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13 – 19 เมษายน 2563 
ข้อได้เปรียบและแผนรับมือการระบาดของ COVID-19 ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 

เนื่องจากจ านวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมา
จากต่างประเทศ ท าให้ทั้ง 2 ประเทศประกาศมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ (ทั้งขาเข้าและขา
ออก) อย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่มีเหตุจ าเป็น หากฝ่าฝืนจะมี
บทลงโทษอย่างเด็ดขาดตามกฎหมายของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดังนั้น ผลจากความรวดเร็วและ
ความสามารถในการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 ต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพของทั้ง 2 ประเทศ ท าให้อัตราการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ติดเชื้อชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง
สามารถศึกษาแนวโน้มและผลกระทบต่างๆเพ่ือทบทวนและก าหนดทิศทางการบังคับใช้ได้มาตรการต่างๆใน
การควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ข้อได้เปรียบของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
ออสเตรเลีย  

 มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ประกอบกับจ านวนประชากรมีเพียง 25 ล้านคน 
และความแออัดในเขตชุมชนเมืองต่ า ท าให้รัฐบาลออสเตรเลียสามารถบริหารจัดการต่างๆ ได้ง่าย
กว่าประเทศอ่ืน 

 มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
อย่างเป็นระบบ รวมถึงด าเนินมาตรการจ ากัดการชุมนุมของประชาชนในประเทศอย่างเข้มงวด  

 มีความมั่นคงทางสถานะการเงิน ท าให้รัฐบาลมีศักยภาพในการใช้มาตรการเยียวยาและช่วยเหลือ
ค่าจ้างแรงงานแก่ภาคธุรกิจและผู้ที่ได้รับผลกระทบจ านวนมาก ด้วยเงินงบประมาณมูลค่า 130,000 
ล้านเหรียญออสเตรเลีย โดยยังไม่นับรวมถึงการใช้งบประมาณมูลค่า 84,000 ล้านเหรียญ
ออสเตรเลียเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

นิวซีแลนด์ 
 นิวซีแลนด์มีข้อได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์เหมือนกับออสเตรเลีย จึงท าให้รัฐบาลนิวซีแลนด์ 

สามารถควบคุมบริหารจัดการการเดินทางระหว่างประเทศได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
รัฐบาลได้ประเมินสถานการณ์แล้วพบว่า ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการสาธารณสุข
นิวซีแลนด์ไม่สามารถรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้หากเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนั้น 
รัฐบาลนิวซีแลนด์มีการท างานเชิงรุกในการออกมาตรการต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมจัดการกับการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เข้มงวดและรวดเร็ว อีกทั้ง รัฐบาลได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนเป็นอย่างดี ส่งผลให้การแพร่ระบาดอยู่ภายใต้การควบคุม  

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรทางการแพทย์และการป้องกันการแพร่ระบาด
รัฐบาลไดย้กเลิกภาษีน าเข้าชั่วคราวส าหรับสินค้าทางการแพทย์และสขุอนามัยทั้งหมด  
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ออสเตรเลียเตรียมปรับใช้แผนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการพึ่งพาสินค้าน าเข้า 
ออสเตรเลียเริ่มพิจารณาปรับใช้แผนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ือให้ออสเตรเลียสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ทั้งในช่วงที่มีการปิดพรมแดนและการหยุด
การผลิตของประเทศที่เป็นห่วงโซ่อุปทาน โดยการฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการผลิตที่มีศักยภาพในประเทศให้มีความ
ยืดหยุ่นสามารถผลิตสินค้าท่ีจ าเป็นได้หลากหลายมากข้ึน และลดการพ่ึงพาวัตถดุิบจากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีก าลังการผลิตสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตร ประมง ปศุสัตว์
และพลังงานมากกว่าความต้องการบริโภคในประเทศ การพิจารณาด าเนินแผนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจหลังวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยยกระดับอุตสาหกรรมผลิตที่มีศักยภาพในประเทศ 
(อาหารและการแปรรูป) ส่งเสริมด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท าฟาร์มเกษตรยุคใหม่และใช้
ความได้เปรียบด้านคุณภาพและชื่อเสียงของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้การส่งออกและการสนับสนุนการใช้งานวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศ เพ่ือให้ออสเตรเลียพ่ึงพาตนเองได้เป็นหลักและได้รับผลกระทบน้อย
ในกรณีที่อาจเกิดวิกฤตรุนแรงอันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในอนาคต  
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์  

