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สหรัฐฯ ห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับ  

 

เนื้อหาสาระข่าว: หน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border 
Protection หรือ CBP) ได้ประกาศระงับการนำเข้าสินค้าจาก 5 ประเทศ เนื่องจากมีมูลว่ากลุ่มสินค้าดังกล่าวมีการใช้
แรงงานทาส (Slave Labor) ในกระบวนการผลิต โดยข้อมูลจาก Voice of America ระบุว่า สินค้าที่สหรัฐฯ ระงับ
การนำเข้า ได้แก่ ถุงมือยางจากมาเลเซีย ถ่านคาร์บอนจากบราซิล เสื้อผ้าจากจีน เพชรจากซิมบับเว และทองจาก
สาธารณรัฐคองโก 

Mr. Mark Morgan รักษาการ Commissioner หน่วยงาน CBP กล่าวว่า หน่วยงานสั่งระงับการ
นำเข้า (Withhold Release Orders) สินค้านำเข้าจากทั้ง 5 ประเทศ เนื่องจากสงสัยว่าสินค้าดังกล่าวอาจจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับ (Forced Labor) ในกระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้สหรัฐฯ มีนโยบายไม่
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สนับสนุนให้สินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และแรงงานทาส วางจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ 
อย่างเด็ดขาด 

ภายใต้กฎหมายภาษีนำเข้าปี 2475 มาตรา 307 (Tariff Act of 1930, Section 307) ระบุว่า 
สหรัฐฯ ไม่อนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ผ่านการถลุง ผลิต หรือประกอบในต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด โดยแรงงาน
บังคับ แรงงานทาส หรือแรงงานเด็ก รวมถึงแรงงานบังคับเด็ก 

สำหรับสินค้าที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจได้รับการตรวจยึดหรือทำลาย ส่วน
ผู้นำเข้าสินค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจต้องโทษร้ายแรง 

ทั้งนี้ หน่วยงานแรงงานระหว่างประเทศ (The Bureau of International Labor Affairs หรือ ILO) 
ระบุว่า ในปี 2560 มีแรงงานเด็กอายุระหว่าง 5 -17 ปี ที่ทำงานทั่วโลกทั้งสิ้น 152 ล้านคน ในจำนวนดังกล่าว 73 ล้าน
คนทำงานอยู่ในสถานที่อันตราย ซึ่งรวมถึงแรงงานเด็กที่ถูกใช้งานเป็นทาสรับใช้ (Domestic Servitude) เด็กเก็บขยะ 
(Scavenging in dumps) และ ทหารในเขตต่อสู้ (Soldiers in Conflict Zones) 

นอกจากนี้ยังพบว่า มีแรงงานเด็กที่ถูกบังคับให้ทำงานทั่วโลกประมาณ 4 ล้านคนในปี 2560 โดย
แรงงานทาสเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเหมืองเพชร เหมืองทอง การประมง และการก่อสร้าง 

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่เคยถูกระงับการนำเข้าจากสหรัฐฯ ได้แก่ บุหหรี่และยาสูบจากอินเดีย 
เกมส์และวิดีโอเกมส์จากญี่ปุ่น เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าจากเม็กซิโก เสื้อผ้าจากมองโกเลีย พรมจากเนปาล ฝ้ายจาก
เติร์กเมนิสถาน และสินค้าอาหารทะเลจากเรือประมง Tunago No. 61 (จดทะเบียนที่ประเทศวานูอาตู) 

การใช้แรงงานทาสในการผลิตสินค้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์ (Human 
Trafficking) ปัจจุบัน ILO คาดว่า มีแรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานทั้งสิ้น 24.9 ล้านคน โดยหากคิดเป็นมูลค่ากำไรต่อ
ธุรกิจทั้งสิ้น 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าสูงมาก 

