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สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) ไดเ้ผยแพร ่ “รายงานทดีอีารไ์อ” (มชีือ่เดมิวา่ “สมดุปกขาว 

ทดีอีาร์ไอ”) มาตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2536  โดยคดัสรรกลัน่กรองงานวจิยัต่างๆ มานําเสนออย่างเรยีบง่ายเพื่อ 

จุดประกายใหเ้กดิการวพิากษว์จิารณ์ 

 “รายงานทดีอีารไ์อ” มโีอกาสรบัใชส้งัคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในปจัจุบนัเป็นไปอยา่งรวดเรว็และซบัซอ้นขึน้ “รายงานทดีอีารไ์อ” จงึจะมาพบกบัผูอ้่าน

เป็นรายเดอืนดว้ยรูปเล่มกะทดัรดัซึง่หอ่หุม้เน้ือหาทีแ่น่นกระชบั และยงัคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรยีบง่าย

แบบเป็นมติรต่อความสนใจใครรู่ข้องผูอ้่านทัว่ไป  

นอกจากน้ี จะมกีารนํางานวจิยัจาํนวนหน่ึงซึง่มแีนวคดิเกีย่วเน่ืองกนัมาจดัทาํเป็น “รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบั

พเิศษ” เป็นครัง้คราวดว้ย   



  

ต้นทนุการประกอบการ:  
รถโดยสารประจาํทาง VS รถบรรทกุในประเทศไทย 

 
โดยทัว่ไปการเดนิทางของผูโ้ดยสารและการขนสง่สนิคา้ของประเทศไทยส่วนใหญ่ใชก้าร
ขนสง่ทางถนนเป็นหลกั เน่ืองจากถนนมโีครงขา่ยและสิง่อํานวยความสะดวกทัง้ในปรมิาณ
และความครอบคลุมมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่น รวมทัง้มลีกัษณะเป็นการขนส่งจาก
ประตสููป่ระต ู(door-to-door)    

เน่ืองจากอุตสาหกรรมการขนส่งคนและสนิคา้เป็นอุตสาหกรรมทีต่อ้งกํากบัดูแล

เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การทราบต้นทุนการประกอบการ 

รถโดยสารประจําทางและการขนส่งสนิค้าดว้ยรถบรรทุกจะทําใหภ้าครฐัมขีอ้มูลสําหรบั

การกํากบัดูแล ทัง้ดา้นราคา คุณภาพ และความปลอดภยั โดยเฉพาะในปจัจุบนัทีต่น้ทุน

การประกอบการขนส่งได้ร ับผลกระทบจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทําให้ทัง้

ผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางมีความต้องการที่จะขึ้นราคาค่าโดยสาร และ

ผูป้ระกอบการรถบรรทุกขนสง่สนิคา้ประสบปญัหาการตดัราคาค่าขนสง่สนิคา้ ซึง่จะสง่ผล

ต่อมาตรฐานการใหบ้รกิารและความปลอดภยัของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  
บทความน้ีแยกเป็นสองส่วน1 โดยนําเสนอผลการศกึษาต้นทุนการประกอบการ 

รถโดยสารประจําทางและตน้ทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุกในประเทศไทย
ซึง่สรุปไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจาํทาง 

1. ภาพรวมอตุสาหกรรมการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาํทาง 

รถโดยสารประจาํทางถอืเป็นบรกิารสาธารณะทีม่คีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติขัน้
พืน้ฐานของประชาชน ภาครฐัจงึจาํเป็นตอ้งกํากบัดูแลคุณภาพการใหบ้รกิารควบคู่ไปกบั
การกําหนดอตัราค่าโดยสาร เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารทีม่คีวามสะดวกและปลอดภยั 

                                                        
1 สรุปและปรบัปรุงจากรายงานวจิยัเรื่อง “โครงการศึกษาต้นทุนการประกอบการรถโดยสาร

ประจาํทาง” และ “การศกึษาตน้ทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก” ของ ดร.ณรงค ์ 
ป้อมหลกัทอง (ผู้อํานวยการวจิยัด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย) และคณะ, รายงานนี้เสนอต่อกรมการขนส่งทางบกเมื่อเดอืนกุมภาพนัธ์และ
มนีาคม 2553 ตามลาํดบั 
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ขณะเดยีวกนัอตัราค่าโดยสารตอ้งเป็นอตัราทีเ่ป็นธรรมแก่ทัง้ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิาร
รถโดยสารประจําทาง  ฉะนัน้จากหลกัการดงักล่าว การกําหนดอตัราค่าโดยสารจะต้อง
สะท้อนถึงต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจําทางตามเงื่อนไขการกํากับดูแล
มาตรฐานการใหบ้รกิาร อกีทัง้จะตอ้งเป็นอตัราค่าโดยสารทีป่ระชาชนสามารถยอมรบัได ้

และจงูใจใหป้ระชาชนเลอืกใชบ้รกิารรถโดยสารประจาํทางมากขึน้ 

หากเปรยีบเทยีบรูปแบบการเดนิทางด้วยการขนส่งสาธารณะแล้ว รถโดยสาร
ประจาํทางถอืเป็นรปูแบบการเดนิทางทีม่ผีูใ้ชบ้รกิารสงูสุด ในปี 2552 การเดนิทางดว้ยรถ
โดยสารประจําทางมสีดัส่วนร้อยละ 62.5 ของปริมาณขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ 
(ตารางที ่1) อยา่งไรกต็าม ในชว่งหา้ปีทีผ่า่นมาปรมิาณผูใ้ชบ้รกิารรถโดยสารประจาํทางมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองเฉลีย่รอ้ยละ 12.91 ต่อปี ขณะทีจ่าํนวนรถโดยสารประจาํทางที่
ขอจดทะเบยีนใหมม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้โดยระหวา่งปี 2550-2552 มอีตัราการเพิม่ขึน้เฉลีย่
รอ้ยละ 20.49 ต่อปี (ตารางที ่2) ซึง่ปรมิาณการเพิม่ขึน้ดงักล่าวยงัไม่รวมถงึรถโดยสารที่
ไม่ไดข้ึน้ทะเบยีนไวก้บักรมการขนส่งทางบกหรอืรถผดิกฎหมาย จงึทําใหผู้ป้ระกอบการ
ไม่สามารถสร้างรายได้เพื่อมาชดเชยกบัต้นทุนทีสู่งขึน้ จนเป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบการไม่
สามารถลงทุนเพิม่เตมิเพือ่ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิาร หรอืบางรายตอ้งออกจากระบบไป  

ตารางท่ี 1 ปริมาณการขนส่งผูโ้ดยสารภายในประเทศ แยกตามรปูแบบการขนส่งสาธารณะ  
ปี 2548-2552 

 (หน่วย: พนัคน) 

รปูแบบการเดินทาง 2548 2549 2550 2551 2552 
อตัราการเปล่ียนแปลง 

เฉล่ียต่อปี 
(ร้อยละ) 

รถโดยสารประจาํทาง 725,533 
(73.43) 

656,722 
(71.60) 

625,529 
(70.58) 

597,227 
(70.23) 

417,413 
(62.50) 

 –12.91 

รถไฟ 49,077 
(4.97) 

48,487 
(5.29) 

45,050 
(5.08) 

47,835 
(5.62) 

46,526 
(6.97) 

 –1.33 

รถไฟฟ้าใตด้นิ 54,607 
(5.53) 

57,694 
(6.29) 

59,686 
(6.73) 

61,418 
(7.22) 

63,419 
(9.50) 

 3.81 

ทางน้ํา 137,347 
(13.90) 

130,148 
(14.19) 

129,355 
(14.60) 

117,145 
(13.77) 

114,205 
(17.10) 

 –4.51 

ทางอากาศ 21,522 
(2.18) 

24,111 
(2.63) 

26,614 
(3.00) 

26,802 
(3.15) 

26,319 
(3.94) 

 5.16 

การขนส่งสาธารณะทัง้หมด 988,086 917,163 886,234 850,426 667,882  –9.33 

หมายเหตุ:  ตวัเลขในวงเลบ็แสดงสดัสว่นปรมิาณการเดนิทางต่อปรมิาณการขนสง่สาธารณะทัง้หมด 

ทีม่า:  กระทรวงคมนาคม, 2553. 
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ตารางท่ี 2 จาํนวนรถโดยสารประจาํทางท่ีจดเบียนใหม่ ปี 2550-2552 
 (หน่วย: คนั) 

ประเภทรถโดยสาร 2550 2551 2552 อตัราการเปล่ียนแปลงเฉล่ียต่อปี (ร้อยละ) 
รถโดยสารประจาํทาง 4,387 5,263 6,369 20.49 
รถโดยสารไมป่ระจาํทาง 3,537 4,824 3,289 –3.57 
รถโดยสารสว่นบุคคล 735 795 802 4.46 

รวม 8,659 10,882 10,460 9.91 

ทีม่า:  กรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

การประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทางมลีกัษณะและรปูแบบทีแ่ตกต่าง
กนัทัง้แบบบรษิทั สหกรณ์ หุน้ส่วนจํากดั และแบบครวัเรอืน โดยมกีรมการขนส่งทางบก
เป็นผูก้ํากบัดูแลอตัราค่าโดยสารและคุณภาพการใหบ้รกิาร และมอีํานาจพจิารณาออก
ใบอนุญาตประกอบการเดนิรถตามเสน้ทางทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปพจิารณาจากคุณภาพ
การใหบ้รกิารและประสบการณ์และประวตักิารประกอบการขนสง่ทีด่ ีทัง้น้ีผูป้ระกอบการที่
ไดร้บัใบอนุญาตสามารถใหส้ทิธกิารเดนิรถแก่เอกชนเพือ่เขา้รว่มเดนิรถ ซึง่ผูป้ระกอบการ
ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจะไดร้บัผลประโยชน์จากคา่ธรรมเนียมสทิธเิขา้ร่วมเดนิรถ และสามารถ
กาํหนดคา่ธรรมเนียมเรยีกเกบ็เป็นรายเดอืนหรอืรายปี รวมถงึสามารถตัง้คา่ธรรมเนียมได้
ตามขอ้ตกลงระหวา่งสองฝา่ย จงึทาํใหผู้ป้ระกอบการหลายรายเลอืกทีจ่ะไมเ่ดนิรถเอง และ
ควบคุมเฉพาะการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการรถร่วมเอกชน เน่ืองจากลกัษณะดงักล่าว
ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัใบอนุญาตไมต่อ้งเผชญิกบัความเสีย่งทางดา้นรายไดแ้ละตน้ทุน 

จากขอ้มูลการสํารวจการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทาง ปี 2551 

พบว่า   มผีูป้ระกอบการทีถ่อืใบอนุญาตแต่ไม่ไดเ้ดนิรถเองถงึรอ้ยละ 59.9 ของจาํนวน
ผูป้ระกอบการทีถ่อืใบอนุญาตทัง้หมด (ตารางที ่3) และมผีูป้ระกอบการเพยีงรอ้ยละ 10.7 

ทีม่รีถเกนิกวา่ 15 คนั สาํหรบัลกัษณะการประกอบการรถโดยสารประจาํทางในแบบเอกชน
ร่วมบรกิารส่วนใหญ่บรหิารจดัการแบบรายบุคคลหรอืเป็นกิจการของครอบครวั ซึ่งจะ
ครอบครองรถเพยีงหน่ึงคนัเพือ่ใชป้ระกอบกจิการ  โดยมมีากถงึรอ้ยละ 94.1 ของจาํนวน
ผูป้ระกอบการเอกชนร่วมบรกิารทัง้หมด (ตารางที ่4) ซึง่ผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัใบอนุญาต
จะต้องเป็นผูก้ําหนดตารางเวลาเดนิรถเพื่อไม่ใหเ้กดิการแข่งขนักนัเองภายในเสน้ทาง 
อยา่งไรกด็ ีเป็นไปไดย้ากทีจ่ะกาํกบัดแูลคุณภาพการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการรายย่อย
ใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิทีเ่สนอเพือ่ยืน่ขอใบอนุญาต 
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ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของผูไ้ด้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ จาํแนกตามขนาดของ
กิจการ ปี 2551 

ขนาดของกิจการ จาํนวน (ราย)  สดัส่วน (ร้อยละ) 

0 คนั                      509  59.9 

1 - 5 คนั                  177  20.8 

6 - 15 คนั                 73  8.6 

16 - 30 คนั                54  6.1 

31 - 50 คนั                17  2.0 

มากกวา่ 50 คนั                22  2.6 

ทัว่ประเทศ  852  100.0 

ทีม่า:  การสาํรวจการประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2552. 

ตารางท่ี 4 จาํนวนและร้อยละของผูป้ระกอบการรถรว่ม จาํแนกตามขนาดของกิจการ ปี 2551 

ขนาดของกิจการ จาํนวน (ราย) สดัส่วน (ร้อยละ) 

1 คนั                                               31,590  94.1 

2 คนั                                               1,116  3.3 

3 - 5 คนั                                           573  1.7 

มากกวา่ 5 คนั                                             301  0.9 

ทัว่ประเทศ                                                    33,580  100.0 

ทีม่า:  การสาํรวจการประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง, สาํนกังานสถติแิหง่ชาต,ิ 2552. 

