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บทคัดย่อ
การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนนของประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนโดยตรง ประกอบกับการ
บังคับใช้มาตรการทางนโยบายก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งแตกต่างจากประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์
ที่มีมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนโดยตรง ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดยเพิ่มมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับภาคการขนส่งทางถนน เพื่อให้
การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
คาสาคัญ
การอนุรักษ์พลังงาน, การขนส่งทางถนน, กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
ABSTRACT
Energy consumption in land transport sector has been continuously increasing every year.
At present, however, there are no direct legal measures to conserve energy in land transport
sector and also the enforcement of policy measures are not effective, and different from Japan
and Singapore that have direct legal measures of energy conservation in land transport sector.
Therefore, Thailand’s energy conservation law should be amended by adding measures of energy
conservation in land transport sector in order to be effective and save the consumption of energy
in land transport sector.
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บทนา
ปัจจุบันการขนส่งทางถนนถือเป็นรูปแบบการขนส่งหลักภายในประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2558 ปริมาณการ
ขนส่ ง สิ น ค้ า ทางถนนคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 80.86 ของการขนส่ ง สิ น ค้ า ภายในประเทศทั้ ง หมด 1 รวมทั้ ง มี
ผู้ประกอบการขนส่งทั้งรถโดยสารและรถบรรทุกจานวนกว่า 424,313 ราย2 ส่งผลให้ในแต่ละปีภาคการขนส่งทางถนน
มีปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการใช้พลังงานสูงถึง 23,439 พันตัน
เทียบเท่าน้ามันดิบ หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของการใช้พลังงานภาคการขนส่งทั้งหมด โดยเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักของภาคการขนส่งทางถนน 3 ซึ่งหากยังไม่มีการควบคุมหรือปล่อยให้การใช้
พลังงานภาคการขนส่งทางถนนเป็นไปอย่างไร้ขีดจากัด จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศใน
ระยะยาว เนื่องจากต้องมีการแสวงหาแหล่งพลังงานดังกล่าวทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้ พลังงานที่เพิ่มสู งขึ้น ส่ง ผลให้เกิดการขาดดุลทางการค้าอันเนื่องมาจากการนาเข้าพลัง งานจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งราคาพลังงานในตลาดโลกที่ผันผวนตลอดเวลายังส่ งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนส่ง เนื่องจาก
ราคาเชื้ อเพลิ งเป็ นต้ น ทุ นส าคัญ อย่ างหนึ่ง ของการขนส่ ง 4 นอกจากนี้ การใช้ พ ลั งงานภาคการขนส่ ง ทางถนนยั ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน5
ด้วยตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบดังกล่าว จึงจาเป็นที่จะต้องแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่มีต้นทุนต่า
และมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสาคัญในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน
และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมที่สุด คือ “การอนุรักษ์พลังงาน” โดย
การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ซึ่งการนามาตรการอนุรักษ์พลังงานมาบังคับใช้นอกจาก
จะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ เกิดจากการผลิตและการใช้พลังงานอีกด้วย 6
ทั้ ง นี้ มาตรการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานประกอบไปด้ ว ยมาตรการทางสั ง คม มาตรการทางเทคโนโลยี มาตรการทาง
เศรษฐศาสตร์ มาตรการทางการศึกษา และมาตรการทางกฎหมาย โดยมาตรการทางกฎหมายเป็นหนึ่งในมาตรการ
สาคัญที่หลายประเทศนามาใช้เพื่อเป็นเครื่อ งมือในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนน ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้นามาตรการทางกฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนภายในประเทศ โดยการตรากฎหมายอนุรักษ์พลังงานใช้
บังคับและได้กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับภาคการขนส่งทางถนนไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ในบทความนี้ผู้เขียน
จะได้ นาเสนอมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์พลัง งานภาคการขนส่งทางถนนของประเทศไทย โดยศึกษา
เปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมายของประเทศไทยให้มี ความเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ ง ขึ้น ซึ่ ง สามารถสรุป ผล
