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อนาคตอุตสาหกรรมประมงไทย กับ การสงออกไปสหรัฐอเมริกา – ความพรอมของผูประกอบการไทย?
ตามที่สหรัฐฯ ไดจัดอันดับประเทศไทยในรายงานสถานการณการคามนุษย (TIP Report) ไวใน
บัญชีกลุมที่ 3 (Tier 3) เปนเวลา 2 ปติดตอกัน ประกอบกับสินคาอาหารทะเลไทยรวมถึงเครื่องนุงหมถูกจัดใหอยู
ใน US-DOL List of Goods Produced by Child or Forced Labor 1 อีกทั้ง รายงานขาวเชิงลบของสํานักขาว
ชั้นนําของโลก เชน AP2, Reuters 3, New York Times 4 และการรายงานและการทํากิจกรรมตอตานสินคาประมง
ไทยของ NGOs เช น Environmental Justice Foundation 5, Antislavery International 6 อย า งต อ เนื่ อ ง
เกี่ยวกับสถานการณการใชแรงงานทาส/แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย ทําใหสินคาสงออกของไทยที่
สงไปสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงอยางมากจากการกีดกันการนําเขาสินคาโดย Technical Trade Barrier อันมีเหตุ
เนื่องมาจากเปนสินคาที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานทาส และแรงงานบังคับ ที่กฎหมาย Tariff Act ใหอํานาจการ
หามนําเขาสินคาเปนการเฉพาะรายอยูแลว
ตาม §1307 ของ Tariff Act 1930 ของสหรัฐฯ กําหนดหามการนําเขาสินคาทุกชนิดที่ผลิตโดย
แรงงานนักโทษ แรงงานบังคับ (Forced Labor/Debt Bondage) เขาสูสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม กฎหมาย
ดังกลาวก็ไมสามารถนํามาใชบังคับเพื่อการหามไมใหมีการนําเขาสินคาที่เขาขายวาไดมีการผลิตโดยแรงงาน
ทาส โดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาที่ตกอยูใน DOL List เชนสินคาประมงไทยไดเลย เนื่องจาก Tariff Act 1930 มี
ช อ งว า งทางกฎหมายที่ เ รี ย กว า “Consumptive Demand Exception” กล า วคื อ การห า มนํ า เข า ตามที่
กําหนดไวใน Tariff Act ไมอาจทําไดในทางปฏิบัติ หากการผลิตสินคาดังกลาวภายในสหรัฐฯ ไมเพียงพอกับความ
ตองการภายในประเทศ ทําใหในปจจุบันสินคาปลาและกุงของไทยยังไมไดรับผลกระทบโดยทางตรงจากการหาม
นําเขาหากไมสามารถพิสูจนไดวาหวงโซอุปทานการผลิตสินคาของตนนั้นมิไดมีความเกี่ยวของกับการคามนุษยใน
ทุกรูปแบบ รวมถึงการใชแรงงานเด็กแรงงานบังคับ
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http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/
http://www.pri.org/stories/2015-03-25/seafood-you-eat-may-have-been-caught-slaves
3 http://www.reuters.com/article/2015/05/05/us-thailand-rohingya-trafficking-idUSKBN0NQ0PP20150505
4 http://mobile.nytimes.com/2015/07/27/world/outlaw-ocean-thailand-fishing-sea-slaves-pets.html
5 http://ejfoundation.org/sites/default/files/public/EJF_Thailand_TIP_Briefing.pdf
6 http://www.antislavery.org/english/campaigns/campaign_stop_slavery_in_thai_fishing_industry/
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ซึ่งชองวางทางกฎหมาย (Legal Loophole) นี้ มิเพียงกอใหเกิดชองวางของการหามการนําเขา
สินคาที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานทาสเทานั้น แต Consumptive Demand Exception ยังเปนผลใหการบังคับ
ใชมาตรการหามการนําเขาตาม Tariff Act อันเกิดจากการละเมิดกฎหมายสหรัฐฯ อื่นๆ อาทิ การละเมิดสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญานั้น ไมเกิดผลสําเร็จเต็มประสิทธิภาพไปดวย ซึ่งในรอบหลายปที่ผานมา ในการเสนอราง
