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16 – 22 กันยายน 2562 
แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในตลาดออสเตรเลีย 

 

 

 

 

 

1. กระแสนิยม รถ SUVs และรถกระบะ 

ปัจจุบันรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ (SUVs) และรถกระบะ (Utes) ก ำลังได้รับควำมนิยมในตลำดรถยนต์

ออสเตรเลีย จำกศักยภำพของรถประเภทดังกล่ำวที่สำมำรถตอบสนองต่อรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตชำว

ออสเตรเลียที่เริ่มให้ควำมส ำคัญกับกิจกรรมผจญภัยในพื้นท่ีต่ำงๆมำกขึ้น อีกทั้งรถ SUVs และรถกระบะ มีกำร

ปรับปรุงและพัฒนำให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัยและมีควำมสะดวกสบำยมำกขึ้นซึ่งเหมำะกับพฤติกรรม

ชำวออสเตรเลียในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจำกสภำอุตสำหกรรมยำนยนต์ออสเตรเลียที่เปิดเผยว่ำ 

ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ชำวออสเตรเลียเปลี่ยนมำใช้รถ SUVs แทนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถเก๋ง) มำกขึ้น โดยใน

ปี 2562 สัดส่วนยอดจ ำหน่ำยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงอยู่ที่ร้อยละ 32 ในขณะที่ร้อยละ 68 เป็นสัดส่วนยอด

จ ำหน่ำยรถ SUVs รถกระบะและรถตู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของตลำดรถยนต์

ออสเตรเลียที่ผู้บริโภคเริ่มให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยด้ำนควำมเหมำะสมในกำรใช้งำนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ

ตนเองที่เปลี่ยนแปลงไปมำกขึ้น  

จำกประเด็นข้ำงต้น ส่งผลให้บริษัท Mitsubishi (ญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยรถยนต์ที่ได้รับ

ควำมนิยมเป็นอันดับ 4 ในตลำดออสเตรเลีย (รองจำก Toyota Mazda และ Hyundai) ต้องปรับเปลี่ยน

แผนกำรจ ำหน่ำยรถยนต์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคออสเตรเลีย โดยบริษัทฯจะระงับกำรผลิต

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเพ่ือน ำมำจ ำหน่ำยในออสเตรเลียแต่จะมุ่งเน้นควำมส ำคัญในกำรจ ำหน่ำยรถ SUVs รถ

กระบะและรถตู้เป็นหลักแทน โดยเป็นที่คำดกำรณ์ว่ำ ผู้ผลิตรถยนต์รำยอ่ืนๆจะปรับแผนกำรตลำดโดยเน้นกำร

ท ำตลำดรถ SUVs และรถกระบะเช่นเดียวกัน เนื่องจำกต้นทุนกำรออกแบบและกำรผลิตรถยนต์ SUVs และ

รถกระบะไม่แตกต่ำงจำกกำรผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และมีผลก ำไรสูงกว่ำจำกควำมต้องกำรของตลำดใน

ปัจจุบัน  

 

Source : www.mitsubishi-motors.com.au  / www.whichcar.com.au 
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ช่วง 7 เดือนแรกปี 2562 ออสเตรเลียน ำเข้ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีมูลค่ำ 8.8 พันล้ำนเหรียญสหรัฐ

ลดลงร้อยละ 13.4 โดยร้อยละ 35 น ำเข้ำจำกญี่ปุ่น รองลงมำคือเยอรมนี เกำหลีใต้ ไทยและสหรัฐอเมริกำและ

มีกำรน ำเข้ำลดลงทั้งหมด ส ำหรับกำรน ำเข้ำรถกระบะมีมูลค่ำ 4.1 พันล้ำนเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 12 โดย

ร้อยละ 51 เป็นกำรน ำเข้ำจำกไทย รองลงมำคือ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ เยอรมนีและจีน กำรน ำเข้ำรถกระบะจำก

ไทยและญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 16.63 และร้อยละ 19.03 ตำมล ำดับ แต่กำรน ำเข้ำรถกระบะจำกสหรัฐอเมริกำ 

เยอรมนีและจีนเพ่ิมขึ้น โดยจีนเป็นคู่แข่งที่น่ำจับตำเนื่องจำกมีกำรน ำเข้ำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะเพ่ิมขึ้น  

2. กระแส Sharing Economy 

ท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกิจที่มีค่ำครองชีพสูงในออสเตรเลียส่งผลให้คนออสเตรเลียกลุ่ม Millennials 

(ซึ่งเป็นกลุ่มคนท ำงำนและมีก ำลังซื้อสินค้ำต่ำงๆ) จ ำนวนมำกไม่ต้องกำรซื้อรถยนต์ไว้ใช้ในชีวิตประจ ำวันของ

ตนเองเนื่องจำกไม่ต้องกำรที่จะแบกรับภำระหนี้สินส ำหรับซื้อรถยนต์ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้

