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24 – 30 สิงหาคม 2563 
ธุรกิจคาราวานสดใสท่ามกลางเศรษฐกิจชะลอตัว 

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความเป็นธรรมชาติและมี 

National Park กระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีจุดชมวิวและพ้ืนที่

ในการตั้งแคมป์หรือจุดจอดรถคาราวานให้บริการในเส้นทาง

การท่องเที่ยวบนถนนที่ส าคัญในหลายๆรัฐ ประกอบกับ

พฤติกรรมของชาวออสเตรเลียที่นิยมใช้ชีวิตกลางแจ้ง ใกล้ชิด

ธรรมชาติและชื่นชอบการผจญภัย โดยนิยมท่องเที่ยวทั้งใน

และต่างประเทศ แต่ปัจจุบันด้วยข้อจ ากัดทั้งการเดินทางระหว่างประเทศและระหว่างรัฐ ส่งผลกระทบต่อทั้ง

ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและพฤติกรรมรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจของชาวออสเตรเลียเป็นอย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์วิกฤติ COVID-19 ในออสเตรเลียมีแนวโน้มดีขึ้น (ยกเว้นรัฐ Victoria และ

บางพ้ืนที่ในรัฐ New South Wales) ท าให้รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นเริ่มผ่อนคลายมาตรการและ

ข้อจ ากัดต่างๆ ลง รวมถึงได้ออกนโยบายส่งเสริมให้ชาวออสเตรเลียท่องเที่ยวในประเทศแทนการเดินทางไป

ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียยังไม่อนุญาตให้ชาวออสเตรเลียเดินทางออกนอกประเทศ 

หากไม่มีเหตุผลจ าเป็นเร่งด่วน และต้องได้รับอนุญาตจาก Australian  Border Force ก่อนการเดินทางทุกครั้ง)  

นอกจากนี้ ชาวออสเตรเลียเริ่มมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในรัฐที่ตนอาศัยอยู่เพ่ิมมากขึ้น และนิยม

การพักผ่อนตามธรรมชาติและการผจญภัย โดยเฉพาะในรูปแบบ Road trip ในแต่ละรัฐแทน (ยังไม่มีการเปิด

พรมแดนระหว่างรัฐและการให้บริการการบินภายในประเทศยังมีข้อจ ากัด) ท าให้ธุรกิจคาราวานเริ่มฟ้ืนตัวและ

มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว    

รายงานโดยบริษัท Camplify ซึ่งด าเนินธุรกิจ Van sharing platform หรือ  Airbnb for Caravans 

เพ่ือการพักผ่อนตั้งแคมป์ มีเจ้าของรถคาราวานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกทั่วประเทศ รวมกว่า 711,000 ราย 

ให้บริการทั้งในตลาดออสเตรเลีย อังกฤษ สเปนและนิวซีแลนด์ ระบุว่าในช่วงฤดูหนาวของออสเตรเลีย 

(มิถุนายน-สิงหาคม) รวมไปถึงช่วง School holiday ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจองรถคาราวานเพ่ือการ

พักผ่อนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 125 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี  2562  

แม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวคาราวานซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครอบครัวและผู้มีอายุ (ระหว่าง 35 ปี และ 55 ปี) 

ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมมีจ านวนลดลง แต่กลุ่มที่จองรถคาราวานเพ่ือการพักผ่อนในช่วงวิกฤติ COVID -19 ส่วน

ใหญ่เพ่ิมจ านวนขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่และร้อยละ 30 เป็นกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 25-35 ปี  

Source: www.businessinsider.com.au /Image: Camplify 
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ทั้งนี้ ยอดการจองรถคาราวานในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2563 ร้อยละ 85.1 เป็นการจองรถ

คาราวานอยู่ในรัฐ New South Wales, รัฐ Queensland และรัฐ Western Australia โดยรถคาราวานมี

สัดส่วนการจองมากที่สุดส าหรับรถเพ่ือการพักผ่อน นอกจากนี้ รถประเภท Campervans และ 

Motorhomes ได้มียอดการจองเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน  

ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจออสเตรเลียได้รับผลกระทบสูงสุดในรอบ 30 ปี 

และท าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงเป็นครั้งแรกในรอบ 29 ปี โดยเฉพาะเศรษฐกิจในรัฐ Victoria ซึ่ง

