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แรงงานบังคับ  
 

 
 นาย Raul Grijalva สมาชิกสภาผู้แทนฯ พรรคดีโมแครท รัฐอริโซน่า และเป็น
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนฯ ได้มีหนังสือเป็นทางการถึงหน่วยงาน
รัฐบาลกลางสหรัฐฯ 3 แห่ง เรียกร้องเกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในตลาดการค้าอาหารทะเลโลก  

 นาย Raul Grijalva ร่วมกับกรรมาธิการฯ พรรคเดียวกันอีก 8 ราย ส่งหนังสือ
เป็นทางการถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคง
และมาตุภูมิ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่
มีอ านาจในการป้องกันไม่ให้อาหารทะเลที่ผิดกฎหมายและอาหารทะเลที่ผลิตโดยใช้
แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับ ให้เข้มงวดกับสินค้าอาหารทะเลที่เข้ามาจ าหน่ายใน
สหรัฐฯ โดยย้ าว่า "สหรัฐฯ เปน็ผู้น าเข้าอาหารทะเลรายใหญ่อันดับสามของโลก 
สหรัฐฯ จ าเป็นต้องมีบทบาทที่ชัดเจนในการขจัดการลักลอบค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทาน
อาหารทะเลทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์อาหารทะเลน าเข้ามาจ าหน่ายในสหรัฐฯ ต้อง
ปราศจากการค้ามนุษย์หรือการใช้แรงงานบังคับ" 

 นาย Raul Grijalva ไดใ้ห้ค าแนะน าให้การขยายโครงการตรวจสอบการน าเข้า
อาหารทะเล หรือ SIMP ซ่ึงด าเนินการโดย National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่น าเข้าจะไม่ละเมิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ โครงการ SIMP ปัจจุบันครอบคลุมอาหารทะเลเพียง 13 
สายพันธุ์ หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 40 ของการน าเข้าอาหารทะเลทั้งหมด  

 ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ในหนังสือยังได้ท้าวความถึงกรณีประเทศไทยซ่ึงสหรัฐฯ 
น าเข้ากุ้งมากกว่าปีละ 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเรียกร้องให้กระทรวงทั้ง 3 แห่ง 
ซึ่งส่งเจ้าหน้าที่เดินทางมาประเทศไทยในฤดูร้อนที่ผ่านมา ให้มาสรุปผลของการไป
เยือนพร้อมกับค าแนะน าที่ฝ่ายนิติบัญญัติต้องทราบและด าเนินการ เพื่อป้องการการค้า
มนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล ต่อสภาคองเกรส 

 นอกจากนั้นแล้ว นาย Raul Grijalva ยังมีหนังสือเป็นทางการถึงอธิบดี
กรมบัญชีกลางสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการทบทวนผลการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร

เรียกร้องให้ภาครัฐให้เข้มงวดเรื่องการค้ามนุษย์ในวงการค้าอาหารทะเล 

  
..... เรียกร้องให้ภาครัฐใเข้มงวดเร่ืองการค้ามนุษย์ในวงการค้าอาหารทะเล  .....1 

.....จีนใช้กลยุทธ์สื่อในสหรัฐฯ ตอบโต้การเก็บภาษีน าเข้าสนิค้าจนี  .....2-3 
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และคุ้มครองชายแดนสหรัฐฯ ด้านการห้ามน าเข้าอาหารทะเลที่ผลิตโดยแรงงานทาส
หรือแรงงานบังคับ อีกท้ังได้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่าศุลกากรสหรัฐฯ จะได้ประสานงาน
ติดต่อกลุ่มผู้น าเข้าอาหารทะเลบางกลุ่มซึ่งน าเข้าอาหารทะเลจากแหล่งน าเข้าที่มีความ
เสี่ยงสูงในเรื่องการค้ามนุษย์ แต่นาย Grijalva ยังมีข้อกังขาในเรื่องความถูกต้องของ
ข้อมูลที่น าเสนอโดยผู้น าเข้าว่า จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นส่วนทีจ่ะช่วยสนับสนุน
ต่อการท างานของศุลกากรสหรัฐฯ ได้หรือไม่ 

ที่มา: www.seafoodsource.com, September 24, 2018 
 

สงครามการค้า 
 

 

 
  

