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 เศรษฐกิจแคนาดาเริ่มฟื้นตัวในเดือน ก.ย. 63 ท่ามกลาง Covid-19 ระลอกสอง    

ตัวเลขล่าสุดจากหน่วยงาน Statistics Canada ได้ประกาศ
อัตราการจ้างงานในเดือน ก.ย. 63 เพิ ่มขึ ้น 378,000 ตำแหน่ง 
หลังจากในเดือน ส.ค. 63 แคนาดาได้มีจ้างงานเพิ ่มขึ ้น 246,000 
ตำแหน่ง นับว่าเป็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นติดต่อกัน 2 เดือนที่สูง โดย
ตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เป็นงานประจำ (Full-Time Position) 
ซึ ่งตัวเลขล่าสุดได้สะท้อนถึง สถานะการจ้างงานในเศรษฐกิจใน
แคนาดาที่ใกล้เคียงกับช่วงก่อนวิกฤต Covid-19 แล้วในเดือน ก.พ. 63  

ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤต เศรษฐกิจแคนาดาได้รับผลกระทบ
อย่างรุนแรง ทีม่ีสูญเสียการจ้างงานสูงถึง 3 ล้านตำแหน่ง ที่ภาคเอกชน
ได้มีการปลดคนงานอย่างมหาศาลในช่วง มี.ค.-เม.ย. 63 ที่ผ่านมา 
ก่อนที่ภาคเอกชนจะเริ่มกลับมาจ้างงานกลับมาในช่วง พ.ค. 63 แต่
ในช่วงนั้นยังมีคนงานกว่า 720,000 ตำแหน่งที่ยังถูกเลิกจ้าง ซึ่งทุก
วันนี้ อัตราการจ้างงานในแคนาดาสามารถเรียกได้ว่าได้ฟื้นตัว 3 ใน 4 
ส่วนแล้ว ในขณะที่สหรัฐฯ มีอัตราการฟื้นตัวของการจ้างงานเพียง ครึ่ง
เดียวเท่านั้น    

หากเจาะลึกถึงอัตราการจ้างงานที่ฟื้นตัวในเดือน ก.ย. 63 
นั ้น งานที ่จ้างกลับมานั ้นส่วนใหญ่เป็นงานประจำ ในขณะที ่งาน
ช่ัวคราว (Part-Time Position) มีเพียง 44,000 ตำแหน่งเท่านั้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วน 11% ของตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้น ทั ้งนี้การประกาศ
ตัวเลขอัตราการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้นนั้น ได้อยู่เหนือการคาดหมายของนัก
เศรษฐศาสตร์อย่างมาก ที่ ได ้ประมาณการว่าจะมีแค่ 189,000 
ตำแหน่งท่ีเพิ่มขึ้น   

เกือบทุกรัฐในแคนาดา มีการจ้างงานที่เพิ ่มขึ ้นยกเว้นรัฐ 
Prince Edward Island ที่มีตำแหน่งจ้างงานที่ลดลง โดยตำแหน่งงาน
ที่เพ่ิมขึ้นจะกระจุกตัวในรัฐใหญ่ 4 รัฐในแคนาดา ได้แก่ 

▪ รัฐ Ontario เพิ่มขึ้น 167,000 ตำแหน่ง 
▪ รัฐ Quebec เพิ่มขึ้น 76,000 ตำแหน่ง 
▪ รัฐ British Columbia เพิ่มขึ้น 54,000 ตำแหน่ง 
▪ รัฐ Alberta เพิ่มขึ้น 38,000 ตำแหน่ง 

            อัตราการว่างงานในเดือน ก.ย. 63 ได้ลดลงอยู ่ที ่ระดับ 
9.00% (ในช่วงก่อน Covid-19 ในเดือน ก.พ. 63 อยู่ที่ระดับ 5.6%) 

และช่วงพีคในเดือน พ.ค. 63 ที่อัตราการว่างงานอยู่ท่ีระดับ 13.7% ที่
เป็นระดับท่ีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่มีการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติ 

