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สหรัฐฯ เพ่ิมความเขมงวดมาตรฐานรถยนตท่ีจำหนายในประเทศ 

 
เนื้อหาสาระขาว ประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีแผนจะประกาศเพิ่มความเขมงวดดานมาตรฐาน

อัตราการใชน ้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel-Efficiency Standard) และกำหนดระดับการปลดปลอยกาซของเสีย 
(Tailpipe-Emission Limits) ของรถยนตและรถบรรทุกขนาดเล็กที่จำหนายในสหรัฐฯ ภายในสัปดาหนี้ซึ่งเปนไป
ตามนโยบายที่ไดเคยประกาศไวในชวงระหวางการหาเสียง หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใตการบริหารประเทศ
ของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดดำเนินนโยบายท่ีคอนขางผอนคลายมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ มาตรฐานใหมของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศใชนี้นาจะมีสวนชวยยกระดับใหรถยนตใน
สหรัฐฯ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นและนาจะชวยลดการปลอยกาซของเสียออกสูสภาพแวดลอมดวย โดย
สหรัฐฯ จะกำหนดระยะเวลาใหผูประกอบผลิตรถยนตในตลาดปรับตัวทางธุรกิจเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ผลิตรถยนตใหมภายใน 4 ป 

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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กอนหนานี้รัฐบาลสหรัฐฯ ภายใตการบริหารประเทศของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศ
เพ่ิมความเขมงวดของมาตรฐานการผลิตรถยนตในสหรัฐฯ โดยกำหนดใหรถยนตท่ีจำหนายในตลาดสหรัฐฯ จะตอง
มีระดับอัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยางนอย 54.5 ไมลตอแกลลอน (ประมาณ 36 ไมลตอแกลลอนภายใต
สภาพทองถนนจริง) ภายในป 2568 มาแลว ซึ่งตอมาในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป ไดปรับลดมาตรฐาน
ความเขมงวดลงเหลือ 40 ไมลตอแกลลอน (ประมาณ 29 ไมลตอแกลลอนภายใตสภาพทองถนนจริง) 

การพิจารณาเพิ่มความเขมงวดมาตรการดังกลาวของประธานาธิบดีโจ ไบเดน มีจุดมุงหมายเพ่ือ
ลดการปลดปลอยกาซของเสียออกสูสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนหนึ่งในความพยายามในการตอสูกับปญหาการเปลี่ยนแปลง
ดานสภาวะแวดลอมทางอากาศ (Climate Change) โดยเมื่อตนปที่ผานมาภายหลังจากที่ไดสาบานตนเขารับต่ำ
แหนงประธานาธิบดีโจ ไบเดน ไดพิจารณามอบอำนาจใหรัฐแคลิฟอรเนียสามารถกำหนดมาตรฐานรถยนตท่ี
จำหนายภายในรัฐใหเขมงวดกวามาตรฐานรถยนตของรัฐบาลกลางไดหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปได
ถอดถอนอำนาจดังกลาวจากรัฐแคลิฟอรเนียไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 

โดยการเพิ ่มความเขมงวดของมาตรฐานทั้งสองจะประกาศและบังคับใชโดยองคกรปกปอง
สิ่งแวดลอม (The Environmental Protection Agency หรือ EPA) และกระทรวงคมนาคม (Department of 
Transportation) ซ่ึงจะเริ่มมีผลบังคับใชกับรถยนตรุนใหมท่ีผลิตตั้งแตป 2569 เปนตนไป 

กลุมเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมในสหรัฐฯ ไดใชความพยายามอยางตอเนื่องในการผลักดันให
รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินมาตรฐานการผลิตรถยนตที่เขมงวดมากขึ้นดังเชนท่ีเคยดำเนินการมาแลวในชวงสมัยรัฐบาล
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แตก็มักจะถูกคัดคานจากฝายผูประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตท่ีเปน
ฝานเสียประโยชนและเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐฯ สนับสนุนเงินทุนในการติดตั้งสถานีชารจพลังรถยนตพลังงาน
ไฟฟา เงินสวนลดการซ้ือรถยนตพลังงานไฟฟา และมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเลือกใชรถยนตพลังงาน
ไฟฟามากข้ึนจะไดบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอมท่ีวางไว 

เม ื ่อต นป ท ี ่ผ านมากล ุ มสมาพันธ นว ัตกรรมยานยนต  (The Alliance for Automotive 
Innovative) ตัวแทนผูประกอบการผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในสหรัฐฯ ไดแสดงจุดยืนที่จะใหความ
รวมมือปฏิบัติตามมาตรฐานของทางการที่เปนไปได โดยไดเสนอใหรัฐบาลสหรัฐฯ กำหนดมาตรฐานใหมท่ีกึ่งกลาง
ระหวางมาตรฐานของรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามาและประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป  

