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ข้อเสนอที่

ชื่อเรื่องและบทสรุปฉบับทางการ	 จัดท�าโดยส�านักงานอัยการสูงสุด	

การค้ามนุษย์	การลงโทษ	แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
•	 เพิ่มการลงโทษอาญาส�าหรับการค้ามนุษย์	รวมถึงการจ�าคุกสูงสุด	15	ปี	ถึงตลอดชีวิต	และปรับไม่เกิน	

1,500,000	ดอลลาร์สหรัฐ
•	 เงินค่าปรับที่เก็บได้จะน�าไปใช้ส�าหรับบริการที่ให้แก่เหยื่อการค้ามนุษย์และการบังคับใช้กฎหมาย
•	 ก�าหนดให้ผู้ที่ถูกพิพากษาลงโทษในข้อหาค้ามนุษย์ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้กระท�าความผิดทางเพศ	
•	 ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดทางเพศต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและชื่อที่ใช้ในกิจกรรม

ทางออนไลน์	
•	 ห้ามใช้หลักฐานที่เหยื่อเกี่ยวพันในการกระท�าทางเพศต่อต้านเหยื่อในกระบวนการพิจารณาคดีในศาล	
•	 ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

สรุปการประเมินของนักวิเคราะห์กฎหมายในด้านผลกระทบทางงบประมาณสุทธิของรัฐบาลใน
ท้องถิ่นและรัฐ:
•	 ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้ต่อรฐับาลของรฐัและในท้องถิน่	ไม่น่าจะเกินสองล้านดอลลาร์ต่อปี	ส�าหรับกิจกรรมงาน

ยตุธิรรมทางอาญาทีเ่กีย่วกบัการฟ้องคดอีาญาและการจ�าคกุผู้กระท�าความผิดด้านการค้ามนษุย์	
•	 เป็นไปได้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหนึง่ครัง้ทัว่รัฐส�าหรับรฐับาลท้องถิน่ในจ�านวนสองหรอืสามล้านดอลลาร์	และมค่ีา

ใช้จ่ายเพิม่เติมจ�านวนน้อยกว่านัน้ในแต่ละปี	เนือ่งจากข้อก�าหนดใหม่ท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย
เข้ารบัการอบรมเกีย่วกบัการค้ามนษุย์

•	 เป็นไปได้ว่าจะมีรายได้เพิม่เติมจากเงินค่าปรับอาญา	น่าจะประมาณสองหรือสามล้านดอลลาร์ต่อปี	ซึง่จะใช้
ในการให้บรกิารแก่เหยือ่การค้ามนษุย์	และส�าหรบักิจกรรมการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการค้ามนษุย์	

ความเป็นมา
กฎหมายรัฐบาลกลาง	กฎหมายรัฐบาลกลาง

ประกอบด้วยบทบัญญัติหลายประการที่ห้ามการค้า
มนุษย์	พระราชบัญญัติคุ้มครองเหยื่อค้ามนุษย์แห่ง
สหรัฐอเมริกาก�าหนดประเภทของการค้ามนุษย์ไว้
กว้างๆ	สองประเภท:
	• การค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศ—ซึ่ง
บุคคลถูกจ้าง,	ถูกขนส่ง,	หรือถูกให้ท�างานทาง
เพศเชิงพาณิชย์โดยการใช้ก�าลังหรือล่อลวง	
หรือเหยื่อที่ต้องท�างานนี้อายุต�า่กว่า	18	ตัวอย่าง
ของการค้ามนุษย์เพื่อค้าบริการทางเพศคือ	การ
บังคับให้บุคคลเป็นโสเภณี

	• การค้ามนุษย์เพื่อใช้แรงงาน—ซึ่งบุคคลถูก
จ้าง	ถูกขนส่ง	หรือถูกให้ท�างาน	โดยการใช้
ก�าลังหรือล่อลวงให้ท�างานใช้แรงงานหรืองาบริ
การอื่นๆ	ตัวอย่างของการค้ามนุษย์ประเภทนี้คือ	
การบังคับแรงงานต่างชาติท�างานโดยไม่ได้รับ
ค่าแรงโดยข่มขู่ว่าจะส่งตัวกลับประเทศ

กฎหมายเหล่านี้บังคับใช้โดยหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายซึ่งอาจด�าเนินการโดยอิสระ	หรือ	กับหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่น	