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองถือว่า เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานบังคับมากที่สุด ข้อมูลสถิติ
โดย Human Rights Watch ปี 2556 รายงานว่า ยังมีแรงงานเด็กขุดแร่ทองคำอยู่ที่ประเทศแทนซาเนีย อยู่ซึ่งกลุ่ม
แรงงานเด็กเหล่านี้มีความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน เช่น อุบัติเหตุเหมืองแร่ถล่ม การได้รับพิษจากสารปรอท และ
การสูดดมฝุ่นควัน เป็นต้น  

การล่อลวงแรงงานเด็กมีลักษณะคล้ายคลึงกับการล่อลวงแรงงานบังคับหรือแรงงานทาส โดย
ส่วนมากแรงงานเด็กมักจะได้รับการชักชวนให้ไปทำงาน โดยสัญญาว่าจะมีความเป็นอยู่ในชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หน่วยงาน
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คุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์รายงานว่า กลยุทธ์ทางจิตวิทยาเกลี้ยกล่อมแรงงานเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและมักจะใช้
ได้ผลกับแรงงานที่ตกเป็นเหยื่อ 

โดยส่วนมากในช่วงแรกของการนำเหยื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน นายจ้างมักจะมีการใช้กำลังรุนแรง
เพื่อควบคุมแรงงานให้ทำตามคำสั่ง นอกจากนี้ นายจ้างยังมักจะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในรายละเอียดของการทำงาน
รวมถึงค่าจ้างแรงงาน หรืออาจจะถึงขั้นหลอกสร้างความสัมพันธ์ด้วยเพ่ือให้แรงงานหลงเชื่อและทำงานให้โดยไม่ขัดขืน 

ในแต่ละปีคาดว่า มีการนำเข้าสินค้าที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับเป็นมูลค่ากว่า 4 
แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเข้ามาจำหน่ายในตลาดสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลรายงานของ The Thomson Reuters 
Foundation พบว่า สหรัฐฯ สามารถตรวจยืดสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับได้เป็นมูลค่าเพียง 6.3 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่ต่ำมาก โดย Mr. Eric Gottwald ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
สิทธิแรงงานนานาชาติ (The International Labor Rights Forum) กล่าวว่า หากเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายภาษี
นำเข้า ปี 2475 คือ การยับยั้งไม่ใช้ผู้บริโภคชาวอเมริกันสนับสนุนกิจการและซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับนั้น
ถือว่าการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ผ่านเกณฑ์  

นับตั้งแต่ปี 2559 จนถึงก่อนการประกาศดังกล่าว (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562) CBP สั่งกักกันสินค้า
หรือห้ามนำเข้าสินค้าเพียง 7 รายเท่านั้น ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับปริมาณสินค้านำเข้าสหรัฐฯ  

บทวิเคราะห์: สหรัฐฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด โดย
มีการมอบหมายงานให้กระทรวงต่างประเทศหรัฐฯ (U.S. Department of State) จัดทำรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (Trafficking in Person Report หรือ TIP) เป็นประจำทุกปีเพื่อให้รายงานความเคลื่อนไหวของ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของแต่ละประเทศและนำมาเป็นข้อมูลเพื ่อใช้สำหรับการกำหนดท่าทีทางด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ทางด้านการค้าด้วย  

ประเทศไทยเองซึ่งเป็นคู่ค้าของสหรัฐฯ มายาวนาน อีกทั้ง ยังเป็นเป้าหมายที่โดยกดดันด้าน
สถานการณ์การค้ามนุษย์จากสหรัฐฯ มาโดยตลอด ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมักจะถูกจัดอันดับให้อยู่ใน
ระหว่างกลุ่ม 2 (Tier 2) และกลุ่ม 2 เฝ้าระวัง (Tier 2 Watch List) ยกเว้นปี 2557 ไทยถูกจัดอันดับสถานการณ์
การค้ามนุษย์ให้อยู่ในกลุ่ม 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงสูงสุดและส่งผลทำให้ไทยถูกปฏิเสธความ
ช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยธรรมและด้านการค้าจากสหรัฐฯ  
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โดยประเด็นที ่รัฐบาลสหรัฐฯ มีความกังวลต่อสถานการณ์การค้ามนุษย์ในไทย ได้แก่ การ
หลอกลวงแรงงานต่างด้าวจากพม่าและกัมพูชาเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมประมง การแปรรูปอาหารทะเล การ
ผลิตเครื่องนุ่งห่ม การขอทาน รวมถึงการค้าประเวณี อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้ตระหนักและ
ให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวและให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการค้ามนุษย์ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ ระบบการตรวจสอบเรือประมงไทย
และการตรวจสอบโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมประมง เป็นต้น  

