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ท่ีมา: Agriculture 4.0 Brochure 

2 - 8 มีนาคม 2562  

ออสเตรเลียยกระดับการเกษตรสู่ Agriculture 4.0 
 

รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการค้ า  การ
ท่องเที่ยวและการลงทุน ประกาศริ เริ่มแนวคิด 
Agriculture 4.0 ให้เป็น Digital Platform เชื่อมโยง
ธุรกิจ AgTech และ Foodtech กับนักลงทุนจาก
ต่างประเทศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร
ของออสเตรเลียอย่างเต็มศักยภาพ โดยออสเตรเลียมี
จุดเด่นด้านแนวคิดเชิงนวัตกรรมของเกษตรกร และ
ความเชี่ยวชาญในสาขา Ag Biotechnology การบริหารจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับ และ
หุ่นยนต์การเกษตร แต่ยังขาดความสามารถในการแปลงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้มี
การใช้อย่างแพร่หลายทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ  

ออสเตรเลียนับว่าเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและได้การยอมรับในการเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้า
เกษตรที่มีความปลอดภัยและสะอาด มีศักยภาพด้านการวิจัยด้านการเกษตร และผู้เล่นในทุกภาคส่วนของภาค
การเกษตรพร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ โดยผลผลิตด้านการเกษตรประมาณ 2 ใน 3 เป็นผลผลิต
เพ่ือการส่งออกและได้รับประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีที่ออสเตรเลียพยายามใช้เป็นเครื่องมือทาง
การค้าในการสร้างความได้เปรียบด้านการส่งออกสินค้าเกษตร 

แนวคิด Agriculture 4.0 ดังกล่าว จะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรออสเตรเลีย ธุรกิจ Startup 
สาขา AgTech และหน่วยงานวิจัยพัฒนา เพ่ือร่วมกันน าเสนอนวัตกรรมการเกษตร เป็นการขยายโอกาสทั้ง
ด้านธุรกิจและการพัฒนาเชิงนวัตกรรม นอกจากนี้ แม้ว่าสินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าส่งออกส าคัญของ
ออสเตรเลีย แต่ยังมีโอกาสอีกมากในการขยายการส่งออกจากความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของธุรกิจ 
AgTech ดังนั้น การส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นในสาขาธุรกิจ AgTech และ 
Foodtech ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ระบบการบริหารจัดการฟาร์ม หุ่นยนต์การเกษตร  
พลังงานชีวมวล นวัตกรรมอาหาร (Functional Food, Plant-based meat) เทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานด้าน
อาหาร ตลาดกลางธุรกิจการเกษตร และระบบฟาร์มรูปแบบใหม่ (Indoor Farm, การเพาะเลี้ยงพืชและสัตว์ใน
น้ า) จะเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกด้านบริการความเชี่ยวชาญ และก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้นใน
ประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตรของออสเตรเลียที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 100 
พันล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2030 

............................................................... 
 Source: https://www.austrade.gov.au/agriculture40/why-australia 
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Source: www.jbhifi.com.au 

ผลก าไร JB Hi-Fi พุ่ง 5.5% จากกระแสตอบรับเทคโนโลยีในครัวเรือน 

JB Hi-Fi  ผู้ค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าออสเตรเลีย ระบุผลก าไรสุทธิช่วงครึ่งหลัง
ปี 2561 มีมูลค่า 160.1 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 5.5 จากปี 2560  
และคาดว่าผลก าไรตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่ 237 - 245 ล้านเหรียญออสเตรเลีย 
หากยอดขายตลอดทั้งปีมีมูลค่าประมาณ 7.1 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย เนื่องจาก
ยอดขายครึ่งปีแรกมีมูลค่า 3.843 พันล้านเหรียญออสเตรเลียซึ่งสูงกว่าที่ได้คาดการณ์
ไว้ ส่วนใหญ่ เป็นผลก าไรจากยอดขายสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือนและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.8 มีมูลค่า 1.13 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย  

นาย Richard Murray ประธานกรรมการบริหาร JB Hi-Fi  ระบุว่า 
ผู้บริโภคออสเตรเลียจัดอันดับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและตู้เย็นอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับ

ระบบอินเทอร์เน็ตเป็น Shopping list ล าดับต้นๆก่อนสินค้าฟุ่มเฟือยประเภทอ่ืนๆ อาทิ สินค้าแฟชั่นและ
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อย่างไรก็ตาม ยอดขายเดือนมกราคม 2562 เริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากผู้บริโภครอซื้อ
สินค้าในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมลดราคา   

