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แคนาดา 

(Canada) 

 
 

เมืองหลวง ออตตาวา  

 

ท่ีต้ัง ต้ังอยู+ทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ พ้ืนท่ี 9,984,670 ตร.กม. มีขนาดใหญ+อันดับ 2 

ของโลก (รองจากรัสเซีย) มีพรมแดนทางบกติดกับสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีชายฝTUงทะเลยาว 

202,080 กม. 

 

อาณาเขต       
  ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอารWกติก  

  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

  ทิศใตX ติดกับสหรัฐฯ (8,893 กม. รวมพ้ืนท่ีส+วนท่ีติดกับรัฐอะแลสกา 2,477 กม.)  

  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟ\กเหนือ และรัฐอะแลสกาของสหรัฐฯ 

 

ภูมิประเทศ  ส+วนใหญ+เป]นท่ีราบ มีภูเขาทางทิศตะวันตกและท่ีราบต่ำทางดXานตะวันออกเฉียงใตX พ้ืนท่ี

บริเวณชายฝTUงตะวันออกส+วนใหญ+ไม+อุดมสมบูรณWและไม+เหมาะต+อการเพาะปลูก ยกเวXนรัฐปรินซWเอดเวิรWด 

ไอแลนดWเป]นท่ีราบหุบเขาท่ีมีความสมบูรณW บริเวณท่ีราบลุ+มแม+น้ำเซนตWลอเรนซWและทะเลสาบใหญ+มีประชากร
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มากท่ีสุด เป]นศูนยWกลางทางการเกษตร เมืองท+า เมืองอุตสาหกรรมและเมืองสำคัญทางธุรกิจ เขตทุ+งหญXาแพรรี

เป]นท่ีราบอุดมสมบูรณWและเทือกเขา ชายฝTUงทางตะวันตกมีฝนตกชุกและปfาหนาแน+นเป]นเมืองท+าและ

ศูนยWกลางทางเศรษฐกิจ 

 

ภูมิอากาศ  แบบภาคพ้ืนทวีป มี 4 ฤดู ภูมิอากาศของแคนาดาแตกต+างกันไป ต้ังแต+หนาวจัดทางตอนบน

และอากาศเย็นทางตอนล+างของประเทศ สภาพภูมิอากาศของฝTUงตะวันออกแตกต+างจากฝTUงตะวันตกมาก 

ปริมาณน้ำฝน 500-3,000 มม.  ท้ังน้ี แคนาดาเป]นประเทศท่ีมีฤดูหนาวนานถึง 5 เดือน อุณหภูมิอาจจะลดต่ำ 

ลงมากกว+า -25 องศาเซลเซียส โดยกรุงออตตาวามีอุณหภูมิในช+วงฤดูหนาวเฉล่ีย -6 ถึง -16 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร   38,929,902  คน (ปn 2565) เป]นชาวแคนาดา 32.3% อังกฤษ 18.3% สกอต 13.9% 

ฝร่ังเศส 13.6% ไอริช 13.4% เยอรมัน 9.6% จีน 5.1% อิตาลี 4.6% อเมริกันอินเดียน 4.4% ชาวอินเดียท่ี

อพยพมาอาศัยในแถบแคริบเบียน 4% และอ่ืน ๆ อัตราส+วนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ปn 15.99% 

อายุ 15-64 ปn  65.03% อายุ 65 ปnขึ้นไป 18.98% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 83.8 ปn เพศชาย 

81.52 ปn เพศหญิง 86.21  ปn อัตราการเกิด 10.17 คนต+อประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 8.12 คนต+อ

ประชากร 1,000 คนอัตราการเพ่ิมของประชากร 0.75%  

 

ศาสนา   คริสตWนิกายคาทอลิก 39% คริสตWนิกายโปรเตสแตนตW 20.3% (United Church 6.1%, 

Anglican 5%, Baptist 1.9%, Lutheran 1.5%) คริสตWนิกายอ่ืน ๆ 6.3% อิสลาม 3.2% ฮินดู 1.5% ซิกขW 1.4% 

พุทธ 1.1% ยิว 1% อ่ืน ๆ 0.6% และไม+นับถือศาสนา 23.9% 

 

ภาษา   ภาษาอังกฤษ (58.7%) และฝร่ังเศส (22%) เป]นภาษาราชการ ภาษาปTนจาบ (1.4%) อิตาลี (1.3%) 

สเปน (1.3%) เยอรมัน (1.3%) จีนกวางตุXง (1.2%) ตากาล็อก (1.2%) อาหรับ (1.1%) ภาษาอ่ืน ๆ (10.5%) 

 

