น การศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา การฝึกวิชาชีพ การเลิกสารเสพติด การบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ บริการอาหารเชิงพาณิชย์ และ
โปรแกรมหุ้นส่วน ( Partnership Programs) ที่ด าเนินงานร่วมกับสมาคมเรือนจ าอุตสาหกรรม  Tricor  ในการท า
โรงงานอุตสาหกรรมไม้ อาหาร และโลหะ ฯลฯ  

ในขณะที่ เรือนจ าเอกชนทีเ่น้นการด าเนินด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก มี 3 แห่ง ได้แก่ 
 

 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เรือนจ าอุตสาหกรรมมลรัฐเทนเนสซี  
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 เรือนจ าอุตสาหกรรมไวต์วิล Whiteville (WCFA) รัฐเทนเนสซี  เป็นเรือนจ า
ความปลอดภัยระดับกลาง บริหารงานโดยบริษัทราชทัณฑ์อเมริกา Corporation of America ( CCA) 
ประกอบด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ต้องขังโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้สารเสพติด การจัดการความโกรธ ทักษะการใช้ชีวิต การศึกษาข้ันพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สอง โปรแกรมอาชีวศึกษา ธุรกิจ การค้า การก่อสร้าง ช่างไม้ คอมพิวเตอร์  ช่างอิฐ ช่างไฟฟ้า และการซ่อมแซม
เครื่องยนต์ขนาดเล็ก ฯลฯ 
 

 เรือนจ าอุตสาหกรรมศูนย์ภาคใต้ภาคกลางและนครหลวง (SCCC)           
รัฐเทนเนสซี เป็นเรือนจ าความปลอดภัยระดับกลาง  บริหารงานโดย บริษัทราชทัณฑ์อเมริกา Corporation of 
America (CCA)  ประกอบด้วยโปรแกรมสิ่งอ านวยความสะดวกผู้ต้องขังโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมการพัฒนา
ตนเอง การรักษาสารเสพติด การรักษาผู้กระท าความผิดทางเพศ สุขภาพจิต การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพ ช่างไม้   ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ประปา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจ้างแรงงาน ฯลฯ 
 

 เรือนจ าอุตสาหกรรมฮาร์ดเมท Hardeman (HCCF) รัฐเทนเนสซี บริหารงาน
โดย บริษัทราชทัณฑ์อเมริกา Corporation of America (CCA) ตามสัญญา TDOC 1976 ประกอบด้วยโปรแกรม
สิ่งอ านวยความสะดวกผู้ต้องขังโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมการศึกษา โปรแกรมสุขภาพจิต การฝึกวิชาชีพ และ
การจ้างแรงงาน ฯลฯ 

 

 โดยสรุป  
 

แนวทางการด าเนินงานเรือนจ าอุตสาหกรรม USA มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับการด าเนินงาน        
ในเรือนจ าโดยทั่วไป กล่าวคือ ประกอบด้วยโปรแกรมการด าเนินงานโปรแกรมต่างๆ หลายโปรแกรม รวมทั้ง
โปรแกรมการศึกษาพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา เช่น การศึกษาสายสามัญ (ประถมศึกษา – อุดมศึกษา) การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด การจัดการความโกรธ ทักษะการใช้ชีวิต โปรแกรม       
การพัฒนาตนเอง โปรแกรมสุขภาพจิต เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ ช่างยนต์ ช่างไม ้ ช่างก่อสร้าง        
ช่างไฟฟ้า ประปา การบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ บริการอาหารเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมไม้  โลหะ การธุรกิจ 
การเกษตร และการจ้างแรงงาน  เป็นต้น ส่วน ลักษณะท่ีส าคัญของเรือนจ าอุตสาหกรรม คือ  เรือนจ า
อุตสาหกรรม มีนโยบายเน้นหนักในการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมผ่านโปรแกรมหุ้นส่วน (Partnership 
Programs) ที่ด าเนินงานร่วมกับสมาคมเรือนจ าอุตสาหกรรม Tricor   โดยสมาคมฯ ท าหน้าที่บริหารงาน   
เป็นตัวแทนด้านการผลิต การธุรกิจ  การเกษตร และแรงงานรับจ้าง ส่วนกิจกรรมโปรแกรมอ่ืนๆที่ออกแบบมา
เพื่อช่วยแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง ก็ยังมีการด าเนินงานตามปกติเหมือนเรือนจ าโดยท่ัวไป 
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