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อนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรายงานน ้าหนักตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ใหม่ จะมี
ผลบังคับใชใ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ท่ีมา: http://theloadstar.co.uk/fears-supply-chains-asian-shippers-seem-unprepared-container-weight-deadline/ 

 

องค์การกิจการทางทะเลระหว่างประเทศ (The 

International Maritime Organization ) ได้

ด าเนินการแก้ไข อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือ

ความปลอดภัยของชีวิตในทะเล (Safety of Life 

at Sea หรือSOLAS) มีเงื่อนไขว่าตู้สินค้าคอน

เทนเนอรต์้องผ่านการตรวจสอบน  าหนักก่อนทีโ่หลดตู้สินค้าคอนเทนเนอร์บรรจุลงเรือเพ่ือการส่งออก 

และผู้ส่งออกนั นเป็นต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบและส่งรายงานน  าหนักของตู้สินค้าคอนเทน

เนอร ์ข้อก าหนดนี จะมีผลบังคับตามกฎหมายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ถ้าผู้ประกอบการ

ทางทะเลไม่ได้มีการตรวจสอบน  าหนักตู้สินค้าคอนเทนเนอร์จะถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญา SOLAS 

แนวโน้มผลกระทบที่จะตามมาจากอนุสัญญาใหม่ มาจากผู้ส่งออกทางทะเลนั นยังขาดความ

กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่แย่กว่านั นทางองค์กรต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินงานการบังคับใช้นั นยังไม่มีการเผยแพร่และแนวทางหรือออกเอกสารอภิปรายเกี่ยวกับ

กฎระเบียบน  าหนักตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ให้ผู้ส่งออกทราบอย่างชัดเจน จากการส ารวจของบริษัทส่ง

สินค้าทางทะเล CargoSmart พบว่าใน 162 ประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา SOLAS  มีแค่เพียง 18 

ประเทศที่มีการเผยแพร่แนวทางหรือตีพิมพ์เอกสารอภิปรายเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่แล้ว และภายใน 

18 ประเทศ มีเพียง 7 ประเทศนั นอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซ่ึงเป็นจุดส่งออกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์มากท่ีสุด 
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จึงมีแนวโน้มว่าหลังจากกฎใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว หลายประเทศที่ยังไม่พร้อมอาจท าให้เกิดการ

หยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอย่างรุนแรง 

องค์กรบริหารความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ (The Maritime Safety Administration หรือ 

MSA ) กล่าวว่าจะมีการด าเนินการสุ่มตรวจสอบตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่จะส่งออก และถ้าความ

แตกต่างของน  าหนักไม่ตรงกับที่ผู้ส่งออกรายงานไป (แตกต่างได้บวกหรือลบห้าเปอร์เซ็นต์ หรือหนึ่งตัน

จากที่รายงานไป) จะส่งผลให้เรือ ไม่ได้รับอนุญาตแล่นออกได้จนกว่าข้อผิดพลาดจะถูกแก้ไข ทางผู้

ส่งออกในเอเชียที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัว บางส่วนได้พูดเป็นนัยๆ ว่าพวกเขาอาจจะต้องโกงการรายงาน

น  าหนักไปก่อน 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ผู้ส่งออกไทยควรจะต้องติดตามข่าวสารและเตรียมการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อย่างเคร่งครัด เพื่อ

จะเป็นการป้องกันการสูญเสียหากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ที่จะส่งออกนั นไม่ได้รับการอนุญาตที่จะส่งออก

ไปได้ 

 

เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดแคนาดาอย่างยั่งยืน ด้วยระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม “EMS”  
 

ปัจจุบัน ทั่วโลกได้หันมาให้ความส าคัญกับเรื่องความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและลดผลกระทบ

ด้านลบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากขึ นเรื่อยๆ รัฐบาลแคนาดาเองก็ได้ออกกฏระเบียบการน าเข้าที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเช่น สารพิษ ฯลฯ ประกอบกับผู้บริโภคในตลาดประเทศพัฒนา
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แล้วทีม่ีกระแสตื่นตัวและมีความคาดหวังในเรื่องของความยั่งยืนมากขึ นกว่าในอดีตที่ผ่านมา และ