จากลกัษณะอุตสาหกรรมรถโดยสารประจําทางดงักล่าวแสดงให้เหน็ถึงปญัหา
ความไม่สมดุลระหว่างปรมิาณผูโ้ดยสารและปรมิาณรถในระบบทีส่่งผลต่อรายไดใ้นการ
ดาํเนินการเดนิรถ ซึง่โดยทัว่ไปเป้าหมายสาํคญัของผูป้ระกอบการเอกชน คอื การสรา้ง
ผลกําไรสงูสุด และในทางปฏบิตัผิูป้ระกอบการคงมจีุดประสงคอ์ื่นอกีในการใหบ้รกิารรถ 
เชน่ การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพและปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสาร แต่หากพจิารณาถงึการประกอบการ
ใหไ้ดผ้ลกาํไรสงูสดุนัน้ โดยหลกัการแลว้สามารถกระทาํไดโ้ดยการสรา้งรายไดใ้หเ้พิม่สงูขึน้ 
แต่เน่ืองจากอุตสาหกรรมการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจําทางในปจัจุบนันัน้มขีอ้จํากดัใน
การปรบัขึ้นค่าโดยสาร   ฉะนัน้ จงึเป็นเรื่องยากที่จะสร้างรายได้ให้สูงขึ้นในภาวะที่มี
ผูป้ระกอบการรถโดยสารจาํนวนมากรวมทัง้ยงัมผีูป้ระกอบการผดิกฎหมายอกีเป็นจาํนวน
มากเชน่กนัทีเ่ขา้มาแยง่สว่นแบง่ตลาด  ดงันัน้หนทางทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถสรา้งผลกําไรได้
จงึอยูท่ีก่ารควบคุมตน้ทุนการประกอบการใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด การประเมนิตน้ทุน
การประกอบการเดนิรถจงึมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ 

ในชว่งทีผ่า่นมาเกดิความเปลีย่นแปลงโครงสรา้งตน้ทุนการเดนิรถคอ่นขา้งชดัเจน 
เน่ืองจากราคาน้ํามนัปรบัตวัสูงขึน้อย่างมาก ผูป้ระกอบการรถโดยสารประจําทางจงึมกั
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เรยีกร้องเพื่อขอปรบัเพิม่อตัราค่าโดยสารใหส้อดคล้องกบัต้นทุนที่เพิม่ขึน้  อย่างไรก็ด ี
การจะปรบัขึน้หรอืปรบัลดอตัราค่าโดยสารไดอ้ย่างเหมาะสมหรอืไม่นัน้ คณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางจําเป็นตอ้งทราบถงึโครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการเดนิ
รถของผูป้ระกอบการอย่างชดัเจนเสยีก่อน เพราะต้นทุนการเดนิรถนัน้ถูกกําหนดด้วย
ปจัจยัต่างๆ มากมาย ฉะนัน้ เพื่อใหก้ารปรบัอตัราค่าโดยสารมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรม
จงึตอ้งพจิารณาในแงข่องตน้ทุนการประกอบการและรายไดจ้ากการประกอบการ  โดยใน
บทความส่วนที ่1 น้ีจะกล่าวถงึเฉพาะประเดน็ดา้นต้นทุนการประกอบการและแนวทาง 
การกาํกบัดแูลและนโยบายการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทางเทา่นัน้ 

2. การวิเคราะหต้์นทุนการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาํทาง 

การวเิคราะหด์า้นต้นทุนของการขนส่งดว้ยรถโดยสารประจําทางมวีตัถุประสงค์
เพื่อทําความเขา้ใจโครงสรา้งต้นทุนการประกอบการรถโดยสารประจําทางอย่างชดัเจน 
และปจัจยัที่มผีลกระทบต่อต้นทุนการประกอบการ เพื่อให้การปรบัอตัราค่าโดยสารมี
ความโปรง่ใสและเป็นธรรม อกีทัง้เพือ่วเิคราะหล์กัษณะอุตสาหกรรมการเดนิรถโดยสารใน
ปจัจุบนั เพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของอุตสาหกรรมในเชงิตน้ทุน ตลอดจนความเหมาะสม
ของการสง่เสรมิดา้นพลงังานทางเลอืกของภาครฐั เน้ือหาในสว่นน้ีประกอบดว้ยสีห่วัขอ้ย่อย 
คอื (1) โครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง  (2) แบบจาํลอง
ต้นทุนการประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทาง   (3) การวเิคราะห์ต้นทุนและ
ประสทิธภิาพเชงิตน้ทุนของการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจําทาง และ (4) ความเหมาะสม
ของการปรบัเปลีย่นเครือ่งยนตเ์พือ่ใชก๊้าซธรรมชาต ิ

2.1 โครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง 

โครงสร้างต้นทุนการประกอบการการขนส่งด้วยรถโดยสารประจําทางสามารถ
จาํแนกตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยออกเป็นสามกลุม่ดงัต่อไปน้ี 

1) ตน้ทุนผนัแปร (variable) เกีย่วกบัการขนสง่ ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีส่าํคญัดงัน้ี 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัพนักงาน ซึง่ในทีน้ี่ครอบคลุมค่าจา้งหรอืเงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง
ที่จ่ายใหพ้เิศษนอกเหนือจากค่าจ้าง ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่นและสวสัดกิาร เช่น 
คา่ทีพ่กั อาหาร เครือ่งแต่งกาย เน่ืองจากมขีอ้จาํกดัดา้นขอ้มลูของสาํนกังานสถติแิหง่ชาติ
จงึจาํเป็นตอ้งคดิรวมค่าใชจ้่ายพนักงานขบัรถและเจา้หน้าทีป่ระจําสาํนักงาน  อย่างไรกด็ ี
จากสถิตพิบว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานเจา้หน้าทีป่ระจําสํานักงานนัน้มสีดัส่วนที่
คอ่นขา้งน้อยจงึไมม่นียัสาํคญัมากนกัในการวเิคราะหน้ี์ 

- คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิทีใ่ชก้บัรถโดยสารประจาํทาง ในปจัจุบนัประเภทเชือ้เพลงิหลกั
ทีใ่ชค้อื น้ํามนัดเีซล ก๊าซธรรมชาตอิดั (compressed natural gas: CNG) น้ํามนัเบนซนิ เป็นตน้  
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อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากการสาํรวจชุดน้ีจดัทาํขึน้ในชว่งทีย่งัมไิดม้กีารสนบัสนุนการใชก๊้าซ CNG 

ในรถยนตอ์ยา่งจรงิจงั ฉะนัน้ เชือ้เพลงิทีใ่ชจ้งึกระจกุตวัอยูท่ีก่ารใชน้ํ้ามนัดเีซลเป็นหลกั 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัยางรถยนต ์

- ค่าน้ํามนัหล่อลื่นทีใ่ชก้บัรถโดยสารประจาํทาง เช่น น้ํามนัเครื่อง น้ํามนัเบรก 
น้ํามนัเกยีร ์คลตัช ์จารบ ี

- ค่าใชจ้่ายสิน้เปลอืงอื่นๆ ทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ เช่น แบตเตอรี ่หวัเทยีน ไสก้รอง
น้ํามนัเครือ่ง ไสก้รองอากาศ สายพาน หลอดไฟ 

2) ตน้ทุนกึง่ผนัแปรกึง่คงที ่(semi-variable/semi-fixed)  

- ค่าใชจ้่ายในการซ่อมบาํรุงรถยนตท์ีว่ ิง่รบั-สง่ผูโ้ดยสาร เช่น ค่าใชจ้่ายทีใ่ชเ้พื่อ
ซ่อม ยกเครื่อง หรอืเปลีย่นเครื่องยนตใ์นกรณีทีไ่ม่สามารถซ่อมแซมเครื่องยนตเ์ก่าไดอ้กี 
การซ่อมเบรก คลตัช ์อะไหล่ทีห่มดอายุการใชง้านแลว้ ค่าทาํตวัถงัและสใีหม ่ซึง่ลว้นแลว้
เป็นคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยยดือายุการใชง้านแต่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ประจาํทุกปี 

- คา่เสือ่มสกึหรอของตวัถงัรถยนต ์ซึง่รถยนตแ์ต่ละคนัของผูป้ระกอบการจะมคีา่
เสื่อมราคาคงที่แตกต่างกนัไปในแต่ละปี ขึน้อยู่กบัมูลค่ารถยนต์ขณะที่ซื้อมา ค่าซากที่
คาดวา่จะไดร้บัจากการขายทอดตลาดเมือ่สิน้สดุอายุการใชง้านของรถยนต ์

- ตน้ทุนอื่นๆ ไดแ้ก่ ดอกเบีย้จากการกูย้มืเงนิเพือ่ใชซ้ือ้รถและประกอบการเดนิ
รถ รวมถงึคา่เชา่ใชร้ถยนต ์

3) ตน้ทุนคงที ่(fixed) 

- คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการสาํนกังาน และการดาํเนินธุรกจิในการ
ประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทางของผูป้ระกอบการ เช่น ค่าเครื่องใชส้าํนักงาน 
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าตดิต่อสื่อสาร ค่าบรกิารทางธุรกจิ ค่าเช่าทีด่นิ/อาคาร รวมทัง้
คา่ธรรมเนียม คา่ภาษ ีและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 

- คา่ธรรมเนียมและภาษทีีผู่ป้ระกอบการตอ้งจา่ยใหแ้ก่รฐั รายการทีส่าํคญัๆ ไดแ้ก่ 
ค่าภาษีรถยนต์ประจําปีที่เจ้าของรถต้องจ่ายใหก้บักรมการขนส่งทางบกหรอืสํานักงาน
ขนส่งจงัหวดั ค่าใชส้ถานีขนส่งผูโ้ดยสารทีผู่ป้ระกอบการต้องจ่ายใหแ้ก่นายสถานีขนส่ง 
ค่าธรรมเนียมต่อสญัญารถร่วมทีผู่ป้ระกอบการรถร่วมตอ้งจ่ายเป็นค่าต่อสญัญาในการขอ
นํารถมาวิง่ร่วมกบัผูป้ระกอบการทีไ่ดร้บัใบอนุญาต ตลอดจนค่าสทิธกิารเขา้ร่วมเดนิรถที่
ผูป้ระกอบการรถรว่มตอ้งจา่ยเมือ่แรกเขา้ในการทาํสญัญาเพือ่ขอนํารถมาวิง่รว่มซึง่อาจจะ
จา่ยเพยีงครัง้เดยีวหรอืผอ่นชาํระเป็นงวดๆ นอกจากนัน้ ยงัรวมถงึคา่ใชจ้า่ยทีไ่มม่ใีบเสรจ็
ทีเ่ป็นภาระของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง 
ไดใ้ชข้อ้มูลจากการสํารวจการประกอบการรถโดยสารประจําทางปี 2551 ครอบคลุม 13 
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จงัหวดั รว่มกบัการสาํรวจการประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทางของสาํนักงาน
สถติแิหง่ชาตมิาปรบัใช ้เพือ่ใหก้ารประเมนิผลทางสถติแิละเศรษฐมติมิคีวามน่าเชื่อถอืขึน้  
อย่างไรกด็ ีในการนําขอ้มลูมาปรบัใชน้ัน้จําเป็นตอ้งปรบัปรุงฐานขอ้มลูในอดตีใหส้ะทอ้น
สภาพปจัจุบนัเสยีก่อน โดยใชด้ชันีราคาผูบ้รโิภค (consumer price index) ดชันีราคาน้ํามนั
เชือ้เพลงิเพื่อปรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของผูป้ระกอบการในปี 2546 และ 2547 ให้
สงูขึน้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัดชันีราคาต่างๆ ทีป่รบัสงูขึน้ในช่วงทีผ่า่นมา รวมจาํนวนตวัอย่าง 
18,603 ตวัอยา่ง 

หากพจิารณาโครงสรา้งต้นทุนการเดนิรถจําแนกตามประเภทรถโดยสาร ไดแ้ก่ 
รถโดยสารปรบัอากาศ รถโดยสารธรรมดา และรถสองแถว พบวา่ ตน้ทุนการประกอบการ
สว่นใหญ่อยู่ในสว่นของค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการขนสง่ คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 60.1 สาํหรบั
รถโดยสารปรบัอากาศ รอ้ยละ 79.92 สาํหรบัรถโดยสารธรรมดา และรอ้ยละ 68.74 สาํหรบั
รถสองแถว โดยในจํานวนน้ีสดัส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลงิ ยกเว้นรถสองแถวที่มี
ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเงนิเดอืนและค่าจา้งทีม่สีดัส่วนสงูกวา่ตน้ทุนค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิ (ตาราง
ที ่5)  นอกจากนัน้ผูป้ระกอบการจาํนวนหน่ึงหนัมาใชก๊้าซ CNG และ liquefied petroleum 

gas (LPG) แทนการใชน้ํ้ามนัดเีซลทีร่าคาขายปลกีไดป้รบัตวัสงูขึน้มากในช่วงสองถงึสาม
ปีทีผ่า่นมา จากการสมัภาษณ์เจา้ของรถสองแถวทีใ่หบ้รกิารเดนิรถโดยสาร ยงัพบอกีวา่ มี
การปรบัคา่ธรรมเนียมสญัญารถรว่มและคา่จอดรถรอควิเพิม่ขึน้ โดยค่าใชจ้่ายสว่นหน่ึงจะ
ถูกหกัไปจ่ายโดยไม่มใีบเสรจ็ซึง่ค่อนขา้งน่าเป็นห่วงในแง่ของการกํากบัดูแล โดยเฉพาะ
บทบาทของกรมการขนสง่ทางบก 

2.2 แบบจาํลองตน้ทนุการประกอบการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง 

ในอดตีการคํานวณต้นทุนส่วนใหญ่ใช้วธิกีารคํานวณต้นทุนเฉลี่ย ถึงแม้ว่าการ
คํานวณลกัษณะน้ีเป็นวธิทีี่สะดวกในทางปฏบิตัิ แต่การใช้ค่าเฉลี่ยดงักล่าวไม่สามารถ
สะทอ้นลกัษณะของอุตสาหกรรม เน่ืองจากระยะทาง ความหนาแน่นทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละ
เสน้ทาง รวมถงึขนาดของกจิการ โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการรายใหญ่จะมตี้นทุนเฉลีย่ต่อ
กโิลเมตรตํ่ากว่าผูป้ระกอบการรายย่อย เน่ืองจากสามารถประหยดัต่อขนาดไดม้ากกว่า  
ดงันัน้ การคํานวณต้นทุนการเดนิรถจงึต้องคํานึงถึงสภาพของโครงสร้างอุตสาหกรรม 
ผลกระทบของปจัจยัต่างๆ ต่อตน้ทุนการเดนิรถ และการประเมนิความแตกต่างของตน้ทุน
การเดนิรถในเชงิพืน้ที ่ระยะทาง มาตรฐานรถโดยสาร และขนาดของผูป้ระกอบการ 

