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สหรัฐฯ ปรับเพิ่มมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับรถยนต

เนื้อหาสาระขาว เมื่อวันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2564 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศปรับเพิ่มมาตรฐาน
ประหยัดพลังงาน (Fuel-Efficiency Standard) สำหรับรถยนตสวนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อลดปญหา
มลพิษทางอากาศภายในประเทศและลดปริมาณการใชน้ำมัน โดยกำหนดใหผูจำหนายรถยนตและรถบรรทุกขนาด
เล็กที่จำหนายในประเทศจะตองรักษาคาเฉลี่ยอัตราการประหยัดพลังงานรถยนตที่จำหนายที่ระดับ 55 ไมลตอ
แกลลอนภายในป 2569 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่รัฐบาลสหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเคยกำหนดไวที่ระดับ
43 ไมลตอแกลลอนภายในปเดียวกัน ทั้งนี้ มาตรฐานประหยัดพลังงานสหรัฐฯ ปจจุบันอยูที่ระดับ 40 ไมลตอ
แกลลอน
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องค ก รพิ ท ั ก ษ ส ิ ่ ง แวดล อ ม (The Environmental Protection Agency หรื อ EPA) คาดว า
มาตรฐานประหยัดพลังงานใหมจะชวยใหสหรัฐฯ สามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงานน้ำมันไดเปนมูลคา
ประมาณ 2.1 – 4.2 แสนลานดอลลารสหรัฐภายในป 2590 แมวารถยนตพลังงานสะอาดจะมีตนทุนการผลิตและ
ราคาจำหนายสูงกวารถยนตทั่วไปก็ตาม โดยคาดวา ผูบริโภคที่ใชรถยนตรุนที่ผลิตตั้งแตป 2569 ขึ้นไปจะสามารถ
ประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดเฉลี่ยคันละ 1,000 ดอลลารสหรัฐตอป
นอกจากนี้ EPA ยังกลาววา มาตรฐานประหยัดพลังงานใหมจะมีสวนสำคัญที่ชวยสหรัฐฯ ควบคุม
ปญหามลภาวะทางอากาศจากอุตสาหกรรมการขนสงซึ่งเปนตนเหตุสำคัญอันดับ 1 ที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศได
อยางไรก็ตาม องคกรความรวมมือดานนวัตกรรมยานยนต (The Alliance for Automotive
Innovation) กลุ มความร ว มมื อระหว า งผู  ผ ลิตและผูจ ำหน ายชิ้น สว นรถยนต ในตลาดกลาววา การปรั บ ปรุ ง
มาตรฐานการผลิตรถยนตใหเปนไปตามมาตรฐานประหยัดพลังงานใหมเปนเรื่องที่คอนขางยากสำหรับกลุมผูผลิต
หากปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไปสูรถยนตพลังงานไฟฟา ทั้งนี้ รัฐบาล
สหรัฐฯ มีความพยายามผลักดันรางกฎหมายงบประมาณใชจาย Build Back Better มูลคาทั้งสิ้น 2 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ ในจำนวนดังกลาวเปนงบประมาณสำหรับสนับสนุนดานภาษีซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาใหมมูลคา
ทั้งสิ้นประมาณ 2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวกำลังอยูในระหวางการพิจารณาของ
วุฒิสภาสหรัฐฯ
ในขณะที่ผูประกอบการผลิตรถยนตบางรายกำลังอยูในระหวางการเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐฯ
ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งในแงของเงินสนับสนุนภาษีและการติดตั้งระบบการชารตพลังงานเพื่อกระตุนใหเกิด
ความตองการบริโภคในกลุมผูบริโภคมีผูประกอบการบางสวนไดกำหนดกลยุทธกิจการไปสูกลุมรถยนตพลังงาน
ไฟฟาแลว เชน บริษัท Ford Motor Co. ซึ่งประการแผนเพิ่มสัดสวนการจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาทั่วโลกเปน
รอยละ 40 ภายในป 2570 เปนตน
มาตรฐานประหยัดพลังงานใหมของสหรัฐฯ จะมีผลเริ่มบังคับใชภายใน 60 วันนับจากวัน ที่
ประกาศอยางเปนทางการในทะเบียนรัฐบาลกลาง (Federal Registration หรือ FR) โดยจะคอย ๆ เริ่มมาตรฐาน
การบังคับใชตั้งแตรถยนตรุนที่ผลิตป 2566 เปนตนไปจนกระทั่งบังคับใชมาตรฐานโดยสมบูรณในรถยนตรุนที่ผลิต
ป 2569 และจะเปนมาตรฐานประหยัดพลังงานที่เขมงวดที่สุดในประวัติศาสตรสหรัฐฯ