ตัดสินใจเลือกซื อสินค้าโดยให้ความส าคัญกับประเด็นสิ่งแวดล้อมมากขึ น โดยผู้บริโภคเหล่านี มีความ

คาดหวังที่จะให้บริษัทที่จัดจ าหน่ายสินค้า/บริการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

และจริยธรรมด้วยการปฏิบัติอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีความจริงใจ ดังนั น การสร้างภาพลักษณ์

ที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงมิติเดียวดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง

ความคาดหวังของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไดอี้กต่อไป ผู้ส่งออกไทยที่ต้องการส่งออก

สินค้าเข้ามายังตลาดแคนาดาจึงควรให้ความส าคัญกับกฏระเบียบการน าเข้าท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคเพ่ือให้สามารถเข้าสู่

ตลาดแคนาดาได้อย่างมั่นคงในระยะยาว โดยในที่นี จะกล่าวถึงความส าคัญของ “ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management Systems (EMS)” ซึ่งเป็นแนวทางที่พัฒนามาจาก

มาตรฐาน ISO 14001 (มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management 

Systems) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานและองค์กรทั่ว

โลก ซ่ึงแนวทางดังกล่าวถือเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่

สามารถตอบสนองความคาดหวังจากผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงข้อคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะของส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ เกี่ยวกับความส าคัญของ 

EMS ที่มต่ีอความสามารถทางการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดา 

 

ความคาดหวังของตลาดแคนาดาในการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

การประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของชาวแคนาดามีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ให้

ความส าคัญเฉพาะสุขภาพและความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม สู่การ
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พัฒนาด้านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption and Production or SCP) 

มากขึ น ส่งผลให้เกิดความคาดหวังต่อภาคธุรกิจในอันที่จะบริหารจัดการประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม

ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ น ปัจจัยส าคัญที่คาดหวังประกอบด้วย 

 Stewardship: ความต้องการที่จะดูแลทรัพยากรอย่างกว้างขวางมากขึ น การอนุรักษ์น  าและ

พลังงาน และการน ามาใช้อย่างฉลาด 

 Responsibility: การขยายขอบเขตความรับผิดชอบ โดยคาดว่าผู้ผลิตและเจ้าของแบรนด์

สินค้าดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ นจากผลิตภัณฑ์ของตนตลอดจนห่วงโซ่

อุปทาน 

 Pollution Prevention and Cleaner Production: การให้ความส าคัญกับการลงทุนเพ่ือ

ป้องกันปัญหาจากมลพิษ และลงทุนด้านการผลิตสะอาดมากขึ น ด้วยการออกแบบ

กระบวนการผลิตและตัวสินค้า 

 Life Cycle Thinking: การพัฒนาความคิดด้านวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และมองหาโอกาสใน

อันที่จะลดผลกระทบทั งระบบ เริ่มตั งแต่วัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการผลิต  

 Eco-Friendly: ค าว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคือการผลิตและจัดส่งสินค้าและบริการอย่างมี

คุณค่ามากขึ นและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

 Environmental Footprint: เป็นการเชื่อมโยงการอนุรักษ์พลังงานกับความคิดด้านวัฏจักร

ชีวิตผ่านเครื่องมือที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้องค์กรเข้าใจเรื่องรอยเท้าเต็มรูปแบบ (full 

footprint) ขององค์กรและผลิตภัณฑ์เพ่ือที่จะลดปริมาณการใช้ลง คนส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ 

Carbon Footprint แต่จริงๆ แล้วยังมี Water Footprint และ Chemical Footprint อีก

ด้วย 
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 Transparency: ปัจจุบันตลาดโลกได้หันมาตื่นตัวกับเรื่องการพัฒนาและห่วงอุปทานมากขึ น 

ผู้บริโภคขั นสุดท้ายเริ่มที่จะสอบถามความโป่งใสของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ว่ามาจากท่ีไหน

และมีวิธีการผลิตสินค้าดังกล่าวอย่างไร ความต้องการเหล่านี ก่อให้เกิดโปรแกรมความคุ้มครอง

และใบรับรองต่างๆ เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่ลูกค้าว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ตนซื อมี

กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Credibility: การประเมินประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมอาจมีความยุ่งยาก เนื่องจากต้องเข้าใจ

ผลกระทบที่มีต่อวัตถุดิบและกระบวนการผลิต การผลิตพลังงาน และการขนส่ง องค์กรหลาย

แหล่งจึงได้จ้างบุคคลที่สามเพ่ือประเมินและออกใบรับรองประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่

องค์กร และน ามาซึ่งการให้บริการติดฉลากสิ่งแวดล้อมถึงกว่า 450 ฉลากทั่วโลก  

 Environmental Management Standards: องค์กรต่างๆ ทั งภาครัฐและเอกชน 

สถาบันการศึกษา และ NGO ต่างก็ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสู่ Sustainable 

Consumption and Production (SCP) นั น บริษัทต่างๆ จะต้องให้ความส าคัญในเรื่องการ

บริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ น 

ปัจจุบัน ผู้ที่มีส่วนเสียคาดหวังว่าบริษัทต่างๆ จะเปิดเผยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงออกถึง

ความจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดข้อมูลโปรแกรม การประเมินประสิทธิภาพ และการปฏิบัติ ตามที่

บริษัทได้ให้พันธสัญญาต่อประชาชนไว้ นอกจากนี  ยังมีความคาดหวังไปถึงห่วงโซ่อุปทานของบริษัทอีก

ด้วย ตัวอย่างของบริษัทในแคนาดาที่น าความคาดหวังของผู้บริโภคมาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติในตลาด

แคนาดา ได้แก่: 

 Gildan: บริษัทผลิตเครื่องแต่งกายของแคนาดา มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และมีระบบบริหาร

จัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี  บริษัทฯ ยังได้
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ก าหนดหลักปฏิบัติ (Environmental Code of Practice or ECP) เพ่ือบูรณาการการท างาน

ตลอดจนก าหนดให้บริษัทในห่วงโซ่การผลิตต้องปฏิบัติตามอีกด้วย 

 Lululemon Athletica: บริษัทชุดเครื่องแต่งกายโยคะของแคนาดา ท าการประเมินและ

รายงานเรื่องรอยเท้าสิ่งแวดล้อมทีส่ าคัญ ได้แก่ น  า คาร์บอน การใช้วัสดุ การขนส่ง และขยะ 

และก าหนดให้ผู้ผลิตสินค้าในห่วงโซ่การผลิตของตนปฏิบัติตาม โดยโรงงานผู้ผลิต tier 1 และ 

2 จะต้องประเมินรอยเท้าคาร์บอนและน  า นอกจากนี ยังมีข้อปฏิบัติจรรยาบรรณของผู้ขาย 

“Vendor Code of Ethics” ด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องปฏิบัติตาม รวมถึงก าหนดให้ผู้ขายต้องมี

นโยบายด้านการบริหารจัดการสารเคมีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะลดขยะและอนุรักษ์

ทรัพยากรผ่านกระบวนการน ามาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลด้วย 

 Loblaw Co., Ltd.: ซึ่งเป็นบริษัทห้างค้าปลีกท่ีใหญ่ที่สุดในแคนาดา ได้ตั งเป้าประสงค์ที่จะลด

รอยเท้าคาร์บอนจากซากปฏิกูลในกองขยะ และสนับสนุนชุมชนในการรีไซเคิล รวมถึงพัฒนา

สายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PC G.R.E.E.N.) โดยได้ริเริ่มด าเนินการลดการใช้

พลังงานและบรรจุภัณฑ์  นอกจากนี  Loblaw ยังได้ตั งเป้าหมายที่จะแสวงหาสินค้าอาหาร

ทะเล เนื อสุกร และเมล็ดปาล์มน  ามัน ตลอดจนจัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนาทีย่ั่งยืนส าหรับ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สินค้าทั งหมดของตน โดยก าหนดให้ซัพพลายเออร์จะต้องก าหนด

คุณค่าและหลักการท าธุรกิจ ทั งนี  บริษัทฯ ได้มีการใช้ข้อก าหนด Corporate Social 

Responsibility (CSR) หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร และการ

