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แคนาดา 

(Canada) 

 
 

เมืองหลวง ออตตาวา  

 

ท่ีตั้ง ตั้งอยูทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ พ้ืนท่ี 9,984,670 ตร.กม. มีขนาดใหญอันดับ 2 

ของโลก (รองจากรัสเซีย) มีพรมแดนทางบกติดกับสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว มีชายฝงทะเลยาว 

202,080 กม. 

 

อาณาเขต       
  ทิศเหนือ ติดกับมหาสมุทรอารกติก  

  ทิศตะวันออก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ 

  ทิศใต ติดกับสหรัฐฯ (8,893 กม. รวมพ้ืนท่ีสวนท่ีติดกับรัฐอะแลสกา 2,477 กม.)  

  ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแปซิฟกเหนือ และรัฐอะแลสกาของสหรัฐฯ 

 

ภูมิประเทศ  สวนใหญเปนท่ีราบ มีภูเขาทางทิศตะวันตกและท่ีราบต่ำทางดานตะวันออกเฉียงใต พ้ืนท่ี

บริเวณชายฝงตะวันออกสวนใหญไมอุดมสมบูรณและไมเหมาะตอการเพาะปลูก ยกเวนรัฐปรินซเอดเวิรด 

ไอแลนดเปนท่ีราบหุบเขาท่ีมีความสมบูรณ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ำเซนตลอเรนซและทะเลสาบใหญมีประชากร
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มากท่ีสุด เปนศูนยกลางทางการเกษตร เมืองทา เมืองอุตสาหกรรมและเมืองสำคัญทางธุรกิจ เขตทุงหญาแพรรี

เปนท่ีราบอุดมสมบูรณและเทือกเขา ชายฝงทางตะวันตกมีฝนตกชุกและปาหนาแนนเปนเมืองทาและ

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 

 

ภูมิอากาศ  แบบภาคพ้ืนทวีป มี 4 ฤดู ภูมิอากาศของแคนาดาแตกตางกันไป ตั้งแตหนาวจัดทางตอนบน

และอากาศเย็นทางตอนลางของประเทศ สภาพภูมิอากาศของฝงตะวันออกแตกตางจากฝงตะวันตกมาก 

ปริมาณน้ำฝน 500-3,000 มม.  ท้ังนี้ แคนาดาเปนประเทศท่ีมีฤดูหนาวนานถึง 5 เดือน อุณหภูมิอาจจะลดต่ำ 

ลงมากกวา -25 องศาเซลเซียส โดยกรุงออตตาวามีอุณหภูมิในชวงฤดูหนาวเฉลี่ย -6 ถึง -16 องศาเซลเซียส 

 

ประชากร  38,179,131 คน (ป 2564)    

 

รายละเอียดประชากร ประชากรเปนชาวแคนาดา 32.3% อังกฤษ 18.3% สกอต 13.9% ฝรั่งเศส 13.6% 

ไอริช 13.4% เยอรมัน 9.6% จีน 5.1% อิตาลี 4.6% อเมริกันอินเดียน 4.4% ชาวอินเดียท่ีอพยพมาอาศัยใน

แถบแคริบเบียน 4% และอ่ืน ๆ อัตราสวนประชากรจำแนกตามอายุ : อายุ 0-14 ป 15.99% อายุ 15-64 ป  

65.03% อายุ 65 ปข้ึนไป 18.98% อายุขัยเฉลี่ยของประชากรโดยรวม 83.62 ป เพศชาย 81.32 ป เพศหญิง 

86.03 ป อัตราการเกิด 10.2 คนตอประชากร 1,000 คน อัตราการตาย 8.08 คนตอประชากร 1,000 คน

อัตราการเพ่ิมของประชากร 0.77%  

 

ศาสนา   คริสตนิกายคาทอลิก 39% คริสตนิกายโปรเตสแตนต 20.3% (United Church 6.1%, 

Anglican 5%, Baptist 1.9%, Lutheran 1.5%) คริสตนิกายอ่ืน ๆ 6.3% อิสลาม 3.2% ฮินดู 1.5% ซิกข 1.4% 

พุทธ 1.1% ยิว 1% อ่ืน ๆ 0.6% และไมนับถือศาสนา 23.9% 

 

ภาษา   ภาษาอังกฤษ (58.7%) และฝรั่งเศส (22%) เปนภาษาราชการ ภาษาปนจาบ (1.4%) อิตาลี (1.3%) 

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

 

