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แคนาดากำลังกลายเป็นซิลิคอนวัลเลย์ (ฮับบริษัทไฮเทค) แห่งใหม่ของโลก  

          ทุกวันนี ้คนส่วนใหญ่ แม้แต่ชาว
แคน าด า เ อ ง ไ ม่ เ ค ย รู้ ม า ก ่ อ น เ ลยว่ า
อุตสาหกรรมไฮเทคของแคนาดาได้มีการ
ขยายตัวแบบก้าวกระโดด ทั้งในเรื ่องของ
มูลค่าบริษัท (Company Valuatio) และ
มูลค่าการลงทุนทั้งจากในประเทศและจาก
ท ั ่ ว โลก ซ ึ ่ ง เม ือง โทรอนโตและเม ื อง
ปริมณฑลรอบๆ ที ่คลอบคลุมไปถึงเมือง 
Windsor (ที่ตั้งห่างจากโทรอนโต 360 กม.) 
ซึ ่งปัจจุบันโทรอนโตได้กลายเป็นเมืองฮับบริษัทไฮเทคที่สำคัญของ
แคนาดาและของโลกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเมืองซิลิคอนวัลเลย์ที่
ตั้งอยู่ในรัฐซานฟรานซิสโก ยังคงมีความสำคัญอันดับหนึ่งของโลกใน
อุตสาหกรรมไฮเทค เป็นแหล่งที่ตั ้งของบริษัทไฮเทคชั้นนำของโลก 
ต้ังแต่ Apple, Google, Facebook ฯลฯ แต่บริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆ 
หรือสาขาย่อยของบริษัทชั้นนำของโลก ได้เริ่มแห่กันมาเปิดสำนักงานฯ 
ในแคนาดามากขึ้นอย่างไม่เห็นมาก่อน  
          ในอดีตเมืองบอสตัน (รัฐแมสซาชูเซตส์) ได้เคยเกือบเป็นเมือง
ไฮเทคที่สำคัญของสหรัฐฯ ก่อนที่จะถูกแซงโดยเมืองซิลิคอนวัลเลย์ 
ทั้งนี้ปัญหาหลัก ของเมืองบอสตันและซิลิคอนวัลเลย์ในปัจจุบัน มา
จากค่าครองชีพ ต้นทุนการทำธุรกิจ ค่าเช่าสำนักงานฯ ที่สูง รวมไปถึง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานชั้นสูง (Talent/Skill Worker) ที่ทำให้
บริษัทไฮเทคเหล่านั้นเริ่มไหลออกไปยังที่อื่น โดยเมืองโทรอนโต เป็น
เป้าหมายหลกัต่อไปของบริษัทไฮเทคเหล่านั้น  
          นักลงทุน Venture Capital ระดับโลกในกลุ่มบริษัทสตาร์ท
อัพเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อแคนาดาในอดีต (ปี 2559) โดยมีมุมมองว่า 
เมืองโทรอนโตไม่น่าจะดึงดูดนักลงทุน หรือจะสามารถปั้นบริษัทไฮเทค
ขนาดใหญ่จะมีขนาดมูลค่า 1 พันล้านเหรียญ หรือปั้นบริษัทหน้าใหม่
ให้มีรายได้เกิน 1 พันล้านเหรียญ/ป ี(25,000 ล้านบาท) ได้ ที่มองว่าไม่
น่าจะเป็นไปได้เลยในขณะนั้น แต่ปัจจุบัน โทรอนโต ได้พิสูจน์ตัวเอง
แล้วว่าเป็นเมืองไฮเทคที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก อาทิ บริษัท Shopify 
(บริษัทพัฒนา E-Commerce สำหรับธุรกิจกลางและย่อม) ได้มีมูลค่า

