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ตลาดรถยนต EV สหรัฐฯ ยังขยายตัวอยางตอเนื่อง 

 
เนื้อหาสาระขาว การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกสงผลทำใหรถยนตพลังงาน

ไฟฟาไดรับความนิยมและมียอดจำหนายเพ่ิมข้ึนในสหรัฐฯ แมวาราคาชิ้นสวนผลิตรถยนตและแบตเตอรี่ในตลาดจะ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปจจัยปญหาในระบบหวงโซอุปทานที่สงผลตอราคาจำหนายรถยนตในภาพรวมปรับตัว
สูงข้ึนก็ตาม โดยเม่ือไตรมาสท่ีผานมาผูประกอบการผลิตและจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ตางรายงาน
ยอดจำหนายท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวของตลาด 

บริษัท Tesla ผูผลิตและจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟารายใหญที่สุดในสหรัฐฯ รายงานผลกำไร
กิจการไตรมาสที่ 1 ป 2565 ทั้งสิ้น 3.3 พันลานดอลลารสหรัฐโดยมีปจจัยสนับสนุนจากยอดจำหนายรถยนตท่ี
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ปรับตัวเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา นอกจากนี้ ผูประกอบการรถยนตรายอื่นตาง
รายงานการขยายตัวของยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟา เชน บริษัท Volkswagen Group ขยายตัวรอยละ 65 
และ บริษัท Mercedes ขยายตัวรอยละ 37 เปนตน 

โดยรวมตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ยังมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในปนี้ ถึงแมวาปจจัย
ดานราคาสินคาแบตเตอรีลิเธียมไอออน (Lithium-Ion) ในตลาดโลกซึ่งเปนชิ้นสวนสำคัญสำหรับการขับเคลื่อน
รถยนตพลังงานไฟฟาจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทำใหผู ประกอบการตองปรับราคาจำหนายรถยนตตามไปดวย แต
ผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดยังคงมีความตองการและกำลังซ้ือเพ่ิมข้ึนสูง 

Mr. Venkat Srinivasan ตำแหนงผูอำนวยการศูนยความรวมมือดานวิทยาศาสตรการสำรอง
พลังงาน (The Collaborative Center for Energy Storage Science) ศูนยวิจัยแหงชาติ Argonne กลาววา 
ผูบริโภครถยนตพลังงานไฟฟาชาวอเมริกันมีลักษณะพฤติกรรมการบริโภคที่ไมออนไหวกับการปรับเพิ่มขึ้นของ
ราคาจำหนายในตลาดมากนัก ดังนั้น การปรับเพิ่มขึ้นของราคาจำหนายในตลาดเพียงเล็กนอยจึงไมนาจะสงผล
กระทบตอการตัดสินใจซ้ือรถยนตพลังงานไฟฟามากนัก 

ในป 2564 รถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ มีราคาเฉลี่ยประมาณ 56,000 ดอลลารสหรัฐตอคัน 
ซึ่งคอนขางสูงเมื่อเทียบกับราคาจำหนายรถยนตทั่วไปในตลาด อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางรายมีรถยนต
พลังงานไฟฟาจำหนายหลายรุนทำใหสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคในตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน บริษัท 
Nissan ท่ีวางจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาขนาดเล็กรุน Leaf ในราคา 27,400 ดอลลารสหรัฐซ่ึงเปนระดับราคาท่ี
ผูบริโภคในตลาดสามารถจับตองไดเปนท่ีตองการของผูบริโภค โดยในปท่ีผานมาบริษัทสามารถจำหนายรถยนตรุน
ดังกลาวไดมากถึงรอยละ 5.8 ของยอดจำหนายรถยนตนั่งสวนบุคคลทั้งหมดของบริษทั นอกจากนี้ ในชวงไตรมาส
ท่ี 1 ป 2565 รถยนตรุนนี้ยังมียอดจำหนายเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 49 เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันกับปท่ีผานมาดวย  

Mr. Aditya Jairaj ตำแหนงผู อำนวยการการตลาดและการขายรถยนตพลังงานไฟฟาตลาด
สหรัฐฯ บริษัท Nissan ระบุวา ยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาของบริษัทขยายตัวมาโดยตลอดในชวงที่ผานมา
บริษัทไดรับการติดตอสอบถามขอมูลจากลูกคาเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดโดยเฉพาะผานชองทางออนไลน ทั้งนี้ 
ปจจัยดานความพรอมของระบบสาธารณูปโภครองรับการใชงานรถยนตพลังงานไฟฟาในปจจุบันมีสวนสำคัญทำให
ผูบริโภคกลาตัดสินใจเลือกซ้ือรถยนตพลังงานไฟฟามากข้ึน 

นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดยังมีสวนสำคัญทำใหผูบริโภคหันไปเลือกซ้ือ
รถยนตพลังงานไฟฟาเพิ่มมากขึ้นดวย โดยปจจัยดานภาวะเงินเฟอและสงครามการเขารุกรานยูเครนของรัสเซีย
สงผลทำใหราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วรวมถึงในสหรัฐฯ ที่ราคาน้ำมันเฉลี่ยปรับเพิ่มข้ึน
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จากราคา 2.88 ดอลลารสหรัฐตอแกลลอนเมื่อปที่แลวเปน 4.12 ดอลลารสหรัฐตอแกลลอนในปนี้ คิดเปนอัตรา
การขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 43.06  