ทั้งนี้ ยอดจ าหน่ายของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เติบโตขึ้นเป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ส่งผลให้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นส่วนส าคัญของสินค้าเครื่องใช้ในบ้าน 

การน าเข้าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรวมของออสเตรเลียปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.48 สินค้า
ส่วนใหญ่น าเข้าจาก จีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่นและอิตาลี สินค้าที่ออสเตรเลียน าเข้าเพ่ิมขึ้นคือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ เย็น แต่การน าเข้าสินค้าจากไทยกลับลดลงร้อยละ 2.76 เ ป็นการลดลงของ
เครื่องปรับอากาศซึ่งน าเข้าจากไทยมากที่สุดแต่ออสเตรเลียหันไปเพ่ิมน าเข้าจากมาเลเซียและญี่ปุ่นแทน  ตู้เย็น 
(ออสเตรเลียเพ่ิมการน าเข้าจากจีนและเกาหลีใต้) เครื่องซักผ้า (เพ่ิมน าเข้าจากจีน เยอรมนีและเวียดนาม) และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมน าเข้าจากจีนและสหรัฐอเมริกา) แต่การน าเข้าเครื่อง Printer จากไทยยังขยายตัว
ร้อยละ 18.54  

ส าหรับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบโดยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.07 สินค้าส่วนใหญ่
น าเข้าจากจีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม เยอรมนีและมาเลเซียซึ่งมีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นทั้งหมด ในขณะที่การ
น าเข้าจากไทยลดลงร้อยละ 1.73 แต่การน าเข้ากล้องถ่ายโทรทัศน์ กล้องถ่ายบันทึกภาพดิจิทัลจากไทยยัง
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.91 และเตาอบหม้อหุงต้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.71 เมื่อเทียบกับปี 2560  

 
............................................................... 

 Source: www.theaustralian.com.au 
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Source: www.nickscali.com.au/products/bedroom-furniture.html  

       ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ออสเตรเลียยังสดใสหลัง Nick Scali ยอดขายพุ่ง 10.3% 

 

ผู้ค้าปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ Nick Scali เปิดเผยผลก าไรสุทธิหลังหักภาษีช่วงครึ่งปีหลังในปี 2561 มี
มูลค่า 25.4 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 เนื่องจากมียอดขาย
รวม 141.1 ล้านเหรียญออสเตรเลียเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 10.3 จากยอดขายในปีก่อนหน้าที่มีมูลค่า 128 ล้าน
เหรียญออสเตรเลีย บริษัทยังมีผลก าไรแม้ว่าต้องเผชิญกับตลาดที่มีการเติบโตช้า แม้ว่ายอดขายในร้านค้ าบาง
สาขาจะคงที่หรือติดลบก็ตาม แต่บริษัทยังมีแผนขยายสาขาร้านจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมขึ้น และได้มีการเปิด
สาขาใหม่อีก 3 แห่งในรัฐ Queensland และสาขาที่ 2 ในประเทศนิวซีแลนด์ โดยตั้งเป้าขยายสาขาให้ได้ 57 
สาขาภายในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งคาดว่า จะมีร้านจ าหน่ายรวม 80 สาขาทั่วออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

ส าหรับการน าเข้าเฟอร์นิเจอร์ของออสเตรเลีย ปี 2561 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.39 โดยออสเตรเลียเพ่ิมการ
น าเข้าสินค้าทุกรายการ สินค้าส่วนใหญ่น าเข้าจากจีน เวียดนาม มาเลเซีย อิตาลีและสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการ
น าเข้าเพ่ิมข้ึนทั้งหมด ไทยเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที่ 12 แต่การน าเข้าลดลง 29.22 โดยเป็นการลดลงของสินค้า
ประเภทเบาะที่นั่งโครงเหล็กและส่วนประกอบร้อยละ 45.19 เนื่องจากออสเตรเลียหันไปเพ่ิมการน าเข้าจีน 
เวียดนามและอิตาลี สินค้าเฟอร์นิเจอร์จากสเปนเป็นคู่แข่งที่น่าจับตาเนื่องจากมีการน าเข้าขยายตัวสูงสุด และ
การน าเข้าเครื่องประทีปโคมไฟและส่วนประกอบจากไทยลดลงร้อยละ 5.78 เนื่องจากออสเตรเลียเพ่ิมการ
น าเข้าจีน เยอรมนีและอิตาลีมากข้ึน ในขณะที่การน าเข้าสินค้ารายการอ่ืนๆ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ โลหะ 
ชนิดที่ใช้ในส านักงาน ที่นอนและเครื่องเตียง และเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ทางการแพทย์ ยังขยายตัวได้ดี  

............................................................... 
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