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สหรัฐฯ จับตามองสินคานำเขาที่มีแนวโนมการใชแรงงานทีถู่กบีบบังคับ  
 

         ปจจุบันสหรัฐฯ เพ่ิมความเขมงวดการตรวจกัก (Withhold Release Order) สินคานำเขาที่สงสัยวาจะผลิตจากแรงงานที่ถูก

บีบบังคับและแรงงานเด็ก โดยมีรายงานวาในปงบประมาณ 2021 (1 ตุลาคม 2020 – 30 กันยายน 2564) ศุลกากรสหรัฐฯ หรือ CBP ตรวจยึด

สินคาที่ผลิตจากแรงงานทาสมากถึง 967 รายการ (shipments) มูลคามากกวา 367 ลานเหรียญฯ และเพ่ิมบทลงโทษกับผูนำเขาสินคา

ดังกลาว 

         ประเทศเปาหมายที่ CBP จับตามองเปนพิเศษ คือ จีนและเวียดนาม โดยเฉพาะในกลุมสินคาดังตอไปนี ้ 

- เสื้อผา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ผลิตจากฝายที่ตองสงสัยวามาจากแหลงผลิตในเขต Xinjiang ที่สหรัฐฯ กลาวหาวามี

การใชแรงงานทาส Uyghurs อยางแพรหลาย มีรายงานวาในปงบประมาณนี้ รอยละ 75 ของการนำเขาสินคาจากฝายเกือบ 1,000 

รายการ (shipments) ถูกตรวจยึดดวยขอสงสัยวาผลิตจากฝายที่ปลูกในเขต Xinjiang ถือไดวาเปนสินคาที่ถูกตรวจยึดมากที่สุด 

หรือคิดเปน 3 ใน 4 ของสินคารวมทั้งสิ้นที่ถูกตรวจยึดในปงบประมาณนี้  

- ถุงมือยางของ Top Glove โรงงานผลิต disposable glove ที่ใหญที่สุดในโลก  

- น้ำมันปาลมจาก 2 โรงงานผลิตที่ใหญที่สุดในโลกของมาเลเซีย คอื Sime Darby Plantation และ FGV Holdings Berhad  

- สินคาอื่นๆ อาทิ รองเทา พืชผลไมสด ผมตอ (hair extensions) รวมถึงสินคาประมงจากเรือประมง  นอกจากนี้ 

สินคาจากบางประเทศในภูมิภาคแอฟริกาก็เปนที่จับตามองเชนกัน เชน ยาสูบจาก Malawi และ ทองคำจาก Democratic 

Republic of Congo เปนตน 

 

        ปญหาของสหรัฐฯ ในการตรวจสอบสินคานำเขาที่ผลิตจากแรงงานทีถู่กบีบบังคับ คือ 

1. การขาดแคลนเจาหนาที่ CBP  อยางไรก็ดี CBP ไดรับงบประมาณเพ่ิมข้ึนจากรัฐสภาสหรัฐฯ สำหรับการดำเนินงานดานนี้

โดยเฉพาะในปนี้ และมีการตั้งของบประมาณสำหรับปหนาเพิ่มข้ึน 10 เทาตัว พรอมเพิ่มกำลังเจาหนาที่อีก 4 เทาตัว 

รวมถึง พยายามผลักดันออกกฎหมายเพ่ิมเติม โดยในชวงที่ผานมา ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนสหรัฐฯ ไดเสนอพิจารณาราง

กฎหมายที่หามนำเขาสินคาทุกรายการจากเขต Xinjian (ขอสังเกต ปจจุบันสหรัฐฯ มีกฎหมายหามนำเขาสินคาทุกชนิด

จากประเทศเดยีวในโลกคือเกาหลีเหนือ ซึ่งบังคับใชเมื่อป 2017) 
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2. ระบบการตรวจกำกับของประเทศอ่ืนๆ ที่ไมไดใหอำนาจหนวยงานเชนศุลกากรของประเทศตนในการจัดการกับสินคา

นำเขาที่มาจากแรงงานบังคับที่ออกมาเปนกฎหมายอยางชัดเจน แบบเดียวกับสหรัฐฯ ซึ่งเปนเพียงประเทศเดียวที่มี

