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7  - 13 ธันวาคม 2563 

ตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 4WD ออสเตรเลียส่งสัญญาณบวก 

แ ม้ ว่ า ก า ร เ ติ บ โ ต ข อ ง ต ล า ด ร ถ ย น ต์ ใ น
ออสเตรเลียชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวและการปิด
โรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศ ปัญหาภัยธรรมชาติ 
รายได้ประชากรยังอยู่ในระดับต่่า และความเข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อเงินกู้ของสถาบันการเงิน ท่าให้ยอด
การซื้อรถยนต์ใหม่ของชาวออสเตรเลียลดลงต่อเนื่อง 
30 เดือนติดต่อกัน แต่การเติบโตของตลาดชิ้นส่วนและ

อะไหล่ของรถยนต์ยังคงที่ เนื่องจากชาวออสเตรเลียหันมาใช้รถยนต์มีอายุยาวนานขึ้น โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท่าให้ชาวออสเตรเลียนิยมซื้อรถยนต์มือสองแทนการซื้อ
รถยนต์ใหมม่ากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องการแบกรับภาระราคาของรถยนต์ใหม่ที่ค่อนข้างสูง รวมถึงการออมเงินไว้
ซื้อรถยนต์พลังงานสะอาดในช่วงที่มีราคาที่สามารถซื้อได้ เพ่ือลดการปล่อยมลพิษในอากาศและรักษา
สิ่งแวดล้อม  

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ยอดขายรถยนต์ใหม่เริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อ
รถยนต์ของภาคธุรกิจและกลุ่มผู้ประกอบการ ท่าให้ยอดขายรถกระบะ (รถยนต์ 4WD) และรถยนต์
เอนกประสงค์รวมไปถึงรถยนต์พลังงานสะอาดเริ่มขยายตัว โดยมีการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในภาพรวม ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้น มาตรการลดหย่อนภาษีของรัฐบาล อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่
ในระดับต่่าและการผ่อนคลายความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆเป็นปัจจัยกระตุ้นที่
ส่าคัญ 

รายงานการศึกษาตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์โดย 4WD Industry Council (2020 AAAA 4 
WD Industry Council Market Study) พบว่า ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา ตลาดรถกระบะและรถยนต์
เอนกประสงค์ SUVs มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่าให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ส่าหรับรถยนต์ 4 WD 
มีการขยายตัวอย่างมีนัยส่าคัญ  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ใน
ออสเตรเลียมีมูลค่า 4 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย (เพ่ิมขึ้นจาก 
440-470 ล้านเหรียญออสเตรเลียในปี 2551) โดยร้อยละ 70
เป็นมูลค่าตลาดของชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 4WD มีมูลค่า 
2.8 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย สะท้อนให้เห็นว่า ตลาดชิ้นส่วน
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และอะไหล่รถยนต์ 4WD มีบทบาทส่าคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
ออสเตรเลียอย่างมาก และคาดการณ์ว่า ในอีก 1 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 4WD จะ
เติบโตสูงและมีแนวโน้มจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 13 ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อการเติบโตของตลาด
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ในออสเตรเลีย  

ปัจจุบันชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 4WD ที่
ส่าคัญ 5 อันดับแรกที่ มีการเติบโตสูงในตลาด
ออสเตรเลีย ได้แก่ Tow Bars/Rear Bars, Vehicle 
Frontal Protection Systems (VFPS), Roof 
Rack Systems, Lift Kits up to 75mm และ 
Load Carrying Upgrades 

นอกจากนี้ ในอีก 3 ปีข้างหน้าชิ้นส่วนและ
อะไหล่รถยนต์ 4WD ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการและ

มีการขยายตัวสูงในตลาดออสเตรเลีย ได้แก่ สินค้าประเภทระบบท่อไอเสีย อุปกรณ์เสริมเบาะที่นั่ง อุปกรณ์
ส่าหรับลาก/ดึง (Winches) Load carrying upgrades และ Roof Rack Systems 

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 4WD ในอนาคตต้องเผชิญกับความ  
ท้าทายที่ส่าคัญ 2 ประการ คือ กฎระเบียบที่ไม่จ่าเป็นหรือตรงกับความต้องการของประชาชนและความไม่
สอดคล้องกันของกฎหมายในแต่ละรัฐ  
ผลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 

 

 

Australian Automotive Aftermarket Association (AAAA) ระบุว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่

รถยนต์ออสเตรเลียมีประมาณ 300 ราย มีการผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ 4WD มากที่สุดร้อยละ 86 เพ่ือ

Source: www.aaaa.com.au  
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จ่าหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์และตะวันออกกลาง ปี 2562 มี

มูลค่าการส่งออก 640 ล้านเหรียญออสเตรเลีย และตลาดส่งออกยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการ

เติบโตของตลาดชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ออสเตรเลีย แม้ว่าจะมีความผันผวนของค่าเงินเหรียญสหรัฐ

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และปัจจัยด้านต้นทุนที่อาจมีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตและการส่งออก 

ผลต่อการค้าไทย:  

ผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคตลาดสินค้าออสเตรเลียเริ่มมีพฤติกรรมในการใช้รถยนต์ที่มีอายุยาวนานมากขึ้น 

รวมถึงกระแสความนิยมรถยนต์มือสอง ท่าให้ความต้องการบ่ารุงรักษา/ซ่อมแซมรถยนต์มีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็น

โอกาสทางการค้าที่ส่าคัญของผู้ประกอบการไทยในการเข้ามาเปิดตลาดและด่าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของตลาดออสเตรเลียในปัจจุบัน โดยชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์จากไทยที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ 

แชสซีส์และส่วนประกอบ ระบบกันสะเทือน เบรกและเชอร์โวเบรก ล้อและส่วนประกอบ คลัตซ์ หม้อน้่า เข็ม

ขัดและถุงลมนิรภัย  

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้ามาเปิดตลาดที่ออสเตรเลีย ควรให้ความส่าคัญต่อการ

พัฒนาชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เริ่มให้ความส่าคัญกับการใช้

รถยนต์พลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

……………………………………………………………… 
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