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South Australia (SA) เป�นหนึ�งในผูน้ําด้านการรกัษาสิ�งแวดล้อมของออสเตรเลีย และเป�นรฐัแรกที�ออกกฎหมายหา้ม
ธุรกิจในรฐั SA ใชห้รอืจาํหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใชค้รั�งเดียวทิ�ง (Single-Use Plastic) เพื�อสง่เสรมิการรกัษา
สิ�งแวดล้อมใหย้ั�งยนื รวมทั�ง ลดป�ญหาขยะในทะเล โดยตั�งแต่วนัที� 1 มนีาคม 2021 ธุรกิจหา้มใชห้รอืจาํหน่าย หลอดดดู
นํ�าพลาสติก จาน/ชอ้นสอ้มพลาสติก ก้านพลาสติกผสมเครื�องดื�ม ยกเวน้ จาํหน่ายหรอืใชเ้พื�อวตัถปุระสงค์ทางการแพทย์
หรอืสาํหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มพเิศษ ถ้าฝ�าฝ�นจะถกูปรบัตั�งแต่ 315-20,000 เหรยีญออสเตรเลีย และ ในวนัที� 1 มนีาคม 2022
จะมผีลครอบคลมุถึงชุดทานอาหารที�ทํามาจาก polystyrene แบบใชแ้ล้วทิ�ง เชน่ แก้ว ถ้วย  จาน และกล่องบรรจุอาหาร
รวมไปถึงพลาสติกแบบยอ่ยสลายได้ (Oxo-degradable) นอกจากนี�  ยงัมผีลิตภัณฑ์พลาสติกอื�นๆที�อยูร่ะหวา่งการ
พจิารณา ได้แก่ แก้วกาแฟ Takeaway ถงุพลาสติก และบรรจุภัณฑ์ Takeaway ต่างๆ 

บรษัิท Softmed ซึ�งเป�นบรษัิทของออสเตรเลียใน นคร Melbourne และเป�นผูผ้ลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย ์เครื�องชว่ยหายใจและหน้ากากอนามยั กวา่ 100  ล้านชิ�น ในป�
2020 ลงทนุ 70 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย เพื�อผลิตถงุมอืทางการแพทยแ์บบใชแ้ล้วทิ�ง
(Single-Use Medical Gloves) ในราคาที�ถกูลง ซึ�งสามารถผลิตได้ถกูกวา่บรษัิท
Ansell 5 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย สาํหรบั 2.5 ล้านชิ�น ทั�งนี� บรษัิทจะเริ�มผลิตใน
เดือนกรกฎาคม-สงิหาคม 2021 เพื�อใชใ้นประเทศและสง่ออกในอนาคต เนื�องจาก
ถงุมอืทางการแพทยแ์บบใชแ้ล้วทิ�ง ถงุมอืผา่ตัด ชุด PPE คาดวา่จะเติบโตอยา่ง      
 ต่อเนื�องจนถึงป� 2023 เพราะสนิค้าดังกล่าวยงัจาํเป�นต่อการสง่เสรมิ Hygiene
Practice และบรกิารทางการแพทยต่์างๆ

ขอ้มูลจาก Forrester พบวา่ในในอีก 10 ป� ขา้งหน้า อาชพีด้าน Administration,
Bookkeepers, Accountants, Human Resource Officer และ Office
Clerks อาจถกูทดแทนด้วยระบบอัตโนมติั (Automation) เนื�องจาก ออสเตรเลียมี
อัตราค่าจา้งขั�นตํ�าที�สงู และ งานดังกล่าวสามารถปฎิบติังานด้วยระบบอัตโนมติัได้
และอาจไมจ่าํเป�นต้องใชแ้รงงานมนุษย ์ทั�งนี� งานที�ได้รบัผลกระทบน้อย เชน่  Data
Scientists, Software and App Developers, Network Administrations,
Mathematicians และ Tech Security Specialist 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์2021 ตลาดที�อยูอ่าศัยของออสเตรเลียเริ�มฟ�� นตัว ราคาบา้น
ทั�วประเทศของออสเตรเลียพุง่ขึ�น 2.1% (มากที�สดุคือ Sydney และ Hobart
เพิ�มขึ�น 2.5%)  หลังจากที�ราคาบา้นลดลง 26% ในป� 2020 ซึ�งเป�นการปรบัตัว
ขึ�นเรว็ที�สดุในรอบ 17 ป� เนื�องจาก รฐับาลออกมาตรการสรา้งแรงจูงใจ ปล่อย
เงินกู้ในอัตราดอกเบี�ยตํ�า ประกอบกับ สถานการณ์ COVID-19 ที�เริ�มคลี�คลาย
และรฐับาลออสเตรเลียเริ�มฉีดวคัซนีต้านไวรสั COVID-19 ใหกั้บประชาชนบาง
กลุ่มแล้วเมื�อวนัที� 22 กมุภาพนัธ ์2021

