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ความต้องการรถยนต์แบบใช้น ้ามันก้าลังชะลอตัวในสหรัฐฯ 

 

เนื อหาสาระข่าว: สหร ฐฯ มีปัญหาเรื่องความต้องการของผู้บริโภคมานานแล้ว รวมถึงปัญหา
ด งกล่าวก บรถยนต ที่ใช้พล งงานจากน้ าม น การที่ผู้บริโภคมีความต้องการสูงต่อรถยนต ระบบการเผาไหม้เชื้อเพลิง
จากน้ าม นที่ขาดประสิทธิภาพ ได้ก่อให้เกิดมลภาวะปริมาณมหาศาล ซึ่งก่อสิ่งเลวร้ายต่าง ๆ อาทิ โรคห วใจ มะเร็ง
ปอด มะเร็งชนิดอ่ืน ๆ โรคหอบหืดและภาวะโลกร้อน ย งไม่ต้องพูดถึงประเด็นเหล่านี้ ห นมามองบริษ ทที่ท ามาหา
กินจากการขายรถยนต ที่ใช้พล งงานน้ าม นที่ก าล งต้องเผชิญก บปัญหาด้านความต้องการของผู้บริโภคที่ต่างไปจาก
เดิม น ่นคือผู้บริโภคในขณะนี้มีก าล งซื้อสินค้าน้อยลง รวมถึงซื้อรถยนต ที่ใช้พล งงานจากน้ าม นลดลงด้วยจาก
บทความในนิตยสาร Forbes ได้ยกประเด็นที่ JD Power และ LMC Automotive กล่าวว่า จ านวนของรถยนต 
และรถกระบะใหม่ที่ขายไม่ออกก าล งขยายต วท ่วประเทศ ซึ่งเหต ผลก็คือ ยอดขายก าล งลดลงอย่างมีน ยส าค ญใน
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หลายๆ ส่วนของประเทศ ยอดขายของแบรนด ของรถยนต ในระยะต ้งแต่มกราคม – พฤษภาคม เมื่อเทียบในปี 
2019 ก บ 2018 ที่พบว่าลดลง ได้แก่ Audi, Honda, Infiniti, Mercedes, Nissan และ Toyota ยิ่งไปกว่าน ้น 
ยอดขายรถยนต ในช่วงเวลาเดียวก นในปี 2019 เมื่อเทียบก บ 2018 น ้นลดลงเกือบท กแบรนด  ได้แก่ Acura, Audi, 
BMW, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mercedes, Nissan, Subaru, Toyotaและ Volvo 
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เหต ผลส่วนหนึ่งมาจากยอดขายที่เพ่ิมสูงขึ้นของ Tesla โดยในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 
Tesla น่าจะมียอดขายในสหร ฐฯ สูงถึงประมาณ 50,000-55,000 ค น ซึ่งมากกว่ายอดขายรถยนต แบรนด อ่ืน ๆ ที่
ยอดขายตกลงรวม 45,200 ค นไปเล็กน้อยเมื่อเทียบก บยอดขายรวมในปี 2018 จากสถิติจะเห็นได้ว่า ยอดขาย
รถยนต ของแบรนด ต่าง ๆ เหล่านี้ตกลงมาก (189,020 ค น) ในช่วงเวลาด งกล่าวเมื่อเทียบก บปีที่แล้ว แต่ส่วนของ
ยอดขายที่หายไปส่วนใหญ่น ้นมาจากการที่ผู้บริโภคห นไปใช้รถยนต เอนกประสงค แทนก นมากขึ้น 

เมื่อ Tesla Model 3 ลงมาแข่งในเรื่องต้นท นก บรถยนต อย่าง Toyota Camry, Honda Accord 
หรือแม้แต่ Honda Civic ซ่ึงเป็นรถยนต ที่มีประสิทธิภาพต่ ากว่า มีเทคโนโลยีล้าสม ยกว่า หรูหราน้อยกว่าและมี
คะแนนความปลอดภ ยต่ ากว่า ก็ย งมีโอกาสให้รถยนต พล งงานไฟฟ้าขยายต วขึ้นได้อีกมากในตลาดรถยนต กระแสหล ก
ได้ และยิ่งเมื่อ Tesla Model 3 สามารถเอาชนะ BMW ซีรี่ส  3 และรถยนต หรูระด บกลางท กแบรนด ในด้าน
ประสิทธิภาพไปได้ด้วยต้นท นในการเป็นเจ้าของที่ต่ ากว่า BMW ซีรี่ส  3 และรถยนต หรูเหล่าน ้นด้วยแล้ว ยิ่งเปิดกว้าง
ยิ่งขึ้นส าหร บรถยนต พล งงานไฟฟ้าที่จะมียอดขายขยายต วขึ้นอีกมากในส่วนของรถยนต ระด บหรู ก็คงจะใช่ ที่ว่า 
“ความต้องการของผู้บริโภคก าล งมีปัญหา” แล้วอาจจจะมีปัญหาเรื่องรถยนต ค้างสต๊อกในอ ตสาหกรรมรถยนต ของ
สหร ฐฯ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะก บรถยนต ที่ใช้พล งงานจากเชื้อเพลิงเท่าน ้น ไม่ใช่ปัญหาส าหร บ Tesla แต่
อย่างใด 