ผลจากการประกาศมาตรการเด็ดขาดและจริงจังของรัฐบาล ท าให้จ านวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง 
แต่คาดว่าจ านวนผู้ว่างงานจะเพ่ิมขึ้นเป็น 580,000 รายในเดือนมิถุนายนและ International Monetary 
Fund (IMF) คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียในปี 2563 จะหดตัวลงร้อยละ 6.7 ก่อนที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 ในปี 2564 ธนาคารกลางออสเตรเลียประกาศรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้
ที่ร้อยละ 0.25 ในเดือนเมษายนหลังจากที่ปรับลดลง 2 เดือนติดต่อกันและใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ 
Quantitative Easing (QE) เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศในช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
และมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 0.25 ต่อไปอีก 3 ปี 

การส่งออกสินค้าออสเตรเลียในช่วง 2 เดือนแรกปี 2563 ลดลงร้อยละ 8.13 เป็นมูลค่าการส่งออกที่
ลดลงในตลาดจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา แต่การส่งออกสินค้าเกษตรและพลังงานของออสเตรเลีย
ยังคงขยายตัวได้ดี ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการขนส่ง  

ในขณะที่การน าเข้าสินค้าออสเตรเลียลดลงร้อยละ 9.76 ซึ่งออสเตรเลียลดการน าเข้าสินค้าจากเกือบ
ทุกประเทศยกเว้นการน าเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกา (ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยารักษาและป้องกัน
โรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์) 

รัฐบาลยังคงบังคับใช้มาตรการต่างๆต่อไปอีก 4 สัปดาห์ พร้อมเร่งด าเนินการเพ่ิมจุดบริการทดสอบ
เชื้อไวรัสในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง และเตรียมด าเนินแผนติดตามผู้ติดเชื้อพร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านระบบ
แอพพลิเคชั่นบนมือถือและเพ่ิมขีดความสามารถของภาครัฐในการควบคุมการแพร่เชื้อในชุมชน ก่อนพิจารณา
ผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดลง 
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นิวซีแลนด์ 
ในปัจจุบันนิวซีแลนด์จะยังคงใช้มาตรการจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระดับ 4 

โดยในวันที่ 20 เมษายน 2563 รัฐบาลจะมีการหารือเพ่ือพิจารณาปรับลดเหลือระดับ 3 หากการแพร่เชื้อ
ภายในชุมชนอยู่ในระดับต่ า มีมาตรการที่ได้ผลในการยับยั้งผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้าประเทศ ณ ท่าอากาศยาน มี
การใช้ระบบตรวจสอบการติดเชื้อและติดตามผู้ติดเชื้อที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการติดเชื้อรายใหม่ และ
รัฐบาลมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากรและระบบสาธารณสุขที่เพียงพอในการรับมือ  

อีกทั้ง การใช้มาตรการที่เข้มงวดได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยว การศึกษา การส่งออกสินค้าป่าไม้ อาหารทะเลและผลไม้ และในช่วง 2 เดือนแรก นิวซีแลนด์ลดการ
น าเข้าสินค้าลงร้อยละ 10.7 โดยเป็นการลดการน าเข้าสินค้าเกือบทั้งหมด ยกเว้นสินค้าทางการแพทย์และ
สุขอนามัย และยังคงเพ่ิมการน าเข้าข้าว สินค้าเครื่องปรุงรสและอาหารกระป๋องจากไทย ในขณะที่การส่งออก
ของนิวซีแลนดย์ังคงขยายตัวร้อยละ 1.26 จากการส่งออกสินค้าอาหาร เนยนมและผลิตภัณฑ์ เนื้อวัว และไวน์  
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทย 

สถานการณ์และแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในทั้งสองประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น
จากอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้ติดเชื้อลดลง อย่างไรก็ตาม ท่าทีของรัฐบาลทั้งสองประเทศจะยังคงความเข้มงวด
มาตรการควบคุมต่างๆไปอีกสักระยะ เพ่ือป้องกันการกลับมาเพ่ิมขึ้นของอัตราผู้ติดเชื้อในประเทศ แม้ว่าการ
ออกมาตรการควบคุมต่างๆ จะไม่มีผลต่อการห้ามการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่ก็อาจส่งผลให้เกิด
อุปสรรคและความล่าช้าในการขนส่งสินค้าได้ โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศที่ขีดความสามารถการขนส่ง
สินค้าลดลง เนื่องจากการลดจ านวนเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบินต่างๆ และมาตรการควบคุมการ
เดินทางเข้า-ออกประเทศ ดังนั้น ผู้ประกอบการสินค้าไทยควรติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการส่งออกสินค้า รวมถึง ควรมีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกับผู้น าเข้า
สินค้าอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงเพ่ิมโอกาสการประสบความส าเร็จ
ในการส่งออกสินค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว 

................................................................................ 
    

Source : www.news.com.au / www.theaustralian.com.au/ www.health.gov.au / https://covid19.govt.nz 
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