
 

๑ 
 

สรุปแผนการด าเนินงานอาเซียนว่าด้วยเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: มุ่งเน้นยานพาหนะขนาดเล็ก 
(The ASEAN Fuel Economy Roadmap for Transport Sector 2018-2025: with focus on 

Light-Duty Vehicles: LDVs) 
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บทน า 
 ส ำหรับสถำนกำรณ์ด้ำนกำรคมนำคมของประชำกรในภูมิภำคอำเซียนภำยใน ๑๐ ปีข้ำงหน้ำ  
กำรเดินทำงด้วยรถยนต์โดยสำรของประชำกรอำเซียนจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๒ เท่ำ และมีกำรคำดกำรณ์ว่ำ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ยอดขำยรถยนต์โดยสำรจะเพ่ิมขึ้นเป็น ๓ ล้ำนคันต่อปี จำก ๑.๕ ล้ำนคันในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซ่ึงประชำกรในภูมิภำคจะเป็นเจ้ำของรถยนต์กันมำกขึ้น  จึงมีกำรคำดกำรณ์ต่อเนื่องว่ำในอนำคตอัตรำ 
กำรใช้ยำนยนต์ในภูมิภำคอำเซียนอำจเพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย ประกอบกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ในภูมิภำค (Climate Change) ที่ไม่มีควำมแน่นอนจึงอำจท ำให้เกิดมลพิษทำงอำกำศที่เป็นอันตรำย แนวโน้ม
ดังกล่ำวก่อให้เกิดควำมพยำยำมในกำรผลักดันนโยบำยด้ำนกำรประหยัดพลังงำนเชื้อเพลิง เพ่ือรองรับ 
ต่อสถำนกำรณ์ในอนำคต  
 เนื่องจำกอำเซียนได้ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรขนส่งอย่ำงยั่ งยืน (Sustainable Transport)  
ในแผนยุทธศำสตร์กำรขนส่งกัวลำลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Transport Strategic Plan: KLTSP 2016-
2025) จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว โดยประเด็นเรื่องกำรใช้เชื้อเพลิง 
อย่ำงมีประสิทธิภำพถือได้ว่ำเป็นวิธีกำรหนึ่งที่จะก่อให้เกิดกำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนได้ จึงเกิดเป็นควำมพยำยำม 
ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรประหยัดพลังงำนเชื้อเพลิงขึ้นและน ำไปสู่กำรรับรองแผนกำรด ำเนินงำน
อำเซียนว่ำด้วยเรื่องอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: มุ่งเน้นยำนพำหนะขนำดเล็ก (The ASEAN Fuel Economy 
Roadmap for Transport Sector 2018-2025: with focus on Light-Duty Vehicles: LDVs)๑ เ พ่ื อ เ ป็ น
แนวทำงในกำรด ำเนินนโยบำยของประเทศสมำชิกอำเซียนให้มีควำมสอดคล้องกันต่อไป 
 
๑. ภาพรวมสถานการณ์ด้านการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและการขนส่งในอาเซียน    
 แผนกำรด ำเนินงำนอำเซียนว่ำด้วยเรื่องอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง : มุ่งเน้นยำนพำหนะขนำดเล็ก 
(The ASEAN Fuel Economy Roadmap for Transport Sector 2018-2025: with focus on Light-Duty 
Vehicles: LDVs) ได้ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรขนส่งกัวลำลัมเปอร์ (Kuala Lumpur Transport 
Strategic Plan 2016-2025: KLTSP) ในข้อ ๑.๓.๒ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกับแนวทำงด้ำนนโยบำยกำรใช้น้ ำมัน

                                                           
 บทควำมนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 นักวิเครำะห์และจดัท ำข้อมูลกฎหมำย ฝ่ำยอำเซียนและกิจกำรตำ่งประเทศ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
๑ ดูแผนงำนฉบับเตม็ได้ท่ี https://asean.org/storage/2019/03/ASEAN-Fuel-Economy-Roadmap-

FINAL.pdf 

https://asean.org/storage/2019/03/ASEAN-Fuel-Economy-Roadmap-FINAL.pdf
https://asean.org/storage/2019/03/ASEAN-Fuel-Economy-Roadmap-FINAL.pdf


 

๒ 
 

เชื้อเพลิงในภำคกำรขนส่งของอำเซียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะก ำหนดกรอบกำรด ำเนินงำน
อันเป็นข้อผูกพันเกี่ยวกับกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) รวมถึงยกระดับควำมสำมำรถ 
ด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ในอำเซียนด้วยกำรผลักดันนโยบำยต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว ซึ่งกำรผสำนกันด้ำนนโยบำยระหว่ำงประเทศสมำขิกอำเซียนมีควำมส ำคัญ 
ส ำหรับกำรรวมตลำดภำยใต้ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 
โดยจะช่วยลดภำระของผู้ผลิตรถยนต์ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของประเทศสมำชิกอำเซียนแต่ละประเทศ  
ที่มีควำมแตกต่ำงกันอีกด้วย  

