
 

จากสภาพเศรษฐกิจออสเตรเลียฟ�� นตัวเรว็กวา่ที�คาดการณ์ไว ้สง่ผล Fair Work Commissioner ได้ปรบั
ขึ�นค่าแรงขั�นตํ�า 2.5% จากเดิมที�ได้รบั 19.84 เหรยีญออสเตรเลีย/ชม. เป�น 20.33 เหรยีญออสเตรเลีย/ชม.
ซึ�งมผีลใหแ้รงงานออสเตรเลียจาํนวนกวา่ 2.3 ล้านราย ได้รบัการปรบัเพิ�มค่าแรงขั�นตํ�าดังกล่าวโดยจะมผีล
ตั�งแต่  1 กรกฎาคม 2021 อยา่งไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19 และ
มาตรการที�เกี�ยวขอ้ง ทําใหภ้าคธุรกิจต่างๆ ที�ได้รบัผลกระทบยงัไมส่ามารถปรบัเพิ�มค่าแรงขั�นตํ�าในเดือน
กรกฎาคม 2021  ได้แก่ ภาคธุรกิจค้าปลีกจะเริ�มปรบัฯ ได้ตั�งแต่ 1 กันยายน 2021 และภาคธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง
กับการบนิ การท่องเที�ยว การบรกิาร (เชน่ รา้นตัดผม ฟ�ตเนส) และการจดั Event จะเริ�มปรบัฯ ได้ตั�งแต่ 1
พฤศจกิายน 2021 นอกจากนี� แมว้า่จะมกีารปรบัขึ�นค่าแรงดังกล่าว แต่อาจจะยงัไมไ่ด้รบัความพงึพอใจจาก
แรงงานออสเตรเลียมากเท่าที�ควร เนื�องจาก Australian Council of Trade Unions (ACTU) เคยเสนอ
ใหป้รบัขึ�นค่าแรงขั�นตํ�า 3.5% เพื�อใหเ้พยีงพอต่อค่าครองชพีในออสเตรเลียที�มแีนวโน้มเพิ�มสงูขึ�น
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Reported by Thai Trade Office, Sydney 

ทีมนักวจิยัของสถาบนั Nucleus Network นคร Brisbane พฒันาวคัซนี
COVID-19 แบบสเปรย ์พน่ทางจมูกและคาดวา่จะมปีระสทิธภิาพมากกวา่
AstraZeneca/Pfizer อีกทั�งสามารถชว่ยลดความเสี�ยงจากอาการไมพ่งึ
ประสงค์ของผลขา้งเคียงและแก้ป�ญหาผูที้�กลัวการฉีดยา ซึ�งป�จจุบนัยงัอยูใ่น
ขั�นตอนการทดลอง ระยะที� 1 กับอาสาสมคัรจาํนวน 60 คน และ หากประสบ
ความสาํเรจ็คาดวา่จะทําการผลิตเพื�อใชใ้นประเทศใน 1-2 ป�ขา้งหน้า 

รฐั NSW มนีโยบายแจก Voucher  มูลค่า 100
เหรยีญออสเตรเลีย/คน เป�นครั�งที� 2 กวา่ 500,000
ใบ เพื�อกระตุ้นเศรษฐกิจใน Sydney CBD ซึ�ง
Voucher ดังกล่าวใชไ้ด้เฉพาะวนัศุกรใ์นรา้นค้าที�มี
รหสัไปรษณีย ์2000  ในขณะเดียวกัน รฐั
Melbourne จดัสรรงบประมาณกวา่ 8.4 ล้าน
เหรยีญออสเตรเลีย (First-in-First-Served
Basis) ภายใต้นโยบาย Melbourne Money เพื�อ
กระตุ้นใหค้นกลับมาทํางานในออฟฟ�ศมากขึ�นสาํหรบั
กระตุ้นเศรษฐกิจใน Melbourne CBD ซึ�งผูที้�ใชจ้า่ย
ระหวา่ง 50 เหรยีญออสเตรเลีย ถึง 500 เหรยีญ
ออสเตรเลีย (รวม GST) ในรา้นอาหาร รา้นกาแฟ
หรอืบารใ์น Melbourne CBD จะสามารถขอเงินคืน
ได ้ 20% ของยอดค่าใชจ้า่ยทั�งหมด

