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รายงานจาก Australian Bureau of Statistics พบวา่ ในไตรมาส 1/2021 ออสเตรเลียสง่ออก
Wool&Sheepskin เพิ�มขึ�น 8% สรา้งมูลค่าสง่ออกกวา่ 633 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย โดยจนีเป�นตลาดสง่
ออกหลัก มสีว่นแบง่ตลาดกวา่ 74% และมแีนวโน้มที�จะมโีอกาสสง่ออกมากขึ�น  ซึ�งได้รบัป�จจยับวกจากการที�
จนีเพิ�ม Import Duty Free Quota ใหแ้ก่ Australian Wool กวา่ 5% ทําใหอ้อสเตรเลียสามารถสง่ออก
Wool เพิ�มขึ�น จาก 36,000 ตัน เป�น 38,000 ตัน ซึ�งนับเป�น 90% ของการสง่ออก Wool ทั�งหมด
เนื�องจากจนีม ีWool Processing Industry ขนาดใหญ่ ซึ�ง 50 % เป�นการผลิตเพื�อจดัจาํหน่ายในประเทศ
ทั�งนี� ป�จจุบนั Wool มรีาคาแพงขึ�นประมาณ 65% เมื�อเทียบกับเดือนสงิหาคม 2020

จากขอ้มูลของสถาบนัวจิยั Roy Morgan พบวา่รฐั Southern Australia (SA) เป�นรฐั ที�มกีาร
บรหิารจดัการต่อสถานการณ์ และ ผลกระทบจากการแพรร่ะบาด COVID-19 ในบรบิทของการจา้ง
งานได้ดีที�สดุในออสเตรเลีย โดยมปี�จจยับวก คือ การประกาศ Lockdown จาํนวนน้อยมาก (โดยไม่
ใชร้ะยะเวลานาน) และที�สาํคัญเศรษฐกิจในภาพรวมของ SA ไมไ่ด้พึ�งพารายได้จากนักท่องเที�ยวต่าง
ชาติเป�นหลัก  จงึทําให ้SA สามารถแก้ไขการวา่งงานที�เกิดจาก COVID-19 ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ
ทําใหตั้วเลขการวา่งงานลดลงอยา่งรวดเรว็ ซึ�งแตกต่างจากรฐั/เขตการปกครองอื�นๆ ในออสเตรเลีย
ที�รายได้ในยามปกตินั�นมาจากนักท่องเที�ยวต่างชาติเป�นหลัก (ป�จจุบนัยงัไมม่คีวามชดัเจนวา่
ออสเตรเลียจะสามารถเป�ดพรมแดนระหวา่งประเทศได้เมื�อใด รวมถึงในบางรฐัสถานการณ์การแพร่
ระบาดยงัคงไมค่ลี�คลาย)

เนื�องจาก ความต้องการของสนิค้าเครื�องดื�มเพื�อสขุภาพมกีารขยายตัวอยา่ง
มากในป�จจุบนั บรษัิท Remedy ซึ�งเป�นแบรนด์ยอดนิยมของเครื�องดื�ม
Kombucha ในออสเตรเลีย ได้สง่ออกและขยายตลาดไปยงัตลาดใหมที่�มี
ศักยภาพ ได้แก่ จนี เพื�อจบักลุ่มผูร้กัสขุภาพที�เพิ�มขึ�นอยา่งมาก (ซึ�งป�จจุบนั
บรษัิทได้สง่สง่ออกไปยงั นิวซแีลนด์ สหราชอาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา แคนาดา
และ บางประเทศในเอเชยี) ทั�งนี� บรษัิทจะทําการจดัจาํหน่ายสนิค้า ทาง Online
Platform ของบรษัิท และ  Alibaba.com ซึ�งเป�น Platform ที�ได้รบัความ
นิยมในจนี 

