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บทสรุปผูบริหาร 

การวิเคราะหผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากรายจายของรัฐ  
ในสาขาการขนสง 

สุเมธ องกิตติกุล 
 

 
โครงสรางพื้นฐานดานการขนสงมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ และการดําเนินชีวิตประจําวันของ

ประชาชน ภาครัฐมีการใชจายเพื่อการพัฒนา บํารุงรักษา และใหบริการดานการขนสงเปนเงินจํานวนมาก 
การประเมินและวัดขนาดของผลประโยชนในดานการขนสงจากการใชจายของภาครัฐ จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
มาก 

ในการประเมินผลประโยชนจากโครงการดานระบบการขนสงของภาครัฐ สวนใหญเปนการ
วิเคราะหโครงการเปนกรณีๆ โดยสวนใหญใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนเปนวิธีการประเมิน
หลัก อยางไรก็ดี การประเมินรายจายของภาครัฐในดานการขนสง โดยเฉพาะโครงการดานการบํารุงรักษา
และใหบริการถนน เปนเร่ืองท่ีซับซอน เนื่องจากผลประโยชนของถนนมีลักษณะเปนผลกระทบเชิง
โครงขาย กลาวคือการพัฒนาโครงขายเพียงจุดเล็กๆ ในระบบ อาจสงผลประโยชนในวงกวาง และการ
ประเมินรายจายของภาครัฐในสวนของการพัฒนาและบํารุงรักษาถนน สวนใหญเปนรายจายในลักษณะของ
งบประมาณประจําป ซ่ึงเปนคาใชจายดานการบํารุงรักษาถนน คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา และ
คาใชจายดานการบังคับใชกฎหมายและการดูแลดานความปลอดภัย ซ่ึงทําการประเมินผลประโยชนใน
ลักษณะเปนโครงการไดยาก 

บทความนี้ เสนอวิธีการประเมินผลประโยชน โดยการคํานวณการใชประโยชนของประชาชนใน
ดานการขนสงโดยใชรายจายดานการเดินทางและขนสงของประชาชน ซ่ึงคาใชจายของประชาชนนี้ แสดง
ถึงการใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงท่ีรัฐจัดสรางข้ึน โดยการประเมินผลประโยชนของ
ประชาชน แบงเปนผลประโยชนจากการเดินทาง และผลประโยชนจากการขนสง ในสวนรายจายของ
ภาครัฐ บทความนี้ประเมินคาใชจายของภาครัฐในสวนของถนนเปนหลัก ซ่ึงจะทําการคํานวณการใชงาน
ตามหนวยการขนสง และประเมินคาใชจายของภาครัฐในสวนของรัฐวิสาหกิจท่ีมีการกําหนดราคาตํ่ากวาทุน 
เพื่อเปนบริการสาธารณะ ซ่ึงประชาชนท่ีใชบริการจะเปนผูไดรับประโยชนนั้น 

ผลการวิเคราหพบวา รายจายของภาครัฐดานการขนสงกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยท่ีการกระจายตัวของผลประโยชนจําแนกตามกลุมรายไดนั้น พบวาผูไดรับประโยชนจากรายจายของ
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ภาครัฐในระบบถนนคือผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลเปนหลัก และกลุมรายไดท่ีไดรับประโยชนมากท่ีสุด ไดแก
กลุมท่ีมีรายไดสูงสุด  แตถาเราพิจารณารวมรายจายของภาครัฐในสวนของการใหเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจใน
เขตกรุงเทพฯ (ไดแก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ) พบวาการกระจายตัวของผลประโยชนนั้นดีข้ึน โดย
ผลประโยชนจากระบบขนสงสาธารณะท่ีตกสูประชากรกลุมตางๆ มีการกระจายตัวสูกลุมประชากรท่ีมี
รายไดนอยมากข้ึน  

สวนผลการวิเคราะหผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตามกลุมรายไดตางๆ ของภูมิภาคตางๆ 
พบวา ผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐท่ีตกสูระบบขนสงสาธารณะมีสัดสวนนอย ซ่ึงระบบขนสง
สาธารณะเปนระบบท่ีคนรายไดนอยสามารถใชบริการได (ไมจําเปนตองมีรถยนตเปนของตัวเอง) อันแสดง
ถึงนโยบายของภาครัฐท่ีสงเสริมการใชงานรถยนตสวนบุคคลมากกวาระบบขนสงสาธารณะ และการท่ี
ผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตกสูประชาชนท่ีใชรถยนตสวนบุคคล ทําใหสัดสวนผลประโยชนจาก
รายจายของภาครัฐดานการเดินทาง ตกสูประชาชนกลุมรายไดสูงเปนสวนใหญ 
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บทความเรื่อง 

การวิเคราะหผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากรายจายของรัฐ  
ในสาขาการขนสง 

สุเมธ องกิตติกุล 

1.  บทนํา 

การพัฒนาระบบขนสง มีผลประโยชนตอประชาชนในหลายๆ ดาน โครงสรางพื้นฐานดานการ
ขนสง ทําใหประชาชนสามารถเดินทางไปทํากิจกรรมตางๆ ท่ีจําเปนตอชีวิตประจําวันไดสะดวก และ
รวดเร็ว เชนประชาชนเดินทางไปทํางานประจําวัน เกษตรกรขนสงสินคาเกษตรไปยังตลาด นักเรียน
เดินทางไปโรงเรียน แตระดับของผลประโยชนของการพัฒนาระบบขนสงท่ีตกไปสู ประชาชนนั้น 
แตกตางกันออกไปตามพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาระบบขนสง และตามการใชงานของประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ 
และประชาชนบางคร้ังก็เลือกท่ีพักอาศัยตามระดับการใหบริการของระบบขนสงในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