การพจิารณาปจัจยัทีม่ผีลต่อตน้ทุนประกอบการเดนิรถทัง้ค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากร 
ด้านเชื้อเพลิง การซ่อมบํารุง การบริหารจัดการ และปจัจัยอื่นๆ มีอิทธิพลต่อการ
เปลีย่นแปลงของตน้ทุนแตกต่างกนั จากการศกึษาดว้ยแบบจําลองทางเศรษฐมติเิพื่อหา
ค่าความยดืหยุ่นของตน้ทุน สามารถบ่งชีผ้ลกระทบของปจัจยัการผลติประเภทต่างๆ ทีม่ ี
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ตารางท่ี 5 สดัส่วนต้นทุนการประกอบการของผูป้ระกอบการทัง้หมดทัว่ประเทศจาํแนกตาม
ประเภทรถโดยสาร (เฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีรถว่ิงในเส้นทาง) 

รายการ 
รถปรบัอากาศ 

(ร้อยละ) 
รถธรรมดา 

(ร้อยละ) 
รถสองแถว 

(ร้อยละ) 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนส่ง    
เงนิเดอืนและคา่จา้ง (พนกังานทุกประเภท) 15.88 19.30 35.66 
คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ (ดเีซล) 36.55 40.54 27.57 
คา่น้ํามนัเชือ้เพลงิ (อืน่ๆ เชน่ เบนซนิ ก๊าซ) 1.92 7.78 0.63 
คา่น้ํามนัหลอ่ลืน่ 1.36 2.79 1.89 
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัยางรถยนต ์ 2.71 7.05 1.81 
คา่ใชจ้า่ยสิน้เปลอืงอื่นๆ 1.68 2.16 1.10 

รวม 60.10 79.92 68.74 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัตวัรถ       
คา่ซ่อมตวัถงัและบาํรุงรกัษารถยนต ์ 18.36 6.83 6.21 
คา่เสือ่มสกึหรอรถยนต ์ 4.47 3.63 7.31 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 1.36 0.42 0.08 

รวม 24.10 10.88 13.59 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินธรุกิจ       
คา่บรหิารจดัการ คา่ใชจ้า่ยสาํนกังาน และภาษ ี 15.96 9.52 17.83 

รวม 15.96 9.52 17.83 
ต้นทุนการประกอบการเดินรถรวม 100.00 100.00 100.00 

ทีม่า:   สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, โครงการศกึษาตน้ทุนการประกอบการรถโดยสารประจําทาง, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

ผลต่อการเปลีย่นแปลงของตน้ทุน กลา่วคอื คา่ความยดืหยุน่ทีไ่ดจ้ากแบบจาํลองช่วยตอบ
คําถามทีว่่า “ต้นทุนการเดนิรถจะเปลี่ยนแปลงไปรอ้ยละเท่าไร เมื่อราคาปจัจยัการผลติ
เปลีย่นแปลงไปรอ้ยละ 1” ผลจากการคาํนวณพบวา่ถา้ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิซึง่เป็นวตัถุดบิ
จําเป็นต่อการประกอบการขนส่งไดป้รบัตวัสูงขึน้รอ้ยละ 10 จะทําใหต้้นทุนประกอบการ
ขนส่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.4 และหากพจิารณาเปรยีบเทยีบผลกระทบของปจัจยัอื่นๆ พบว่า 
ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิมน้ํีาหนกัหรอืมผีลกระทบต่อตน้ทุนการเดนิรถทีส่งูทีส่ดุ (ตารางที ่6) 

การประเมนิตน้ทุนเฉลีย่ต่อกโิลเมตรในมติต่ิางๆ แสดงใหเ้หน็ถงึความแตกต่างของ
ตน้ทุนการเดนิรถในเชงิพืน้ที ่ระยะทาง มาตรฐานรถโดยสาร และขนาดของผูป้ระกอบการ 
กลา่วคอื (1) เสน้ทางทีม่รีะยะทางยาวกวา่จะมตีน้ทุนการเดนิรถต่อกโิลเมตรตํ่ากวา่เสน้ทาง
ระยะสัน้  (2) ตน้ทุนการเดนิรถขึน้อยู่กบัมาตรฐานรถและเงือ่นไขการใหบ้รกิาร โดยทีร่ถ
ปรบัอากาศมตี้นทุนสูงกว่ารถธรรมดา  อีกทัง้หากพจิารณาเปรยีบเทยีบต้นทุนบาทต่อ  
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ตารางท่ี 6 ความยืดหยุ่นของต้นทุนต่อกิโลเมตรทาํการของผูป้ระกอบการ 

ปัจจยักาํหนด ถ้าปัจจยักาํหนดมีค่าเพ่ิมขึน้ 10% จะทาํให้ต้นทุนการเดินรถเพ่ิมขึน้ก่ี % 

กโิลเมตรทาํการ  2.7%  

คา่ใชจ้า่ย:   

- ทุน  1.2%  

- แรงงาน  2.5%  

- เชือ้เพลงิ  4.4%  

- วสัดุสิน้เปลอืง  1.4%  

ทีม่า:   สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย, โครงการศกึษาตน้ทุนการประกอบการรถโดยสารประจาํทาง, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

กโิลเมตรของรถหมวด 22 และหมวด 33 จะพบวา่ตน้ทุนรถหมวด 3 ตํ่ากวา่รถหมวด 2 ทุก
มาตรฐาน  เน่ืองจากผูป้ระกอบการรถหมวด 3 มทีัง้เอกชนและบรษิทัขนสง่ จาํกดั (บขส.)
เป็นผูถ้อืใบอนุญาต ซึง่ทําใหต้น้ทุนในส่วนของค่าธรรมเนียมตํ่ากว่ารถหมวด 2  อกีทัง้
ผูป้ระกอบการรถหมวด 3 ทีผู่ป้ระกอบการสว่นใหญ่เป็นเอกชนจงึมตีน้ทุนในสว่นพนกังาน
ประจําและสวสัดกิารตํ่ากว่า  (3) ในเชงิพืน้ที ่ตน้ทุนการเดนิรถในเสน้ทางภาคเหนือซึง่มี
ความลาดชนัมากจงึมตี้นทุนต่อกโิลเมตรสูงกว่าภูมภิาคอื่นๆ  และ (4) ผูป้ระกอบการที่
ใหบ้รกิารรถโดยสารจาํนวนรถมากกวา่หน่ึงคนัในเสน้ทางจะมตีน้ทุนถวัเฉลีย่ต่อหน่วยตํ่า
กวา่ผูป้ระกอบการทีใ่หบ้รกิารขนสง่ดว้ยรถเพยีงคนัเดยีว (ตารางที ่7 ถงึ 10) 

ตารางท่ี 7 ต้นทุนต่อกิโลเมตร จาํแนกตามมาตรฐานรถและระยะทางเฉล่ียต่อเท่ียว 

มาตรฐานรถ ระยะทาง ต้นทุนเฉล่ีย (บาท/กม.) 
มาตรฐาน 1 (ก) > 200 กม. 24.40 
มาตรฐาน 1 (ข) < 200 กม. 24.35 
 > 200 กม. 22.13 
มาตรฐาน 1 (ข) พเิศษ > 200 กม. 23.24 
มาตรฐาน 2 < 200 กม. 21.15 
 > 200 กม. 19.23 
มาตรฐาน 3 < 200 กม. 18.68 
 > 200 กม. 16.98 
มาตรฐาน 4 < 200 กม. 26.78 
 > 200 กม. 24.35 

ทีม่า:  จากแบบจาํลอง ณ ราคาน้ํามนัดเีซลที ่28.90 บาทต่อลติร 

                                                        
2 เสน้ทางหมวด 2 หมายถงึ เสน้ทางการขนส่งประจําทางดว้ยรถโดยสาร ซึ่งมเีสน้ทางเริม่ต้น

จากกรงุเทพมหานครไปยงัจงัหวดัในสว่นภมูภิาค 
3 เสน้ทางหมวด 3 หมายถงึ เสน้ทางการขนส่งประจาํทางดว้ยรถโดยสาร ซึง่มเีสน้ทางระหว่าง

จงัหวดัหรอืคาบเกีย่วระหวา่งเขตจงัหวดัในสว่นภมูภิาค 
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ตารางท่ี 8 ต้นทุนต่อกิโลเมตร จาํแนกตามหมวดรถและมาตรฐานรถ 
หน่วย: บาทต่อกโิลเมตร 

มาตรฐานรถ ระยะทาง หมวด 1ก หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4ข 

มาตรฐาน 1 (ก) > 200 กม.  24.36 22.31  

มาตรฐาน 1 (ข) < 200 กม.  24.31 22.26  

 > 200 กม.  22.09 20.23  

มาตรฐาน 2 < 200 กม. 23.94 21.12 19.34 24.97 

 > 200 กม.  19.20 17.58 22.02 

มาตรฐาน 3 < 200 กม. 17.56 21.22 15.78 22.05 

 > 200 กม.  19.52 12.74 19.44 

มาตรฐาน 4 < 200 กม.  26.74 24.49  

 > 200 กม.  24.31 22.26  

หมายเหตุ:  ก หมวด 1 หมายถงึ เสน้ทางการขนสง่ประจาํทางดว้ยรถโดยสารประจาํทางภายในเขตกรุงเทพมหานคร เทศบาล 

สขุาภบิาล เมอืงและเสน้ทางต่อเน่ือง 

 ข หมวด 4 ในสว่นภมูภิาค หมายถงึ เสน้ทางรถโดยสารภายในเขตจงัหวดัเพือ่เชือ่มโยงการเดนิทางของประชาชน

ในเขตชุมชนต่างๆ คอื หมูบ่า้น อาํเภอ และเมอืง 

ทีม่า:  จากแบบจาํลอง ณ ราคาน้ํามนัดเีซลที ่28.90 บาทต่อลติร 

 
ตารางท่ี 9 ต้นทุนต่อกิโลเมตร จาํแนกตามพืน้ท่ีและมาตรฐานรถ 

หน่วย: บาทต่อกโิลเมตร 

มาตรฐานรถ ระยะทาง กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้ 

มาตรฐาน 1 (ก) > 200 กม.  24.93 29.41 25.24 23.22 

มาตรฐาน 1 (ข) < 200 กม.  24.88 29.35 25.19 23.17 

 > 200 กม.  22.61 26.68 22.90 21.06 

มาตรฐาน 2 < 200 กม. 27.31 21.61 25.50 21.88 20.13 

 > 200 กม.  19.65 23.18 19.90 18.30 

มาตรฐาน 3 < 200 กม. 22.41 21.22 22.52 18.53 16.69 

 > 200 กม.  19.52 20.47 16.85 15.17 

มาตรฐาน 4 < 200 กม.  27.36 32.28 27.71 25.49 

 > 200 กม.  24.88 29.35 25.19 23.17 

ทีม่า:  จากแบบจาํลอง ณ ราคาน้ํามนัดเีซลที ่28.90 บาทต่อลติร 
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ตารางท่ี 10 ต้นทุนต่อกิโลเมตร จาํแนกตามขนาดของผูป้ระกอบการ (จาํนวนรถ) และมาตรฐานรถ 

หน่วย: บาทต่อกโิลเมตร 

มาตรฐานรถ ระยะทาง จาํนวน 1 คนั > 1 คนั 

มาตรฐาน 1 (ก) > 200 กม.  22.34 

มาตรฐาน 1 (ข) < 200 กม.  22.29 

 > 200 กม.  22.09 

มาตรฐาน 2 < 200 กม. 23.94 19.36 

 > 200 กม. 21.77 17.61 

มาตรฐาน 3 < 200 กม. 17.56 13.38 

 > 200 กม. 13.43 12.16 

มาตรฐาน 4 < 200 กม. 25.17 24.52 

 > 200 กม. 22.89 22.29 

ทีม่า:  จากแบบจาํลอง ณ ราคาน้ํามนัดเีซลที ่28.90 บาทต่อลติร 

2.3 การวเิคราะหต์น้ทุนและประสทิธภิาพเชงิตน้ทนุของการขนสง่ดว้ยรถโดยสารประจาํทาง 

ในทางเศรษฐศาสตร์สามารถวเิคราะหป์ระสทิธภิาพเชงิต้นทุนไดจ้ากกฎว่าดว้ย
ผลตอบแทนต่อขนาด (law of returns to scale) 4 หลกัการดงักล่าวสามารถพจิารณาการ
ประหยดัหรอืไมป่ระหยดัสบืเน่ืองจากขนาดของการผลติ (scale economies: SCE)5 โดย
ประเมนิประสทิธภิาพเชงิตน้ทุนการเดนิรถโดยสารประจาํทาง ไดแ้ก่ รถโดยสารปรบัอากาศ 
รถโดยสารธรรมดา และรถสองแถว โดยรวมพบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ถูกจดัอยู่ใน
กลุ่มของผูป้ระกอบการทีม่กีารประหยดัต่อขนาด  เน่ืองจากเมือ่พจิารณาค่าความยดืหยุ่น
ของตน้ทุนรวมพบวา่สว่นใหญ่มคีา่ < 1 หมายความวา่ตน้ทุนเพิม่ชา้กวา่การเพิม่ของผลผลติ 
แสดงวา่ผลตอบแทนต่อขนาดเพิม่ขึน้ หรอืมกีารประหยดัต่อขนาด กล่าวคอื ในทางหลกัการ

                                                        
4  การคาํนวณสมการตน้ทุนการผลติของรถโดยสารประจาํทางและรถบรรทุกในการศกึษาครัง้น้ี

เป็นแบบ translog อยูใ่นรปู 

ln C(p,q)  =  b0 + bqln q + Σi=1 bi ln pi + ½ Σi=1 Σj=1 bij ln pi ln pj + Σi=1 biq ln pi ln q  + ½ bqq ln q ln q 
5  ค่า SCE ทีค่าํนวณมคี่ามากกว่า 1 แสดงวา่ม ีdecreasing return to scale ซึง่หมายถงึ 

ผูป้ระกอบการเพิม่ปจัจยัการผลติเขา้ไปหน่ึงหน่วยทําใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ํ่ากว่าการ
เพิม่ของปจัจยัการผลติ ในกรณน้ีีจงึทาํใหต้น้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยมคีา่เพิม่ขึน้ 

  ค่า SCE น้อยกวา่ 1 แสดงวา่ม ีincreasing return to scale ซึง่หมายถงึ ผูป้ระกอบการ
เพิม่ปจัจยัการผลติเขา้ไปหน่ึงหน่วยทาํใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในอตัราทีม่ากกวา่การเพิม่ของปจัจยั
การผลติ ในกรณน้ีีจงึทาํใหต้น้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง  