ตรวจสอบซัพพลายเออร์ว่าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวหรือไมด่้วย 
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ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Environmental Management System (EMS)  

EMS เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

(Environmental management System) ที่เน้นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับ

การพัฒนาธุรกิจ เพ่ือช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดต้นทุนการผลิต โดย EMS เป็นแนวทาง

ส าหรับองค์กรในการน ามาพัฒนาเพื่อใช้ปฏิบัติและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

โครงสร้าง ความรับผิดชอบ การปฏิบัติ ขั นตอน กระบวนการ และทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ทั งนี  

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐาน และผลที่คาดว่าจะได้รับของผู้มีส่วนได้เสีย โดย EMS ที่มีคุณภาพ

ควรมีองค์ประกอบดังนี  

 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 

 การตรวจสอบเบื องต้นเกี่ยวกับทิศทางและผลกระทบขององค์กรที่มีต่อสิ่งแวดล้อม 

 วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 

 ขั นตอนการน าไปปฏิบัติ 

 การควบคุมก ากับดูแล และตรวจสอบ ภายในองค์กร และ 

 การรายงานภายในองค์กรและสิ่งที่ผู้บริหารอาวุโส/เจ้าของกิจการมองข้าม 

ประโยชน์ของ EMS จะช่วยแสดง ประเมิน และจัดล าดับความส าคัญของแนวทางที่องค์กรจะใช้จัดการ

กับสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ต่างๆ 

ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และลดการก่อผลกระทบด้านมลพิษ 

ซึ่งจะน าไปสู่การลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี ยังจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและลูกจ้าง

อีกด้วย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการน้า EMS มาปฏิบัติใช้ ได้แก ่

ประโยชน์ที่ไม่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 

 แสดงให้เห็นถึงความรับผดิชอบท่ีมีต่อการ
บริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 

 รักษาความสมัพันธ์กับส่วนรวมและชุมชน 

 แสดงออกถึงความรับผดิชอบด้วยความห่วงใย
ช่วยให้การขอใบอนุญาตและการอนุมัติง่ายขึ น 

 ส่งเสริมนวัตกรรม 

 ลดค่าใช้จ่ายค่าประกันภัย 

 เพิ่มส่วนแบ่งตลาด 

 สามารถตอบสนองหลักเกณฑ์ใบรบัรองที่ผู้ซื อ
ก าหนด 

 ปรับปรุงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดยีิ่งขึ น 

 ลดความรับผดิ (อันเกิดจากการไมป่ฏิบัติตาม
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ประโยชน์ที่ไม่เป็นรูปธรรม ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 

 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมและ
ภาครัฐ 

 สภาพแวดล้อมการท างานมีความปลอดภัยมาก
ขึ น 

 ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขันในด้านงาน
ศึกษาวิจัย 

 พัฒนาประสิทธิผลด้านระบบบริหารจัดการ 

 พัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและประสิทธิผล 

 พัฒนาการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
และความปลอดภัย การฝึกอบรม/ภาวะฉุกเฉิน 

 พัฒนาด้านการบ ารุงรักษา 

 ลดความรับผดิของห่วงโซ่อุปทาน 

 เพิ่มความรบัผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีและผลิตผล 

 พัฒนาประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดลอ้ม 

กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 

 อนุรักษ์วัตถุดิบและพลังงานท่ีน ามาใช้ใน
อุตสาหกรรม 

 ปฏิบัติตามกฏระเบยีบการน าเข้า 

 ลดขยะ 

 ป้องกันการเกิดมลพิษ 

 

ข้อก้าหนดการน้าเข้าของตลาดแคนาดา (ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม) 

แม้ว่าปัจจุบัน รัฐบาลแคนาดาจะไม่ได้มีข้อก าหนดเป็นการเฉพาะในเรื่องระบบบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้ส่งออกมายังแคนาดา แต่ก็มีการก าหนดกฏระเบียบและข้อจ ากัดที่เก่ียวข้องกับ

ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ดังนี  

 Import Control List or ICL of the Export and Import Permits Act: บัญชีสินค้า

ควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติการอนุญาตส่งออกและน าเข้า ซึ่งแสดงรายการสินค้าท่ี
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ถูกควบคุม รวมถึงสารประกอบเคมีท่ีเป็นพิษด้วย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Import Control 