ในการประเมินและวัดขนาดของผลประโยชนในดานการขนสงนั้น สวนใหญใชการประเมิน
ประโยชนเปนรายโครงการ ซ่ึงจะมีการประเมินผานกระบวนการวิเคราะหตนทุนและประโยชน (Cost-
Benefit Analysis) อยางไรก็ดี ยังมีการวัดผลประโยชนท่ีประชาชนกลุมตางๆ (เชนการจําแนกตามกลุม
รายได หรือจําแนกตามพ้ืนท่ี) ท่ีไดรับจากโครงการของรัฐ ซ่ึงเปนเคร่ืองมือหนึ่งทางเศรษฐศาสตรการคลัง 
หรือปจจุบันมักเรียกวาเศรษฐศาสตรภาครัฐ (Economics of the Public Sector)  

บทความนี้ จะประยุกตใชการวิเคราะหผลประโยชนท่ีประชาชนไดรับ (Benefit Incidence) จาก
การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงของภาครัฐ โดยจะแสดงถึงการกระจายของผลประโยชนของ
ภาครัฐ ตอประชาชนกลุมตางๆ โดยใชขอมูลการสํารวจการใชจายภาคครัวเรือน ประกอบกับขอมูลการ
สํารวจการเดินทางของประชาชนประกอบ  

ในหัวขอท่ี 2 ของบทความนี้จะกลาวถึงแนวคิดดานการประเมินผลประโยชนจากโครงการดาน
ระบบขนสงของภาครัฐ หัวขอท่ี 3 จะกลาวถึงวิธีการคํานวณผลประโยชนท่ีใชในบทความนี้ หัวขอท่ี 4 
นําเสนอผลการวิเคราะหผลประโยชนของภาครัฐ และหัวขอท่ี 5 นําเสนอบทสรุปของการศึกษานี้ 



6 บทความเร่ือง การวิเคราะหผลประโยชนที่ประชาชนไดรับจากรายจายของรัฐในสาขาการขนสง 
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2. แนวคิดการประเมินผลประโยชนจากโครงการดานระบบขนสงของภาครัฐ 

ในการประเมินผลประโยชนจากโครงการดานระบบขนสงของภาครัฐ สวนใหญเปนการวิเคราะห
โครงการเปนกรณีๆ โดยที่สวนใหญใชวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน โดยท่ีการวิเคราะห
โครงการนี้ จะมีการประมาณตนทุนของโครงการและประเมินผลประโยชนของโครงการตลอดอายุของ
โครงการ เชน การกอสรางถนน ซ่ึงจะประเมินผลประโยชนจากถนนในชวงระยะเวลาประมาณ 15 ป หรือ
โครงการรถไฟฟา ซ่ึงมีการประเมินผลประโยชน อยางไรก็ดี การวิเคราะหโครงการในลักษณะนี้ มันเปน
การประเมินผลประโยชนทางตรงของโครงการ และพิจารณาประชาชนท่ีไดใชงานโครงการนี้ เปนผูไดรับ
ประโยชนหลัก ในขณะท่ีมีการวิเคราะหผลประโยชนทางออมและประชาชนท่ีไมไดรับประโยชนโดยตรง
จากโครงการนอยมาก 

ในประเทศญ่ีปุน ไดมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลประโยชนจากโครงการ โดยใชวิธี Benefit 
Incidence Matrix (Morisugi et al., 1993) ซ่ึงเปนการสรางตารางสําหรับวิเคราะหผลประโยชนท่ีตกสู
ประชาชนในกลุมตางๆ ท้ังประชาชนท่ีไดรับประโยชน และผูท่ีไดรับผลกระทบ (Negative Impacts) โดย
พิจารณาท้ังกลุมของประชาชน (ผูใชงาน และผูไมไดใชงาน) และพิจารณาท้ังในสวนของประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบในพ้ืนท่ีตางๆ ซ่ึงจะมีระดับของผลประโยชนและผลกระทบท่ีแตกตางกันออกไป 

อยางไรก็ดี การประเมินรายจายของภาครัฐในดานการขนสง โดยเฉพาะโครงการดานถนน เปน
เร่ืองท่ีซับซอน เนื่องจากผลประโยชนของถนน มีลักษณะเปนผลกระทบเชิงโครงขาย (Network Effects) 
ซ่ึงการพัฒนาโครงขายเพียงจุดเล็กๆ ในระบบ อาจสงผลประโยชนในวงกวาง และการประเมินรายจายของ
ภาครัฐ ในการใหบริการถนน ซ่ึงสวนใหญเปนการบํารุงรักษาถนนใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ โดย 
Small and Verhoef (2008) ระบุวาคาใชจายของภาครัฐดานระบบถนนของ US Federal Highway 
Administration แบงไดเปนสามสวนหลัก ไดแก คาใชจายดานการบํารุงรักษา คาใชจายดานการวิจัยและ
พัฒนา และคาใชจายดานการบังคับใชกฎหมายทางหลวงและการดูแลดานความปลอดภัย ซ่ึงเปนรายจาย
ของภาครัฐในเชิงงบประมาณประจําป ทําใหการประเมินผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐในสวนนี้ 
เปนเร่ืองท่ีไมงายนัก 

ในการประเมินผลประโยชนทางตรงจากระบบขนสงนั้น จําเปนตองพิจารณาจากลักษณะพ้ืนฐาน
ของการเดินทางและขนสง วามีลักษณะเปนอุปสงคสืบเนื่อง (Derived Demand) ซ่ึงการเดินทางและขนสง
เอง มิใชกิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลประโยชนในตัวมันเอง แตเปนกิจกรรมท่ีประกอบในการดําเนินกิจกรรม
ตางๆ เชน การเดินทางไปทํางาน หรือการขนสงสินคาเพื่อเปนวัตถุดิบ หรือบริโภค ซ่ึงแนวทางหนึ่งในการ
ประเมินผลประโยชนทางตรง อาจพิจารณาจากรายจายของประชาชนท่ีใชการขนสงนั้นๆ และพิจารณาวา 
ภาครัฐมีสวนชวยในการทําใหเกิดการขนสงมากนอยเพียงไร เชนการสรางถนน การใชประโยชนจากถนน
นั้น เปนการสรางผลประโยชนแกประชาชนท่ีเดินทางโดยถนนน้ันๆ ฉะนั้น ประชาชนท่ีมีคาใชจายในการ
เดินทาง ยอมเปนประชาชนกลุมท่ีไดรับประโยชนจากถนนน้ันๆ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2552 เร่ือง การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม 

