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 แคนาดาเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดเมือง Step 3 ท่ามกลางความกังวลสายพันธุ์เดลต้า      

          ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเช้ือ Covid-19 รายใหม่ในแคนาดามีอัตรา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมาตรการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในช่วง
หลายเดือนท่ีผ่านมา ทำให้ ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 แคนาดาได้มี
การฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 43.8 ล้านโดส (แคนาดามีประชากร 38 ล้าน
คน) โดยประชาชนกว่า 69.09% ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส และ 
45.92% ของประชากรได้รับครบ 2 โดสแล้ว นอกจากนี้จำนวนผู้ติด
เชื้อรายใหม่ได้ในทุกวันนี้ ลดระดับต่ำกว่า 400 คน/วัน จากที่เคยพุ่ง
สูงถึงกว่า 9,500 คน/วัน ในช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา 
          รัฐบาลแคนาดา โดยเฉพาะรัฐออนแทริโอซึ่งเป็นรัฐที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในแคนาดา ได้เผชิญกับความท้าทายในช่วงการ
ระบาดครั้งท่ี 2 ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564 
ที่นโยบายการเปิดเมืองหลังจากล็อกดาวน์รอบ 2 นั้น ถูกมองว่า “รีบ
เปิดเร็วเกินไป” (เนื่องจากรัฐบาลห่วงผลกระทบทางเศรษฐกิจ) ส่งผล
ให้แคนาดาต้องเข้าสู่การล็อกดาวน์ครั้งที่ 3 อีกครั้ง ในช่วงกลางเดือน 
มีนาคม-กรกฏาคม 2564 โดยเฉพาะเมืองโทรอนโต (เมืองที่ใหญ่สุดใน
แคนาดา) กลายเป็นเมืองที่ถูกมาตรการล็อกดาวน์นานเกือบที่สุดใน
โลก อาทิ มาตรการล็อกดาวน์ร้านอาหารประเภท Dine-in ที่ถูก
ภาครัฐฯ สั่งปิดนานรวมกันมากกว่า 380 วัน (จากจำนวนวันที่ถูกล็อก
ดาวน์รวมกัน ตั้งแตค่รั้งที ่1-3 อนุญาตได้แต่อาหาร Take out เท่านั้น)    
          อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายการจัดหาวัคซีนและการเร่งฉีด
ให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ทำให้แคนาดาสามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้ระดับหนึ่ง มีการปรับนโยบายวัคซีนตามสถานการณ์ โดย
แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ของโลก ที่ประกาศอนุญาตให้มีการ
ฉีดวัคซีนผสมต่างยี่ห้อกันได้ ในช่วงที่ทั่วโลกขาดแคลนวัคซีน และการ
ส่งมอบวัคซีนจากผู้ผลิตที่ล่าช้า ที่นับว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ถึงแม้ว่าจะมี
กลุ่มต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยของการผสมของวัคซีนต่างยี่ห้อก็ตาม แต่
ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ขั้นวิกฤตในช่วงเดือน พค-มิย 64 ทำให้
แคนาดาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลผลการศึกษาวัคซีน
ข้ามยี่ห้ออย่างจำกัด โดยสุดท้ายแล้ว ภาครัฐได้ประเมินปัจจัยรอบด้าน 
และได้ตัดสินใจให้อนุญาตให้มีการฉีดสลับยี่ห้อกันได้เนื่องจากให้เหตุ
ผลสรุปได้ว่า “Benefits outweight the risk” (ผลดีมีมากกว่าผลเสีย 

