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Snap Lockdown (Stage 4) วนัที� 13-17 กมุภาพนัธ ์2021 ณ นคร Melbourne       
 ทําใหธุ้รกิจดอกไมข้าดรายได้ ประมาณ 36 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย (ตลาดดอกไม้
ออสเตรเลียมรีายได้ประมาณป�ละ 600 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย) ซึ�งตรงกับชว่งเทศกาล
Valentine's Day และ Lunar New Year 2021 นอกจากนี� ธุรกิจรา้นอาหารมคีวาม
จาํเป�นต้องทิ�งอาหารทะเลสด (Oyster/Marron) มมูีลค่ากวา่ 2 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย
และธุรกิจโรงแรมขาดรายได้ประมาณ 100 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย และจาํเป�นต้องทิ�ง
อาหารสดที�มมูีลค่ากวา่ 30 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย

UPcare Group หนึ�งในบรษัิทเทคโนโลยชีวีภาพ (Biotech) ออสเตรเลีย ระดมทนุ 65 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย คิดค้น
UPlus A Spray และแคปซูล UPlus A ที�ผลิตจากสารประกอบทางพฤกษศาสตร ์(Natural Botanical) สามชนิด
ได้แก่ Loquat (ป�แป�) พชื Knotweed และ Chiretta เพื�อใชใ้นการรกัษาผูป้�วย COVID-19 เนื�องจาก สารประกอบ
ทางพฤกษศาสตรเ์หล่านี� สามารถป�องกันการแพรก่ระจายของไวรสั SARS-COVID-19 สูป่อดได้ ทั�งนี� บรษัิทอยู่
ระหวา่ง  ขั�นตอนการทดสอบใชผ้ลิตภัณฑ์ในมนุษย ์

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรออสเตรเลียสญูเสยีรายได้มหาศาล
และยงัไมส่ามารถหาตลาดสง่ออกใหม ่เพื�อทดแทนรายได้ที�สญูเสยีไปจากจนี
อุตสาหกรรมที�ได้รบัผลกระทบ เชน่  ฝ�าย ขา้วบารเ์ลย ์ไวน์ และ อาหารทะเล
(เนื�องจากจนีเพิ�มภาษีนําเขา้และมมีาตรการนําเขา้ที�เขม้งวดขึ�น) แมว้า่
ออสเตรเลียเริ�มสง่ออกสนิค้าไปยงัตลาดใหม ่เชน่ สง่ขา้วบารเ์ลยไ์ป Mexico
สง่ไวน์ไป Kazakhstan Uzbekistan Africa และเอเชยี และสง่ออก ฝ�าย
ไป อินโดนีเซยี ไทย เวยีดนาม และ บงัคลาเทศ ทั�งนี� ผูป้ระกอบการใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลได้รบัผลกระทบอยา่งมาก เนื�องจาก 95% ของ
สนิค้าสง่ไปยงัจนี จงึยากที�จะหาตลาดสง่ออกทดแทน  ซึ�งรฐับาลกําลังเรง่
เจรจาขอ้ตกลงการค้ากับ UK และ EU เพื�อชว่ยเหลือผูส้ง่ออก

Australia’s Therapeutic Goods Administration
(TGA)  ได้รบัรองวคัซนีต้านเชื�อไวรสั COVID-19 ตัวที�สอง 
 ซึ�งเป�นของ AstraZeneca ที�ผลิตใน Melbourne โดย
วคัซนีตัวนี�สามารถใชไ้ด้กับผูที้�อายุ 18 ป�ขึ�นไป ทั�งนี�
ออสเตรเลียได้จดัสรรวคัซนีดังกล่าว จาํนวน 53.8 ล้านโดส 
 และ ในวนัที� 22  กมุภาพนัธ ์2021 ออสเตรเลียจะเริ�มฉีด
วคัซนีป�องกัน COVID-19 ของ Pfizer ใหแ้ก่ Frontline 
 Workers จาํนวน 35,000 คน เป�นกลุ่มแรก

นักศึกษามหาวทิยาลัย RMIT พฒันาขวดไวน์แบบออรแ์กนิค
และยอ่ยสลายได้ ที�ทํามาจากการรไีซเคิลกากองุ่นที�เหลือจาก
การผลิตไวน์ ซึ�งเป�นการชว่ยลด Food Waste ใน
อุตสาหกรรมไวน ์
บรษัิท Nutri V นํานวตักรรมการแปรรูปของ CSIRO มาใช้
กับผกั เชน่ Brassicas ที�เหลือ หรอืมตํีาหนิ มา สกัดเป�นผง
เพื�อใชใ้นการทําอาหารหรอืนํามาทําเป�นอาหารเสรมิ
(Supplement) สนับสนุนใหช้าวออสเตรเลียทานผกัมากขึ�น
และลด Food Waste ในอุตสาหกรรมเกษตร 