อยางไรก็ดี บริการสาธารณะบางประเภท เชน ไฟฟา ประปา รถไฟ หรือ รถโดยสารประจําทาง ผู
ใหบริการมักเปนรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในการประมาณผลประโยชนนั้น Selden and Wasylenko (1992) ไดระบุ
ไววา ควรมีการคํานวณตนทุนทางเศรษฐกิจสําหรับการใหบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ รวมกับคาบริการ
ของบริการสาธารณะน้ันๆ ท่ีประชาชนจายใหแกรัฐวิสาหกิจ ในบางประเทศ คาบริการนี้ จะเทากับตนทุน
ของการใหบริการของรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงในกรณีนี้ ผลประโยชนของประชาชนจะเทากับสวนเกินผูบริโภค 
(Consumer Surplus) แตถารัฐวิสาหกิจหนึ่งๆ มีการกําหนดราคาตํ่ากวาตนทุน การคํานวณผลประโยชน
จากเงินงบประมาณของรัฐ ควรมีการคํานวณเงินอุดหนุนจากรัฐสุทธิ โดยกระจายเงินอุดหนุนนี้ไปสู
ประชาชนกลุมตางๆ ท่ีใชบริการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ อยางไรก็ดี Selden และ Wasylenko (1992) กลาวไว
วาการคํานวณเงินอุดหนุนของรัฐในสวนนี้ เปนงานท่ียากและทาทาย 

3. วิธีการคํานวณผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐดานระบบขนสงของภาครัฐ 

การคํานวณผลประโยชนของประชาชนจากรายจายของภาครัฐดานระบบขนสงนั้น ในบทความนี้ 
จะประเมินผลประโยชนจากรายจายของประชาชน ดังท่ีไดกลาวไวขางตนวา การเดินทางและขนสง
จําเปนตองมีรายจายสวนท่ีประชาชนผูใชงานเปนผูออกคาใชจาย และย่ิงประชาชนมีคาใชจายสูง แสดงถึง
วาประชาชนกลุมนั้นมีการใชงานระบบขนสงมาก และไดรับประโยชนมาก 

การประเมินผลประโยชนของประชาชนจากรายจายของภาครัฐดานระบบขนสงนั้น จะแบง
ผลประโยชนของประชาชนเปนสองกลุมหลัก ไดแกประโยชนจากการเดินทาง และประโยชนจากการ
ขนสง โดยประโยชนจากการเดินทาง ไดแกการใชงานระบบขนสงในชีวิตประจําวันในการเดินทางไป
ประกอบกิจกรรมตางๆ ในขณะท่ีผลประโยชนจากการขนสงนั้น เปนผลประโยชนทางออมท่ีประชาชน
ไดรับจากการซ้ือสินคาตางๆ ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากมีคาขนสงท่ีตํ่าเนื่องจากระบบขนสงท่ีภาครัฐเปน
ผูพัฒนา 

การประเมินผลประโยชนจากการเดินทาง ประเมินโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน ป 2549 โดยพิจารณาคาใชจายสองสวนหลัก ไดแก คาใชจายสําหรับการเดินทางโดย
ระบบขนสงสาธารณะ และ คาใชจาสําหรับใชงานและการบํารุงรักษายานพาหนะ โดยคาใชจายตัวแรก 
แสดงถึงการใชงานระบบขนสงสาธารณะของประชาชน ในขณะท่ีคาใชจายตัวหลังเปนการแสดงถึงการใช
งานรถยนตสวนบุคคลของประชาชน สวนการประเมินผลประโยชนจากการขนสง บทความนี้มีสมมติฐาน
วาผลประโยชนจากการขนสงจะเปนสัดสวนกับการบริโภครวมของประชาชน (บริโภคมาก ไดประโยชน
มาก) โดยประเมินประโยชนจากการขนสงเปนรอยละ 5 ของคาใชจายรวมของบุคคล  

เม่ือมีการประเมินคาใชจายดานการเดินทางและขนสงของประชาชนแลว ข้ันตอไปจะเปนการ
ประเมินคาใชจายของภาครัฐตอหนวยการขนสง และนํามาประกอบกันเพื่อพิจารณาผลประโยชนของ
ภาครัฐท่ีตกไปสูประชาชนในกลุมรายไดตางๆ และผูภูมิภาคตางๆ 
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

สวนรายจายของภาครัฐดานการขนสง  พิจารณาไดจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของกระทรวง
คมนาคม ดังแสดงดังตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรของกระทรวงคมนาคม (ลานบาท) 
สวนราชการ 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

สํานกังานปลดักระทรวงคมนาคม 144 154 146 143 147 193 272 302 327 336 
ดานการขนสงทางบก 49,953 50,591 41,036 68,916 70,765 86,089 88,848 92,222 82,390 94,983 
กรมการขนสงทางบก 1,173 1,249 1,333 1,330 1,484 1,646 1,807 1,986 2,299 2,333 
กรมทางหลวง 44,257 41,021 30,480 28,652 31,329 42,788 37,562 45,052 40,583 40,512 
กรมทางหลวงชนบท 0 0 0 13,963 15,149 17,762 21,442 17,859 17,304 23,870 
สํานกันโยบายและแผนการขนสงและ