หนึ่งในสาเหตุที่อัตรการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น มาจากการเปิด
โรงเรียนทั่วประเทศในช่วงต้นเดือน ก.ย. 63 และหน่วยงานราชการ 
และภาคเอกชนส่วนใหญ่ ได้เริ่มกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้ง ทำ
ให้การจ้างตำแหน่งงาน เป็นลูกโซ่เพิ่มขึ้น อาทิ พนักงานกลับมาทำงาน
ในออฟฟิศ ก็จะต้องมีการจ้างคนงานทำความสะอาดออฟฟิศเพิ่ม จ้าง
ยาม หรือการเปิดออฟฟศทำให้เกิดการเปิดร้านอาหาร ร้านกาแฟใกล้
ออฟฟิศ ฯลฯ เป็นต้น ที ่จะส่งผลดีต ่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม 
นักว ิเคราะห์ย ังคงกังวลว่า ถ ึงแม้ว ่าต ัวเลขสถิต ิได ้สะท้อนถึง
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ก็อย่าลืมว่า สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของแคนาดานั้นยังอยู่ในภาวะไม่ปรกติ (Sill Not Normal) ที่
ยังคงต้องระมัดระวัง มีความเสี่ยง อีกทั้งได้มีปัจจัยใหม่ได้แก่ ความ
เสี่ยงของการแพร่ระบาดระลอก 2 ทีน่ับตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.ย. 63 
ตัวเลขผู้ติดเชื ้อรายวันในแคนาดาได้พุ่งสูงขึ้น ที ่มีอัตราสูงกว่าช่วง 
ระลอกแรก (ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 63) เสียอีก ทำให้ภาครัฐได้เริ่ม
ทยอยสั่งล็อกดาวน์เมืองอีกครั้ง โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร (ยกเว้น
ร้านอาหารกลางแจ้ง หรือ Takeout/Delivery) โรงหนังภาพยนตร์ 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 
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โรงยิม และอาจรวมถึง Non-Essential Businness 
จากนี้ไป ที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์อาจย้อนกลับไป
อยู่ที่เดิมในช่วง เม.ย.-พ.ค. ที่อาจจะส่งผลลบอย่าง
มากที่หลายธุรกิจอาจไม่สามารถทนทานกับมรสุม
เศรษฐกิจ ได้อีกต่อไป และอาจต้องล้มหายตายจาก
ไป ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563  

   
ความเห็นสำนักงานฯ 

ตัวเลขการจ้างงานล่าส ุดในสะท้อนว่า 
เศรษฐกิจแคนาดา ได้ผ่านช่วงที่เลวร้ายที่สุดไปแล้ว 
(ซึ่งเป็นช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 63) ที่ในช่วงแรกของ
ว ิกฤตนั ้นส ่งผลให ้เก ิดการ “ซ็อก” (Economic 
Stoppage) การปลดคนงานจำนวนมากในเกือบทุก
ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม แต่หลังจากที่ภาคเอกชนเริ่ม
ตั้งตัวใหม่ไดร้วมถึง รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
ในการออกมาตรการต่างๆ ด้วยงบประมาณมหาศาล อัดฉีดเงินเข้าสู่
ระบบ การลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้เศรษฐกิจแคนาดาเริ่มมีสัญญาณฟื้น
ตัวอย่างช้าๆ (อย่างค่อยเป็นค่อยไป) อย่างไรก็ตาม การระบาดในระลอก 
2 โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ (โทรอนโต มอนทรีออล และออตตาวา) 
เริ่มทำให้ภาคเอกชนส่วนใหญ่เริ ่มมีความกังวลอีกครั ้ง หากรัฐบาลไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อาจจำเป็นต้องล็อคดาวน์อีกครั้ง ที่จะ
ก่อให้เกิดการปลดคนงานจำนวนมหาศาลในช่วงที่เหลือของปี 63 ซึ่งทุก
วันน้ี มีธุรกิจและผู้กู้ยืมจำนองบ้าน ไม่สามารถผ่อนชำระหน้ีหรือเจรจายดื
หน้ีออกไปได้ ที่จะส่งผลให้ภาวะหน้ีเสียในระบบธนาคารที่พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ 
ไตรมาส 4 เป็นต้นไป ถึงแม้ว่าธนาคารในแคนาดาได้ตั้งการตั้งสำรอง
ส ินเช ื ่อ (Loan Loss Provision) ไว ้จำนวนมหาศาลแล ้วก ็ตาม  ที่
ผู้ประกอบการไทยควรเฝ้าติดตามสถานการณ์ เศรษฐกิจแคนาดาอย่าง
ใกล้ชิด ควรระมัดระวังในเรื่องในการให้เครดิตสินค้ากับผู้นำเข้า รวมถึง
ควบคุมความเสี่ยง (Hedging) ของการผันผวนของค่าเงินแคนาดา ที่หาก
เศรษฐกิจแคนาดามีทิศทางที่แย่ลงจะทำให้ค่าเงินอ่อนตามไปอีกด้วย ที่
จะส่งผลเสียต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคและการนำเข้า ที่ควรติดตามอย่าง
ใกล้ชิด ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณเร่ิมฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม       

ติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านเว็บไซต์
ก รมส ่ ง เสร ิ มการค ้ าระหว ่ างประ เทศท ี ่  www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื ่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากต่างประเทศ 
โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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