กฎหมายการคาระหวางประเทศทุกครั้ง ก็จะมีขอกําหนดในการยกเลิกชองวางทางกฎหมายนี้ กลาวคือ ในทุกๆ
Trade Bill หรือรางกฎหมายเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศในทุกฉบับจะมีการกําหนด The Elimination
of Consumptive Demand Exception ไวเสมอ รางกฎหมายเหลานี้ ไดแก
• the Customs Facilitation and Trade Enforcement Reauthorization Act of 2009
• To amend the Tariff Act of 1 9 3 0 to eliminate the consumptive demand
exception to prohibition on importation of goods made of goods made with
convict labor, forced labor, or indentured labor, and for other purposes H.R. 52477 (113th, 2013-2015)/ H.R. 19038 (114th Congress, 2015-2017)/
• S. 662 (113th): Trade Facilitation and Trade Enforcement Reauthorization Act 9
• H.R. 1916: Trade Enforcement and Trade Facilitation Act of 201510
• S. 1269 11/ H.R. 64412: Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015
ซึ่ ง ร า งกฎหมายTrade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 ที่ เ สนอโดย
Senate คือ S. 1269 และ H.R. 644 ที่เสนอโดย House of Representatives นับวามีความกาวหนามากกวา

7

https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr5247
https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr1903
9 https://www.govtrack.us/congress/bills/113/s662
10 https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr1916
11 https://www.govtrack.us/congress/bills/114/s1269
12 https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr644
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รางกฎหมายทุกฉบับ เนื่องจากไดผานการพิจารณาของ Senate/House เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน
2558 และมีการกําหนดใหมีการใหถอยคําและจะนําเขาสูการพิจารณาอีกครั้งใน Fall Session และหากราง
กฎหมายนี้ ผ า น ผลของการยกเลิ ก ช อ งว า งทางกฎหมาย Consumptive Demand Exception จะมี ผ ล
ภายใน 15 วัน ดังนั้นสิ่งที่คาดหมายไดอยางแนนอน คือ ความพยายามขององคกรผูบริโภคและ NGOs ทําการ
ยื่นคําขอตอ US Customs and Border Protection ในการหามสินคาประมงไทยเขาสูสหรัฐอเมริกา คําถาม
คือ ผูประกอบการไทยได มีการเตรียมตั วสํา หรั บการนี้ อยา งไรบ าง? และรัฐบาลไทยไดเตรียมการให ค วาม
ชวยเหลือผูประกอบการประมงไทยอยางเปนรูปธรรมอยางไรบาง?
แมปจจุบัน รางกฎหมายเกี่ยวกับการหามนําเขาสินคาที่ผลิตโดยแรงงานทาส/แรงงานบังคับจะ
ยังคงมีชองวางทางกฎหมายอยู แตผูประกอบการไทยก็ไมอาจนิ่งนอนใจได เนื่องจาก ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได
แสดงออกถึงจุดยืนในความจริงจังในการแกไขปญหาการคามนุษยโดยการออก Executive Order 13627 กําหนด
หามมิใหเจาหนาที่รัฐหรือคูคาของรัฐมีสวนรวมกับการคามนุษยทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงการหาม
นําเงินภาษีของประชาชนสหรัฐฯ ไปใชเพื่อการสนับสนุนสินคาที่ผลิตจากแรงงานทาส สงผลใหทําใหการจัดซื้อจัด
จางของรัฐบาลกลางมีการกําหนดหามมิใหคูคาของรัฐบาลกลาง ลูกจาง ผูรับเหมาชวง และลูกจางของผูรับเหมา
ชวง มีสวนรวมในการกระทําที่เกี่ยวของกับการคามนุษย นั่นยอมหมายความวาตลอดหวงโซอุปทานของการผลิต
สินคาที่ขายใหกับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ จะตองดําเนินการตาม Compliance Program และมีระบบการตรวจสอบ