การศึกษา  ประชากรต้ังแต+อายุ 15 ปnข้ึนไปสามารถอ+านออกและเขียนไดX อัตราการรูXหนังสือท้ัง 2 เพศ

เท+ากัน 99% งบประมาณดXานการศึกษา 11.4% ของ GDP การศึกษาภาคบังคับ 12 ปn 

 

การก0อต้ังประเทศ  ฝร่ังเศสเขXายึดครองแคนาดาฝTUงตะวันออกเม่ือปn 2077 และเร่ิมต้ังถ่ินฐานเม่ือปn 2147 

ต+อมาเกิดปTญหาขัดแยXงดXานประมงและการคXาขนสัตวWระหว+างฝรั่งเศสกับสหราชอาณาจักรเมื่อปn 2256 

ในที่สุดดินแดนแคนาดาก็ตกเป]นของสหราชอาณาจักร แคนาดาไดXสิทธิปกครองตนเองเมื่อปn 2392 และ

เม่ือปn 2410 ไดXมีการต้ัง Dominion of Canada ในลักษณะสมาพันธรัฐ ซ่ึงประกอบดXวย Upper และ Lower 

Canada (รัฐออนแทรีโอ, ควิเบก, โนวาสโกเชียและนิวบรันสวิกในปTจจุบัน) และไดXขยายไปยังรัฐภาคตะวันตก

จนถึงรัฐบริติชโคลัมเบีย ต+อมาเม่ือปn 2474 แคนาดาไดXรับสถานะเป]นประเทศท่ีเท+าเทียมกับสหราชอาณาจักร 
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โดยมีกษัตริยWของสหราชอาณาจักรเป]นพระประมุข นิวฟTนดWแลนดWและแลบราดอรWเขXาร+วมเป]นรัฐท่ี 10 ของ

แคนาดาเม่ือปn 2492  

 

วันชาติ  1 ก.ค. 

 

การเมือง  ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (parliamentary democracy) และสมาพันธรัฐ (confederation) 

ภายใตXระบอบราชาธิปไตยภายใตXรัฐธรรมนูญ แบ+งเขตการปกครองเป]น 10 รัฐ (Province) และ 3 ดินแดนหลวง 

(Territory) แต+ละรัฐมีหัวหนXาฝfายบริหารเรียกว+า Premier ประกอบดXวยแอลเบอรWตา บริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา 

นิวบรันสวิก นิวฟTนดWแลนดWและแลบราดอรW โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอ ปรินซWเอดเวิรWดไอแลนดW ควิเบก 

และซัสแคตเชวัน ส+วน 3 ดินแดนไดXแก+ นอรWทเวสตWเทรWริทอรีสW นูนาวุตและยูคอน ระบบกฎหมายใชXหลัก

กฎหมายจารีตประเพณี (English common law) ยกเวXนรัฐควิเบกท่ีกฎหมายแพ+งใชXระบบของฝร่ังเศส  

 ประมุขประเทศ : สมเด็จพระเจXาชารWลสWท่ี 3 แห+งสหราชอาณาจักร ทรงแต+งต้ังผูXแทนพระองคWเป]น

ผูXสำเร็จราชการ (Governor General) โดยคำแนะนำของ นรม.แคนาดา วาระในตำแหน+ง 5 ปn (คนปTจจุบันคือนาง 

Mary May Simon ซ่ึงรับตำแหน+งผูXสำเร็จราชการเม่ือ 26 ก.ค.2564) รองผูXสำเร็จราชการแทนพระองคWปฏิบัติ

หนXาที่เป]นผูXแทนประมุขประจำในแต+ละรัฐ แต+ในทางปฏิบัติผูXสำเร็จราชการแทนพระองคW มีบทบาทเพียงเขXา

ร+วมพิธีสำคัญต+าง ๆ อาทิ การกล+าวเป\ด-ป\ดการประชุมรัฐสภา การแถลงผลงานการบริหารราชการของรัฐบาล ใหX

คำแนะนำ นรม. และ ครม. ในการบริหารประเทศ) โดยมี นรม.เป]นหัวหนXาฝfายบริหาร 

 ฝfายบริหาร : นรม. เป]นหัวหนXาฝfายบริหาร/รัฐบาล เป]นผูXมีอำนาจบริหารประเทศท่ีแทXจริง 

นรม.คนปTจจุบันคือ นาย Justin Pierre James Trudeau  ครม. (Federal Ministry) คัดเลือกโดย นรม. 