จราจร 0 0 0 136 158 173 373 987 535 489 
การรถไฟแหงประเทศไทย 4,523 8,321 9,223 8,653 8,590 7,849 9,385 7,241 7,593 10,443 
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย 0 0 0 5,650 4,768 7,287 10,186 8,997 5,672 7,919 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 0 0 0 10,532 9,288 8,585 8,093 10,101 8,403 9,419 
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 
ดานการขนสงทางน้ํา 2,739 2,420 2,135 1,916 2,283 2,476 3,244 3,571 3,724 3,732 
กรมการขนสงทางน้าํและพาณชิยนาว ี 2,739 2,420 2,135 1,916 2,283 2,476 3,244 3,571 3,724 3,732 
ดานการขนสงทางอากาศ 1,089 1,030 888 1,162 1,191 1,533 1,542 1,026 1,260 1,049 
กรมการขนสงทางอากาศ 1,025 969 823 1,071 1,093 1,405 1,355 791 907 923 
สถาบันการบินพลเรือน 64 61 65 91 98 128 186 235 353 126 
รวมทั้งสิ้น 53,924 54,194 44,205 72,136 74,385 90,291 93,905 97,120 87,701 100,100 

ที่มา: กระทรวงคมนาคม 

 
จะเห็นวารายจายหลักของระบบขนสงในประเทศไทย คือรายจายของการขนสงทางบก ซ่ึง

มากกวารอยละ 90 ในแตละป โดยหนวยงานหลักท่ีไดรับงบประมาณ คือ กรมทางหลวง (ป 2549 – 42,788 
ลานบาท) และกรมทางหลวงชนบท (ป 2549 – 17,762 ลานบาท) 

เนื่องจากความสําคัญของระบบขนสงทางถนน ในดานรายจายของรัฐ บทความนี้จะประเมินผล
ประโยชนจากรายจายของรัฐในสวนของงบประมาณดานถนนเปนหลัก 

ในการพิจารณาคาใชจายของภาครัฐในสวนของการพัฒนาโครงขายถนน จําเปนตองพิจารณาถึง
โครงขายถนนในประเทศกอน โดยระยะทางของถนนในประเทศไทย สามารถแสดงไดในตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ระยะทางของถนนในประเทศแบงตามหนวยงานรับผิดชอบ 
หนวยงาน ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ทางหลวงท่ีกรมทางหลวงรับผิดชอบ 63,100 
ทางหลวงชนทบที่กรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบ 39,255 
ถนนเทศบาล 16,274 
ถนนนอกเขตเทศบาล 41,286 

ที่มา: ฐานขอมูล Transport FGDS, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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โครงขายถนนในประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบอยูหลายหนวยงาน โดยเปนหนวยงานของ
รัฐบาลสองหนวยงานไดแก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดยถนนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลจะมีหนวยงานทองถ่ินเปนผูรับผิดชอบ อยางไรก็ดี การพิจารณารายจายของรหนวยงานทองถ่ินนั้น 
ขอมูลดานรายจายของหนวยงานทองถ่ินยังเขาถึงยาก บทความนี้ จึงพิจารณาเพียงหนวยงานของรัฐบาล
สองหนวยงานเทานั้น โดยระยะทางของถนนของแตละหนวยงานแบงตามภูมิภาค แสดงในตารางท่ี 3 

ตาราง 3 ระยะทางของถนนแบงตามภูมิภาค 
 ระยะทางหลวงทีก่รมทางหลวง

รับผิดชอบ (กิโลเมตร) 
ระยะทางหลวงทีก่รมทางหลวง
ชนบทรับผิดชอบ (กิโลเมตร) 

รวม 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,463 1,431 4,078 
ภาคเหนือ 18,457 8,913 3,396 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17,603 14,327 4,686 
ภาคกลาง 3,844 2,072 3,367 
ภาคตะวันออก 5,930 3,047 3,150 
ภาคตะวันตก 4,623 3,559 2,431 
ภาคใต 10,180 5,906 3,103 
รวม 63,100 39,255 24,211 

หมายเหตุ: ดูคําจํากัดความของภูมิภาคตางๆ ในภาคผนวก 

ที่มา: ประมวลผลจากฐานขอมูล Transport FGDS, ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

ขอมูลสําคัญอีกสวนหน่ึงในการประเมินผลประโยชนของรายจายของภาครัฐ คือปริมาณจราจร
ของรถประเภทตางๆ ในแตละภูมิภาค ซ่ึงแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ปริมาณการจราจรแยกตามภูมิภาค ป 2549 (ลาน คัน-กิโลเมตร) 
 รถยนตสวนบุคคล  

(รวมรถบรรทุกขนาดเล็ก) 

รถโดยสารประจําทาง 

ขนาดเล็กและใหญ 

รถบรรทุก 

ขนาดกลางและใหญ 
รวม 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 22,202 1,857 4,078 28,137 
ภาคเหนือ 18,392 1,099 3,396 22,887 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19,296 1,711 4,686 25,693 
ภาคกลาง 7,714 959 3,367 12,040 
ภาคตะวันออก 10,694 843 3,150 14,687 
ภาคตะวันตก 7,742 567 2,431 10,740 
ภาคใต 12,935 1,156 3,103 17,194 
รวม 98,975 8,192 24,211 131,378 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

การประเมินรายจายของรัฐ แยกตามภูมิภาคน้ัน จะประเมินคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาถนน 
โดยประเมินจากปจจัยสองประการ ไดแก ปริมาณจราจร และ ระยะทางของโครงขายในแตละภูมิภาค โดย
ปกติแลว คาใชจายในการซอมบํารุง ควรข้ึนอยูกับปริมาณการจราจรเปนหลัก ซ่ึงถนนท่ีมาปริมาณ
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วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

การจราจรมาก ยอมมีคาใชจายในการบํารุงรักษาถนนสูง อยางไรก็ดี การพัฒนาโครงขายในถนนท่ีมี
ปริมาณการจราจรต่ํา เชน ถนนในภูมิภาคที่มีความหนาแนนของประชากรนอย กมีคาใชจายเชนกัน ในการ
ประเมินนี้ จึงใชสัดสวนของคาใชจายในการบํารุงรักษาถนน คือ รอยละ 50 ของคาใชจาย ข้ึนกับปริมาณ
จราจร และรอยละ 50 ของคาใชจาย ข้ึนกับระยะทางโครงขาย 