  ค่า SCE เท่ากบั 1 แสดงว่าม ีconstant return to scale ซึง่สะทอ้นถงึภาวะที่
ผูป้ระกอบการเพิม่ปจัจยัการผลติเขา้ไปหน่ึงหน่วยทําใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในอตัราเดยีวกนักบั
การเพิม่ของปจัจยัการผลติ ในกรณน้ีีตน้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยของผูป้ระกอบการจะมคีา่คงที ่
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ผูป้ระกอบการควรใหบ้รกิารขนสง่เพิม่ขึน้ เพราะจะไดป้ระโยชน์จากการลดลงของตน้ทุน
ถวัเฉลีย่ต่อหน่วย  ตวัอยา่งเชน่  กรณีรถปรบัอากาศ (รปูที ่1) มผีูป้ระกอบการในเสน้ทาง
ต่างๆ มากถงึรอ้ยละ 86.2 ของผูป้ระกอบการในกลุม่น้ีทีอ่ยูใ่นชว่งของการประหยดัจากขนาด 
การที่ผู้ประกอบการอยู่ในสถานะของการประหยัดจากขนาดสะท้อนถึงความไม่มี
ประสทิธภิาพเชงิตน้ทุนของผูป้ระกอบการรถปรบัอากาศในปจัจุบนั เพราะยงัคงสามารถ
เพิม่กโิลเมตรทาํการเพือ่ใหต้น้ทุนต่อกโิลเมตรตํ่าลง อยา่งไรกด็ ีเน่ืองจากมผีูป้ระกอบการ
จาํนวนมากทีใ่หบ้รกิารขนสง่ประเภทน้ีอยู่จงึทาํใหไ้มส่ามารถเพิม่เทีย่ววิง่ไดต้ามทีต่อ้งการ 
เพราะมกีารแข่งขนัสูงทัง้จากภายในระบบเอง  มเีส้นทางทบัซ้อนจํานวนมาก  และมี
ผูป้ระกอบการรถตูท้ีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นการควบคุมยงัเขา้มาแยง่ผูโ้ดยสาร 

กรณีรถธรรมดา (รปูที ่2) และรถสองแถว (รปูที ่3) กม็สีภาพของอุตสาหกรรมที่
คลา้ยคลงึกบัรถปรบัอากาศ แต่อาจมแีรงกดดนัสงูกว่าเน่ืองจากผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
โดยเฉพาะผูท้ีว่ ิง่รถสองแถวทัง้หมดยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเชงิตน้ทุนทีด่พีอ  

โดยสรุปคอื ในปจัจุบนัผูป้ระกอบการสว่นใหญ่ไมส่ามารถเดนิรถโดยสารประจาํทาง
ไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพของรถ ทาํใหต้น้ทุนเฉลีย่ยงัสงูอยู ่สาเหตุหลกัของการทีผู่ป้ระกอบการ
แต่ละรายไม่สามารถเพิม่เทีย่ววิง่ หรอืเดนิรถเพิม่กโิลเมตรทําการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
เชงิตน้ทุนไดน้ัน้  เน่ืองมาจากโครงสรา้งตลาดรถโดยสารประจาํทางในปจัจุบนัมจีาํนวนรถ
โดยสารประจําทางมากอยู่แลว้  การทีม่จีํานวนรถทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิาร (supply) มากกว่า
ความต้องการเดินทางของประชาชน (demand) จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ใหบ้รกิารเดนิรถเพิม่ขึน้ได ้เพราะหากผูป้ระกอบการยิง่เพิม่เทีย่ววิง่หรอืเดนิรถมากขึน้ใน
ขณะทีผู่โ้ดยสารมเีบาบาง กจ็ะยิง่ขาดทุน 

รปูท่ี 1 ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของผูป้ระกอบการรถโดยสารปรบัอากาศ 
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รปูท่ี 2 ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของผูป้ระกอบการรถโดยสารธรรมดา 

 

รปูท่ี 3 ประสิทธิภาพเชิงต้นทุนของผูป้ระกอบการรถสองแถว 

 
 

2.4 ความเหมาะสมของการปรบัเปลีย่นเครือ่งยนตเ์พือ่ใชก๊้าซธรรมชาต ิ

การทีภ่าครฐัจะมนีโยบายส่งเสรมิการใชก๊้าซธรรมชาตสิาํหรบัรถโดยสารในภาค
การขนส่ง ควรคํานึงถงึความเหมาะสมในหลายประเดน็ ไดแ้ก่ ดา้นความครอบคลุมของ
สถานีบรกิาร ดา้นความคุม้ค่าในการลงทุนเปลีย่นเครื่องยนตข์องผูป้ระกอบการและราคา
จําหน่ายก๊าซธรรมชาต ิโดยในประเดน็ดา้นความครอบคลุมพบว่า สถานีบรกิารในเมอืง

613,200 กโิลเมตร/ปี 
และมรีถใหบ้รกิารประมาณ 7 คนัต่อเสน้ทาง  
ณ ระดบัความยดืหยุน่ของตน้ทุนรวมมคีา่ = 1 
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หลกัของแต่ละภูมภิาคมจีาํนวนน้อยซึง่อาจตอ้งเสยีเวลารอเตมิก๊าซ แต่กําลงัการจ่ายก๊าซ
สาํรองยงัคงมเีพยีงพอกบัการขยายตวั  

จากการประเมนิความคุม้คา่การลงทุนเพือ่ปรบัเปลีย่นรถโดยสารเครื่องยนตด์เีซล
มาใช้เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ พบว่า การลงทุนเพื่อปรบัเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติได้นัน้จะยงัคงคุ้มค่าตราบเท่าที่ราคาก๊าซธรรมชาติตํ่ากว่าราคาน้ํามนัดเีซล
ประมาณสองเท่า โดยเปรยีบเทยีบกบัราคาน้ํามนัดเีซลทีป่ระมาณ 28 บาทต่อลติร   ทัง้น้ี
หากราคาน้ํามนัดเีซลยงัปรบัสงูขึน้ต่อไปโดยทีร่าคาก๊าซธรรมชาตคิงทีอ่ยู่ที ่8.50 บาทต่อ
กโิลกรมั จะช่วยให้ผูป้ระกอบการที่เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาตไิด้ประโยชน์ 
เพราะประหยดัคา่เชือ้เพลงิไดม้าก  อยา่งไรกด็ ีการใชเ้ครือ่งยนตก๊์าซธรรมชาตติอ้งเผชญิ
กบัขอ้จํากดัหลายประการ เช่น การสกึหรอที่มากกว่า อายุการใช้งานที่ตํ่า เวลารอเพื่อ
เตมิก๊าซซึ่งส่งผลต่อจํานวนเทีย่ววิง่ สถานีทีใ่หบ้รกิารก๊าซธรรมชาตมิจีํากดัและอยู่นอก
เสน้ทางเดนิรถซึง่ส่งผลต่อการเดนิรถในเสน้ทางระยะไกล หากรฐัตอ้งการส่งเสรมิการใช้
ก๊าซธรรมชาติอย่างจริงจงั ภาครฐัควรสร้างเครื่องมอืเพื่อจูงใจให้เกิดการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรม เช่น การใชน้โยบายภาษี การใหส้นิเชื่อดอกเบี้ยตํ่า การพฒันาสถานีบรกิาร
ตามแนวเสน้ทางเดนิรถอย่างทัว่ถงึ การกําหนดอตัราค่าโดยสารของรถโดยสารทีใ่ชก๊้าซ
ธรรมชาตใิหเ้ท่ากบัอตัราค่าโดยสารของรถทีใ่ชน้ํ้ามนัดเีซล การรกัษาความแตกต่างของ
ราคาก๊าซธรรมชาตใิหต้ํ่ากว่าน้ํามนัดเีซลประมาณสองเท่าสรา้งความคุม้ค่าในการลงทุน
เปลีย่นเครือ่งยนตใ์หแ้ก่ผูป้ระกอบการ ซึง่เป็นการชว่ยลดตน้ทุนเชือ้เพลงิลงได ้

3. แนวทางการกาํกบัดแูลและนโยบายการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาํทาง 

การกําหนดนโยบายเกี่ยวกบัรถโดยสารประจําทางของไทยนัน้ มกีรมการขนส่ง
ทางบก คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งประจําจงัหวดั เป็นหน่วยงานหลกัที่มอีํานาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิารขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งมอีํานาจหน้าที่ในการกํากบัดูแลเกี่ยวกบัรถโดยสารประจําทาง 
ได้แก่ การกําหนด ปรบัปรุง และยกเลกิเสน้ทางรถโดยสารประจําทาง ออกและต่ออายุ
ใบอนุญาต รวมถงึเพกิถอนใบอนุญาต กาํหนดมาตรฐานรถโดยสารประจาํทาง กํากบัดแูล
ในเรื่องคุณภาพการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการขนส่งทีม่ต่ีอผูโ้ดยสาร และกําหนดอตัรา
ค่าโดยสาร เป็นตน้  แมว้่าปจัจุบนักรมการขนส่งทางบกไดม้นีโยบายเกีย่วกบัรถโดยสาร
ประจําทางแลว้กต็าม แต่การประกอบการรถโดยสารประจําทางยงัประสบปญัหาทัง้ราคา
ปจัจยัการผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ทาํใหต้น้ทุนการประกอบการเพิม่ขึน้ อกีทัง้ปรมิาณในระบบทีม่ ี
มากเกนิไปทําใหผู้ป้ระกอบการมรีายไดล้ดลง ซึง่ปญัหาดงักล่าวเป็นปญัหาในเชงิระบบที่
กรมการขนสง่ทางบกตอ้งกํากบัดแูลเพิม่เตมิในบางประเดน็นอกจากแนวทางการกํากบัดแูล
ทีไ่ดด้าํเนินการอยูแ่ลว้ ประกอบดว้ย 1) การกํากบัดแูลการเขา้และออกตลาด  2) การกํากบั
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ดแูลดา้นราคา และ 3) การกํากบัดูแลดา้นความปลอดภยัและคุณภาพการบรกิารเพือ่กํากบั
ดแูลผูป้ระกอบการในตลาด ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) แนวทางการกาํกบัดแูลการเขา้และออกตลาด (entry and exit) 

เพือ่สรา้งกลไกการกาํกบัดแูลการเขา้และออกจากตลาดอยา่งเหมาะสม ประเดน็ที่
ประเทศไทยควรระบุกฎเกณฑเ์พิม่เตมิ คอื จาํนวนของผูป้ระกอบการทีเ่หมาะสม ขณะที่
ดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร ควรเพิม่การตรวจสอบและบงัคบัใชด้า้นคุณภาพการบรกิารให้
มคีวามเขม้งวดขึน้ ดงัน้ี  

- การกาํกบัดแูลการเขา้ตลาด: ออกใบอนุญาตประกอบการขนสง่ประจาํทางโดย
อาศยัเกณฑก์ารพจิารณาอยา่งเขม้งวด ตดิตามตรวจสอบ และประเมนิผลอยา่งต่อเน่ืองวา่
ปฏบิตัไิดจ้รงิตามขอ้เสนอเมื่อยื่นขอใบอนุญาตหรอืไม่  นอกจากน้ี กรมการขนสง่ทางบก
ควรใหใ้บอนุญาตเสน้ทางโดยพจิารณาเป็นโครงขา่ย (network) เพราะการออกใบอนุญาต
เสน้ทางในแต่ละเสน้ทางอาจสง่ผลกระทบต่อเสน้ทางเดมิ ทัง้น้ีภาครฐัควรจดัทาํฐานขอ้มลู
ระบบโครงข่ายเสน้ทางเดนิรถในการพจิารณาใหใ้บอนุญาตประกอบการ เพื่อพจิารณา
จํานวนความต้องการในการเดนิทางและจํานวนเส้นทางที่ใหบ้รกิารในปจัจุบนั รวมถึง
ผลกระทบทีม่ต่ีอโครงขา่ยหากมกีารใหใ้บอนุญาตในเสน้ทางใหมอ่กีดว้ย 

- การกํากบัดูแลการออกจากตลาด: กรณีทีผู่ป้ระกอบการไม่สามารถใหบ้รกิาร
ตามเงื่อนไขการให้บรกิารได้ตามคุณภาพที่กําหนด จะต้องมกีารสัง่งดการเดนิรถเพื่อ
ปรบัปรุงคุณภาพ หรอืยกเลกิใบอนุญาตประกอบกจิการเดนิรถในเสน้ทางนัน้ 

2) แนวทางกาํกบัดแูลดา้นราคา 

แนวทางกํากบัดูแลดา้นราคาสําหรบัประเทศไทยทีจ่ะกล่าวถึงประกอบดว้ยสอง
ส่วน คอื กลไกการปรบัอตัราค่าโดยสารใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง และ
การกาํหนดนโยบายราคาทีเ่หมาะสม 

- กลไกการปรบัอตัราค่าโดยสารให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง: 
ประเทศไทยควรมกีารวางกลไกให้มกีารปรบัอตัราค่าโดยสารรถโดยสารประจําทางที่
สามารถปรบัเปลีย่นอตัราค่าโดยสารใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป อาท ิ
สภาพเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิ  

- การกาํหนดนโยบายราคาทีเ่หมาะสม: การกาํหนดขอบเขต ระดบัคุณภาพ การ
ตัง้ราคา  และแหล่งที่มาของเงนิอุดหนุนนัน้จะต้องเป็นกระบวนการทีท่ําไปพร้อมๆ กนั 
สําหรับด้านราคานั ้นอาจทําการสํารวจอัตราค่าบริการที่ยอมรับได้ (affordability) 

ขณะเดยีวกนัตอ้งพจิารณาความสามารถของรฐัในการจ่ายเงนิอุดหนุน  (subsidy)  สาํหรบั
มาตรการหรอืเครื่องมอืในการกําหนดราคาดา้นการขนสง่ทางถนนทีต่่างประเทศนํามาใช้
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มหีลากหลายมาตรการโดยแบง่ออกเป็นสองกลุ่ม คอื การเกบ็ค่าธรรมเนียมและภาษ ีและ
การกาํหนดอตัราคา่โดยสาร  