เมื ่อพิจารณาผลรอบด้านแล้ว) ที่ทำให้แคนาดาสามารถควบคุม
สถานการณ์ Covid-19 ได้ในที่สุด   
           ทุกวันนี้รัฐบาลออนแทริโอ (ที่ตั้งของเมืองโทรอนโต) ได้เริ่ม
ทยอยเป ิดเม ืองในข ั ้นที่  3 (Step 3) โดยจะเริ่มในว ันศุกร์ที่  16 
กรกฎาคม 2564 ที่ปรับเร็วขึ ้น 5 วัน จากเดิมวันที่ 21 กรกฏาคม 
2564 เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างเป็นรูปธรรม และนโยบาย
การแจกจ่ายวัคซีนได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยจะอนุญาตให้
ร้านอาหารสามารถเปิดได้ Dine-in ได้อีกครั้งแต่ยังคงมีการควบคุม
จำนวนลูกค้าภายในร้าน รวมถึงโรงยิม โรงหนัง สถานท่ีกลางแจ้งต่างๆ 
แต่รัฐบาลก็ยังให้ความกังวลต่อไวรัส Covid-19 สายพันธ์ุเดลต้า ทีเ่ป็น
สายพันธ์ุหลักท่ีแพร่ระบาดหนักท่ัวโลกอยู่ในปัจจุบัน  

                    

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ 

ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 

อัตราตัวเลขผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในแคนาดา (ระลอก 1-3) 
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ความเห็นสำนักงานฯ 
            แคนาดาได้เริ่มเข้าสู่สภาพที่ดีขึ้น ทั้งสภาพเศรษฐกิจ และ
ระบบสาธาณสุข หลังจากท่ีสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศเริ่มปรบั
ดีขึ้น โดยแคนาดาถูกจัดเป็นประเทศ อันดับที่ 7 ของโลก (ณ วันที่ 15 
ก.ค. 2564) ที่มีการแจกจ่ายวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสที่เข้าถึงประชากร
กว่า 69.09% และตัวเลขผู้ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส มีทิศทางที่ปรับ
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ที่
จะเริ่มในช่วงครึ่งหลังป ี2564 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านลบท่ีอาจส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจแคนาดา และการส่งออกไทย-แคนาดา ที่น่าจับตา
มองได้แก่   
           1) ผลกระทบของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ที่ทั่วโลกเฝ้าติดตาม
ดูผลของวัคซีนที่ใช้อยู่นั้นจะมีประสิทธิภาพดีเพียงต่อการป้องกันการ
ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ รวมถึงอัตราการตาย อัตราการที่ผู้ป่วยต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้วก็ตาม 
หรืออาจมีสายพันธ์ุใหม่ๆ ที่วัคซีนในรุ่นปัจจุบันไม่สามารถป้องกันได้  
           2) อัตราเงินเฟ้อ ล่าสุดธนาคารแห่งชาติแคนาดาได้ปรับการ
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี 2564 จากเดิมในกรอบ 2% ไปเป็น 3% 
และมีทีท่าว่าต้องมีการปรับสูงขึ้น ในขณะที่ยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยเชิง
นโยบายที่ 0.25% อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และหาก
ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงเกินในช่วงหลายเดือนจากนี้ไป อาจส่งผลให้
ธนาคารแห่งชาติแคนาดาต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว ก่อนสิ้นปีนี้ซึ่ง
แต่เดิมคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นในภายในกลางปีหน้า  
           3) ค่าขนส่งทางเรือ/อากาศ ที่ปรับสูงขึ้นกว่า 100-300% 
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยเดือน กค-ตค ของแต่ละปีจะเป็นช่วง “พีค”
ของการขนส่งสินค้าจากเอเชียมาภูมิภาคอเมริกาเหนือ  เพื่อเตรียม
สต็อกสำหรับเทศกาลคริสต์มาส โดยคาดว่าค่าขนส่งที่ เพิ ่มขึ ้นจะ
สามารถปรับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้เร็วสุด หลังช่วงตรุษจีน 2565 (1 ก.พ. 
65) ซึ่งทุกวันนี้สินค้าที่จำหน่ายในแคนาดา (ที่มาจากการนำเข้า) ได้
เริ่มทยอยปรับราคาขึ้นแล้ว สะท้อนกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเป็นการ
กดดันภาวะเงินเฟ้อ (Cost Push Inflation) ในช่วงครึ ่งหลังของปี 
2564 ที่ต้องจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
            ติดตามความเคลื ่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่
กรมส่งเสร ิมการค้าระหว่างประเทศ โทร.1169 (หากโทรจาก
ต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)  
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