สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจาสัปดาห์
ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

ผูอ้ พยพย้ายถิ่นเข้าแคนาดาลดลง รัฐบาลเร่งปรับระเบียบผลักดันเพิ่มยอด
แคนาดามีผู้อพยพย้ายถิ่นลดลง 46% ในปี 2563 และเป็น
ยอดผู้อพยพย้ายถิ่นที่ต่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2541 (ค.ศ. 1998)
จากข้อมูลของ Immigration Canada พบว่าในปี 2563 มี
จ่านวนผู้อพยพย้ายถิ่น (Immigrant) 184,370 ราย เทียบกับปี 2562
ที่ มี ถึ ง 341,175 ราย ด้ ว ยสาเหตุ ห ลั ก ได้ แ ก่ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ท่าให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า และการใช้มาตรการที่
เข้มงวดที่สร้างข้อจ่ากัดในการเดินทาง
แคนาดาได้ประกาศนโยบายการรับผู้อพยพย้ายถิ่นในช่วง 3
ปี ได้แก่ 401,000 รายในปี 2564 ในปี 2565 ก่าหนดรับ 411,000
ราย และปี 2566 ก่าหนดรับ 421,000 ราย ซึ่งในปี 2564 มีแนวโน้ม
ว่าอาจจะไม่สามารถด่าเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์
Pandemic
ผู้อพยพย้ายถิ่นส่วนใหญ่จะมาตั้งถิ่นฐานในรัฐออนแทรีโอ
ตามด้วยรัฐบริติชโคลัมเบีย รัฐควิเบค และรัฐอัลเบอร์ต้า ตามล่าดับ ซึ่ง
ในรัฐที่กล่าวมาทั้งหมดมียอดผู้อพยพย้ายถิ่นลดลงถึง 40% ในแต่ละปี
การมีผู้อพยพย้ายถิ่นน้อยลงส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ
แคนาดา ท่าให้ความต้องการที่อยู่อาศัยลดน้อยลง การจับจ่ายใช้สอย
ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ ลดลง เกิดการขาดแคลนในตลาดแรงงาน
บางประเภท เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ดี ได้ มี ผู้ ท้ ว งติ งกรณี ก ารขาดแคลน
ตลาดแรงงานว่าในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดงานในแคนาดามีผู้ตกงานมาก
ขึ้น เนื่องจากธุรกิจใหญ่ๆ มีการเลิกจ้าง ธุรกิจขนาดกลางยุบหรือเลิก
กิจการ ธุรกิจขนาดเล็กหันมาใช้บุคลากรในครอบครั ว ที่ตกงานมา
ท่ า งานและเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า ง ซึ่ ง อั ต ราการว่ า งงานในแคนาดาเดื อ น
มกราคม 2564 สูงถึง 9.4% เป็นยอดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม
2563 การรับผู้อพยพเข้ามาแข่งกับตลาดแรงงานที่มีล้นตลาดอยู่แล้ว
อาจท่าให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้ ซึ่งรัฐบางรัฐ เช่น อัลเบอร์ต้า ได้
พิจารณาประเด็นนี้จึง เพิ่มระเบียบที่เกี่ยวกับ การรับผู้อพยพย้ายถิ่น
Foreign Worker โดยจะรับเฉพาะแรงงานต่างชาติที่ ก่าลังท่างานอยู่
ในรัฐอัลเบอร์ต้าแล้วเท่านั้น

รัฐบาลแคนาดาตระหนักถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว
จึงได้มีการพิจารณาระเบียบการรับผู้อพยพย้ายถิ่นใหม่ ระเบียบใหม่นี้
รัฐบาลก่าลังอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดก่อนที่จะมีการประกาศ
เป็นนโยบาย ซึ่งหลักการของระเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์ให้กับ
ผู้สมัครที่อยู่ในแคนาดาอยู่แล้ว เช่น กลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษา
ระดับปริญญาโทในแคนาดาสามารถสมัครเป็นผู้อ่ายพย้ายถิ่นได้ทันที
หลังจบการศึกษา แรงงานต่างชาติที่มีทักษะที่ได้รับการจ้างต่อเนื่อง
และต้ อ งกลั บ ประเทศทุ ก ครั้ งที่ ห มดสั ญ ญาจะสามารถสมั ค รเป็นผู้
อพยพย้ายถิ่นได้ และกลุ่มผู้ลี้ภัยที่ต้องการย้ายมาตั้งถิ่นฐานในแคนาดา
เป็นต้น

