
ขา่วเด่นประจ าสัปดาหใ์นแคนาดา 

  รวบรวมและจัดท ำโดย 
สคต. แวนคูเวอร์ และ สคต. โตรอนโต 
ประจ ำวันที่ 2 - 6 พฤษภำคม 2559 

  

 

Disclaimer: การเผยแพร่ข้อมูลใน “ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์ในแคนาดา” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้

ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่าน้ัน ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ จะไม่รับผิดชอบต่อ

ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้  

 

เคราะห์กระหน ่ารัฐอัลเบอร์ต้า แคนาดา... ไฟป่าท่าลาย Fort McMurray พินาศ คาด 
GDP เป็น “ศูนย์” หวั นกระทบราคาน ่ามันตลาดโลก 
ที มา: http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/fort-mac-fires-oil-impact-1.3566457 

http://calgaryherald.com/business/energy/varcoe-loss-of-oil-production-amid-wildfire-comes-at-bad-time-for-

provincial-economy 

http://qz.com/677116/watch-the-apocalyptic-scene-in-canada-where-a-town-built-on-oil-sands-has-gone-up-in-

flames/ 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุ

ไฟไหม้ป่าขึ้นที่เมือง Fort McMurray ซ่ึงต้ังอยู่ทาง

ตอนเหนือของรัฐอัลเบอร์ต้า ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมทรายน้้ามันของแคนาดา มีการ

ประกาศอพยพประชาชนชุมชนในแถบเมือง Fort 

McMurray เกือบ 100,000 คน ออกจากเมืองอย่างเร่งด่วน และเมือ่วาน (6 พ.ค.) ไฟได้ลุกลามอย่าง

รวดเร็วเข้าไปยังเขตดาวทาวน์และย่านที่พักอาศัย และได้ท้าลายสิ่งปลูกสร้างไปถึงกว่า 16,000 หลังคา

เรือน จนถึงวันนี้ มีพ้ืนที่ที่ถูกเผาท้าลายไปแล้วกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตร คาดว่าสาเหตุเกิดจากสภาพ

ภูมิอากาศท่ีแห้งแล้ง ความชื้นต่้า อากาศท่ีร้อนจัดผิดฤดูกาล บวกกับกระแสลมที่รุนแรง ท้าให้ขณะนี้

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถหยุดการลุกลามของไฟป่าที่เลวร้ายได้ โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าหนทางเดียว

ที่จะสามารถดับไฟป่าได้คือฝน ซึ่งอุตุนิยมวิยาคาดว่าจะยังไม่มีฝนตกในช่วงเร็วๆ นี้   

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีแหล่งน้้ามันใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และ Fort McMurray ถือเป็น

เมืองที่มีความส้าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตทรายน้้ามัน

ของแคนาดา และประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมน้้ามันทราย 

เหตุไฟไหม้ป่าดังกล่าว ส่งผลให้การผลิตน้้ามันดิบในรัฐอัลเบอร์ต้าต้องหยุดชะงักบางส่วน ท้าให้ปริมาณ
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การผลิตน้้ามันหายไปถึง 1 ใน 3 ของปริมาณการผลิตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 16 ของปริมาณ

การผลิตทั้งประเทศ  อย่างไรก็ดี เหมืองผลิตทรายน้้ามันของรัฐอัลเบอร์ต้าไม่ได้รับความเสียหาย

เนื่องจากไม่ได้อยู่ในทิศทางการเคลื่อนตัวของไฟป่า ทั้งนี้ ส้านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ 

นครแวนคูเวอร์ ได้สอบถามคุณนิรันดร โรจนสมสิทธิ์ ประธานปตท.สผ. แคนาดา จ้ากัด ทราบว่าไม่มี

ความเสียหายเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่โครงการของปตท.สผ. เนือ่งจากโครงการฯ ตั้งอยู่ห่างออกไปทางตอน

ใต้ของพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ  

แม้ว่าเหมืองผลิตทรายน้้ามันของรัฐอัลเบอร์ต้าจะไม่ได้รับความเสียหายโดยตรง แต่นักวิเคราะห์มีความ

กังวลว่าจะเกิดวิกฤติขาดแคลนแรงงานในระยะกลาง เนื่องจากมีการย้ายแรงงานชั่วคราวที่เข้ามา

ท้างานและอาศัยอยู่ในแคมป์ของโครงการทรายน้้ามันจ้านวน 43,000 ราย ออกไปยังส่วนอื่นของ

ประเทศและได้ใช้แค้มป์ดังกล่าวเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวส้าหรับผู้อพยพชาวเมือง Fort McMurray ซ่ึง

มีจ้านวนประมาณ 78,000 คนแทน ส่งผลให้ขณะนี้ ไม่มีแรงงานงานท้างานในแค้มป์ทรายน้้ามัน

ดังกล่าว และล่าสุด ยังไม่มีความชัดเจนว่าประชาชน Fort McMurray ที่ถูกไฟป่าเผาท้าลายบ้านเรือน

เหล่านี้ จะหาที่พักใหม่ได้อีกครั้งเมื่อใด  

การประเมินความเสียหายในระยะสั้น - มีการประเมินความเสียหายในครั้งนี้สูงถึง 4 - 9 พันล้านดอล

