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ตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาสหรัฐฯ ขยายตัวสูงในไตรมาสที่ 1 

 

เนื้อหาสาระขาว แนวโนมผูบริโภคชาวอเมริกันใหความสนใจเลือกซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาสูงสุด

เปนประวัติการณโดยในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีจำนวนรถยนตพลังงานไฟฟาใหมที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 60 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปที่ผานมา แมวาโดยรวมแลวจำนวนรถยนตใหมที่จด

ทะเบียนในสหรัฐฯ จะหดตัวลงรอยละ 18 ในชวงเวลาเดียวกันก็ตาม โดยแนวโนมดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูบริโภค

ชาวอเมริกันเริ่มเปดใจยอมรับรถยนตพลังงานไฟฟาและนาจะทำใหรถยนตพลังงานไฟฟาพัฒนาไปเปนรถยนตใน

ตลาดกระแสหลักไดในอนาคต  

ขาวเดนประจำสัปดาหจากสหรัฐอเมริกา 
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ทั้งนี้ ปจจุบันสัดสวนยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ยังมีสัดสวนไมมากนักเพียง

รอยละ 4.6 ของยอดจำหนายรถยนตทั้งหมดเทานั้น ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปบางประเทศเชน 

นอรเวย ที่มีสัดสวนยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาสูงถึงรอยละ 86 ของยอดจำหนายรถยนตทั้งหมด 

โดยปจจัยสำคัญที่ชวยใหตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ขยายตัวสูงเนื่องจากจำนวน

ตัวเลือกรถยนตพลังงานไฟฟาในตลาดที่มีมากขึ้นในปจจุบัน ผูผลิตรถยนตในตลาดตางเรงแขงขันเปดตัวรถยนต

พลังงานไฟฟารุนใหม เชน แบรนด Ford รุน F-150 และ รุน Lighting แบรนด Kia EV6 และ แบรนด Hyundai 

รุน Ioniq 5 เปนตน  

ขอมูลจาก Automotive News รายงานวา ในชวงไตรมาสที่ 1 ป 2565 มีรถยนตพลังงานไฟฟา

ใหมจดทะเบียนในสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 158,689 คัน โดยแบรนด Tesla มียอดจำหนายสูงสุดจำนวนทั้งสิ้น 113,882 คัน 

(+รอยละ 59) รองลงมา ไดแก แบรนด Kia จำนวน 8,450 คัน (+รอยละ 800) แบรนด Ford จำนวน 7,407        

(+รอยละ 91) และแบรนด Hyundai จำนวน 6,964 (รอยละ 236) แบรนด Nissan จำนวน 4,401 คัน (+รอยละ 

23) แบรนด Volkswagen จำนวน 2,926 คัน (+รอยละ 656) แบรนด Polestar จำนวน 2,384 คัน แบรนด 

Rivian จำนวน 701 คัน แบรนด Chevrolet จำนวน 479 คัน แบรนด Lucid จำนวน 308 คัน แบรนด GMC 

จำนวน 80 คัน และแบรนดอ่ืน จำนวน 10,707 คัน ตามลำดับ 

อยางไรก็ตาม ปจจัยดานจำนวนสถานีชารจพลังงานรถยนตสาธารณะเปนปญหาสำคัญสำหรับ

อุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ แมวาสวนใหญแลวเจาของรถยนตพลังงานไฟฟาจะชารจพลังงานที่

บานก็ตาม โดยสหรัฐฯ ยังตองเพ่ิมจำนวนสถานีชารจพลังงานไฟฟาสาธารณะสำหรับรถยนตพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น

เพื ่อใหมีจำนวนเพียงพอกับจำนวนรถยนตพลังงานไฟฟาที่คาดวาจะเพิ่มจำนวนเปน 40 ลานคันในป 2573 

นอกจากนี้ ยังควรจะเปนสถานีชารจพลังงานแบบเร็ว (Fast Charge) ที่สามารถชารจรถยนตได 8 - 10 คันตอวัน

และจะตองเพ่ิมจำนวนหัวชารจใหเพียงพอเพ่ือลดระยะเวลาในการรอของผูใชงาน 

ปจจัยปญหาในระบบหวงโซอุปทานรวมถึงการขาดแคลนชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอรในตลาด

ปจจุบันก็เปนปญหาสำคัญที่อาจจะสงผลกระทบตอยอดจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟาในตลาดได ผูผลิตรถยนต

บางรายจำเปนตองเลือกใชชิ้นสวนการผลิตที่มีอยูจำกัดสำหรับผลิตรถยนตพลังงานไฟฟารุนที่ไดรับความนิยมและ

ตองชะลอการผลิตรุนที่ไดรับความนิยมนอยกวา  
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ทั้งนี้ สามารถสรุปปจจัยสำคัญที่จะมีสวนชวยสนับสนุนใหตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ 