การศึกษา  ประชากรตั้งแตอายุ 15 ปข้ึนไปสามารถอานออกและเขียนได อัตราการรูหนังสือท้ัง 2 เพศ

เทากัน 99% งบประมาณดานการศึกษา 5.9% ของ GDP การศึกษาภาคบังคับ 12 ป 

 

การกอตั้งประเทศ  ฝรั่งเศสเขายึดครองแคนาดาฝงตะวันออกเม่ือป 2077 และเริ่มตั้งถ่ินฐานเม่ือป 2147 

ตอมาเกิดปญหาขัดแยงดานประมงและการคาขนสัตวระหวางฝรั่งเศสกับสหราชอาณาจักรเมื่อป 2256 

ในที่สุดดินแดนแคนาดาก็ตกเปนของสหราชอาณาจักร แคนาดาไดสิทธิปกครองตนเองเมื่อป 2392 และ

เมื่อป 2410 ไดมีการตั้ง Dominion of Canada ในลักษณะสมาพันธรัฐซ่ึงประกอบดวย Upper และ Lower 

Canada (รัฐออนแทรีโอ, ควิเบก, โนวาสโกเชียและนิวบรันสวิกในปจจุบัน) และไดขยายไปยังรัฐภาคตะวันตก
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จนถึงรัฐบริติชโคลัมเบีย ตอมาเม่ือป 2474 แคนาดาไดรับสถานะเปนประเทศท่ีเทาเทียมกับสหราชอาณาจักร 

โดยมีกษัตริยของสหราชอาณาจักรเปนพระประมุข นิวฟนดแลนดและแลบราดอรเขารวมเปนรัฐท่ี 10 ของ

แคนาดาเม่ือป 2492  

 

วันชาต ิ  1 ก.ค. 

 

การเมือง  ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (parliamentary democracy) และสมาพันธรัฐ (confederation) 

ภายใตระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ แบงเขตการปกครองเปน 10 รัฐ (Province) และ 3 ดินแดนหลวง 

(Territory) แตละรัฐมีหัวหนาฝายบริหารเรียกวา Premier ประกอบดวยแอลเบอรตา บริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา 

นิวบรันสวิก นิวฟนดแลนดและแลบราดอร โนวาสโกเชีย ออนแทรีโอ ปรินซเอดเวิรดไอแลนด ควิเบก 

และซัสแคตเชวัน สวน 3 ดินแดนไดแก นอรทเวสตเทรริทอรีส นูนาวุตและยูคอน ระบบกฎหมายใชหลัก

กฎหมายจารีตประเพณี (English common law) ยกเวนรัฐควิเบกท่ีกฎหมายแพงใชระบบของฝรั่งเศส  

 ประมุขประเทศ : สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบทท่ี 2 แหงสหราชอาณาจักร ทรงแตงตั้งผูแทน

พระองคเปนผูสำเร็จราชการ (Governor General) โดยคำแนะนำของ นรม.แคนาดา วาระในตำแหนง 5 ป     

(คนปจจุบันคือนาง Mary May Simon ซ่ึงรับตำแหนงผูสำเร็จราชการเม่ือ 26 ก.ค.2564) รองผูสำเร็จราชการแทน

พระองคปฏิบัติหนาที่เปนผูแทนประมุขประจำในแตละรัฐ แตในทางปฏิบัติผู สำเร็จราชการแทนพระองค     

มีบทบาทเพียงเขารวมพิธีสำคัญตาง ๆ อาทิ การกลาวเปด-ปดการประชุมรัฐสภา การแถลงผลงานการบริหาร

ราชการของรัฐบาล ใหคำแนะนำ นรม. และ ครม. ในการบริหารประเทศ) โดยมี นรม.เปนหัวหนาฝายบริหาร 

 ฝายบริหาร : นรม. เปนหัวหนาฝายบริหาร/รัฐบาล เปนผูมีอำนาจบริหารประเทศท่ีแทจริง 

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

ซ่ึงสวนใหญมาจากพรรครัฐบาล  

 ฝายนิติบัญญัติ : ระบบ 2 สภาคือ วุฒิสภา มีสมาชิก 105 คน ไดรับการแตงตั้งโดยผูสำเร็จ

ราชการแทนพระองคตามคำแนะนำของ นรม. สามารถดำรงตำแหนงไดจนอายุครบ 75 ป ท้ังนี้ ผูไดรับการ

