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2 – 8 ธันวาคม 2562 
 

การปรับตัวของธุรกิจตกแต่งสวนออสเตรเลียท่ามกลางภัยแล้ง 

ที่ผ่านมาออสเตรเลียต้องเผชิญกับสถานการณ์ความแห้งแล้งอย่างยาวนานเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน โดย
สภาภูมิอากาศแห่งออสเตรเลีย (Climate Council of Australia) ระบุว่า ภายในเวลาเพียง 3 เดือนที่ผ่านมา 
หลายพื้นท่ีทั่วออสเตรเลียได้ท าลายสถิติทางสภาพอากาศไปแล้วกว่า 206 ครั้ง ทั้งอุณหภูมิในฤดูร้อนที่สูงเป็น
ประวัติการณ์ ปริมาณฝนที่น้อยกว่าที่เคยบันทึกมา และอุณหภูมิในรัฐและเขตแดนต่าง ๆ ที่สูงกว่าที่เคยมีการ
เก็บข้อมูล โดยในเดือนมิถุนายน 2562 รัฐบาลรัฐ New South Wales (NSW) ได้ประกาศควบคุมการใช้น้ า
ระดับที่ 1 (ครั้งแรกในรอบ 10 ปี) ในเขตพ้ืนที่นครซิดนีย์ เขต Blue Mountain และเขต Illawarra เพ่ือให้
การใช้น้ าเกิดความคุ้มค่าสูงสุด รวมถึงเป็นการป้องกันการขาดแคลนน้ าใช้ เพ่ือรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง
เนื่องจากระดับน้ าในเขื่อนที่ลดลงจนอยู่ในระดับต่ าสุด นอกจากนี้ ในปัจจุบันรัฐ NSW ก าลังประสบปัญหาไฟ
ป่าที่ลุกลามไปทั่วรัฐ NSW โดยเฉพาะเขตรอบนอกนครซิดนีย์ ประกอบกับภาวะแห้งแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้รัฐบาล NSW ประกาศเพ่ิมระดับควบคุมการใช้น้ าในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นระดับที่ 2 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
10 ธันวาคม 2562 เนื่องจากปริมาณน้ าในเขื่อนลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 45 ของปริมาณน้ าในเขื่อน
ทั้งหมด ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่รัฐบาลจะประกาศเพ่ิมระดับควบคุมการใช้น้ าเป็นระดับที่ 3 ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 
2562 (จากก าหนดการเดิมในเดือนกรกฎาคม 2563)  หากไม่มีฝนตกในพ้ืนที่และระดับน้ าในเขื่อนลดลงอยู่ที่ร้อยละ 
30 เนื่องจากปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ยังไม่มีแนวโน้มจะคลี่คลายในเร็ววัน 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น จากสภาวะดังกล่าวท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของชาวออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม      
โดยต้องหันมาประหยัดการใช้น้ าและลดการซื้อสินค้าเกี่ยวกับการท าสวนที่ต้องใช้น้ าเป็นจ านวนมากในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดค้าปลีกของผู้จ าหน่ายสินค้าตกแต่งสวน เช่น Flower Power, 
Mitre 10 และ Bunnings ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะยอดขายสินค้าประเภท Growth products เช่น สาย
ยางแบบ Sprinklers และปุ๋ย (ส าหรับต้นไม้และสนามหญ้า) ของ Mitre 10 ลดลงถึงร้อยละ 20 ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2562  

Source : Theguardian / www.abc.net.au / www.watersource.awa.asn.au 
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ในทางกลับกัน สินค้าที่ใช้ส าหรับรดน้ าต้นไม้ประเภทถังน้ าและกระป๋องต่างๆ ได้รับความนิยมและมี
ยอดขายเพิ่มขึน้อย่างเห็นได้ชัดหลังจากท่ีรัฐบาลไดป้ระกาศการควบคุมการใช้น้ าดังกล่าว 
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

