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ตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาสหรัฐฯ มีแนวโนมขยายตัวสูง

เนื้อหาสาระขาว ผูประกอบการจำหนายรถยนตในตลาดสหรัฐฯ คาดวา สัดสวนยอดจำหนาย
รถยนตพลังงานไฟฟา (Electric Vehicles หรือ EVs) ในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนกวาครึ่งหนึ่งของยอด
จำหนายรถยนตทั้งหมดในสหรัฐฯ ภายในป 2573 โดยแนวโนมดังกลาวเปนไปตามทิศทางนโยบายดานรถยนต
พลังงานไฟฟาของประธานาธิบดีโจ ไบเดนในปจจุบัน
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รายงานการสำรวจตลาดอุตสาหกรรมรถยนตประจำปครั้งที่ 22 โดยบริษัท KPMG (KPMG’s
annual Global Automotive Executive Survey) ซึ่งไดเก็บขอมูลจากการสอบถามผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทผลิตและจำหนายรถยนตรายใหญทั่วโลกมากกวา 1,100 รายระบุวา กลุมผูบริหารในอุตสาหกรรมพยากรณ
สัดสวนยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 52 ภายในป 2573 ซึ่งเปน
ระดับใกลเคียงกับประเทศจีน และญี่ปุนที่มีอัตราการขยายตัวของตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาสูงในปจจุบัน
22nd

โดยผลการสำรวจดังกลาวอาจจะสวนทางกับอัตราการเพิ่มจำนวนของรถยนตพลังงานไฟฟา
(Adoption Rate) ในสหรัฐฯ ในปจจุบันที่ยังมีสัดสวนการใชรถยนตพลังงานไฟฟานอยในประเทศเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นโดยเฉพาะจีน อยางไรก็ตาม จากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ไดแถลงกำหนดเปาหมายการเพิ่มจำนวน
รถยนตพลังงานไฟฟาและรถยนตไฮบริดในสหรัฐฯ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมาทำใหผูประกอบการผลิต และ
จำหนายรถยนตรายใหญในตลาดตางขานรับกับนโยบายดังกลาว โดยบริษัท Ford Motor และบริษัท General
Motor ตั้งเปาที่จะเพิ่มสัดสวนยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาเปนรอยละ 40 และ รอยละ 50 ตามลำดับ
ภายในป 2573 อีกดวย
อยางไรก็ตาม แมวานักวิเคราะหในตลาดจะเห็นดวยวาสหรัฐฯ จะสามารถผลักดันการขยายตัว
ของสัดสวนยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาในตลาดไดอยางรวดเร็วในอนาคตก็ตาม แตบางสวนเห็นวาการที่
สหรัฐฯ จะบรรลุเปาหมายไดตามที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนตั้งเอาไวนั้นเปนเรื่องที่ทาทายมากและเปนไปไดยาก
นอกจากนี้ รายงานดังกลาวยังระบุวารอยละ 73 ของกลุมผูบริหารบริษัทรถยนตยังเห็นวา ตลาด
รถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ จะบรรลุจุดเสมอภาคดานราคา (Price Parity) ภายในป 2573 และรอยละ 77
มองวาราคาสินคารถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ จะมีระดับราคาในตลาดที่สมดุลทำใหอุตสาหกรรมไมจำเปนตอง
ขอรับการสนับสนุนดานการขายจากรัฐบาลซึ่งปจจุบันอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ยังคงตองพึ่งพา
โครงการสนับสนุนจากรัฐบาลในรูปของเงินภาษีซื้อรถยนตพลังงานไฟฟา
Mr. Gary Silberg ตำแหนงหัวหนากลุมอุตสาหกรรมรถยนต บริษัท KPMG ระบุวา ตลาดรถยนต
พลั งงานไฟฟ า ในสหรั ฐ ฯ ป จ จุ บ ั น มี แ นวโน ม ที ่ส ดใสมากขึ ้น เมื่ อ เที ย บกับ ชว งก อ นหน านี้ โดยการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น ผูประกอบการในอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเขาสูตลาดมาก
ขึ้น ทำใหมีจำนวนของรถยนตพลังงานไฟฟาในตลาดเปนตัวเลือกสำหรับผูบริโภคเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม รายงานฉบับดังกลาวระบุวา ปจจัยดานสถานีชารจพลังงานยังคงเปนปจจัยถวงการ
ขยายตัวของตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ เนื่องจากปจจุบันสหรัฐฯ มีสถานีชารจพลังงานรถยนตพลังงาน
ไฟฟาแบบเรงดวนไมเกิน 30 นาทีสำหรับการเดินทางไกลไมมากนัก ทั้งนี้ ปจจุบันสหรัฐฯ มีสถานีชารจพลังงาน