นอกจากนี้ คายผลิตรถยนตบางราย เชน บริษัท Volkswagen AG บริษัท Ford Motor Co. 
บริษัท Honda Co. บริษัท BMW AG และบริษัท Volvo AB ยังไดพยายามที่จะผลักดันใหรัฐบาลสหรัฐฯ ใช
มาตรฐานเดียวกันกับท่ีรัฐแคลิฟอรเนียบังคับใชเมื่อป 2562 ดวย โดยในชวงหลายปที่ผานมาผูประกอบการผลิต
รถยนตในตลาดตางพยายามที่จะตอสูการบังคับใชมาตรฐานที่เขมงวดในรถยนตใหมโดยเฉพาะในกลุมรถยนต 
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SUVs ขนาดใหญที่เปนที่นิยมในตลาดสหรัฐฯ ซึ่งใชน้ำมันเชื้อเพลิงมากจึงเปนเรื่องที่คอนขางทาทายที่จะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

Mr. Brett Smith ตำแหนงผูอำนวยการดานเทคโนโลยีแหงศูนยวิจัยยานยนตเมือง Ann Arbor 
รัฐมิชิแกนกลาววา ปจจุบันกลุมผูผลิตรถยนตในตลาดตางหันไปใหความสำคัญกับการพัฒนาและผลิตรถยนต
พลังงานไฟฟามากขึ้นซึ่งนาจะมีสวนชวยทำใหผู ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตรถยนตสามารถปฏิบัติตาม
ขอกำหนดของมาตรฐานใหมท่ีจะเริ่มนำมาบังคับใชไดงายข้ึน  

ในขณะท่ีฝงกลุมผูสนับสนุนการอนุรักษสิ่งแวดลอมซ่ึงเปนกลุมผูสนับสนุนหลักของประธานาธิบดี
โจ ไบเดนในชวงระหวางการหาเสียงเลือกตั้งกลับมองวามาตรฐานใหมท่ีกำลังจะนำมาใชนี้อาจจะยังไมเขมงวดมาก
พอ โดยเรียกรองใหเพิ่มความเขมงวดในการบังคับใชใหเขมงวดมากขึ้นเพื่อลดการปลอยกาซของเสียจากภาคการ
คมนาคมขนสงออกสูสิ่งแวดลอมและชะลอการเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงดานสภาวะแวดลอมทางอากาศ 

นอกจากนี้ กลุมแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตก็เปนสวนหนึ่งท่ีประธานาธิบดีโจ ไบเดน
ใหความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนตไปสูรถยนตพลังงานไฟฟาซึ่งใชแรงงานในการผลิตนอย
กวาการผลิตรถยนตประเภทเดิมอาจจะสงผลกระทบตอการจางงานในอุตสาหกรรมไดในอนาคต  

อยางไรก็ตาม โดยภาพรวมทาทีของกลุมสหภาพแรงงานในอุตสาหกรรมรถยนต (Union Auto 
Workers หรือ UAW) ยังคงไมเห็นดวยกับนโนบายของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปที ่คอนขางผอนปรนกับ
มาตรการที่เกี่ยวของมากนักเนื่องจากเห็นวา อาจจะสงผลกระทบทำใหอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในสหรัฐฯ ลา
หลังกวาประเทศคูแขงในตลาดโลกไดในระยะยาว 

บทวิเคราะห: รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบนัมีแนวนโยบายใหความสำคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม
เปนอันดับตน ๆ มาตั้งแตชวงระหวางการหาเสียงเลือกตั้งจนกระทั่งไดเขามาทำงานบริหารประเทศก็ไดเริ่มดำเนิน
มาตรการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง เชน การลงนามคำสั่ง
ประธานาธิบดีเพ่ือใหสหรัฐฯ เขารวมเปนสมาชิกในขอตกลงดานสภาวะแวดลอมทางอากาศปารีส (Paris Climate 
Agreement) และการประกาศนโยบายลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกของสหรัฐฯ รอยละ 52 ภายในป 2573 
เปนตน โดยการประกาศแผนการเพ่ิมความเขมงวดของมาตรฐานอัตราการใชน้ำมันเชื้อเพลิงและและกำหนดระดับ
การปลดปลอยกาซของเสียเปนความพยายามลาสุดที ่ร ัฐบาลสหรัฐฯ พิจารณาดำเนินการเพื ่อตอสู กับการ
เปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมทางอากาศของโลกท่ีมุงเปาแกไขในอุตสาหกรรมการคมนาคมขนสงซ่ึงเปนตนเหตุ
สำคัญในการปลอยกาซของเสียออกสูสิ่งแวดลอม  

ทั้งนี้ มาตรการดังกลาวมีผลทำใหผูประกอบการที่ผลิตรถยนตและรถบรรทุกขนาดเล็กสำหรับ
จำหนายในสหรัฐฯ จะตองพัฒนาระบบการขับเคลื่อนและระบบการเผาไหมใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพ่ือใหเปนไป
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ตามมาตรฐานดังกลาวภายในป 2569 โดยในการดำเนินการผูประกอบการจำเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยี
การผลิตและชิ้นสวนรถยนตเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนาจะสงผลทำใหสหรัฐฯ มีความตองการนำเขาสินคากลุมชิ้นสวน
รถยนตเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมผลิตและสงออกชิ้นสวนยาน
ยนตซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมศักยภาพของไทยในตลาดสหรัฐฯ ใหสามารถขยายตลาดไดมากข้ึน 

