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ผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่ กับผลกระทบที่จะมีต่อแคนาดา 

ผ่านพ้นไปแล้วกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี 2563 ซ่ึงผลคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า นายโจ ไบเดน 
จากพรรคเดโมแครต ได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งเกิน 270 เสียง ทำให้กลายเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนที่ 46 ของสหรัฐฯ 
และจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคมปีหน้า โดยหลังจากท่ีผลการเลือกตั้งออกมา นายจัสติน ทรูโด ผู้นำแคนาดา 
ได้ส่งสารแสดงความยินดีกับนายไบเดนทันที พร้อมกล่าวที่จะร่วมงานเพ่ือแก้ปัญหาความท้าทายทั้งในประเด็น
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารงานของผู้นำสหรัฐฯ คน
ใหมจ่ะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแคนาดาไปในทิศทางใดบ้าง สรุปเป็นประเด็น 5 มิติคร่าวๆ ดังต่อนี้  

- ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐฯ ออกจากความตกลงปารีสซึ่ง
เป็นอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยอ้างสาเหตุว่าข้อตกลงไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐฯ แตเ่มื่อถึงนายไบเดนที่มคีวามเห็นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง 
ซ่ึงไดใ้ห้คำม่ันสัญญาจะนำประเทศกลับเข้าร่วมความตกลงปารีสในวันแรกที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
ของสหรัฐฯ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของนายไบเดนที่ให้ความสำคัญของพลังงานสะอาด ผลกระทบต่อ
แคนาดา หมายรวมถึงโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันแคนาดา-สหรัฐฯ อย่าง Keystone XL ที่แคนาดาเคย
ต้องการผลักดันให้สำเร็จต้องยกเลิกไปโดยปริยาย รัฐอัลเบอร์ตาที่เป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบของประเทศ และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานน้ำมัน อาจต้องประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
ขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐฯ จะมุ่งไปให้ความร่วมมือการลงทุนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด (Clean Energy) 
อย่างมหาศาล เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่พยายามให้นานาชาติควรใส่ใจ รัฐบาลและ
ธนาคารกลางแคนาดาเองได้แนะภาคเอกชนเพิ่มโอกาสการลงทุนในส่วนพลังงานทดแทนหรือธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก ทีใ่นอนาคตควรกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

 

 

 นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน    แนวโน้มการตลาด      รายงานสินค้าและบริการ     อ่ืน ๆ   
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- การค้าระหว่างประเทศ สหรัฐฯ ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของแคนาดา ด้วยสัดส่วนการส่งออกสินค้าแคนาดา
ร้อยละ 75 ไปยังสหรัฐฯ เพราะพรมแดนทีต่ิดกันสามารถขนส่งและเดินทางได้สะดวกท่ีสุด อย่างไรก็ดี 
นโยบายการค้าของนายไบเดนยังคงเป็นนโยบาย “Buy American” คล้ายๆ กับสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ แต่
อาจมีความยืดหยุ่นและเป็นเหตุเป็นผลมากกว่า สำหรับผลกระทบต่อแคนาดา ยังไม่สามารถกล่าวชัดเจนได้
ว่าการค้าแคนาดาและสหรัฐฯ จะดีขึ้นหรือย่ำแย่ลง แต่ที่แน่นอนก็คือแคนาดายังต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
เป็นหลัก ซ่ึงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมานโยบายการค้าสหรัฐฯ หลายประเด็นได้สร้างความเดือดร้อนกับ
ผู้ประกอบการแคนาดาเป็นระยะ ๆ  โดยเฉพาะการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าบางรายการอย่างไม่ทันตั้งตัว ซึ่ง
หลังจากนี้เชื่อว่าภาษีบางรายการ เช่น ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไม้เนื้ออ่อน ยังคงอยู่ แตภ่าษีสินค้าบางรายการ
อาจลดลงหรือยกเลิก เช่น ผลิตภัณฑ์เหล็กและอะลูมิเนียม นอกจากนั้น นายไบเดนยังมีท่าทีท่ีจะให้สหรัฐฯ 
เข้าเป็นสมาชิกความตกลงการค้า CPTPP ที่มีแคนาดาเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ก็อาจเป็นปัจจัยสนัยสนุนการค้า
ระหว่างกันและกันให้ราบรื่นขึ้น  