บรษัิท EIT Food คิดค้นสตูร โดยใช ้Insulin, Dextrins
และ Pectin fibres ผลิต SuReBar (Cereal Bar) ซึ�งมี
นํ�าตาลน้อยกวา่ปกติ  30.6% และยงัคงรสชาติ และ
Texture เดิม ทั�งนี� คาดวา่จะวางขายสนิค้าในป� 2023

เนื�องจาก สถานการณ์ COVID-19 ขอ้จาํกัดในการเดินทางโดยรถสาธารณะ ประกอบกับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ใน EU และ US ไมส่ามารถผลิตรถยนต์ใหมทั่นความต้องการของ
ตลาดได้ เพราะการหยุดชะงักชั�วคราวของการผลิตชิ�นสว่นรถยนต์จากเอเชยีในชว่ง
COVID-19 สง่ผลใหม้คีวามต้องการรถยนต์มอืสองเพิ�มขึ�น โดยในเดือนมกราคม 2021
รถยนต์มอืสองราคาสงูขึ�น 36% เมื�อเทียบกับป� 2020 และคาดวา่จะเพิ�มขึ�นอยา่งต่อ
เนื�องจนถึงสิ�นป�นี� (รถยนต์มอืสองที�ได้รบัความนิยม ได้แก่ รถที�มอีายุ 5 ป� เลขไมค์
100,000 กิโลเมตร) 

รายได้ Supermarket คาดวา่จะลดลงในครึ�งป�หลังของป�
2021 และ ป� 2022 เนื�องจาก รฐับาลผอ่นคลายมาตรการ
เขม้งวดต่างๆ ทําใหช้าวออสเตรเลียใชเ้วลานอกบา้นมากขึ�น
กลับมาทํางานในออฟฟ�ศ และทานขา้วนอกบา้นตามปกติ สง่
ผลใหย้อดขายของ Supermarket ในเดือนมกราคม 2021
ลดลง 3.3 % จากที�ขยายตัวขึ�น 5% ในเดือนธนัวาคม 2020
นอกจากนี� ผูบ้รโิภคหนัมาซื�อของผา่นทางออนไลน์มากขึ�น

Amazon Australia เติบโตอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งภายในป�
2021 บรษัิทจะสรา้งโกดังเก็บของเพิ�ม ใน Melbourne และ
Sydney ทําใหม้กีารจา้งงานมากถึง 1,500 คน โดยบรษัิทจะ
พจิารณารบัพนักงานจากธุรกิจสายการบนิเขา้ทํางานเป�น
พเิศษ เนื�องจาก เชื�อวา่พนักงานในธุรกิจดังกล่าวได้รบัการ
ฝ�กฝนในการใหบ้รกิาร การรกัษาและจดัสง่สนิค้าอยา่ง
ปลอดภัยใหทั้นเวลา จากการทํางานด้านการบนิ ภายใต้
COVID Safe Plan ซึ�งเป�นทักษะที�สาํคัญและนํามาประยุกต์
ใชกั้บการทํางานบนภาคพื�นดินได้

สารธรรมชาติชว่ยต้านไวรสั COVID-19 

ไมง่่ายที�จะหา(ตลาด)ทดแทนจนี

Snap Lockdown ทํารายได้หด

รถยนต์มอืสองราคาพุง่

วคัซนี AstraZeneca ผ่านแล้ว หมดเวลาทอง
Supermarket

มาลด Food Waste กัน

เอาใจผูร้กั
Low Sugar

Bar 

Amazon ต้อนรบั
Airline Workers 

รฐับาลออสเตรเลียอยูร่ะหวา่งการดําเนินการออกกฎกําหนดให ้ 
 ผูบ้รกิารสื�อโซเชยีลมเีดียต้องจา่ยค่าขา่วใหกั้บสาํนักงานขา่ว
ออสเตรเลีย เมื�อมกีารเผยแพรห่รอืสง่ต่อขา่ว สง่ผลใหเ้มื�อวนัที�
17 กมุภาพนัธ ์2021 Facebook ได้ประกาศระงับการเผยแพร่
ขา่วจากสาํนักงานขา่วออสเตรเลียผา่น Facebook โดยลบเนื�อหา
ขา่วทั�งหมดที�เคยอยูบ่นหน้า Facebook Page ของสาํนักงาน
ขา่วออสเตรเลียต่างๆ เชน่ 9News ABC News  

FB Unfriend Aus (News)

 

นิวซแีลนด์ได้รบัวคัซนีต้าน    
 โควดิ-19 ของPfizer เรว็กวา่
กําหนด โดยจะเริ�มฉีดวคัซนีต้าน
โควดิ-19ใหกั้บประชากร ตั�งแต่
วนัที� 20 กมุภาพนัธ ์2021 

นับถอยหลัง NZ
เริ�มฉีดวคัซนี

Pfizer