3) นโยบายกาํกบัดแูลดา้นความปลอดภยัและคณุภาพการบรกิาร 

- การกาํกบัดแูลความปลอดภยั (safety): กาํกบัดแูลความปลอดภยัของรถโดยสาร
ประจาํทางเพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 
ทําใหผู้ป้ระกอบการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัมาตรฐานความปลอดภยัได ้โดยการกํากบัดูแล
ดา้นความปลอดภยัควรทาํเทา่ทีจ่าํเป็นเพราะตอ้งการใหม้ตีน้ทุนในการกํากบัดแูลตํ่า วธิกีาร
กํากบัดูแลทีเ่หมาะสม เช่น 1) การกํากบัดูแลจากกระบวนการทํางาน 2) การกํากบัดูแล
จากผลลพัธ ์และ 3) การกาํกบัดแูลโดยการบงัคบัและควบคุม 

- การกํากบัดแูลคุณภาพการบรกิาร (quality of service): การกํากบัดแูลความ
ปลอดภยัและคุณภาพการบริการที่มเีป้าหมายเพื่อลดอุบตัิเหตุและให้ประชาชนได้รบั
บริการที่ดี ภาครฐัควรมกีารบงัคบัใช้กฎหมายมาตรฐานและการตรวจสภาพรถอย่าง
เขม้งวด รวมถึงการอุดหนุนระบบประกนัภยัผู้โดยสาร  นอกจากน้ี ควรมกีารประเมนิ
คุณภาพการบรกิารของผูป้ระกอบการ ในประเด็นหลกัคอืความถี่ในการปล่อยรถ และ
ความตรงต่อเวลา ประเดน็ดงักลา่วควรระบุไวใ้นขอ้ตกลงการเดนิรถ 

4.  สรปุและข้อเสนอแนะ 

จากการทบทวนประสบการณ์ต่างประเทศพบวา่ การกาํกบัดแูลสาขาการขนสง่รถ
โดยสารประจาํทางทีด่ไีมใ่ชก่ารกาํกบัดแูลทีด่า้นตน้ทุนหรอืดา้นราคาเท่านัน้ โดยแนวโน้ม
ในชว่งหลงัน้ีประเทศต่างๆ หนัไปเน้นทีก่ารกาํกบัดแูลดา้นคุณภาพเป็นหลกั  ดงันัน้ ทศิทาง 
การพฒันาการเดนิรถโดยสารประจําทางของประเทศไทยจงึควรมุ่งไปที่การพฒันาและ
การกาํกบัดแูลเชงิคุณภาพเป็นหลกั แต่ทัง้น้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มลูและเทคโนโลยเีขา้มาชว่ย
ในการตดิตามตรวจสอบการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการเป็นสาํคญั ดงันัน้กรมการขนสง่
ทางบกจงึควรมกีารลงทุนเพิม่ขึน้ในสว่นน้ี 

สาํหรบัในสว่นของการกําหนดอตัราค่าโดยสาร  การตัง้ราคาค่าโดยสารสงูเกนิไป
อาจทําให้คนหนัไปใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มคีวามสะดวกสบายกว่าการเดนิทางด้วยรถ
สาธารณะ  นอกจากน้ี การตัง้ราคาทีส่งูเกนิไปยงัเป็นการดงึดูดใหม้ผีูป้ระกอบการเขา้มา
ใหบ้รกิารรถโดยสารมากขึน้ ทัง้ทีใ่นปจัจุบนัมปีรมิาณรถโดยสารมากเกนิความตอ้งการอยู่
แลว้ แต่หากตัง้ราคาค่าโดยสารตํ่าเกนิไป อาจส่งผลใหก้ารใหบ้รกิารไม่มคีุณภาพ ดงันัน้
การกําหนดราคาค่าโดยสารทีเ่หมาะสมจงึเป็นสิง่ทีท่างกรมการขนส่งทางบกและภาครฐั
จะต้องหาสมดุลของระดบัราคาซึ่งอาจดําเนินการได้โดยใชแ้บบจําลองการเดนิทางและ
จราจร อย่างไรก็ตาม ในบางครัง้ภาครฐัอาจต้องอุดหนุนเพื่อใหเ้กิดการกําหนดราคาที่
เหมาะสม เหตุผลทีต่อ้งมกีารอุดหนุนกค็อื เพือ่จงูใจใหป้ระชาชนใชร้ถโดยสารประจาํทาง
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มากขึน้ เพราะหากประชาชนส่วนใหญ่เดนิทางโดยอาศยัรถโดยสารประจําทาง กจ็ะช่วย
ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลง ทําให้การจราจรติดขดัน้อยลงและลดต้นทุนเวลาการ
เดนิทางของประชาชนได ้ทา้ยทีส่ดุจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของประเทศ 

ทีผ่า่นมาการกาํกบัดแูลการขนสง่รถโดยสารประจาํทางของประเทศไทยมกัเน้นที่
การกาํกบัดแูลราคา อยา่งไรกต็าม การกาํกบัดแูลดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะไมส่ามารถแกไ้ข
ปญัหาของการเดนิรถโดยสารประจาํทางในปจัจุบนั  เพราะขณะน้ีปญัหาหลกัคอื การมรีถ
ผดิกฏหมายเขา้มาในระบบมาก ทําใหผู้ป้ระกอบการเผชญิการแขง่ขนัทีรุ่นแรงเพราะถูก
แย่งส่วนแบ่งตลาดไป  นอกจากน้ี ยงัมปีญัหาเรื่องการทบัซ้อนเส้นทาง และค่าน้ํามนั
เชือ้เพลงิทีสู่งขึน้อย่างต่อเน่ือง  ดงันัน้ การกํากบัดูแลดา้นราคาอาจไม่ใช่คําตอบสุดทา้ย
ของการแก้ปญัหาเชงิระบบดงักล่าวได้  ฉะนัน้ แนวทางการพฒันาการเดนิรถโดยสาร
ประจําทางใหม้ปีระสทิธภิาพควรเน้นการกํากบัดูแลด้านคุณภาพการใหบ้รกิาร (service 

quality regulation) โดยเน้นการปรบัปรุงคุณภาพดา้นต่างๆ อาท ิความถี่ของรถโดยสาร
ประจําทาง ความตรงต่อเวลา การใหบ้รกิารทีมุ่่งเน้นความปลอดภยั ปรบัปรุงเสน้ทางให้
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผูโ้ดยสารเพื่อใหผู้โ้ดยสารเดนิทางอย่างสะดวก รวดเรว็ 
ลดการต่อรถลง รวมถงึปรบัปรุงป้ายจอดรถ ความสะอาดของรถโดยสารและอธัยาศยัทีด่ี
ของพนกังานขบัรถ เป็นตน้  

ในการพฒันาสาขาการขนสง่รถโดยสารประจาํทางโดยเน้นทีก่ารพฒันาเชงิคุณภาพ
ใหป้ระสบความสาํเรจ็  กรมการขนสง่ทางบกจาํเป็นตอ้งตดิตาม ตรวจสอบวา่ผูป้ระกอบการ
เดนิรถมผีลการดาํเนินงานเชงิคุณภาพสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณภาพการบรกิารขัน้ตํ่าที่
ระบุไว้หรอืไม่ โดยการอาศยัเทคโนโลยแีละระบบฐานขอ้มูลเขา้มาช่วยในการติดตาม 
ตรวจสอบการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการ รวมทัง้ประเมนิความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร 
เพราะความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร หรอืความต้องการของผูโ้ดยสารจะเป็นตวัสะทอ้นถงึ
ผลงานเชงิคุณภาพไดด้ทีีส่ดุ 

ส่วนท่ี 2 ต้นทุนการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

1. ภาพรวมอตุสาหกรรมการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทกุ 

การขนส่งสนิคา้ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางถนน โดยมสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 83.77 
ของการขนส่งสนิคา้ทุกรูปแบบ เน่ืองจากถนนมโีครงขา่ยและสิง่อํานวยความสะดวกใน
ปรมิาณมากและครอบคลุมทัว่ถงึ รวมถงึการใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ทางถนนมลีกัษณะเป็น
แบบประตูสูป่ระต ู ทาํใหก้ารขนสง่สนิคา้ทางถนนเป็นทีนิ่ยม (ตารางที ่11)  ในสว่นของ
ตลาดการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุกเป็นตลาดทีม่ผีูป้ระกอบการจาํนวนมากและสว่นใหญ่
มขีนาดเลก็ จากขอ้มลูสถติกิารจดทะเบยีนทัง้ผูป้ระกอบการรถบรรทุกไม่ประจําทางและ
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รถบรรทุกสว่นบุคคลของกรมการขนสง่ทางบก พบวา่มผีูป้ระกอบการทัง้สิน้ 281,237 ราย 
ซึง่เกอืบทัง้หมดเป็นขนาดเลก็ (รอ้ยละ 99.7) ขณะทีข่นาดกลางและขนาดใหญ่มน้ีอยมาก 
(ตารางที ่12) นอกจากน้ีรถบรรทุกยงัมจีํานวนมากและมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยใน 
ปี 2552 มรีถบรรทุกทัง้สิน้จาํนวน 785,355 คนั (ตารางที ่13) และมอีตัรารถจดทะเบยีนใหม่
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.31 ต่อปี (ตารางที ่14) 

ตารางท่ี 11 สดัส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศ จาํแนกตามรปูแบบการขนส่ง ปี 2552 

รปูแบบการขนส่ง สดัส่วน (ร้อยละ) 

ทางถนน 83.77 

ทางรถไฟ 2.20 

ทางน้ําภายในประเทศ 8.22 

ชายฝ ัง่ทะเล 5.80 

ทางอากาศ 0.02 

รวม 100.00 

ทีม่า: กระทรวงคมนาคม, 2553. 

ตารางท่ี 12 จาํนวนผูป้ระกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

ขนาดสถานประกอบการ จาํนวน สดัส่วน (ร้อยละ) 

เลก็ (มรีถ 1-10 คนั) 280,384 99.70 

กลาง (มรีถ 11-50 คนั) 718 0.26 

ใหญ่ (มรีถมากกวา่ 50 คนัขึน้ไป) 135 0.05 

รวม 281,237 100.00 

ทีม่า: กลุม่สถติกิารขนสง่ กองแผนงาน กรมการขนสง่ทางบก, สงิหาคม 2552. 

ตารางท่ี 13 จาํนวนรถบรรทุกทัง้ส้ิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

ประเภทรถบรรทุก จาํนวน สดัส่วน (ร้อยละ) 

ไมป่ระจาํทาง 154,298 19.65 

สว่นบุคคล 631,057 80.35 

รวม 785,355 100.00 

ทีม่า: กลุม่สถติกิารขนสง่ กองแผนงาน กรมการขนสง่ทางบก, 2552. 

ตารางท่ี 14 จาํนวนรถบรรทุกท่ีจดทะเบียนใหม่ ปี 2548-2551 

ประเภทรถบรรทุก 2548 2549 2550 2551 อตัราเพ่ิมเฉล่ีย 

ไมป่ระจาํทาง 13,138 10,759 12,512 13,964 2.10 

สว่นบุคคล 35,610 43,893 44,208 41,086 5.12 

รวม 48,748 54,652 56,720 55,050 4.31 

ทีม่า: กลุม่สถติกิารขนสง่ กองแผนงาน กรมการขนสง่ทางบก, 2552. 
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จากลกัษณะตลาดทีม่ผีูป้ระกอบการมากรายเช่นน้ีทําใหเ้กดิการแขง่ขนัดา้นราคา
ซึง่น่าจะเป็นผลด ีแต่การแขง่ขนัดงักลา่วกลบัมคีวามรุนแรงและเกดิประเดน็ปญัหาการตดั
ราคา เน่ืองจากผูป้ระกอบการบางรายไม่ทราบต้นทุนทัง้หมดของการประกอบการขนส่ง
สินค้าทําให้ราคาค่าขนส่งสินค้าที่ควบคุมด้วยกลไกตลาดเกิดความล้มเหลว (market 

failure) ทัง้น้ีการลดราคาเกนิระดบัทีเ่หมาะสมจะนําไปสู่การลดตน้ทุนการบํารุงรกัษาและ
ลดคุณภาพการบรกิารเพื่อคงกําไรในการประกอบการไว ้นอกจากน้ีผูป้ระกอบการอาจ
บรรทุกน้ําหนักเกนิเพื่อลดตน้ทุนต่อหน่วยซึง่สรา้งความเสยีหายกบัถนนและไมป่ลอดภยั 
รวมถงึไม่เกดิผลประโยชน์แก่สงัคมในระยะยาว ตลอดจนสรา้งความเสยีหายแก่ตลาด
โดยรวม นอกจากปญัหาทีก่ลา่วแลว้ยงัพบวา่ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ภายในประเทศยงั
เสยีเปรยีบผูป้ระกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ ประกอบกบัความผนัผวนของราคา
น้ํามนัเชือ้เพลงิทีม่แีนวโน้มสงูขึน้เป็นปญัหาต่อการกาํหนดอตัราค่าขนสง่สนิคา้ หากรฐัไม่
ตอ้งการใหส้ถานการณ์เป็นเช่นน้ีต่อไป กจ็าํเป็นตอ้งกําหนดนโยบายและกํากบัดูแลอตัรา
ค่าขนส่งสนิคา้และมาตรฐานความปลอดภยัของอุตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก
ใหม้คีุณภาพยิง่ขึน้เพือ่รองรบัการแขง่ขนัทีจ่ะรุนแรงขึน้ รวมถงึเตรยีมพรอ้มหากมกีารเปิด
เสรภีาคธุรกจิบรกิารในสาขาโลจสิตกิสต์ามขอ้ตกลงในประเทศกลุ่มสมาชกิอาเซยีนในการ
จดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 