นอกจากนี้ มาตรการดังกลาวยังนาจะมีสวนผลักดันใหผูประกอบการผลิตรถยนตในตลาดหันไป
เลือกพัฒนารถยนตพลังงานไฟฟามากขึ ้นเนื ่องจากรถยนตพลังงานไฟฟามีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑของ
มาตรฐานดังกลาวอยูแลว อีกทั้ง ภาครัฐเองยังมีนโยบายการสนับสนุนและสงเสริมการขยายตัวของตลาดรถยนต
พลังงานไฟฟาดวย โดยเฉพาะการบรรจุงบประมาณการสนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนตพลังงาน
ไฟฟาในสหรัฐฯ เชน งบประมาณการจัดซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาของหนวยงานรัฐ งบประมาณสนับสนุนสวนลด
ภาษีการซื้อรถยนตพลังงานไฟฟา และงบประมาณสำหรับการติดตั้งสถานชีารจพลังงานรถไฟฟา เปนตน ผานราง
งบประมาณดานการฟนฟูระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure Investment) มูลคาทั้งสิ้น 1 ลานลานดอลลาร
สหรัฐฯ ท่ีขณะนี้อยูในขั้นตอนระหวางรอการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งคาดวา จะสามารถลงมติไดภายใน
สัปดาหนี้ โดยหากรางงบประมาณดังกลาวผานการพิจารณาจนมีผลบังคับใชก็นาจะมีสวนสงเสริมใหอุตสาหกรรม
รถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนและนาจะทำใหสหรัฐฯ มีความตองการสินคากลุมวัตถุดิบการ
ผลิตและสินคาเก่ียวเนื่อง เชน แบตเตอรี ลอรถ เพลา ยางรถยนต และตัวถัง เพ่ิมข้ึนตามไปดวย   

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: สถานกาณดานอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในตลาดสหรัฐฯ ใน
ปจจุบันยังคงตองเผชิญกับภาวะการขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรเนื่องจากประเทศผูผลิตชิ้นสวนรถยนตใน
เอเชียหลายแหงยังคงตองเผชิญกับภาวะการแพรระบาดรวมถึงการขาดแคลนเรือขนสงสินคาทำใหไมสามารถและ
สงมอบสินคาไดในขณะท่ีผูบริโภคและกลุมธุรกิจในตลาดสหรัฐฯ กลับเริ่มมีความตองการซ้ือรถยนตใหมเพ่ิมมากข้ึน
ภายหลังจากท่ีภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในสหรัฐฯ ปรับตัวดีข้ึน จนทำใหราคารถยนตในตลาดปรับตัวเพ่ิม
สูงขึ้นมาก ดังนั้น หากผูประกอบการไทยสามารถควบคุมและรักษากำลังการผลิตสินคาเพื่อสนับสนุนการขยายตัว
ของตลาดรถยนตในสหรัฐฯ ไดก็นาจะชวยใหสามารถรักษาสัดสวนตลาดสงออกของไทยไดในอนาคต  

อีกทั้ง การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานดังกลาวนาจะสงผลทำใหผูผลิตรถยนตในตลาดตองการ
เทคโนโลยีทันสมัยและชิ้นสวนรถยนตเพื่อสนับสนุนระบบเผาไหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น ผูประกอบการ
ไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมจึงควรท่ีจะใหความสำคัญเตรียมความพรอมและพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสินคาใหเขากับ
ความตองการของผูนำเขาในอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมปเลี่ยนแปลงในอนาคตตามมาตรฐานอัตราการใชน้ำมันเชิ้น
เพลิงและการปลดปลอยกาซของเสียใหมของสหรัฐฯ รวมถึงการพัฒนาและขยายตลาดไปสูกลุมอุตสาหกรรม
รถยนตพลังงานไฟฟาที่มีความตองการนำเขาชิ้นสวนรถยนตที่แตกตางไปจากกลุมอุตสาหกรรมรถยนตทั่วไปซึ่งมี
แนวโนมขยายตัวเพ่ิมเพ่ิมข้ึนตามทิศทางของตลาดดวย  

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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นอกจากนี้ จากปจจัยดานแนวนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล รวมถึงผูประกอบการใน
ตลาดสหรัฐฯ ท่ีปจจุบันใหความสำคัญกับประเด็นดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
มาก ดังนั้น ผูประกอบการไทยตองการทำตลาดในสหรัฐฯ จึงควรท่ีจะคำนึงถึงประเด็นดังกลาวประกอบกับการวาง
กลยุทธในการทำตลาดดวยเพื่อลดอุปสรรคทางการคาที่อาจจะเกิดขึ้นไดและสงเสริมการขยายตลาดอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

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

ท่ีมา: หนังสือพิมพ The Wall Street Journal 
เรื่อง: “Fuel-efficiency standards are set to get tougher. The question is by how much” 

โดย: Katy Stech Ferek 
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