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สหรัฐฯ ปรับเพ่ิมมาตรฐานประหยัดพลังงานสำหรับรถยนต 

 
เนื้อหาสาระขาว เมื่อวันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2564 รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศปรับเพิ่มมาตรฐาน

ประหยัดพลังงาน (Fuel-Efficiency Standard) สำหรับรถยนตสวนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็กเพื่อลดปญหา
มลพิษทางอากาศภายในประเทศและลดปริมาณการใชน้ำมัน โดยกำหนดใหผูจำหนายรถยนตและรถบรรทุกขนาด
เล็กที่จำหนายในประเทศจะตองรักษาคาเฉลี่ยอัตราการประหยัดพลังงานรถยนตที่จำหนายท่ีระดับ 55 ไมลตอ
แกลลอนภายในป 2569 เพิ่มขึ้นจากเดิมท่ีรัฐบาลสหรัฐฯ สมัยประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมปเคยกำหนดไวที่ระดับ 
43 ไมลตอแกลลอนภายในปเดียวกัน ทั้งนี้ มาตรฐานประหยัดพลังงานสหรัฐฯ ปจจุบันอยูที่ระดับ 40 ไมลตอ
แกลลอน 
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องคกรพิทักษส ิ ่งแวดลอม (The Environmental Protection Agency หรือ EPA) คาดวา 
มาตรฐานประหยัดพลังงานใหมจะชวยใหสหรัฐฯ สามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงานน้ำมันไดเปนมูลคา
ประมาณ 2.1 – 4.2 แสนลานดอลลารสหรัฐภายในป 2590 แมวารถยนตพลังงานสะอาดจะมีตนทุนการผลิตและ
ราคาจำหนายสูงกวารถยนตทั่วไปก็ตาม โดยคาดวา ผูบริโภคที่ใชรถยนตรุนที่ผลิตตั้งแตป 2569 ขึ้นไปจะสามารถ
ประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดเฉลี่ยคันละ 1,000 ดอลลารสหรัฐตอป  

นอกจากนี้ EPA ยังกลาววา มาตรฐานประหยัดพลังงานใหมจะมีสวนสำคัญท่ีชวยสหรัฐฯ ควบคุม
ปญหามลภาวะทางอากาศจากอุตสาหกรรมการขนสงซึ่งเปนตนเหตุสำคัญอันดับ 1 ที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศได  

อยางไรก็ตาม องคกรความรวมมือดานนวัตกรรมยานยนต (The Alliance for Automotive 
Innovation) กลุมความรวมมือระหวางผู ผลิตและผู จำหนายชิ ้นสวนรถยนตในตลาดกลาววา การปรับปรุง
มาตรฐานการผลิตรถยนตใหเปนไปตามมาตรฐานประหยัดพลังงานใหมเปนเรื่องที่คอนขางยากสำหรับกลุมผูผลิต
หากปราศจากการสนับสนุนจากภาครัฐในการเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไปสูรถยนตพลังงานไฟฟา ทั้งนี้ รัฐบาล
สหรัฐฯ มีความพยายามผลักดันรางกฎหมายงบประมาณใชจาย Build Back Better มูลคาทั้งสิ ้น 2 ลานลาน
ดอลลารสหรัฐ ในจำนวนดังกลาวเปนงบประมาณสำหรับสนับสนุนดานภาษีซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาใหมมูลคา
ทั้งสิ้นประมาณ 2 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งขณะนี้รางกฎหมายดังกลาวกำลังอยูในระหวางการพิจารณาของ
วุฒิสภาสหรัฐฯ  

ในขณะที่ผูประกอบการผลิตรถยนตบางรายกำลังอยูในระหวางการเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐฯ 
ชวยสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งในแงของเงินสนับสนุนภาษีและการติดตั้งระบบการชารตพลังงานเพื่อกระตุนใหเกิด
ความตองการบริโภคในกลุมผูบริโภคมีผูประกอบการบางสวนไดกำหนดกลยุทธกิจการไปสูกลุมรถยนตพลังงาน
ไฟฟาแลว เชน บริษัท Ford Motor Co. ซ่ึงประการแผนเพ่ิมสัดสวนการจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาท่ัวโลกเปน
รอยละ 40 ภายในป 2570 เปนตน 

มาตรฐานประหยัดพลังงานใหมของสหรัฐฯ จะมีผลเริ ่มบังคับใชภายใน 60 วันนับจากวันท่ี
ประกาศอยางเปนทางการในทะเบียนรัฐบาลกลาง (Federal Registration หรือ FR) โดยจะคอย ๆ เริ่มมาตรฐาน
การบังคับใชตั้งแตรถยนตรุนท่ีผลิตป 2566 เปนตนไปจนกระท่ังบงัคับใชมาตรฐานโดยสมบูรณในรถยนตรุนท่ีผลิต
ป 2569 และจะเปนมาตรฐานประหยัดพลังงานท่ีเขมงวดท่ีสุดในประวัติศาสตรสหรัฐฯ  