ส+วนใหญ+มาจากพรรครัฐบาล  

 ฝfายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภาคือ วุฒิสภา มีสมาชิก 105 คน ไดXรับการแต+งต้ังโดยผูXสำเร็จ

ราชการแทนพระองคWตามคำแนะนำของ นรม. สามารถดำรงตำแหน+งไดXจนอายุครบ 75 ปn ท้ังน้ี ผูXไดXรับการ

แต+งต้ังเป]นวุฒิสมาชิกก+อน 2 มิ.ย.2508 จะดำรงตำแหน+งตลอดชีพ และสภาผูXแทนราษฎรมีสมาชิก 338 คน  

มาจากการเลือกต้ังโดยตรง มีวาระในตำแหน+ง 4 ปn การเลือกต้ังคร้ังล+าสุดมีข้ึนเม่ือ 20 ก.ย.2564 (การเลือกต้ัง   

คร้ังต+อไปจะจัดข้ึนในปn 2568) ผลการเลือกต้ังคร้ังท่ีผ+านมาพรรค Liberal Party ไดXรับคะแนน 33.12%  ไดXเป]น

รัฐบาล พรรค Conservative 34.34% พรรค New Democratic Party 15.98% พรรค Bloc Québécois 

7.63% พรรค Greens 6.55% พรรคอ่ืน ๆ 1.62% พรรค Liberal Party ไดXต้ังรัฐบาลเสียงขXางนXอย   

 ฝfายตุลาการ : มีศาลสหพันธรัฐซ่ึงเป]นศาลของรัฐบาลกลางและศาลช้ันตXนของแต+ละรัฐ ศาล

ช้ันตXน ศาลอุทธรณWและศาลสูงจะข้ึนตรงต+อศาลสูงสุดแคนาดา ผูXพิพากษาสามารถดำรงตำแหน+งจนอายุครบ 75 ปn 

 พรรคการเมืองสำคัญ : พรรค Bloc Québécois มีนาย Yves-François Blanchet เป]น

หัวหนXาพรรค พรรค Conservative Party of Canada (CPC) นาย Pierre Poilievre  เป]นหัวหนXาพรรค  พรรค 

Green Party น.ส. Amita Kuttner เป]นหัวหนXาพรรค พรรค Liberal Party (พรรครัฐบาล) นาย Justin Trudeau 
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เป]นหัวหนXาพรรค พรรค New Democratic Party (NDP) นาย Jagmeet Singh เป]นหัวหนXาพรรค และ

พรรค People's Party of Canada  นาย Maxime Bernier เป]นหัวหนXาพรรค 

 กลุ+มกดดันทางการเมือง : ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมรถยนตW กลุ+มนักธุรกิจ อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑW ธนาคารพาณิชยW ภาคการสื่อสาร อุตสาหกรรมพลังงาน กลุ+มนักเคลื่อนไหวดXานสิ่งแวดลXอม 

กลุ+มขXาราชการ อุตสาหกรรมเหมืองแร+ และสหภาพแรงงาน    

 

เศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจเสรีใชXกลไกตลาดสนับสนุนการลดภาษีและปกป¤องผลประโยชนWของชาวแคนาดา 

เป]นประเทศอุตสาหกรรมท่ีใชXเทคโนโลยีในการผลิตสูง ระบบเศรษฐกิจมีความคลXายคลึงกับสหรัฐฯ ท้ังรูปแบบ

การผลิต และมาตรฐานการครองชีพสูง หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ยุติลง ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหมืองแร+

และภาคบริการของแคนาดาเติบโตอย+างรวดเร็ว แคนาดาเป]นประเทศท่ีมีมาตรการการคXาท่ีเสรีและโปร+งใส

มากท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก เศรษฐกิจพ่ึงพาการคXาจากต+างประเทศเป]นหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ขณะท่ี

ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเติบโตอย+างรวดเร็วเน่ืองจากมีปริมาณน้ำมันสำรองมากเป]นอันดับ 3 ของโลก รองจาก

ซาอุดีอาระเบียและเวเนซุเอลา 

  ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ไดXแก+ ขXาวสาลี ขXาวบารWเลยW พืชท่ีใชXเล้ียงสัตวWและทำน้ำมัน ยาสูบ 

ผลไมX ผัก ผลิตภัณฑWนม ผลิตภัณฑWจากปfาไมXและปลา อุตสาหกรรมหลัก ไดXแก+ อุปกรณWการขนส+ง เคมีภัณฑW แร+ธาตุ 

ผลิตภัณฑWอาหาร ผลิตภัณฑWไมXและกระดาษ ผลิตภัณฑWจากปลา ป\โตรเลียมและก¥าซธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ 

ไดXแก+ แร+เหล็ก นิกเกิล สังกะสี ทองแดง ทองคำ ตะก่ัว สินแร+หายาก (rare earth ประกอบดXวยสแกนเดียม 