แตงตั้งเปนวุฒิสมาชิกกอน 2 มิ.ย.2508 จะดำรงตำแหนงตลอดชีพ และสภาผูแทนราษฎรมีสมาชิก 338 คน  

มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระในตำแหนง 4 ป การเลือกตั้งครั้งลาสุดมีข้ึนเม่ือ 20 ก.ย.2564 (การเลือกตั้ง   

ครั้งตอไปจะจัดข้ึนในป 2568) ผลการเลือกตั้งครั้งท่ีผานมาพรรค Liberal Party ไดรับคะแนน 33.12%  ไดเปน

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

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

 ฝายตุลาการ : มีศาลสหพันธรัฐซึ่งเปนศาลของรัฐบาลกลางและศาลชั้นตนของแตละรัฐ 

ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณและศาลสูงจะขึ้นตรงตอศาลสูงสุดแคนาดาผูพิพากษาสามารถดำรงตำแหนงจน

อายุครบ 75 ป 
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 พรรคการเมืองสำคัญ  : พรรค Bloc Quebecois มีนาย Yves-François Blanchet เปน

หัวหนาพรรค พรรค Conservative Party of Canada (CPC) นาย Erin O'Toole เปนหัวหนาพรรค  พรรค 

Green Party นาง Annamie Paul เปนหัวหนาพรรค พรรค Liberal Party (พรรครัฐบาล) นาย Justin 

Trudeau เปนหัวหนาพรรค พรรค New Democratic Party (NDP) นาย Jagmeet Singh เปนหัวหนาพรรค 

และพรรค People's Party of Canada  นาย Maxime Bernier เปนหัวหนาพรรค 

 กลุมกดดันทางการเมือง ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมรถยนต กลุมนักธุรกิจ อุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ ธนาคารพาณิชย ภาคการสื่อสาร อุตสาหกรรมพลังงาน กลุมนักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม 

กลุมขาราชการ อุตสาหกรรมเหมืองแร และสหภาพแรงงาน    

 

เศรษฐกิจ  ระบบเศรษฐกิจเสรีใชกลไกตลาดสนับสนุนการลดภาษีและปกปองผลประโยชนของชาวแคนาดา 

เปนประเทศอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีในการผลิตสูง ระบบเศรษฐกิจมีความคลายคลึงกับสหรัฐฯ ท้ังรูปแบบ

การผลิต และมาตรฐานการครองชีพสูง หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง ภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหมืองแร

และภาคบริการของแคนาดาเติบโตอยางรวดเร็ว แคนาดาเปนประเทศท่ีมีมาตรการการคาท่ีเสรีและโปรงใส

มากท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก เศรษฐกิจพ่ึงพาการคาจากตางประเทศเปนหลัก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ขณะท่ี

ภาคอุตสาหกรรมน้ำมันเติบโตอยางรวดเร็วเนื่องจากมีปริมาณน้ำมันสำรองมากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจาก

ซาอุดีอาระเบียและเวเนซุเอลา 

  ผลผลิตการเกษตรสำคัญ ไดแก ขาวสาลี ขาวบารเลย พืชท่ีใชเลี้ยงสัตวและทำน้ำมัน ยาสูบ 

ผลไม ผัก ผลิตภัณฑนม ผลิตภัณฑจากปาไมและปลา อุตสาหกรรมหลัก ไดแก อุปกรณการขนสง เคมีภัณฑ แรธาตุ 

ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑไมและกระดาษ ผลิตภัณฑจากปลา ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ 

ไดแก แรเหล็ก นิกเกิล สังกะสี ทองแดง ทองคำ ตะก่ัว สินแรหายาก (rare earth ประกอบดวยสแกนเดียม 

อิตเทรียม และกลุมอนุกรมเคมีแลนทาไนด 15 ชนิด) ธาตุโมลิบดินัม โพแทช เพชร เงิน ถานหิน ปโตรเลียม 

กาซธรรมชาติ ไฟฟาพลังน้ำ ปาไมและสัตวปา นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปจจุบัน คือการฟนฟูเศรษฐกิจ

ใหกลับมาแข็งแกรงภายหลังการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 การสรางความแข็งแกรงภาคการเงินและ   

การคลังการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชพลังงานสะอาด ขยายการคากับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศตลาดเกิดใหม

ในเอเชียมากข้ึน (จีนและอินเดีย) เพ่ือกระจายการสงออก กระตุนการสรางงาน เพ่ิมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