การศึกษาได้ดังนี้
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ประเทศญี่ ปุ่ น มี ก ารตรากฎหมายว่ า ด้ ว ยการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งสมเหตุ ส มผล ค.ศ. 1979 (Act on the
7
Rational Use of Energy) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งกฎหมายอนุรักษ์พลังงานฉบับนี้ได้
กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับภาคการขนส่งทางถนนไว้เป็นการเฉพาะ โดยกาหนดให้ผู้รับขนสินค้า ผู้ส่ง
สินค้า และผู้รับขนคนโดยสาร ที่มีขีดความสามารถในการขนส่งเกินกว่าที่มติคณะรัฐ มนตรีกาหนดกล่าวคือ ผู้รับขน
สินค้าที่มีรถบรรทุกหรือรถพ่วงสาหรับใช้ในการขนส่งสินค้าตั้งแต่ 200 คันขึ้นไป ผู้ส่งสินค้าที่มีปริมาณการขนส่งสินค้า
ไปยังผู้รับขนสินค้าตั้งแต่ 30 ล้านตันต่อปีขึ้นไป และผู้รับขนคนโดยสารที่มีรถโดยสารสาหรับใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ตั้ง แต่ 200 คัน ขึ้น ไป มีฐ านะเป็ นผู้ รับขนสิน ค้า ควบคุม ผู้ส่ ง สิน ค้า ควบคุม และผู้ รับ ขนคนโดยสารควบคุม โดย
ผู้ประกอบการขนส่งควบคุมดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่
1) จัดทาแผนประหยัดพลังงานระยะกลางและระยะยาว โดยแผนดังกล่าวต้องประกอบด้วยมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของการใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผลตามมาตรฐานการประเมินสาหรับผู้ประกอบการขนส่งประเภท
นั้น ๆ และ 2) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการใช้พลังงาน ซึ่งรายงานดังกล่าวจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการ
ใช้พลังงาน ประสิทธิภ าพการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการบังคับใช้มาตรการที่
จาเป็นสาหรับการใช้พลังงาน ทั้งนี้ กฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่นได้กาหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งควบคุมต้องดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี8 อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้ประกอบการขนส่งควบคุมรายใดไม่ได้ประกอบกิจการหรือหยุดประกอบกิจการรับขนสินค้าหรือผู้โดยสาร หรือ
ปริมาณการขนส่งสินค้าไม่เกินระดับที่มติคณะรัฐมนตรีกาหนดไว้ ก็สามารถเสนอให้รัฐมนตรีผู้มีอานาจพิจารณายกเลิก
หรือเพิกถอนการเป็ นผู้ประกอบการขนส่ งควบคุมได้ นอกจากนี้ ยังกาหนดให้รถยนต์เป็นหนึ่งในเครื่องจักรและ
อุป กรณ์ ที่ ต้ องมี การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพพลั ง งาน โดยผู้ ผ ลิ ต และผู้ น าเข้า รถยนต์ มี หน้ า ที่ ต้ องด าเนิ น การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรถยนต์และต้องติดฉลากประหยัดพลังงานสาหรับรถยนต์ทุกคัน รวมทั้งยังได้กาหนด
มาตรการทางปกครองสาหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดยหากผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่ง
สิ น ค้ า ค ว บ คุ ม
แ ล ะ ผู้ รั บ ข น
คนโดยสารควบคุม รวมทั้ง ผู้ ผลิ ตหรือผู้น าเข้ารถยนต์ รายใด ไม่ด าเนิ นการให้เป็ นไปตามมาตรฐานการประเมิ น
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาจให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานดังกล่าวได้ แต่หากบุคคล
ดังกล่าวเมื่อได้รับข้อเสนอแนะแล้ว ยังไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการประเมิน รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอาจ
ประกาศเรื่องนี้ให้สาธารณชนได้รับทราบ และหากบุคคลดังกล่าวยังไม่ดาเนินการตามข้อ เสนอแนะโดยปราศจากเหตุ
อันสมควร รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีอานาจออกคาสั่งให้บุคคลดังกล่าวดาเนินการตามข้อเสนอแนะได้ภายหลังจากการรับ
ฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ยังเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการตรากฎหมายอนุรั กษ์
พลังงานขึ้นใช้บังคับ9 โดยกฎหมายดังกล่าวได้กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับภาคการขนส่งทางถนนไว้เป็น
การเฉพาะด้วยเช่นกัน โดยกาหนดให้ผู้ดาเนินการขนส่งทางบกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรับขนสินค้าและรับขน
ผู้โดยสาร มีหน้าที่ต้องดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกาหนดไว้ ได้แก่ 1) จัดทารายงานการ
ใช้พลังงาน โดยรายงานดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การผลิตพลังงาน และปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 2) จัดเก็บและรักษาทะเบียนประวัติ โดยจะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
7

United Nations, Energy Efficiency: Compendium of Energy Conservation Legislation in Countries of
the Asia and Pacific Region, (Bangkok: n.p., 1999), p.43.
