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สหรัฐฯ หามนำเขาอาหารทะเลจากบริษัทจีนที่ใชแรงงานบังคับ 

 

เนื้อหาสาระขาว: เมื่อวันศุกรที่ 28 พฤษภาคม 2564 หนวยงานศุลกากรและปองกันพรมแดน

สหรัฐฯ (U.S. Customs and. Order Protection หรือ CBP) ประกาศคำสั่งมาตรการหามนำเขาสินคาอาหาร

ทะเลจากผูประกอบการประมงและสงออกสินคาอาหารทะเลรายหนึ่งของจีนหลังจากที่ไดสืบสวนมาตรฐานการ

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ดำเนินกิจการของบริษัทดังกลาวแลวพบหลักฐานเชื่อมโยงที่ทำใหเชื ่อไดวามีการใชแรงงานบังคับในกิจการ

เรือประมงของบริษัท 

โดยรายละเอียดในประกาศดังกลาวไดสั่งหามผูประกอบการในสหรัฐฯ นำเขาสินคาอาหารทะเล

จากบริษัท Dalian Ocean Fishing Co., Ltd. ผูประกอบกิจการประมงที่ตั้งอยูในเมืองตาเหลียนทางตอนเหนือ

ของจีนใกลกับพรมแดนเกาหลีเหนือ เนื่องจากตรวจพบหลักฐานอยางนอย 11 รายการที่บงชี้วาบริษัทดังกลาวใช

แรงงานบังคับในกิจการเรือประมง เชน การทำรายรางกายลูกเรือ การยึดเงินคาจางแรงงาน รวมถึงสภาพความ

เปนอยูบนเรือประมงที่ไมเหมาะสม โดยรายละเอียดขอกลาวหาดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นกับกลุมแรงงานสัญชาติ

อินโดนีเซียที่ทำงานบนเรือประมงของบริษัทดังกลาว 

ทั้งนี้ ภายใตมาตรการคำสั่งดังกลาวทางการสหรัฐฯ จะตรวจยึดสินคาอาหารทะเลนำเขาจาก

บริษัทฯ ดังกลาวทั้งหมด เชน ปลาทูนา ปลาดาบ (swordfish) และอาหารทะเลรายการอื่นดวย โดยการหาม

นำเขาสินคาอาหารทะเลครั้งน้ีถือเปนการหามนำเขาสินคาอาหารทะเลจากการประกอบการรายบริษัทเปนครั้งแรก 

อยางไรก็ตาม กอนหนานี้สหรัฐฯ เคยดำเนินมาตรการคำสั่งหามนำเขาสินคาอาหารทะเลจากเรือประมงที่ไมปฏิบัติ

ตามแนวทางที่กำหนดเปนรายเฉพาะเรือประมงมาแลว 

Mr. Alejandro Mayorkas ตำแหนงเลขาธิการ หนวยงานศุลกากรและปองกันพรมแดน 

กระทรวงความมั ่นคงแหงมาตุภูมิสหรัฐฯ (U.S. Department of Homeland Security หรือ DHS) กลาววา 

บริษัทเอกชนรายใดก็ตามที่ดำเนินกิจการที่ไมโปรงใสและไมเปนธรรมกับแรงงานในอุตสาหกรรมจะไมมีโอกาสทำ

ธุรกิจรวมกับผูประกอบการในสหรัฐฯ โดยสินคาที่ผลิตไดจากการใชแรงงานบังคับไมไดสงผลเสียเฉพาะตอกลุม

แรงงานที่ถูกบังคับใหทำงานเทานั้น แตยังสงผลกระทบรายแรงตอความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในสหรัฐฯ ดวย อีกทั้ง หากทางการอนุญาตใหจำหนายสินคาที่เปนผลผลิตจากแรงงานบังคับไดใน

สหรัฐฯ ผูบริโภคชาวอเมริกันเองก็จะเปนการสงเสริมใหเกิดการใชแรงงานบังคับในทางออมดวย  

นอกจากนี้ Mr. Mayorkas ยังกลาววา การหามนำเขาสินคาจากผูประกอบการรายดังกลาว

นอกจากจะเปนการสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนของกลุมแรงงานในอุตสาหกรรมแลว ยังเปนการปกปองและ

สงเสริมความเขมแข็งของผูประกอบการในอุตสาหกรรมภายในประเทศดวย อยางไรก็ตาม ขณะน้ียังไมมีขอมูล

รายงานความเห็นตอการดำเนินมาตรการดังกลาวของทางการสหรัฐฯ จากฝงของบริษัท Dalian Ocean Fishing 

ผูถูกกลาวหาแตอยางใด 

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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โดยกอนหนานี้ในชวงตนสัปดาหที่ผานมานาง Katherine Tai ผูแทนการคาสหรัฐฯ (U.S. Trade 