อิตเทรียม และกลุ+มอนุกรมเคมีแลนทาไนดW 15 ชนิด) ธาตุโมลิบดินัม โพแทช เพชร เงิน ถ+านหิน ป\โตรเลียม 

ก¥าซธรรมชาติ ไฟฟ¤าพลังน้ำ ปfาไมXและสัตวWปfา นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปTจจุบัน คือการฟ¦§นฟูเศรษฐกิจ

ใหXกลับมาแข็งแกร+งภายหลังการแพร+ระบาดของโรค COVID-19 การสรXางความแข็งแกร+งภาคการเงินและ   

การคลังการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชXพลังงานสะอาด ขยายการคXากับต+างประเทศโดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม+

ในเอเชียมากข้ึน (จีนและอินเดีย) เพ่ือกระจายการส+งออก กระตุXนการสรXางงาน เพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สรXางความม่ังค่ังในระยะยาวของประเทศท่ีม่ันคง ท้ังน้ี แคนาดาใหXความสำคัญลำดับแรกกับสหรัฐฯ และ

ประเทศในลาตินอเมริกาในฐานะประเทศเพ่ือนบXานและประเทศคู+คXาหลัก  

 

 สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : ดอลลารWแคนาดา (CAD)  

  อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารVสหรัฐ :  1 ดอลลารWสหรัฐ : 1.38 CAD  

 อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท :  1 บาท : 0.036 CAD (ต.ค.2565) 

 

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปn 2564) 

ผลิตภัณฑWมวลรวมในประเทศ (GDP) :  1,740 ลXานดอลลารWสหรัฐ   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  3.9%  

รายไดXเฉล่ียต+อหัวต+อปn :  57,406  ดอลลารWสหรัฐ  
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แรงงาน :  20.3  ลXานคน  

อัตราการว+างงาน : 5.2%  

อัตราเงินเฟ¤อ : 7%   

มูลค+าส+งออก :  631,300 ลXานดอลลารWสหรัฐ    

สินคXาส+งออก : ยานยนตWและอะไหล+ เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม เคร่ืองบิน อุปกรณWส่ือสารโทรคมนาคม เคมีภัณฑW 

พลาสติก ปุ«ย เย่ือกระดาษ ไมXซุง น้ำมันดิบ ก¥าซธรรมชาติไฟฟ¤าและอะลูมิเนียม  

คู+คXาส+งออก : สหรัฐฯ จีน สหราชอาณาจักร ญ่ีปุfน เม็กซิโก เยอรมนี เกาหลีใตX 

มูลค+านำเขXา :  613,600 ลXานดอลลารWสหรัฐ   

สินคXานำเขXา : เคร่ืองจักรและอุปกรณW ยานยนตWและอะไหล+ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑW ไฟฟ¤า สินคXาอุปโภคบริโภคคงทน 

คู+คXานำเขXา : สหรัฐฯ  จีน  เม็กซิโก  เยอรมนี   ญ่ีปุfน   สหราชอาณาจักร เกาหลีใตX อิตาลี เนเธอรWแลนดW     

ทุนสำรองเงินตราต+างประเทศ :  76,400  ลXานดอลลารWสหรัฐ  

หน้ีต+างประเทศ : 3.2 ลXานลXานดอลลารWสหรัฐ  

 

การทหาร  กำลังพลประจำการรวม 66,500 นาย ประกอบดXวย ทบ. 22,500 นาย ทร. 12,600 นาย ทอ. 

12,100 นาย กำลังพลสำรอง 34,400 นาย และกำลังพลก่ึงทหาร 4,500 นาย งบประมาณทางทหาร 36,300 

ลXานดอลลารWสหรัฐ ยุทโธปกรณW อาทิ รถถัง 82 คัน รถลำเลียงพลหุXมเกราะ 1,976 ป¦นใหญ+ชนิดลาก 163 

กระบอก เคร่ืองบินโจมตี/สกัดก้ัน 110 เคร่ือง  เคร่ืองบินลำเลียง 46 เคร่ือง เคร่ืองบินฝ¬ก 109 ลำ เฮลิคอปเตอรW 

150 ลำ เรือฟรีเกต 12 ลำ เรือดำน้ำ 4 ลำ เรือตรวจการณWชายฝTUง 20 ลำ  

  
สมาชิกองคVการระหว0างประเทศ ไดX แก+  ADB (nonregional member), AfDB (nonregional member), 

APEC, Arctic Council, ARF, ASEAN (dialogue partner), Australia Group, BIS, C, CD, CDB, CE 

(observer), EAPC, EBRD, EITI (implementing country), FAO, FATF, G-7, G-8, G-10, G-20, IADB, 

IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD 

(partners), IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, 

MINUSTAH, MONUSCO, NAFTA, NATO, NEA, NSG, OAS, OECD, OIF, OPCW, OSCE, Pacific 

Alliance (observer), Paris Club, PCA, PIF (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, 

UNMISS, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO และ ZC 

 

วิทยาศาสตรVและเทคโนโลยี รัฐบาลและภาคเอกชนแคนาดามีนโยบายส+งเสริมการวิจัยและพัฒนา    

ดXานวิทยาศาสตรWและเทคโนโลยี เพ่ือนำไปใชXประโยชนWในดXานการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    

ปfาไมX  ประมง พลังงาน การก+อสรXาง สุขภาพและทรัพยWสินทางปTญญา แคนาดายังมีความกXาวหนXา  

ดXานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศโดยมีการวิจัยดXานการบินการพัฒนาจรวดและดาวเทียม แคนาดาเป]น

ประเทศท่ี 3 ท่ีปล+อยดาวเทียมข้ึนสู+อวกาศต+อจากสหภาพโซเวียต (รัสเซีย) และสหรัฐฯ รัฐบาลแคนาดาใชX
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จ+ายเงินในดXานการวิจัยและการพัฒนา (research and development-R&D) ในประเทศประมาณ 21,000

ลXานดอลลารWแคนาดา หรือประมาณ 562,036 ลXานบาท  

  

การขนส0งและโทรคมนาคม   ท+าอากาศยาน 1,467 แห+ง ใชXการไดXดี 523 แห+ง เสXนทางรถไฟ 49,422 กม. ถนน 

1,042,300 กม. ใชXการไดXดี 415,600 กม. เสXนทางน้ำ 636 กม. การโทรคมนาคม : โทรศัพทWพ้ืนฐาน 13.93

ลXานเลขหมาย โทรศัพทWเคลื่อนที่ 33.05 ลXานเลขหมาย รหัสโทรศัพทW +1 จำนวนผูXใชXอินเทอรWเน็ต 36.89 

ลXานคน รหัสอินเทอรWเน็ต .ca 

 

การเดินทาง  นักท+องเท่ียวชาวไทยท่ีตXองการเดินทางเขXาแคนาดาไม+จำเป]นตXองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป¤องกัน 

โรค COVID-19 หลังจากแคนาดายกเลิกมาตรการบังคับฉีดวัคซีน COVID-19 แก+ผูXเดินทางเขXาประเทศต้ังแต+    

1 ต.ค.2565 เป]นตXนไป อย+างไรก็ดี นักท+องเท่ียวชาวไทยยังตXองกรอกขXอมูลดXานสุขภาพผ+านแอปพลิเคชัน 

ArriveCAN ในการเดินทางไปท+าอากาศยานนานาชาติโตรอนโต แวนคูเวอรW และมอนทรีออล มีเท่ียวบินบินตรง

จาก กทม.-แวนคูเวอรW โดยสายการบิน Air Canada เร่ิมบิน ธ.ค.2565 

  

สถานการณVสำคัญท่ีน0าติดตาม   

                   1) การดำเนินมาตรการรับมือเศรษฐกิจท่ีอาจเขXาสู+ภาวะถดถอยในปn 2566 โดยรัฐบาลแคนาดา

ประกาศแผนใหXความช+วยเหลือทางการเงินแก+ชาวแคนาดาท่ีไดXรับผลกระทบจากการแพร+ระบาดของโรค 

COVID-19 เร+งฟ¦§นฟูอุตสาหกรรมท+องเท่ียวและการบิน รวมท้ังมีแผนรับผูXอพยพเพ่ิมเติมในปn 2567   

                   2) การเป]นพ้ืนท่ีเคล่ือนไหวของกลุ+มสนับสนุนการแยกรัฐปTญจาบออกจากอินเดียทำใหX 

สอท.อินเดีย ณ ออตตาวา แจXงเตือนใหXชาวอินเดียในแคนาดาเพ่ิมความระมัดระวังการก+อเหตุของกลุ+ม 

หัวรุนแรงและการจัดกิจกรรมต+อตXานชาวอินเดียในแคนาดา  

                   3) การประกาศใชXนโยบายยุทธศาสตรWอินโด-แปซิฟ\กของแคนาดาช+วงปลายปn 2565 รวมท้ัง 

ความสัมพันธWระหว+างแคนาดากับสหรัฐฯ และความร+วมมือระหว+างกลุ+มพันธมิตรต+างๆ  

4) บทบาทของแคนาดาต+อวิกฤตยูเครนหรือสถานการณWความขัดแยXงท่ีสำคัญในภูมิภาคต+าง ๆ   

 

ความสัมพันธVไทย-แคนาดา 

 ไทยกับแคนาดาสถาปนาความสัมพันธWทางการทูตกันต้ังแต+ 8 พ.ย.2504 และเป\ด สอท.      

