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Aus เตรียมปรับขึนค่าแรงขันตํา

จากสภาพเศรษฐกิจออสเตรเลียฟนตัวเร็วกว่าทีคาดการณ์ไว้ ส่งผล Fair Work Commissioner ได้ปรับ
ขึนค่าแรงขันตํา 2.5% จากเดิมทีได้รบ
ั 19.84 เหรียญออสเตรเลีย/ชม. เปน 20.33 เหรียญออสเตรเลีย/ชม.
ซึงมีผลให้แรงงานออสเตรเลียจํานวนกว่า 2.3 ล้านราย ได้รบ
ั การปรับเพิมค่าแรงขันตําดังกล่าวโดยจะมีผล
ตังแต่ 1 กรกฎาคม 2021 อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และ
มาตรการทีเกียวข้อง ทําให้ภาคธุรกิจต่างๆ ทีได้รบ
ั ผลกระทบยังไม่สามารถปรับเพิมค่าแรงขันตําในเดือน
กรกฎาคม 2021 ได้แก่ ภาคธุรกิจค้าปลีกจะเริมปรับฯ ได้ตังแต่ 1 กันยายน 2021 และภาคธุรกิจทีเกียวข้อง
กับการบิน การท่องเทียว การบริการ (เช่น ร้านตัดผม ฟตเนส) และการจัด Event จะเริมปรับฯ ได้ตังแต่ 1
พฤศจิกายน 2021 นอกจากนี แม้วา่ จะมีการปรับขึนค่าแรงดังกล่าว แต่อาจจะยังไม่ได้รบ
ั ความพึงพอใจจาก
แรงงานออสเตรเลียมากเท่าทีควร เนืองจาก Australian Council of Trade Unions (ACTU) เคยเสนอ
ให้ปรับขึนค่าแรงขันตํา 3.5% เพือให้เพียงพอต่อค่าครองชีพในออสเตรเลียทีมีแนวโน้มเพิมสูงขึน

วีซา่ เพิม Seasonal Workforce

ผลจากการปดพรมแดนระหว่างประเทศของออสเตรเลีย จึงทําให้ภาคธุรกิจ
การเกษตรออสเตรเลียประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน seasonal
workforce (โดยในป 2020 มีแรงงานต่างชาติเพียง 40,000 คน ลดลงจาก
ปกติกว่า 10,000 คน) ทังนี รัฐบาลออสเตรเลียจึงมีมาตรการออกวีซา่ ด้าน
การเกษตรรูปแบบใหม่ เพือเพิมกําลังคนทํางานในอุ ตสาหกรรมการเกษตร โดย
วีซา่ ดังกล่าวจะอนุญาตให้ประชากรประเทศ สหราชอาณาจักร ไทย กัมพู ชา บรูไน
พม่า ฟลิปปนส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ทํางานที
เกียวข้องกับเกษตรกรรมในออสเตรเลียเปนเวลา 3 ป ทังนี คาดว่าระบบวีซา่ ใหม่
นีจะเปดให้สมัครอย่างเปนทางการในช่วงปลายเดือนกันยายน 2021

Food Voucher
กระตุ้นเศรษฐกิจ
รัฐ NSW มีนโยบายแจก Voucher มูลค่า 100
เหรียญออสเตรเลีย/คน เปนครังที 2 กว่า 500,000
ใบ เพือกระตุ้นเศรษฐกิจใน Sydney CBD ซึง
Voucher ดังกล่าวใช้ได้เฉพาะวันศุกร์ในร้านค้าทีมี
รหัสไปรษณีย์ 2000 ในขณะเดียวกัน รัฐ
Melbourne จัดสรรงบประมาณกว่า 8.4 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย (First-in-First-Served
Basis) ภายใต้นโยบาย Melbourne Money เพือ
กระตุ้นให้คนกลับมาทํางานในออฟฟศมากขึนสําหรับ
กระตุ้นเศรษฐกิจใน Melbourne CBD ซึงผูท
้ ีใช้จา่ ย
ระหว่าง 50 เหรียญออสเตรเลีย ถึง 500 เหรียญ
ออสเตรเลีย (รวม GST) ในร้านอาหาร ร้านกาแฟ
หรือบาร์ใน Melbourne CBD จะสามารถขอเงินคืน
ได้ 20% ของยอดค่าใช้จา่ ยทังหมด