กฎหมายใหอำนาจเจาหนาที่ศุลกาการตรวจกักสินคานำเขาที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบีบบังคับ สงผลใหสินคาที่ผลิตจาก

แรงงานที่ถูกบีบบังคับท่ีสหรัฐฯ ปฏิเสธการนำเขาจะถูกสงไปยังตลาดอื่นที่ไมเขมงวดแทน  องคกรที่ตอสูเรื่องแรงงานจึง

พยายามกระตุนใหรัฐบาลประเทศตางๆ ดำเนินรอยตามสหรัฐฯ กลุมประเทศ G7 ประกาศความตั้งใจจะตอสูกับปญหา

แรงงานที่ถูกบีบบังคับและวางแผนที่จะหารือกลยุทธการทำงานในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ 

 

        ปฏิบัติการใหมของ CBP ที่เขมงวดในการตรวจยึดสินคาที่ผลิตจากแรงงานทีถู่กบีบบังคบั สงผลใหภาคธุรกิจสหรัฐฯ ตื่นตัวและ

ใหความสำคัญเพ่ิมมากข้ึนกับประเด็นการใชแรงงานของแหลงอุปทานในตางประเทศ รวมถึงเรงสรางระบบหวงโซอุปทานที่มี

ประสิทธิผลมากขึ้น แมวาจะไมครอบคลุมทั้งหมด แตก็ชวยใหสามารถตรวจสอบการทำงานของแหลงอุปทานของตนไดมากข้ึน 

ที่มา: NBC News: “U.S. cracks down on imported goods made by Uyghurs and other victims of forced labor”, by Adiel Kaplan, September 6, 2021 

 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ สคต.ลอสแอนเจลิส 

1. โอกาส: มาตรการของสหรัฐฯ ที่เขมงวดกับสินคานำเขาที่ผลิตจากแรงงานที่ถูกบีบบังคับ อาจเปดโอกาสใหสินคาไทยหลาย

รายการ โดยเฉพาะเสื้อผาและเครื่องนุงหม ที่ปจจุบันยังไมมีขอกังขาเรื่องการใชแรงงานที่ถูกบีบบังคับเขาไปแทนที่สินคาของจีนและ

เวียดนามที่ถูกตรวจสอบเขมงวด ทั้งนี้ ผูประกอบการไทยจำเปนตองใหความสำคัญกับการใชแรงงานถูกกฎหมาย และควรมีระบบ

ตรวจสอบยอนกลับที่ชัดเจน โดยเฉพาะผูประกอบการที่มีการใชวัตถุดิบนำเขาจากประเทศที่เปนที่เพงเล็งหรือมีระบบหวงโซอุปทาน

การผลิตสินคาบางสวนในประเทศเหลานั้น  

2. ความเสี่ยง: สินคานำเขาจากไทยอาจถูกตรวจสอบอยางเขมงวดมากขึ้น เนื่องจาก 

(1) ประเทศไทยติดอยูในบัญชีของสหรัฐฯ ในฐานะประเทศท่ีมีการละเมิดสิทธิแรงงานและการใชแรงงานเด็ก โดยเฉพาะ 

ในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จึงจำเปนตองเพ่ิมความระมัดระวังมากยิ่งข้ึนในประเด็นการใชแรงงาน 

(2) การที่ไทยมีหวงโซอุปทานสินคาหลายรายการกับจีน และเวียดนาม อาจทำใหสหรัฐฯ เกิดขอสงสัยวามีการทำการคาที่

ไมถูกตอง  เชน การนำเขาวัตถุดิบจากแหลงผลิตตองหามในจีนเขาไปทำการผลิตในประเทศไทย ในลักษณะ 

Circumvention หรือ Transshipment (การถายลำ หรือการขนถายของจากพาหนะหนึ่งที่ขนเขามาในประเทศแลว

เปลี่ยนพาหนะเพ่ือสงออกนอกประเทศ) เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีในประเทศปลายทาง 
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3. ขั้นตอนในการพิจารณาของ CBP  

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 



 

 

 
คลกิที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021   

หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน   

จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


