
 
 

                                           เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์              
(ตอน 3) ผลการด าเนินงาน และ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ของไทย 

                                     วินยั เจรญิเฉลิมศักดิ์ นบ. นม 

 

 

                                       เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์มอนโร มลรัฐหลุยเซียน่า    

 ผลการด าเนินงาน 

 เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์มลรัฐหลุยเซียน่า  สามารถเพ่ิมยอดขายสินค้า / ผลิตภัณฑ์
เรือนจ าฯ ระหว่างปี 1996 - 1999 ไดเ้ป็นเงิน ปรากฏตามตาราง ดังนี้  

ตารางแสดงการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เรือนจ าเอน็เตอร์ไพรส์ ในปี 1996 - 1999 
 

 
 

 เรือนจ าเอน็เตอร์ไพรส์มลรัฐหลุยเซียน่า  มีรายได้จากการรับจ้างผลิตสินค้า / 
ผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 1996 - 1999 สามารถเพ่ิมยอดเงินฝากออมทรัพย์ผู้ต้องขัง และ กองทุนรวม ดังนี้  
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ตารางแสดงการเพิ่มยอดยอดเงินฝากออมทรัพย์ฯ ของผู้ต้องขัง  ในปี 1996 - 1999 
 

 
 

 

                 เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์วินน์ และ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ดีเควนซี่ มลรัฐหลุยเซียน่า  
   

 เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ของไทย 
 

 ในทางทฤษฎี 
  

                                 กรมราชทัณฑ์ไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรองรับการท างานผูต้อ้งขัง ซึ่งถือไดว้่า      
มีลักษณะที่ส าคัญบางประการใกล้เคียงกับหลักการท างานของผู้ต้องขังของเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พุทธศักราช 2479 ที่ได้ก าหนดเรื่องการท างานของผู้ต้องขังไว้ใน หมวด 5 การงาน  
มาตรา 22 – 26 ความว่า “ นักโทษเด็ดขาดต้องท างานตามค าสั่งของเจ้าพนักงานเรือนจ า  และ ในกรณีที่   
การงานที่ผู้ต้องขังได้ท าไปแล้ว นั้น อาจค านวณเป็นราคาเงินตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงให้หักค่าใช้จ่าย
ออกเสียก่อนให้เป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขังและเจ้าพนักงานเรือนจ า.............”  

 

 ในทางปฏิบัติ  

                                กรมราชทัณฑ์ของไทยไดมี้การใช้แรงงานผูต้อ้งขังผลิตสินค้า /ผลิตภัณฑ์ จ าหน่าย
แก่ประชาชน และ รับจ้างผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ แก่หน่วยงานของรัฐ และ เอกชน  เพื่อฝึกอบรมความรู้ 
ทักษะ อาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพื่อน ารายได้มาใช้จ่ายเป็นรางวัลแก่ผู้ต้องขัง / เจ้าพนักงานเรือนจ าที่มีส่วนร่วม    
ในการท างานส่วนที่เหลือได้น ามาใช้ในการพัฒนาเรือนจ า แต่กรมราชทัณฑ์และรัฐบาลไทย ยังไม่มีนโยบาย  
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เน้นหนักเรื่องแนวคิดเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ วิสาหกิจเรือนจ า หรือ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท หรือ 
นโยบายเน้นหนักในการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ ด าเนินการในเชิงธุรกิจพาณิชย์ 
เพ่ือลดต้นทุนการด าเนินงานของเรือนจ า เพื่อประหยัดภาษีอากรของประชาชน และ เพ่ือใช้จ่ายภาษีอากร 
ของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าในรูปแบบเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แต่อย่างใด  ส่วนเรือนจ าต่างประเทศ         
มีนโยบายเน้นหนักในการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และด าเนินการในเชิงธุรกิจพาณิชย์ 
สามารถลดต้นทุนการด าเนินงานของเรือนจ า ประหยัดภาษีอากรของประชาชน และ สามารถช่วยให้        
การใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่า 

 โดยสรุป 

                       เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ  วิสาหกิจเรือนจ า (Prison Enterprises) และ / หรือ เรือนจ า   
เอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท ( Prison Enterprises Outlet) ของกรมราชทัณฑ์มลรัฐหลุยส์เซียน่า พบว่า        
กรมราชทัณฑ์มลรัฐหลุยส์เซียน่า มีเรือนจ า เอ็นเตอร์ไพรส์อยู่ทั่วไปทั้งเรือนจ าของรัฐ และ เรือนจ าเอกชน เช่น 
เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แองโกล่า เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แจ็คสัน เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์เซนต์กาเบรียลชาย / 
หญิง เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์คินเนอร์ เรือนจ าเอกชนเอ็นเตอร์ไพรส์วินน์ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ดีเควนซี่  
เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์โฮเมอร์  เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แองจี้ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แบตันรูช และเรือนจ า             
เอ็นเตอร์ไพรส์มอนโร ด้านการด าเนินงานพบว่าเรือนจ า เอ็นเตอร์ไพรส์มีโครงสร้างการด าเนินงานที่ส าคัญ 
อย่างน้อย 3 ส่วน คือ  แนวคิด การปฏิรูปเรือนจ าผ่านการใช้แรงงานผู้ต้องขังผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และ   
การจัดจ าหน่ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  แนวทางการด าเนินงาน รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย 
เรือนจ าลงทุนโดยใช้แรงงานผู้ต้องขังในการผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม  และ        
การจ าหน่ายสินค้า และ  ผลิตภัณฑ์ ในเชิงพาณิชย์ รวมตลอดถึงบริการรับจ้างต่างๆ ที่ใช้แรงงานผู้ต้องขัง  
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ได้แก่ การลดต้นทุนการด าเนินงานของเรือนจ า เพื่อประหยัดงบประมาณของรัฐ
ซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน เพ่ือการใช้จ่าย เงินภาษีอากรของประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ  
เพ่ือการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ อาชีพ ในการผลิตสินค้า / ผลิตภัณฑ์ และทักษะ    
การจ าหน่ายสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ ส าหรับกรณีของเรือนจ าไทย นั้น ยังไม่มีนโยบายเน้นหนักเรื่องแนวคิด
เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ  วิสาหกิจเรือนจ า หรือ เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ เอาท์เล็ท  หรือ นโยบายเน้นหนัก 
ในการใช้แรงงานผู้ต้องขังให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ ด าเนินการในเชิงธุรกิจพาณิชย์ เพ่ือลดต้นทุน 
การด าเนินงานของเรือนจ า เพื่อประหยัดภาษีอากรของประชาชน และ เพ่ือใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชน  
ให้เกิดความคุ้มค่าในรูปแบบเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์แต่อย่างใด 

 

............................... 
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    แผนผังโครงสร้างเรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ / วิสาหกิจเรือนจ า /  เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์  เอาท์เล็ท 

 

……………………………… 

เรือนจ าเอ็นเตอร์ไพรส์ หรือวิสาหกิจ
เรือนจ า และหรือเรือนจ าเอ็นเตอร์

ไพรส์  เอาท์เล็ท

รัฐบาลสนับสนุนนโยบาย / เรือนจ า
ลงทุน 

การใช้แรงงานผู้ต้องขังเพื่อประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ (ผลิต/จ าหน่าย สินค้า 
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์) และการ
จ าหน่าย สินค้า/ผลิตภัณฑ์เรือนจ าใน
ราคาต่ า ราคาโรงงาน ราคาขายส่ง ใน

เชิงพาณิชย์ (เอาท์เล็ท) / 

การลดต้นทุนการด าเนินงานของ
เรือนจ า / แกไ้ขฟื้นฟูผู้ต้องขงั


