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สหรัฐฯ หามนำเขาสินคาเครือ่งนุงหมจากแรงงานบังคับ 

 
เนื้อหาสาระขาว: หนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนสหรัฐฯ (U.S. Customs and Border 

Protection หรือ CBP) ดำเนินมาตรการตรวจสอบการอนุญาตนำเขาสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมอยางเขมงวด และมี
มาตรการหามนำเขาสินคาจากแรงงานบังคับโดยเด็ดขาด สงผลใหเกิดความลาชาในกระบวนการตรวจสอบและ
อนุญาตนำเขาสินคาเพ่ือจำหนายในตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะกลุมสินคาท่ีไมสามารถชี้แจงแหลงท่ีมาไดชัดเจน  

โดยมาตรการดังกลาวมีผลมาตั้งแตเม่ือปลายปท่ีผานมาเม่ือสหรัฐฯ ประกาศหามนำเขาสินคาฝาย 
มะเขือเทศ และสินคาอื่น ๆ ที่ผลิตในเขตมณฑลซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน อันเนื่องมาจากประเด็น
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ดานการใชแรงงานบังคับเชื้อสายมุสลิม หรือกลุมอุยกูรในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตพื้นที่ดังกลาว ซึ่งสหรัฐฯ ได
ดำเนินมาตรการสั่งหามนำเขาสินคาท่ีเก่ียวของกับการใชแรงงานบังคับดังกลาวทันที 

จากนโยบายดังกลาวสงผลใหผูนำเขาสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมจากฝายในสหรัฐฯ จะตองแสดง
เอกสารหลักฐานแหลงที่มาของวัตถุดิบอยางละเอียดแกเจาหนาที่หนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนสหรัฐฯ 
เพื่อพิสูจนวาสินคานำเขาไมมีสวนเกี่ยวของกับการใชแรงงานบังคับ โดยหากสินคานำเขาถูกกักกัน (Detained)  
ผูนำเขาจะมีเวลาดำเนินการแสดงหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจนแกเจาหนาท่ี 3 เดือน หากไมสามารถปฏิบัติได
เจาหนาท่ีมีสิทธิ์ตรวจยึดหรือปฏเิสธการนำเขาสินคาได  

Mr. Richard Mojica ทนายความดานการคาระหวางประเทศบริษัท Miller & Chevalier ระบุ
วา มาตรการดังกลาวคอนขางยุงยากและสงผลกระทบตอผูนำเขาในสหรัฐฯ เชน บริษัท Uniqlo Co. ผูจำหนาย
ปลีกสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมรายใหญในตลาดท่ีสินคานำเขาของบริษัทฯ ถูกตรวจยึดตั้งแตตนปท่ีผานมา เนื่องจาก
มีแหลงผลิตในมณฑลซินเจียง อีกทั้ง ยังไมสามารถแสดงเอกสารตามที่หนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดน
สหรัฐฯ ขอเพ่ิมเติมได  

โดย Mr. Mojica กลาววา ในชวงที่ผานมามีสินคานำเขาจากจีนจำนวนมากถูกปฏิเสธการนำเขา
สหรัฐฯ ภายใตมาตรการดังกลาว ซึ่งเขาเชื่อวานาจะมีสินคานำเขาจากจีนอีกมากท่ีนาจะประสบปญหาคลายคลึง
กันนี้ในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายใหความสำคัญกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนอยางจริงจัง
โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศคูคาท่ีสหรัฐฯ จับตามอง 

นโยบายดังกลาวเริ่มตนมาตั้งแตในชวงปลายสมัยรัฐบาลชุดท่ีผานมาจนกระท่ังรัฐบาลปจจุบันท่ีมี
แนวนโยบายใหความสำคัญกับประเด็นดังกลาวเชนเดียวกัน ซ่ึงขณะนี้สหรัฐฯ ยังอยูในชวงระหวางการผลักดันราง
กฎหมายปองกันการใชแรงงานบังคับอุยกูร (The Uyghur Forced Labor Prevention Act) เพื่อขยายขอบเขต
สินคาที่มีความเกี่ยวของกับการใชแรงงานบังคับใหครอบคลุมมากขึ้นดวย เชน แรซิลิคอนที่ใชในการผลิตเซลล
พลังงานแสดงอาทิตย เปนตน 