บทวิเคราะห์: ยอดขายรถยนต ในสหร ฐฯ เริ่มตกต่ าลง อย่างเป็นรูปธรรมแล้วในปีนี้ หล งจากท่ีเรา
ได้เห็นสงครามการค้าก่อต วและร นแรงขึ้นมาท กทีตามล าด บ ซึ่งหลายคนมองว่าอ ตสาหกรรมรถยนต ของสหร ฐฯ 
ก าล งเผชิญปัญหาใหญ่มีผู้ประกอบการบางรายลดก าล งการผลิตปริมาณมาก ถึงข ้นปิดโรงงานใหญ่ในแถบอเมริกา
เหนือไปถึง 3 โรงงาน แต่เมื่อมาเห็นต วเลขนี้ช ด ๆ กล บกลายเป็นว่าผู้บริโภคห นไปหารถยนต เอนกประสงค มากขึ้น 
และรถยนต พล งงานไฟฟ้าแบรนด ด งกล บมียอดขายถล่มทลาย ในขณะที่รถยนต ที่ใช้พล งงานเชื้อเพลิงก าล งมี
ยอดขายตกต่ าลง แตย่ งสร ปจากข่าวนี้ได้ยากว่ากระแสก าล งเปลี่ยนทิศทางไปทางใดก นแน่ เพราะไม่ได้รวมเอาสถิติ
ของยอดขายแบรนด ท้องถิ่น อย่าง GM, Ford และ Chevrolet และแบรนด ด งอ่ืน ๆ อย่าง Jaguar และ Land 
Rover มาเทียบ ซึ่งส นนิษฐานได้ว่าคงจะมียอดตกลงท ้งหมด ยอดขายของ Tesla จะใช้มาชี้ว ดว่ากระแสรถยนต 
พล งงานไฟฟ้าก าล งมาแรงด้วยกระแสแห่งการอน ร กษ สิ่งแวดล้อมก็คงจะไม่ช ดน ก เพราะอาจเป็นความนิยมส่วนต ว
ของคนอเมริก นต่อแบรนด อเมริก นหรือต่อเทคโนโลยีใหม่ก็เป็นไปได้ ยอดขายของรถยนต เอนกประสงค ที่เพ่ิมขึ้น
กล บชี้ไปในทางตรงก นข้ามก บกระแสการอน ร กษ สิ่งแวดล้อม แต่อาจเป็นการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้ คง
ย งต้องจ บตาดูความเปลี่ยนแปลงที่ก าล งจะช ดขึ้น ๆ ในระยะอ นใกล้ว่าจะชี้ไปในทิศทางใดแน่ 
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 ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2562 สหร ฐฯ น าเข้าสินค้ากล ่มยานยนต และชิ้นส่วนยานยนต  
(HS 87) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.79 เป็นมูลค่าท ้งสิ้น 1,002 ล้านดอลลาร สหร ฐ โดยน าเข้าจากเม็กซิโกสูงส ดเป็นอ นด บ 1 
(ร้อยละ 28.18) รองลงมา ได้แก่ ญี่ป ่น (ร้อยละ 18.08) แคนาดา (ร้อยละ 18.94) เยอรมนี (ร้อยละ 8.16) และ 
เกาหลีใต้ (ร้อยละ 5.98) ท ้งนี้ หากพิจารณาส ดส่วนการน าเข้าสินค้ากล ่มนี้ สามารถแบ่งกล ่มสินค้าออกเป็น 2 กล ่ม
ใหญ่ คือ ยานยนต ประกอบท ้งค น ได้แก่ รถยนต น ่งส่วนบ คคล รถบรรท ก รถจ กรยานยนต  รถจ กรยาน เป็นต้น และ
ชิ้นส่วน/ส่วนประกอบยานยนต  ซึ่งพบว่า สหร ฐฯ น าเข้ารถกะบะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.27 เป็น 10,038 ล้านดอลลาร 
สหร ฐ ส่วนสินค้ากล ่มชิ้นส่วนยานยนต ปร บต วลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.64 เป็น 22,919 ล้านดอลลาร สหร ฐ  