ขยายตัวในอนาคตได 3 ปจจัยหลัก ไดแก 

1. การแกปญหาระบบหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรม หากผูประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถ

แกไขปญหาการขาดแคลนช้ินสวนยานยนตโดยเฉพาะช้ินสวนเซมิคอนดักเตอรซึ่งเปนช้ินสวนสำคัญหลักในการผลิต

รถยนตพลังงานไฟฟาในปจจุบันก็จะชวยใหการผลิตสามารถดำเนินไปอยางราบรื่นในอุตสาหกรรมที่มีสินคา

เพียงพอสำหรับความตองการของผูบริโภคชาวอเมริกันในตลาดที่มีความตองการใชรถยนตพลังงานไฟฟาเพิ่มมาก

ขึ้นเน่ืองจากปจจัยดานราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น  

2. การเพ่ิมการลงทุนในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนในดานการติดต้ังสถานีชารจพลังงานที่

ยังคงมีปริมาณคอนขางจำกัดในปจจุบันและเปนปจจัยสำคัญที่ชะลอการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาของ

ชาวอเมริกันบางสวน ทั้งน้ี นโยบายการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการติดต้ังระบบสาธารณูปโภคและสถานีชารจ

พลังงานทั้งประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดปจจุบันมูลคาทั้งสิ้น 7.5 พันลานดอลลารสหรัฐนาจะมีสวนชวยกระตุน

ใหอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง 

3. การปรับลดราคาของรถยนตพลังงานไฟฟา ปจจัยดานราคาขายรถยนตพลังงานไฟฟาใน

ทองตลาดเปนปจจัยสำคัญที่ผูบริโภคในตลาดใหความสำคัญ แมวารัฐบาลสหรัฐฯ มีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรม

รถยนตพลังงานไฟฟาโดยใหสวนลดภาษีซื้อรถยนตพลังงานไฟฟาแตบางแบรนดที่มียอดจำหนายเกินโควตาแลว 

เชน แบรนด Tesla และแบรนด GM ซึ่งไมสามารถขอรับสวนลดได นอกจากนี้ แมวารถยนตพลังงานไฟฟาสวนที่

เหลือจะยังไดรับสวนลดภาษีจากรัฐบาลแตโดยรวมยังราคาจำหนายสูงกวารถยนตพลังงานน้ำมันจึงยังเปนอุปสรรค

สำคัญของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เปนที่นาสังเกตวา รถยนตพลังงานไฟฟาที่มีราคาประหยัดในระดับ 4 หมื่นดอลลาร

สหรัฐ คอนขางเปนที่นิยมในทองตลาดปจจุบัน เชน แบรนด Kia รุน EV6 แบรนด Hyundai รุ น Ioniq และ        

แบรนด Volkswagen รุน ID.4 เปนตน     

บทวิเคราะห: ปจจัยดานการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในชวงที่ผานมาสงผลกระทบ

ตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตทั้งในดานการผลิตที่ไมสามารถผลิตรถยนตไดเต็มกำลังการผลิตและดาน

การขายที่จำเปนตองชะลอการเปดตัวรถยนตรุนใหมและปดศูนยจำหนายรถยนตหลายสาขาเปนการช่ัวคราว ทำให

ตลาดจำหนายรถยนตในสหรัฐฯ หดตัวลงมากถึงรอยละ 12 ในป 2563 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา อยางไรก็ตาม ดวย

แนวโนมสถานการณการแพรระบาดที่เริ่มดีขึ้นชาวอเมริกันสามารถกลับมาดำเนินชีวิตไดเกือบจะปกติ แมวาปจจัย

ดานภาวะเงินเฟอในตลาดจะสงผลกระทบตอความตองการบริโภคสินคาของผูบริโภคชาวอเมริกันอยูบาง แต
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โดยรวมอุตสาหกรรมรถยนตไมนาจะไดรับผลกระทบมากนักเนื่องจากยังคงมีอุปสงคสวนเกินในตลาดคอนขางมาก 

ดังนั้น จึงคาดวาผูบริโภคชาวอเมริกันจะยังมีความตองการซื้อรถยนตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรถยนตพลังงานไฟฟา

เน่ืองจากปจจัยดานสถานการณราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นเปนประวัติการณในขณะน้ี  

โดยปจจัยดังกลาวนาจะทำใหมูลคาตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาในสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 

2.82 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 17.52 ในป 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องไปเปนมูลคา

ทั้งสิ้น 1.37 แสนลานดอลลารสหรัฐภายในป 2571 หรือคิดเปนอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 25.4 ตอป ถึงแมวา

จะเกิดปจจัยลบในตลาดหลายปจจัย เชน ปจจัยดานการปรับเพิ่มขึ้นของราคาคาขนสงสินคา ปจจัยการขาดแคลน