สรางความม่ังค่ังในระยะยาวของประเทศท่ีม่ันคง ท้ังนี้ แคนาดาใหความสำคัญลำดับแรกกับสหรัฐฯ และ

ประเทศในลาตินอเมริกาในฐานะประเทศเพ่ือนบานและประเทศคูคาหลัก  

 

 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : ดอลลารแคนาดา (CAD)  

  อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ :  1 ดอลลารสหรัฐ : 1.25 CAD  

 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท :  1 บาท : 0.037 CAD (พ.ย.2564) 
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2563) 

ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 1,643 ลานดอลลารสหรฐั   

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  -5.4%  

รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :  45,900  ดอลลารสหรัฐ  

แรงงาน :  20.45 ลานคน  

อัตราการวางงาน : 9.6%  

อัตราเงินเฟอ : 0.7%   

มูลคาสงออก :  524,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

สินคาสงออก : ยานยนตและอะไหล เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องบิน อุปกรณสือ่สารโทรคมนาคม เคมีภัณฑ 

พลาสติก ปุย เยื่อกระดาษ ไมซุง น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติไฟฟาและอะลูมิเนียม  

คูคาสงออก : สหรัฐฯ จีน สหราชอาณาจักร ญี่ปุน เม็กซิโก เยอรมนี เกาหลีใต 

มูลคานำเขา : 561,000 ลานดอลลารสหรัฐ  

สนิคานำเขา : เครื่องจักรและอุปกรณ ยานยนตและอะไหล น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ ไฟฟา สินคาอุปโภคบริโภคคงทน 

คูคานำเขา : สหรัฐฯ จีน เม็กซิโก เยอรมนี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร เกาหลีใต อิตาลี เนเธอรแลนด     

ทุนสำรองเงินตราตางประเทศ : 90,428  ลานดอลลารสหรัฐ  

หนี้ตางประเทศ : 2.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ  

 

การทหาร  กำลังพลประจำการรวม 67,400 นาย ประกอบดวย ทบ. 23,800 นาย ทร. 8,300 นาย ทอ. 

12,000 นาย กำลังพลสำรอง 35,600 นาย และกำลังพลก่ึงทหาร 4,500 นาย งบประมาณทางทหาร 20,000 

ลานดอลลารสหรัฐ ยุทโธปกรณ อาทิ รถถัง 82 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 2,000 ปนใหญชนิดลาก 160 

กระบอก เครื่องบินโจมตี/สกัดก้ัน 53 เครื่อง เครื่องบินโจมตี 53 เครื่อง เครื่องบินลำเลียง 39 เครื่อง เครื่องบินฝก 

138 ลำ เฮลิคอปเตอร 148 ลำ เรือฟรีเกต 12 ลำ เรือดำน้ำ 4 ลำ เรือตรวจการณชายฝง 20 ลำ มีปญหา

งบประมาณในการปรับปรุงและซ้ืออาวุธยุทโธปกรณทดแทน โดยเฉพาะกองเรือ และเครื่องบินรบ  

 

สมาชิกองคการระหวางประเทศ ได 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 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐบาลและภาคเอกชนแคนาดามีนโยบายสงเสริมการวิจัยและพัฒนา    

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนำไปใชประโยชนในดานการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ    

ปาไม ประมง พลังงาน การกอสราง สุขภาพและทรัพยสินทางปญญา แคนาดายังมีความกาวหนา            

ดานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศโดยมีการวิจัยดานการบินการพัฒนาจรวดและดาวเทียม แคนาดาเปน

ประเทศท่ี 3 ท่ีปลอยดาวเทียมข้ึนสูอวกาศตอจากสหภาพโซเวียต (รัสเซีย) และสหรัฐฯ รัฐบาลแคนาดาใช

จายเงินในดานการวิจัยและการพัฒนา (research and development-R & D) ในประเทศประมาณ 21,000

ลานดอลลารแคนาดา หรือประมาณ 562,036 ลานบาท  

  

การขนสงและโทรคมนาคม   ทาอากาศยาน 1,467 แหง ใชการไดดี 523 แหง เสนทางรถไฟ 77,932 กม. ถนน 

1,042,300 กม . เส นท างน้ ำ  636 กม . การโทรคมนาคม  : โทรศัพท พ้ืนฐาน  14 .8 ล าน เลขหมาย 

โทรศัพทเคลื่อนที่ 33.05 ลานเลขหมาย รหัสโทรศัพท +1 จำนวนผูใชอินเทอรเน็ต 36.39 ลานคน รหัส