Ms. Ana Hinojisa ตำแหนงผู อำนวยการฝายแรงงานบังคับ หนวยงานศุลกากรและปองกัน
ชายแดนสหรัฐฯ กลาววา แมผูนำเขาจะไมไดมีความตั้งใจท่ีจะนำเขาสินคาท่ีเก่ียวของกับการใชแรงงานบังคับก็ตาม 
แตหากขาดการตรวจสอบแหลงที่มาและหวงโซอุปทานของสินคาอยางรอบคอบก็อาจจะสงผลใหเกิดความเสี่ยง
จากการปฏิเสธนำเขาสินคาไดในอนาคต  

จากขอมูลสถิตินับตั้งแตตนเดือนตุลาคมท่ีผานมา หนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนสหรัฐฯ 
ไดตรวจสอบสินคานำเขาตองสงสัยวามีสวนเกี่ยวของกับการใชแรงงานบังคับทั้งสิ้น 1,255 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นอยาง
มากเมื่อเทียบกับจำนวน 324 ครั้งในป 2563 และ 12 ครั้งในป 2562 ในจำนวนดังกลาว 623 ครั้งหรือเกือบ
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ครึ่งหนึ่งเปนการกักสินคาเพ่ือรอการพิสูจนทางดานเอกสารและสวนท่ีเหลืออีก 632 ครั้งเปนการปฏิเสธหามนำเขา
สินคาท้ังหมด ซ่ึงคิดเปนมูลคาสินคานำเขารวมท้ังสิน้ประมาณ 765 ลานดอลลารสหรัฐ 

สถิติการตรวจยึดและการหามนำเขาสินคาท่ีเก่ียวของกับแรงงานบังคับของสหรัฐฯ 

           
ท่ีมา: U.S. Customs and Border Protection  

ในมุมมองของผูนำเขากลาววา มาตรการดังกลาวสรางความยุงยากกับธุรกิจที่จะตองหาหลักฐาน
เพื่อแสดงแกหนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดน นอกจากนี้ แนวทางการปฏิบัติก็ยังไมมีความชัดเจนดวย 
ดังเชนในกรณีการกักสินคานำเขาของบริษัท Uniqlo Co. โดยบริษัทแจงวาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมาจากประเทศ
ออสเตรเลีย บราซิล และสหรัฐฯ แตตัดเย็บโดยบริษัท The Xinjiang Production and Construction Corp. ซ่ึง
เปนเจาของโดยรัฐบาลจีนจึงทำใหสินคาถูกกักกัน แมวาบริษัทฯ จะไดจัดสงเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจนแก
หนวยงานที่เกี่ยวของแลว แตก็ดูเหมือนจะยังไมเปนผล เนื่องจากหนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนสหรัฐฯ 
ไดขอใหบริษัทฯ แสดงเอกสารหลักฐานรายละเอียดเพิ่มเติมหลายรายการ เชน หลักฐานบันทึกเวลาเขาออกของ
แรงงานบริษัทที่ผลิตสินคา และหลักฐานการจายเงินคาแรงใหกับแรงงาน เปนตน ซึ่งการขอเอกสารประกอบ
เพ่ิมเติมดังกลาวเปนอุปสรรคสำคัญสำหรับผูนำเขา  