ณ ออตตาวา (เขตอาณาครอบคลุมเกรนาดา ตรินิแดดและโตเบโก จาเมกา และสาธารณรัฐโดมินิกัน) 

ไทยตั้งสถานกงสุลใหญ+ ณ แวนคูเวอรW เพื ่อดูแลรัฐดXานตะวันตกของแคนาดาและจัดตั้งสถานกงสุล

กิตติมศักดิ์ ณ เมืองคัลการี เอ็ดมันตัน มอนทริออล และโตรอนโต ส+วนแคนาดาไดXตั้ง สอท. ณ กรุงเทพฯ 

(มีเขตอาณาครอบคลุมลาว กัมพูชา และเมียนมา) เม่ือปn 2510 และต้ังสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ จ.เชียงใหม+ 

 ไทยกับแคนาดามีความสัมพันธWท่ีราบร่ืนและเป]นมิตรโดยมีการส+งเสริมความร+วมมือ  

ท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีใหXดำเนินไปอย+างสรXางสรรคWและเป]นประโยชนWต+อกันนับต้ังแต+สถาปนา
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ความสัมพันธWทางการทูตเม่ือปn 2504 แต+ความสัมพันธWชะงักลงเน่ืองจากสถานการณWการเมืองในไทยและ

กลับมาสู+ระดับปกติหลังจากมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง 

 ความสัมพันธWดXานการคXา ปn 2564 มูลค+าการคXาทวิภาคี 86,396.58 ลXานบาท ไทยส+งออก

58,386.44 ลXานบาท และนำเขXา 28,010.14  ลXานบาท ไทยไดXเปรียบดุลการคXา 30,376.3 ลXานบาท สินคXา

ส+งออกสำคัญของไทย ไดXแก+ อาหารทะเลกระป«องและแปรรูป ขXาว ผลิตภัณฑWยาง เครื่องคอมพิวเตอรW 

อุปกรณWและส+วนประกอบ รถยนตW อุปกรณWและส+วนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเคร่ืองใชXไฟฟ¤าท่ีใหXความรXอน 

ผลไมXกระป«องและแปรรูป เคร่ืองจักรกลและส+วนประกอบ ผลิตภัณฑWขXาวสาลีและอาหารสำเร็จรูป เหล็ก 

เหล็กกลXาและผลิตภัณฑW อุปกรณWกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอรWและไดโอด ยางพารา กุXงสด แช+เย็นและแช+แข็ง 

รถจักรยานยนตWและส+วนประกอบ เคร่ืองนุ+มห+ม สินคXานำเขXาสำคัญของไทย ไดXแก+ เคร่ืองเพชรพลอย อัญมณี 

เงินและทองคำ เย่ือกระดาษและเศษกระดาษ พืชและผลิตภัณฑWจากพืช เคร่ืองจักรกลและส+วนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟ¤า สัตวWและผลิตภัณฑWจากสัตวW เคมีภัณฑW ส+วนประกอบและอุปกรณWรถยนตW เครื ่องมือ

วิทยาศาสตรWและการแพทยW ผลิตภัณฑWเวชภัณฑWและเภสัชกรรม สินแร+โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑW   

สัตวWน้ำสด แช+แข็ง แปรรูปและก่ึงแปรรูป สบู+ ผงซักฟอกและเคร่ืองสำอาง  

 ขXอตกลงสำคัญ : ความตกลงดXานการพาณิชยW (22 เม.ย.2512) ความตกลงประกันภัย

การลงทุนต+างประเทศ (5 ม.ค.2526) อนุสัญญาว+าดXวยการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซXอน (16 ก.ค.2528) 

ความตกลงว+าดXวยความร+วมมือทางเศรษฐกิจไทยกับแคนาดา (11 ก.ค.2531) และการจัดต้ังคณะกรรมาธิการ

ร+วมทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา (มิ.ย.2539) ขXอตกลงทวิภาคีส่ิงทอเพ่ือควบคุมปริมาณการส+งออกสินคXาเส้ือผXา

และสิ่งทอไปแคนาดา (1 ม.ค.2538) ความตกลงเพื่อการส+งเสริมและคุXมครองการลงทุน (17 ม.ค.2540) 

ความตกลงว+าดXวยการยอมรับร+วมกันในเรื่องการตรวจสอบสินคXาสัตวWน้ำและผลิตภัณฑWและระบบควบคุม 

