
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEAFOOD WORKING GROUP  
 

แถลงการณ์กรณีรัฐบาลสหรัฐฯ ตัดสินใจระงับสิทธิพิเศษทางการค้าของไทย 
เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิแรงงาน 

10 ธันวาคม 2562 
 
วนัที่ 25 ตุลาคม 2562 ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาประกาศว่า รัฐบาลสหรัฐฯ จะตัดสิทธิพิเศษทางการค้ามลูค่า 
1.3 พนัล้านเหรียญของไทย ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทัว่ไป หรือ Generalized System of 
Preferences (GSP) เนื่องจาก “ไทยไม่สามารถคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานท่ียอมรับในระดบัสากลได้...รวมทัง้
การคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม” ซ่ึงจะส่งผลให้มีการยกเลิก สิทธิ GSP ส าหรับสินค้า 573 
รายการในอีกหกเดือนข้างหน้า จึงเป็นโอกาสส าคญัที่ประเทศไทยจะท าการปฏิรูปและหาทางแก้ไขให้มีการคืนสิทธิ
ทางการค้าดงักล่าว  
 
เป็นเวลาสองทศวรรษที่หลายหน่วยงาน ซ่ึงในปัจจุบนัด าเนินการอย่างเข้มแข็งโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Seafood Working 
Group ได้เรียกร้องรัฐบาลไทยให้ยุติการปฏิบติัมิชอบด้านแรงงานที่เลวร้าย และยุติการจ ากัดสิทธิคนงานซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
ในระดบัสากล ดงันัน้กลุ่มองต์กรต่าง ๆ ที่มีรายช่ือด้านท้ายขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั โดยใช้
โอกาสนีใ้นการปฏิรูปเงื่อนไขด้านกฎหมายที่ส าคญัที่น าไปสู่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภยัและงานที่มีคุณค่า  
 
ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์สงูสดุจากโครงการ GSP ของสหรัฐฯ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจของไทยได้รับ
ประโยชน์ทางการเงินมหาศาลจากโครงการนี ้แต่รัฐบาลไทยไม่สามารถปฏิบติัตามข้อบงัคบัด้านสิทธิแรงงานที่ ซ่ึงเป็น
เงื่อนไขจ าเป็นจากการได้รับสิทธิพิเศษดงักล่าว หลกัเกณฑ์ภาคบงัคับก าหนดให้ประเทศที่จะได้รับสิทธิ GSP ต้อง
ด าเนินงานเพื่อให้คนงานทุกคนได้รับสิทธิแรงงานอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้ติดตาม
ความก้าวหน้าของไทยมาตัง้แต่ปี 2556 เนื่องจากได้รับ ข้อร้องเรียน จาก American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) และในปี 2558 ประเทศไทยยงัถูกตกัเตือน เนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของสิทธิทางการค้า ทัง้ในแง่เสรีภาพการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม สภาพการท างานอนัเป็นที่

https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/october/ustr-announces-gsp-enforcement
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/october/ustr-announces-gsp-enforcement
https://ustr.gov/sites/default/files/files/gsp/Products_to_be_removed_from_GSP_eligibility_for_Thailand.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/files/gsp/GSP%20Guidebook%20April%202018.pdf#page=19
https://www.regulations.gov/document?D=USTR-2015-0018-0013
https://www.regulations.gov/document?D=USTR-2015-0018-0025
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2015/november/ustr-uses-trade-preference
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ยอมรับได้ และปัญหาการใช้แรงงานบงัคบั เนื่องจากประเทศไทยไม่ด าเนินการให้เกิดความก้าวหน้าอย่างเพียงพอในช่วง
หกปีที่ผ่านมา ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ จึงตดัสินใจยกปัญหาด้านสิทธิแรงงานเป็นเงื่อนไขเพื่อตดัการให้สิทธิ GSP   
 