เพื่ อให แน ใจว า ไม มีส ว นใดของ supply chain มีสว นเกี่ย วของกั บ ใช แรงงานทาส แรงงงานบั งคั บ หรื อ มี ส ว น
เกี่ ย วข อ งกั บ การค า มนุ ษ ย ทุ ก รู ป แบบ 13 และเนื่ อ งจาก DOL List ถู ก จั ด ทํ า ขึ้ น โดยกฎหมาย the Trafficking
Victims Protection Reauthorization Act (TVPRA) of 2005 และสินคาปลาและกุงของไทยก็ยังคงอยูใน DOL
List of 2014 ทําใหคูคาของผูประกอบการไทยไมสามารถที่จะทําการคากับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ หรือบริษัทคูคา
ของรัฐบาลกลางได
12

นอกจากนี้ ในมลรั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย ได มี ก ารออกกฎหมายของรั ฐ ที่ ชื่ อ The California
Transparency in Supply Chains Act of 2010 ซึ่ ง กํ า หนดให ผู ผ ลิ ต และผู ค า ปลี ก ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในมลรั ฐ
แคลิฟอรเนีย และมีรายรับตอปจากทั่วโลกเกิน $100,000,000 จะตองแสดงขอมูลและความพยายามของบริษัทที่
จะขจัดความเปนทาสและการคามนุษยจากหวงโซอุปทานของสินคาที่วางขาย เพื่อประโยชนในการรับรูขอมูล
ขาวสารของผูบริโภคที่จะพิจารณาซื้อสินคา วาจะสนับสนุนสินคาที่มีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษยหรือไม ทําให
13

ขอ 2(1)(A)(i) – 2(1)(A)(v), Executive Order 13627
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ผูผลิตหรือผูคาปลีกที่มีการประกอบธุรกิจในมลรัฐแคลิฟอรเนียไมประสงคที่จะซื้อปลาหรือกุงจากผูสงออกไทย
เนื่องจากจะสงผลเสียตอการจัดจําหนายสินคาของตน โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัท Costco ซึ่งเปนผูคา
ปลีกรายใหญของสหรัฐฯ ไดถูกผูบริโภคฟองเปนคดีตอศาลรัฐบาลกลาง เนื่องจากบริษัท Costco ไมไดเปดเผย
ขอมูลใหผูบริโภคไดรับรูวากุงที่วางขายในรานคาของบริษัทนั้นนําเขามาจากบริษัท ซีพี เจริญโภคภัณฑ โดยติด
ฉลาก “Product of Thailand” ซึ่ ง ถู ก รายงานว า มี ก ารแรงงานทาส แรงงานบั ง คั บ และแรงงานขั ด ดอกใน
อุตสาหกรรมประมง ทําใหผูบริโภคที่ซื้อกุงจาก Costco กลายเปนผูสนับสนุนการคามนุษยทางออม ซึ่งขัดกับ The
California Transparency in Supply Chains Act of 2010
เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับผูประกอบการไทยที่เปนผูสงออกสินคาประมงไทยไปยัง
สหรัฐฯ อันจะเปนการเตรียมการกอนการบังคับใชของรางกฎหมายที่กําหนดใหการหามนําเขาสินคาประมงไทยเขา
สูสหรัฐฯ ทาง TLCS Legal Advocate ดวยความรวมมือกับ Kelley Drye & Warren (Washington DC)
ไดจัดทําโปรแกรมสําหรับการทําใหผูประกอบการไทยเปนการเฉพาะรายใหรอดพนจากการถูกกฎหมาย Tariff
Act ห า มการนํ า เข า สิ น ค า ประมงไ ทย หรื อ เรี ย กว า “Compliance Program on Supply Chain
Transparency” ซึ่งผูประกอบการที่ดําเนินโปรแกรมดังกลาวนั้น ในทายที่สุดแลวก็จะไดรับการยอมรับวา
เปนผูผลิตสินคาทางประมงที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษยและการใชแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ซึ่งการ
ดําเนินโปรแกรมยอมจะนําไปสูการสงออกสินคาที่ไมสะดุดหยุดลง นอกจากนี้ ทางเราสามารถดําเนินการใน
ฐานะตัวแทนของผู ประกอบการ (Legal Advocacy) ในการเจรจากับทางการสหรั ฐฯ NGOs และองคกร
ผูบริโภค อันเปนการลดความกดดันการบั งคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เข มงวด เพื่อประโยชนในการที่
ผูประกอบการไทยจะสามารถทําการคากับคูคาในสหรัฐฯ ไดตอไป
สนใจติดตอ
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