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2 – 8 มีนาคม 2563 

ออสซี่แห่ตุนอาหารและยาหลังรัฐบาลเพิ่มแผนฉุกเฉินระดับ 2 รับมือการระบาดของไวรัสโคโรนา 

ภายหลังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่เริ่มระบาดในจีนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 และ
แพร่กระจายไปทั่วโลก โดยเมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศแผนฉุกเฉิน 
(Emergency CIVID-19 Plan) ขั้น 2 เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในด้าน
บุคลากร (แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม) เครื่องมืออุปกรณ์การป้องกันและยารักษาโรคให้มีความ
พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ิมความเข้มงวด  ณ บริเวณจุดตรวจคน
เข้าเมืองให้มีการด าเนินการที่มีความรัดกุมเพ่ิมมากขึ้น  

 นอกจากนี้ Department of Health ได้แนะน าให้ประชาชนหมั่น
ล้างมือ รักษาความสะอาด และข้อปฏิบัติต่างๆเพ่ือป้องกันการติด
เชื้ออย่างถูกวิธี รวมถึงแนะน าให้ชาวออสเตรเลียฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัด แม้ว่าจะไม่สามารถต้านไวรัสโคโรนาได้แต่ก็สามารถช่วย
บรรเทาความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคได้ (วัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดจะเริ่มให้บริการแก่ประชาชนในช่วงกลางเดือนเมษายน 2563)  
อีกทั้ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ออสเตรเลียประกาศห้าม   
นักเดินทางต่างชาติจากอิหร่านเข้ามาในออสเตรเลียก่อน 14 วันนับ
จากวันที่ออกเดินทาง ซึ่งก่อนหน้านี้ออสเตรเลียได้ห้ามนักเดินทาง

ต่างชาตจิากจีนเข้ามาในออสเตรเลียโดยได้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563 รวมถึง Department of 
Foreign Affair and Trade (DFAT) ได้เพ่ิมระดับการเตือนภัยให้อยู่ในระดับ High degree โดยห้ามชาว
ออสเตรเลียเดินทางไปท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อิตาลี มองโกเลีย และอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการ
ระบาดและอัตราการเสียชีวิตสูง (ทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียก าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาห้ามนักเดินทางต่างชาติ
จากเกาหลีใต้และอิตาลีเข้าประเทศก่อน 14 วันเช่นกัน) 

ส าหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อในออสเตรเลียปัจจุบันมีจ านวน 50 รายและมีผู้เสียชีวิต 2 ราย (สถานะ ณ วันที่  
5 มีนาคม 2563) โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 4 รายต่อวัน ประกอบกับการประกาศแผนฉุกเฉินและการเพ่ิมข้ึน
ของจ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา บรรยากาศดังกล่าวส่งผลให้ชาวออสเตรเลียเกิดความไม่
มั่นใจในสถานการณ์และหันมากักตุนสินค้าที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันเพ่ิมขึ้น โดยมีคนจ านวนมากต่างไปซื้อสินค้า
ทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ต  (Woolworths และ Coles) ร้านค้าเภสัชกรรมและร้านค้าทั่วไปกันอย่างหนาแน่น ในช่วง
สัปดาห์ที่ผ่านมา  ส่งผลให้สินค้าที่วางบนชั้นวางหมดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขอนามัย (หน้ากากอนามัย น้ ายาล้างมือเพ่ือการฆ่าเชื้อโรคโดยมีการจ ากัดจ านวนการซื้อสินค้า 5 ชิ้นต่อคน
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เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสซื้อสินค้า) กระดาษทิชชูและผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด สินค้าอาหารที่เก็บรักษาได้นาน 
อาทิ น้ าดื่ม ข้าว เส้นพาสต้า ของทานเล่น อาหารกระป๋องและอาหารแห้งต่างๆ  