ทัง้น้ีในการกาํหนดนโยบายและแนวทางการกาํกบัดแูลอตัราคา่ขนสง่สนิคา้จะตอ้ง
ทราบถงึตน้ทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก คณะวจิยัไดใ้ชข้อ้มลูจากการ
สํารวจต้นทุนการประกอบการ6จากผูป้ระกอบการที่ผลติสนิคา้และผูป้ระกอบการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกในสินค้า 13 ประเภท7 ครอบคลุม 14 พื้นที่8ทัว่ประเทศ   รวมจํานวน
ตวัอยา่ง 445 ราย และมจีาํนวนรถบรรทุก 12,029 คนั  สาํหรบัขอ้มลูทีนํ่ามาพจิารณาเป็น
ขอ้มูลทัง้ทางด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยด้านอุปสงค์มปีระเดน็ของลกัษณะสนิค้า เช่น 
ประเภท น้ําหนักและมลูค่า ในสว่นดา้นอุปทานมปีระเดน็ของประเภทรถทีใ่ชใ้นการขนสง่
สนิคา้ และระยะทาง ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีเป็นตวักําหนดตน้ทุนของการประกอบการขนสง่สนิคา้
ดว้ยรถบรรทุก และยงัทาํใหเ้ขา้ใจโครงสรา้งตน้ทุนและองคป์ระกอบของตน้ทุนประกอบการ 
จากนัน้จงึวเิคราะหป์ระสทิธภิาพเชงิต้นทุนเพื่ออธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุนและ

                                                        
6  ขอ้มูลดงักล่าวมาจากโครงการศกึษาต้นทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุกของ

กรมการขนสง่ทางบก 
7  สนิคา้ 13 ประเภทไดแ้ก่ หนิดนิทราย วสัดุก่อสรา้ง ซเีมนต ์ ขา้ว ยางพารา ผลติภณัฑ ์

มนัสาํปะหลงั ผกัสดและผลไม ้ อาหารแชแ่ขง็ ผลติภณัฑน้ํ์ามนัเชือ้เพลงิ สนิคา้เบด็เตลด็  
(โชวห์ว่ย) ออ้ย เคมภีณัฑ ์และสนิคา้อุตสาหกรรม (อุปกรณ์คอมพวิเตอร)์ 

8  พืน้ทีส่าํรวจ ไดแ้ก่ ชลบุร ีระยอง สระบุร ีกรุงเทพฯและปรมิณฑล สุราษฎรธ์านี นครศรธีรรมราช 
สงขลา นครราชสมีา ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครสวรรค ์เชยีงใหม ่และเชยีงราย 

 

 



 รายงานทดีอีารไ์อ ฉบบัที ่84 เดอืนกรกฎาคม 2553 (ฉบบัพเิศษ) 
 ตน้ทุนการประกอบการ: รถโดยสารประจาํทาง VS รถบรรทุกในประเทศไทย 

22 

ปจัจยักําหนดตน้ทุนซึ่งนํามาใชป้ระโยชน์ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการกํากบั
ดแูลทีถู่กทศิทางสาํหรบัการพฒันาอุตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 

2. การวิเคราะหต้์นทุนการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 

การวเิคราะห์ประสทิธภิาพดา้นต้นทุนของภาคการขนส่งสนิคา้ด้วยรถบรรทุกมี
จุดประสงค์เพื่อพจิารณาโอกาสในการขยายการใหบ้รกิารหรอืความจําเป็นในการจํากดั
ขนาดของอุตสาหกรรม และเพือ่ยกระดบัคุณภาพของภาคบรกิารขนสง่ อนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการกาํหนดนโยบายโดยรวมของอุตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก เน้ือหาใน
ส่วนน้ีประกอบดว้ยสามหวัขอ้ย่อย คอื (1) โครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้
ดว้ยรถบรรทุก  (2) แบบจําลองตน้ทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก  และ  
(3) การวเิคราะหต์น้ทุนและประสทิธภิาพเชงิตน้ทุน 

2.1 โครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 

โครงสร้างต้นทุนการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกสามารถจําแนก
ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการขนสง่สนิคา้ออกเป็นหา้กลุม่หลกัซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1) ดา้นทุนหรอืรถบรรทุก (capital expense) โดยครอบคลุมเฉพาะค่าเสือ่มราคา
ของรถบรรทุกทีผู่ป้ระกอบการใชใ้นการขนสง่สนิคา้ อย่างไรกต็ามค่าใชจ้่ายดา้นทุนน้ีควร
รวมค่าใชจ้่ายในตวัถงัและยกเครื่องยนต์แต่ไม่ไดนํ้ามานับรวมไวเ้น่ืองจากขอ้จํากดัของ
ขอ้มลู9  

2) ดา้นแรงงาน (remuneration) ซึง่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนักงาน ไดแ้ก่ 
เงนิเดอืนและคา่เบีย้เลีย้ง  

3) ดา้นเชือ้เพลงิทีใ่ชใ้นการขบัเคลื่อนรถบรรทุก ประกอบดว้ย น้ํามนัดเีซล และ 
ก๊าซ CNG โดยค่าใชจ้่ายในสว่นน้ีมลีกัษณะเป็นตน้ทุนผนัแปร  เน่ืองจากจะเป็นค่าใชจ้่าย
ต่อเมือ่มกีารขนสง่สนิคา้ 

4) ดา้นวสัดุสิน้เปลอืง เช่น น้ํามนัหล่อลื่น ยางรถยนต์ ค่าซ่อมบํารุงรกัษา โดยมี
ลกัษณะเป็นตน้ทุนกึง่ผนัแปรกึง่คงที ่กล่าวคอื ตน้ทุนกึง่ผนัแปรอาจคงทีใ่นบางช่วงเวลา
และอาจเป็นตน้ทุนผนัแปรไดเ้มือ่มกีารใหบ้รกิารหรอืผลติเพิม่ขึน้ 

5) คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ เชน่ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการบรหิารจดัการสาํนักงาน ดาํเนิน
ธุรกจิในการประกอบการขนสง่สนิคา้ เช่น เครื่องใชส้าํนักงาน ไฟฟ้า น้ําประปา โทรศพัท ์
คา่ธรรมเนียม ภาษ ีรวมถงึคา่ธรรมเนียมทีไ่มม่ใีบเสรจ็ 

                                                        
9  เน่ืองจากขอ้มูลจากการสํารวจไม่มกีารแยกแยะค่าใชจ้่ายในตวัถงัและยกเครื่องยนต์ออกมา

จากคา่ซ่อมบาํรงุรกัษาซึง่อยู่ในกลุ่มวสัดุสิน้เปลอืง และค่าใชจ้า่ยวสัดุสิน้เปลอืงสว่นใหญ่น่าจะ
ประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยสิน้เปลอืงอื่นๆ จงึไมไ่ดนํ้ามานบัรวมเป็นคา่ใชจ้า่ยดา้นทุน 
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จากการสาํรวจโครงสรา้งตน้ทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก โดย
จําแนกตามค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการออกเป็นห้าประเภทตามที่กล่าวไวแ้ล้วขา้งต้น 
พบวา่ คา่ใชจ้า่ยของผูป้ระกอบการสว่นใหญ่กระจุกตวัในกลุ่มค่าใชจ้่ายประเภทค่าเชือ้เพลงิ
รอ้ยละ 31.36 คา่ซ่อมบาํรุงรกัษารถบรรทุกรอ้ยละ 22.94 และคา่จา้งเงนิเดอืนและเบีย้เลีย้ง
ทีจ่า่ยใหแ้ก่พนกังานขบัรถบรรทุกรอ้ยละ 20.21 (ตารางที ่15) 

จากตารางที ่16 แสดงระยะทางและจาํนวนรถบรรทุกของผูป้ระกอบการทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอย่างพบวา่ ผูป้ระกอบการจาํนวน 445 ราย มรีถบรรทุกทัง้หมด 12,029 คนั และ
ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้คดิเป็นระยะทางรวมกนัทัง้สิน้ประมาณ 1,210 ลา้นกโิลเมตรต่อปี 
เมือ่คดิโดยเฉลีย่แลว้รถบรรทุกหน่ึงคนัขนสง่สนิคา้คดิเป็นระยะทาง 89,239 กโิลเมตรต่อปี 
(คาํนวณจากคา่เฉลีย่ของกโิลเมตรทาํการต่อรถบรรทุก)  

เมื่อพจิารณาต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อกโิลเมตรทําการจําแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
ทีเ่กดิขึน้  โดยเฉลีย่พบว่า  การขนส่งสนิคา้เกดิต้นทุนค่าใชจ้่าย 27.7 บาทต่อกโิลเมตร 
คา่ใชจ้า่ยสว่นใหญ่กระจุกตวัอยู่ในสว่นของค่าใชจ้่ายดา้นเชือ้เพลงิ วสัดุสิน้เปลอืงและการ
บาํรุงรกัษาสภาพรถบรรทุก และค่าจา้งแรงงาน ซึง่รวมกนัไดป้ระมาณ 25 บาทต่อกโิลเมตร 
(ตารางที ่17) 

ตารางท่ี 15 โครงสร้างต้นทุนการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทกุ 

ประเภทค่าใช้จ่าย รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
สดัส่วนต่อต้นทุนการประกอบการรวม  

(ร้อยละ) 

1. คา่ใชจ้า่ยทุน คา่เสือ่มราคา 5.85 

2. คา่แรงงาน • คา่ตอบแทนพนกังานขบัรถ 20.21 

  • คา่ตอบแทนผูช้ว่ย 4.93 

  • คา่ตอบแทนเจา้หน้าที ่ 2.36 

  รวมคา่ตอบแทน 27.49 

3. คา่เชือ้เพลงิ คา่เชือ้เพลงิ 31.36 

4. คา่ใชจ้า่ยวสัดุสิน้เปลอืง • น้ํามนัหลอ่ลืน่ 1.25 

  • ยางรถยนต ์ 3.78 

  • คา่ซ่อมบาํรุงรกัษา 22.94 

  • คา่ใชจ้า่ยในการลา้งรถ 2.02 

  • อืน่ๆ 2.00 

  รวมคา่ใชจ้า่ยวสัดุสิน้เปลอืง 31.99 

5. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 3.31 

รวม 100.00 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, การศกึษาต้นทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 
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ตารางท่ี 16 ระยะทางและจาํนวนรถบรรทกุของผูป้ระกอบการท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

กิโลเมตรทาํการ (กิโลเมตร) จาํนวนรถบรรทุก (คนั) 
กิโลเมตรทาํการต่อรถบรรทุก 

(กิโลเมตร/คนั) 

1,210,328,575 12,029 89,239 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, การศกึษาต้นทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

ตารางท่ี 17 ต้นทุนการประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทกุ จาํแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 
ประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุน (บาท/กิโลเมตร) 

ดา้นทุน 1.62 

ดา้นแรงงาน 7.62 

ดา้นเชือ้เพลงิ 8.69 

ดา้นวสัดุสิน้เปลอืง 8.87 

อืน่ๆ 0.92 

ต้นทุนการประกอบการเฉล่ีย 27.71 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, การศกึษาต้นทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

2.2 แบบจาํลองตน้ทนุการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 

ในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทุนและปจัจยักําหนดต้นทุนอื่นๆ ได้
นําเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกบัการผลติและต้นทุนการผลิตมาปรบัใช้และสร้าง
แบบจาํลอง Translog Cost Function เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผลผลติกบัตน้ทุนการ
ผลติ รวมถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัการผลติต่างๆ กบัต้นทุนการผลติ สําหรบัการ
กําหนดนโยบายและกํากบัทศิทางการพฒันาอุตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 
กล่าวคอืสมการตน้ทุนการประกอบการ (C) ขึน้อยู่กบัปรมิาณของธุรกจิ (q) และราคาของ
ปจัจยัการผลติต่างๆ สําหรบัการศกึษาน้ีใช้ระยะทางกโิลเมตรทําการขนส่งเป็นตวัแปร
สะทอ้นปรมิาณธุรกจิของผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ และกาํหนดใหผู้ป้ระกอบการใชป้จัจยั
การผลติทัง้สีไ่ดแ้ก่ ดา้นทุน แรงงาน น้ํามนัเชือ้เพลงิ และวสัดุสิน้เปลอืงในการใหบ้รกิาร
ขนส่งสนิคา้  ดงันัน้สมการตน้ทุนการผลติแบบ Translog จงึแสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง
ต้นทุนการประกอบการกบัปจัจยัต่างๆ ที่มผีลต่อต้นทุนการเดินรถ เช่น ปริมาณหรือ
ระยะทางทีผู่ป้ระกอบการใหบ้รกิารขนส่งผูโ้ดยสาร อตัราค่าจา้งแรงงาน อตัราค่าใชจ้่าย
น้ํามนัเชือ้เพลงิ อตัราคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการ และราคาทุน 

จากการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งตน้ทุนการประกอบการและปจัจยัการผลติ
ต่างๆ สามารถสรุปผลกระทบโดยเฉลี่ยของปจัจยัต่างๆ ต่อต้นทุนการขนส่งสนิค้าของ
รถบรรทุกโดยรวมไดต้ามตารางที ่18 เมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งราคาปจัจยัการ
ผลติทัง้สี ่พบวา่ คา่ใชจ้า่ยดา้นเชือ้เพลงิของรถบรรทุกมผีลกระทบต่อตน้ทุนการขนสง่ของ
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ผูป้ระกอบการมากทีสุ่ด กล่าวคอื หากราคาขายปลกีของน้ํามนัดเีซลปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
10 โดยทีป่จัจยัอื่นคงที ่ จะส่งผลทาํใหต้น้ทุนการขนสง่สนิคา้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.09 สาํหรบั
อตัราคา่จา้งแรงงานซึง่เป็นปจัจยัทีก่ระทบรองลงมา คอื หากมกีารปรบัเพิม่ค่าจา้งแรงงาน
ขึน้รอ้ยละ 10 โดยทีป่จัจยัอื่นคงที ่จะทําใหต้น้ทุนการขนส่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.67  ส่วน
ผลกระทบของค่าใช้จ่ายในส่วนของวสัดุสิ้นเปลอืงและทุนนัน้มน้ํีาหนักไม่มากเท่าเมื่อ
เทยีบกบัการเปลีย่นแปลงของราคาน้ํามนัและคา่จา้งแรงงาน 

ตารางท่ี 18 ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ ต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า 

รายละเอียด ผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง 
ถ้าปัจจยักาํหนดมีค่าเพ่ิมขึน้ 10%  

จะทาํให้ต้นทุนการขนส่งเพ่ิมขึ้น 

กโิลเมตรทาํการ 0.692  6.9% 

คา่ใชจ้า่ย:     

 -  ทุน 0.098  0.98% 

 -  แรงงาน 0.267  2.67% 

 -  เชือ้เพลงิ 0.409  4.09% 

 -  วสัดุสิน้เปลอืง 0.147  1.47% 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, การศกึษาต้นทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