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รถยนตพลังงานไฟฟาแบบเรงดวนเพียงไมถึงรอยละ 20 ของทั้งหมด โดยสวนมากกวารอยละ 80 เปนสถานีชารจ
พลังงานประเภททั่วไปที่ใชระยะเวลาการเติมพลังงานนานมากกวาครึ่งชั่วโมงในแตละครั้ง
นอกจากนี้ แนวโนมการขยายตัวของตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาดังกลาวยังนาจะดึงดูดใหเกิด
กลุมธุรกิจในลักษณะ Start Ups ที่เกี่ยวของกับรถยนตพลังงานไฟฟารายใหมเขาสูตลาดมากขึ้นดวย อยางไรก็ตาม
ไมนาจะสงผลกระทบตอตลาดมากนักเนื่องจากกลุมธุรกิจรายใหมขนาดเล็กที่มีศักยภาพสวนใหญมักจะถูกซื้อหรือ
ถูกควบรวมเขากับผูประกอบการรายใหญในอนาคต
โดยปจจุบันมีจำนวนธุรกิจรายใหมในลักษณะ Startups ที่เกี่ยวของกับการผลิตและจำหนาย
รถยนต พลั งงานไฟฟ า เข า สู  ตลาดหลายรายแลว เชน บริษัท Rivian สำนักงานใหญตั้ งอยู ที่ เมื อ ง Irving รั ฐ
แคลิฟอรเนีย บริษัท Lucid สำนักงานใหญตั้งอยูที่เมือง Newark รัฐแคลิฟอรเนีย บริษัท Canoo สำนักงานใหญ
ตั ้ งอยู  ที ่ เ มือง Torrance รั ฐ แคลิ ฟอร เ นี ย บริษัท Fisker สำนักงานใหญตั้งอยูที่เมือง Manhattan Beach รั ฐ
แคลิฟอรเนีย และบริษัท Lordstown Motors สำนักงานใหญตั้งอยูที่เมือง Lordstown รัฐโอไฮโอ เปนตน
อีกทั้ง รายงานฉบับดังกลาวยังระบุวา ผูบริหารในอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟารอยละ 53
ยังมีความเชื่อมั่นวา อุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาจะยังคงมีสัดสวนกำไรสูงในอีก 5 ปขางหนาในขณะที่
รอยละ 38 ยังคงกังวลกับสถานการณและแนวโนมตลาด โดยตลาดที่อุตสาหกรรมมีแนวโนมขยายตัวสูง ไดแก
สหรัฐฯ และจีน รองลงมา ไดแก เยอรมนี ญี่ปุน และบราซิล สวนประเทศฝรั่งเศส และอินเดียมีแนวโนมขยายตัวไม
มากนัก
บทวิ เ คราะห : สหรั ฐ ฯ เป น ประเทศมหาอำนาจที ่ ใ ห ค วามสำคั ญ กั บ ประเด็ น ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอันดับตน ๆ ของโลก แมวาปจจุบันสหรัฐฯ จะใหความสำคัญกับการใช
รถยนตพลังงานสะอาดเพื่อรักษาสภาพก็ตาม แตกลับพบวาสัดสวนการใชรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ยังมี
สัดสวนการใชรถยนตพลังงานไฟฟาคอนขางนอยเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะในทวีปยุโรป โดย
ปจจุบันคาดวา มีรถยนตพลังงานไฟฟาใชงานอยูในสหรัฐฯ ทั้งสิ้นเพียง 1.8 ลานคันหรือคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ
0.6 ของจำนวนรถยนตทั้งหมดในสหรัฐฯ เทานั้น โดยปจจัยสำคัญที่อุปสรรคตอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต
พลังงานไฟฟาของผูบริโภคชาวอเมริกัน ไดแก ปจจัยดานราคาจำหนายในตลาดที่คอนขางสูง ปจจัยดานคาใชจา ย
บริการหลังการขายโดยเฉพาะการเปลี่ยนแบตตารี ปจจัยดานสถานีชารจพลังงานและระยะเวลาในการชารจ
รวมถึงปจจัยดานความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาที่ยังคงอยูในระหวางการพัฒนา
เปนตน
อยางไรก็ตาม แนวโนมราคาพลังงานน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นในปจจุบันประกอบกับ
นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่งจะพิจารณาผานรางกฎหมายงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบ
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สาธารณูปโภคภายในประเทศเปนมูลคา 1.2 ลานลานดอลลารสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมา โดยสวนหนึ่งของ
งบประมาณดังกลาวจะใชสำหรับการลงทุนติดตั้งสถานีชารจพลังงานรถยนตพลังงานไฟฟาทั่วสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 5
แสนแหงทั่วประเทศเปนงบประมาณทั้งสิ้น 7.5 พันลานดอลลารสหรัฐเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของจำนวน
รถยนตพลังงานไฟฟาในประเทศ นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังกันงบประมาณทั้งสิ้น 5.5 แสนลานดอลลารสหรัฐ
สำหรับสนับสนุนการขายรถยนตพลังงานไฟฟาในประเทศในรูปของภาษีซื้อ (Tax Credit) คันละไมเกิน 1.25 หมื่น
