
 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

อัตราการจางงานในแคนาดาขยายตัวอยางมีนัยสําคัญ  
 

                เศรษฐกิจของแคนาดามีแนวโนมที่ ดีขึ้น หลังจากการ
เปดเผยขอมูลการจางงานลาสุดในเดือนเมษายน 2562 มีการจางงาน
เพิ่มขึ้นซ่ึงรวมถึงคาแรงงานที่สูงขึ้นน้ัน เปนสัญญาณบงบอกวาเศรษฐกิจ
ในแคนาดาขยายตัวไดดีที่สุดในรอบ 6 เดือนที่ผานมา  
 

                ขอมูลลาสุด จากหนวยงานสํานักงานสถิติแหงชาติแคนาดา 
(Statistics Canada) ไดบงชี้วา ในเดือนเมษายนมีการเพิ่มอัตราการจาง
งานขึ้นเปน 106,500 ตําแหนง ซ่ึงเปนสถิติการจางงานที่ขยายตัวสูงสุด
นับต้ังแตการจัดเก็บขอมูลต้ังแตป 2519 ซ่ึงทําใหนักเศรษฐศาสตร
คาดการณวาการจางงานจะเพิ่มขึ้น 12,000 ตําแหนง และอัตราการ
วางงานของประเทศจะลดลง 5.7% จาก 5.8% ในเดือนมีนาคม 2562  
 

 

   

 คาเงินเหรียญแคนาดาไดพุงสูงขึ้นทันที 0.7% ไปอยูที่ระดับ 
0.74 (US:Can) และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของแคนาดา
ระยะเวลา 2 ปเพิ่มขึ้น 4 จุด (basis) มาอยูที่ระดับ 1.62% เน่ืองจากนัก
ลงทุนมองวาธนาคารแหงแคนาดาอาจตองใชนโยบายลดอัตราดอกเบ้ีย
เพื่อกระตุนเศรษฐกิจเปนการแสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจกําลังแข็งแกรงขึ้น 
ในชวงระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา แคนาดาไดเพิ่มจํานวนงาน 426,400 
ตําแหนง ซ่ึงเพิ่มขึ้นมากที่สุด นับต้ังแตป 2550 และขยายเพิ่มขึ้น 2.3% 
ในชวงเวลาหลังจากน้ัน และในชวงสองปที่ผานมาเศรษฐกิจไดเพิ่มงานถึง 
700,000 ตําแหนงอีกดวย 

เม่ือเปรียบเทียบภาพรวมของเศรษฐกิจในเดือนมีนาคม 2562 
อัตราการจางงานในเดือนเมษายนไดเพิ่มมากขึ้น 0.6% และเปนอัตรา
สัดสวนที่ สูงที่ สุดต้ังแตป 2537 แตถาเจาะลึกเขาไปจะพบวาเดือน
เมษายนที่ผานมา ภาคเอกชนไดมีจํานวนอัตราการจางงานแบบเต็มเวลา 

(Fulltime Position) เพิ่มจาก 73,000 ไปเปน 83,800 ตําแหนง การ
จางงานที่เพิ่มขึ้นน้ัน เปนการเพิ่มในหลายสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนงานใน
ภาคการผลิตสินคาและธุรกิจดานบริการ ไดเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก 
ในขณะที่การจางงานตําแหนงในดานการคาสงและคาปลีก (Wholesale 
and retail trade) เพิ่มขึ้น 32,400 อัตรา ในสวนภาคธุรกิจกอสราง 
(Construction) ไดมีตําแหนงงานเพิ่มขึ้น 29,200 อัตรา  

 

   นอกจากน้ีไดระบุใหเห็นวามีอัตราการจางงานในแบบชั่วคราว 
(Part-time) เพิ่มขึ้น 66,400 ตําแหนง ในประชากรผูมีอายุต้ังแต 15 ป
ถึง 24 ป ทําใหอัตราวางงานในกลุมเยาวชนลดลงจาก 10.7% เม่ือเดือน
ที่แลว (มี.ค. 62) มาเปน 10.3% ในเดือนเมษายน 2562  
 

  แมวาอัตราคาแรง อัตราเงินเดือน ของแรงงานสวนใหญ ในปที่
ผานมา (2561) แทบจะไมมีการปรับขึ้น แตในปน้ีไดมีสัญญาณปรับสูงขึ้น
โดยอัตราคาจางเพิ่มขึ้น 2.5% ในเดือนเมษายน 2562 ซ่ึงเปนการขยาย
เพิ่มขึ้นเร็วที่สุด นับต้ังแตเดือนกันยายน 2561 ซ่ึงเปนสัญญาณการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ เปนรูปธรรม เน่ืองจากจํานวน
ตําแหนงงานเพิ่มขึ้น และอัตราคาจางเงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นดวย อีกทั้ง
จํานวนชั่วโมงการจางงาน มีอัตราเฉล่ียเพิ่มสูงขึ้น 1.3%  สะทอนใหเห็น
ถึงการขยายตัวของธุรกิจ และความตองการแรงงานใหมๆ เพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉพาะแรงงานของกลุมเยาวชน (อายุไมเกิน 25 ป) และกลุมผูที่ยาย
ถิ่นฐานมาแคนาดา (Immigrant) โดย 2 กลุมน้ีไดเขาตลาดแรงงาน ที่มี
การจางงานสูงถึง 108,100 ตําแหนง ในเดือนเมษายน 2562  
 