หากพจิารณาในแงข่องการประหยดัต่อขนาด ณ ระดบักโิลเมตรทาํการโดยเฉลีย่ 
พบว่า ค่าความยดืหยุ่นทีค่ํานวณไดม้คี่าเท่ากบั 0.692 แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการ 
ส่วนใหญ่ยงัขาดประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้จงึทําใหไ้ม่ประหยดัต่อขนาด 
เน่ืองจากต้นทุนต่อกิโลเมตรทําการยงัอยู่ในระดบัที่สูง ฉะนัน้ในเชิงหลกัการการเพิ่ม
ประสทิธภิาพโดยทําใหต้้นทุนเฉลีย่ต่อหน่วยลดลงนัน้จําเป็นต้องเพิม่ปรมิาณธุรกจิหรอื
ระยะทางกโิลเมตรทําการในการขนส่งสนิคา้ เพื่อใหต้้นทุนการขนส่งสนิคา้โดยเฉลีย่ต่อ
กโิลเมตรลดตํ่าลง อยา่งไรกด็หีากคาํนึงถงึโครงสรา้งตลาดในปจัจุบนัจะพบวา่ ผูป้ระกอบการ
มจีํานวนมากและมรีถบรรทุกจํานวนมากถงึ 7 แสนกว่าคนัซึง่พรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารขนส่ง
สนิคา้แก่ผูว้า่จา้ง ดงันัน้ในทางปฏบิตัอิาจเป็นไปไดย้ากทีจ่ะขยายปรมิาณธุรกจิใหม้ากขึน้ 

การคํานวณตน้ทุนการขนส่งเฉลีย่ต่อกโิลเมตรของรถบรรทุกสามกลุ่ม ไดแ้ก่ รถ
พ่วงและรถกึ่งพ่วง รถตู้บรรทุก และรถบรรทุกประเภทอื่นๆ  ผลในภาพรวมพบว่าการ
ขนส่งสนิคา้ดว้ยรถพ่วงและรถกึ่งพ่วงมตีน้ทุนสงูกว่าการขนส่งดว้ยรถตูบ้รรทุกประมาณ 
1.25-2.56 บาทต่อกโิลเมตร แต่รถพว่งและรถกึง่พว่งกไ็ดเ้ปรยีบในดา้นน้ําหนกับรรทุกกวา่
รถตูบ้รรทุก ทัง้น้ีตน้ทุนการขนสง่จะมอีตัราลดลงเมือ่มกีารวิง่ในระยะทางกโิลเมตรทาํการ
ทีย่าวขึน้ (ตารางที ่19) ซึง่ขอ้มลูตน้ทุนการขนสง่สนิคา้น้ีจะนําไปใชใ้นการกําหนดตาราง
อตัราคา่ขนสง่สนิคา้ต่อไป 
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ตารางท่ี 19  ผลการประมาณต้นทุนการขนส่งสินค้าเฉล่ียต่อกิโลเมตร จาํแนกตามกิโลเมตรทาํการ
ต่อเท่ียวและประเภทรถบรรทกุ 

กิโลเมตรต่อเท่ียว 
ต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก (บาท/กม.) 

รถพ่วงและรถก่ึงพ่วง รถตู้บรรทุก อ่ืนๆ 

50 31.64 29.77 34.60 

100 27.64 26.01 30.22 

150 25.54 24.03 27.93 

200 24.15 22.72 26.40 

250 23.12 21.75 25.28 

300 22.31 20.99 24.40 

350 21.65 20.37 23.67 

400 21.09 19.85 23.07 

ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, การศกึษาต้นทุนการประกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก, รายงานการศกึษา
เสนอต่อกรมการขนสง่ทางบก, 2553. 

2.3 การวเิคราะหต์น้ทุนและประสทิธภิาพเชงิตน้ทุน 

การประเมนิประสทิธภิาพเชงิตน้ทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งสนิคา้
ดว้ยรถบรรทุกหรอืการคาํนวณระดบัของการประหยดัต่อขนาดธุรกจิของการขนส่งสนิคา้
ดว้ยรถบรรทุกแต่ละประเภท ไดแ้ก่ รถตูบ้รรทุก รถพว่งและรถกึง่พว่ง และรถบรรทุกอื่นๆ 
พบว่า ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถตูบ้รรทุกทัง้หมดยงัดําเนินการหรอืใชร้ถบรรทุก
ไมเ่ตม็ประสทิธภิาพ โดยมกีารใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้อยู่ในช่วงประหยดัต่อขนาด increasing 

return to scale (SCE<1) ดงัรปูที ่4 หมายถงึ ผูป้ระกอบการจะไดร้บัผลประโยชน์เพิม่ขึน้
หากมปีรมิาณธุรกจิเพิม่มากขึน้เพราะจะทาํใหต้น้ทุนเฉลีย่ต่อกโิลเมตรถูกลงกวา่เดมิ และ
ในสว่นของผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถพว่งและรถกึง่พว่ง พบวา่ ผูป้ระกอบการรอ้ยละ 
99.3 ใหบ้รกิารอยู่ในช่วงประหยดัต่อขนาด (SCE<1) ดงัรูปที ่5 ทัง้น้ีปรมิาณธุรกจิหรอื
กโิลเมตรทาํการทีผู่ป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถพว่งและรถกึง่พว่งอยู่ในช่วง constant 

return to scale (SCE=1) จะอยู่ทีป่ระมาณ 19.6 ลา้นกโิลเมตรต่อปี โดยผูป้ระกอบการจะมี
รถบรรทุกใหบ้รกิารประมาณ 195 คนั  นอกจากน้ียงัพบวา่มผีูป้ระกอบการจาํนวนสามราย 
ซึ่งเป็นส่วนน้อยมากที่ให้บริการขนส่งเกินกว่าระดบัที่มีประสิทธิภาพ ฉะนัน้การเพิ่ม
ปรมิาณธุรกจิ (เพิม่กโิลเมตรทําการ) ดว้ยจํานวนรถบรรทุกทีผู่ป้ระกอบการมอียู่อาจไม่
เหมาะสมนัก เพราะจะทําใหต้้นทุนเฉลีย่ต่อกโิลเมตรเพิม่ขึน้ และในส่วนผูป้ระกอบการ
ขนส่งสนิค้าด้วยรถบรรทุกประเภทอื่นๆ (รถกระบะบรรทุกขนาดต่างๆ รถบรรทุกวตัถุ
อนัตราย รถบรรทุกของเหลว และรถบรรทุกเฉพาะกจิ) พบวา่ สว่นใหญ่ขาดประสทิธภิาพ
ในการประกอบการซึง่แสดงผลในทศิทางทีค่ลา้ยคลงึกบักรณีของรถพว่งและรถกึง่พว่ง ดงั
รปูที ่6 
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รปูท่ี 4 ประสิทธิภาพเชิงต้นทุน (Cost Efficiency) ของการขนส่งสินค้าด้วยรถตู้บรรทกุ 
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ผูป้ระกอบการประมาณรอ้ยละ 99 
ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

SCE<1 SCE>1 

ผูป้ระกอบการทัง้หมด 
ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

SCE<1 
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รปูท่ี 6 ประสิทธิภาพเชิงต้นทุน (Cost Efficiency) ของการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกประเภทอ่ืนๆ 
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จากการวเิคราะหต์น้ทุนและประสทิธภิาพเชงิตน้ทุนสรุปไดว้่าผูป้ระกอบการส่วน
ใหญ่ยงัประกอบการไดไ้มเ่ตม็ประสทิธภิาพมากนกั เน่ืองจากตน้ทุนต่อกโิลเมตรทาํการยงั
อยู่ในระดบัทีสู่งและยงัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพไดโ้ดยเพิม่ปรมิาณธุรกจิหรอืระยะทาง
กโิลเมตรทาํการเพือ่ทาํใหต้น้ทุนเฉลีย่ต่อหน่วยลดลง อย่างไรกต็ามสถานการณ์ตลาดทีม่ ี
การแขง่ขนัรุนแรงและมผีูป้ระกอบการขนสง่จาํนวนมากทาํใหโ้อกาสทีจ่ะขยายปรมิาณธุรกจิ
หรอืเพิม่กโิลเมตรทําการอาจทําไดค้่อนขา้งยาก ขอ้สรุปจากการวเิคราะหน้ี์เป็นประเดน็
เชงินโยบายทีส่าํคญัคอื อุตสาหรรมการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุกมจีาํนวนผูป้ระกอบการ
และรถบรรทุกทีใ่หบ้รกิารมากเกนิไปโดยเฉพาะในภาวะทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวัลง เมือ่มกีาร
แขง่ขนักนัสงูย่อมกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการเลอืกใชก้ารตดัราคาเพื่อจูงใจใหลู้กคา้เลอืกใช้
บรกิารของตนซึง่อาจเป็นผลดใีนระยะสัน้แก่ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้รกิาร แต่ในระยะยาว
จะทําใหก้ลไกตลาดลม้เหลวเน่ืองจากการลดราคาโดยไม่ลดคุณภาพเป็นเรื่องกระทําได้
ยาก ถา้ลดตน้ทุนการประกอบการจนเกนิระดบัทีเ่หมาะสมผูป้ระกอบการอาจจะลดคุณภาพ
ของการใหบ้รกิาร เช่น ลดค่าซ่อมบํารุงรกัษา กอ็าจส่งผลต่อความปลอดภยั นอกจากน้ี
การลดตน้ทุนการประกอบการยงัทาํใหผู้ป้ระกอบการเลอืกทีจ่ะบรรทุกน้ําหนักเกนิเพือ่ลด
ตน้ทุนต่อหน่วย ซึง่สง่ผลต่อผูป้ระกอบการรายอื่นใหไ้มม่ทีางเลอืกและตอ้งบรรทุกน้ําหนัก
เกินเพื่อให้แข่งขนัได้ ประกอบกบัการขาดความเขม้งวดในการบงัคบัใช้กฏหมายอาจ 
ทําใหเ้กดิการทุจรติของเจ้าพนักงาน เช่น ปญัหาส่วย ซึ่งเป็นผลเสยีกบัระบบตลาดและ
ความเสยีหายของถนนและสง่ผลใหต้น้ทุนของสงัคมโดยรวมสงูขึน้ 

ผูป้ระกอบการ
ประมาณรอ้ยละ 90 
ไมม่ปีระสทิธภิาพ 

SCE<1 SCE>1 
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หากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการขนส่งสนิค้าด้วยรถบรรทุกยงัเป็นเช่นน้ี
ต่อไปยอ่มสง่ผลเสยีต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร ความปลอดภยั และความเชื่อมัน่ของลกูคา้
ทัง้ในและต่างประเทศที่ต้องการได้บรกิารที่มคีุณภาพ ดงันัน้ควรมกีารกํากบัดูแลการ
ขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุกโดยเฉพาะการกํากบัดูแลอตัราค่าขนส่งสนิคา้เพื่อจดัระเบยีบ
ตลาดภายในประเทศ รวมถึงสร้างความพร้อมและความเข้มแขง็ให้กบัผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของไทยก่อนมีการเปิดเสรีการค้าและบริการและการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพราะถ้าหากผูป้ระกอบการจดัการขนส่งต่างชาต ิ(logistics 

service provider) สามารถเขา้มาในธุรกจิไดอ้ย่างเสรกีจ็ะตกัตวงผลประโยชน์และกดราคา
ค่าขนส่งกบัผู้ประกอบการรถบรรทุกของไทย (trucker) นอกจากน้ีควรมกีารกํากบัดูแล
ดา้นคุณภาพของผูป้ระกอบการโดยกําหนดเงื่อนไขการเขา้ตลาดทีเ่หมาะสมเพื่อควบคุม
ปรมิาณรถบรรทุกไมใ่หม้ากเกนิไป 

3. การกาํกบัดแูลอตัราค่าขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกของประเทศไทย 

จากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุกทีม่กีารแขง่ขนัสงู
และมกีารตดัราคาทาํใหก้ลไกตลาดลม้เหลวตามทีก่ล่าวมา ฉะนัน้เพื่อใหก้ลไกตลาดทาํงาน
ได ้ควรมกีารกํากบัดูแลอตัราค่าขนส่งสนิคา้โดยการใชต้ารางอตัราค่าขนส่งสนิคา้เพื่อให้
ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทาง และตารางดงักล่าวสามารถปรบัเปลี่ยนอตัราค่าบรกิาร
ขนส่งสนิคา้ขึน้ลงไดเ้มื่อราคาปจัจยัการผลติเปลีย่นแปลงไป เช่น ค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิและ
คา่แบตเตอรี ่รวมถงึเพือ่สรา้งความโปร่งใสในการปรบัราคา เพราะมเีกณฑก์ารปรบัอตัรา
ราคาขึน้ลงทีช่ดัเจน นอกจากการกําหนดตารางอตัราค่าบรกิารแลว้ ควรมกีารกํากบัดูแล
ดา้นความปลอดภยัและเขม้งวดในการควบคุมน้ําหนักบรรทุกควบคู่กนั รวมไปถงึควรมี
การกํากบัดูแลด้านคุณภาพของผูป้ระกอบการโดยกําหนดเงื่อนไขการเขา้ออกตลาดที่
เหมาะสมเพือ่ควบคุมจาํนวนผูป้ระกอบการและปรมิาณรถบรรทุกไมใ่หม้ากเกนิไป 

จากการทบทวนกลไกราคาคา่ขนสง่สนิคา้ของต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรปและ
สหรฐัอเมรกิา พบวา่ ในปจัจุบนัอตัราคา่ขนสง่สนิคา้เป็นไปตามกลไกตลาด อย่างไรกต็าม
ในอดตีประเทศดงักล่าวเคยใชก้ารกํากบัดูแลดา้นราคาเพื่อแกป้ญัหากลไกตลาดลม้เหลว
ด้วยวตัถุประสงค์ของการกํากบัดูแลราคาค่าขนส่งทางถนนที่แตกต่างกนั เช่น ในกลุ่ม
สหภาพยุโรปกํากบัดแูลเพือ่ใหก้ารขนสง่ทางรางสามารถแขง่ขนักบัการขนสง่ทางถนนได ้
และในสหรฐัอเมรกิาใชก้ารกํากบัดแูลเพือ่ไมใ่หเ้กดิการตดัราคาของผูป้ระกอบการรายใหญ่
ทีม่อีํานาจเหนือตลาด ทัง้น้ีเมื่อกลไกตลาดกลบัมาทํางานได้เป็นปกตกิส็ามารถผ่อนผนั
กฎระเบยีบและผอ่นคลายการกาํกบัดแูล (deregulation) ดา้นราคาได ้