ล่าร์แคนาดา โดยคาดว่าการหยุดผลิตทรายน้้ามันที่เหมือง Albian ของ Shell รวมถึงเหมืองของ 

Suncor ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนเหนือของ Fort McMurray จะท้าให้ปริมาณการผลิตหายไปถึง  6 – 8 แสน

บาร์เรลต่อวัน ในขณะที่ก้าลังการผลิตน้้ามันในตลาดโลกอยู่ที่ 96 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งถือว่ายังคงมี

ปริมาณเกินความต้องการของตลาดโลกประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน นักเศรษฐศาสตร์จึงคาดว่า

ผลกระทบจากไฟไหม้ป่าที่ Fort McMurray ต่อราคาน้้ามันในตลาดโลกจะเป็นเพียงระยะสั้น แต่จะไม่

กระทบต่อราคาน้้ามันของตลาดโลกในระยะยาว 
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ผลกระทบต่อแรงงานหลักท่ีท้างานในเหมือง - มีการประเมินว่ารัฐอัลเบอร์ต้าซึ่งประสบกับภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยอยู่แล้วจากผลของราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกที่ดิ่งลงเหวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้

มีการเลิกจ้างงานไปแล้วหลายพันต้าแหน่ง จะถูกเคราะห์ซ้้ากรรมซัดอีกระลอกโดยไฟป่าในครั้งนี้จะท้า

ให้การจ้างงานหายไปอีกกว่า 20,000 ต้าแหน่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทที่ลงทุนใน

เหมืองทรายน้้ามันในอัลเบอร์ต้า ตลอดจนท้าให้หนี้ของรัฐบาลรัฐอัลเบอร์ต้าเพ่ิมสูงขึ้นด้วย ทั้งนี้ มีการ

คาดการณ์ว่าไฟไหม้ป่าในครั้งนี้จะส่งผลให้อัตราการเติบโตของ GDP รัฐอัลเบอร์ต้าในไตรมาสที่ 2 ของ

ปีนี้กลายเป็น 0 และคาดว่ารัฐอัลเบอร์ต้าคงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟ้ืนตัวใหม่

อีกครั้ง 

 

ยอดจ่าหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พุ่งสูง 
ที มา: http://www.homegoodsonline.ca/article.php?-6490 

 

สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในแคนาดาเมื่อปี พ.ศ. 2553 ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าขายและ

ยอดจ้าหน่ายสินค้าต่ออุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ รวมทั้งร้านค้าปลีกและผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอรเ์นื่องจากผู้บริโภคได้มีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น  

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้เริ่มมีการฟ้ืนฟูขึ้นหลังจากทีผู่้บริโภคได้เริ่มหันมา

ใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้แล้ว ยอดขายประจ้าปีของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ก็ได้มีการเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

ทุกปี ข้อมูลและการส้ารวจของ ส้านักสถิติแคนาดาได้มกีารเปิดเผยว่ารายได้ประจ้าปี 2558 ของ

ผลิตภัณฑ์จ้าพวกเฟอร์นิเจอร์นั้นมีมูลค่าถึง 10.7 พันล้านเหรียญแคนาดา ซึ่งเป็นยอดสูงสุดในรอบ
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หลายปีที่ผ่านมา ส้านักสถิติแคนาดายังได้เปิดเผยถึงข้อมูลของรัฐทั้งสี่รัฐ นั่นคือ ควิเบก ออนแทรีโอ อัล

เบอร์ตา้ และ บริติชโคลัมเบีย ซึ่งมียอดจ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์สูงคิดเป็นมูลค่ารวมกันกว่าร้อยล่ะ 89 ของ

ยอดจ้าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศแคนาดา อันเป็นผลมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตขึ้น

ในแต่ล่ะเมือง 

นักวิเคราะห์เศรษฐกิจหลายฝ่ายให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การฟิ้นตัวของอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ว่าเป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมที่ต่้าลง ท้าให้ผู้บริโภคเริ่มใช้จ่าย

มากขึ้น นอกจากนี้แล้วนักวิเคราะห์เศรษฐกิจยังคงเชื่อว่า ราคาน้้ามันที่ลดต่้าลงเรื่อยๆก็มีผลกระทบต่อ

การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน เพราะผู้บริโภคจะมีเงินเหลือส้าหรับใช้จ่ายส้าหรับสินค้าอ่ืนๆมากข้ึน 

แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมนั้นจะยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ก็ตาม 

ทาง สคต. แวนคูเวอร์เห็นว่า ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ในไทย ควรที่จะศึกษาตลาดอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ของแคนาดา ในเรื่องของราคาและดีไซน์ของสินค้า เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคได ้และนอกจากนี้ยังจะท้าให้สินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยมีโอกาสในการแข่งขันกับ

สินค้าเฟอร์นิเจอร์ประเทศอ่ืนๆอีกด้วย 

 

 

จัดท้าโดย สคต. แวนคูเวอร์ และ สคต. โตรอนโต 