บทวิเคราะห์โดยนักวิเคราะห์กฎหมาย

กฎหมายรัฐ	กฎหมายรัฐปัจจุบันประกอบด้วยการ
ยับยั้งอาชญากรรมเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ที่คล้ายๆ	
กัน	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กฎหมายรัฐ	นิยามค�าว่าการ
ค้ามนุษย์ว่าเป็นการฝ่าฝืนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของบุคคล
ด้วยเจตนาที่จะ	(1)	กระท�าความผิดอาญาอุกฉกรรจ	์
(เช่น	การบังคับให้ขายตัว)	หรือ	(2)	การบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ	การค้ามนุษย์จะถูกลงโทษภายใต้
กฎหมายรัฐปัจุบันด้วยการตัดสินโทษจ�าคุกในเรือน
จ�ารัฐจนถึงห้าปี	หรือหากเหยื่อมีอายุต�า่กว่า	18	ปี	จะ
ถูกจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐจนถึงแปดปี	ผู้กระท�าความผิด
ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานประกอบอาชญากรรมค้า
มนุษย์ซึ่งท�าให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บตามร่างกายรุนแรง
จะได้รับโทษเพิ่มอีกจนถึงหกป	ีในช่วงไม่กี่ปีมานี้	มีผู้
ถูกส่งเข้าจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐด้วยความผิดฐานประกอบ
อาชญากรรมค้ามนุษย์ไม่กี่คน	ณ	เดือนมีนาคม	2012 
มีผู้กระท�าความผิดดังกล่าวในเรือนจ�ารัฐ	18	ราย
ภายใต้กฎหมายนี้	ก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิด

ส่วนใหญ่ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดด้วยความผิด
อาชญากรรมทางเพศ	(รวมทั้ง	อาชญากรรมบาง
ประเภทที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์)	ต้องลงทะเบียนเป็น
ผู้กระท�าความผิดทางเพศกับหน่วยงานต�ารวจหรือนาย
อ�าเภอท้องถิ่น
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ข้อเสนอ
ร่างกฎหมายนี้จะท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลาย

ประการในกฎหมายรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	(1)	ขยายความหมายของการค้า
มนุษย์	(2)	เพิ่มบทลงโทษผู้กระท�าความผิดฐานค้า
มนุษย์ (3)	ก�าหนดค่าปรับใหม่เพื่อสนับสนุนทุนแก่งาน
ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย	์(4)	เปลี่ยนวิธีการการ
ใช้หลักฐานแย้งเหยื่อการค้ามนุษย์	และ	(5)	ก�าหนด
ให้มีกฎหมายเพิ่มขึ้นเพื่อการฝึกอบรมการบังคับใช้
กฎหมายในการจัดการกับคดีการค้ามนุษย	์และยังได้
เพิ่มข้อก�าหนดให้มีการลงทะเบียนผู้กระท�าความผิด
ทางเพศ
ขยายความหมายของการค้ามนุษย์	ร่างกฎหมาย

นี้แก้ไขนิยามของการค้ามุษย์ภายใต้กฎหมายรัฐ	โดย
เพิ่มประเภทอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและ
จ�าหน่ายแจกจ่ายสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็กว่า
เป็นรูปแบบหนึ่งของการค้ามนุษย	์เช่น	การท�าซ�้า	หรือ
การจ�าหน่ายสื่อลามกอนาจารเหล่านั้นจะถือว่าเป็นการ
ค้ามนุษย์แม้ว่าผู้กระท�าผิดจะมิได้แตะเนื้อต้องตัวเด็ก	
นอกจากนั้น	ในกรณีของคดีการค้ามนุษย์เพื่อการค้า
บริการทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็ก	อัยการจะไม่แสดง
ถึงการใช้ก�าลังหรือการบีบบังคับขู่เข็ญที่เกิดขึ้น	 