(9 เม.ย.2540) บันทึกความเขXาใจว+าดXวยความร+วมมือดXานส่ิงแวดลXอมระหว+างกระทรวงวิทยาศาสตรWและ

เทคโนโลยีไทยกับกระทรวงส่ิงแวดลXอมแคนาดา (17 ม.ค.2540) บันทึกความเขXาใจว+าดXวยการก+อต้ังความร+วมมือ

ดXานวิทยาศาสตรW (30 เม.ย.2540) บันทึกความเขXาใจว+าดXวย CIDA Regional Project Southeast Asia Fund for 

Institutional and Legal Development (16 ต.ค.2543) ปฏิญญาแสดงเจตจำนงในการจัดทำตราสารระหว+าง

รัฐบาลไทยและรัฐบาลแคนาดาว+าดXวยการแลกเปล่ียนเยาวชน (23 มี.ค.2555) บันทึกความเขXาใจระหว+าง

กระทรวงการต+างประเทศและการคXาระหว+างประเทศแคนาดาและสำนักงานตำรวจแห+งชาติดXานการต+อตXาน

การลักลอบขนคนขXามชาติ การก+อการรXาย และอาชญากรรมขXามชาติ (23 มี.ค.2555) ขXอตกลงระหว+าง

แคนาดาและไทยว+าดXวยการขนส+งทางอากาศ (22 มิ.ย.2560) บันทึกความเขXาใจว+าดXวยความร+วมมือดXาน

วิทยาศาสตรW เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว+างกระทรวงวิทยาศาสตรWและเทคโนโลยีกับสภาวิจัยแห+งชาติ

แคนาดา (9 ธ.ค.2562)    

 หมายเหตุ CIDA (Canadian International Development Agency) เป]นองคWกรเพ่ือการ

พัฒนาระหว+างประเทศแห+งประเทศแคนาดาเว็บไซตW: www.cida.gc.ca 

 

--------------------------------------------------- 
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Justin Pierre James Trudeau 

 

ตำแหน0ง   นายกรัฐมนตรีแคนาดา   

 

เกิด    25 ธ.ค.2514 (อายุ 52 ปn/ปn 2566) ท่ีออตตาวา ในรัฐออนทาริโอ  

เป]นบุตรชายคนท่ี 2 ของนาย Pierre Elliott Trudeau อดีต นรม.แคนาดา   

คนท่ี 15 กับนาง Margaret Sinclair Trudeau ในครอบครัวนักการเมือง

แคนาดา   

 

ศาสนา   คริสตW โดยมีความศรัทธาทางศาสนาเป]นอย+างมาก และยึดถือแนวทาง 

   การดำรงชีวิตตามแนวทางคริสเตียน  

 

สถานภาพ    สมรสกับนาง Sophie Gregoire มีบุตร 3 คน ไดXแก+ Xavier James, Ella- 

  Grace Margaret และ Hadrian Gregoire  

 

การศึกษา   - ปริญญาตรี ดXานวรรณกรรม จาก McGill University และดXานการศึกษา 

จาก The University of British Columbia  

    - จบการศึกษาดXานวิศวกรรมจาก Ecole Polytechnique de Montreal 

จาก University of Montreal  

    - ปริญญาโท ดXานธรณีวิทยาส่ิงแวดลXอม McGill University  

 

ประวัติการทำงาน  

ปn 2550    - ทำงานท่ีสถานีโทรทัศนW CBC  

- ครูสอนวิชาภาษาฝร่ังเศส คณิตศาสตรW และการแสดงท่ีโรงเรียน         

West Point Grey Academy  

 

 



                                                       ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 

 

9 

ประวัติทางการเมือง  

ปn 2531    - เร่ิมชีวิตทางการเมืองในฐานะผูXสนับสนุนพรรค Liberal   

ปn 2550    - ลงสมัครรับเลือกต้ังทXองถ่ินท่ีเขต Papineau ใน Montreal และไดXรับเลือก 

    ใหXเป]นผูXแทนพรรค Liberal ดXวยคะแนนเสียงขXางมาก 690 เสียง 

ปn 2551     - ไดXรับเลือกต้ังใหXดำรงตำแหน+งในวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกพรรคฝfายคXาน  

