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6 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 

พัดลมขาดตลาดยอดขายเครื่องปรับอากาศพุ่งผลจากสภาพอากาศร้อนจัด 

กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า รัฐ New 
South Wales ต้องเผชิญกับคลื่น
ความร้อนท าใหอ้ากาศร้อนจัดในช่วง
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอุณหภูมิจะ
เพ่ิมขึ้นที่ 32-36 องศาฯ ในเขตตัว
เ มื อ งและ  43  องศาฯ  ในแถบ 
Sydney West ก่อนที่อุณภูมิจะลด
ต่ า ล งที่  24 -25  องศาฯ  ในช่ ว ง
กลางคืน และอุณหภูมิจะปรับลดลง

ในระหว่างสัปดาห์ ก่อนที่จะเพ่ิมข้ึนแตะระดับ 46 องศาฯ อีกครั้งตั้งแต่วันศุกร์ – วันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ 

 สถิติเปิดเผยโดยส านักงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลีย ระบุว่า ชาวออสเตรเลียกว่าครึ่ง ใช้
เครื่องปรับอากาศแบบ reverse cycle air conditioning ร้อยละ 13 ใช้เครื่อง evaporative coolers และ
ชาวออสเตรเลียประมาณ 1 ใน 3 ทีย่ังไม่มีเครื่องปรับอากาศไว้ใช้เพื่อคลายความร้อน 

 สภาพอากาศร้อนจัดแตะระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้ชาวออสเตรเลียที่ไม่มี
เครื่องปรับอากาศติดตั้งไว้ในครัวเรือนต่างมองหาเครื่องอุปกรณ์ท าความเย็น อาทิ พัดลม เครื่องท าความเย็น
เคลื่อนที่ และเครื่องปรับอากาศเพ่ือรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงฤดูร้อนนี้ 

 นาย Dan Tosh ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ Daikin เปิดเผยว่า 
ยอดขายเครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้นเกือบ 2 เท่าในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ท าให้โรงงานผลิตใน Sydney ต้องเร่งก าลัง
การผลิตเพ่ิมข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  

 นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายอ่ืนๆ ทั่วรัฐ New South Wales ต่างมียอดขายเครื่องปรับอากาศเพ่ิมขึ้น
ในช่วงฤดูร้อนเช่นกันโดยเฉพาะช่วงก่อนคริสต์มาสที่ผ่านมา เนื่องจากภาคครัวเรือนได้เตรียมรับมือกับสภาพ
อากาศร้อนไว้ล่วงหน้าและได้มองหาทางเลือกอ่ืนๆ จากกระแสใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Friendly) 
อีกด้วย 

 รายงานล่าสุด ระบุว่า ร้านค้าปลีกเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า (The Good Guys, Harvey Norman 
และ Bing Lee)  และห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่อย่าง Coles, Woolworths, Kmart, Big W, Target ฯลฯ 
ระบุว่า สินค้าพัดลมขายหมดสต๊อกภายใน 2-3 วันและไม่เพียงพอที่จะจ าหน่ายให้กับลูกค้าเช่นกัน 
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 สภาพอากาศร้อนจัดตลอด 3 วันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ จะท าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในทุกภาค
ส่วนเพ่ิมสูงขึ้นถึง 14,700 megawatts ในวันศุกร์นี้ท าลายสถิติปี 2554 ที่ผ่านมาซึ่งอาจมีผลให้ไฟฟ้าดับเป็น
บริเวณกว้างทั่วรัฐ New South Wales และเขตปกครอง ACT นอกจากนี้ยังมีผลกระทบอ่ืนๆอาทิ ไฟป่า และ
จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉินจากสภาพอากาศร้อนจัด เป็นต้น ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างเตรียมแผน
รับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดช่วงสัปดาห์นี้ อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้ภาคครัวเรือนใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าที่
จ าเป็นและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพท่ามกลางอากาศร้อนจัดอีกด้วย 

ข้อคิดเห็น: 

 ปี 2559 ไทยส่งออกพัดลมและเครื่องปรับอากาศมาออสเตรเลีย มีมูลค่า 15,590 ล้านบาท (446 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพ่ิมขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ไทยเป็นแหล่งน าเข้าอันดับ 1 ของออสเตรเลียมีสัดส่วน
ตลาดสูงถึง 48% ของการน าเข้าทั้งหมด รองลงมาคือ จีน (มีส่วนแบ่งตลาด 25%) มาเลเชีย (7%) ญี่ปุ่น (7%)  
และนิวซีแลนด์ (3.4%) ตามล าดับ การน าเข้าสินค้าลดลงเกือบทั้งหมดยกเว้นสินค้าจากไทยและญี่ปุ่นที่ยังคง
ขยายตัว คาดว่า ยอดส่งออกพัดลมและเครื่องปรับอากาศไตรมาสแรกจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 

  

Halal certifier ฟ้องหม่ินประมาทนักรณรงค์ anti-halal campaign 

นาย Mohamed El-Mouelhy ( Halal Certification Authority president) ได้ฟ้องหมิ่น
ประมาท นาง Kirralie Smith นักรณรงค์ anti-halal campaign ในข้อหาหมิ่นประมาทผ่าน online videos 
และเวปไซต์โดยกล่าวหาว่าเงินที่เรียกเก็บจาก Certification of halal food อาจน าไปสนับสนุนองค์กร
ผู้ก่อการร้าย terrorism เนื่องจากฉลากอาหารสินค้า Halal ขาดความกระจ่างและชัดเจนต่อผู้บริโภค ขณะที่
นาย Mohamed ระบุว่า เงินทุนที่ได้จาก Halal Certification ไม่ได้ถูกน าไปสนับสนุนองค์กรใดๆ แต่เป็นการ
รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่จ าเป็นต่อการบริโภคของกลุ่มชาวมุสลิม และเป็นความเชื่อของชาวมุสลิม ซึ่ง
ไม่แตกต่างไปจากความเชื่อของศาสนาอื่นๆ ซ่ึงเป็นการแบ่งแยกเชื้อชาติอย่างเห็นได้ชัด  

คดีฟ้องหมิ่นประมาทต่อศาลสูงในรัฐ New South Wales ดังกล่าวก าลังเป็นที่จับตาของผู้ที่
เกี่ยวข้องในขณะนี้ 

 

Source: The Australian Financial Review 

Source: Sydney Morning Herald 

Source: www.abc.net.au 
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