(ข้อนี้จะท�าให้กฎหมายรัฐคล้ายคลึงกับกฎหมาย
รัฐบาลกลาง)	
เพิม่บทลงโทษผูก้ระท�าความผดิฐานค้ามนษุย์
ให้รนุแรงขึน้	ร่างกฎหมายนีเ้พิม่โทษอาญาส�าหรบั
การค้ามนษุย์ภายใต้กฎหมายรฐั	เช่น	เพิม่โทษจ�าคกุ
ส�าหรบัการค้ามนษุย์เพือ่ใช้แรงงานเยีย่งทาสจนถงึ	 
12 ปีต่อการกระท�าผิด	และเพิม่โทษจ�าคกุส�าหรบัการ
ค้ามนษุย์เพือ่ค้าบรกิารทางเพศจนถงึ	20	ปีต่อการ 
กระท�าผิด	การค้ามนษุย์ทางเพศทีก่ระท�าต่อเดก็ทีม่ี
การใช้ก�าลงัหรอืข่มขูจ่ะได้รบัโทษจนถงึจ�าคกุตลอด
ชวีติ	ภาพที ่1	แสดงรายการของการเพิม่โทษขัน้สงูสดุ
ในการจ�าคกุ	การเพิม่บทลงโทษ	และค่าปรบัอาญา
นอกจากนี	้ร่างกฎหมายนี้ยังได้ระบุว่าผู้กระท�าผิดที่

ถูกตัดสินว่ากระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ซึ่งเคยถูกตัดสินว่า
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์มาก่อนจะได้รับโทษ 
จ�าคุกเพิ่มอีกห้าปีต่อแต่ละครั้งที่ถูกตัดสินว่ากระท�า
ผิดก่อนหน้า	ภายใต้ร่างกฎหมายนี้	ผู้กระท�าผิดที่ถูก
ตัดสินว่ากระท�าผิดฐานค้ามนุษย์ที่ก่อให้เกิดการบาด
เจ็บร้ายแรงทางร่างกายต่อเหยื่อจะได้รับโทษจ�าคุก
เพิ่มอีกจนถึงสิบปี	ร่างกฎหมายนี้ยังได้อนุญาตให้ศาล
อาญาก�าหนดเบี้ยปรับสูงสุดถึง $1.5	ล้านส�าหรับความ
ผิดฐานค้ามนุษย	์

ภาพที่	1

มาตรการเพิ่มบทลงโทษอาชญากรรมขั้นสูงสุด	ส�าหรับการค้ามนุษย์	
กฎหมายป จัจบุนั	 ขอ้เสนอที่	35	

การตดัสนิลงโทษจ�าคกุa

การคา้มนษุยด์า้นแรงงาน 5 ป ี 12 ป ี
การคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศทีก่ระท�าตอ่
ผู ใ้หญ่โดยใชก้�าลงัขม่ขู ่

5 ป ี 20 ป ี

การคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศทีก่ระท�าตอ่
เดก็โดยไมไ่ด ใ้ชก้�าลงัขม่ขู ่

ไมม่bี 12 ป ี

การคา้มนษุยเ์พือ่การบรกิารทางเพศทีก่ระท�าตอ่
เดก็โดยใชก้�าลงัขม่ขู ่

8 ป ี ตลอดชีวติ

การเพิ่มบทลงโทษa

บาดเจบ็รุนแรงตามรา่งกาย	 6 ป ี 10 ป ี
การกระท�าความผดิฐานคา้มนษุยม์ากอ่น	 ไมม่ี 5	ป ตีอ่การถกูตดัสนิวา่