อินเทอรเน็ต .ca 

 

การเดินทาง  นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตองการเดินทางเขาแคนาดาตองฉีดวัคซีนจากบริษัท Pfizer, Moderna, 

AstraZeneca และ Jenssen ครบโดส อยางนอย 14 วันกอนเดินทาง และมีหลักฐานการตรวจ COVID-19 

เปนลบ ภายใน 72 ชั่วโมงกอนเดินทางมายังแคนาดา  

 

สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม   

  1) การฟนฟูเศรษฐกิจซ่ึงไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยรัฐบาล

แคนาดาประกาศแผนใหความชวยเหลือทางการเงินแกชาวแคนาดาเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว   

  2) ปญหาผูลักลอบเดินทางเขาเมืองจากสหรัฐฯ ซ่ึงสวนใหญเปนมุสลิม เฮติและชาวแอฟริกา

จากสหรัฐฯ เพ่ือขอสถานะผูลี้ภัย  

  3) การขยายตัวของกลุมแบงแยกผิวและศาสนาในประเทศ  

  4) ความสัมพันธระหวางแคนาดากับสหรัฐฯ และความรวมมือระหวางกลุมพันธมิตรตางๆ  

  5) ความสัมพันธระหวางแคนาดากับจีน หลังจากแคนาดาปลอยตัวนาง Meng Wanzhou 

รองประธานบริหารบริษัท Huawei    

  6) มาตรการรับมือกับปญหาผูถือสัญชาติแคนาดาท่ีเดินทางไปรวมกับกลุม Islamic State (IS) 

เรียกรองใหแคนาดารับกลับประเทศ  

   

ความสัมพันธไทย-แคนาดา 

 ไทยกับแคนาดาสถาปนาความสัมพันธทางการทูตกันต้ังแต 8 พ.ย.2504 และเปด สอท.      

ณ ออตตาวา (เขตอาณาครอบคลุมเกรนาดา ตรินิแดดและโตเบโก จาเมกา และสาธารณรัฐโดมินิกัน) 

ไทยตั้งสถานกงสุลใหญ ณ นครแวนคูเวอร เพื่อดูแลรัฐดานตะวันตกของแคนาดาและจัดตั้งสถานกงสุล

กิตติมศักดิ์ ณ เมืองคัลการี เอ็ดมันตัน มอนทริออล และโตรอนโต สวนแคนาดาไดตั้ง สอท. ณ กรุงเทพฯ 

(มีเขตอาณาครอบคลุมลาว กัมพูชา และเมียนมา) เม่ือป 2510 และตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ จ.เชียงใหม 
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 ไทยกับแคนาดามีความสัมพันธท่ีราบรื่นและเปนมิตรโดยมีการสงเสริมความรวมมือ          

ท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีใหดำเนินไปอยางสรางสรรคและเปนประโยชนตอกันนับตั้งแตสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตเม่ือป 2504 แตความสัมพันธชะงักลงเนื่องจากสถานการณการเมืองในไทยและ

กลับมาสูระดับปกติหลังจากมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

 ความสัมพันธดานการคา ป 2563 มูลคาการคาทวิภาคี 72,086 ลานบาท ไทยสงออก 

47,908 ลานบาท และนำเขา 24,178  ลานบาท ไทยไดเปรียบดุลการคา 23,730 ลานบาท สินคาสงออก

สำคัญของไทย ไดแก อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ขาว ผลิตภัณฑยาง เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ

และสวนประกอบ รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใชไฟฟาท่ีใหความรอน ผลไม

กระปองและแปรรูป เครื่องจักรกลและสวนประกอบ ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูป  เหล็ก 

เหล็กกลาและผลิตภัณฑ อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอรและไดโอด ยางพารา กุงสด แชเย็นและแชแข็ง 

รถจักรยานยนตและสวนประกอบ เครื่องนุมหม สินคานำเขาสำคัญของไทย ไดแก เครื่องเพชรพลอย อัญมณี 

เงินและทองคำ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ พืชและผลิตภัณฑจากพืช เครื่องจักรกลและสวนประกอบ 

แผงวงจรไฟฟา สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว เคมีภัณฑ สวนประกอบและอุปกรณรถยนต เครื ่องมือ

วิทยาศาสตรและการแพทย ผลิตภัณฑเวชภัณฑและเภสัชกรรม สินแรโลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ   