ทั้งนี้ ขอมูลวิเคราะหอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาโดยธนาคาร Deutsche Bank ระบุวา ผูบริโภค
ชาวอเมริกันมีแนวโนมชะลอการซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาลงเหลือสัดสวนยอดจำหนายเพียงรอยละ 3 – 4 เมื่อ
เทียบกับยอดขายรถยนตในสหรัฐฯ ทั้งหมดในปนี้ เนื่องจากผูบริโภคบางสวนยังคงกังวลถึงปญหาในการชารต
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พลังงานและจำนวนสถานีชารตพลังงานที่ยังมีไมมากนักในปจจุบัน อีกทั้ง รถยนตพลังงานไฟฟายังมีจำนวน
ตัวเลือกในตลาดไมมากนักและมีราคาสูงกวารถยนตที่ใชพลังงานน้ำมันดวย
อยางไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ มีความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนสถานีชารตพลังงานรถยนตพลังงาน
ไฟฟาในประเทศอยางนอย 5 แสนแหง โดยไดอนุมัติงบประมาณ 1.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐภายใตรางกฎหมาย
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานมูลคา (Infrastructure Bill) มูลคาทั้งสิ้น 1 ลานลานดอลลารสหรัฐเมื่อกลางเดือน
พฤศจิกายนที่ผานมา
ภายใตมาตรฐานประหยัดพลังงานใหมของสหรัฐฯ ผูประกอบการผลิตและจำหนายรถยนตใน
สหรัฐฯ จะตองเพิ่มศักยภาพระบบการประหยัดพลังงานรถยนตรุนที่ผลิตในป 2565 ราวรอยละ 9.8 และคอย ๆ
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 – 10 ตอปเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่รัฐบาลกำหนดไวที่ระดับ 55 ไมลตอแกลลอน หรือคิดเปน
40 ไมลตอแกลลอนสำหรับการใชงานในสภาพการใชงานจริง
โดยความพยายามดังกลาวสวนหนึ่งมีเปาหมายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟา
สหรั ฐ ฯ ให เ พิ ่ มศั กยภาพและขี ดความสามารถในการแขงขันกับ จีนซึ่งพัฒ นาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและ
กลายเปนผูนำตลาดแบตตารีและรถยนตไฟฟาของโลก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหลายฝ ายโดยเฉพาะกลุ ม
นักวิทยาศาสตรและกลุมผูสนับสนุนการอนุรักษสภาพแวดลอมซึ่งปจจุบันกำลังพยายามผลักดันใหทุกฝายหั นไป
เลือกใชพลังงานจากแหลงพลังงานธรรมชาติทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานอื่น ๆ เปนตน
จากขอมูล EPA ในป 2563 อุตสาหกรรมขนสงปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศ
สูงสุดเปนเปนสัดสวนรอยละ 29 ของทั้งหมด โดยเฉพาะกลุมรถยนตสวนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็กที่สุดที่มีสวน
ปลดปลอยกาซของเสียออกสูชั้นบรรยากาศสูงถึง 1 ใน 6 ของปริมาณกาซของเสียทั้งหมดของสหรัฐฯ รองลงมา ไดแก
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิต เปนตน
บทวิเคราะห: แมวาในชวงที่ผานมายอดจำหนายสินคารถยนตรวมถึงรถยนตพลังงานไฟฟาใน
สหรัฐฯ จะชะลอตัวลงเนื่องจากปญหาดานการขนสงสินคาและระบบหวงโซอุปทานรวมถึงปญหาการขาดแคลน
ชิ้นสวนเซมิคอนดักเทอรในตลาด แตคาดวา การประกาศปรับเพิ่มมาตรฐานประหยัดพลังงานของรัฐสหรัฐฯ เปน
เฉลี่ย 55 ไมลตอแกลลอนภายในป 2569 ดังกลาวจะมีสวนผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนตในสหรัฐฯ และในโลกอยางรวดเร็วเพื่ อให ทัน การบังคับใชมาตรฐานดังกลาว โดยกลยุทธทางธุรกิ จ ที่
ผูประกอบการผลิตและจำหนายรถยนตในสหรัฐฯ นาจะพิจารณาเลือกใชสามารถสรุปได 3 กลยุทธหลัก ไดแก
1. การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนตใหมีระบบเผาผลาญดีขึ้นเพื่อกอใหเกิดการเผาใหสะอาดและ
ประหยัดพลังงาน โดยการเลือกใชเทคโนโลยีชั้นสูงเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
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2. การปรับลดน้ำหนักรถยนตเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไดคลองตัวมากขึ้นโดยการเลือกใชโลหะ
แข็งแรงน้ำหนักเบารวมกับเทคโนโลยีทันสมัยในกระบวนการผลิต
