
 

6 – 12 มกราคม 2563 
ออสเตรเลียประสบภัยพิบัติไฟป่าฉุดเศรษฐกิจชะลอตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับปัญหาไฟป่าและภัยแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นประจ าทุกปี    

อย่างไรก็ตาม ปัญหาไฟป่าที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน (เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน) 
ได้สร้างความเสียหายและผลกระทบมากที่สุดในประวัติศาสตร์ออสเตรเลีย จากภาวะไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลาย
พ้ืนที่ทั่วประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายรวมประมาณ 6.5 ล้านเฮกตาร์ โดยเฉพาะรัฐ New 
South Wales (NSW) ที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายค่อนข้างมาก ทั้งนี้ รายงานผลความเสียหายใน
ภาพรวมทั้งหมด โดย Insurance Council of Australia (ICA) พบว่า มีจ านวนการเรียกใช้ประกันภัยรวมทั้งสิ้น       
5,850 รายการ มีมูลค่า 375 ล้านเหรียญออสเตรเลีย มีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,800 หลัง (โดยอยู่
ในรัฐ NSW มากที่สุดเป็นจ านวน 1,400 หลัง) มีผู้เสียชีวิตจ านวน 25 ราย รวมถึงจ านวนสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
เสียชีวิตมากกว่า 500 ล้านตัว  

รัฐบาลกลางออสเตรเลียมีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือและรองรับความเสียหาย
จากภัยแล้งและภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี 2562 รัฐบาลกลางออสเตรเลียได้จัดสรรเงิน
งบประมาณมีมูลค่า 3.9 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ความเสียหายจ านวนมากจากเหตุการณ์ไฟ
ป่าครั้งล่าสุด (ซึ่งยังไม่มีความแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อใด)  รัฐบาล
กลางออสเตรเลียได้จัดสรรเงินงบประมาณมูลค่า 2 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย เพ่ือเยียวยาและฟ้ืนฟูความ
เสียหายจากปัญหาไฟป่าและภัยแล้งแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเกษตรกรเป็นเวลา 2 ปี พร้อมทั้งอาจเพ่ิม
เงินทุนช่วยเหลือหากยังไม่เพียงพอ โดย National Bushfire Recovery Agency จะเป็นผู้จัดสรรเงิน
ช่วยเหลือและเงินบริจาคให้แก่เกษตรกรทั้งภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ เงินทุนส าหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในท้องถิ่น สนับสนุนโครงการฟื้นฟูสุขภาพจิตแก่ผู้เสียหาย ฟ้ืนฟูสัตว์ป่าพ้ืนเมือง สนับสนุนหน่วยงาน
บริการฉุกเฉินต่างๆ ( Red Cross, Salvation Army or Wires) ประชาสัมพันธ์ภาคบริการท่องที่ยวและฟ้ืนฟู
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในท้องถิ่นต่อไป  
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นอกเหนือจากความช่วยเหลือและเงินงบประมาณที่ได้จากหน่วยงานราชการออสเตรเลียแล้ว ยังมี     

ผู้บริจาคจากภาคเอกชนที่ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเหตุการณ์ดังกล่าวอีกจ านวนมากซึ่งมียอดบริจาค 
ณ ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 52.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยมีผู้บริจาคจากหน่วยงาน ภาคเอกชนและผู้มีชื่อเสียง
รายใหญ่ อาทิ Crown, Packer family (5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) ธนาคาร Westpac (1.5 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลีย) และธนาคาร CBA, ANZ และ NAB (รายละ 1 ล้านเหรียญออสเตรเลีย) เป็นต้น 

นอกจากนี้ ซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ Woolworths และ Coles ได้บรรทุกน้ าและอาหารที่จ าเป็นไป
ช่วยเหลือศูนย์อพยพผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพ้ืนที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง ธนาคาร 
National Australia Bank (NAB) ซึ่งเป็นธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อแก่เกษตรกรมากที่สุดในออสเตรเลีย ได้ประกาศ
มาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ประสบภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพ่ิมเติม เป็นเงินทุนมูลค่า 5 
ล้านเหรียญออสเตรเลีย ซึ่งรวมไปถึง มาตรการผ่อนปรนการช าระดอกเบี้ยและขยายเวลาการผ่อนช าระหนี้ได้นาน
ถึง 3 ปี และเงินช่วยเหลือมูลค่า 1 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในการให้เงินกู้เพ่ือการฟ้ืนฟูของเกษตรกร 

ล่าสุด นาย Andrew และนาง Nicola Forrest นักธุรกิจเหมืองแร่ รัฐ WA ได้บริจาคเงินช่วยเหลือมูลค่า 
70 ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยเงิน 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียจะใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เงินทุนอีก 10 ล้าน
เหรียญออสเตรเลียใช้สนับสนุนหน่วยอาสามัครคลื่อนที่ในรัฐ WA และเงินทุน 50 ล้านเหรียญออสเตรเลียใช้ใน
การฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วประเทศและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในโครงการของ CSIRO เพ่ือหา
แนวทางในการบรรเทาปัญหาไฟป่า Climate change, Mental health , Science & Technology, 
Environmental conservation, Water security และ Land management ซึ่งนาย Andrew เชื่อมั่นว่า 
ปัญหาไฟป่าส่วนหนึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน Climate change ที่ต้องเร่งหาแนวทางแก้ไข 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้า 
ผลกระทบจากไฟป่าข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียอย่างมาก ทั้งในภาคการผลิตด้าน

การเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวออสเตรเลีย ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์จาก 
Capital Economics คาดว่า ผลกระทบจากไฟป่าจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในระยะสั้น 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมออสเตรเลีย (GDP) จะลดลง โดยคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในช่วง
ไตรมาสเดือนมีนาคมจะลดลงร้อยละ 0.3 คิดเป็นมูลค่า 1.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลียของ GDP อีกท้ังค่าดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงร้อยละ 1.7 อยู่ที่ 106 (ลดลงต่ าสุดในรอบ 4 ปี) และมีแนวโน้มสูงที่ธนาคารกลาง
ออสเตรเลียจะตัดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงที่ระดับต่ าสุดอยู่ที่ร้อยละ 0.5 ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 นอกจากนี้ ผลกระทบดังกล่าวยังท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวในรัฐ NSW และรัฐ VIC ลดลงร้อยละ 10 ซึ่ง
จะท าให้ออสเตรเลียสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 250 ล้านเหรียญออสเตรเลียต่อเดือน  

 
 
 
 



 

 
โอกาสในการส่งออกสินค้าจากไทย 
พ้ืนที่การเกษตรและปศุสัตว์ในรัฐ NSW และรัฐ QLD ได้รับความเสียหายอย่างมากจากปัญหาไฟป่าที่

ยังไม่มีแนวโน้มจะสิ้นสุดลง ท าให้ก าลังการผลิตสินค้าของออสเตรเลียลดลงและราคาสินค้าในประเทศเพ่ิม
สูงขึ้น จึงเป็นโอกาสในการเพ่ิมการส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารแปรรูปไทยเพ่ือเข้ามาทดแทนสินค้า
เดิมในตลาดที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ซึ่งในปี 2561 ออสเตรเลียน าเข้าสินค้าจากไทยเป็นอันดับที่ 5 โดยมี
มูลค่า 11.15 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของการน าเข้าสินค้าออสเตรเลียทั้งหมด และ
ในช่วง 10 เดือนแรกปี 2562 การน าเข้าสินค้าจากไทยมีมูลค่า 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

….……………………………………………… 
 

 
Source : The Australian  / Sydney Morning Herald/Global Trade Atlas/ Australian Financial Review/ www.abc.net.au 

 

 