ทั้งนี้ ขอมูลวิเคราะหอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟาโดยธนาคาร  Deutsche Bank ระบุวา ผูบริโภค
ชาวอเมริกันมีแนวโนมชะลอการซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาลงเหลือสัดสวนยอดจำหนายเพียงรอยละ 3 – 4 เม่ือ
เทียบกับยอดขายรถยนตในสหรัฐฯ ทั้งหมดในปนี้ เนื่องจากผูบริโภคบางสวนยังคงกังวลถึงปญหาในการชารต
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พลังงานและจำนวนสถานีชารตพลังงานที่ยังมีไมมากนักในปจจุบัน อีกทั้ง รถยนตพลังงานไฟฟายังมีจำนวน
ตัวเลือกในตลาดไมมากนักและมีราคาสูงกวารถยนตท่ีใชพลังงานน้ำมันดวย  

อยางไรก็ตาม รัฐบาลสหรัฐฯ มีความพยายามท่ีจะเพ่ิมจำนวนสถานีชารตพลังงานรถยนตพลังงาน
ไฟฟาในประเทศอยางนอย 5 แสนแหง โดยไดอนุมัติงบประมาณ 1.5 หมื่นลานดอลลารสหรัฐภายใตรางกฎหมาย
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานมูลคา (Infrastructure Bill) มูลคาทั้งสิ้น 1 ลานลานดอลลารสหรัฐเมื่อกลางเดือน
พฤศจิกายนท่ีผานมา 

ภายใตมาตรฐานประหยัดพลังงานใหมของสหรัฐฯ ผูประกอบการผลิตและจำหนายรถยนตใน
สหรัฐฯ จะตองเพิ่มศักยภาพระบบการประหยัดพลังงานรถยนตรุนที่ผลิตในป 2565 ราวรอยละ 9.8 และคอย ๆ 
ปรับเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 – 10 ตอปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีรัฐบาลกำหนดไวท่ีระดับ 55 ไมลตอแกลลอน หรือคิดเปน 
40 ไมลตอแกลลอนสำหรับการใชงานในสภาพการใชงานจริง 

โดยความพยายามดังกลาวสวนหนึ่งมีเปาหมายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟา
สหรัฐฯ ใหเพิ ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันกับจีนซึ ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วและ
กลายเปนผูนำตลาดแบตตารีและรถยนตไฟฟาของโลก ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหลายฝายโดยเฉพาะกลุม
นักวิทยาศาสตรและกลุมผูสนับสนุนการอนุรักษสภาพแวดลอมซึ่งปจจุบันกำลังพยายามผลักดันใหทุกฝายหันไป
เลือกใชพลังงานจากแหลงพลังงานธรรมชาติทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และพลังงานอ่ืน ๆ เปนตน   

จากขอมูล EPA ในป 2563 อุตสาหกรรมขนสงปลดปลอยกาซเรือนกระจกออกสูชั้นบรรยากาศ
สูงสุดเปนเปนสัดสวนรอยละ 29 ของทั้งหมด โดยเฉพาะกลุมรถยนตสวนบุคคลและรถบรรทุกขนาดเล็กที่สุดที่มีสวน
ปลดปลอยกาซของเสียออกสูชั้นบรรยากาศสูงถึง 1 ใน 6 ของปริมาณกาซของเสียท้ังหมดของสหรัฐฯ รองลงมา ไดแก 
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานไฟฟา และอุตสาหกรรมการผลิต เปนตน 

บทวิเคราะห: แมวาในชวงที่ผานมายอดจำหนายสินคารถยนตรวมถึงรถยนตพลังงานไฟฟาใน
สหรัฐฯ จะชะลอตัวลงเนื่องจากปญหาดานการขนสงสินคาและระบบหวงโซอุปทานรวมถึงปญหาการขาดแคลน
ชิ้นสวนเซมิคอนดักเทอรในตลาด แตคาดวา การประกาศปรับเพิ่มมาตรฐานประหยัดพลังงานของรัฐสหรัฐฯ เปน
เฉลี่ย 55 ไมลตอแกลลอนภายในป 2569 ดังกลาวจะมีสวนผลักดันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนตในสหรัฐฯ และในโลกอยางรวดเร็วเพื่อใหทันการบังคับใชมาตรฐานดังกลาว โดยกลยุทธทางธุรกิจท่ี
ผูประกอบการผลิตและจำหนายรถยนตในสหรัฐฯ นาจะพิจารณาเลือกใชสามารถสรุปได 3 กลยุทธหลัก ไดแก  

1. การปรับปรุงสมรรถนะเครื่องยนตใหมีระบบเผาผลาญดีข้ึนเพ่ือกอใหเกิดการเผาใหสะอาดและ
ประหยัดพลังงาน โดยการเลือกใชเทคโนโลยีชั้นสูงเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
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2. การปรับลดน้ำหนักรถยนตเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไดคลองตัวมากขึ้นโดยการเลือกใชโลหะ
แข็งแรงน้ำหนักเบารวมกับเทคโนโลยทัีนสมัยในกระบวนการผลิต 