บริษัท 167 พันล้านเหรียญ (4.1 ล้านล้าน
บาท)  ใหญ ่ เป ็นอั นด ับสองในแคนาดา 
ต า ม ห ล ั ง เ พ ี ย ง  RBC ( Royal Bank of 
Canada) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่อันดับหนึ่งใน
แคนาดา นอกจากน ี ้บร ิษ ัท Shopify ได้
ประกาศผลประกอบการจากไตรมาสล่าสุด 
(ม.ค.-มี.ค. 64) ซึ่งมีรายได้มากกว่า 1 พันล้าน
เหรียญ/ไตรมาส (25,000 ล้านบาท) รวมถึง
บริษัท Wealth Simple (บริษัทการลงทุนซื้อ

ขายหุน้ออนไลน์สำหรับลูกค้ารายย่อย) ได้มีมูลค่าบริษัทกว่า 5 พันล้าน
เหรียญฯ (1.25 แสนล้านบาท) หรือแม้กระทั่งบริษัท Light Speed 
POS (บริษัทให้บริการชำระเงินผ่านระบบคลาวด์) ได้มีมูลค่าบริษัท
กว่า 2.2 พันล้านเหรียญ (5.5 หมืน่ล้านบาท) บริษัท Instacart (บริษัท 
Online Grocery Shopping ที่เจาะตลาดหลักในสหรัฐฯ เป็นหลักแต่
มีสำนักงานใหญ่ในแคนาดา) โดยล่าสุดเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ามากกว่า 39 
พันล้านเหรียญ (9.75 แสนล้านบาท) ที่ได้ตอกย้ำถึงความสำเร็จ และ
ความสำคัญของแคนาดาที่ได้กลายเป็นฮับของบริษัทไฮเทค แห่งหนึ่ง
ของโลก  
          ถ้าจะอ้างถึงเรื ่องความสำเร็จในเรื ่องของผลตอบแทนการ
ลงทุนแล้วนั้น แคนาดาได้เป็นประเทศที่มีผลลัพธ์ สร้างผลตอบแทนที่
สูง โดยมีระบบนิเวศน์ “Eco System” ที่สามารถส่งเสริมการเติบโต
ของนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สูงเป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และ
จีน ซึ่งแคนาดาได้ไล่ตามหลังมาติดๆ กับสหรัฐฯ ในเรื่องของจำนวน
ความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพ (Success Story)  
          ความจริงแล้ว ปัจจัยที่เป็นตัว “เร่ง” ส่งเสริมให้แคนาดา
สามารถผันตัวเองกลายเป็นฮับบริษัทไฮเทค มาจากนโยบายของ
รัฐบาลทรัมป์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ที่ได้กีดกันแรงงานทักษะชั้นสูงจาก
ต่างประเทศ รวมถึงขั ้นตอนการออกวีซ่าทำงานที่ล่าช้า ในขณะที่
แคนาดาเปิดรับแรงงานต่างชาติ ส่งเสริมให้คนต่างชาติย้ายถิ่นฐาน
มายังแคนาดา (แคนาดาเปิดรับคนต่างชาติมากกว่า 400,000 คน/ปี) 
ทำให้เกิดการสมองไหลเข้าสู่แคนาดาอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห ์
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จากข้อมูลสถิติล่าสุดพบว่า แคนาดามีจำนวนประชาชนที่เป็นกลุ่ม 
High Skilled Worker (แรงงานที่มีทักษะชั้นสูง) โดยเฉพาะสายอาชีพ
งานกลุ่มไฮเทค ที่มีสัดส่วนของแรงงานกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับประชากร
ทั ่วไป สูงมากกว่าสหรัฐฯ ถึง 6 เท่า ซึ ่งข้อมูลดังกล่าวมีนัยสำคัญ 
สำหรับนักลงทุนที่จะเลือกการลงทุน โดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่ง
บริษัทประเภทนี้ถูกเรียกว่า “ยูนิคอนสตาร์ทอัพ” บริษัทไฮเทคที่จะมี
มูลค่าบริษัทข้ันต่ำ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (31,000 ล้านบาท) ซึ่ง
แรงงานชั้นสูง โดยเฉพาะทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับสูง ได้
กลายเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของบริษัทในโลกไฮเทค  
            นับตั้งแต่ปี 2559-2563 แคนาดาได้มีการสร้างตำแหน่งงาน
ใหม่ๆ ในกลุ่มอาชีพงานไฮเทคกว่า 80,000 ตำแหน่ง (ส่วนใหญ่ใน
เม ืองโทรอนโตและเมือง Waterloo) ซ ึ ่ง เป ็นจำนวนที ่มากกว่า 
ตำแหน่งงานที่เกิดใหม่ในช่วงเดียวกัน จากเมืองไฮเทคของสหรัฐฯ 
เมืองซิลิคอนวัลเลย์ และเมืองซีแอตเทิล (เมืองที่ตั้งบริษัท Amazon) 
รวมกันเสียอีก ที่ตัวเลขดังกล่าวน่าจะทำให้เชื่อได้ว่า แคนาดาน่าจะ
กลายเป็นเมืองที่มีความสำคัญของอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างแน่นอน  
           