นอกจากท่ีหนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนสหรฐัฯ ในปจจุบันยังไมมีแนวทางการบังคับใช
มาตรการดังกลาวอยางชัดเจนแลว ยังขาดแคลนเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานซึ่งเปนอุปสรรคสำคัญและกอใหเกิด
ความลาชาอีกดวย อยางไรก็ตาม Ms. Hinojosa ระบุวา หนวยงานศุลกากรและปองกันชายแดนสหรัฐฯ กำลังอยู
ในระหวางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินการและเพ่ิมจำนวนเจาหนาท่ีเพ่ือใหสามารถตรวจสอบสินคานนำเขาได
อยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากข้ึนใหสอดคลองกับนโยบายการเพ่ิมความเขมงวดในการบังคับใชตอไป 
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บทวิเคราะห: จีนเปนประเทศคูคาหลักรายใหญของสหรัฐฯ มาโดยตลอดในแตละปทั ้งสอง
ประเทศมีมูลคาการคาระหวางกันรวมทั้งสิ้นกวา 5 แสนลานดอลลารสหรัฐ หรือราว 15 แสนลานบาท โดยที่ผาน
มาสหรัฐฯ เปนฝายขาดดุลการคามาอยางตอเนื่อง เพราะจีนมีจุดแข็งดานกำลังการผลิตที่สูงมาก เนื่องจากมี
แรงงานจำนวนมากในอุตสาหกรรมการผลิต อีกท้ัง ยังมีตนทุนการผลิตท้ังดานคาวัตถุดิบและคาแรงงานคอนขางต่ำ
ทำใหเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตองพ่ึงพาอาศัยการนำเขาสินคาจากจีนมาเปนเวลานาน จนกระท้ังรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดท่ีผาน
มาท่ีดำเนินนโยบายทางการคากับจีนที่แข็งกราวมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพานำเขาสินคาจากจีนและรักษาการจาง
งานภายในประเทศ ประกอบกับสหรัฐฯ เองยังเปนประเทศมหาอำนาจท่ีใหความสำคัญตอสิทธิความเทาเทียมของ
แรงงานและตอตานการใชแรงงานเด็ก แรงงานทาส และแรงงานบังคับอยางไมเปนธรรมทั่วโลก ทำใหลาสุด
ประกาศใชมาตรการเขมงวดหามนำเขาสินคาที่มีสวนเกี่ยวของกับแรงงานบังคับท่ีพบมากในอุตสาหกรรมเกษตร
และการผลิตแปรรปูฝายในเขตมณฑลซินเจียงของจีนมาตั้งแตชวงตนปท่ีผานมา   