คาใชจายของถนนท่ีไดนี้ จะตองมาคํานวณผลประโยชนแกประชาชนในสองดาน ไดแก 
ผลประโยชนในสวนของการเดินทาง และผลประโยชนในสวนของการขนสง ซ่ึงเราอาจพิจารณาไดจาก
สัดสวนของรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ ซ่ึงมีสัดสวนประมาณรอยละ 20 ของปริมาณการจราจร
ท้ังหมด อยางไรก็ดี ขนาดและน้ําหนักเฉล่ียของรถบรรทุกสูงกวารถยนตสวนบุคคล ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปเรามัก
อางอิงถึงหนวยเท่ียบเทารถสวนบุคคล (Passenger Car Unit: PCU) ซ่ึงรถบรรทุกมีคา PCU ประมาณ 1.5 – 
2 ตามแตขนาดของรถบรรทุกนั้นๆ ซ่ึงถามีการปรับแก PCU แลว สัดสวนของปริมาณจราจรของ
รถบรรทุก ตอ รถสวนบุคคลจะประมาณรอยละ 30 ซ่ึงคานี้ใกลเคียงกับการศึกษาของ Small and Verhoef 
(2008) ท่ีใชคารอยละ 71 ท่ี เปนสัดสวนของรถยนตสวนบุคคล และรอยละ 29 ท่ีเปนสัดสวนของ
รถบรรทุก 

นอกจากรัฐจะมีคาใชจายในการพัฒนาโครงขายถนนแลว รัฐยังมีคาใชจายในสวนของการบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจอีกดวย โดยท่ัวไป การบริการของรัฐวิสาหกิจมีหลายรูปแบบ ถึงแมวาบริการนั้น
เปนบริการสาธารณะ รัฐวิสาหกิจมักเก็บคาบริการเพื่อเปนคาใชจายในการบริการ อยางไรก็ดี คาบริการที่
เก็บนั้น รัฐบาลมักมีการควบคุม เพื่อไมใหประชาชนมีคาครองชีพท่ีสูงเกินไปนัก อยางไรก็ดี การควบคุม
คาบริการนั้น ก็ข้ึนอยูกับรูปแบบของกิจการของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจวาจะ
สามารถทํากําไรไดหรือไม ในสาขาการขนสง มีรัฐวิสาหกิจท่ีท้ังสามารถทํากําไรไดจากการใหบริการ และ
ประสบภาวะขาดทุนจากการใหบริการ 

สําหรับรัฐวิสาหกิจของไทยน้ัน มีผลประกอบการดังแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5  ผลประกอบการสุทธิ (กําไร หรือ ขาดทุน) ของรัฐวิสาหกิจในกํากับของกระทรวงคมนาคม  
ป 2545-2550 

(หนวย: ลานบาท) 

หนวยงาน 2545 2546 2547 2548 2549 2550 

การรถไฟแหงประเทศไทย -5,369.65 -5,664.48 -7,813.56 -6,152.11 -6,402.76 -7,865.00 

การทาเรือแหงประเทศไทย1/ 1,711.73 1,549.48 1,838.84 1,935.39 1,356.94 2,338.00 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย1/ 2,347.58 -987.32 -4,525.24 -528.10 6,496.37 1,757.00 

การทางพิเศษแหงประเทศไทย1/ 830.42 957.60 1,231.89 686.00 2,159.00 1,308.00 

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ1/ -3,499.00 -3,277.12 -4,726.46 -5,306.72 -6,267.05 -5,881.00 

สถาบันการบินพลเรือน1/ -146.94 -92.54 -21.85 -7.24 -12.36 -7.48 

บริษัท ขนสง จํากัด1/ 259.63 183.19 221.37 46.85 230.93 217.00 

บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด1/ 17.02 1.09 -22.38 -19.77 -22.15 2.96 

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด1/3/ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.41 

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)2/ 10,182.00 n/a 10,076.84 6,776.65 8,991.60 1,839.08 

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)2/ n/a n/a 4,770.34 7,408.86 10,378.55 1,094.87 

หมายเหตุ:  1/ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.), 2551. 
 2/ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2551.  
 3/ แมวาบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด (บวท.) จะดําเนินการในรูปบริษัทจํากัด แตอยูภายใตขอผูกพันพิเศษ 

บวท. จึงดําเนินการแบบไมคากําไร. 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) 

 
รัฐวิสาหกิจท่ีมีผลประกอบการขาดทุนสูง มีเพียง การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) และองคการ

ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (ขสมก.) ซ่ึงสามารถพิจารณาไดวารัฐวิสาหกิจท้ังสองแหงนี้ เปนหนวยงาน
ของรัฐท่ีมีการกําหนดราคาคาบริการที่ตํ่ากวาทุน เพื่อเปนบริการสาธารณะ1 โดยสวนท่ีขาดทุนของ
รัฐวิสาหกิจท้ังสอง จะแปลงเปนรายจายของรัฐ ท่ีใหการอุดหนุนบริการสาธารณะนั้นๆ โดยสัดสวนของ
การกระจายผลประโยชนนั้น แยกเปนสองกรณี คือ กรณีของ ขสมก. ประชาชนผูไดรับประโยชนจะมี
เฉพาะผูท่ีใชระบบขนสงสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สวนกรณีของ รฟท. ผูไดรับประโยชนจะ
เปนประชาชนในภูมิภาคตางๆ ท่ีมีเสนทางรถไฟผาน2 โดยเปนสัดสวนตามโครงขายรถไฟในภูมิภาคนั้นๆ 

                                                        
1 ขอสมมุติฐานทีว่า รัฐเปนผูกาํหนดราคาบริการทีตํ่่ากวาทุน เพื่อเปนบริการสาธารณะ มิไดหมายความวาหนวยงานน้ี จะมีการ

ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปนอีกประเด็นที่บทความนี้ ไมไดพจิารณาในรายละเอียด  
2  อยางไรก็ด ีการกระจายของผลประโยชนของประชาชนในภูมิภาคตางๆ อาจมีการกระจายตัวไมทัว่ทั้งภมิูภาคเนื่องจากโครงขาย

รถไฟ ผานเพียง 46 จังหวัด โดยมีระยะทางเพียง 4,043 กิโลเมตร เม่ือเที่ยบกบัโครงขายถนนที่มีมากกวา 150,000 กิโลเมตรที่
ครอบคลุมทุกพืน้ที่ในประเทศ 
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4. ผลการวิเคราะห 

จากกรอบวิธีการวิเคราะห และขอมูลตางๆ ท่ีไดอธิบายไวในหัวขอท่ี 3 ผลการวิเคราะห
ผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐในระบบขนสง โดยแสดงในรูปของภาพรวมรายจายของประชาชน
และรายจายของภาครัฐในสวนของระบบขนสงทางถนนและรถไฟ ป 2549 แบงตามภูมิภาค แสดงใน
ตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  ภาพรวมรายจายของประชาชนและรายจายภาครัฐในระบบขนสงทางถนนและรถไฟ ป 2549 
แบงตามภูมิภาค (หนวย: ลานบาท) 

รายจายของประชาชน รายจายภาครัฐในสวนระบบขนสงทางถนนและรถไฟ 
คาใชจายในการเดินทาง หนวยงานราชการ (ถนน) รัฐวิสาหกิจ 

 

รถสาธารณะ รถสวนบุคคล 
คาใชจายใน
การขนสง การเดินทาง การขนสง ขสมก. รฟท. 

กรุงเทพฯและปริมณฑล 34,982 67,366 45,161 5,278 2,262 6,267.05 101 
ภาคเหนือ 3,682 42,078 25,267 9,401 4,029 - 1,081 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4,807 67,280 39,054 10,596 4,541 - 1,700 
ภาคกลาง 5,128 14,521 8,760 3,280 1,406 - 258 
ภาคตะวันออก 5,603 22,972 13,060 4,286 1,837 - 802 
ภาคตะวันตก 1,356 15,573 9,012 3,418 1,465 - 325 
ภาคใต 4,843 42,579 23,365 6,126 2,626 - 2,136 
รวม 60,400 272,370 163,679 42,385 18,165 6,267.05 6,403 
รวม 496,449 73,220 

 

ถาพิจารณาการกระจายตัวของรายจายของภาครัฐแบงตามภูมิภาค (รูปท่ี 1) พบวารายจายของ
ภาครัฐมีการกระจุกตัวอยูในสวนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซ่ึงมีรายจายของภาครัฐดานการขนสงทาง
ถนนและรถไฟถึงกวา 13,000 ลานบาท ซ่ึงมีพื้นท่ีเพียง 6 จังหวัด ในขณะท่ีภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแมจะมีรายจายของภาครัฐสูงกวากรุงเทพฯ และปริมณฑล แตมีพื้นท่ีและ
ประชากรที่สูงกวามาก 
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รูปท่ี 1 รายจายของภาครัฐสาขาการขนสงแบงตามภูมิภาคป 2549 
 

การกระจายตัวของผลประโยชนของที่ประชาชนไดรับจําแนกกลุมรายไดในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล สามารถแสดงไดในตารางท่ี 7 พบผูท่ีไดรับประโยชนจากรายจายของภาครัฐในระบบถนน คือ 
ผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคลเปนหลักและกลุมรายไดท่ีไดรับประโยชนมากท่ีสุด ไดแกกลุมรายไดสูงสุด  

ตารางท่ี 7  สัดสวนการกระจายผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตามกลุมรายไดตางๆ ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 

 รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง 
 รายจายของภาครัฐในระบบถนน รัฐวิสาหกิจ 
 รถโดยสารสาธารณะ รถสวนบุคคล รวม รถโดยสาร ขสมก. 

รายจายของ
ภาครัฐในสวนของ

การขนสง 

กลุมรายไดที่ 1 0.06% 0.20% 0.26% 1% 0.38% 
กลุมรายไดที่ 2 0.05% 0.35% 0.40% 0% 0.43% 
กลุมรายไดที่  0.14% 0.60% 0.75% 1% 1.15% 
กลุมรายไดที่ 4 0.23% 1.12% 1.35% 2% 1.77% 
กลุมรายไดที่ 5 0.49% 1.83% 2.32% 4% 3.87% 
กลุมรายไดที่ 6 0.77% 3.97% 4.73% 7% 6.28% 
กลุมรายไดที่ 7 1.48% 5.70% 7.17% 13% 9.87% 
กลุมรายไดที่ 8 2.02% 8.93% 10.95% 18% 15.21% 
กลุมรายไดที่ 9 2.68% 15.22% 17.90% 24% 20.12% 
กลุมรายไดที่ 10 3.24% 50.93% 54.17% 29% 40.92% 
รวม 11.15% 88.85% 100.00% 100.00% 100.00% 
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อยางไรก็ดี ถาเราพิจารณารวมรายจายของรัฐในสวนของ ขสมก. ดวย จะพบวาการกระจายตัวของ
ผลประโยชนนั้นดีข้ึน โดยผลประโยชนจากระบบขนสงสาธารณะท่ีตกสูประชากรกลุมตางๆ จะมีสัดสวน
สูงข้ึน และมีการกระจายตัวไปสูกลุมประชากรท่ีมีรายไดนอยมากข้ึน  
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รูปท่ี 2 การกระจายผลประโยชนตอประชาชน กรณีรวมรายจายของ ขสมก. 