ความเห็นสำนักงานฯ 
แคนาดา ได้ ประสบความสำ เร็ จ ในการหา  S-Curve 

อุตสาหกรรมใหม่แบบก้าวกระโดด ที่อิงกับ “อุตสาหกรรมไฮเทค” ซึ่ง
ในอดีต โครงสร้างเศรษฐกิจแคนาดาเดิมจะพึ่งพากับกลุ่มสินค้าที่มา
จากทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ น้ำมัน ก๊าซ เหมืองแร่ ทองคำ เหล็ก อลู
มิเมียม ป่าไม้ ฯลฯ โดยหลังจากนั ้น ต่อมาอีกในช่วง 20 ปีที ่ผ่าน
แคนาดาก็ได้ปรับ S-Curve อีกครั ้ง ผันตัวเองเข้าไปสู่อุตสาหกรรม
รถยนต์ และชิ้นส่วน แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแคนาดาก็ได้เริ่มขยับ
ขยายเข้าไปสู่อุตสาหกรรมไฮเทค คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และ
ป ัจจุบ ันได้ม ุ ่ ง เข ้าสู่ เทคโนโลยี  Fintech, Artificial Intelligence, 
Machine Learning, Quantum Computing, 5G, medtech และ 
Advanced Manufacturing ซ ึ ่ ง เบ ื ้ องหล ั งของความสำเร ็จ ของ
แคนาดามาจาก Human Capital (ท ุนมน ุษย ์ )  ที่ เป็นบ ุคลากร 
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่มีทักษะสูงจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจาก Immigrant 
โดยแคนาดาเป็นเพียงไม่ก ี ่ประเทศในโลก ที ่ม ีนโยบายการเปิด
ชาวต่างชาติให้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัย หรือมาทำงานและสามารถอาศัย
อยู ่ถาวรได้ ทำให้มีการสมองไหลจากทั ่วโลกมายังแคนาดาอย่าง
ต่อเนื ่อง ซึ ่งทรัพยากรมนุษย์ แรงงานชั้นสูง (High Skilled Labor) 
เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญของ แคนาดาในการพัฒนาประเทศและ
เศรษฐกิจ เพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จาก
ประเทศเล็กๆ ที่มีจำนวนประชากรเพียง 38 ล้านคน ที่ไทยควรใช้เป็น
กรณีศึกษา ปรับรูปแบบให้เข้ากับไทยเพื่อลดปัญหาเรื่องสังคมคนแก่ 

(Aging Society) ที ่ไทยกำลังเผชิญอยู ่ในปัจจุบ ัน  ซึ ่งการพัฒนา
โครงสร้างของเศรษฐกิจไทยไปสู่โลกอนาคต จะต้องพึ่งพาองค์ความรู้
ใหม่ๆ และเทคโนโลยทีี่เป็นหัวใจการขับเคลื่อนที่สำคัญ      

ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อท่ี โทร. +66 2792 6900)  
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