- ด้านการป้องกันประเทศ จากการทีป่ระธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงการลดเงินสนับสนุน และถึงขั้นถอน
สหรัฐฯ ออกจากองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ  (NATO) เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณ
กลาโหมจำนวนมากในแต่ละปี ตลอดจนวิจารณ์ถึงชาติสมาชิกอ่ืน ๆ รวมถึงแคนาดาที่ไม่ได้สบทบค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 2 ของขนาดเศรษฐกิจประเทศ อันจะส่งให้องค์การ NATO เสี่ยงต่อการขาดดุล
งบประมาณ และมองว่าเป็นการลดความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาเหนือกับชาติพันธมิตรในยุโรป ในทาง
กลับกัน นายไบเดนมีแผนที่จับมือความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรของสหรัฐฯ รวมไปถึงการสนับสนุนองค์การ 
NATO ต่อไป สำหรับแคนาดา ในฐานะสมาชิกหนึ่งอาจจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทและพันธกิจด้านกลาโหม
มากขึ้น ส่งให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลแคนาดาด้านนี้มากข้ึนตามกันไปสอดคล้องนโยบายผู้นำคน
ใหม่สหรัฐฯ  

 
- นโยบายการต่างประเทศกับจีน  มุมมองที่สหรัฐฯ มีต่อจีน ไม่ว่าจะฝั่งประธานาธิบดีทรัมป์หรือนายไบเดนก็

ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก คือมีมุมมองลบต่อจีน แต่อาจจะมีวิธีดำเนินนโยบายแตกต่างกัน โดยในช่วง 4 ปีที่
ผ่านมา รัฐบาลทรัมป์ได้นำสหรัฐฯ ถอนตัวจากองค์การนานาชาติหรือข้อตกลงความเป็นพันธมิตรต่าง ๆ มา

http://www.ditp.go.th/
http://www.thaitrade.com/


ข่าวเด่นรายสัปดาห์ 
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา 

  ประจำวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2563 

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 

 

โดยตลอด ล่าสุดความพยายามถอนตัวจากองค์การการค้าโลก (WTO) หลังจากที่ได้วินิจฉัยกรณทีี่สหรัฐฯ 
เรียกภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนเป็นการละเมิดกฎระเบียบทางการค้าโลก เพราะเป็นการบังคับใช้จากจีนแห่ง
เดียว จึงสร้างความตึงเครียดระหว่างสองชาติและทั่วโลกกันมากขึ้น ในขณะที่นายไบเดนประสงค์ถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่จะพยายามดึงประเทศต่าง ๆ กลับมาเป็นมิตรมากข้ึน โดยผ่านกรอบความร่วมมือพหุภาคี
มากกว่าจะดำเนินการเพียงฝ่ายเดียว และไม่แข็งกร้าวเหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์  สำหรับผลกระทบต่อ
แคนาดา ประเด็นความขัดแย้งแคนาดา-จีนยังคงอยู่ จากกกรณีที่ทางการแคนาดาจับกุมนางสาว Meng 
Wanzhou ผู้บริหารบริษัท Huawei ตามคำร้องขอสหรัฐฯ เมื่อปลายปี 2561 ซึ่งขณะนี้ยังผู้บริหารคน
ดังกล่าวก็ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของแคนาดา ส่งให้ทางจีนเองตอบโต้แคนาดาด้วยการสั่งห้าม
นำเข้าสินค้าบางรายการ ได้แก่ คาโนลา เนื้อหมู ถั่วเหลือง สร้างความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมในประเทศ
ค่อนข้างมากทีเดียว และเชื่อว่าความตึงเครียดดังกล่าวจะคงอยู่ไปจนกว่าแคนาดาทำการปล่อยตัวตามท่ี
ทางการจีนต้องการ 