ในอดตีกลไกการกําหนดราคาค่าขนส่งสนิค้าของประเทศไทยใช้องค์การรบัส่ง
สนิค้าและพสัดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.) เป็นเครื่องมอืของรฐัในการถ่วงดุลอตัราค่าขนส่งสนิค้า 
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เน่ืองจากรฐัไมส่ามารถควบคุมอตัราคา่ขนสง่ของเอกชนได ้แต่ใชอ้ตัราค่าขนสง่สนิคา้ของ 
ร.ส.พ.10 ในการควบคุมราคาตามกลไกตลาดและเอกชนใชเ้ป็นราคาอา้งองิ โดยการกําหนด
และควบคุมราคาเป็นไปตามนโยบายของรฐับาล ผา่นทางคณะกรรมการควบคุมการขนสง่
ทางบกกลางและกรมการขนสง่ทางบกซึง่ควบคุมอตัราค่าขนสง่สนิคา้และน้ําหนักบรรทุก 
แต่ภาครฐัยุบเลกิ ร.ส.พ. ไปตัง้แต่ปี 2548  จงึจาํเป็นตอ้งพจิารณาเลอืกใชแ้นวทางอื่นใน
การกาํหนดอตัราคา่ขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุก 

การใช้ตารางอัตราค่าขนส่งสินค้าเพื่อกํากับดูแลตลาดและให้ผู้ประกอบการ
สามารถปรบัอตัราค่าขนส่งสนิคา้ไดอ้ย่างโปร่งใสเมื่อตน้ทุนประกอบการเปลีย่นแปลงไป 
เช่น ราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิ โดยการกําหนดตารางอตัราค่าขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทุกจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพการบรกิาร นอกจากน้ีตารางอตัราค่า
ขนส่งสนิค้ายงัเป็นราคาอ้างองิที่สะท้อนต้นทุนการประกอบการทัง้หมดและยงัเป็นการ
ประกนัว่าผูป้ระกอบการจะได้รบัอตัราค่าขนส่งไม่ตํ่าไปกว่าน้ี อกีทัง้ผูป้ระกอบการราย
ใหม่และผูป้ระกอบการรายย่อยสามารถใชต้ารางสาํหรบัการคํานวณอตัราค่าขนส่งสนิคา้ 
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหม่มกัไม่ทราบว่าตน้ทุนการประกอบการขนส่งสนิคา้ดว้ย
รถบรรทุกมตี้นทุนแฝงสูง เช่น ความเสยีหายจากการขโมยน้ํามนัเชื้อเพลงิ ซึ่งทําให้มี
แนวโน้มวา่จะตัง้ราคาตํ่ากวา่ตน้ทุนเพราะไมท่ราบตน้ทุนจรงิทัง้หมดทีจ่ะเกดิขึน้  

สําหรบัการกําหนดตารางอตัราค่าขนส่งสนิคา้สามารถกระทําไดโ้ดยใหผ้่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการควบคุมการขนสง่ทางบกกลางเพือ่ใชเ้ป็นเพยีงแนวทางโดยไม่
มผีลบงัคบัใช ้ทัง้น้ีภาครฐัควรมบีทบาทในการแทรกแซงน้อยทีสุ่ด เหตุผลทีไ่ม่บงัคบัใช้
ตารางดงักล่าวเน่ืองจากตน้ทุนของการขนสง่สนิคา้ขึน้กบัปจัจยัหลายอย่าง เช่น ประเภท
การบรกิารที่ต่างกนัไปตามประเภทสนิค้า พื้นที่ที่ใหบ้รกิารที่มคีวามต้องการการขนส่ง
มากน้อยแตกต่างกนั ความลาดชนัของเสน้ทาง และคุณภาพการบรกิาร ซึง่ปจัจยัดงักล่าว
เป็นตวักําหนดตน้ทุนใหม้คีวามแตกต่างกนั ในส่วนของการจูงใจใหผู้ป้ระกอบการขนส่ง
สนิค้าด้วยรถบรรทุกยอมรบัและใช้ตารางอตัราค่าขนส่งสนิค้านัน้ควรเป็นบทบาทของ
สหพนัธ์ที่มาจากการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง โดยสหพนัธ์ต้องเป็นผู้ดูแลและมี
บทลงโทษสมาชกิทีไ่ม่ปฏบิตัติาม ขณะเดยีวกนักรมการขนส่งทางบกกต็้องใหอ้ํานาจใน
การดูแลสมาชกิแก่สหพนัธ ์ หมายถงึ กรมการขนส่งทางบกตอ้งรบัฟงัและยอมรบัความ
คดิเหน็ของสหพนัธ ์ซึง่จะทําใหส้หพนัธเ์ป็นทีพ่ึง่ของสมาชกิและเป็นช่องทางการสื่อสาร

                                                        
10  อตัราคา่ขนสง่จะแบง่เป็นอตัราหมายเลข 1 (ตารางอตัราคา่ขนสง่ตามจงัหวดั/อาํเภอตน้ทาง-

ปลายทาง) และอตัราหมายเลข 2 (อตัราคา่ขนสง่ตามระยะทาง หากไมม่ตีน้ทาง-ปลายทางใน
ตารางอตัราหมายเลข 1)  โดยทีแ่นวนโยบายของรฐับาลในการจดัตัง้ ร.ส.พ. เพือ่ใหบ้รกิาร
ขนสง่สนิคา้แก่ประชาชน หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิใหม้อีตัราคา่ขนสง่ทีแ่น่นอนและมี
คา่ใชจ้า่ยในระดบัประหยดั 
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และใหส้มาชกิรอ้งเรยีนกบักรมการขนส่งทางบกโดยผ่านสหพนัธ์ได ้อย่างไรกต็ามอตัรา
ดงักล่าวเป็นเพยีงแนวทางในการกําหนดราคา ซึ่งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถ 
ตกลงราคาค่าบรกิารไดต้ามคุณภาพการใหบ้รกิารและลกัษณะการบรกิารทีต่รงกบัความ
ตอ้งการ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการอาจไม่ปรบัราคาค่าขนส่งในเสน้ทางทีม่กีารแขง่ขนักนั
สงูแมว้า่สามารถใหป้รบัขึน้ราคาไดก้ต็าม  

4. ประโยชน์ของการกาํหนดตารางอตัราค่าขนส่งสินค้า 

ประโยชน์ของการนําตารางอตัราค่าขนส่งสนิค้ามาใช้คอื อุตสาหกรรมมตีาราง
อตัราคา่ขนสง่สนิคา้เป็นแนวทางหรอืเป็นราคาอา้งองิสาํหรบัการคดิค่าบรกิารขนสง่สนิคา้
โดยเฉพาะกบัผูป้ระกอบการรายใหมซ่ึง่จะชว่ยลดปญัหาการตดัราคาและทาํใหก้ลไกตลาด
กลบัมาทาํงานได ้ทัง้น้ีหากกลไกตลาดยงัไมส่ามารถควบคุมอุตสาหกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพ
ไดแ้ละมกีารเปิดเสรทีาํใหผู้ป้ระกอบการการจดัการขนสง่ต่างชาตเิขา้มาตกัตวงผลประโยชน์
และกดราคาค่าขนส่งกบัผูป้ระกอบการรถบรรทุกไทยกจ็ะทําใหป้ระเทศเสยีผลประโยชน์
มากขึน้ สาํหรบัขอ้แนะนําของการนําตารางอตัราค่าขนส่งสนิคา้มาใชค้อื จะตอ้งมกีาร
ปรบัปรุงตารางอตัราค่าขนสง่สนิคา้อยู่เสมอเมือ่ราคาปจัจยัการผลติเปลีย่นแปลงไประดบั
หน่ึงซึ่งมกัขึน้ลงตามภาวะเศรษฐกจิ หากไม่มกีารปรบัปรุงตารางอตัราค่าขนส่งกจ็ะเป็น
การใหแ้นวทางราคาคา่บรกิารทีผ่ดิพลาดกบัผูป้ระกอบการขนสง่ดว้ยรถบรรทุก  

ประโยชน์ทีแ่ต่ละฝา่ยจะไดร้บัจากการทราบโครงสรา้งตน้ทุนการขนสง่สนิคา้ดว้ย
รถบรรทุกซึง่แบง่ออกเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ต่อผูบ้รโิภค และต่อภาครฐั มดีงัน้ี 

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก: การทราบโครงสรา้งตน้ทุน
สามารถนําไปสู่การกําหนดตารางอตัราค่าขนสง่สนิคา้เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ป็นแนวทาง 
โดยผูป้ระกอบการสามารถปรบัอตัราค่าขนส่งสนิค้าขึน้ลงได้ตามราคาปจัจยัการผลติที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําให้เกิดความโปร่งใสในโครงสร้างอัตราค่าขนส่งสินค้า  และ
ผูป้ระกอบการขนส่งรวมถงึผูบ้รโิภคไดร้บัอตัราค่าขนสง่ทีเ่ป็นธรรม นอกจากน้ียงัช่วยลด
ปญัหาการตดัราคาและทําใหผู้ป้ระกอบการสามารถพฒันาการใหบ้รกิารและแข่งขนัใน
ระดบัสากลได ้

ประโยชน์ต่อผู้บริโภคท่ีใช้บริการ: การกําหนดอตัราค่าขนส่งสนิคา้ทีส่ะทอ้น
ตน้ทุน รวมทัง้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานความปลอดภยัและคุณภาพการบรกิารจะสรา้งความ
เป็นธรรมแก่ผูบ้รโิภคในแง่อตัราค่าขนส่งสนิคา้มคีวามสอดคลอ้งกบัคุณภาพการบรกิาร 
เชน่ทาํใหม้กีารสง่สนิคา้ตรงเวลาและไมเ่กดิความเสยีหายต่อสนิคา้ 

ประโยชน์ต่อภาครฐั: หากภาครฐัต้องการใหผู้ป้ระกอบการขนส่งสนิค้าดว้ย
รถบรรทุกปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารกส็ามารถใชก้ารกํากบัดูแลอตัราค่าขนส่งสนิคา้
ควบคูก่บัการดแูลดา้นคุณภาพและความปลอดภยั ซึง่การดาํเนินการดงักล่าวย่อมก่อใหเ้กดิ
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ตน้ทุน (เช่น การกําหนดใหผู้ป้ระกอบการใชเ้ทคโนโลยกีารตดิตามรถ (global positioning 

system: GPS) การกําหนดใหม้กีารประกนัภยั การเขม้งวดกบัการบรรทุกน้ําหนักเกนิ) 
การทราบโครงสรา้งตน้ทุนจะเป็นประโยชน์ต่อภาครฐัในแง่การมขีอ้มูลสาํหรบัการกํากบั
ดูแล ในขณะเดยีวกนัหากผูป้ระกอบการมตีน้ทุนเพิม่ขึน้อนัเน่ืองมาจากการดําเนินการ
ตามนโยบายของรฐั กส็ามารถจะปรบัอตัราคา่ขนสง่ใหส้อดคลอ้งตามตน้ทุนไดอ้ยา่งโปรง่ใส 

นอกจากน้ีตน้ทุนการขนสง่ดว้ยรถบรรทุกในปจัจุบนัยงัไมไ่ดร้วมผลกระทบภายนอก 
(externalities cost) อาท ิการทําลายพืน้ผวิถนน การเกดิอุบตัเิหตุ และมลพษิ ดงันัน้หาก
ประเทศไทยจะเตรยีมความพรอ้มเพือ่กา้วสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ภาครฐัควรกําหนดให้
มกีารคํานวณต้นทุนผลกระทบภายนอกรวมเข้ากบัต้นทุนการประกอบการด้วย เพื่อ
กาํหนดนโยบายคา่ผา่นทางทีเ่หมาะสมเชน่เดยีวกบักรณีทีส่หภาพยุโรปไดด้าํเนินการ  

สรปุ 

การทีภ่าครฐัรบัทราบต้นทุนประกอบการของอุตสาหกรรมจะทําใหม้พีื้นฐานใน
การกํากบัดูแลที่เหมาะสม เน่ืองจากว่าการกําหนดมาตรฐานบรกิารและความปลอดภยั
ลว้นกระทบต่อตน้ทุน ซึง่ย่อมจะมผีลต่อการกําหนดอตัราค่าบริการอย่างเป็นธรรมด้วย  
ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการหาค่าถวัเฉลีย่ต้นทุนของอุตสาหกรรมโดยวธิเีศรษฐมติ ิ ถ้า
ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มตีน้ทุนสงูอาจเพราะรถเก่า ทาํใหค้า่เฉลีย่ตน้ทุนของอุตสาหกรรม
ค่อนขา้งสงู  หากภาครฐัใชต้น้ทุนประกอบการของอุตสาหกรรมเป็นฐานของการกําหนด
อตัราราคา กจ็ะทําใหผู้ป้ระกอบการทีม่ปีระสทิธภิาพในการดําเนินการหรอืมตี้นทุน
ประกอบการตํ่าเป็นผูท้ี่ได้ประโยชน์  การกําหนดอตัราค่าบรกิารองิตามต้นทุนดงักล่าว
อาจสรา้งแรงจงูใจใหผู้ป้ระกอบการพยายามเพิม่ประสทิธภิาพของการประกอบการและลด
ต้นทุนลงได้ ซึ่งก็จะส่งผลดต่ีอผูร้บับรกิารในที่สุด   ฉะนัน้ ภาครฐัควรทราบขอ้มูลและ
ปรบัปรุงฐานขอ้มูลใหท้นัสมยัอย่างสมํ่าเสมอเพื่อประโยชน์ในการกํากบัดูแลและนําไปสู่
การยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมการเดนิรถโดยสารประจาํทางและรถบรรทุกใหม้กีาร
บรกิารขนสง่อยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการเขา้เป็นสมาชกิ
ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปี 2558 ต่อไป   
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