 
ผลการวิเคราะหผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตามกลุมรายไดตางๆ ของภูมิภาคตางๆ แสดง

ในภาคผนวก (ตาราง ข – ง) โดยประเด็นท่ีนาสนใจจากการวิเคราะหมีสองประเด็น ไดแก ประเด็นเร่ือง
ความสําคัญของระบบขนสงสาธารณะ และประเด็นเร่ืองความเหล่ือมลํ้าของการกระจายผลประโยชน 

ประเด็นเร่ืองความสําคัญของระบบขนสงสาธารณะน้ัน พบวา ผลประโยชนจากรายจายของ
ภาครัฐท่ีตกสูระบบขนสงสาธารณะมีสัดสวนนอย (รูปท่ี 3) ซ่ึงมีสัดสวนเพียงรอยละ 8 – 16 ในภูมิภาค
ตางๆ ซ่ึงระบบขนสงสาธารณะเปนระบบท่ีคนรายไดนอยสามารถใชบริการได (ไมจําเปนตองมีรถยนต
เปนของตัวเอง) ซ่ึงแสดงถึงนโยบายของภาครัฐท่ีสงเสริมการใชงานรถยนตสวนบุคคลมากกวาระบบ
ขนสงสาธารณะ 
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รูปท่ี 3 ผลประโยชนของรายจายภาครัฐดานถนนตอระบบขนสงสาธารณะ ในภูมิภาคตางๆ 
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กลุมรายได 1-5

กลุมรายได 6-10

 

รูปท่ี 4 สัดสวนผลประโยชนจากรายจายของรัฐดานการเดินทาง ในกลุมรายไดและภูมิภาคตางๆ 

 
ประเด็นเร่ืองระบบขนสงสาธารณะ เช่ือมโยงกับประเด็นการกระจายตัวของผลประโยชนสูกลุม

รายไดตางๆ เนื่องจากระบบขนสงสาธารณะเปนระบบท่ีเอ้ือใหกับประชาชนทุกกลุมรายได (โดยเฉพาะ
รายไดปานกลางถึงรายไดนอย) การที่ผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตกสูประชาชนท่ีใชรถยนตสวน
บุคคล ทําใหสัดสวนผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐดานการเดินทาง ตกสูประชาชนกลุมรายไดสูง
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เปนสวนใหญ รูปท่ี 4 แสดงถึงประชาชนกลุมรายไดสูง ไดรับผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐมากวา
ประชาชนกลุมรายไดตํ่าอยางชัดเจน 

 

5. รุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา 
 รายจายของภาครัฐ (สวนกลาง) ในสาขาการขนสงมีการกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
 ผลประโยชนท่ีตกสูประชาชนในสวนของการขนสง ตกอยูกับกลุมท่ีมีรายไดปานกลางถึงสูง 

ในทุกๆ ภูมิภาค 
 คาใชจายของการเดินทางสวนบุคคล สูงมากกวารอยละ 80 ของคาใชจายในการเดินทางรวม 
 ผลประโยชนของรายจายดานถนนมากกวารอยละ 90 ตกสูผูท่ีใชรถยนตสวนบุคคล 
 
การศึกษานี้ มีขอสังเกตท่ีควรกลาวถึง คือ 
 ภาครัฐ (สวนกลาง) ใหเงินอุดหนุนในสวนของการขนสงสาธารณะของกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล ผานการดําเนินงานของ ขสมก. 
 การใหเงินอุดหนุนนี้ ทําใหเกิดการกระจายผลประโยชนแกกลุมรายไดตางๆ ไดดีกวาการ

กระจายผลประโยชนของภูมิภาคอ่ืนๆ 
 การท่ีภาครัฐ  ไม มีนโยบายสนับสนุนระบบขนสงสาธารณะในภู มิภาคอื่นๆ  ทําให

ผลประโยชนในระบบขนสง ตกสูกลุมคนท่ีมีรายไดสูง มากกวากระจายสูกลุมคนท่ีมีรายได
ตํ่า  

 อยางไรก็ดี หนวยงานทองถ่ิน ควรมีสวนรวมในการการสนับสนุนระบบขนสงสาธารณะดวย 
 การศึกษานี้ ยังไมไดพิจารณาบทบาทของรถไฟอยางละเอียด 
 การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานรถไฟ จะเปนสวนสําคัญในการกระจายผลประโยชนจาก

ภาครัฐ 
 ระบบขนสงสาธารณะควรไดรับการสนับสนุน โดยเฉพาะรถโดยสารสารประจําทางเน่ืองจาก

มีราคาถูก และประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย 
 ระบบขนสงมวลชน (รถไฟฟา) อาจเปนอีกทางเลือกหนึ่ง แตจําเปนตองพึงระวังเร่ืองการ

กระจายของผลประโยชนตอประชาชนในกลุมรายไดตางๆ 
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ภาคผนวก 

ตาราง ก คําจํากัดความของภมิูภาค 
ภาค จังหวัด 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรุงเทพฯ  นนทบุรี  นครปฐม  ปทุมธานี  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร 
ภาคเหนือ เชียงใหม  เชียงราย  กําแพงเพชร  ลําปาง  ลําพูน  แมฮองสอน  นครสวรรค  นาน  พะเยา  เพชรบูรณ  

พิจิตร  พิษณุโลก  แพร  สุโขทัย  ตาก  อุทัยธานี  อุตรดิตถ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อํานาจเจริญ  บุรีรัมย  ชัยภูมิ  กาฬสินธุ  ขอนแกน  เลย  มหาสารคาม  มุกดาหาร  นครพนม  

นครราชสีมา  หนองบัวลําภู  หนองคาย  รอยเอ็ด  สกลนคร  ศรีสะเกษ  สุรินทร  อุบลราชธานี  อุดรธานี  
ยโสธร 

ภาคกลาง อางทอง  ชัยนาท  ลพบุรี  พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงหบุรี 
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา  จันทบุรี  ชลบุรี  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแกว  ตราด 
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ  เพชรบุรี  ราชบุรี  สมุทรสงคราม  สุพรรณบุรี 
ภาคใต ชุมพร  กระบ่ี  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  พังงา  ปตตานี  พัทลุง  ภูเก็ต  ระนอง  สตูล  สงขลา  สุ