อาคารเรียนช่วย
ประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัย Monash ร่วมกับบริษัท Grimshaw
สร้างอาคารเรียนใหม่ (Monash Woodside
Building for Technology and Design) ซึงได้
รับรางวัล Victorian Architecture Award โดย
ข้อโดดเด่นของอาคารดังกล่าว คือ สามารถช่วย
ประหยัดพลังงานไฟฟา โดยใช้พลังงานเพียง 35%
ของอาคารทัวไป อีกทังติดตังแผงโซลาร์เซลล์แสง
อาทิตย์ครอบคลุมอาคาร เพือสนับสนุนการปล่อย
มลพิษเปนศูนย์ภายในป 2030

ช่วยกันเพิมความร่มรืน

รัฐบาล NSW ร่วมมือกับ
Bunnings แจกต้นไม้ฟรี
26,000 ต้น ให้แก่ผท
ู้ ีอยูอ
่ าศัยใน
เขต Greater Sydney เพือ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพอากาศของพืนที

วัคซีน COVID-19 แบบ Spray

ทีมนักวิจย
ั ของสถาบัน Nucleus Network นคร Brisbane พัฒนาวัคซีน
COVID-19 แบบสเปรย์ พ่นทางจมูกและคาดว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่า
AstraZeneca/Pfizer อีกทังสามารถช่วยลดความเสียงจากอาการไม่พง
ึ
ประสงค์ของผลข้างเคียงและแก้ปญหาผูท
้ ีกลัวการฉีดยา ซึงปจจุบน
ั ยังอยูใ่ น
ขันตอนการทดลอง ระยะที 1 กับอาสาสมัครจํานวน 60 คน และ หากประสบ
ความสําเร็จคาดว่าจะทําการผลิตเพือใช้ในประเทศใน 1-2 ปข้างหน้า

Trend การดืมเบียร์ของ Aussie

ข้อมูลจากผูบ
้ ริหารแผนกเครืองดืมแอลกอฮอล์ของ Coles Group พบว่า ยอดขาย
Craft Beer ในปทีผ่านมาเพิมขึน 22% และมีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง ซึงปจจัยที
ทําให้ Craft Beer ได้รบ
ั ความนิยมมากขึนในออสเตรเลียเนืองจากเปนเบียร์ทีมีระดับ
แอลกอฮอล์ตําซึงเปนคุณสมบัติทีตอบโจทย์ของชาวออสเตรเลียทีให้ความสําคัญกับการ
บริโภคสินค้าเพือการมีสข
ุ ภาพทีดีมากขึน นอกจากนี ยังมีการเปดเผยข้อมูลว่า ยอดขาย
เบียร์ในรูปแบบ Packaged (ทังขวดและกระปอง) มีสด
ั ส่วนเพิมสูงเปน 75% ของยอด
ขายเบียร์ทังหมดทัวประเทศผูบ
้ ริโภคเบียร์ในออสเตรเลีย

NZ ระงับ Travel Bubble
กับ NSW
รัฐบาล NZ ระงับ Travel Bubble กับรัฐ NSW เปนการ
ชัวคราว (อย่างน้อย 72 ชม.) โดยมีผลตังแต่เวลา 23.59 น. วัน
ที 22 มิถน
ุ ายน 2021 เนืองจากเกิดการระบาดในพืนทีทางตะวัน
ออกของ Sydney ซึงพบผูต
้ ิดเชือสะสมจํานวน 37 ราย (ข้อมูล
ณ วันที 23 มิถน
ุ ายน 2021) นอกจากนี ยังพบว่ามีผเู้ ดินทางไป
กลับ Sydney – Wellington ระหว่างวันที 19 -21 มิถน
ุ ายน
2021 จํานวน 1 ราย ได้รบ
ั การยืนยันว่าติดเชือฯ (ตรวจพบใน
ช่วงเดินทางกลับมา Sydney) ซึงส่งผลให้รฐั บาล NZ ยกระดับ
การแจ้ง/เฝาระวังเปนระดับที 2 ตังแต่เวลา 18.00 น.วันที 22
มิถน
ุ ายน 2021 - เวลา 23.59 น. วันที 27 มิถน
ุ ายน 2021
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