List:  http://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._ 604/index.html 

 Export Control List: เป็นบัญชีรายชื่อสินค้าส่งออกทีถู่กควบคุม ประกาศโดยส านักงาน

สิ่งแวดล้อมแคนาดา (Environment Canada) บัญชีรายชื่อนี ประกอบด้วยสินค้าส่งออกที่ถูก

ควบคุมเนื่องจากเป็นสินค้าต้องห้ามต้องก ากัดอย่างเข้มงวดที่จ าเข้าเข้ามาและหรือใช้ใน

แคนาดา หรือเนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศในอันที่จะควบคุมการ

ส่งออกเหล่านั น ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ http://www.ec.gc.ca/lcpe-

cepa/default.asp?lang=En&n=06942923-1 

 Trade Agreement: รวมถึงเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม และมาตราต่างๆ ที่ปรากฏในข้อตกลง

การค้าทั งในระดับพหุภาคี ไตรภาคี และทวิภาคี โดยการค้าและสิ่งแวดล้อมถือเป็นประเด็น

ส าคัญของการเจรจาโดยเฉพาะ “การค้าและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง” ทั งนี  หนึ่งใน

เป้าประสงค์ส าคัญของนโยบายรัฐบาลแคนาดาคือการสนับสนุนทั งด้านการค้า และการ

ปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-

commerciaux/topics-domaines/env/trade-commerce-env.aspx?lang=eng 

 พิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารท้าลายชั นบรรยากาศโอโซน (Montreal Protocol on 

Substances that Deplete the Ozone Layer) แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ลงนาม

ในสนธิสัญญาดังกล่าว แม้ว่าสาระส าคัญของสนธิสัญญาฯ จะกล่าวถึงการควบคุมสารที่เป็น

อัตราย การบริหารจัดการสารเคมี และการจัดการกับขยะอันตราย แต่อาจส่งผลกระทบต่อ
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บริษัทที่ใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของตนได้ ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 

http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/default.asp?lang=En&n=F6BE7154-1 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งแวดล้อม Canadian Environmental Protection Act 

1999 (CEPA 1999) ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการป้องกันมิให้เกิด

มลพิษการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ และส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืน 

แผนงานบริหารจัดการสารเคมี (Chemical Management Plan or CMP) เป็นความริเริ่ม

ของรัฐบาลแคนาดาในอันที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีต่อชาวแคนาดาและสิ่งแวดล้อม

ของประเทศ ดังนั น ผู้ส่งออกไทยจึงควรต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับ CMP และโดยศึกษาบัญชี

รายชื่อสารเคมีที่อาจถูกควบคุม (Priority Substances List I and II) ในอันที่จะน าเข้ามาใช้

ในแคนาดา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

- Chemical Management Plan or CMP: 

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/index-

eng.php?utm_source=VanityURL&utm_medium=URL&utm_campaign=chemica

lsubstances.gc.ca 

- Priority Substances List I and II:  

http://www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca/plan/approach-

approche/other_chem-autres_sub-eng.php 

นอกจากกฏระเบียบของรัฐบาลแล้ว ยังพบว่าผู้บริโภคชาวแคนาดาเองก็ได้หันมาให้ความส าคัญกับ

ประเด็นเรื่องสังคมและประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจเลือกซื อสินค้ามากขึ นเรื่อยๆ โดย 

2013 Business Development Bank of Canada รายงานว่าประเด็นเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมมี
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ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื อสินค้าของผู้บริโภคมากขึ น Corporate Social Responsibility (CSR) หรอื

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร กลายมาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับชาวแคนาดาที่อยาก

รู้ว่าบริษัทนั นๆ ได้ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติด้านจริยธรรมและมาฐานสีเขียวในห่วงโซ่อุปทานของ

องค์กรหรือไม่ พฤติกรรมดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกซื อสินค้า และในบางกรณี

ผู้บริโภคชาวแคนาดายินดีที่จะจ่ายเงินในราคาท่ีสูงกว่าเพื่อซื อสินค้าท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมด้วย 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์พิจารณาเห็นว่า แม้ช่วงที่ผ่านมา กระแส