ในด้ำนของกฎระเบียบและมำตรกำรทำงบริหำร ภำยใต้แผนกำรด ำเนินงำน LDVs ได้มีกำรให้
ข้อแนะน ำกับประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรจัดเก็บภำษีเกี่ยวกับกำรบริโภคพลังงำนเชื้อเพลิง (ภำษีเชื้อเพลิง) 
ตำมหลักกำรจัดเก็บที่แตกต่ำงกัน (differentiated taxation) โดยวัดจำกอัตรำกำรสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิง  
ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ได้รับกำรพิสูจน์ว่ำจะช่วยในกำรลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงลงได้   นอกจำกนี้ ประเทศสมำชิก
อำเซียนบำงประเทศได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรประหยัดพลังงำนเชื้อเพลิงโดยมีกำรใช้ฉลำกเพ่ือแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับอัตรำกำรสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงนั้น เช่น ในกรณีของสิงคโปร์ ไทย และเวียดนำมได้มีกำรติดป้ำย 
กำรประหยัดเชื้อเพลิงส ำหรับยำนพำหนะขนำดเล็กหรือรถยนต์โดยสำร ในส่วนของอินโดนีเซีย กำรติดฉลำก
ดังกล่ำวยังไม่ได้รับกำรจัดกำรให้เป็นมำตรฐำน ในขณะที่บรูไน มำเลเซีย และฟิลิปปินส์อยู่ในระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำรเพื่อจัดท ำป้ำยก ำกับอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของยำนยนต์   
 อย่ำงไรก็ตำม ประเทศสมำชิกอำเซียนทั้งหมดมีกำรใช้มำตรกำรทำงภำษีกับรถยนต์ที่มีกำรจดทะเบียน 
โดยเรียกเก็บในลักษณะของภำษีรถยนต์ (vehicle registration taxes) โดยกำรเก็บภำษีดังกล่ำวจะขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติของยำนพำหนะเป็นส ำคัญ เช่น พิจำรณำอัตรำภำษีจำกรำคำของรถยนต์ และลักษณะของ
เครื่องยนต์ของรถ เป็นต้น ในกรณีของสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม  
แม้จะมีกำรเรียกเก็บภำษีเชื้อเพลิงกับผู้ใช้ยำนยนต์ แต่รัฐบำลได้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือควบคุมกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของยำนพำหนะ (Carbon Emissions-based Vehicle Scheme: CEVS) ด้วย 
อีกทำงหนึ่ง อันเป็นกฎหมำยที่ครอบคลุมกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนของรถยนต์ทุกประเภท  นอกจำกนี้   
กรมกำรขนส่งทำงบกของสิงคโปร์ (Singapore's Land Transport Authority: LTA) ยังได้ให้ค ำแนะน ำผู้ซื้อ
รถยนต์สิงคโปร์ทุกคนให้ตรวจสอบฉลำกควำมประหยัดเชื้อเพลิง  (Fuel Economy Labelling Scheme)  
ที่ออกโดยกรมขนส่งทำงบก (LTA) โดยจะเป็นฉลำกที่บอกถึงข้อมูลของกำรปล่อยมลพิษและอัตรำกำรบริโภค
น้ ำมันของรถยนต์๒  นอกจำกนี้รัฐบำลสิงคโปร์ยังให้สิทธิในกำรลดหย่อนภำษีกับรถที่มีกำรปล่อยก๊ำซคำรบอน
ไดออกไซดต่์ ำจึงท ำให้ประชำชนให้ควำมสนใจกับรถยนต์ดีเซลที่มีกำรปล่อยคำร์บอนต่ ำมำกยิ่งขึ้น๓   
 ในกรณีของประเทศไทยมีกำรใช้มำตรกำรตรวบสอบและออกค ำสั่งห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีควันด ำ  
โดยเป็นควำมร่วมมือกันระหว่ำง ๒ หน่วยงำน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับกำรต ำรวจจรำจร  
อันเนื่องมำจำกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยประสบปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็กพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ซึ่งเป็น
                                                           

๒ เป็นโครงกำรที่ทดลองด ำเนินกำรมำตั้งแต่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ. (ตลุำคม ๒๕๕๘). ส านักงานส่งเสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ. เข้ำถึง 

เมื่อ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๒ จำก รถยนต์ดีเซลจ ำหน่ำยเพิ่มขึ้นในสิงคโปร์: 
https://www.ditp.go.th/contents_attach/135834/135834.pdf 



 