8
APEC Energy Working Group, “Japan’s Transport Energy Efficiency Policy,” Retrieved on May 1, 2018,
from http://www.egeec.apec.org/dmsdocument/429.
9
Melissa Low and Su Bin, “Singapore’s Drive towards Energy Efficiency: Policies for a Low Carbon
Future,” Retrieved on September 10, 2017, from http://esi.nus.edu.sg/docs/default-source/esi-policy-briefs/
energy-efficiency-policy-for-sustainable-economic-growth-in-singapore-(1).pdf?sfvrsn=2.
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เกี่ยวกับการจัดทารายงานการใช้พลังงาน การจัดทาแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และการกากับดูแลและ
ประเมิน ผลการปฏิบัติ ตามกฎหมาย 3) จั ดท าแผนการปรับปรุง ประสิ ท ธิภาพพลั งงาน โดยแผนดั งกล่า วจะต้ อง
ประกอบไปด้วยข้อมูลตามที่กฎหมายกาหนดและข้อมูลเกี่ยวกับการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และ 4) แต่งตั้งผู้จัดการ
ด้านพลังงาน โดยให้แต่งตั้งจากลูกจ้างของผู้ดาเนินการขนส่งทางบก ซึ่งผู้จัดการด้านพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติและ
ได้รับการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกาหนด โดยมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ดาเนินการขนส่งทางบกในการจัดทารายงาน
การใช้พลังงาน การเก็บรักษาทะเบียนประวัติ การจัดทาแผนปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน และการนามาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานซึ่งได้เสนอไว้ในแผนปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานไปปฏิบัติ รวมทั้งฝึกอบรม และให้
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานแก่ลูกจ้าง นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังกาหนดให้ตัวแทนจาหน่าย ผู้ผลิต และ
ผู้นาเข้ายานยนต์ ตลอดจนผู้มีเจตนาที่จะขายหรือนาเสนอเพื่อจะขายยานยนต์ใด ๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดว่า
ด้วยการประหยัดเชื้อเพลิง จะต้องติดฉลากประหยัดเชื้อเพลิงตามรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งยังได้
กาหนดบทลงโทษสาหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยเป็นการ
นามาตรการบังคับทางอาญามาบังคับใช้ โดยมีการนาโทษปรับและโทษจาคุกมาบังคับใช้บุคคลที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในส่วนของประเทศไทยนั้น จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายโดยตรงในการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนน แม้ว่าจะมีการตราพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.
2535 ซึ่งถือเป็นกฎหมายแม่บทในการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวกลับกาหนดไว้แต่
เฉพาะมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุม อาคารควบคุม และการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
และการส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานเท่านั้น โดยมิได้กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับภาคการขนส่งทางถนนไว้โดยตรง รวมทั้งเมื่อศึกษากฎหมายฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานก็พบว่า
ยังไม่มีการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานสาหรับภาคการขนส่งทางถนนไว้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดี จากการศึกษา
ยังพบว่า ปัจจุบันมีการนามาตรการทางนโยบายภายใต้แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์พลังงานมา
บังคับใช้ เช่น แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 แผนการบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 – 2579
และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 เป็นต้น แต่การดาเนินการตามมาตรการ
ทางนโยบายดังกล่าวยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นเพียงนโยบายของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละสมัย ทาให้ขาดความชัดเจนและมีความไม่แน่นอน รวมทั้งยังเป็น
เพียงมาตรการแบบสมัครใจ และแม้ว่าจะมีการดาเนินการตามแผนดังกล่าวมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ผลที่ได้กลั บไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากปริมาณการใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนนที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี
ประกอบกับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสาขาการขนส่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง10
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการบังคับใช้มาตรการทางนโยบายเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถลด
ปริมาณการใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนนของประเทศได้ จึงจาเป็นต้องนามาตรการทางกฎหมายมาใช้เป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนควบคู่ไปกับการดาเนิน
มาตรการทางนโยบาย เนื่องจากมาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการเชิงบังคับซึ่งจะทาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่
ต้องดาเนินการตามมาตรการที่กฎหมายกาหนดไว้ อีกทั้งยังมีสภาพบังคับมากกว่ามาตรการทางนโยบาย ดังนั้น ผู้เขียน
จึงเห็นควรเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ด้วยการเพิ่มเติม
“หมวด 2 ทวิ การอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน” ต่อจากหมวดว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร
เพื่อให้มาตรการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายดังกล่าวครอบคลุมถึงการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนด้วย
โดยนามาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์มาประยุกต์ใช้ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
10

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.34.