3. การพัฒนาไปสูรถยนตระบบไฮบริดหรือระบบไฟฟา เพื่อลดประมาณการใชน้ำมันจากแหลง
พลังงานฟอสซิลซ่ึงจะชวยเพ่ิมอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลี่ย 

ท้ังนี้ ประเทศไทยท่ีมีสัดสวนสงออกรถยนตและชิ้นสวนยานยนตไปสหรัฐฯ เปนมูลคาสูงในแตละ
ป โดยลาสุดในระหวางเดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 สหรัฐฯ นำเขาสินคาในอุตสาหกรรมยานยนตจากไทยเปน
มูลคาท้ังสิ้นประมาณ 4 พันลาน โดยแบงเปนยางรถยนตเปนมูลคาท้ังสิ้น 2.50 พันลานดอลลารสหรัฐ และรถยนต
และชิ้นสวนรถยนตเปนมูลคาทั้งสิ้นประมาณ 1.56 พันลานดอลลารสหรัฐ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงดานมาตรฐาน
ประหยัดพลังงานของรถยนตที่จำหนายในสหรัฐฯ ยอมสงผลตอผูประกอบการสงออกไทยดวย โดยเฉพาะกลุม
รถยนต รถบรรทุกขนาดเล็ก รวมถึงเครื่องยนตและสินคาที่เกี่ยวของกับระบบการขับเคลื่อน ซึ่งจะตองปรับตัวให
เขากับแนวโนมและทิศทางของตลาดและผูประกอบการในตลาดที่ตองดำเนินกิจการใหเปนไปตามมาตรฐาน
ประหยัดพลังงานใหมของสหรัฐฯ 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ผู ประกอบการไทยท่ีสงออกสินคาในกลุ มเครื ่องยนตและระบบ
ขับเคลื่อนไปยังตลาดสหรัฐฯ นาจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุด ดังนั้น จึงควรท่ีจะพิจารณาเตรียมความพรอมปรับตัว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยและพัฒนาระบบการขับเคลื่อนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือกอใหเกิดการประหยัดพลังงานเพ่ือ
รองรับตลาดที่นาจะตองการสินคาที่มีคุณสมบัติชวยสงเสริมระบบเผาไหมและกอใหเกิดการประหยัดพลังงานสูง 
อยางไรก็ตาม แนวโนมดังกลาวนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมที่สนใจทำตลาดชิ้นสวนรถยนต
สำหรับกลุมรถยนตพลังงานไฟฟาซึ่งนาจะมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในอนาคตอันใกล โดยเฉพาะกลุมสินคา
แบตเตอรี ่รถยนตพลังงานไฟฟาที ่เปร ียบเสมือนหัวใจหลักของรถยนตพลังงานไฟฟาทุกคัน ดังนั ้น หาก
ผูประกอบการไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตตารีที่ชวยเพิ่มสมรรถนะการเก็บประจุพลังงานไฟฟา 
ในขณะท่ีมีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาไดก็จะชวยสรางจุดขายใหกับสินคาได 

นอกจากกลุมรถยนตประหยัดพลังงานและรถยนตพลังงานไฟฟาที่นาจะมีโอกาสในตลาดสหรฐัฯ 
แลว กลุมสินคาพลังงานทดแทนก็นาจะมีโอกาสขยายตัวในอนาคตดวยโดยเฉพาะสินคาเซลลพลลังงานแสงอาทิตย
ที่ไดรับความนิยมในกลุมผูประกอบการและผูบริโภคชาวอเมริกันมากขึ้น อีกทั้ง รัฐบาลสหรัฐฯ ยังอยูในระหวาง
การพิจารณากฎหมายงบประมาณใชจาย Build Back Better เพื่อลดปญหาการเปลี่ยนแปลงดานสภาพอากาศ 
โดยงบประมาณสวนหนึ่งจะถูกกันเพ่ือสนับสนุนการติดตั้งระบบเซลลพลังงานแสงอาทิตยสำหรับครัวเรือนอเมริกัน
จึงนาจะเปนโอกาสในการขยายมูลคาการสงออกสินคาเซลลพลังงานแสงอาทิตยของไทยซ่ึงมีสัดสวนตลาดใน
สหรัฐฯ คอนขางสูง  

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

โดยภาพรวมรัฐบาลสหรัฐฯ และชาวอเมริกันมีแนวโนมที่จะใหความสำคัญกับประเด็นดาน
สิ่งแวดลอม (Environmental) สังคม (Social) และความโปรงใสในการดำเนินกิจการ (Governance) มากใน
ปจจุบัน ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดสงออกไปยังสหรัฐฯ แทบจะทุกกลุมสินคาจึงควรพิจารณาให
ความสำคัญกับประเด็นดังกลาวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในอนาคต 

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

ท่ีมา: 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 /วันท่ี 23 ธันวาคม 2564 
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