    และเป]นคนรุ+นใหม+ท่ีมีศักยภาพท่ีจะข้ึนดำรงตำแหน+ง นรม.ในอนาคต  

ปn 2552    - เป]นประธานร+วมในการประชุมพรรค Liberal เม่ือ เม.ย.2552 และเม่ือ     

     ต.ค.2552 ไดXรับแต+งต้ังใหXรับผิดชอบงานดXานพหุวัฒนธรรมและเยาวชนของ 

พรรค Liberal 

ปn 2553    - ไดXรับแต+งต้ังใหXรับผิดชอบงานดXานเยาวชน ประชาชน และผูXอพยพ โดย  

    นาย Trudeau วิจารณWรัฐบาลของนาย Stephen Haper เก่ียวกับนโยบาย 

    การลักลอบคXามนุษยW  

 - รณรงคWช+วยเหลือดXานมนุษยธรรมแก+ผูXประสบภัยแผ+นดินไหวในเฮติ และ

หาทางช+วยเหลือใหXชาวเฮติสามารถอพยพมาต้ังถ่ินฐานในแคนาดา  

ปn 2554    - ชนะการเลือกต้ังท่ัวไปในเขต Papineau แมXว+าพรรค Liberal จะไดX 

คะแนนเป]นอันดับท่ี 3 โดยมีตำแหน+งในสภาผูXแทนราษฎรเพียง 34 

ตำแหน+ง ทำใหXมีกระแสข+าวว+านาย Trudeau อาจจะข้ึนดำรงตำแหน+ง

หัวหนXาพรรค Liberal  

เม.ย.2556     - ดำรงตำแหน+ง Post Secondary Education, Youth and Amateur 

    Sport  

14 เม.ย.2556    - ดำรงตำแหน+งหัวหนXาพรรค Liberal  

4 พ.ย.2558    - ดำรงตำแหน+ง นรม.แคนาดาสมัยท่ี 1 

21 ต.ค.2562            - ดำรงตำแหน+ง นรม.แคนาดาสมัยท่ี 2        

20 ก.ย.2564            - ดำรงตำแหน+ง นรม.แคนาดาสมัยท่ี 3 

 

----------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีแคนาดา 

 

นายกรัฐมนตรี      Justin Pierre James Trudeau 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง  Christina Alexandra "Chrystia" Freeland 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผ+านศึก    Lawrence MacAulay 

และ รมช.กระทรวงกลาโหม 

รมว.กระทรวงกิจการระหว+างรัฐ    Dominic Leblanc 

โครงสรXางพ้ืนฐานและชุมชน       

รมว.กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตรW และอุตสาหกรรม François-Philippe Champagne 

รมว.กระทรวงคมนาคม    Omar Alghabra  

รมว.กระทรวงเกษตรและอาหารเกษตร   Marie-Claude Bibeau 

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจและภาษาราชการ Patty Hajdu  

รมว.กระทรวงสรรพากร     Diane Lebouthillier  

รมว.กระทรวงกลาโหม     Anita Anand  

รมว.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจทXองถ่ิน  Gudie Hutchings 

รมว.กระทรวงกิจการสตรีและความเท+าเทียมทางเพศ Marci Ien 

รมว.กระทรวงการจXางงาน การพัฒนาแรงงาน และ  Carla Qualtrough 

ผูXทุพพลภาพ 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Jean-Yves Duclos  

รมว.กระทรวงการเคหะและความหลากหลายทางสังคม Ahmed Hussen 

รมว.กระทรวงการต+างประเทศ    Mélanie Joly 

รมว.กระทรวงการพัฒนาระหว+างประเทศ  Harjit S. Sajjan 

รมว.กระทรวงครอบครัว เยาวชน และการพัฒนาสังคม Karina Gould 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    Jonathan Wilkinson 

รมว.กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะ   Marco E. L. Mendicino 

รมว.กระทรวงการคXาต+างประเทศ และ   Mary Ng 

รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก และส+งเสริมการส+งออก   

รมว.กระทรวงแรงงาน     Seamus O’Regan Jr. 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดลXอมและความเปล่ียนแปลงของ  Steven Guilbeault 

สภาพอากาศ 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุด   David Lametti 

รมว.กระทรวงประมง มหาสมุทร และกองกำลังรักษา  Joyce Murray 

ชายฝTUงแคนาดา 
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รมว.กระทรวงการบริการสาธารณะและการจัดหา  Filomena Tassi 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมแห+งชาติ   Pablo Rodriguez  

รมว.กระทรวงคนเขXาเมือง ผูXอพยพ และ   Sean Fraser 

ความเป]นพลเมือง    

รมว.กระทรวงบริการกลุ+มชนพ้ืนเมือง   Marc Miller 

รมว.กระทรวงผูXสูงอายุ    Kamal Khera  

รมว.กระทรวงกิจการรัฐในภาคเหนือ   Dan Vandal 

รมว.กระทรวงกีฬาและการพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐควิเบก Pascale St-Onge 

 

----------------------------------------- 

(ต.ค.2565) 


