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29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2563 
 

ค้าปลีกออนไลน์เร่งปรับตัวเข้าสู่ระบบบริการจัดการอัตโนมัติตอบรับกระแสออนไลน์โต 
ในปี 2563 ตลาดค้าปลีกออนไลน์ออสเตรเลียมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 

11 ของมูลค่าตลาดค้าปลีกในประเทศทั้งหมด (ไม่รวมสินค้าอาหาร) โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

เชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดด จึงน าไปสู่การปรับตัวและ

พัฒนาของภาคธุรกิจร้านค้าออนไลน์ทั้งในด้านกลยุทธ์การตลาดและระบบการให้บริการลูกค้า เพ่ือควบคุมต้นทุน

การผลิต รักษาผลก าไร และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาด 

ล่าสุด Amazon ใช้งบประมาณมูลค่ากว่า 500 

ล้านเหรียญออสเตรเลียในการก่อสร้างศูนย์จัดเก็บและ

กระจายสินค้าแบบอัตโนมัติขนาดใหญ่  (Robotic 

Warehouse) มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 200,000 ตาราง

เมตร ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมตะวันตก Oakdale 

เขตพ้ืนที่  Western Sydney โดยตั้งอยู่ ใกล้กับ        

ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ในนนนครรรซิดนีย์ (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) เพ่ือเป็นศูนย์จัดเก็บและ

กระจายสินค้ามากกว่า 11 ล้านรายการ ตลอดจนอ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพด้านบริการจัดส่ง

สินค้าท่ีรวดเร็วส าหรับรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดร้านค้าออนไลน์ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ การ

สร้าง Robotic warehouse ในนครซิดนีย์ครั้งนี้นับว่าเป็นศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าแบบอัตโนมัติขนาด

ใหญ่แห่งแรกในออสเตรเลีย โดย Robotic warehouse ดังกล่าวจะใช้ระบบการท างานอัตโนมัติที่ใช้หุ่นยนต์

เข้ามาด าเนินการหยิบสินค้าตามชั้นวางต่างๆ แล้วน ามาบรรจุหีบห่อ เพ่ือช่วยลดเวลาในการท างานและจ านวน

แรงงานคนที่ใช้ในกระบวนการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การบรรจุสินค้ายังจ าเป็นต้องใช้แรงงานคนเพ่ือใช้ในการ

ตรวจสอบความถูกต้อง   

ทั้งนี้ การก่อสร้าง Robotic warehouse คาดว่า จะเสร็จสิ้นภายในปี 2564 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิด

การจ้างงานในท้องถิ่นในส่วนของพนักงาน warehouse ได้ประมาณ 1,500 อัตรา รวมถึงเกิดการจ้างงานใน

ระหว่างการก่อสร้างอีกประมาณ 700 อัตรา  

นอกจากนี ้Amazon ยังได้เพ่ิมรายการสินค้าใหม่ๆ ในแพลตฟอร์มให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น 

สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าตกแต่งบ้านและสวนและสินค้าประเภท Hardware ให้บริการในช่วง New 

normal เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดให้ได้มากที่สุด 
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ในขณะที่ Woolworths ได้ประกาศ

แผนการสร้างศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า

แบบอัตโนมัติ และกึ่ ง อัตโนมัติ แห่ ง ใหม่ 

จ านวน 2 แห่ง ในเขตพ้ืนที่  Moorebank 

นครซิดนีย์ มูลค่าสูงกว่า 700 ล้านเหรียญ

ออสเตรเลีย เพ่ือพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทาน

ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ประสิทธิภาพในการ

เพ่ิมสต๊อกสินค้าบนชั้นวาง เพ่ิมสภาพคล่อง

และความปลอดภัยของพนักงาน พัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และเพ่ือ

รองรับการเติบโตของตลาดออนไลน์ออสเตรเลียในอนาคต โดยศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าแบบอัตโนมัติ

และก่ึงอัตโนมัตแิห่งใหมจ่ะใช้ทดแทนศูนย์จัดเก็บสินค้าเดิม 3 แห่ง (เขต Minchinbury, Yennora นครซิดนีย์ 