ดอลลารสหรัฐดวย โดยนโยบายการสนับสนุนของภาครัฐดังกลาวนาจะสงผลทำใหเกิดการแขงขันในตลาดมี
ผูประกอบการเขาสูตลาดมากขึ้นทำใหเกิดการแขงขันและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทันสมัยในอุตสาหกรรมและ
นาจะทำใหระดับราคารถยนตพลังงานไฟฟาปรับตัวลดลงสามารถแขงขันกับรถยนตพลังงานน้ำมันได ซึ่งจะชวย
ผลักดันใหอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
แนวโนมตลาดดังกลาวจึงเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวน
รถยนตไทยสำหรับขยายตลาดและเพิ่มสัดสวนการสงออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งถือเปนตลาดสงออกสินคารถยนตและ
ชิ้นสวนรถยนตศักยภาพหลักของไทย โดยในระหวางเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ไทยมียอดสงออกไปสหรัฐฯ
เปนมูลคาทั้งสิ้น 817.30 ลานดอลลารสหรัฐ คิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 100.31 เมื่อเทียบกัน
ชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: แมวาภาวะการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในปจจุบันจะยังสงผลกระทบ
ตอการดำเนินธุรกิจและการใชชีวิตของผูบริโภคในตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงดังกลาวที่เกิดการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสสายพันธุโอไมครอนในหลายพืน้ ที่ทำใหกลุมธุรกิจและผูบริโภคชะลอตัวดานการลงทุนและการบริโภคเพื่อ
ประเมินสถานการณก็ตาม แตในภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนรถยนตในสหรัฐฯ ยังคงมีแนวโนม
ขยายตัวตอเนื่องจากปจจัยดานความขาดแคลนสินคารถยนตที่เกิดขึ้นมาตั้งแตตนปจากปญหาการขาดแคลน
ชิ้นสวนเซมิคอนดักเทอรและปญหาในอุตสาหกรรมการขนสง ดังนั้น หากผูประกอบการไทยสามารถบริหารจัดการ
การผลิตและการจัดสงสินคาไดตามความตองการของผูประกอบการในตลาดสหรัฐฯ ก็นาจะเปนโอกาสใหสามารถ
ขยายตลาดสงออกในสหรัฐฯ ไดมากขึ้น
ทั้งนี้ สินคารถยนตและชิ้นสวนยานยนตศักยภาพของไทยที่มีอัตราการสงออกขยายตัวในตลาด
สหรัฐฯ ในปนี้ ไดแก เพลาลอรถ (+รอยละ 128.09) ลอรถ (รอยละ 160.76) พวงมาลัย (รอยละ 79.00) ตัวถัง
(รอยละ 76.28) ระบบรองรับแรงกระแทกชวงลาง (รอยละ 56.79) และระบบถุงลมนิรภัย (รอยละ 40.25) เปนตน
นอกจากนี้ กลุมสินคาเกี่ยวเนื่อง เชน ยางรถยนต แบตตารี และอุปกรณสำหรับการชารจพลังงานก็มีแนวโนม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามแนวโนมการขยายตัวของตลาดดวย
ในภาพรวมรถยนตพลังงานไฟฟานาจะมีบทบาทมากขึ้นและเขามาแทนที่กลุมรถยนตพลังงาน
น้ำมันทั้งในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงตลาดในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก โดยรถยนตพลังงานไฟฟาเองมีระบบการขับ
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เคลื่อนที่ใชเทคโนโลยีการผลิตและชิ้นสวนการผลิตแตกตางจากรถยนตพลังงานน้ำมันโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะ
ชิ้นสวนเซมิคอนดักเทอรซึ่งการผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาตองการใชชิ้นสวนเซมิคอนดักเทอรมากกวาการผลิต
รถยนตพลังงานน้ำมันถึงกวา 2 เทา จึงคาดวาในอนาคตจะมีความตองการนำเขาสินคาเซมิคอนดักเทอรสำหรับ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ มากขึ้นตามไปดวย ดังนั้น ผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมรถยนตไทยจึงควรที่จะเตรียมความพรอมทั้งดานระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับตลาดและแนวโนมของอุตสาหกรรมยานยนตในอนาคต
*********************************************************
ที่มา: สำนักขาว CNBC
เรื่อง: “Auto Executives Say More Than Half of U.S. Car Sales Will Be EVs by 2030, KPMG Survey Shows”
โดย: Michael Wayland
สคต. ไมอามี /วันที่ 2 ธันวาคม 2564
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