Representative) ไดสงหนังสือถึงองคกรการคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) โดยมีเนื ้อหา

เรียกรองใหเพิ่มความสำคัญกับการจัดการปญหาแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมเรือประมง อีกทั้ง ยังไดเรียกรองให

ชาติสมาชิกควบคุมตรวจสอบกิจการเรืองประมงที่มีความเกี่ยวของกับแรงงานบังคับและตระหนักถึงปญหาดังกลาว

อยางจริงจังดวย 

จากขอมูลรายงานองคกรแรงงานระหวางประเทศ (The International Labour Organization) 

และมูลนิธิวอลคฟรี (The Walk Free Foundation) ในป 2560 คาดวา มีประชากรราว 25 ลานคนถูกบังคับให

ทำงานภายใตการขมขูคุกคามในจำนวนดังกลาว 16 ลานคนเปนแรงงานบังคับในระบบเศรษฐกิจภาคเอกชน  

คำสั่งหามนำเขาสินคาจากบริษัท Dalian Ocean Fishing ในครั้งนี้เปนความพยายามลาสุดใน

การตอบโตการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการประมง โดยประเทศจีนถือเปนแหลงผลิตสินคาที่สหรัฐฯ ให

ความสำคัญและจับตามองการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการผลิตอยางใกลชิดมาโดยตลอดในชวงหลายปที่

ผานมา 

โดยในชวงกอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป จะกาวลงจากตำแหนงประธานาธิบดีในชวงตนปที่

ผานมาสหรัฐฯ ไดมีคำสั่งหามนำเขาสินคาฝาย มะเขือเทศ และสินคาอื่น ๆ ที่ผลิตในเขตพื้นที่มณฑลซินเจียงของ

ประเทศจีน เนื่องจากความกังวลจากปญหาการใชแรงงานทาสและแรงงานบังคับในกลุมชาวมุสลิมชนเผาอุยกูรใน

อุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่ดังกลาวเพิ่มเติมหลังจากที่ในชวงเดือนกันยายนปที่ผานมาสหรัฐฯ ไดมีสั่งหามนำเขา

สินคาสำหรับผม เสื้อผาเครื่องนุงหม ชิ้นสวนคอมพิวเตอร ของเลน กระเทียมแกะเปลือก และสารใหความหวาน

จากผูผลิตในเขตพ้ืนที่ดังกลาวจากความกังวลในการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการผลิตมาแลว 

Mr. Mayorkas กลาววา กระทรวงความมั่นคงแหงมาตุภูมิสหรัฐฯ จะทำงานอยางเต็มกำลังเพ่ือ

ตรวจสอบการใชแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกทั้ง ยังเรียกรองใหผูนำเขาสินคาใน

สหรัฐฯ ใหความสำคัญกับประเด็นดังกลาวและเลือกที ่จะไมสนับสนุนผู ประกอบการที ่ใชแรงงานบังคับใน

อุตสาหกรรมผลิตสินคาเพ่ือไมใหสามารถจำหนายสินคาไดในสหรัฐฯ  

บทวิเคราะห: สหรัฐฯ มีนโยบายใหความสำคัญกับการจัดการปญหาการคามนุษย แรงงานเด็ก 

แรงงานบังคับ และแรงงานทาสมาโดยตลอด และไดมอบหมายงานใหกระทรวงแรงงาน (U.S. Department of 

Labor) และกระทรวงการตางประเทศหรัฐฯ (U.S. Department of State) ติดตามสถานการณดังกลาวอยาง

ใกลชิด โดยในเดือนมิถุนายนของทุกปสหรัฐฯ จะจัดทำขอมูลสถานการณการคามนุษย (Trafficking in Person 
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Report หรือ TIP) ของประเทศคูคาแตละรายเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของสถานการณการคามนุษยในแตละ

ประเทศและนำมาเปนขอมูลสำหรับการกำหนดทาทีทางดานความสัมพันธระหวางประเทศรวมถึงความสัมพันธ

ทางการคากันประเทศคูคาในอนาคต  

แมวาการสั่งหามนำเขาสินคาอาหารทะเลจากผูประกอบการจีนในครั้งนี้จะเปนเพียงรายเดียวแต

ก็เหมือนเปนการสงสัญญาณเตือนผูประกอบการในประเทศคูคาตระหนักถึงความเอาจริงเอาจังของการบังคับใช

มาตรฐานสินคาที่จำหนายในสหรัฐฯ ที่นอกจากสินคาจะตองมีคุณภาพสูงแลวผูประกอบการยังตองใหความสำคัญ

