
 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

ตัวเลขสถิติบงช้ีแคนาดาเขาสูยุค Digital Economy  
 

ขอมูลลาสุด จากหนวยงานสํานักงานสถิติแหงชาติแคนาดา 
(Statistics Canada) ไดบงชี้วา เศรษฐกิจแคนาดาเร่ิมขับเคล่ือนไปสูยุค 
Digital Economy อยางมีนัยสําคัญ โดยทุกวันน้ีไดแรงงานกวา 886,114 
ตําแหนง (จากประชากร 37 ลานคน) ไดทํางานที่เกี่ยวของเศรษฐกิจ
ดิจิตอล จํานวนของตําแหนงงานไดเพิ่มสูงขึ้น 37% นับต้ังแตป 2553 ซ่ึง
เปนสายงานอาชีพที่มีการเพิ่มของจํานวนตําแหนงสูงสุดในแคนาดา มี 
มูลคา 109.7 พันลานเหรียญแคนาดา (2.7 ลานลานบาท) หรือคิดเปน 
สัดสวนของ GDP สูงถึง 5.5% ที่กลุมธุรกิจใน Digtial Economy ไดแซง
หนาธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ต้ังแต ธุรกิจเหมืองแร (เหล็ก 
ทองคํา นิกเกิ้ล โปแตส) กลุมธุรกิจพลังงาน (นํ้ามัน กาซธรรมชาติ) ซ่ึง
เปนสินคาสงออกของแคนาดา ที่สินคาเหลาน้ีอิงกับทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมูลคาของเศรษฐกิจดิจิตอลน้ัน (ที่อิงกับมันสมอง องคความรู) เปน
ธุรกิจใหมที่ไดมีมูลคาขยายสูงถึง 40.2% ระหวางป 2553-2561 ในขณะ
ที่ธุรกิจภาคอื่นขยายตัวเฉล่ียเพียงแค 28%  

 

ในภาคสวนของเศรษฐกิจดิจิตอลน้ัน ถามีการเจาะวิเคราะหลึก
ลงไปในขอมูลจะพบวาภาคธุรกิจ Telecommunication ไดมีมูลคาและ
การลงทุนสูงสุด แตภาค E-Commerce เปนภาคธุรกิจที่มีการขยายตัว
สูงสุด จากมูลคา 4.2 พันลานเหรียญฯ ในป 2553 ขยายเปน 13.6 
พันลานเหรียญฯ ในป 2561 (ขยายตัว 233%) ซ่ึงขนาดของเศรษฐกิจ
ดิจิตอลที่ขยายตัวสงผลไดทําใหเกิดตําแหนงงานใหมๆ โดยตําแหนงงานที่
บริษัทสวนใหญประกาศเปดรับสมัครน้ัน ต้ังแตป 2559 พบวา 2 ใน 3 
เปนตําแหนงงานที่เกี่ยวกับ ดิจิตอล อินเทอรเน็ต หรือ อีคอมเมิรซ และ
คาดวาจะขยายเปน 3 ใน 4 ที่แรงงานรุนใหมจะตองมีความรู หรือทักษะ 
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นในอนาคต    

อยางไรก็ตามภาคธุรกิจที่มีตําแหนงสูงสุดในแคนาดา ไดแก 
ภาคการผลิต (Manufacturing) คิดเปน 10% ของแรงงานทั้งหมด ตาม
ดวยภาคการกอสราง (Construction) 8.1% ภาค Health Care คิดเปน 
7.5% และภาคการเงิน ธนาคาร ประกันภัย (Finance and Insurance) 
คิดเปน 6.7% ในขณะที่ภาค Digital Economy คิดเปน 5.5% ซ่ึงยัง
มากกวาตําแหนงงานในภาคคาปลีก 5% ธุรกิจพลังงาน 4.8% และภาค
การเกษตร 1.8%  
  

ความเห็นของสคต.  
    แคนาดาเปนหน่ึงในประเทศที่พัฒนาแลว ที่ใหความสําคัญของ 
Digital Economy โดยเศรษฐกิจจะถูกขับ เคลื่ อนโดย  นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ที่ รูปแบบธุรกิจ การซ้ือขายสินคา การใหบริการ การ
ติดตอสื่อสาร ไดมีการพัฒนาใหประสิทธิภาพมากขึน้ สะดวกมากขึ้น หรือ
ตนทุนที่ตํ่าลง ซ่ึงทุกวันน้ีแคนาดาเปนหน่ึงในผูนําโลก ที่เปนที่ต้ังของ

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจําสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 29 เมษายน- 3 พฤษภาคม 2562 
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บริษัทพัฒนา Fintech, Blockchain ที่เทคโนโลยีเหลาน้ีจะมา Disrupt 
อุตสาหกรรมการเงิน ธนาคาร ประกันภัย ในอนาคต อีกทั้งจุดแข็งของ
แคนาดา ไดแก นโยบายเปดรับแรงงานที่มีทักษะระดับสูงจากทั่วโลก 
ย า ยม า ทํ า ง า น  (Work Visa) ห รื อ ย า ยถิ่ น ฐ า นมา ยั ง แ คน า ด า 
(Immigration) ที่ทุกวันน้ี แคนาดาไดเพิ่มชองทางดวน “Express” ที่มี
โควตาเปดรับประมาณ 3,000 ตําแหนง/ป สําหรับแรงงานคนตางชาติที่มี
ทักษะสูง (Skilled Workforce) ในการขอวีซาทํางาน ที่มีขั้นตอนรวดเร็ว
ที่สงผลดีสําหรับนายจางและลูกจางเพื่อตอยอดเศรษฐกิจแคนาดา และ
การตอนรับภาวะ สมองไหล “Brain Drain” แรงงานตางชาติจากสหรัฐฯ 
ที่ไมสามารถขอหรือตอวีซาทํางานในสหรัฐฯ ต้ังแต วิศวกรรม นักพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ ใหไดมีโอกาสยายมาทํางานในแคนาดา 
ส งผลใหแคนาดา เปนแหล งที่ ต้ั งของบริ ษัท  Startup ที่ เกี่ ยวกับ 
Technology อยางมากเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงปที่ผานมา ที่รัฐบาลกลาง
และรัฐบาลทองถิ่นในแตละรัฐฯ ก็ ได มีสวนที่ผลักดัน สนับสนุน 
ภาคเอกชนที่การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในการสราง 
Super Cluster ในประเทศ บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ AI 
(Artificial Intelligence), Automation, Next generation data 
analysis,  5G Connectivity แ ล ะ  Internet of Things, Cloud 
Computing, Blockchain Platform ที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
ของ Digital Economy       
            ติดตามความเคล่ือนไหวในการคาระหวางประเทศผานเว็บไซต
ก รมส ง เ ส ริ มก า รค า ร ะหว า งป ระ เ ทศที่  www.ditp.go.th แ ละ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเร่ืองการคาระหวางประเทศที่
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากตางประเทศ 
โปรดติดตอที่ โทร. +66 2792 6900)  
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