โดยในชวงที่ราคาน้ำมันในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงมากผูบริโภคในตลาดเริ่มหาชองทางที่จะ
สามารถประหยัดคาใชจายดานพลังงานทำใหมีผูบริโภคเลือกซื้อรถยนตพลังงานไฟฟามากขึ้น เมื่อมีคนใชงานมาก
ขึ้นก็เกิดการแนะนำแบบปากตอปากทำใหผูบริโภครายอื่นสนใจซื้อตามไปดวย อยางไรก็ตาม แมวาแนวโนมการ
ปรับเพิ่มขึ้นของราคาแบตเตอรีในตลาดขณะนี้จะยังไมสงผลกระทบตอการขยายตัวมากนักแตก็มีความเปนไปได
หากสถานการณรุนแรงข้ึนในอนาคตก็อาจจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของตลาดได  

Mr. RJ Scaringe ตำแหนงประธานกรรมการบริหารบริษ ัท Rivian Automotive กลาววา 
ปริมาณกำลังการผลิตเซลลแบตเตอรีทั่วโลกในปจจุบันรวมกันคิดเปนเพียงไมถึงรอยละ 10 ของปริมาณความ
ตองการบริโภคทั่วโลกภายใน 10 ปขางหนา ดังนั้น ปจจุบันตลาดจึงยังคงขาดแคลนเซลลแบตเตอรีสำหรับใชใน
อุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาอีกเปนจำนวนมาก ท้ังนี้ บริษัท Tesla ไดวางแผนท่ีจะแกไขปญหาดังกลาวดวย
การเขาลงทุนในกิจการเหมืองแรเพ่ือใหสามารถเขาถึงแหลงวัตถุดิบการผลิตแบตเตอรีไดโดยตรง 

 

นอกจากนี้ ยังมีปจจัยที่อาจจะสงผลกระทบตอการขยายตัวของตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาอีก
หลายประการ เชน การปรับเพ่ิมข้ึนของราคาจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาตามราคาชิ้นสวนการผลิต การปรับตัว
ลดลงของราคาน้ำมันในตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และการลดเงินสนับสนุนซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาของ
รัฐบาลสหรัฐฯ เปนตน ประเด็นเหลานีล้วนแตมีโอกาสที่จะสงผลกระทบตอการขยายตัวของตลาดรถยนตไฟฟาใน
สหรัฐฯ ได 

Mr. Joshua Cobb ตำแหนง นักวิเคราะหอาวุโส บริษัท Fitch Solutions กลาววา ประเด็นดาน
การสนับสนุนซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาของรัฐบาลสหรัฐฯ และแนวโนมการลดลงของเงินสนับสนุนในรูปของภาษี
ซื้อ (Tax Credit) จากรัฐบาลตามลำดับนาจะสงผลตอความตองการซื้อรถยนตไฟฟาในตลาดอยางแนนอน ดังนั้น 
เม่ือโครงการดังกลาวสิ้นสุดลงนาจะทำใหตลาดเห็นกำลังความตองการซ้ือรถยนตท่ีแทจริงของผูบริโภคในตลาด 

บทวิเคราะห: ในชวงป 2563 ปจจัยดานการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สงผลกระทบ
ตอผูประกอบการในตลาดทั้งในดานการผลิตที่ไมสามารถผลิตสินคาไดเต็มกำลังการผลิตและดานการขายท่ี
จำเปนตองชะลอการเปดตัวรถยนตรุนใหมและปดศูนยจำหนายรถยนตหลายสาขาเปนการชั่วคราว ทำใหตลาด
จำหนายรถยนตในสหรัฐฯ หดตัวลงถึงรอยละ 12 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อยางไรก็ตาม ดวยแนวโนมสถานการณ
การแพรระบาดท่ีเริ่มดีข้ึน ชาวอเมริกันสามารถกลับมาใชชีวิตไดเกือบจะเปนปกติจึงทำใหผูบริโภคมีความตองการ
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ซื้อรถยนตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในชวงที่สถานการณราคาน้ำมันในตลาดที่ปรับตัวแพงขึ้น ผูบริโภคจึงหันไปให
ความสนใจรถยนตพลังงานไฟฟามากข้ึนตามไปดวย  

โดยในป 2564 มูลคาตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 2.82 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.52 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ทั้งนี้ แมวาจะมีปจจัยกระทบในตลาด
หลายปจจัย เชน ปจจัยดานการปรับเพิ่มขึ้นของคาขนสง ปจจัยการขาดแคลนสินคาชิ้นสวนการผลิตโดยเฉพาะ
ชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรซึ่งสำคัญมากตอกระบวนการผลิต และปจจัยการใหเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในรูปแบบ
ของสวนลดภาษีท่ีจะลดลงตามจำนวนรถท่ีแตละบริษัทขายได ซึ่งปจจุบันบางบริษัทไดจำหนายรถยนตเกินจำนวน
ที่จะมีสิทธิ์ไดรับสวนลดแลว ไดแก บริษัทTesla และ บริษัท General Motor แตโดยรวมคาดวา ตลาดรถยนต
พลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ นาจะยังคงมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปเปนมูลคาทั้งสิ้น 1.37 แสนลานดอลลาร
สหรัฐภายในป 2571 หรอืคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 25.4 ตอป 