จากความพยายามอย่างหนักของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยส่งผลทำให้รายงาน
สถานการณ์การค้ามนุษย์ล่าสุดปี 2562 ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เพ่ิงจะนำเผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายนที่
ผ่านมา ได้จัดอันดับให้ไทยอยู่ในกลุ่ม 2 (Tier 2) หรือประเทศที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของTVPA ไม่ครบถ้วน
แต่มีความพยายามอย่างมีนัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดที่ไทยเคยได้รับการจัดอันดับเป็นปีที่
สองติดต่อกันจากปีท่ีแล้ว    

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านหน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯ แทบจะไม่เคยใช้เหตุผลดังกล่าวในการ
ปฏิเสธการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเลย ในขณะที่เดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียวมีการประกาศระงับการนำเข้า
สินค้าจาก 5 ประเทศ ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาทั้งปี และถือว่าเป็นการวางท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนของสหรัฐฯ ในการเอา
จริงเอาจังกับการบังคับใช้กฎหมายการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ซึ่ งรวมถึงการใช้แรงงานบังคับ 
แรงงานทาส และแรงงานเด็กในการผลิตหรือประกอบสินค้ามากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่หน่วยงานศุลกากร
สหรัฐฯ จะเพ่ิมมาตรการความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้านำเข้าและใช้ตรวจยึดสินค้านำเข้าจากประเทศต่าง ๆ 
ในอนาคต      

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: แม้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะตระหนักถึงความเอาจริงเอาจังและความ
พยายามของหน่วยงานรัฐและเอกชนของไทยในแก้ไขปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์ในปัจจุบันก็ตาม ภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยยังควรที่จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและตรวจสอบการ ค้า
มนุษย์ในไทยให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องและในเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของประเทศและ
รักษาสิทธิในการรับความช่วยเหลือทั้งด้านมนุษยธรรมและด้านสิทธิพิเศษทางการค้า โดยเฉพาะด้านสิทธิพิเศษ
ทางด้านการค้าที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยโดยรวมในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย 

ทั้งนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าไทยที่ควรเพิ่มมาตรการทางด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
เป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมประมง อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลทีไ่ด้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล
แก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสานกั งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บคุคลนำขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว่าโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ไทยมีสัดส่วนส่งออกในสหรัฐฯ ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยเองก็ควรที่จะให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐของไทยในการดำเนินโครงการป้องกันและตรวจสอบการค้ามนุษย์ต่าง ๆ เพื่อให้การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบการค้ามนุษย์ในไทยทำได้รวดเร็วและเป็นรูปธรรมมากข้ึน อีกท้ัง ยังเพ่ือให้
เป็นที่ยอมรับของสหรัฐฯ และเป็นการรักษาสัดส่วนตลาดส่งออกอนาคตเอาไว้   

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายภาษีนำเข้าปี 2475 เพื ่อระงับหรือตรวจยึดสินค้าของ
หน่วยงานศุลกากรสหรัฐฯ ดังกล่าวยังถือว่าเป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้น แม้ว่าผู้ประกอบการไทยจะควรที่จะให้ความ
ร่วมมือในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในไทยอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่ควรตื่นตระหนกกับสถานการณ์ดังกล่าวจนเกินไป
และควรเฝ้าติดตามข่าวสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป 

********************************************************* 

ที่มา: Newsweek 
เรื่อง: “U.S. Blocks Import of Goods Thought to be Made by Forced Labor” 

โดย: Jeffery Martin 
จัดทำโดย พงษ์ระพี ซื้อสัตย์บุญ  
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