การตดัสินใจของส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เพื่อตัดสิทธิทางการค้า โดยเน้นประเด็นการกดขี่และปฏิเสธสิทธิแรงงาน
ขัน้พืน้ฐานของคนงานทุกคน ในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะปัญหาการปฏิบติัมิชอบต่อคนงานข้ามชาติ กล่าวคือ ประมาณ 
80% ของแรงงาน 39 ล้านคนในไทย ยงัไม่ได้รับการคุ้มครองให้มีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจา
ต่อรองร่วมอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย เนื่องจากคนงานในภาคราชการ แรงงานนอกระบบ แรงงานชัว่คราว แรงงานในภาค
เกษตร และแรงงานเหมาค่าแรง ต่างไม่ได้รับอนุญาตให้รวมตวั หรือเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานได้เลย โดยประเทศไทยมี
สดัส่วนคนงานที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 1.6% ซ่ึงต ่าท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จากข้อร้องเรียนที่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้รับในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาชีใ้ห้เห็นว่า นักกิจกรรมด้านสหภาพแรงงานของไทยต้องเผชิญ
กับการเลือกปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง และเสี่ยงท่ีจะถูกตอบโต้ จากนายจ้างหากไปเข้าร่วมงานกับสหภาพแรงงาน คนงานมกั
ถูกเลิกจ้าง หากมีความพยายามจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือย่ืนข้อเรียกร้องให้มีการเจรจาต่อรองร่วม แกนน าสหภาพ
แรงงานต้องเผชิญกับการคุกคามด้วยกระบวนการทางกฎหมายและศาล โดยบริษัทได้ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหาย 
เนื่องจากการสญูเสียรายได้อนัเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน เป็นเหตุให้แกนน าเหล่านีถู้กฟ้อง
ล้มละลาย และท าให้คนงานคนอื่น ๆ ไม่กล้าที่จะเปิดโปงว่ามีการปฏิบติัมิชอบ หรือเรียกร้องการเยียวยา และในตอนนี ้
รัฐบาลไทยยงัคงด าเนินคดีอาญากับแกนน าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เนื่องจากการ
รวมตวัรณรงค์มาตรการ ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เพื่อแก้ปัญหาซ่ึงคนงานเช่ือว่าเป็นสาเหตุท าให้รถไฟตกราง
จนมีผู้เสียชีวิตเม่ือปี 2552  
 
สมาชิกของ Seafood Working Group และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถเก็บข้อมลูการปฏิบติัมิชอบด้านสิทธิแรงงาน และการ
ใช้แรงงานบงัคบัที่เกิดขึน้กับคนงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยได้อย่างสม ่าเสมอ เราได้ชีใ้ห้เห็นความ
เช่ือมโยงระหว่างการแสวงหาประโยชน์เช่นนีกั้บการเลือกปฏิบติัทางกฎหมายที่ยงัคงเกิดขึน้กับคนงานข้ามชาติ รวมทัง้  
การปฏิเสธไม่ให้พวกเขาได้รับสิทธขิัน้พืน้ฐานที่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม คนงานข้าม
ชาติประมาณสี่ล้านคนในไทยซ่ึงมาจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ คิดเป็น 10% ของแรงงานในประเทศ 
และเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมหลายแห่งที่มีการจ่ายค่าแรงต ่า พวกเขาไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการจดัตัง้
สหภาพแรงงานหรือด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
ข้ามชาติเป็นหลกั อย่างเช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลและประมง เนื่องจากแทบไม่มีสหภาพแรงงานที่มีการจดัตัง้ไว้
แล้วเพื่อเป็นตัวแทนแรงงานในการดูแลสิทธิประโยชน์ของคนงาน ดงัที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศและหน่วยงานที่
ท างานเก่ียวข้องกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนได้อธิบายอย่างต่อเนื่องว่า การจ ากัดสิทธิเช่นนีเ้ป็นการขดัขวางไม่ให้คนงาน
ข้ามชาติสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้อย่างจริงจงั และเป็นเหตุให้ เสี่ยงต่อการเป็นเหย่ือของ การแสวงหา
ประโยชน์ เม่ือคนงานข้ามชาติออกมาพูดต่อต้านการปฏิบติัมิชอบ ทางบริษัทได้ด าเนินคดีหม่ินประมาททางอาญากับพวก
เขา ซ่ึงถือเป็นการละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก ในขณะที่ศาลรับค าฟ้องและพร้อมจะพิจารณาคดีเหล่านี ้ 
 