และ Mulgrave นครเมลเบิร์น) ซ่ึงมีก าหนดจะเปิดให้บริการได้ในปี 2566  

อย่างไรก็ตาม การเปิดศูนยจ์ัดเก็บและกระจายสินค้าดังกล่าวจะท าให้ความต้องการจ้างแรงงานคนลด

เหลือเพียง 650 อัตรา (จากเดิม 1,350 อัตรา) และการจ้างงานในระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะมีจ านวน 

1,000 อัตรา 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

การเติบโตของตลาดค้าปลีก/ค้าส่งออนไลน์และบริการขนส่งสินค้าในออสเตรเลียมีการขยายตัว       

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยAustralia Post เปิดเผยข้อมูลว่า ในช่วง 

Lockdown ที่ผ่านมา (เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2563) มีสถิติการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

ทั้งนี้ มีคนออสเตรเลียได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกประมาณ 2 แสนราย และในแต่ละ

สัปดาห์มีผู้สั่งซื้อของออนไลน์มากกว่า 1 ล้านราย นอกจากนี้ การเติบโตในภาคธุรกิจดังกล่าวยังก่อให้เกิดการ

จ้างงานในตลาดแรงงานชดเชยพนักงานที่ว่างงานจากภาคธุรกิจอ่ืนๆที่ได้รับผลกระทบได้ในระดับหนึ่ง มีผลให้

อัตราการว่างงานในเดือนพฤษภาคมเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 7.1% (ต่ ากว่าที่ได้คาดการณ์ไว้)  

การปรับโครงสร้างการจัดการเข้าสู่ระบบอัตโนมัติของภาคธุรกิจต่างๆ จะเป็นการปรับตัวเพ่ือให้ภาค

ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางเศรษฐกิจถดถอย โดยการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการท างานในองค์กรและระบบการ

บริการลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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หากพิจารณาในแง่มุมของตลาดแรงงานในประเทศ การปรับใช้ระบบอัตโนมัติของภาคธุรกิจจะมีผลให้
แนวโน้มอัตราการว่างงานในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งปัจจุบันชาวออสเตรเลียประมาณ 2.3 ล้านคนได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-19  (ว่างงานหรือชั่วโมงการท างานลดลง)  อีกทั้ง การเติบโตของรายได้ประชากรยังอยู่ใน
ระดับต่ าที่ร้อยละ 2.1 ต่อปี จะท าให้ชาวออสเตรเลียมีก าลังซื้อลดลงและจะส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้า
ในประเทศลดลงตามไปด้วย (ไตรมาสเดือนมีนาคมออสเตรเลียมีการน าเข้าสินค้าลดลงร้อยละ 6.2)  
ผลกระทบต่อการส่งออกของไทย  

ภาคธุรกิจโดยรวมต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 การปรับโครงสร้างเข้า
สู่ระบบออนไลน์และระบบการท างานอัตโนมัติของภาคธุรกิจเพ่ือลดต้นทุน (ด้านแรงงาน) ถือว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง อีกทั้งการท าตลาดออนไลน์จะเป็นเครื่องมือส าคัญของผู้ผลิตสินค้าในการเข้าถึงและสื่อสารกับ
ผู้บริโภคในตลาดสากลได้อย่างไร้รอยต่อ และจะเป็นช่องทางส าคัญในการกระจายสินค้าออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง Lockdown ที่ผ่านมา ชาวออสเตรเลียหันมาซื้อสินค้าเพ่ือสุขภาพอนามัยเพ่ิม
มากขึ้น รวมไปถึงเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ท าเองที่บ้าน สินค้าเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อาทิ เครื่องท ากาแฟ เครื่องท าความร้อน เครื่องท าขนมปังและเลือกซ้ือสินค้าท่ีผลิตในท้องถิ่นเป็นหลัก 

แม้ว่าในช่วงไตรมาสเดือนมีนาคม ความต้องการน าเข้าสินค้าของออสเตรเลียจะลดลง  แต่การน าเข้า
สินค้าอาหารแห้งหรืออาหารที่เก็บรักษาได้นานจากไทยยังขยายตัวได้ดี อาทิ อาหารกระป๋อง ซอสปรุงรส 
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขอนามัย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอาหารสัตว์เลี้ยง ในขณะที่ความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่และสินค้า
ฟุ่มเฟือยของชาวออสเตรเลียลดลง 
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