
นายกรฐัมนตรอีอสเตรเลีย (นายสกอตต์ มอรร์สินั) ไดเ้ขา้รว่มการประชุมสดุยอดผูน้าํ G7 ในวนัที� 13 มถินุายน
2021 ณ เมอืงคอรน์วอลล์ สหราชอาณาจกัร  โดยในการเขา้รว่มครั�งนี� ออสเตรเลียประกาศที�จะใหค้วามรว่มมอืกับ
กลุ่มประเทศ G7 ในดา้นต่างๆ เชน่ การบรจิาควคัซนีป�องกัน COVID-19 (Astra Zeneca, Pfizer และ
Moderna) 10 ล้านโดส ใหแ้ก่ประเทศที�ขาดแคลน และมาตรการรบัมอืกับวกิฤตดา้นสิ�งแวดล้อม (ลดโลกรอ้น
ลดการปล่อยก๊าซ CO2) ทั�งนี� นายกรฐัมนตรอีอสเตรเลียได้พบกับนายกรฐัมนตรสีหราชอาณาจกัร โดยสรปุสาระ
สาํคัญภายใต้ Australia-UK Free Trade Agreement ซึ�งขยายโอกาสทางการค้าและเกิดการจา้งงานมากขึ�น
ระหวา่งสองประเทศ  โดยสนิค้าจากออสเตรเลียมากกวา่ 99% จะยกเลิกภาษีนาํเขา้ทันที เมื�อขอ้ตกลงมผีลบงัคับ
ใช ้เชน่ ไวน ์ขา้ว สาํหรบัเนื�อววัและเนื�อแกะจะทยอยลดภาษีเป�น 0 ภายใน 10 ป� นํ�าตาลภายใน 8 ป� และผลิตภัณฑ์
นมภายใน 5 ป� นอกจากนี� ผูบ้รโิภคออสเตรเลีย ยงัรบัผลประโยชนจ์ากราคาสนิค้านาํเขา้จากสหราชอาณาจกัรที� 
 ถกูลง เชน่ รถยนต์ วสิกี์� โดยในป� 2019-2020 สหราชอาณาจกัรเป�นคู่ค้าอันดับที� 5 ของออสเตรเลีย มมูีลค่า   
 การค้ารวมกวา่ 36.7 พนัล้านเหรยีญออสเตรเลีย และมมูีลค่าสง่ออกสนิค้าเกษตรออสเตรเลียไปยงัสหราช
อาณาจกัรประมาณ 700 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย/ป� ในขณะเดยีวกัน ทั�ง 2 ประเทศจะปรบัเปลี�ยนเงื�อนไข
Working Holiday Visa โดยปรบัเพิ�มเพดานอายุผูส้มคัรจาก 30 ป� เป�น 35 ป� และขยายอายุวซีา่เป�น 3 ป�    

นอกจากนี� นายกรฐัมนตรอีอสเตรเลีย ยงัไดเ้ขา้ประชุม the Sixth Australia-Singapore Annual Leaders'
Meeting เพื�อกระชบัความสมัพนัธข์องทั�งสองประเทศ ภายใต้ The Australia-Singapore
Comprehensive Strategic Partnership นอกจากนี� ยงัมกีารหารอืประเดน็ความรว่มมอืทางการทหาร
เทคโนโลยทีางการเงิน (Australia-Singapore FinTech Bridge) และ มาตรการจดัทํา Two-Ways Travel
Bubble กับสงิคโปร ์ซึ�งจะเป�นประเทศที�สองต่อจากนวิซแีลนด ์และนาํนกัศึกษาสงิคโปรเ์ดนิทางกลับเขา้มาเรยีน
(ซึ�งจะเป�นนกัเรยีนกลุ่มแรกภายใต้ Pilot Program ของรฐับาล) เนื�องจากป�จจุบนั ชาวสงิคโปรก์วา่ 4.3 ล้านคน
ได้รบัวคัซนีป�องกัน COVID-19 โดสแรก และ กวา่ 2 ล้านคนได้รบัวคัซนีป�องกัน COVID-19 ครบ 2 โดสแล้ว
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รายงานจาก WWF พบวา่ ออสเตรเลียมขียะพลาสติกที�สง่ผลกระทบต่อ         
 สิ�งแวดล้อมกวา่ 130,000 ตัน/ป� สง่ผลใหภ้าครฐัและรา้นค้าปลีก
ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตรว่มกันออกนโยบาย/แคมเปญต่างๆ เพื�อลดการใชพ้ลาสติก โดย
ล่าสดุรฐับาล NSW ได้มมีาตรการที�จะยกเลิกการใชพ้ลาสติกยอ่ยยากที�ใชใ้ด้หน
เดียว (Single-used plastic) ภายใน 6 เดือนขา้งหน้า และ ยกเลิกการใช ้หลอด
พลาสติก ไมค้นกาแฟ ชอ้น-สอ้มที�ทํามาจากพลาสติก แก้วและกล่อง
polystyrene และสาํลีแบบก้าน ภายใน 12 เดือนขา้งหน้า นอกจากนี� ยงัจะ
จดัสรรงบประมาณกวา่ 356 ล้านเหรยีญออสเตรเลียสาํหรบั 5 ป� ขา้งหน้า เพื�อ
สง่เสรมิการใชบ้รรจุภัณฑ์ที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม

เนื�องจากออสเตรเลียสามารถควบคมุสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-
19 ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ทําใหเ้ศรษฐกิจกลับมาฟ�� นตัวอยา่งรวดเรว็ สง่ผล
ใหช้าวออสเตรเลียมคีวามมั�นใจในการใชจ้า่ยมากขึ�น โดยในไตรมาส 1/2021
ชาวออสเตรเลียใชจ้า่ยสนิค้า/บรกิารในด้าน Social Activities และกิจกรรม
นอกบา้นมากเป�นพเิศษ สง่ผลใหภ้าคธุรกิจ Hospitality มรีายได้มากขึ�น
15% ด้านคมนาคม มรีายได้มากขึ�น 8.8% และ ด้าน Recreation &
Culture มรีายได้มากขึ�น 3.3%  ทั�งนี� คาดวา่ในป� 2021 ชาวออสเตรเลียจะ
ใชจ้า่ยใหกั้บรา้นค้าปลีกมากขึ�น 5.9% และ ในป� 2022 การบรโิภคในครวัเรอืน
(Household Consumption) จะเพิ�มขึ�น 5.5% 

ผูป้ระกอบการชาวออสเตรเลียประสบป�ญหา Avocado ล้น
ตลาด โดยมสีาเหตจุาก ผลผลิตในป�นี�มากขึ�น 65% เมื�อเทียบกับ
ป�ที�ผา่นมา อีกทั�งชาวออสเตรเลียไมน่ิยมทาน Avocado ในชว่ง
ฤดหูนาว และ สถานการณ์การแพร ่COVID-19 สง่ผลใหร้า้น
อาหารและ Café ป�ดตัวลงจาํนวนมาก ทําใหเ้กิด Supply
มากกวา่ Demand จงึทําใหร้าคา Avocado ในประเทศถกูลง
เหลือเพยีง 1 เหรยีญออสเตรเลีย/ลกู 

บรษัิท HAG ตั�งอยูใ่น Melbourne ซึ�งเป�น homewares
suppliers แบรนด์ KitchenAid และ Krosno
glassware และ เจา้ของแบรนด์ Maxwell & Williams
และ Casa Domani tableware สรา้งกลยุทธเ์พื�อกระตุ้น
ใหพ้นักงานกวา่ 90 คน ออกมาฉีดวคัซนีป�องกัน COVID-
19 มากขึ�น  โดยนําจะเสนอ Myer Gift Vouchers มูลค่า
100 เหรยีญออสเตรเลีย แก่พนักงานผูที้�เขา้รบัการฉีด
วคัซนีครบ 2 โดส  ป�จจุบนั ออสเตรเลียมคีนเขา้รบัการฉีด
ครบแล้ว คิดเป�นสดัสว่น 2.73% (ประมาณ 6.94 แสนคน)
โดยรฐั VIC มคีนฉีดครบแล้วจาํนวน 1.14 แสนคน (ขอ้มูล
ณ วนัที� 16 มถินุายน 2021)

เนื�องจากป�จจุบนัออสเตรเลียมผีูใ้หญ่กวา่ 70% และเด็ก
25% มนีํ�าหนักเกินเกณฑ์หรอืเป�นโรคอ้วน รฐับาล
Western Australia เหน็ถึงความสาํคัญ จงึออกกฎหมาย
หา้มขายเครื�องดื�มที�มนีํ�าตาล (Sugar drinks) รวมถึง นํ�า
อัดลม นํ�าผลไม ้นํ�าหรอืนมรสชาติต่างๆ และ sport drinks
ในโรงพยาบาลภาครฐั ใน Western Australia (แต่ยงั
สามารถขาย sugar-free drinks ได้)นอกจากนี�อาหารกวา่
50% ที�ขายในโรงพยาบาลควรเป�นอาหารสขุภาพ 

It's a"Deal" 

ลด ละ เลิก...พลาสติก

พรอ้มกระตุ้นเศรษฐกิจ

Avocado ล้นตลาด

"Healthy
Environment"

ฉีดแล้วให้
100 เหรยีญฯ

เศรษฐกิจนิวซแีลนด์ฟ�� นตัวและเติบโตกวา่ที�คาดการณ์ไว ้โดยใน
ไตรมาสแรกของป� 2021 GDP นิวซแีลนด์เติบโตขึ�น 1.6%
(ธนาคารกลางนิวซแีลนด์ได้คาดการณ์วา่ GDP จะหดตัว 0.6%)
โดยได้รบัป�จจยับวกจากภาคครวัเรอืนนิวซแีลนด์มกีารใชจ้า่ยมาก
ขึ�นเกี�ยวกับการจองที�พกัสาํหรบัการท่องเที�ยว การรบัประทาน
อาหารนอกบา้น และการซื�อสนิค้าขนาดใหญ่ (เชน่ รถยนต์/
จกัรยานยนต์ เครื�องใชไ้ฟฟ�า เฟอรน์ิเจอร)์ ประกอบกับภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรมนิวซแีลนด์มกีารใชจ้า่ยเพิ�มขึ�นเชน่กัน (เพื�อปรบัปรุง
โรงงานและติดตั�งอุปกรณ์การผลิตเพิ�มขึ�น) นอกจากนี� ภาค
อุตสาหกรรมการบรกิารที�มสีดัสว่นมากถึง 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจ
นิวซแีลนด์ (ซึ�งสรา้งรายได้ใหป้ระเทศมากที�สดุ) มกีารเติบโต
1.1% จากจาํนวนชาวนิวซแีลนด์ที�ท่องเที�ยวในประเทศมากขึ�น
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