สัตวน้ำสด แชแข็ง แปรรูปและก่ึงแปรรูป สบู ผงซักฟอกและเครื่องสำอาง  

 ขอตกลงสำคัญ : ความตกลงดานการพาณิชย (22 เม.ย.2512) ความตกลงประกันภัยการลงทุน

ตางประเทศ (5 ม.ค.2526) อนุสัญญาวาดวยการหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีซอน (16 ก.ค.2528) ความตกลงวา

ดวยบริการเดินอากาศไทยกับแคนาดา ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจไทยกับแคนาดา (11 ก.ค.2531) 

และการจัดตั้งคณะกรรมาธิการรวมทางเศรษฐกิจไทย-แคนาดา (มิ.ย.2539) ขอตกลงทวิภาคีสิ่งทอเพ่ือควบคุม

ปริมาณการสงออกสินคาเสื้อผาและสิ่งทอไปแคนาดา (1 ม.ค.2538) ความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครอง

การลงทุน (17 ม.ค.2540) ความตกลงวาดวยการยอมรับรวมกันในเรื่องการตรวจสอบสินคาสัตวน้ำและ

ผลิตภัณฑและระบบควบคุม  (9 เม.ย.2540) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวาง

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไทยกับกระทรวงสิ่งแวดลอมแคนาดา (17 ม.ค.2540) บันทึกความเขาใจวา

ดวยการกอตั้งความรวมมือดานวิทยาศาสตร (30 เม.ย.2540 บันทึกความเขาใจวาดวย CIDA Regional 

Project Southeast Asia Fund for Institutional and Legal Development   

 หมายเหตุ CIDA (Canadian International Development Agency) เปนองคกรเพ่ือการ

พัฒนาระหวางประเทศแหงประเทศแคนาดาเว็บไซต: www.cida.gc.ca 

 

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

http://www.cida.gc.ca/
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Justin Pierre James Trudeau 

 

ตำแหนง นรม.แคนาดา   

 

เกิด   25 ธ.ค.2514 (อาย ุ51 ป/ป 2565) ท่ีออตตาวา ในรัฐออนทารโิอ เปนบตุรชายคน 

  รองของนาย Pierre Elliott Trudeau อดีต นรม.แคนาดาคนท่ี 15 กับนาง Margaret 

Sinclair Trudeau ในครอบครัวนักการเมืองแคนาดา   

 

การศึกษา - จบการศึกษาดานวรรณกรรม จาก McGill University และดานการศึกษาจาก  

  The University of British Columbia  

   -   จบการศึกษาดานวิศวกรรมจาก the Ecole Polytechnique de Montreal,  

       University of Montreal  

- ศึกษาระดับปริญญาโทดานธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม ท่ี McGill University  

 

สถานภาพทางครอบครัว สมรสกับนาง Sophie Gregoire มีบุตร 3 คน  ไดแก  Xavier James, Ella- 

 Grace Margaret และ Hadrian Gregoire  

 

ประวัติการทำงาน  

ป 2550   -    ทำงานท่ีสถานีโทรทัศน CBC  

- ครูสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร และการแสดงท่ีโรงเรียน West Point 

Grey Academy  

 

ประวัติทางการเมือง  

  - เริ่มชวีิตทางการเมืองในฐานะผูสนับสนุนพรรค Liberals ตั้งแตป 2531  

ป 2550  - ลงสมัครรับเลือกตั้งทองถ่ินท่ีเขต Papineau ใน Montreal และไดรับเลือกให 

   เปนผูแทนพรรค Liberal ดวยคะแนนเสียงขางมาก 690 เสียง 
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ป 2551   - ไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงในวุฒิสภา ในฐานะสมาชิกพรรคฝายคาน และ 

   เปนคนรุนใหมท่ีมีศักยภาพท่ีจะข้ึนดำรงตำแหนง นรม.ในอนาคต  

ป 2552   - เปนประธานรวมในการประชุมพรรค Liberal เม่ือ เม.ย.2552 และเม่ือ ต.ค.2552 

   ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบงานดานพหุวัฒนธรรมและเยาวชนของพรรคฯ 

ป 2553  - ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบงานดานเยาวชน ประชาชนและผูอพยพ โดย  

   นาย Trudeau วิจารณรัฐบาลของนาย Stephen Haper เก่ียวกับนโยบาย 

   การลักลอบคามนุษย  

  - รณรงคหาความชวยเหลือดานมนุษยธรรมเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยแผนดินไหว

   ในเฮติ และหาทางชวยเหลือใหชาวเฮติสามารถอพยพมาตั้งถ่ินฐานในแคนาดา  

ป 2554  - ชนะการเลือกตั้งท่ัวไปในเขต Papineau แมวาพรรค Liberal  จะไดคะแนน 

          เปนอันดับท่ี 3 โดยมีตำแหนงในสภาผูแทนราษฎรเพียง 34 ตำแหนง ทำใหมี 

   กระแสขาววานาย Trudeau อาจจะข้ึนดำรงตำแหนงหัวหนาพรรค Liberal  

เม.ย.2556   - นาย Bob Rae รรก.หัวหนาพรรค Liberals แตงตั้งใหนาย Trudeau ดำรง 

   ตำแหนง Post Secondary Education, Youth and Amateur Sport  

14 เม.ย.2556  - ดำรงตำแหนงหัวหนาพรรค Liberals ดวยคะแนนเสียง 80.1% ของผูลงมติ  

   30,800 คน เหนือคูแขงนาง Joyce Murray คะแนน 10.2% นาง Martha  

   Hall Findlay คะแนน 5.7%  

19 ต.ค.2558  - พรรค Liberal ชนะการเลือกตั้งท่ัวไป ดวยคะแนนเสียง 39.5%  

4 พ.ย.2558  - ดำรงตำแหนง นรม.แคนาดาสมัยแรก 

20 ก.ย.2564  - พรรค Liberal ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนนเสียง 32.6% แมไมไดเสียงขางมาก 

   แตก็สามารถตั้งรัฐบาลไดตามรัฐธรรมนูญแคนาดา ทำใหนาย Trudeau  

        ดำรงตำแหนง นรม.เปนวาระท่ี 3  

 

ขอมูลสวนตัว 

- มีความศรัทธาทางศาสนาอยางมาก และยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตาม

แนวทางคริสเตียน  

- ชอบใชเวลาอยูกับครอบครัว เลนกีฬา (หลายประเภท เชน พายเรือคายัค     

ปนเขา วิ่งออกกำลังกาย ฯลฯ) ฟงดนตรี เคยทำอัลบั้มรวมเพลงท่ีชอบ     

ดาวนโหลด ลงใน Social Media เพ่ือแบงปนประสบการณการฟงดนตรี  

- เปนคนบุคลิกดี มีเสนห เปนท่ีชื่นชมของบุคคลท่ัวไป เปนผูนำประเทศท่ีไดรับ

ความนิยมจากประชาชนของประเทศท่ีไปเยือนเสมอจากความเปนคนมี

ความคิดทันสมัย ฉลาดเฉลียว ใหความสำคัญกับครอบครัว รวมถึงการไมใช

งบประมาณของประเทศอยางฟุมเฟอยหรือนำไปใชสวนตัว จนเปนท่ีชื่นชมและ



                                                       ขอมูลพื้นฐานของตางประเทศ 2565 

 

10 

ถูกนำไปเปนตัวอยาง เชน กรณีเยือนญ่ีปุน เพ่ือเขารวมประชุม G8 เม่ือกลางป 2559 

ไดใชเวลาทองเท่ียวเปนการสวนตัวกับภรรยาระหวางการเยือนญ่ีปุน โดยใชเงิน

สวนตัว จนเปนท่ีชื่นชมของชาวญ่ีปุนและนำไปเปรียบเทียบกับผูวาโตเกียวท่ีมี

ปญหานำงบประมาณของประเทศไปใชสวนตัว จนทำใหผูวานครโตเกียวตอง

ลาออกจากตำแหนง  

- เปนคนท่ีมีจิตใจเปดกวาง เขาถึงงาย นิยมแนวทางสิทธิมนุษยชน ความเทาเทียมกัน

ของมนุษย  

- สื่อสหรัฐฯ เคยกลาวถึง นรม.แคนาดาวา เปน นรม.ท่ีอายุนอย มี movie-star 

looks สืบเชื้อสายจากตระกูลนักการเมืองท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของแคนาดา  