ตั�งแต่วนัที� 14 กรกฎาคม – เดือนสงิหาคม 2021 รฐับาลออสเตรเลียจะลด
จาํนวนผูโ้ดยสารขาเขา้จากต่างประเทศ เหลือเพยีง 3,035 คนต่อสปัดาห ์จาก
เดิม 6,000 คนต่อสปัดาห ์ซึ�งจะสง่ผลกระทบต่อ Supply Chain ของการ
ขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ เนื�องจาก 80% ของการขนสง่ทางอากาศ
ต้องพึ�งพาเที�ยวบนิพาณิชย ์ ซึ�งขอ้จาํกัดของจาํนวนผูโ้ดยสารขาเขา้ทําให้
จาํนวนเที�ยวบนิลดลง จงึคาดการณ์วา่มแีนวโน้มที�จะทําใหค่้าขนสง่สนิค้า   
 นําเขา้ทางอากาศสงูขึ�นและเกิดความล่าชา้ ทั�งนี� สนิค้าที�อาจได้รบัผลกระทบ
มากที�สดุ ได้แก่ ของเล่น ชิ�นสว่นยานยนต์ และ สนิค้าประเภท Electronics
สาํหรบัความชว่ยเหลือด้านการสง่ออก รฐับาลอยูใ่นระหวา่งการพจิารณาเพิ�ม
เงินสนับสนุนรวม 780 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย (จากเงินสนับสนุนตั�งต้น
110 ล้านเหรยีญออสเตรเลีย) ภายใต้ International Freight
Assistance Mechanism Scheme เพื�ออํานวยความสะดวกในการขนสง่
ทางอากาศระหวา่งประเทศ มากกวา่ 15,000 เที�ยวบนิ 

ในเดือนธนัวาคม 2020 บรษัิท Slyp ซึ�งเป�นผูน้ําด้าน
Financial Technology ได้รว่มมอืกับ National
Australia Bank (NAB) จดัทํา Electronic
receipts ใหแ้ก่ บรษัิท General Pants Co,
Harris Farm และ Cue ผา่น NAB Banking
app ซึ�งมผีูส้มคัรใชง้านกวา่ 120,000 คน 
และในป� 2021 บรษัิทฯ วางแผนรว่มมอืกับรา้นค้า
ปลีก Chemist Warehouse ซึ�งเป�น Drugs
Store ชั�นนําในออสเตรเลีย มสีาขากวา่ 460 สาขาทั�ว
ประเทศ ในการจดัทํา Electronic receipts แทน
การใหใ้บเสรจ็แบบกระดาษภายในป� 2022 เพื�อพฒันา
Checkout Process ใหร้วดเรว็ยิ�งขึ�น ชว่ยลด
กระดาษจากการพมิพใ์บเสรจ็ (ป�จจุบนั บรษัิทมกีาร  
 พมิพใ์บเสรจ็กวา่ 2.2 ล้านใบต่อสปัดาห)์ อีกทั�ง ยงั
เป�นการสรา้ง environmental footprint และ 
 สง่เสรมิความยั�งยนืด้านสิ�งแวดล้อม 

ป�จจุบนั รฐั Queensland มกีารใชข้วด/กระป�องนํ�า
กวา่ 2.7 พนัล้านชิ�น/ป� ซึ�งสว่นมากไมไ่ด้มกีารนําไป
Recycle อยา่งถกูต้อง ทั�งนี� Robina Town
Centre ซึ�งเป�น Shopping Centre ใหญ่เป�นอันดับ
2 ใน Gold Coast จงึรว่มมอืกับองค์กร Container
Exchange ซึ�งเป�น Non-Profit Organisation
วางแผนจดัทําโครงการ Partner for Change โดย
จะติดตั�ง Recycle Container ในจุดต่างๆ เพื�อเพิ�ม
การเขา้ถึง/อํานวยความสะดวก และ สง่เสรมิให้
ประชาชนสามารถนํากระป�องอลมูเินียมและขวด
พลาสติกที�แสดงเครื�องหมายคืนเงิน 10C มา
Recycle อยา่งถกูต้องมากขึ�น 

ในชว่งหน้าหนาวผกัและผลไมใ้น NZ จะมรีาคาสงูกวา่
ปกติ อยา่งไรก็ตาม รายงานจาก Stats NZ พบวา่ ใน
เดือนมถินุายน 2021 ราคาผกัและผลไมม้รีาคาแพง
ขึ�นถึง 15% (โดยเฉพาะ มะเขอืเทศ แตงกวา ผกักาด
แก้ว พรกิหยวก และ Broccoli ) ซึ�งเป�นการเพิ�มขึ�น
รายเดือนที�เรว็ที�สดุในรอบ 4 ป� เนื�องจาก ค่าขนสง่
ของการนําเขา้ผกัที�สงูขึ�น ทําใหร้าคาสนิค้าสงูขึ�น สง่
ผลใหร้าคาอาหารโดยรวม (Overall Food Price)
สงูขึ�น 1.4% เมื�อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2021 

จนียงัต้องการ Aus's Wool 

 ตลาดสง่ออกใหม ่Kombucha 

SA ควา้มงในการรบัมอืจาก COVID-19

Challenge การขนสง่ทางอากาศ

"Save Paper Save Time"

รว่มมอืชว่ยกัน
กระตุ้น Recycle 

ราคาผกั/ผลไม้
NZ พุง่


