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 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 

ส่งออกเหมืองแร่ออสเตรเลียพุ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วเกินคาด 
รายงานรายไตรมาสโดย Department of Industry, Science, Energy and Resources คาดการณ์

การส่งออกสินค้าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานปีงบประมาณ 2563-2564 จะมีมูลค่า 296 พันล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย (ทำลายสถิติสูงสุดที่ 291 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2563) เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้าง

พื ้นฐานในการก่อสร้างอาคาร ถนนและสะพาน ซึ ่งจ ีนเป็นประเทศคู ่ค ้าสำคัญในการนำเข้าส ินค้า

ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจากออสเตรเลีย นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคายังเป็นข้อได้เปรียบที่กระตุ้น 

มูลค่าการส่งออกของออสเตรเลีย เนื่องจากปริมาณการผลิตของประเทศผู้ผลิตสินค้าทรัพยากรธรรมชาติและ

พลังงานอื่นๆที่ยังจำกัดในช่วง COVID-19 โดยเฉพาะบราซิล (คู่แข่งสำคัญของออสเตรเลีย) ทำให้ราคาสินแร่

เหล็ก แก๊สเหลวธรรมชาติ (LNG) และสินค้า Base metal อ่ืนๆ ในตลาดโลกมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นในรอบหลายปีที่

ผ่านมา รวมไปถึงการปรับตัวดีขึ้น ของราคาส่งออกถ่านหิน ซึ่งคาดว่า สินค้าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

จะเป็นสินค้าส่งออกท่ีมีศักยภาพต่อเนื่องไปอีก 5 ปี โดยมีความต้องการสินแร่เหล็ก และการขยายตัวของสินค้า

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ แม้ว่าในปี 2564-2565 จะคาดว่า การส่งออกจะลดลงร้อยละ 3 

คิดเป็นมลูค่า 288 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย   

 

 

Source: www.publications.industry.gov.au 

ตารางแสดง คาดการณ์การส่งออกสินค้าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานปีงบประมาณ 2563-2564 ถึงป ี2568-2569   
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ในปี 2563-2564 สินแร่เหล็กเป็นสินค้าทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานที่คาดว่าจะมีมูลค่าการ

ส่งออกเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดอยู่ที่ 136 พันล้านเหรียญออสเตรเลียผลจากราคาที่สูงและการเพิ่มขึ้นของการ

ลงทุนด้านนวัตกรรมและ Automation ก่อนจะปรับลดลงที่ 104 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2568-2569 

ซึ่งเป็นผลมาจากราคาส่งออกที่คาดว่าจะปรับลดลงจาก 128 เหรียญสหรัฐต่อตันในปี 2564 อยู่ที่ 77 เหรียญ

สหรัฐต่อตันในปี 2568 

การส่งออก LNG จะมีมูลค่า 33 พันล้านเหรียญออสเตรเลียลดลงร้อยละ 34 แต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมี

มูลค่า 45 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2568-2569 ซึ่งมลูค่าแปรผันตามราคานำ้มันในตลาดโลก 

การส่งออกถ่านหิน (Coking coal) จะมีมูลค่า 23 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (ลดลงร้อยละ 34 จาก

ปี 2563) และจะเพิ่มขึ้นที่ 31 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2568-2569 และการส่งออกถ่านหินร้อน 

(Thermal coal) จะอยู่ที่ 15 พันล้านเหรียญออสเตรเลียและมูลค่าการส่งออกจะทรงตัวต่อเนื่องในปี 2568-2569  

การส่งออก Lithium จะอยู่ที่ 1 พันล้านเหรียญออสเตรเลียและจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าคิดเป็น 

5.4 พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2568-2569 โดยมีการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อน 

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

 

ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียมีรายได้หลักจากการส่งออก

สินค้าทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีสัดส่วนการส่งออก

มากกว่าร ้อยละ 50 ของสินค้าส ่งออกทั ้งหมด 

ในช่วงปี 2558-2563 มูลค่าการส่งออกสินแร่เหล็ก

เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง โดยในปี 2563 มูลค่าการ

ส่งออกสินแร่เหล็ก (พิกัด 26) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.27 

มีมูลค่า 93.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ (แม้ว่าต้องเผชิญกับวิกฤต COVID-19) โดยส่งออกไปจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 

สิงคโปร์และฮ่องกงมากที่สุด ซ่ึงมีการนำเข้าสินแร่เหล็กจากออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนเกือบทุกประเทศยกเว้นญี่ปุ่นที่

นำเข้าจากออสเตรเลียลดลง ในขณะที่มูลค่าการส่งออกถ่านหินและสินค้าเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ (พิกัด 27) 

ลดลงร้อยละ 29.9 มีมูลค่า 61.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่งออกไปญี่ปุ่น จีน อินเดีย เกาหลีใต้และไต้หวัน

มากที่สุดและมีการนำเข้าลดลงทุกประเทศ  

Source: www.publications.industry.gov.au 
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 ในช่วงปี 2558-2563 ออสเตรเลียได้ดุลการค้ามาโดยตลอด แม้ว่าปี 2563 ออสเตรเลียจะเข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยเป็นครั้งแรกจากวิกฤต COVID-19 แต่การส่งออกโดยรวมลดลงเพียงร้อยละ 7.57 และการ

นำเข้าลดลงเพียงร้อยละ 5.07 รายงานคาดการณ์การส่งออกสินค้าทรัพยากรธรรมชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน

อีก 5 ปีข้างหน้า จะลดภาระหนี้ภาครัฐและการขาดดุลงบประมาณช่วยให้เศรษฐกิจออสเตรเลียฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น 

ผลต่อการค้าไทย:  

ในช่วงปี 2561-2563 ไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 4 ของออสเตรเลีย ปี 2563 มีมูลค่าการค้าสองฝ่าย

รวม 13.21 พันล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2563 ออสเตรเลียนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 9.83 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

(ลดลงร้อยละ 3.9) โดยนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์มากที่สุด รองลงมา คือ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นตู้

แช่ ทองคำยังไม่ขึ้นรูป เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และยางรถยนต์ใหม่ และการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด

ยกเว้นรถยนต์ที่ยังลดลง (ผลการวิกฤต COVID-19 ทำให้ชาวออสเตรเลียต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและชะลอ

การซื้อ) ในขณะที่ออสเตรเลียส่งออกถ่านหินและสินค้าเชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ ข้าวบาร์เลย์ อะลูมิเนียม ทองแดง

และผลิตภัณฑ์เนยนมไปไทยมูลค่า 2.75 พันล้านเหรียญสหรัฐ แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียจะ 

เป็นสัญญาณที ่ดีต่อการนำเข้าสินค้าจากไทย ซึ ่งคาดว่า ในปี 2564 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไทยมายัง

ออสเตรเลียจะเป็นบวก 
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