กระท�าผดิกอ่นหนา้
คา่ปรับ จนถงึ	$100,000 

ส�าหรับการคา้
มนษุยเ์พือ่การ
บรกิารทางเพศที่
กระท�าตอ่เดก็	

จนถงึ	$1.5	ลา้น	ส�าหรับผู ้
กระท�าผดิในการคา้มนษุย ์	
ทัง้หมด

a	บทลงโทษที่เกิดขึ้นขณะนี้	รวมถึงช่วงจ�านวนปี
b	กิจกรรมต่างๆ	ที่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์เพื่อการบริการทางเพศที่กระท�าต่อเด็กโดยไม่ได้ใช้ก�าลังในร่างกฎหมายนี้	ถือว่าผิด
กฎหมายภายใต้กฎหมายปัจจุบันแต่ไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์	บทลงโทษของอาชญากรรมเหล่า 
นี้แตกต่างกัน
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โครงการเพื่อเหยื่อการค้ามนุษย์	ร่างกฎหมายนี้
ก�าหนดว่ากองทุนที่ได้จากการรวบรวมค่าปรับดังกล่าว
ข้างบนใช้เพื่อสนับสนุนโคงการบริการช่วยเหลือเหยื่อ
การค้ามนุษย์	โดยเฉพาะร้อยละ	70	จะใช้ในหน่วย
งานสาธารณะและองค์กรไม่แสวงก�าไรที่ให้การช่วย
เหลือโดยตรงแก่เหยื่อ	และอีกร้อยละ	30	ใช้กับหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด�าเนินคดีในเขต
อ�านาจศาลที่มีการตั้งข้อหาและใช้ในการป้องกันการ
ค้ามนุษย์,	การคุ้มครองพยาน	และปฏิบัติการช่วย
เหลือต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
คดีในศาล	ร่างกฎหมายนี้มีผลต่อการด�าเนินคดี
อาญาในศาลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งข้อหาการค้า
มนุษย์	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ห้ามการใช้หลักฐานที่มี
บุคคลเกี่ยวข้องในอาชญากรรมทางเพศ	(เช่น	การ
ค้าประเวณี)	เพื่อด�าเนินคดีบุคคลดังกล่าว	หาก
การกระท�าเป็นผลของการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	
ร่างกฎหมายนี้ยังก�าหนดให้ไม่ยอมรับหลักฐาน
อาชญากรรมทางเพศของเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อ
วัตถุประสงค์แห่งการท�าลายความน่าเชื่อถือหรือ
ลักษณะของเหยื่อในศาล	นอกจากนี้	ยังไม่อนุญาตให้
มีการแก้ต่างบางอย่างในคดีการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้อง
กับเด็ก	ตัวอย่างเช่น	จ�าเลยไม่สามรถอ้างค�าแก้ตัวว่า
ไม่ทราบอายุของเด็ก
การฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมาย	ร่างกฎหมาย

นี้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่สันติราษฎร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่
จากกรมต�ารวจและหน่วยงานนายอ�าเภอท้องถิ่น	และ
ต�ารวจทางหลวงรัฐแคลิฟอร์เนีย	(CHP)	ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ภาคสนาม	หรืองานสืบสวนสอบสวนต้องผ่าน
การอบรมอย่างน้อยสองชั่วโมงถึงวิธีการจัดการกับการ
ร้องทุกข์การค้ามนุษย์	การฝึกอบรมนี้ต้องด�าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่	1	กรกฎาคม	2014	หรือภายใน
หกเดือนที่เจ้าหน้าที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในงานภาคสนามหรืองานสืบสวนสอบสวน
ขยายข้อก�าหนดการลงทะเบียนผู้กระท�าความ
ผิดทางเพศ	ร่างกฎหมายนี้ก�าหนดให้ผู้กระท�าความ
ผิดทางเพศลงทะเบียนด้วยการให้ชื่อของผู้ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตและการระบุตัวตนแก่ส�านักงานต่างๆ	ของ
กรมต�ารวจและหน่วยงานต�ารวจนายอ�าเภอท้องถิ่น	
การระบุตัวตนดังกล่าวรวมถึง	ที่อยู่อิเล็คทรอนิคส์	ชื่อ

เข้าใช้งาน	ชื่อที่ปรากฎ	หรือการระบุตัวบุคคลส�าหรับ
การสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ	ทางอินเตอร์เน็ต	หากผู้
ลงทะเบียนเปลี่ยนบัญชีการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต	
หรือเปลี่ยนหรือเพิ่มข้อมูลตัวตนบนอินเตอร์เน็ต
ของเขาหรือเธอ	ผู้นั้นจะต้องแจ้งให้หน่วยงานบังคับ
กฎหมายทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายใน	 
24	ชั่วโมง