150

Graduate Law Journal Volume 13 No. 2 April – June 2020

1. บุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
ในเรื่องการกาหนดบุคคลที่จะต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนนี้ ผู้เขียน
เห็นว่า ควรกาหนดให้ผู้รับขนสินค้า ผู้ส่งสินค้า และผู้รับขนคนโดยสาร ที่มีขีดความสามารถในการขนส่งเกินกว่าที่
กฎหมายกาหนดมีฐานะเป็นผู้ประกอบการขนส่งควบคุม ตลอดจนผู้ผลิตและผู้นาเข้ารถยนต์ เป็นบุคคลที่มีหน้าที่ต้อง
ดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนน สาหรับหลั กเกณฑ์การกาหนดผู้ประกอบการขนส่ง
ควบคุมนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควรใช้หลักเกณฑ์ในลักษณะเดียวกับที่กฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่นกาหนดไว้
กล่าวคือ การกาหนดผู้รับขนสินค้าควบคุมและผู้รับขนคนโดยสารควบคุมนั้น เห็นควรพิจารณาจากจานวนรถที่อยู่ใน
ความครอบครองของผู้ ป ระกอบการเป็ น เกณฑ์ เช่ น เดี ย วกับ กฎหมายอนุ รักษ์ พ ลั ง งานของประเทศญี่ ปุ่ น โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคานวณจานวนรถขั้นต่าที่จะนามากาหนดเป็นเกณฑ์การกาหนดผู้รับขนสินค้าควบคุมและผู้รับขนคน
โดยสารควบคุม ดังนี้ 1) กาหนดสัดส่วนร้อยละของจานวนรถที่ต้องการควบคุมจากจานวนรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้า
หรือขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด โดยจานวนที่เหมาะสมคือร้อยละ 50 ของจานวนรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือขนส่ง
ผู้โดยสารทั้งหมด 2) คานวณจานวนรถที่ต้องการควบคุมตามสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 1) และเมื่อได้จานวนรถที่ต้องการ
ควบคุมแล้ว จะต้องนาจานวนรถดังกล่าวมาพิจารณาว่าครอบคลุมผู้ประกอบการทั้งสิ้นกี่รายและแต่ละรายมีรถอยู่ใน
ความครอบครองกี่คัน โดยเรียงลาดับจากมากสุดไปน้อยสุดจนครบตามจานวนรถที่อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อนามา
เป็นฐานในการกาหนดจานวนรถขั้นต่าของผู้รับขนสินค้าควบคุมและผู้รับขนคนโดยสารควบคุมต่อไป
สาหรับการกาหนดผู้ส่งสินค้าควบคุมนั้น เห็นควรพิจารณาจากปริมาณการส่งสินค้าของผู้ประกอบการเป็น
เกณฑ์เช่นเดียวกับการกาหนดผู้ส่งสินค้าควบคุมตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่น โดยมีหลักเกณฑ์ใน
การคานวณปริมาณการส่งสินค้าขั้นต่าที่จะนามากาหนดเป็นเกณฑ์การกาหนดผู้ส่งสินค้าควบคุม ดังนี้ 1) กาหนด
สัดส่วนร้อยละของปริมาณการส่งสินค้าที่ต้องการควบคุมจากปริมาณการส่งสินค้าทางถนนทั้งหมด โดยจานวนที่
เหมาะสมคือร้อยละ 50 ของปริมาณการส่งสินค้าทางถนนทั้งหมด 2) คานวณปริมาณการส่งสินค้าที่ต้องการควบคุม
ตามสัดส่วนที่กาหนดในข้อ 1) และเมื่อได้ปริมาณการส่งสินค้าทางถนนที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการอนุรักษ์
พลังงานแล้ว จะต้องนาปริมาณการส่งสินค้าดังกล่าวมาพิจารณาว่าครอบคลุมผู้ประกอบการทั้งสิ้นกี่รายและแต่ละราย
มีปริมาณการส่งสินค้าในแต่ละปีจานวนกี่ตัน โดยเรียงลาดับจากมากสุดไปน้อยสุดจนครบปริมาณการส่งสินค้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 50 เพื่อนามาเป็นฐานในการกาหนดปริมาณการส่งสินค้าขั้นต่าของผู้ส่งสินค้าควบคุมต่อไป
ทั้งนี้ สาหรับรายละเอียดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การกาหนดผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้าควบคุม และผู้รับ
ขนคนโดยสารควบคุมนั้น เห็นควรให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และสาหรับผู้รับขนสินค้า ผู้ส่งสินค้า และผู้รับขนคน
โดยสารที่มีขีดความสามารถในการขนส่งไม่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนด ภาครัฐควรมีมาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
เกิดการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มเติมต่อไป
นอกจากนี้ ผู้ เ ขี ย นยั ง เห็ น ว่ า ควรก าหนดให้ ร ถยนต์ เ ป็ น เครื่ อ งจั ก รและอุ ปกรณ์ ที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพเช่นเดียวกับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่น โดยออกกฎกระทรวงกาหนดให้รถยนต์เป็น