   ในเกือบทุกรัฐของแคนาดา ไดมีการจางงานที่เพิ่มมากขึ้น
อยางเห็นไดชัดเจน อยางเชน รัฐอัลเบอรตา (Alberta) สามารถสรางงาน
ใหมๆ ไดถึง 21,400 ตําแหนง รัฐออนแทริโอ (Ontario) มีการจางงาน
เพิ่มสูงขึ้น 47,000 ตําแหนง นับต้ังแตตนปจนถึงปจจุบัน การเพิ่มจํานวน
ตําแหนงงานในรัฐที่ใหญที่สุดในแคนาดา (รัฐออนแทริโอ) มีจํานวนสูงถึง 
205,000 ตําแหนง การจางงานในรัฐควิเบก (Quebec) รัฐใหญอันดับ
สองแคนาดาไดเพิ่มตําแหนงงานสูงถึง 38,000 อัตรา และอัตราการ
วางงานไดลดลง 4.9% ซ่ึงถือวาเปนอัตราการวางงานที่ตํ่าที่สุดต้ังแตป 
2519 

สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ นครโทรอนโต 
ขาวเดนประจําสัปดาห 

ระหวางวันท่ี 13 พฤษภาคม - 17 พฤษภาคม 2562 
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               การเพิ่มของการจางงานกลุมเยาวชนที่เพิ่มขึ้น แสดงใหเห็น
วาอัตราการวางงานในภาพรวม (จากประชากรทุกกลุมอายุ) มีทิศทาง
ลดลงอยางแทจริง ซ่ึงในอดีตกลุมคนวางงานสวนใหญจะเปนกลุมเยาวชน
ที่มีอายุตํ่ากวา 25 ป หรือนักเรียน นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม ที่ไมสามารถหา
งานทําได แตทุกวันน้ีตลาดแรงงานแคนาดาและเศรษฐกิจแคนาดาได
พลิกตัวขยายตัวอยางตอเน่ืองอยางมีนัยสําคัญ โดยอางอิงไดจากขอมูล
สถิติลาสุด   
    
ความเห็นของสคต. 
    ตัวเลขเศรษฐกิจลาสุดไดสะทอนถึงทิศทางเศรษฐกิจของ
แคนาดาที่เร่ิมมีการขยายตัวอยางเปนรูปธรรม ชัดเจน ทั้งในเร่ืองของการ
การจางงานที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายลงทุนของภาคเอกชน อยางไรก็ตาม 
แคนาดา (ที่เหมือนกับทั่วโลก) อาจไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอก ที่
อาจมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ อาทิ ผลกระทบของสงครามการคา (Trade 
War) ระหวางสหรัฐฯ-จีน ซ่ึงสหรัฐฯ เปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของ
แคนาดา และจีนก็เปนแหลงสินคานําเขาของแคนาดาอันดับ 2 รวมถึง 
Brixit ที่สหราชอาณาจักรเปนประเทศคูคาที่สําคัญของแคนาดา (ตลาด
สงออกอันดับ 3 ของแคนาดา) รวมไปถึงปญหาทางการเมืองระหวาง
แคนาดา-จีน ในการจับกุมผูบริหารบริษัท หัวเหวย (Huawei) ที่เร่ิมมีผล
ตอการคาระหวางจีน-แคนาดา โดยจีนไดเร่ิมตอบโต กีดกันสินคาจาก
แคนาดา ต้ังแตเมล็ดคาโนลาที่มูลคากวา 860 ลานเหรียญสหรัฐฯ/ป และ
ยุติการหารือเร่ืองการลงทุนในแคนาดา และรวมถึงการเจรจา FTA 
ระหวางสองประเทศ ทีส่ถานการณอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต 
ที่ผูประกอบการไทยควรติดตามสถานการณเศรษฐกิจแคนาดาอยาง
ใกลชิด  
               ติดตามความเคล่ือนไหวในการคาระหวางประเทศผาน
เว็บไซตกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศที่ www.ditp.go.th และ 
www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเร่ืองการคาระหวางประเทศที่
กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ โทร.1169 (หากโทรจากตางประเทศ 
โปรดติดตอที่ โทร. +66 2792 6900)  
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