ผลกระทบทางงบประมาณ
ปัจจุบัน	คดีค้ามนุษย์มักถูกด�าเนินคดีภายใต้

กฎหมายรัฐบาลกลางมากกว่าที่จะเป็นกฎหมายของ
รัฐแคลิฟอร์เนียแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
ของรัฐแคลิฟอร์เนียมีส่วนในงานสืบสวนคดี	ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะประเภทของอาชญากรรมมักเกี่ยวข้องกับ
หลายเขตอ�านาจศาลและเพราะประวัติศาสตร์การเป็น
ผู้มีบทบาทน�าของรัฐบาลกลางในคดีเหล่านั้น	ไม่เป็น
ที่ทราบได้ว่าการขยายนิยามของการค้ามนุษย์และการ
เปลี่ยนแปลงอื่นๆ	ที่เสนอไปในร่างนี้จะท�าให้มีการเพิ่ม
จ�านวนผู้ถูกจับกุมและถูกตัดสินด้วยความผิดฐานค้า
มนุษย์ขึ้นอีกมากหรือไม	่หรือว่าการด�าเนินคดีดังกล่าว
ส่วนใหญ่หลักๆ	จะยังคงด�าเนินการโดยหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือไม่	ดังนั้น	ผลก
ระทบทางงบประมาณของร่างกฎหมายนี้ต่อรัฐและ
ส่วนการปกครองท้องถิ่นดังจะได้อธิบายท้ายนี้อาจไม่
แน่นอน
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการตัดสินความผิดทางอาญา
ของรัฐและท้องถิ่นเล็กน้อยจากการเพิ่มบท
ลงโทษ	ร่างกฎหมายนี้จะส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การตัดสินความผิดทางอาญาของรัฐและท้องถิ่นบ้าง
จากการเพิ่มโทษอาญาส�าหรับการค้ามนุษย์	โดย
เฉพาะการเพิ่มบทลงโทษการจ�าคุกซึ่งจะส่งผลให้
ระยะเวลาที่ผู้กระท�าผิดต้องถูกจ�าคุกในเรือนจ�ารัฐ
นานขึ้น	นอกจากนั้นก็เป็นไปได้ว่าบทบัญญัติของ
ร่างกฎหมายนี้ที่เพิ่มข้อก�าหนดในการฝึกอบรมและ
เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะท�าให้
เพิ่มจ�านวนผู้ถูกจับกุม,	การด�าเนินคดี	และการตัดสิน
คดีการค้ามนุษย์มากขึ้น	และอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมในการตัดสินคดีอาญาต่อรัฐและ
ท้องถิ่น	ยอดรวมของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี้	น่าจะไม่
เกินปีละสองล้านดอลลาร	์
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ค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมการ
บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น	ดังที่ได้กล่าวข้างต้น	ร่าง
กฎหมายนี้ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของหน่วย
งานบังคับใช้กฎหมายของรัฐและท้องถิ่นเข้ารับการฝึก
อบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต�ารวจ
ทางหลวงแคลิฟอร์เนีย (CHP) ได้รับการฝึกอบรมดัง
กล่าวมาแล้ว	ดังนั้นจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มต่อรัฐ	 
ผลกระทบทางงบประมาณตามข้อก�าหนดต่อหน่วย
งานท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กับว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นปัจจุบันได้
รับการฝึกอบรมดังกล่าวถึงระดับใด	และวิธีที่หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายใช้เพื่อด�าเนินการตามข้อก�าหนด
เรื่องการฝึกอบรม	เทศมณฑลและเมืองอาจมีค่าใช้
จ่ายเกิดขึ้นรวมกัน	ถึงสองสามล้านดอลลาร์เป็นค่า
ใช้จ่ายครั้งเดียว	ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน
และจัดเจ้าหน้าที่ส�ารองเข้ารับการฝึกด้วยซึ่งจะท�าให้
เกิดค่าใช้จ่ายต�่าลงในปีถัดๆ	ไปในการให้การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ใหม่

เพิ่มรายได้จากค่าปรับเพื่อให้การช่วยเหลือแก่
เหยื่อการค้ามนุษย์	ค่าปรับอาญาใหม่ที่ก�าหนดใน
ร่างกฎหมายนี้จะมีผลให้เกิดการเพิ่มรายได้บางส่วน
ซึ่งอาจจะไม่เกินสองสามล้านดอลลาร์ต่อป	ีรายได้ที่
แท้จริงจะขึ้นอยู่กับจ�านวนผู้ที่ถูกตัดสินว่ากระท�าผิด
ฐานค้ามนุษย์,	อัตราค่าปรับที่ศาลก�าหนด	และจ�านวน
ที่จ่ายจริงโดยผู้กระท�าผิดที่ถูกศาลตัดสิน	รายได้เหล่า
นี้จะมอบให้แก่หน่วยงานบริการเหยื่อการค้ามนุษย์
เป็นหลัก	และมีบางส่วนที่จะใช้เพื่อการป้องกันการค้า
มนุษย์	การคุ้มครองพยาน	และปฏิบัติการช่วยเหลือ
ต่างๆ
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