รถยนต์ส่วนตัว (อำทิ ค่ำที่จอดรถ ค่ำน้ ำมัน ค่ำประกัน ค่ำจดทะเบียนรถยนต์ และค่ำบ ำรุงรักษำ) ซึ่งต้องจ่ำย

ประมำณไม่ต่ ำกว่ำ 7,500 เหรียญออสเตรเลียต่อปี ประกอบกับกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง

ในรูปแบบต่ำงๆ มีควำมสะดวกสบำยเพ่ิมขึ้น จึงท ำให้คนออสเตรเลียกลุ่ม Millennials ชะลอแผนกำรซื้อ

รถยนต์ส่วนบุคคลและเปลี่ยนมำใช้กำรเดินทำงในรูปแบบต่ำงๆ แทนมำกขึ้น อีกทั้ง กำรเปลี่ยนแปลงของ

พฤติกรรมของกลุ่มดังกล่ำวท ำให้ผู้ให้บริกำรประเภท Ride-sharing (เช่น Uber และ Taxify) บริกำร Car sharing 

(เช่น Car Next Door, Go Get) บริกำรรถเช่ำ (เช่น Carly, Carbar) และธุรกิจกำรสั่งซื้อสินค้ำออนไลน์ 

(Uber Eat, Deliveroo) เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและมีกำรเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ ผู้ผลิต

รถยนต์รำยใหญ่เริ่มมีกำรปรับตัวและน ำเสนอรูปแบบกำรให้บริกำรเช่ำรถแบบรำยชั่วโมง เช่น Drivible 

(Honda) และ Maven (Holden)  

ทั้งนี้ ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงแนวคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงมีรูปแบบกำรให้บริกำร

ใหม่ๆ ที่เพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ยอดกำรสั่งซื้อรถยนต์ใหม่ในออสเตรเลียของเดือนสิงหำคม 2562 ลดลงร้อยละ 10 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันกับปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี้ ยอดกำรสั่งซื้อรถยนต์ใหม่ในออสเตรเลียยังลดลงอย่ำง

ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 17 เดือนติดต่อกันซึ่งเป็นระยะเวลำที่ยำวนำนกว่ำช่วงที่ได้รับผลกระทบจำกวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกเม่ือปี 2551 และ 2552  
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Source: www.carbonrev.com 

 

3. สินค้าล้อรถยนต์ Carbon fibre ออสเตรเลียบุกตลาดเอเชีย 

 ที่ผ่ำนมำ ล้อรถยนต์ที่ผลิตด้วยวัสดุ Carbon Fibre จะได้รับควำมนิยมอยู่เพียงแค่กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์

สมรรถนะสูงหรือรถแข่ง ด้วยคุณสมบัติของล้อ Carbon Fibre ที่มีควำมแข็งแรงคงทน และที่ส ำคัญมีน้ ำหนัก

เบำกว่ำล้อรถยนต์ทั่วไป (เบำกว่ำประมำณร้อยละ 40 ของน้ ำหนักล้อรถยนต์ทั่วไป) ท ำให้รถยนต์ที่ใช้ล้อ

ประเภทนี้ มีน้ ำหนักเบำ และมีอัตรำกำรใช้เชื้อเพลิงในกำรขับข่ีน้อยกว่ำกำรใช้ล้อแบบปกต ิ

ล่ำสุด กำรน ำล้อ Carbon Fibre มำใช้ในอุตสำหกรรม

รถยนต์มีแนวโน้มจะขยำยวงกว้ำงมำกขึ้นเป็นผลมำจำกควำมร่วมมือ

ทำงธุรกิจระหว่ำง บริษัท Carbon Revolution (ผู้ผลิตล้อ Carbon 

Fibre ออสเตรเลีย) กับบริษัท Mitsui & Co (หนึ่งในบริษัท Trading 

ขนำดใหญ่ในญี่ปุ่น) เพ่ือขยำยฐำนธุรกิจและสินค้ำของ บริษัท 

Carbon Revolution เข้ำสู่ตลำดอุตสำหกรรมยำนยนต์ญี่ปุ่นและ

ทวีปเอเชีย โดยผู้บริหำรบริษัท Carbon Revolution ให้ควำมเห็นว่ำ 

กำรบรรลุข้อตกลงดังกล่ำวจะเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ

ของบริษัทเติบโตในตลำดอุตสำหกรรมรถยนต์โลกได้ เนื่องจำก

ศักยภำพของล้อ Carbon Fibre ที่มีน้ ำหนักเบำและมีอัตรำกำรใช้เชื้อเพลิงต่ ำ จะเป็นที่ต้องกำรของผู้ใช้รถยนต์ 

เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยในกำรขับขี่และสำมำรถลดกำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกระแสกำร

ตื่นตัวของกำรรักษำสิ่งแวดล้อมท่ีก ำลังมีอยู่ทั่วโลก   

 
………………………………………………… 

 
 

Source : www.smh.com.au / www.amazon.com.au 
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