สินคาชิ้นสวนการผลิตโดยเฉพาะชิ้นสวนเซมิคอนดักเตอร ปจจัยดานการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และปจจัย

ดานอัตราเงินเฟอในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม  

ในสวนของภาคการผลิตรถยนตไฟฟานั้น แมวารัฐบาลสหรัฐฯ จะใหการสนับสนุนการลงทุนดาน

อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ แตสหรัฐฯ เองก็ยังตองพึ่งพาอาศัยการนำเขาสินคาชิ้นสวนรถยนตและ

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสจากประเทศผูผลิตในเอเชียเปนหลักโดยเฉพาะจีน ซึ่งปจจุบันสถานการณการแพรระบาดใน

จีนยังคงดำเนินอยูรัฐบาลจีนมีนโยบายปองกันการแพรระบาดโควิดเปนศูนย (Zero Covid) ที่คอนขางเขมงวดและ

ไดบังคับใชกับเมืองใหญที่เปนศูนยกลางในการคาขายและสงออกสินคาหลายแหง ซึ่งสงผลทำใหผูประกอบการใน

สหรัฐฯ ประสบปญหาในการนำเขาสินคาชิ้นสวนรถยนตสำหรับการผลิตรถยนต ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงที่

ผูประกอบการเหลาน้ันจะพิจารณาเพ่ิมการนำเขาจากประเทศผูผลิตรายอ่ืนในเอเชียทดแทน  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ แนวโนมการขยายตัวของตลาดรถยนตพลังงานไฟฟาสหรัฐฯ นาจะเปน

โอกาสสำหรับผูประกอบการไทยในกลุมสินคาชิ้นสวนยานยนตใหสามารถเพิ่มปริมาณการสงออกสินคาไปยัง

สหรัฐฯ ไดมากขึ้นตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งไทยที่มีมูลคาการสงออกไปยังสหรัฐฯ ขยายตัวสูงถึงรอยละ 65.25 

โดยกลุมสินคาศักยภาพของไทย ไดแก ลอรถ ตัวถัง เพลา พวงมาลัย ระบบเบรก ระบบถุงลมนิรภัย และยาง

รถยนต เปนตน นอกจากนี้ กลุมสินคาที่เกี่ยวของกับการใชงานรถยนตพลังงานไฟฟา เชน แบตเตอรี สายชารจ

พลังงาน และแทนชารจพลังงาน ก็นาจะมีความตองการเพิ่มมาขึ ้นในตลาดเพื ่อสนับสนุนการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมและนาจะเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยดวย  

ทั้งน้ี หากผูประกอบการไทยสามารถบริหารจัดการวางแผนกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

และสามารถจัดสงสินคาคุณภาพไดทันตามกำหนด ประกอบกับการควบคุมตนทุนการผลิตโดยเฉพาะตนทุนดาน

วัตถุดิบและคาแรงงานใหอยูในระดับที่จะสามารถแขงขันกับคูแขงในตลาดไดก็นาจะสามารถชวยเพ่ิมสัดสวนและ

http://www.facebook.com/thaitrademiami/
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Disclaimer: ขอมูลตาง ๆ ที่ปรากฎเปนขอมูลที่ไดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายและการเผยแพรขอมูลเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการใหขอมูล
แกผูสนใจเทานั้น โดยสำนกั งานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดใดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มี
บุคคลนำขอมูลนี้ไปใชไมวาโดยทางใด 
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มูลคาการสงออกในตลาดสหรัฐฯ ไดมากขึ้น นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินคาชิ้นสวนยานยนตที่

สามารถตอบโจทยความตองการของอุตสาหกรรมที่ใหความสำคัญกับปจจัยดานน้ำหนักสินคาซึ่งจะชวยลดปรมิาณ

การใชพลังงานทั้งในรถยนตขับเคลื่อนดวยน้ำมันและพลงังานไฟฟาก็นาจะชวยใหผูประกอบการไทยสามารถรักษา

สวนแบงตลาดในสหรัฐฯ ไดในระยะยาวดวย  

ปจจุบันสหรัฐฯ ใหความสำคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน แรงงานเด็ก แรงงาน

บังคับ แรงงานตางชาติผิดกฎหมาย และทรัพยสินทางปญญาคอนขางมาก ดังนั ้น การใหความรวมมือของ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนของไทยอยางจริงจังในการสงเสริมแกไขปญหาดังกลาวในอุตสาหกรรมการผลิตสินคา

ช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรมก็นาจะมีสวนชวยใหไทยสามารถรักษาฐานการผลิตสินคาช้ินสวน

รถยนตที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐฯ ไดในอนาคต 

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

ที่มา: Car and Driver และ Yahoo Finance  
เรื่อง: “Electric cars’ turning point may be happening as U.S. sales numbers start climb” และ New 

electric vehicle registrations spike in Q1, leg by Tesla”   
โดย: Sebastian Blanco และ Pras Subramanian 
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