ในขณะที่กอนหนานี้ภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสสงผลใหผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาด
ชะลอการเลือกซื้อสินคากลุ มเสื ้อผาเครื่องนุงหมลง เนื ่องจาก 3 ปจจัยหลัก ไดแก 1) รานคาสินคาเสื ้อผา
เครื่องนุงหมในตลาดจำเปนตองปดกิจการชั่วคราวตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของภาครัฐ 2) ผูบริโภค
ชะลอการใชจายเงินเพื่อซื้อสินคาฟุมเฟอยที่ไมจำเปนเพื่อรอดูสถานการณ 3) ลักษณะการดำรงชีวิตเปลี่ยนไปการ
พบปะสังสรรคลดลงไมจำเปนตองเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องนุงหมใหม อยางไรก็ตาม เมื่อแนวโนมการควบคุมการแพร
ระบาดในสหรัฐฯ เริ่มดีขึ้นเขาใกลภาวะปกติ การใชชีวิตของผูบริโภคในประเทศเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ ทำให
ผูบริโภคตองการเลือกซ้ือสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมมากข้ึน จากขอมูลสถิติการคามูลคาคาปลีกสหรัฐฯ ประจำเดือน
พฤษภาคม 2564 พบวา สหรัฐฯ มีมูลคาคาปลีกสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมทั้งสิ้น 2.52 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ 
(หรือราว 756 แสนลานบาท) คิดเปนอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.0 เม่ือเทียบกับเดือนท่ีผานมา และคิดเปน
อัตราการขยายตัวรอยละ 200.3 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อีกทั้ง ยังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องในชวงครึ่งป
หลังปนี้ดวย ซ่ึงนาจะมีสวนผลักดันใหสหรัฐฯ ตองการนำเขาสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้ มูลคาการนำเขาสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมสหรัฐฯ ในชวงระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 
2564 มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนเปนมูลคาท้ังสิ้น 2.38 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ (หรือราว 714 แสนลานบาท) หรือ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.46 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา โดยจีนยังคงเปนแหลงนำเขาสินคาหลักของสหรัฐฯ มีสัดสวน
ตลาดรอยละ 21.81 รองลงมา ไดแก เวียดนาม (รอยละ 19.03) บังคลาเทศ (รอยละ 8.08) อินเดีย (รอยละ 5.74) 
และอินโดนีเซีย (รอยละ 5.37) ตามลำดับ สวนไทยสงออกไปสหรัฐฯ สูงสุดเปนอันดับท่ี 17 มีมูลคาท้ังสิ้น 285.52 
ลานดอลลารสหรัฐ (หรือราว 8.565 พันลานบาท) คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.36 ของมูลคาการนำเขาท้ังหมด  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แนวโนมการตอบโตทางการคาสินคาฝายและเครื่องนุงหมจีนของ
สหรัฐฯ จะสงผลทำใหผูประกอบการในตลาดจะเปนตองแสวงหาแหลงนำเขาสินคาแหลงใหมเพื่อรองรับการ
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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ขยายตัวของตลาดคาปลีกเสื้อผาเครื่องนุงหมที่มีแนวโนมขยายตัวในชวงครึ่งปหลังปนี้ ซึ่งถือเปนโอกาสสำหรับ
ผูประกอบการไทยในการขยายตลาดสงออกในสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยควรท่ีจะใหความสำคัญกับ
การเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตสินคา โดยจะตองมาจากแหลงผลิตท่ีเชื่อถือ
ไดและไมมีสวนเก่ียวของกับการใชแรงงานบังคับเพ่ือปองกันปญหาการกักกันสินคาหรือการปฏิเสธการนำเขาสินคา
ของสหรัฐฯ ในอนาคต  

แมวาตลาดสินคาแฟชั่นเครื่องนุงหมในตลาดสหรัฐฯ จะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นในปจจุบัน
แตดวยปจจัยดานการแพรระบาดที่เกิดขึ้นก็สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
ของผูบริโภคในตลาด ดังนั้น ผูประกอบการไทยควรท่ีจะศึกษาทำความเขาใจความตองการและพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือสินคาเสื้อผาเครื่องนุงหมของผูบริโภคในตลาดอยางละเอียดเพ่ือใหสามารถวางกลยุทธการขยายตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน แนวโนมความนิยมเลือกซื้อสินคาผานชองทางออนไลน แนวโนมความนิยมสินคาเสื้อผาแฟชั่น
จากวัสดุยั่งยืน เปนตน  

ในระยะยาวภาครัฐและภาคเอกชนไทยยังควรที่จะรวมมือกันพัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ 
(Traceable) ทั้งในดานแหลงที่มาของวัตถุดิบและดานกระบวนการผลิตสินคาทุกขั้นตอน เพื่อลดปญหาการใช
แรงงานเด็ก แรงงานทาส และแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมการผลิตสินคาไทย โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมท่ี
เปนที่จับตามอง เชน อุตสาหกรรมการประมง อุตสาหกรรมการแปรรปูอาหารทะเล อุตสาหกรรมการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องนุงหม เปนตน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูนำเขาและรัฐบาลสหรัฐฯ และลดความเสี่ยง
ท่ีประเด็นดังกลาวถูกหยิบยกมาเปนขออางในการกีดกันการอนุญาตนำเขาสินคาไทยในอนาคต  

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

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal 
เรื่อง: “Apparel Importers, Like Uniqlo, Tripled Up by U.S. Ban on Forded Labor Goods From China” 

โดย: Yuka Hayashi 
สคต. ไมอามี /วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
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