ผลจากการป�ดพรมแดนระหวา่งประเทศของออสเตรเลีย จงึทําใหภ้าคธุรกิจ
การเกษตรออสเตรเลียประสบป�ญหาการขาดแคลนแรงงาน seasonal
workforce (โดยในป� 2020 มแีรงงานต่างชาติเพยีง 40,000 คน ลดลงจาก
ปกติกวา่ 10,000 คน) ทั�งนี� รฐับาลออสเตรเลียจงึมมีาตรการออกวซีา่ด้าน
การเกษตรรูปแบบใหม ่เพื�อเพิ�มกําลังคนทํางานในอุตสาหกรรมการเกษตร โดย
วซีา่ดังกล่าวจะอนุญาตใหป้ระชากรประเทศ สหราชอาณาจกัร ไทย กัมพูชา บรูไน
พมา่ ฟ�ลิปป�นส ์มาเลเซยี ลาว เวยีดนาม สงิคโปรแ์ละอินโดนีเซยี ทํางานที�
เกี�ยวขอ้งกับเกษตรกรรมในออสเตรเลียเป�นเวลา 3 ป� ทั�งนี� คาดวา่ระบบวซีา่ใหม่
นี�จะเป�ดใหส้มคัรอยา่งเป�นทางการในชว่งปลายเดือนกันยายน 2021

รฐับาล NSW รว่มมอืกับ
Bunnings แจกต้นไมฟ้รี
26,000 ต้น ใหแ้ก่ผูที้�อยูอ่าศัยใน
เขต Greater Sydney เพื�อ
ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและ
คณุภาพอากาศของพื�นที� 

มหาวทิยาลัย Monash รว่มกับบรษัิท Grimshaw
สรา้งอาคารเรยีนใหม ่(Monash Woodside
Building for Technology and Design) ซึ�งได้
รบัรางวลั Victorian Architecture Award โดย
ขอ้โดดเด่นของอาคารดังกล่าว คือ สามารถชว่ย
ประหยดัพลังงานไฟฟ�า โดยใชพ้ลังงานเพยีง 35%
ของอาคารทั�วไป อีกทั�งติดตั�งแผงโซลารเ์ซลล์แสง
อาทิตยค์รอบคลมุอาคาร เพื�อสนับสนุนการปล่อย
มลพษิเป�นศูนยภ์ายในป� 2030 

ขอ้มูลจากผูบ้รหิารแผนกเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ของ Coles Group พบวา่ ยอดขาย
Craft Beer ในป�ที�ผา่นมาเพิ�มขึ�น 22% และมแีนวโน้มเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ซึ�งป�จจยัที�
ทําให ้Craft Beer ได้รบัความนิยมมากขึ�นในออสเตรเลียเนื�องจากเป�นเบยีรที์�มรีะดับ
แอลกอฮอล์ตํ�าซึ�งเป�นคณุสมบติัที�ตอบโจทยข์องชาวออสเตรเลียที�ใหค้วามสาํคัญกับการ
บรโิภคสนิค้าเพื�อการมสีขุภาพที�ดีมากขึ�น นอกจากนี� ยงัมกีารเป�ดเผยขอ้มูลวา่ ยอดขาย
เบยีรใ์นรูปแบบ Packaged (ทั�งขวดและกระป�อง) มสีดัสว่นเพิ�มสงูเป�น 75% ของยอด
ขายเบยีรทั์�งหมดทั�วประเทศผูบ้รโิภคเบยีรใ์นออสเตรเลีย

Trend การดื�มเบยีรข์อง Aussie 

 วคัซนี COVID-19 แบบ Spray

วซีา่เพิ�ม Seasonal Workforce 

Aus เตรยีมปรบัขึ�นค่าแรงขั�นตํ�า

 Food Voucher
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

อาคารเรยีนชว่ย
ประหยดัพลังงาน

ชว่ยกันเพิ�มความรม่รื�น

NZ ระงับ Travel Bubble
กับ NSW

รฐับาล NZ ระงับ Travel Bubble กับรฐั NSW เป�นการ
ชั�วคราว (อยา่งน้อย 72 ชม.) โดยมผีลตั�งแต่เวลา 23.59 น. วนั
ที� 22 มถินุายน 2021 เนื�องจากเกิดการระบาดในพื�นที�ทางตะวนั
ออกของ Sydney ซึ�งพบผูติ้ดเชื�อสะสมจาํนวน 37 ราย (ขอ้มูล
ณ วนัที� 23 มถินุายน 2021) นอกจากนี� ยงัพบวา่มผีูเ้ดินทางไป
กลับ Sydney – Wellington ระหวา่งวนัที� 19 -21 มถินุายน
2021 จาํนวน 1 ราย ได้รบัการยนืยนัวา่ติดเชื�อฯ (ตรวจพบใน
ชว่งเดินทางกลับมา Sydney) ซึ�งสง่ผลใหร้ฐับาล NZ ยกระดับ
การแจง้/เฝ�าระวงัเป�นระดับที� 2 ตั�งแต่เวลา 18.00 น.วนัที� 22
มถินุายน 2021 - เวลา 23.59 น. วนัที� 27 มถินุายน 2021


