
ข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

  ประจำวันที่ 19-25 มิถุนายน 2564 

Call Center 1169 
www.ditp.go.th 
www.thaitrade.com 

กรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ 
563 ถนนนนทบุร ีต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี11000 

Thai Trade Centre, Vancouver 
1009-1166 Alberni Street 
Vancouver BC V6E 3Z3 Canada  

Phone: +1 604 687 6400 
Fax: +1 604 683 6775 
Email: vancouver@thaitrade.ca 

 

NGOs แคนาดากระทุง้รัฐบาลเอาจริงเรื่องสิทธิมนษุยชน 

 
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาองค์กรเอกชนด้านสิทธิแรงงานในแคนาดา ได้เผยแพร่ข่าวการนำเข้าสินค้าเข้ามาใน
แคนาดาจากแหล่งผลิตที่มีการบังคับใช้แรงงานและละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศจีนและมาเลเซีย แม้ว่าแคนาดา
จะมีกฎหมายสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบห่วงโซ่อุปทานที่มาจากแรงงานที่โดนละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ก็
ตาม 
 
เครือข่าย NGOs ชื่อ Above Ground 
ใ น แ ค น า ด า  ไ ด้ จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น 
“Creating Consequence” ต า ม
ข ้อม ูลท ี ่หาได ้จาก U.S. Shipping 
Records ว ่ า  น อ ก เ ห น ื อ จ า ก ที่
สื่อมวลชน CBC, Toronto Star และ 
Guelph Mercury ได ้ เคยราย ง าน
เกี่ยวกับสินค้าบางรายการที่สหรัฐฯ 
ห้ามนำเข้าเนื่องจากผิดกฎหมายห้าม
บังคับใช้แรงงานของสหรัฐฯ แต่กลับ
ถูกส่งเข้ามายังแคนาดาได้แล้ว ยังพบว่ามีอีกอย่างน้อย 2 กรณีที่สินค้าจากบริษัทที่ เป็นแบล็กลิสต์ของสหรัฐฯ ใน
เรื่องดังกล่าวถูกส่งเข้ามายังแคนาดาผ่านทางสหรัฐฯ ได้แก่ สินค้าเสื้อผ้าจากบริษัท Hero Vast Group ในประเทศ
จีน และสินค้าน้ำมันปาล์มจากบริษัท Sime Darby Plantation ของประเทศมาเลเซีย โดยพบว่า แคนาดามีการ
นำเข้าสินค้าจากบริษัท Hero Vast Group อย่างน้อย 6 ชิปเม้นท์ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา และมีการนำเข้าสินค้า
จากบริษัท Sime Darby Plantation มากถึง 29 ชิปเม้นท์ตั้งแต่ปี 2561 โดยในจำนวนนั้นเพ่ิงจะเป็นการนำเข้า 5 
ชิปเม้นท์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้เอง นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวยังกล่าวถึงการนำเข้าสินค้าจากผู้ผลิต
รายอื่นๆ ที่เชื่อว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในขั้นตอนการผลิตแต่ยังไม่ได้อยู่ในแบล็กลิสต์ของทางการสหรัฐฯ 
เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น สินค้ารองเท้าจากบริษัท Qingdao Taekwang Shoes ของจีนที่มีรายงานว่าใช้แรงงานชาว
อุยกูร์และชนกลุ่มน้อยในซินเจียงกว่า 8,900 ราย โดยพบว่ามีการนำเข้าแคนาดามากกว่า 200 ชิปเม้นท์นับตั้งแต่ปี 
2560 เป็นต้นมา 
 
ทาง Above Ground แถลงว่า กรณีที่ค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพียงส่วนเสี้ยวของความเกี่ยวข้องต่อสินค้าที่มีการ
บังคับใช้แรงงานของแคนาดาในภาพรวม เนื่องจากสามารถสืบค้นได้เพียงข้อมูลจากการขนส่งสินค้าของทางสหรัฐฯ 

 นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มการตลาด    รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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เท่านั้นในขณะที่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกสินค้า (Bill of Lading) ของแคนาดาจะไม่มีการเปิดเผย
ต่อสาธารณะ ในการนี้ ทางเครือข่ายฯ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเข้าตรวจสอบอย่างจริงจังถึงสาเหตุที่ปล่อยให้มีการ
นำเข้าสินค้าที่เกี ่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศ และต้องการที่จะให้มีการบังคับใช้
กฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อเป็นการส่งสัญญาณจากภาครัฐถึงความรับผิดชอบที่ต้องการจะปลอด
การบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานการผลิต 
 
เกี่ยวกับเรื ่องดังกล่าว ทางหน่วยงาน Canadian Boarder Service Agency ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการนำเข้า
สินค้าเข้ามาในประเทศ ได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัททีน่ำเข้าสินค้าดังกล่าว รวมทั้งแจ้งว่า
ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้นำเข้าที่ถูกระงับการนำเข้าสินค้าตามกฎหมายดังกล่าวด้วย 
 
ถึงแม้ว่ารัฐบาลแคนาดาจะประกาศบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานตั้งแต่เมื่อ
ปีที่ผ่านมา แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เห็นมีการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าใดตามกฎหมายดังกล่าวเกิดขึ้นจริง อย่างไรก็ตาม มี
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความแตกต่างของกฎหมายในเรื่องดังกล่าวระหว่างของแคนาดากับของสหรัฐฯ ว่า ของแคนาดา
ต้องการให้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสินค้าหรือผู้ผลิตมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงานจริงจึงจะสั่งระงั บการ
นำเข้าได้ ในขณะที่ของสหรัฐฯ นั้นเพียงแค่มีข้อสงสัยที่เพียงพอก็สามารถสั่งระงับการนำเข้า ได้แล้ว โดยผู้ที่
เกี่ยวข้องจะต้องนำหลักฐานความบริสุทธิ์มาชี้แจงหากต้องการจะนำเข้าสินค้านั้นๆ ต่อไป 
 

ข้อคิดเห็นจากสำนักงาน:  
แคนาดานับเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและต่อต้านการ
บังคับใช้แรงงานเสมอมา โดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชาติตะวันตกที่แสดงจุดยืนด้วย
การคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่พัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวอุยกูร์ในซินเจียงตามรายงานของ
สหประชาชาติ ซึ่งกรณีดังกล่าวได้ลุกลามกลายเป็นกระแสที่มีผู้เกี่ยวข้องทั้งบริษัทผู้ผลิตสินค้าแบรนด์เนม ดารา พรี
เซนเตอร์ และผู้บริโภคทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในแง่ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นจำนว น
มาก ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมทางการค้าได้กลายเป็นประเด็น
สำคัญในการทำธุรกิจในระดับสากล และเป็นประเด็นอ่อนไหวที่สามารถส่งผลกระทบต่อสินค้าได้ทั้งในด้านบวก
และด้านลบ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันควรหมั่นติดตามข่าวสารในประเด็นต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้สามารถรับมือต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้ง
อาจใช้ในการวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการค้าเพ่ือฉกฉวยความได้เปรียบทางการค้าได้หากมีโอกาส 
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