กับกระบวนการผลิตสินคาที่โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลทั้งระบบและสามารถตรวจสอบยอนกลับไดตลอด

โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมอาหารทะเล ซึ่งในแตละปสหรัฐฯ มีปริมาณนำเขาสินคาสูงกวา 2 หมื่นลานดอลลาร

สหรัฐฯ และเปนกลุมสินคาสงออกที่สำคัญของไทยดวย โดยในป 2563 ไทยมีมูลคาการสงออกสินคาในกลุม

ดังกลาวไปยังตลาดสหรัฐฯ เปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 1.35 พันลานดอลลารสหรัฐคิดเปนสัดสวนรอยละ 6.18 ของ

มูลคาการนำเขาทั้งหมด (อันดับที่ 7 ในตลาด)   

ในสวนของประเทศไทยน้ัน สถานการณการคามนุษยในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นมาโดยลำดับจาก

ความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนอยางจริงจังทำใหไทยที่เคยถูกจัดอันดับในกลุมต่ำที่สุด Tier 3 ในป 2557 

สามารถรักษาอันดับในกลุม Tier 2 ซึ่งเปนระดับที่ดีที่สุดของไทยในชวงระหวางป 2561 – 2563 อยางไรก็ตาม 

สหรัฐฯ ยังคงใหความสำคัญและจับตามองการการบริหารจัดการปญหาดังกลาวในประเทศไทยอยางตอเนื่อง

โดยเฉพาะการใชแรงงานบังคับในกลุมอุตสาหกรรมประมง การใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรม

การผลิตสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหม การคาประเวณีเด็ก การใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการ

เพาะเลี้ยงกุง และการใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการเพาะปลูกออย เปนตน  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: สหรัฐฯ มีนโยบายใหความสำคัญกับประเด็นการใชแรงงานทาส

แรงงานบังคับเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อไมใหสหรัฐฯ นำประเด็นดังกลาวมาใชเปนเหตุผลในการกีดกันหรือปฏิเสธ

การนำเขาสินคาไทยโดยเฉพาะกลุมสินคาอาหารทะเล สินคาเสื้อผาเครื่องนุงหม และสินคาเกษตร ภาครัฐและ

ภาคเอกชนไทยควรที่จะรวมมือกันสงเสริมและพัฒนาระบบการดูแลแรงงานในอุตสาหกรรมเพื่อปองกันการใช

แรงงานบังคับและแรงงานทาสอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการใชระบบติดตามตรวจสอบยอนกลับได (Traceable) 

เชน ระบบการตรวจยอนกลับเรือประมง และระบบการตรวจสอบยอนกลับโรงงานแปรรูปสินคา เปนตน เพื่อสราง

ความเช่ือมั่นใหกับผูนำเขาสินคาในสหรัฐฯ  

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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นอกจากนี้ การประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่อยูในกลุมถูก

จับตามองจากสหรัฐฯ ในกลุมผูบริโภคและผูนำเขาในตลาดผานโครงการประชาสัมพันธตาง ๆ เชน โครงการ

ประชาสัมพันธตราสัญลักษณ Thai Select และโครงการสงเสริมการขาย In-Store Promotion อยางตอเน่ือง 

รวมถึงการเลือกใชสื่อชองทางออนไลนที่เปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคชาวอเมริกันและมีราคาคาใชจายที่คอนขางต่ำ 

นาจะมีสวนชวยสงเสริมใหสินคาไทยเปนที่นาเช่ือถือและเปนเปนที่ตองการบริโภคในตลาดมากขึ้น 

ทั้งนี้ สถานการณดานการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในประเทศไทยที่กระจายตัวอยู

ในกลุมผูประกอบการโรงงานการผลิตสินคาตาง ๆ ในขณะน้ีอาจจะสงผลกระทบตอปริมาณผลผลิตสินคาที่สามารถ

ผลิตไดรวมถึงปริมาณสินคาสำหรับสงออกดวย โดยปจจัยดังกลาวอาจจะผลักดันใหผูนำเขาหันไปเลือกนำเขาสินคา

จากประเทศผูผลิตรายอื่นที่สามารถผลิตและสงออกไดเพื่อรองรับความตองการบริโภคในสหรัฐฯ ที่ขยายตัวเพ่ิม

สูงขึ ้นในปจจุบันทดแทนและอาจจะสงผลกระทบตอยอดการสงออกของสินคาไทยไดในระยะยาว ดังน้ัน 

ผูประกอบการไทยจึงควรที่จะใหความสำคัญในการบริหารจัดการสายการผลิตสินคาและการบริหารสินคาคงคลัง

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาตลาดสงออกสินคาศักยภาพในสหรัฐฯ เอาไว 

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