๓ 
 

ปัญหำมลพิษทำงอำกำศที่มีควำมรุนแรง หน่วยงำนของรัฐจึงมีกำรใช้มำตรกำรเพ่ือจัดกำรกับรถยนต์ที่มีกำร
ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์สูง เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำรตรวจจับรถควันด ำตำมมำตรกำร
ป้องกันแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็กพีเอ็ม ๒.๕ (PM2.5) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร บริเวณถนนประดิษฐ์-
มนูธรรม โดยมีกำรเรียกรถยนต์ตรวจสอบควันด ำรวมจ ำนวน ๑๗๙ คัน พบรถยนต์ขนำดใหญ่ที่มีควันด ำ 
เกินมำตรฐำน จ ำนวน ๑๙ คัน และรถยนต์ขนำดเล็กตำม ๘ คัน โดยเจ้ำหน้ำที่ได้ออกค ำสั่งห้ำมใช้รถที่มีควัน
ด ำชั่วครำว ๓๐ วัน๔  
 นอกจำกนี้ ด้ำนมำตรฐำนกำรใช้เชื้อเพลิง ประเทศไทยมีกำรก ำหนดประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน  
ขั้นต่ ำ (Minimum Energy Performance Standard: MEPS) เพ่ือมุ่งให้เป็นกลไกที่จะลดควำมต้องกำรใช้
พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำมัน ก๊ำซเชื้อเพลิง โดยกระทรวงพลังงำนได้ผลักดันมำตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมถึงกำรก ำหนด
มำตรฐำนประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนขั้นสูง (High Efficiency Performance Standard: HEPS) เพ่ือเป็น
กำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ให้เกิดกำรใช้พลังงำนน้อยที่สุด ซึ่งช่วยให้กลไกทำงกำรตลำดให้
ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภำพสูงขึ้นและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตลอดจนเป็นกำรกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้ฉลำก
ประหยัดพลังงำนเพ่ิมมำกข้ึน๕  
 ทั้งนี้ แผนกำรด ำเนินงำนอำเซียนว่ำด้วยเรื่องอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: มุ่งเน้นยำนพำหนะ  
ขนำดเล็ก (LDVs) มีกำรตั้งวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และข้อแนะน ำส ำหรับอำเซียนและประเทศสมำชิกอำเซียน  
แต่ในขณะเดียวกันประเทศสมำชิกก็ยังคงมีสิทธิในกำรพัฒนำนโยบำยของประเทศ ตลอดจนมำตรกำร 
และระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนได ้
 
๒. วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนงานอาเซียนว่าด้วยการประหยัดเชื้อเพลิง 
 
  ส ำหรับวิสัยทัศน์ของแผนกำรด ำเนินงำนอำเซียนว่ำด้วยอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง : มุ่งเน้น
ยำนพำหนะขนำดเล็ก (LDVs) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ส ำคัญคือ หนึ่งในภูมิภำคที่มีกำรใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภำพ
มำกที่สุดในโลกภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้ำหมำยด้ำนกำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนที่มีกำรใช้พลังงำน 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และลดอัตรำกำรอพยพอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ (Climate 
Change) ตลอดจนยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำกรในภูมิภำค 

ภำยใตแ้ผนกำรด ำเนินงำนอำเซียนว่ำด้วยเรื่องอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: มุ่งเน้นยำนพำหนะขนำด
เล็ก (LDVs) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ ๖ ด้ำนส ำหรับอำเซียนเพ่ือมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่ำว โดยประเด็นหลัก 
ตำมแผนงำนสำมำรถสรุปได้ดังนี้  
 เป้ำหมำยที่ ๑ อัตรำกำรบริโภคเชื้อเพลิงของรถยนต์โดยสำรขนำดเล็กลดลง  
 
 เป้ำหมำยที่ ๒ ใช้ตัวชี้วัดและมำตรกำรส ำหรับประเมินประสิทธิภำพของกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง 
รวมทั้งกำรก ำหนดข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรประหยัดเชื้อเพลิง โดยวิธีกำรด ำเนินกำรคือ 

                                                           
๔ ตรวจเข้มรถควันด า พร้อมสั่งห้ามวิ่ง 30 วัน . (๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒). เข้ำถึงเมื่อ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๒ จำก  

เวิร์คพอยท์ นิวส์: https://workpointnews.com/2019/02/17/ตรวจเข้มรถควันด ำ-พร้อมส/ 
๕ http://e-lib.dede.go.th/mm-data/Bib14503.pdf 

http://e-lib.dede.go.th/mm-data/Bib14503.pdf


 

๔ 
 

  ๒.๑ ก ำหนดวิธีกำรส ำหรับกำรวัดและวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยกำรประหยัดน้ ำมันเชื้อเพลิงส ำหรับ
ยำนพำหนะขนำดเล็กแบบเบำ 

๒.๒ พัฒนำข้อมูลพ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรประหยัดเชื้อเพลิงเพ่ือท ำให้มั่นใจว่ำประเทศสมำชิก
อำเซียนจะมีข้อมูลอย่ำงเพียงพอและข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำ น ำไปปรับใช้ และสำมำรติดตำมนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรประหยัดเชื้อเพลิงได ้