ขอ้มูลจาก Australian National University พบวา่ ในป� 2020 การลงทนุของ
จนีในออสเตรเลียลดลง 61 % หรอื 1 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย (มเีพยีง 20 ราย  
ในป� 2020 ซึ�งเคยสงูสดุ 111 รายในป� 2016)  โดยการลดลงของการลงทนุของจนี
ในออสเตรเลียลดลงมากกวา่ประเทศอื�นๆ สง่ผลต่อ 3 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่
อสงัหารมิทรพัย ์(461 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย) Mining (414 ล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย) และ Manufacturing (153 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย)

แมว้า่ เศรษฐกิจออสเตรเลียจะกลับมาฟ�� นตัวอยา่งรวดเรว็
โดย GDP ไตรมาส 3/2020 ขยายตัว 3.4% และไตรมาส
4/2020 ขยายตัว 3.1% ซึ�งเป�นการขยายตัวเกิน 3% ติดกัน
2 ไตรมาส เป�นครั�งแรกในรอบ 60 ป� นอกจากนี� การใชจ้า่ย
ภาคครวัเรอืนยงัเพิ�มขึ�น 4.3% และการลงทนุภาคเอกชน
เพิ�มขึ�น 3.9% แต่เพื�อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ   
 อยา่งต่อเนื�อง RBA ได้ซื�อพนัธบตัรรฐับาลอีก 2 พนัล้าน
เหรยีญออสเตรเลีย (10 years bond) เพื�อชว่ยใหอั้ตรา
ดอกเบี�ยปรบัลดลง และเป�นป�จจยัที�ทําใหค่้าเงินออสเตรเลีย
อ่อนค่าลงเมื�อเทียบกับ สกลุเงินอื�นๆ ซึ�ง RBA จะใช้
มาตรการทางการเงินจนกวา่จะบรรลเุป�าเงินเฟ�อ

ไอศกรมีแบบไรน้ํ�าตาลเป�นทางเลือกใหมที่�เป�นที�นิยม บรษัิท
Denada เป�นหนึ�งในแบรนด์ไอศกรมีที�มยีอดขายเพิ�มขึ�น
350% ตั�งแต่เริ�มวางขายในเดือนกมุภาพนัธ ์2018 โดยในป�
2019-20 บรษัิทมยีอดขายกวา่ 3 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย
และ คาดวา่จะสามารถทํายอดขายเป�นเท่าตัวในป� 2022
เนื�องจาก ชาวออสเตรเลียใหค้วามใสใ่จกับสขุภาพมากขึ�น    

ชาวออสเตรเลียเป�นนักดื�มกาแฟ นิยมเสาะแสวงหารสชาติของ
กาแฟใหม่ๆ  และยนิดีจา่ยหากกาแฟมคีวามเป�นเอกลักษณ์ จงึทําให้
กาแฟของรา้นคาเฟ� Gesha ใน Melbourne ซึ�งเป�นหนึ�งในกาแฟ
ที�แพงที�สดุและหาดื�มได้ยาก มรีสชาติละมุน เนื�อเนียน  และด้วย
ลักษณะเฉพาะของผลไมแ้ละบตัเตอรส์ก็อตชที์�ปลกูยากและให้
ผลผลิตไมม่ากนัก ในประเทศปานามาเท่านั�น ทําใหก้าแฟมรีาคาต่อ
แก้วสงูถึง 198 เหรยีญออสเตรเลีย

SA is going "Green"

ผลิตได้ถกูกวา่ Ansell  

Automation แทนแรงงานมนษุย ์ 

ราคาบา้นขึ�นเรว็สดุในรอบ 17 ป�

จนีเมนิการลงทนุใน Aus

รฐับาลซื�อ (bond)ชว่ยชาติ

No sugar
please 

 Aussie ยอมจา่ย
กาแฟ 200 เหรยีญฯ

รฐับาลออสเตรเลียคาดวา่จะเป�ด
พรมแดนระหวา่งประเทศในวนัที� 17
มถินุายน 2021 ทั�งนี� อาจเป�ดพรมแดน
เรว็ขึ�น หากกระบวนการฉีดวคัซนีต้าน
COVID-19 เป�นไปด้วยด ี 

อัพเดท Int.
Border 

ในเดือน มนีาคม 2021 Auckland
Transport (AT) จะเป�ดตัวรถบสัใช้
พลังงาน Hydrogen (Hydrogen
Bus) ซึ�ง ผลิตโดยบรษัิท Global Bus
Ventures  มูลค่าประมาณ 1.175 ล้าน
เหรยีญนิวซแีลนด์ โดยจะวิ�งระหวา่ง    
 เสน้ทาง Howick และ Britomart   
 เพื�อสง่เสรมิมาตรการ Emission-Free
Fleet ภายในป� 2040 ของรฐับาล

NZ พรอ้มใช้
Hydrogen

Bus  