อีกทั้ง สินค้าหลายรายการทั้งอุปโภคบริโภคที่น าเข้าจากจีนเริ่มขาดตลาด ล่าสุด  IGA ซุปเปอร์มาร์เก็ต ระบุ
ว่า ซุปเปอร์มาร์เก็ต IGA ซึ่งมีประมาณ 76 สาขาทั่วประเทศอาจประสบปัญหาสต๊อกสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์
ชอ็คโกแลต มันฝรั่งแผ่นทอดกรอบและบิสกิตลดลงในชว่งสั้นๆ เนื่องจากต้องน าเข้าบรรจุภัณฑ์จากโรงงานผลิตในจีน
ซึ่งมีสต๊อกสินค้าที่จ ากัด และหากการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาชะลอการกลับมาผลิตสินค้าใหม่ในจีนต่อไปอีก 3 
สัปดาห์ จะส่งผลกระทบกับซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าอย่าง Mcdonald และ Subway ซึ่งพ่ึงพาบรรจุภัณฑ์ที่
น าเข้าจากจีนและอาจต้องหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก Polyethylene terephthalate (PET) ที่ผลิตใน
ประเทศเอเชียอ่ืนๆ ทดแทน  
 แม้ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียจะซื้อสินค้าอาหารแห้งเพ่ือเก็บตุนอาหารไว้ล่วงหน้า 
แต ่Woolworths และ Coles ได้ให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคว่า สินค้าที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเก็บไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้า
ยังมีเพียงพอต่อความต้องการและจะไม่ขาดตลาด เนื่องจากสินค้าที่จ าหน่ายใน Woolworths และ Coles มี
แหล่ง Supply มาจากหลายประเทศและสามารถหาแหล่ง Supply สินค้าอาหารจากแหล่งอ่ืนทดแทนได้ซึ่งรวมไปถึง
แหล่งผลิตในออสเตรเลียเอง เช่น กระดาษทิชชู ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตในประเทศจากโรงงานของ Kleenex ในรัฐ 
South Australia และโรงงานของ Sorbent ในนครเมลเบิร์นโดยมีการน าเข้าจากจีนร้อยละ 40 เท่านั้น  

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 
ในเบื้องต้นคาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในช่วงไตรมาสแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 0.1 มีผลให้

ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ าสุดอยู่ที่ระดับร้อยละ 0.5 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการบริโภคในประเทศ อีกทั้ง มีการประเมินผลกระทบในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ด้านการค้า การส่งออกสินค้าต่างๆ เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของออสเตรเลียและเป็นแหล่งรองรับ
สินค้าที่มีคุณภาพทั้งถ่านหิน เหล็ก และสินค้าอุปโภคบริโภค เริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอตัว เนื่องจากการบริโภคจีนอยู่ใน
ภาวะซบเซา รวมถึงการน าเข้าสินค้าจากจีนเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มชะลอ
ตัวและขาดแคลน เนื่องจากระบการผลิตและขนส่งสินค้าจากจีนไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่  
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ด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้รับความเสียหายอย่างมากจากการขาดหายไปของนักท่องเที่ยว
จีนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ม่ันใจในสถานการณ์ในปัจจุบัน ในเบื้องต้น คาดการณ์ว่า ออสเตรเลียสูญเสียรายได้
ประมาณ 4.5 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย 

ด้านการศึกษา จะสูญเสียรายได้รายได้ประมาณ 6 พันล้านเหรียญออสเตรเลียจากการสั่งห้ามชาวต่างชาติ
จากจีนเข้าประเทศ ซึ่งขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563  

นอกจากนี้ ภาวะตลาดที่เริ่มมีการกักตุนสินค้าของผู้บริโภคในประเทศประกอบกับผลผลิตในประเทศที่ลดลง
จากภัยธรรมชาติก่อนหน้านี้ ได้ส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนในภาค
ธุรกิจโดยเฉพาะร้านอาหารและค่าครองชีพของชาวออสเตรเลียเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย  
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 

 
 
 
 
 
 

 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ CIVID-19 ทั่วโลก ท าให้บรรยากาศของผู้บริโภคออสเตรเลียเกิดความ

ไม่มั่นใจและความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วและกะทันหัน จนเกิดการกักตุนสินค้าที่จ าเป็นต่อการใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ร้านค้าปลีกและค้าส่ง
ในประเทศมีสต๊อกสินค้าลดลงอย่างรวดเร็วและต้องเพ่ิมการน าเข้าสินค้าซึ่งรวมไปถึงสินค้าทดแทนที่ผลิตจาก
จีนด้วย ส่งผลให้ความต้องการสินค้าที่น าเข้าจากไทยในตลาดออสเตรเลียเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะข้าว อาหาร
กระป๋อง ซอสปรุงรส และน้ ามะพร้าว รวมทั้ง บรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ทดแทนการน าเข้าสินค้าจากจีน  

 

Source : www.health.gov.au/www.9news.com.au/www.smh.com.au 
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