  หลังจากท่ีสหรัฐฯ สานต่อสงครามการค้าออกไปอีกโดยประกาศเก็บภาษี
สินค้าจีนรอบที่ 3 มูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จีนด าเนินกลยุทธ์ใหม่ด้วยการ
ใช้วิธีโฆษณาเพ่ือให้ข่าวสารข้อเท็จจริงการเก็บภาษีสินค้าของ ประธานาธิบดีทรัมป์ต่อ
สินค้าน าเข้าจากจีน แก่เกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองของรัฐไอโอว่า  

 หนังสือพิมพ์ไชน่าเดย์ลี่ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีน ได้ซื้อพ้ืนที่ลง
โฆษณา 4 หน้า แบบสอดแทรกลงในหนังสือพิมพ์ดีมอยน์ รีจิสเตอร์ ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ฉบับส าคัญของรัฐไอโอว่า ฉบับวันอาทิตย์ (21 กันยายน 2561) ซ่ึง
ประกอบไปด้วยบทความต่างๆ หลายมุมมอง ชี้แจงถึงข้อขัดแย้งทางการค้าระหว่าง
จีนและสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้ผู้น าเข้าสินค้าเกษตรกรรมจีนต้องหยุดการน าเข้าถั่วเหลือง
จากรัฐไอโอว่าซึ่งเป็นแหล่งน าเข้าส าคัญท่ีสุดของจีน และหันไปน าเข้าจากแหล่งผลิต
ในอเมริกาใต้เพ่ือการทดแทน การโฆษณามุ่งเป้าไปยังมลรัฐซึ่งเป็นฐานเสียงของ
ประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบเสียหายในระดับสูงจากสงคราม
การค้า เพ่ือหวังผลการชักจูงโน้มน้าวการตัดสินใจเลือกตั้ง 

บทความแทรกย้ าถึงความสัมพันธ์และผลประโยชน์ทางการค้าร่วมกัน
ระหว่างสหรัฐฯ-จีน อีกท้ังวาดภาพลักษณ์ความทันสมัยของจีนเท่าเทียมสหรัฐฯ โดย
เน้นด้านเทคโนโลยี ไอคอนทางวัฒนธรรม และความเป็นหุ้นส่วนทางนิเวศวิทยา เช่น 
ในด้านการร่วมกันต่อต้านการล่าสัตว์แบบผิดกฎหมาย 

  

จีนใช้กลยุทธ์แทงข้างหลังสหรัฐฯ ตอบโต้การเก็บภาษีน าเข้าสินค้าจีน 

ประมาณการณ์ว่า เกษตรกร
ปลูกถ่ัวเหลืองรัฐไอโอว่าจะ
สูญเสียรายได้ประมาณ 
2,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เป็นผลกระทบจากสงคราม
การค้าสหรัฐฯ-จีน และไม่
เพียงเท่านั้น คาดว่าจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจของรัฐ
ไอโอว่า การเก็บภาษีรายได้ 
และ การจ้างงานของรัฐด้วย 
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 นายทอมมี่ วีเตอร์ อดีตโฆษกส านักงานความมั่นคงแห่งชาติในสมัย
ประธานาธิบดีโอบาม่า ให้ความเห็นว่า ผ่านทางทวิทเตอร์ว่า การด าเนินการของจีน
เป็นการวางหมากเชิงรุกได้อย่างดีด้วยเพื่อหวังผลทางการเมือง 

 นายเดวี่ สตีเฟน ต าแหน่งรองประธานสมาคมผู้ผลิตถั่วเหลืองของรัฐเคนทักก้ี 
กล่าวว่า จีนในฐานะที่เป็นผู้น าเข้าถ่ัวเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จีนเป็นตลาดที่มี
ความส าคัญและแข็งแกร่งในก ากลังซื้อ ซึ่งสหรัฐฯ ไม่สามารถจะสูญเสียได้"  

 นายเคิร์ก ลีดส์ ซีอีโอของสมาคมผู้ปลูกถั่วเหลืองของรัฐไอโอว่า  กล่าวว่า ไม่
แปลกใจเลยที่จีนมุ่งเป้ามาที่รัฐไอโอว่า ซึ่งกุญแจส าคัญในการเลือกตั้งครึ่งเทอม จีนรู้
ว่าพ้ืนที่ส่วนไหนเป็นรัฐสีน าเงิน (ดีโมแครท ) หรือเป็นรัฐสีแดง (รีพับริกัน) ซึ่งเป็นรัฐที่
ให้การสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์   

    ที่มา: www.demonesregister.com, September 21, 2018 
  

 