- ในชวงการหาเสียงเลือกตั ้งเมื ่อกลาง ก.ย.2562 มีการเผยแพรภาพของ     

นาย  Trudeau จากหนั งสื อรุน ของ West Point Grey Academy (เป น

โรงเรียนเอกชนท่ีมีชื่อเสียงในแวนคูเวอร) ระหวางเปนครูท่ีโรงเรียนดังกลาว 

(อายุประมาณ 29 ป) เม่ือป 2544 แตงหนาและทาผิวสีเขม แตงตัวคลายตัว

ละครในนิทานอาหรับราตรีเขารวมงาน “Arabian Nights” และภาพนาย 

Trudeau แตงหนา ทาผิวสีเขม สวมวิกผมทรง Afro รองเพลง ‘Banana Boat 

Song (Day-O)’ ของนาย Harry Belafonte นั กรองชาวจาเมกา ในงาน

โรงเรียน Jean Brebeuf High School รัฐควิเบก ซ่ึงนาย Trudeau เคยศึกษา

อยู โดยกระแสขาวและสื่อมวลชนตาง ๆ พยายามชี้ใหชาวแคนาดาเห็นวา การ

แตงหนาและทาสีผิวของนาย Trudeau เปนการแสดงออกถึงการเหยียดสีผิว 

- เม่ือตน ต.ค.2562 Website Buffalo Chronicle ของสหรัฐฯ (ซ่ึงนิยมเผยแพร

ขาวลวง) เผยแพรขาวนาย Trudeau มีความสัมพันธทางเพศกับผูปกครองและ

นักเรียนหญิงในโรงเรียนดังกลาวและพยายามปดขาวดวยการจายเงิน

ค า เสียหาย เป นสาเหตุทำใหต องลาออกจากงาน ท่ี  West Point Grey 

Academy เม่ือป 2544 ขาวลือดังกลาวถูกเผยแพรอยางรวดเร็ว โดยในเวลา

ประมาณ 1 สัปดาหมีผูสนใจอานและแชรขาวผานสื่อสังคมออนไลนโดยเฉพาะ 

Twitter, Reddit และ Facebook ประมาณ 25 ลานคน  

 

--------------------------------------------------- 
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คณะรฐัมนตรแีคนาดา 

 

นายกรัฐมนตรี      Justin Pierre James Trudeau 

รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงการคลัง  Christina Alexandra "Chrystia" Freeland 

รมว.กระทรวงกิจการทหารผานศึก    Lawrence MacAulay 

และ รมช.กระทรวงกลาโหม 

รมว.กระทรวงความสัมพันธชนพ้ืนเมือง   Carolyn Bennett 

รมว.กระทรวงกิจการระหวางรัฐ    Dominic Leblanc 

โครงสรางพ้ืนฐานและชุมชน       

รมว.กระทรวงนวัตกรรม วิทยาศาสตร 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.กระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน  Gudie Hutchings 

รมว.กระทรวงกิจการสตรีและความเทาเทียมทางเพศ Marci Ien 

รมว.กระทรวงการจางงาน การพัฒนาแรงงาน และ  Carla Qualtrough 

ผูทุพพลภาพ 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข     Jean-Yves Duclos  

รมว.กระทรวงการเคหะและความหลากหลายทางสังคม Ahmed Hussen 

รมว.กระทรวงการตางประเทศ    Mélanie Joly 

รมว.กระทรวงการพัฒนาระหวางประเทศ  Harjit S. Sajjan 

รมว.กระทรวงครอบครัว เยาวชน และการพัฒนาสังคม Karina Gould 

รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ    Jonathan Wilkinson 

รมว.กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะ   Marco E. L. Mendicino 

รมว.กระทรวงการคาตางประเทศ    Mary Ng 

และ รมว.กระทรวงธุรกิจขนาดเล็ก และสงเสริมการสงออก   

รมว.กระทรวงแรงงาน     Seamus O’Regan Jr. 

รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงของ  Steven Guilbeault 

สภาพอากาศ 

รมว.กระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุด   David Lametti 

รมว.กระทรวงประมง มหาสมุทรและกองกำลังรักษา  Joyce Murray 

ชายฝงแคนาดา 
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รมว.กระทรวงการบริการสาธารณะและการจัดหา  Filomena Tassi 

รมว.กระทรวงวัฒนธรรมแหงชาติ   Pablo Rodriguez  

 

รมว.กระทรวงคนเขาเมือง ผูอพยพและ   Sean Fraser 

ความเปนพลเมือง    

รมว.กระทรวงบริการกลุมชนพ้ืนเมือง   Marc Miller 

รมว.กระทรวงผูสูงอายุ    Kamal Khera  

รมว.กระทรวงกิจการรัฐในภาคเหนือ   Dan Vandal 

รมว.กระทรวงกีฬา     Pascale St-Onge 

และการพัฒนาเศรษฐกิจในรัฐควิเบก 

 

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

(ต.ค.2564) 


