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อัตราการวา่งงานของออสเตรเลียลดลงอยา่งต่อเนื�อง แมว้า่รฐับาลได้ยุติการสนับสนุนเงินชว่ยเหลือ
JobKeeper แล้ว เมื�อวนัที� 28 มนีาคม 2021 รายงานจาก Australian Bureau of Statistics พบวา่
ตั�งแต่เดือนกมุภาพนัธ ์2021 มกีารจา้งงานรวม 70,700 อัตรา (เฉลี�ยประมาณ 2,000 อัตรา/วนั) และใน
เดือนมนีาคม 2021 มอัีตราการวา่งงานลดลง จาก 5.8% เป�น 5.6% อีกทั�ง ในเดือนเมษายน 2021 ความ
เชื�อมั�นของผูบ้รโิภคสงูขึ�น 6.2% เป�น 118.8% (สงูสดุในรอบ 11 ป�) และคาดวา่ราคาบา้นจะสงูขึ�นอีก 2.7% 
 ซึ�งป�จจยัดังกล่าวสะท้อนถึงการฟ�� นตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลีย นอกจากนี� ผลสาํรวจจาก Recruitment
Experiences and Outlook คาดการณ์วา่ภาคอุตสาหกรรมที�จะมกีารจา้งงานมากขึ�นอยา่งต่อเนื�องในอีก   
3 เดือนขา้งหน้า ได้แก่ ภาคค้าปลีก Healthcare และ Social Assistance อยา่งไรก็ตาม 50% ของผูจ้า้ง
ประสบป�ญหาในการหาพนักงานตรงตามคณุสมบติั โดยเฉพาะประสบการณ์การทํางานที�เพยีงพอกับงาน 

แมว้า่การเป�ด Trans-Tasman Bubble ระหวา่งออสเตรเลีย
กับนิวซแีลนด์ ที�จะ (กลับมา) เริ�มต้นในวนัที� 19 เมษายน 2021
จะสง่ผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที�ยวและภาคการบรกิารที�
เกี�ยวขอ้งของทั�งสองประเทศ อยา่งไรก็ตาม การเป�ดพรหม
แดนระหวา่งสองประเทศนี�อาจสง่ผลกระทบใหเ้กิดภาวะสมอง
ไหลในตลาดแรงงานนิวซแีลนด์ โดยเฉพาะแรงงาน/บุคลากรที�มี
ฝ�มอืในอุตสาหกรรมก่อสรา้ง โดยกลุ่มแรงงาน/บุคลากรดัง
กล่าวต่างมเีป�าหมายในการเดินทางออกจากนิวซแีลนด์ไป
ทํางานที�ออสเตรเลีย เนื�องจาก ภาคอุตสาหกรรมก่อสรา้ง
ออสเตรเลียมกีารจา่ยค่าจา้งที�สงูกวา่ อีกทั�ง เป�นที�คาดการวา่
ออสเตรเลียจะมโีครงการก่อสรา้งเพิ�มขึ�นในป�นี� จงึเป�นโอกาส
ของชาวนิวซแีลนด์ในการไปหารายได้ในออสเตรเลีย 

เนื�องจาก ความต้องการของกัญชาเพื�อการแพทยทั์�วโลกเพิ�มขึ�น ประกอบกับ
ราคาสนิค้ามรีาคาถกูลง 25% เมื�อเทียบกับป� 2017  Australian Natural
Therapeutics Group (ANTG) จงึทําขอ้ตกลงกับ Asterion (แคนาดา) เพื�อ
สรา้งโรงงานผลิตและแปรรูปกัญชาทางการแพทย ์ณ Toowoomba,
Queensland ซึ�งคาดวา่จะเป�นโรงงานที�ใหญ่ที�สดุในโลก มมูีลค่ากวา่ 400 ล้าน
เหรยีญออสเตรเลีย และสามารถปลกูได้ 500 ตันต่อป� สรา้งผลผลิตกวา่
500,000 กิโลกรมัต่อป� สรา้งงานกวา่ 1,000 อัตรา (ซึ�งหนึ�งในธุรกิจกัญชา
ทางการแพทยที์�ประสบความสาํเรจ็ของออสเตรเลียสามารถทํารายได้กวา่  90
ล้านเหรยีญออสเตรเลีย และสง่ออกใหแ้ก่บรษัิท Cannamedical Pharma
ของเยอรมนั ซึ�งเป�นตลาดสง่ออกที�ใหญ่ที�สดุ) 

ภาคธุรกิจบา้นพกัคนชรา (Aged Care) มโีอกาสป�ดตัวมากขึ�น
ในอนาคต  เนื�องจาก  ประมาณ 3 ใน 4 ของบา้นพกัคนชราอยู่
ในสภาวะขาดทนุ โดยในป� 2020 บา้นพกัคนชราในเขตชนบทป�ด
ตัวลงกวา่ 24 แหง่ เตียงจาํนวนลดลง 282 เตียง และประสบ
ป�ญหาในการหาพนักงาน สง่ผลใหช้าวออสเตรเลียวติกในการ
หาเตียงในอนาคต 