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมีสัดส่วนร้อยละ 23.3 ของ GDP ออสเตรเลีย (เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมผลิต 

อาหารและเครื่องดื่ม โรงงานผลิต สถาบันการเงิน IT การท่องเที่ยวและธุรกิจค้าปลีก) ซึ่งยังไม่สามารถควบคุม

การระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 และอยู่ในช่วง Lockdown stage 4 ไปจนถึง 13 กันยายน 2563 มีผลให้การ

เปิดพรมแดนของรัฐต่างๆ ต้องยืดเวลาออกไปและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆทั่วประเทศ ท าให้รัฐบาล

ท้องถิ่นต่างๆในออสเตรเลีย มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวออสเตรเลียท่องเที่ยวในประเทศหรือภายในรัฐแทน เพ่ือ

ผ่อนคลายผลกระทบที่จะเกิดกับภาคธุรกิจต่างๆให้น้อยลง เช่น  

- รัฐบาล Queensland สนับสนุนสินเชื่อเงินกู้มูลค่า 10 ล้านเหรียญออสเตรเลียให้กับ Apollo 

(โรงงานผลิต พัฒนา จ าหน่ายและให้เช่ารถ Campervan ในท้องถิ่น) เพ่ือสนับสนุนการจ้างงาน 

ธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมผลิตและการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

- เขตปกครองตนเอง Northern Territory เริ่มแคมเปญ Territory Tourism Vouchers มูลค่า 

5.2 ล้านเหรียญออสเตรเลียโดยเสนอ Voucher มูลค่า 200 เหรียญออสเตรเลียให้กับชาว 

Territorians ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมูลค่า 200 เหรียญออสเตรเลีย

ขึ้นไปเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563  

 

Source: www.businessinsider.com.au 
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- รัฐ Tasmania เสนอ Travel vouchers (100 เหรียญออสเตรเลียส าหรับเช่าห้องพักและ 50 

เหรียญออสเตรเลียส าหรับค่าบริการในกิจกรรมสันทนาการ อาทิ การล่องเรือและทัวร์ต่างๆ  

ส าหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนระหว่างสัปดาห์) เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน – พฤศจิกายน 2563 

เพ่ือกระตุ้นในชาวแทสมาเนียท่องเที่ยวภายในรัฐ 

โอกาสต่อการค้าของไทย 

 ชาวออสเตรเลียเป็นกลุ่มที่นิยมการท่องเที่ยวผจญภัย ซึ่งนอกจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Millennials และ 

Gen Z) และกลุ่มครอบครัวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบตั้งแคมป์พักผ่อนกับธรรมชาติแล้ว กลุ่มนักท่องเที่ยว

ผู้หญิงก็นิยมท่องเที่ยวแบบ Road trip ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น การส่งเสริมให้ชาวออสเตรเลียหันมาท่องเที่ยวในประเทศของรัฐบาลท้องถิ่นต่างๆ ท าให้สินค้า

ที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรม Outdoors และอุปกรณ์ในการตั้งแคมป์ อาทิ ผ้าใบกันแดด เต๊นท์ รองเท้าเดิน

ป่า หมวก แว่นกันแดด เสื้อกันฝน อุปกรณ์หุงต้มส าหรับปิกนิก ที่นอน อุปกรณ์ให้ความสว่าง โต๊ะเก้าอ้ีพับได้ 

และเครื่องท าความร้อนเคลื่อนที่ รวมไปถึงชุดอุปกรณ์และอะไหล่ส าหรับการผลิตรถคาราวานและ 

Motorhomes ก าลังเปน็สินค้าที่ได้รับความนิยมในตลาดออสเตรเลียมากขึ้น  

การผลิตสินค้าไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งใน

การประสบความส าเร็จ โดยเน้นการน าเสนอให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพของวัตถุดิบ ความคงทนและกันน้ าเป็นต้น 

เพ่ือเป็นจุดขายและสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในตลาดออสเตรเลีย 

   

  
Source: www.businessinsider.com.au/ www.statements.qld.gov.au / www.tourismnt.com.au / www.abc.net.au 

/ www.broadsheet.com.au/ www.news.com.au 
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