ภายหลงัการประกาศของส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ บริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ อย่างเช่น ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป
และเจริญโภคภณัฑ์อาหารประกาศว่า การเปลี่ยนแปลงต่อสิทธิพิเศษทางการค้า จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั ต่อ

https://aflcio.org/2019/10/28/egregious-worker-rights-violations-cause-thailand-lose-trade-benefits
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3327410
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3173680
http://ghre.org/downloads/Falling-through-the-net_en-version.pdf
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_619727/lang--en/index.htm
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand0118_report_web.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO::P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3944982,3.
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068
https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1585570/weaponised-defamation
https://www.cpfworldwide.com/en/media-center/1191
https://www.thaiunion.com/en/newsroom/press-release/1104/thai-union-no-business-impact-from-us-government-decision-to-rescind-thailands-benefits-under-the-generalized-system-of-preferences
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การด าเนินธุรกิจของตน เนื่องจากสินค้าส่งออกที่ส าคญัของพวกเขารวมทัง้ผลิตภณัฑ์ปลาทูน่า ไม่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ GSP อยู่แล้ว แต่ไม่ว่าสินค้าอาหารทะเลประเภทใดจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตดัสินใจของส านักงาน
ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ การปฏิบติัมิชอบด้านแรงงานที่เลวร้ายยงัคงเกิดขึน้อย่างกว้างขวางในภาคเศรษฐกิจของไทย บริษัท
อาหารทะเลและผู้ซือ้จากต่างชาติที่ส าคญั โดยเฉพาะสมาชิกของกลุ่ม Seafood Task Force ควรส่งสญัญาณอย่าง
ชดัเจนเพื่อให้รัฐบาลไทยและบริษัทอาหารทะเลอื่น ๆ ในไทยทราบว่า ถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องยุติการเลือกปฏิบติัทาง
กฎหมายต่อคนงานข้ามชาติ และยกเลิกการจ ากัดสิทธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา โดยให้เป็นไปตามหลกัการแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ซ่ึงก าหนดให้บริษัทต่าง ๆ มีความรับผิดชอบ ที่จะต้องเคารพสิทธิอนัเป็นที่
ยอมรับในระดบัสากลอย่างมีอิสระ ด้วยจตจ านงที่จะด าเนินการตามพนัธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบของ
บรรษัทนัน้ย่อมอยู่เหนือกว่าการปฏิบติัตามกฎหมายในประเทศ จนกว่าจะมีหลกัประกันคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐานของ
คนงานเหล่านี ้ปัญหาการใช้แรงงานบงัคบัจะยงัคงเกิดขึน้อย่างแพร่หลายต่อไป  
 
รัฐบาลไทยมีเวลาอีกหกเดือนก่อนจะถึงวนัที่ 25 เมษายน 2563 ที่จะด าเนินการแก้ไขเพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับสิทธิพิเศษ
ทางการค้าอีกในปี 2564 Seafood Working Group จึงขอให้รัฐบาลไทยและบริษัทที่เก่ียวข้องทุกแห่งเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆ 
โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม Seafood Task Force ด าเนินการโดยพลนัและสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริง ซ่ึงเป็นสิ่ง
ที่ควรเกิดขึน้นานก่อนหน้านีแ้ล้ว  
 
รัฐบาลไทยควร  

• ปฏิรูปพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์และพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ เพื่ออนุญาตให้คนงานทุก
คน  มีสิทธิที่จะจดัตัง้และเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม และการนัดหยุดงาน โดย
ไม่มีการแบ่งแยก กฎหมายควรให้การคุ้มครองทางกฎหมายกับสิทธิเหล่านี ้เพื่อให้คนงานสามารถใช้สิทธิเหล่านี ้
โดยไม่ต้องหวาดกลวัหรือไม่ต้องถูกตอบโต้  

• ลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหม่ินประมาททัง้ในประมวลกฎหมายอาญาและพรบ.ว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ และออกกฎหมายเพื่อต่อต้านการฟ้องคดียุทธศาสตร์เพื่อขัดขวางการมีส่วนร่วม
สาธารณะ (SLAPP) เพื่อประกันว่า คนงานและนักปกป้องสิทธิแรงงานจะไม่ตกเป็นเป้าการฟ้องคดีทัง้ทางอาญา
และทางแพ่ง หากมีการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิที่จะแสดงความเห็นต่อต้านการปฏิบติัมิ
ชอบด้านสิทธิแรงงาน 