 ในส่วนของการน าเข้าจากประเทศไทยสหร ฐฯ น าเข้าสินค้ากล ่มยานยนต และชิ้นส่วน/
ส่วนประกอบยานยนต จากไทยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.53 เป็นมูลค่าท ้งสิ้น 10,559 ล้านดอลลาร สหร ฐ โดยน าเข้าสินค้า
กล ่มชิ้นส่วน/ส่วนประกอบเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.25 เป็นมูลค่า 197 ล้านดอลลาร สหร ฐ และสินค้ารถยนต น ่งส่วน
บ คคลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.69 มีมูลค่า 129 ล้านดอลลาร สหร ฐ ท ้งนี้ หากพิจารณาจากต วเลขมูลค่าการส่งออกของ
ไทยพบว่า สหร ฐฯ เป็นตลาดส่งออกสินค้ากล ่มชิ้นส่วน/ส่วนประกอบยานยนต ที่ส าค ญอ นด บที่ 7 ของไทย ด งน ้น 
แนวโน้มตลาดอ ตสาหกรรมรถยนต สหร ฐฯ ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มต้องการสินค้ากล ่มชิ้นส่วน/ส่วนประกอบรถยนต 
มากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจ บ นปัญหาเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหร ฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต ใน
สหร ฐฯ เริ่มห นมาหาแหล่งทดแทนการน าเข้าอ่ืนๆ  มากข้ึน  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ:  อ ตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต ก าล งก้าวเข้าสู่
จ ดเปลี่ยนคร ้งส าค ญภายในปี 2565 จะมีรถไฟฟ้าและรถที่ควบค มด้วยระบบข บเคลื่อนอ ตโนม ติมากข้ึนในตลาด ซึ่ง
จะผล กด นให้มีความต้องการชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต เพ่ิมมากขึ้น บริษ ท Tesla และผู้ผลิตรถยนต รายใหม่ 
ๆ จะมีความต้องการชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต ที่มีนว ตกรรมช ้นสูงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาดมากขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรถยนต ในตลาดส่วนใหญ่ย งให้ความส าค ญก บปัจจ ยราคาชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต  
ด งน ้น ผู้ประกอบการจึงต้องวางแผนด าเนินกิจการเน้นผลิตสินค้าค ณภาพที่มีราคาเหมาะสมเพ่ือให้สามารถร กษา
ส่วนแบ่งในตลาดได้ ท ้งนี้ การพ ฒนาค ณภาพการผลิตและลงท นศึกษาวิจ ยเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอจะท า
ให้สามารถแข่งข นในตลาดได้ในอนาคต     

สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยในสายอ ตสาหกรรมรถยนต ควรท าที่ส ดคือการจ บตาดูความเปลี่ยนแปลง
ด งกล่าว เพ่ือให้สามารถปร บต วเข้าก บการเปลี่ยนแปลงที่ก าล งจะเกิดขึ้นแน่ ๆ ไม่ช้าก็เร็วในอ ตสาหกรรมนี้ เชื้อไฟ
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฎเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อว  ตถ  ประสงค  ในการใหข้ ้อมูล
แก ่ผู้สนใจเท ่าน ้น โดยสานก   งานส่งเสริมการค ้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไม่ร บผิดชอบในความเส ียหายใดใดที่อาจเก ิดขึ ้นจากการที่มี
บ คคลน าขอ้มูลนีไ้ปใชไ้ม่ว ่าโดยทางใด 

 www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 

อาจจะถูกจ ดมาจากประเด็นความข ดแย้งที่อเมริการ กคืบก บแหล่งผลิตต่าง ๆ นอกประเทศท ้งจีนและในภูมิภาค
อเมริกาเอง ผู้ประกอบการไทยในอ ตสาหกรรมนี้ พึงจะต้องท าความเข้าใจก บรถยนต พล งงานไฟฟ้าเพ่ือให้ร บรู้ถึง
ชิ้นส่วนอ ปกรณ ที่ตนผลิตว่าจะย งคงต้องใช้อยู่เมื่อตลาดห นไปหารถยนต พล งงานไฟฟ้าแบบเต็มต วหรือไม่ หลาย ๆ 
ส่วนคงย งต้องใช้อยู่ แต่ในส่วนระบบเครื่องยนต ระบบเผาไหม้น่าจะได้ร บผลกระทบที่ส ด ระบบเบรก ระบบควบค ม
ทิศทางคงย งต้องอิงเทคโนโลยีเก่า ๆ อยู่บ้างไม่มากก็น้อย และที่คงจะต้องมีเพ่ิมขึ้นมามากยิ่งขึ้น ๆ ก็คงหนีไม่พ้น
ระบบอิเล็กทรอนิกส ที่ใช้ในการควบค มส ่งงานอ ปกรณ ต่าง ๆ และวงจรไฟฟ้า ผู้ประกอบการในอ ตสาหกรรมรถยนต 
น่าจะต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นและโอกาสที่เกี่ยวข้องและพร้อมปร บต วให้สอดคล้องก บความต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาดโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ 

********************************************************* 

ที่มา: Clean Technica 
เร่ือง: “Yellow Light In US Auto Industry — Consumer Demand Problem Growing For Gas Cars” 

โดย: Zachary Shahan 
จัดท้าโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ  
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