1. ปัญหาภัยแล้งที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับไฟป่าที่เกิดขึ้นในหลายจุดทั่วออสเตรเลียซึ่งมี
แนวโน้มสร้างความเสียหายขยายในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของ
ออสเตรเลียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เนื่องจากพ้ืนที่ท าการเกษตรเสียหายเป็นจ านวนมากและปริมาณน้ าที่ไม่
เพียงพอต่อการผลิตท าให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่า ผลผลิตในปี 2562 - 
2563 จะลดลงมากถึงร้อยละ 20 นอกจากนี้ ภาคธุรกิจค้าปลีกต้นไม้และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าสวนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งในรัฐ NSW ร้านค้าขายปลีกต้นไม้และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
การท าสวนได้ปิดกิจการไปแล้วกว่า 350 ร้าน เนื่องจากผลก าไรในการขายสินค้าลดลงอย่างมากในขณะที่
ต้นทุนสูงขึ้น อีกท้ัง หากรัฐบาลประกาศเพ่ิมระดับควบคุมการใช้น้ าเป็นระดับ 3 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจสวน
เพาะพันธุ์ไม ้รวมถึงร้านบริการล้างรถ  

2. เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต้นไม้และอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
การท าสวนบางรายได้มีการปรับตัวและพัฒนาสินค้า/รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มการบริโภคสินค้าของคนออสเตรเลียที่เริ่มให้ความส าคัญกับการประหยัดน้ ามากขึ้น เช่น  

- ร้าน Flower Power ซึ่งท าธุรกิจสวนเพาะพันธุ์และจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ ได้เพ่ิมรายการสินค้า
ที่จ าหน่ายภายในร้านให้มีความหลากหลายมากขึ้น อาทิ สินค้าส าหรับสัตว์ลี้ยง ร้านผักและผลไม้สด และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพ่ิมการให้บริการต่างๆ  เช่น ร้านกาแฟในสวน บริการ Pool and Spa ตลอดจน
การติดตั้งหลังคาบังแดดชั่วคราวส าหรับลูกค้าและต้นไม้กลางแจ้งเพ่ือใช้เป็นกลยุทธ์ส าหรับดึงดูดให้ลูกค้ามาที่
ร้านเพิ่มข้ึน  

-  ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับการท าสวนได้คิดค้นและผลิตสินค้าประเภท Water Conservation อาทิ 
Smart tap timers, Water saving crystals, Grey water diverters และเศษหญ้าหรือไม้ส าหรับคลุมดิน
เพ่ือรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินให้ยาวนานขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการประหยัด
น้ า โดยจากการเปิดเผยของ Bunnings พบว่าสินค้าประเภทดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากและมีมูลค่าการ
สั่งซื้อเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  

 

 

 

 
Source : www.bunnings.com.au 
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3. นอกจากผู้ประกอบธุรกิจจะมีการปรับตัวแล้ว 
ผู้บริโภคออสเตรเลียก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกัน โดยนิยมหันมา
ท าสวนแบบ Indoor มากขึ้น อาทิ การปลูกพืชไม้ใบประดับ
ตกแต่งบ้านขนาดเล็ก เพ่ือหลีกเลี่ยงสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสม 
รวมถึงเป็นการประหยัดน้ า นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับรูปแบบ
การใช้ชีวิตในปัจจุบันของชาวออสเตรเลียที่ชื่นชอบการใช้ชีวิต
อยู่กับธรรมชาติส าหรับผ่อนคลายจากการท างานหนักในแต่ละ
วันอีกด้วย 

โอกาสของผู้ประกอบการไทย 
 - แนวโน้มเรื่องการให้ความส าคัญกับการประหยัดน้ าของคนออสเตรเลียเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก
ส าหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้ามาท าตลาดสินค้าอุปกรณ์การท าสวนออสเตรเลียต้องเรียนรู้และน าไป
ปรับใช้ในการพัฒนาสินค้าให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคในตลาดให้ได้มากที่สุด เพ่ือสร้างโอกาสความส าเร็จ
ในการท าธุรกิจการค้าในออสเตรเลีย ทั้งนี้ สภาวการณ์ในปัจจุบันจะเอ้ือและเป็นโอกาสต่อการส่งออกสินค้า
ประเภท ถังรดน้ าต้นไม้ ก๊อกน้ าและเครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ า เครื่องมือและอุปกรณ์ท าสวนที่มีระบบจ่ายน้ า
อัตโนมัติเพ่ือลดการใช้น้ า เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตามชาวออสเตรเลียยังให้ความส าคัญกับคุณภาพสินค้า รวมถึงมีกระบวนการผลิตที่ เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้ประกอบการไทยต้องให้ความส าคัญด้วย  

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

Source : Australia Financial Review 
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