 
 เป้ำหมำยที่ ๓ กำรสร้ำงควำมร่วมมือระดับภูมิภำค กำรด ำเนินกำรระดับชำติ และควำมเป็นผู้น ำ 
ด้ำนนโยบำยกำรประหยัดเชื้อเพลิง โดยวิธีด ำเนินกำรคือ  
  ๓.๑ ด ำเนินกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
กำรประหยัดเชื้อเพลิง 
  ๓.๒ ส่งเสริมกำรประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ สถำบันวิจั ย และ
ภำคอุตสำหกรรมยำนยนต์ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน  
  ๓.๓ มอบหมำยให้หน่วยงำนรัฐบำลที่เหมำะสมด ำเนินกำรภำยในประเทศสมำชิก 
 

เป้ำหมำยที่ ๔ ข้อมูลฉลำกกำรประหยัดเชื้อเพลิงสอดคล้องกัน 
  ๔.๑ อ ำนวยควำมสะดวกให้หน่วยงำนของประเทศสมำชิกอำเซียนที่รับผิดชอบน ำแนวทำง 
ไปปฏิบัติหรือพัฒนำฉลำกประหยัดเชื้อเพลิง  

๔.๒ พัฒนำข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปเกี่ยวกับฉลำกประหยัดเชื้อเพลิง 
 

เป้ำหมำยที่ ๕ กำรแนะน ำหรือปรับปรุงนโยบำยกำรใช้เชื้อเพลิงหรือกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 

 ๕.๑ แนะน ำหรือส่งเสริมนโยบำยกำรคลังที่มี พ้ืนฐำนมำจำกกำรประหยัดพลังงำน 
หรือกำรปล่อยคำร์บอนไดออกไซด์ ในระดับชำติที่ เหมำะสม เพ่ือจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อยำนพำหนะที่มี
ประสิทธิภำพด้ำนเชื้อเพลิง  

๕.๒ แลกเปลี่ยนบทเรียนในเรื่องเก่ียวกับกำรด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรคลัง 
 

 เป้ำหมำยที่ ๖ ใช้มำตรฐำนเกี่ยวกับอัตรำกำรสิ้นเปลืองของเชื้อเพลิงในทุกตลำดของประเทศ เพ่ือมุ่งสู่
มำตรฐำนระดับภูมิภำคในระยะยำว โดยมีวิธีด ำเนินกำรคือ  
  ๖.๑ ก ำหนดและส่งเสริมมำตรกำรด้ำนนโยบำยระดับชำติด้วยควำมเข้มงวดส ำหรับ
ยำนพำหนะใหม่ โดยพิจำรณำจำกอัตรำกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
  ๖.๒ พัฒนำมำตรฐำนกำรประหยัดพลังงำนของรถยนต์ขนำดเล็กทั่วอำเซียนให้มีควำมเป็น
เอกภำพ 

 



 

๕ 
 

บทสรุป 
เนื่องจำกประเด็นกำรประหยัดเชื้อเพลิง (fuel economy) เป็นหนึ่งในวำระส ำคัญภำยใต้หัวข้อหลัก

เรื่องกำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนที่อำเซียนก ำลังให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง ดังสะท้อนให้เห็นจำกกำรจัดท ำ 
แผนยุทธศำสตร์กำรขนส่งกัวลำลัมเปอร์ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ (Kuala Lumpur Transport Strategic 
Plan: KLTSP 2016-2025) ประกอบกับคำดกำรณ์เกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรใช้รถยนต์และเชื้อเพลิงของรถยนต์ 
จึงน ำไปสู่กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนอำเซียนว่ำด้วยเรื่องอัตรำกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง: มุ่งเน้นยำนพำหนะ
ขนำดเล็ก (The ASEAN Fuel Economy Roadmap for Transport Sector 2018-2025: with focus on 
Light-Duty Vehicles: LDVs) โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยของแผนกำรด ำเนินงำน ๖ เป้ำหมำย มีวัตถุประสงค์ 
ในกำรวำงหลักกำรอย่ำงกว้ำงเกี่ยวกับกำรลดกำรใช้เชื้อเพลิงของรถยนต์ขนำดเล็ก เพ่ือลดมลพิษทำงอำกำศ
และสร้ำงระบบกำรขนส่งอย่ำงยั่งยืนตำมเจตนำรมณ์ 

ทั้งนี้ แม้ควำมร่วมมือดังกล่ำวจะได้ก ำหนดเป้ำหมำยและวิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย  
แต่กำรก ำหนดนโยบำยระดับชำติและระยะเวลำด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำนนี้ยังคงเป็นสิทธิ 
ของประเทศสมำชิกอำเซียน   