ราษฎรธานี  ตรัง  ยะลา 
 

ตารางท่ี ข สัดสวนการกระจายผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตามกลุมรายไดตางๆ ในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง 

 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

รถสวน
บุคคล 

รวม 

รายจายของ
ภาครัฐใน
สวนของ
การขนสง 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

รถสวน
บุคคล 

รวม 

รายจายของ
ภาครัฐใน
สวนของการ

ขนสง 
กลุมรายไดที่ 1 0.63% 4.62% 5.25% 6.46% 1.62% 10.71% 12.33% 12.42% 
กลุมรายไดที่ 2 0.94% 5.69% 6.64% 8.25% 1.44% 6.43% 7.87% 10.36% 
กลุมรายไดที่  1.07% 5.43% 6.50% 7.71% 1.78% 7.23% 9.01% 11.62% 
กลุมรายไดที่ 4 0.96% 7.57% 8.53% 9.84% 1.29% 6.99% 8.28% 9.94% 
กลุมรายไดที่ 5 0.92% 7.57% 8.49% 9.26% 1.14% 6.59% 7.73% 8.78% 
กลุมรายไดที่ 6 0.92% 9.23% 10.16% 9.87% 1.06% 6.17% 7.24% 7.94% 
กลุมรายไดที่ 7 0.67% 8.77% 9.44% 9.93% 1.01% 7.89% 8.90% 7.90% 
กลุมรายไดที่ 8 0.59% 9.49% 10.08% 9.24% 0.75% 7.34% 8.09% 7.37% 
กลุมรายไดที่ 9 0.75% 13.24% 13.99% 11.41% 0.81% 9.55% 10.36% 9.26% 
กลุมรายไดที่ 10 0.78% 20.15% 20.92% 18.03% 0.84% 19.35% 20.19% 14.42% 
รวม 8.23% 91.77% 100.00% 100.00% 11.74% 88.26% 100.00% 100.00% 
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ตาราง ค  สัดสวนการกระจายผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตามกลุมรายไดตางๆ ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง 

 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

รถสวน
บุคคล 

รวม 

รายจาย
ของ

ภาครัฐใน
สวนของ
การขนสง 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

รถสวน
บุคคล 

รวม 

รายจายของ
ภาครัฐใน
สวนของ
การขนสง 

กลุมรายไดที่ 1 0.10% 0.62% 0.72% 1.12% 0.10% 2.30% 2.40% 2.95% 
กลุมรายไดที่ 2 0.21% 2.30% 2.51% 2.92% 0.15% 2.69% 2.84% 3.08% 
กลุมรายไดที่  0.42% 3.19% 3.61% 5.34% 0.34% 3.16% 3.49% 4.59% 
กลุมรายไดที่ 4 0.80% 4.23% 5.03% 6.74% 0.56% 3.93% 4.49% 5.95% 
กลุมรายไดที่ 5 1.36% 6.33% 7.70% 9.41% 1.01% 6.88% 7.88% 9.16% 
กลุมรายไดที่ 6 2.20% 8.15% 10.35% 11.39% 1.39% 10.56% 11.95% 12.41% 
กลุมรายไดที่ 7 2.05% 9.39% 11.43% 12.51% 1.19% 11.66% 12.85% 12.44% 
กลุมรายไดที่ 8 3.05% 11.08% 14.13% 14.06% 1.42% 9.70% 11.12% 12.36% 
กลุมรายไดที่ 9 3.09% 13.42% 16.51% 16.13% 2.23% 13.80% 16.03% 15.47% 
กลุมรายไดที่ 10 2.44% 25.56% 28.00% 20.38% 2.18% 24.77% 26.96% 21.59% 
รวม 15.72% 84.28% 100.00% 100.00% 10.57% 89.43% 100.00% 100.00% 

 

ตาราง ง  สัดสวนการกระจายผลประโยชนจากรายจายของภาครัฐตามกลุมรายไดตางๆ ในภาคตะวันตก
และภาคใต 

ภาคตะวันตก ภาคใต 
รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง รายจายของภาครัฐในสวนการเดินทาง 

 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

รถสวน
บุคคล 

รวม 

รายจายของ
ภาครัฐในสวน
ของการขนสง 

รถโดยสาร
สาธารณะ 

รถสวน
บุคคล 

รวม 

รายจายของ
ภาครัฐในสวน
ของการขนสง 

กลุมรายไดที่ 1 0.16% 1.85% 2.01% 2.01% 0.37% 2.28% 2.64% 3.07% 
กลุมรายไดที่ 2 0.48% 4.16% 4.64% 4.35% 0.72% 4.10% 4.82% 5.21% 
กลุมรายไดที่  0.72% 5.15% 5.87% 6.47% 0.61% 4.72% 5.33% 5.71% 
กลุมรายไดที่ 4 1.69% 7.99% 9.68% 9.48% 1.30% 5.97% 7.27% 8.46% 
กลุมรายไดที่ 5 1.35% 10.03% 11.38% 11.63% 1.67% 6.91% 8.58% 8.57% 
กลุมรายไดที่ 6 1.56% 11.85% 13.41% 13.12% 1.94% 9.57% 11.51% 11.43% 
กลุมรายไดที่ 7 1.24% 10.70% 11.94% 12.49% 1.66% 10.72% 12.38% 11.68% 
กลุมรายไดที่ 8 0.83% 10.36% 11.19% 12.31% 1.13% 9.59% 10.72% 12.02% 
กลุมรายไดที่ 9 1.05% 12.89% 13.94% 13.63% 1.38% 14.00% 15.38% 14.95% 
กลุมรายไดที่ 10 0.81% 15.12% 15.93% 14.51% 1.03% 20.32% 21.36% 18.88% 
รวม 9.90% 90.10% 100.00% 100.00% 11.82% 88.18% 100.00% 100.00% 

 