• ท างานร่วมกับตวัแทนสหภาพแรงงานและองค์กรคนงานที่เป็นอิสระ เพื่อแก้ปัญหาช่องโหว่ทางกฎหมายอนั
น าไปสู่การแสวงหาประโยชน์จากคนงาน และให้มีการปฏิรูปกฎหมายที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดการคุ้มครองอย่าง
เหมาะสมต่อสิทธิของคนงานอนัเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน  

• แก้ไขข้อพิพาทเนื่องจากการละเมิดสิทธิแรงงาน ตามรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ Committee 
on Freedom of Association และข้อร้องเรียน เก่ียวกับสิทธิ GSP ที่หน่วยงานต่าง ๆ ย่ืนต่อส านักงานผู้แทน
การค้าสหรัฐฯ รวมทัง้ AFL-CIO 

• ให้สตัยาบนัในอนุสญัญา ILO ฉบบัที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และ 98 (สิทธิในการรวมตวัและเจรจาต่อรอง
ร่วม) 

 

https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1787444/seafood-industry-must-walk-talk
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20030::FIND:NO:::
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:20030::FIND:NO:::
https://www.regulations.gov/document?D=USTR-2015-0018-0025
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บริษัทซ่ึงส่งออกและใช้วตัถุดิบที่เป็นอาหารทะเลจากประเทศไทย โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่ม Seafood Task Force ยงัควร
ด าเนินการในส่วนของตน โดยใช้ความเป็นผู้น าและอิทธิพลของตนดงันี ้ 

• บริษัทผู้ซือ้จากต่างประเทศควรเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้รัฐบาลไทยปฏิรูปกฎหมายแรงงานที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
พระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์และพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ เพื่อประกันว่าคนงานได้รับการ
คุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยในแง่ของสิทธเิสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ
ในระดบัสากล  

• บริษัทผู้ซือ้จากต่างประเทศควรประกันว่า บริษัทซพัพลายเออร์แจ้งให้คนงานทุกคนและตัวแทนของพวกเขา 
ทราบถึงการมีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วม บริษัทซพัพลายเออร์ควรยอมให้มีการ
จดัตัง้องค์กรที่เป็นตวัแทนของคนงานและเป็นอิสระในสถานประกอบการ (รวมทัง้องค์กรของคนงานข้ามชาติ) 
และให้เจรจาต่อรองร่วมอย่างสจุริตใจกับตวัแทนคนงาน โดยไม่ควรมีการเลิกจ้างคนงาน หรือตอบโต้คนงานท่ีย่ืน
ข้อเรียกร้องในการเจรจาต่อรองร่วมกับนายจ้าง  

• บริษัทผู้ซือ้จากต่างประเทศควรร่วมมือกับบริษัทซพัพลายเออร์ เพื่อท าการประเมินการด าเนินงาน เพื่อตรวจสอบ
ว่ามีความสอดคล้องกับข้อก าหนดของหลกัการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนหรือไม่ และให้
ประกาศผลการประเมินต่อสาธารณะ และด าเนินการที่จ าเป็นทุกประการเพื่อป้องกันและเยียวยาเม่ือเกิดการ
ปฏิบติัมิชอบต่อสิทธิของคนงานทุกคนในระหว่างการด าเนินงานของบริษัท  

 
 
ขอแสดงความนับถือ  
 
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) 
Be Slavery Free  
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) 
Center for Alliance of Labor and Human Rights (CENTRAL) 
Environmental Justice Foundation (EJF) 
Ethical Trading Initiative (ETI) 
Finnwatch 
Freedom Fund 
Freedom United 
Foundation for Education and Development (FED) 
Greenpeace 
Green America  
มลูนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.)  
Human Rights at Sea 
Human Rights Watch  
Humanity United Action 
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International Labor Rights Forum (ILRF) 
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)  
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)  
Oxfam  
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (สรส.)  
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ืออาหารทะเลท่ีเป็นธรรมและยัง่ยืน (ภาคีเครือข่ายฯ) 

United Food and Commercial Workers International Union (UFCW) 
 

 
 
 
 