ภาพ : www.wsj.com

ความเห็นสานักงานฯ
แคนาดามีประชากรเพียง 38 ล้านคน แต่มีพื้นที่กว้างใหญ่
เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากรัสเซีย) มีทรัพยากรธรรมชาติ มาก
สามารถรองรั บ ประชากรที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ได้ อี ก มาก ซึ่ ง การเติ บ โตของ
เศรษฐกิ จ ขึ้ น อยู่ กั บ การขยายจ่ า นวนประชากร และแคนาดาเป็น
ประเทศที่มีอัตราผู้อพยพย้ายถิ่นมากที่สุดในโลกตลอดช่วง 2 ทศวรรษ
ที่ผ่านมา แม้จะมีชาวแคนาดาบางส่วนไม่เห็นดีด้วยกับนโยบายการรับ

-2ผู้อพยพย้ายถิ่นของรัฐบาล แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ผู้อพยพคือกลุ่ม
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
การอพยพย้ ายถิ่นมายั งแคนาดานอกจากรัฐบาลจะได้ รั บ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว ผู้อพยพย้ายถิ่นยังต้องการที่อยู่อาศัย
อาหาร เครื่ อ งแต่ ง กาย ยารั ก ษาโรค และอุ ป กรณ์ ที่ จ่ า เป็ น ใช้ ใ น
ชีวิตประจ่าวันอื่นๆ ไม่ว่าจะอพยพเข้ามาแล้วท่างานอะไร มีรายได้น้อย
หรือมากเพียงใด ก็ยังคงต้องจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว นอกจากนี้การที่
แคนาดาให้อิสระในการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชนชาติผู้อพยพ เป็นการ
สร้างงานสร้างธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เช่ น สินค้าในชีวิตประจ่าวัน
อาหาร และการจัดงานเทศกาลต่างๆ ล้วนเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทั้งสิ้น
การที่จ่านวนผู้อพยพย้ายถิ่นมาแคนาดาน้อยลงในปีที่ผ่านมา
ไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการย้ายถิ่นที่ลดลง หรือประเทศแคนาดา
ได้รับความนิยมน้อยลงในการเลือกอพยพมาอยู่ แต่เนื่องจากมาตรการ
ในช่วง COVID ที่ท่าให้ขั้นตอนด่าเนินการได้ช้าลงมาก และข้อจ่ากัดใน
การเดินทางย้ายข้ามประเทศ อีกทัง้ สถานการณ์ COVID ในแคนาดายัง
ไม่สามารถควบคุมได้คงที่ ยังมียอดผู้ติดเชื้อสูงและยอดผู้ติดเชื้อไวรัส
กลายพันธ์ (Variant) สูงขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม คาดว่ามื่อสถานการณ์
COVID ดีขึ้น แคนาดาจะยังคงเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับความนิยมสูง
จากผู้ต้องการอพยพย้ายถิ่นจากทั่วโลก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติท่าให้ไม่รู้สึกแปลกแยก มีสวัสดิการที่ดีจาก
รัฐบาลโดยเฉพาะสวัสดิการรัฐเรื่องสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
สวัสดิการทางการศึกษาที่เด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเรียนฟรีจน
จบมัธยมปลาย และยังมีโอกาสส่าหรับความเป็นอยู่ ที่ดีในอีกหลายๆ
ด้าน
การเปิดรับผู้อพยพย้ายถิ่นมาแคนาดาเป็ นจ่านวนมาก ถือ
เป็นโอกาสที่ดีส่าหรับประเทศไทย ด้วยสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น
เป็นเวลาหลายเดือนในหนึ่งปี ท่าให้ต้องพึ่งพิงการน่าเข้าสินค้าอาหาร
จากนอกประเทศมากถึง 30% และไทยมีจุดยืนและมีศักยภาพในการ
เป็น Kitchen of the World มีการส่งออกสินค้าอาหารมายังแคนาดา
เป็นจ่านวนมาก หากมีจ่านวนประชากรมากขึ้น โอกาสของสินค้าไทย
ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย
ติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวในการค้ า ระหว่ า งประเทศผ่ า น
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า งประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)
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