3. การพัฒนาไปสูรถยนตระบบไฮบริดหรือระบบไฟฟา เพื่อลดประมาณการใชน้ำมันจากแหลง
พลังงานฟอสซิลซึ่งจะชวยเพิ่มอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ย
ทั้งนี้ ประเทศไทยที่มีสัดสวนสงออกรถยนตและชิ้นสวนยานยนตไปสหรัฐฯ เปนมูลคาสูงในแตละ
ป โดยลาสุดในระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคาในอุตสาหกรรมยานยนตจากไทยเปน
มูลคาทั้งสิ้นประมาณ 4 พันลาน โดยแบงเปนยางรถยนตเปนมูลคาทั้งสิ้น 2.50 พันลานดอลลารสหรัฐ และรถยนต
และชิ้นสวนรถยนตเปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 1.56 พันลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดานมาตรฐาน
ประหยัดพลังงานของรถยนตที่จำหนายในสหรัฐฯ ยอมสงผลตอผูประกอบการสงออกไทยดวย โดยเฉพาะกลุม
รถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องยนตและสินคาที่เกี่ยวของกับระบบการขับเคลื่อน ซึ่งจะตองปรับตัวให
เขากับแนวโนมและทิศทางของตลาดและผูประกอบการในตลาดที่ตองดำเนินกิจการใหเปนไปตามมาตรฐาน
ประหยัดพลังงานใหมของสหรัฐฯ
ข อคิ ด เห็ น /ข อเสนอแนะ: ผู  ป ระกอบการไทยที่ ส งออกสิน คาในกลุมเครื่องยนตและระบบ
ขับเคลื่อนไปยังตลาดสหรัฐฯ นาจะไดรับผลกระทบมากที่สุด ดังนั้น จึงควรที่จะพิจารณาเตรียมความพรอมปรับตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อกอใหเกิดการประหยัดพลังงานเพื่อ
รองรับตลาดที่นาจะตองการสินคาที่มีคุณสมบัติชวยสงเสริมระบบเผาไหมและกอใหเกิดการประหยัดพลังงานสูง
อยางไรก็ตาม แนวโนมดังกลาวนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมที่สนใจทำตลาดชิ้นสวนรถยนต
สำหรับกลุมรถยนตพลังงานไฟฟาซึ่งนาจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในอนาคตอันใกล โดยเฉพาะกลุมสินคา
แบตเตอรี ่ ร ถยนต พ ลั ง งานไฟฟ า ที ่ เ ปรี ย บเสมื อ นหั ว ใจหลั ก ของรถยนต พ ลั ง งานไฟฟ า ทุ ก คั น ดั ง นั ้ น หาก
ผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตตารีที่ชวยเพิ่มสมรรถนะการเก็บประจุพลังงานไฟฟา
ในขณะที่มขี นาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาไดก็จะชวยสรางจุดขายใหกับสินคาได
นอกจากกลุมรถยนตประหยัดพลังงานและรถยนตพลังงานไฟฟาที่นาจะมีโอกาสในตลาดสหรัฐฯ
แลว กลุมสินคาพลังงานทดแทนก็นาจะมีโอกาสขยายตัวในอนาคตดวยโดยเฉพาะสินคาเซลลพลลังงานแสงอาทิตย
ที่ไดรับความนิยมในกลุมผูประกอบการและผูบริโภคชาวอเมริกันมากขึ้น อีกทั้ง รัฐบาลสหรัฐฯ ยังอยูในระหวาง
การพิจารณากฎหมายงบประมาณใชจาย Build Back Better เพื่อลดปญหาการเปลี่ยนแปลงดานสภาพอากาศ
โดยงบประมาณสวนหนึ่งจะถูกกันเพื่อสนับสนุนการติดตั้งระบบเซลลพลังงานแสงอาทิตยสำหรับครัวเรือนอเมริกัน
จึงนาจะเปนโอกาสในการขยายมูลคาการสงออกสินคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยของไทยซึ่งมีสัดสวนตลาดใน
สหรัฐฯ คอนขางสูง
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โดยภาพรวมรัฐบาลสหรัฐฯ และชาวอเมริกัน มี แนวโน มที่จ ะให ความสำคั ญกับ ประเด็น ด าน
สิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และความโปรงใสในการดำเนินกิจการ (Governance) มากใน
ปจจุบัน ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสงออกไปยังสหรัฐฯ แทบจะทุกกลุมสินคาจึงควรพิจารณาให
ความสำคัญกับประเด็นดังกลาวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในอนาคต
*********************************************************
ที่มา: หนังสือพิมพ the Wall Street Journal
เรื่อง: “U.S. Sets 55-Mile-a-Gallon Fuel Efficiency Standard for 2026 Models”
โดย: Timothy Puko และ Katy Stech Ferek
สคต. ไมอามี /วันที่ 23 ธันวาคม 2564
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