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรา 23 ซึ่งการออกกฎกระทรวงดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้
นาเข้ารถยนต์ต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของรถยนต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงาน
2. หน้าที่ของบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
เมื่อกาหนดบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้แก่ ผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้า
ควบคุม ผู้รับขนคนโดยสารควบคุม รวมทั้งผู้ผลิตและผู้นาเข้ารถยนต์แล้ว ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อมาคือการ
กาหนดหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว โดยผู้เขียนเห็นว่า ควรนารูปแบบการกาหนดหน้าที่ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงค์มาปรับใช้ โดยกาหนดหน้าที่ของผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้าควบคุม และ
ผู้รับขนคนโดยสารควบคุมในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ 1) จัดทาแผนอนุรักษ์พลังงานระยะกลางและระยะยาว โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องคานึงถึงมาตรฐานการประเมิน รวมทั้งกาหนดเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้พลังงานให้ได้โดยเฉลี่ย
ร้อยละ 1 ต่อปี หรือตามที่กฎหมายกาหนด 2) จัดทารายงานสถานการณ์การใช้พลังงานประจาปี ซึ่งรายงานดังกล่าว
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จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้พลังงาน การผลิตพลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และการบังคับใช้มาตรการที่จาเป็นต่อการใช้พลังงาน เป็นต้น 3) จัดเก็บและรักษาทะเบียนประวัติ โดยจะต้องมีการ
จัดเก็บและรักษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน รายงานสถานการณ์การใช้พลังงาน
ประจาปี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม กากับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
และ 4) แต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด การด้ า นพลั ง งาน อย่ า งน้ อ ย 1 คน หรื อ ตามจ านวนที่ ก ฎหมาย เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประกอบการขนส่งควบคุมในการดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับหน้าที่ของผู้ผลิตและผู้นาเข้ารถยนต์นั้น ให้มีหน้าที่ตามมาตรการที่จะได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
กาหนดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
พ.ศ. 2535
3. การยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์พลังงาน
เนื่องจากการกาหนดให้ผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้าควบคุม ผู้รับขนคนโดยสารควบคุม มีหน้าที่ต้อง
ดาเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานอาจก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่า ควรกาหนด
เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ในการยกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้าควบคุม และผู้รับขนคน
โดยสารควบคุมไว้ด้วย เพื่อเป็นช่องทางลดภาระให้กับผู้ประกอบการขนส่งด้วยการนาเหตุแห่งการยกเลิกหรือเพิกถอน
ในลักษณะเดียวกับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่นมาบังคับใช้ กล่าวคือ หากผู้ประกอบการขนส่งควบคุม
รายใดไม่ได้ประกอบกิจการหรือหยุดประกอบกิจการรับขนสินค้าหรือผู้โดยสาร หรือขีดความสามารถในการขนส่ ง
ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด หรือปริมาณการขนส่งสินค้าไม่เกินระดับที่กฎหมายกาหนดไว้ สามารถเสนอให้
รัฐมนตรีผู้มีอานาจพิจารณายกเลิกหรือเพิกถอนการเป็นผู้ประกอบการขนส่งควบคุมได้
4. มาตรการหรือบทกาหนดโทษ
เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ผู้เขียนจึงเห็นควรกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้าควบคุม ผู้รับขนคนโดยสารควบคุม และ
ผู้ผลิตและผู้นาเข้ารถยนต์ทกี่ ระทาการฝ่าฝืนหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ โดยเห็นว่า ในเบื้องต้นหากบุคคลดังกล่าว
ไม่ดาเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานหรือดาเนินการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด ยังไม่ควรกาหนดให้บุคคล