ต่อต้านเรื่องสิ่งแวดล้อม จริยธรรม และความเป็นธรรมในแคนาดาจะไม่รุนแรงเท่าสหรัฐอเมริกาหรือ

สหภาพยุโรป แต่นับวันประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งรวมถึงแคนาดาได้หันมาให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว

เพ่ิมมากขึ นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากกรณีบริษัทผู้ส่งออกยักษ์ใหญ่ของไทยอย่าง CP และ TUF ต้อง

เผชิญกับกระแสต่อต้านและแรงกดดันอย่างหนักจากผู้บริโภค กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มแรงงานและกลุ่ม

สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอเมริกาเหนือและสหภาพยุโรปในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่อง

การบงัคับใช้แรงงาน และวิธีการท าประมงแบบท าลายล้างและสิ นเปลืองจากห่วงโซ่อุปทาน แม้ว่า

บริษัทเหล่านี จะมีโปรแกรมที่แสดงถึงภาพลักษณ์ในด้านสิ่งแวดล้อมและจริยธรรมก็ตาม แต่ก็ยังไม่

เพียงพอต่อความคาดหวังของกลุ่มคนดังกล่าว โดยประเด็นสิ่งแวดล้อมนี ถือเป็นหนึ่งในการกีดกันทาง

การค้าที่ไม่ใช่ก าแพงภาษี (Non-Tariff Barrier)  ดังนั น การป้องกันปัญหาด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

เพียงเพียงมิตเิดียวดังเช่นในอดีตที่ผ่านมาจึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้บริโภคใน

ประเทศที่พัฒนาแล้วได้อีกต่อไป ปัจจุบัน ผู้บริโภคเหล่านี คาดหวังให้บริษัทผู้ผลิตต้องมีการลงมือปฏิบัติ

อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และปฏิบัติด้วยความจริงใจ “ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หรือ 
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EMS” จึงถือเป็นแนวทางในการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นหลักประกันในการเข้า

สู่ตลาดแคนาดาไดอ้ย่างดี และยังสามารถช่วยลดต้นทุนให้แก่ธุรกิจได้อีกด้วย 

ปัจจุบัน บริษัทผู้น าเข้ารายใหญ่หลายรายในแคนาดาได้มนีโยบายเน้นการสั่งซื อสินค้า/ท าธุรกิจเฉพาะ

กับบริษัททีเ่น้นท าธุรกิจแบบยั่งยืน ซ่ึงรวมถึง Albion บริษัทผู้น าเข้าและผู้กระจายสินค้าอาหารทะเล

แช่แข็งรายใหญ่ที่สุดของแคนาดาฝั่งตะวันตกก็ได้ก่อตั งโปรแกรมอาหารทะเลเพื่อความยั่งยืน (Ocean 

Wise Sustainable Seafood Program) โดย Mr. Guy Dean ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กล่าว

กับส านักงานฯ ว่าบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมในแคนาดา และมุ่งเน้นท าธุรกิจเฉพาะกับซัพพลายเออร์ที่ให้ความส าคัญในเรื่องของ

จริยธรรมและความยั่งยืนเท่านั น แม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าท้องตลาดก็ตาม  

ในขณะที่การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ทวีความรุนแรงมากขึ นเรื่อยๆ และไทยไม่สามารถ

แข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่เน้นการขายสินค้าราคาถูกในตลาดระดับล่างได้อีกต่อไป ดังนั น การที่จะเข้า

สู่สนามแข่งขันในตลาดระดับกลาง-บน โดยเฉพาะในตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมั่นคง ผู้ผลิตและ

ส่งออกไทยจ าต้องป้องกันปัญหา/อุปสรรคข้อกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีข้างต้นที่อาจเกิดขึ น

โดยเฉพาะการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จริยธรรม และความเป็นธรรม ด้วยการหันมาให้

ความส าคัญกับการแสดงออกอย่างจริงใจและเป็นรูปธรรมให้ครอบคลุมหลายมิติมากขึ น ทั งนี เพ่ือ

เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษทัในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

จัดท าโดย สคต. แวนคูเวอร์ และ สคต. โตรอนโต 