- ประเด็นการอพยพย้ายถิ่นฐาน นายไบเดนมีนโยบายสนับสนุนผู้อพยพย้ายถิ่นฐานสู่การเป็นพลเมืองของ
สหรัฐฯ รวมไปถึงการรื้อฟ้ืนวีซ่าทำงาน H-1B คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเชี่ยวชาญพิเศษ หลังจากท่ี
ประธานาธิบดีทรัมป์ออกคำสั่งปฏิรูปวีซ่า H-1B โดยมีข้อจำกัดมากข้ึนตามนโยบาย Hire American สำหรับ 
ผลกระทบต่อแคนาดา ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาแคนาดาได้รับประโยชน์จากการเข้ามาของผู้อพยพประเภท
แรงงานทักษะชั้นดี เพราะมาตรการกีดกันด้านผู้อพยพจากสหรัฐฯ ซึ่งจากนี้ไปหากสหรัฐฯ ยินดีรับแรงงาน
ทักษะอีกครั้ง แคนาดาเองอาจสูญเสียโอกาสที่ได้แรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะผู้อพยพส่วนมาก
น่าจะเลือกท่ีจะย้ายถิ่นไปยังเพ่ือนบ้าน เพราะโอกาสการทำงานและขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงกว่าแคนาดา 

 
ที่มา: https://www.cbc.ca/news/world/biden-canada-election-effects-1.5753574  
 
ข้อคิดเห็นจากสำนักงานฯ ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งนี้มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
และการค้าแคนาดามากน้อยเช่นไร แต่หากเป็นไปตามที่นายโจ ไบเดน ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ เคยกล่าวนโยบาย
การทำงานในช่วงหาเสียงเลือกตั้งไว้ว่า จะให้ความสำคัญกับการลงทุน การค้า ตลอดจนฟื้นฟูความสัมพันธ์กับชาติ
พันธมิตรของสหรัฐฯ สำนักงานฯ เห็นว่า ในส่วนการค้ากับแคนาดาน่าจะมีทิศทางการทำงานร่วมกันที่สมเหตุสมผล
มากขึ้น แม้ว่าสหรัฐฯ ยังคงนโยบายการค้า “America First” เพื่อปกป้องเศรษฐกิจตนเองต่อไป แต่อย่างน้อย
ทีมงานด้านเศรษฐกิจสามารถคาดเคาและวางกลยุทธ์การค้าได้มากขึ้น เพราะด้วยบุคลิกและการบริหารงานของ
นายไบเดนมีท่าทีรับฟังความเห็นจากคณะทำงานมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ที่มักจะประกาศมาตราการกีดกัน
ทางการค้าอย่างฉับพลัน สร้างความเสียหายเดือดร้อนต่อผู ้ประกอบการทันทีทันใด  สำหรับในเรื ่องของ
ความสัมพันธ์แคนาดา-จีน ถึงแม้ว่าอาจไม่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้โดยเร็ว แตไ่ม่น่าจะย่ำแย่ลงจากปัจจุบัน เพราะ
ประเด็นการจับกุม Meng Wanzhou ลูกสาวของบริษัท Huawei ในแคนาดาได้สร้างความไม่พอใจให้กับทาง
รัฐบาลจีนเป็นอย่างมาก และแคนาดาเองก็ถือว่าไม่มีอิทธิพลด้านการเมืองและการค้าที่สำคัญต่อจีนมากพอ แต่
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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 

 

หลังจากนี ้อาจคาดหวังถึงความร่วมมือจากสหรัฐฯ เพ่ือรับมือกับจีนมากขึ้น หลังจากท่ีผ่านมาท่ีสหรัฐฯ ต่างดำเนิน
มาตราการทางการค้าแต่เพียงฝ่ายเดียวตลอด 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในช่วงแรกของนายโจ ไบเดนนั้น จะอยู่ที ่การควบคุม
สถานการณ์ COVID-19 ในสหรัฐฯ ให้ดีขึ ้น ซึ่งหากทำได้สำเร็จจริงก็ย่อมถือว่าเป็นแรงสนับสนุนที่จะฟื ้นตัว
เศรษฐกิจของแคนาดาตามมาด้วย 
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