ในสวนของการผลิตรถยนตนั้นสหรัฐฯ ยังตองพึ่งพาการนำเขาสินคาชิ้นสวนรถยนตและชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสจากประเทศผูผลิตในเอเชียเปนหลักโดยเฉพาะจนี ซ่ึงปจจุบันสถานการณการแพรระบาดในจีนยังคง
ดำเนินอยูรัฐบาลจีนมีนโยบายปองกันการแพรระบาดโควิดเปนศูนย (Zero Covid) ท่ีคอนขางเขมงวดและไดบังคับ
ใชกับเมืองเซี่ยงไฮที่เปนศูนยกลางในการคาขายและสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ เห็นไดจากมูลคาการสงออกสินคา
ตั้งแตตนเดือนมกราคมท่ีผานมาจนกระท่ังปจจุบันลดลง สงผลกระทบใหผูประกอบการในสหรัฐฯ ประสบปญหาใน
การนำเขาสินคาชิ้นสวนรถยนตและทำใหผูประกอบการเหลานั้นมีแนวโนมที่จะเพิ่มการนำเขาจากประเทศผูผลิต
รายอ่ืนทดแทน  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ: ในภาพรวมการขยายตัวของตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาของสหรัฐฯ 
ประกอบกับการดำเนินมาตรการปองกันการแพรระบาดของจีนนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุม
สินคาชิ้นสวนยานยนตใหสามารถเพ่ิมปริมาณการสงออกสินคาไปยังสหรัฐฯ ไดมากข้ึนอยางตอเนื่องจากปท่ีผานมา
ที่มีมูลคาการสงออกขยายตัวสูงถึงรอยละ 65.25 โดยเฉพาะกลุมสินคาศักยภาพที่ไทยมีมูลคาการสงออกสูง ไดแก 
ลอรถ ตัวถัง เพลา พวงมาลัย ระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัย และยางรถยนต เปนตน ท้ังนี้ หากผูประกอบการไทย
สามารถบริหารจัดการวางแผนกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพและสามารถจัดสงสินคาคุณภาพไดทันตาม
กำหนดก็นาจะสามารถชวยเพ่ิมมูลคาการสงออกในตลาดได 

นอกจากนี้ กลุมสินคาที่เกี่ยวของกับการใชงานรถยนตพลังงานไฟฟา เชน แบตเตอรี สายชารต 
และแทนชารต ก็นาจะมีโอกาสในการสงออกมายังตลาดสหรัฐฯ ไดมากขึ ้นตามแนวโนมการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาดวย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยควรคำนึงถึงปจจัยดานการควบคุมตนทุน
การผลิตใหอยู ในระดับที ่จะสามารถแขงขันกับคู แขงในตลาดได โดยเฉพาะการปรับปรุงการออกแบบและ       
บรรจุภัณฑใหแข็งแรงและประหยัดพื้นที่ขนสง หนวยงานที่เกี ่ยวของกับการดูแลควบคุมอัตราคาแรงงานใน

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Weekly News from Thai Trade Center-Miami 
Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
 

www.facebook.com/thaitrademiami/ thaitrademiami33126 
 
 

อุตสาหกรรมใหเหมาะสมเพื่อรักษาความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาด นอกจากนี้ การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมสินคาชิ้นสวนยานยนตที่สามารถตอบโจทยความตองการของอุตสาหกรรมที่ใหความสำคัญกับ
ปจจัยดานน้ำหนักสินคาซึ่งจะชวยลดปริมาณการใชพลังงานทั้งในรูปน้ำมันและพลังงานไฟฟาในการขับเคลื่อนก็
นาจะชวยใหผูประกอบการไทยสามารถเขาถึงและรักษาสวนแบงตลาดไดในระยะยาว  

ทั้งนี้ ปจจุบันสหรัฐฯ ใหความสำคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก 
แรงงานบังคับ แรงงานตางชาติผิดกฎหมาย และทรัพยสินทางปญญาคอนขางมาก ดังนั้น การใหความรวมมือของ
หนวยงานภาครฐัและเอกชนของไทยอยางจริงจังในการสงเสริมแกไขปญหาดังกลาวในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา
ชิ้นสวนยานยนตในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมก็นาจะมีสวนชวยใหไทยสามารถรักษาฐานการผลิตสินคาชิ้นสวน
รถยนตท่ีสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ ได 

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

ท่ีมา: นิตยสาร Fortune  
เรื่อง: “A Surge in Battery Prices Isn’t Enough to Stop Record Sales for Electric Carmaker”  

โดย: Tristan Bove  
สคต. ไมอามี /วันท่ี 28 เมษายน 2565 
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