ดังกล่าวต้องได้รับโทษทางอาญาในทันที แต่ควรนามาตรการทางปกครองมาบังคับใช้ด้วยการให้ผู้มีอานาจสามารถ
ออกคาสั่งให้บุคคลดังกล่าวดาเนินมาตรการต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ เพื่ อให้โอกาสปรับปรุงและดาเนิน
มาตรการต่าง ๆ ให้ถูกต้องเสียก่อน ซึ่งเป็นการนามาตรการลงโทษตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานของประเทศญี่ปุ่น
มาปรับใช้ แต่หากบุคคลดังกล่าวได้รับคาสั่งเช่นว่านั้นแล้ว ไม่ปฏิบัติตามโดยปราศจากเหตุอันสมควรก็ให้มีความรับผิด
ทางอาญา โดยต้องระวางโทษปรับตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งเป็นการนารูปแบบตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงานของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์มาปรับใช้
5. หน่วยงานรับผิดชอบ
การอนุรักษ์พลังงานภาคการขนส่งทางถนนจะประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหน่วยงานที่
ทาหน้าที่รับผิดชอบ ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์พลังงานอยู่แล้วนั่นคือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น จึงไม่มีความจาเป็นที่จะต้อง
จัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ โดยเห็นควรกาหนดให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่ วยงานหลักที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานภาค
การขนส่ ง ทางถนน นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานภาคการขนส่ ง ทางถนนเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงเห็นควรกาหนดให้กรมการขนส่งทางบกและสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เป็น
หน่วยงานสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน โดยกรมการขนส่งทางบกทาหน้าที่สนับสนุนเรื่องการกาหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะของผู้ป ระกอบการขนส่งควบคุม เนื่องจากมีฐานข้อมู ลดัง กล่า วรองรับ อยู่แล้ว และส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมทาหน้าที่สนับสนุนการกาหนดมาตรฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพของรถยนต์ รวมทั้งให้
หน่วยงานทั้งสองแห่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์
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พลังงานร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการอนุ รักษ์พลังงาน
ภาคการขนส่งทางถนนเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลที่เป็นรูปธรรม
บทสรุป
โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์พลังงานภาคการ
ขนส่งทางถนน ประกอบกับการบังคับใช้มาตรการทางนโยบายภายใต้แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้การใช้พลังงานภาคการขนส่งทางถนนของประเทศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด จึงควรนามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มเติม “หมวด 2 ทวิ การอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งทางถนน”
โดยนามาตรการทางกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและสาธารณรัฐสิงคโปร์มาปรับใช้ กล่าวคือ กาหนดให้ผู้ประกอบการ
ขนส่งทั้งผู้รับขนสินค้า ผู้ ส่งสินค้า และผู้รับขนคนโดยสาร ที่มีขีดความสามารถในการขนส่งสูงเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนดมีฐานะเป็นผู้รับขนสินค้าควบคุม ผู้ส่งสินค้าควบคุม และผู้รับขนคนโดยสารควบคุม ซึ่งผู้ประกอบการขนส่ง
ควบคุมดังกล่าวมีหน้าที่จัดทาแผนอนุรักษ์พลังงานและรายงานสถานการณ์การใช้พลังงานประจาปี จัดเก็บและรักษา
ทะเบียนประวัติ และแต่งตั้งผู้จัดการด้านพลังงาน รวมทั้งกาหนดให้รถยนต์เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ต้องมีการ
พัฒนาประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้นาเข้ารถยนต์ต้องดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
รถยนต์ นอกจากนี้ ยังได้กาหนดบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ดาเนิ นการตามมาตรการอนุรักษ์ พลังงานตามที่
กฎหมายกาหนดไว้ด้วย
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