บรษัิท Folklore Ventures (formerly Tempus
Partners) ซึ�งเป�นบรษัิทลงทนุเพื�อสง่เสรมิ Tech Start Up
ในออสเตรเลียและนิวซแีลนด์ ได้ทุ่มทนุ 2.5 ล้านเหรยีญ
ออสเตรเลีย ใหแ้ก่ Arli สรา้ง Online Platform ชว่ยเหลือ
ผูติ้ดชว่ยเหลือผูติ้ดยาเสพติดและแอลกอฮอล์ โดยจะมกีลุ่ม
คนใหคํ้าปรษึา ชว่ยแก่ป�ญหา และป�องกันการเขา้สูส่ถานที�
บาํบดัเนื�องจากเขา้สูก่ารติดยาเสพติดหรอืแอลกอฮอล์ในขั�น
รา้ยแรง ทั�งนี� Platform ดังกล่าวอยูร่ะหวา่งการทดสอบขั�น
สดุท้าย 

สายการบนิออสเตรเลีย Virgin คาดวา่ธุรกิจจะสามารถกลับมาเป�ดใหบ้รกิาร 100%
อีกครั�งภายในป� 2021 และอาจจา้งพนักงานเพิ�ม 150 อัตรา ซึ�งป�จจุบนั สายการบนิ
เป�ดใหบ้รกิาร 850 เที�ยวบนิต่อสปัดาห ์(โดยตั�งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 มกีารจอง
ตั�วมากกวา่ 75%)  อีกทั�ง ในเดือนมถินุายน 2021 สายการบนิจะเพิ�มเที�ยวบนิอีก 220
เที�ยวบนิต่อสปัดาห ์เพื�อตอบสนองความต้องการเพิ�มขึ�นในชว่งป�ดเทอม นอกจากนี� 
 สายการบนิชั�นนําของออสเตรเลีย Virgin และ Qantas อาจเป�ดใหบ้รกิารบนิ
ระหวา่งประเทศกับประเทศที�มอัีตราการฉีดวคัซนีสงู เชน่ สหรฐัอเมรกิา สหราช
อาณาจกัร  
อิสราเอล และสงิคโปร ์นอกจากนี� อาจไมจ่าํเป�นต้องกักตัวเมื�อเดินทางมาถึงหากมี
Vaccine Passport

เนื�องจาก ชาวออสเตรเลียมพีฤติกรรมแบบ Mindful Consumption โดยคํานึง
ถึงป�จจยัต่างๆ ที�แสดงใหถึ้งความโปรง่ใสของแหล่งผลิต และ Supply Chain ของ
สนิค้า บรษัิท Meat & Livestock รว่มมอืกับ Oritain จงึนํา Forensic Science
และ Data Analysis สรา้ง Origin Fingerprints เพื�อสง่เสรมิความน่าเชื�อถือ
ของสนิค้า เพื�อใหผู้บ้รโิภคสามารถตรวจสอบแหล่งที�มาของเนื�อสตัวไ์ด้ เชน่ เนื�อววั
และเนื�อแกะ อีกทั�ง ยงัสรา้งความโดดเด่นและแตกต่างใหกั้บอุตสาหกรรมเนื�อสตัว์
ของออสเตรเลียจากคู่แขง่ในการสง่ออกในตลาดต่างประเทศ ทั�งนี� ป�จจุบนั
อุตสาหกรรมเนื�อสตัวอ์อสเตรเลียมมูีลค่าประมาณ 28 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย
ซึ�ง 17 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลียเป�นมูลค่าสง่ออก 

เนื�องจาก ในป� 2020 บา้นเรอืนของชาวออสเตรเลียมากกวา่
134,000 หลังได้รบัความเสยีหายจากสภาพอากาศที�รุนแรง
บรษัิท Room 11 Architects, มหาวทิยาลัย
Queensland's James Cook, Suncorp Insurance
และ CSIRO จงึมแีนวคิดสรา้งบา้น “One House” เพื�อ
ป�องกันนํ�าท่วม ไฟไหม ้และพายุไซโคลน โดยสรา้งจากวสัดุ
พเิศษที�สามารถลดความเสยีหายจากภัยดังกล่าว อีกทั�ง ใช้
เทคนิคการสรา้งบา้นที�สามารถชว่ยยดือายุการใชง้านของ
อาคารหรอืสรา้งความปลอดภัยต่อผูอ้ยูอ่าศัยเมื�อเกิดภัยพบิดั 

เศรษฐกิจดีกวา่ที�คาด

Innovation ตรวจสอบแหล่งที�มา

ขยายการผลิตกัญชาทางการแพทย ์

สายการบนิ(ใกล้)ฟ�� นตัว

Platform ชว่ย
ผูติ้ดยาและ
แอลกอฮอล์  

แนวโนม้ที�พกั
Aged Care 

ผลพวงของการเป�ด
Trans-Tasman Bubble
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