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คําชี้แจง
การจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

(Road Freight Transport Index: RFTI)

แนวความคิดในการจัดทํา“ดัชนี
คาบริการขนสงสินคาทางถนน” มาจากความตองการเพิ่ม
ภาคบริการในดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ ทั้งนี้เพราะ
ภาคบริการมีความสําคัญเพิ่มขึ้นเปนลําดับ ซึ่งจะเห็นได
จากสัดสวนมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ(GDP)
สูงถึงรอยละ 50 ขณะเดียวกันเพื่อใหขอมูลที่นํามาจัดทํา
ดัชนีราคาผูผลิตของประเทศชุดแบงตามกิจกรรมการผลิต
(Classification of Products by Activity) หรือ ชุด CPA
ครอบคลุมทุกสาขาการผลิตของประเทศ  แตเมื่อไดจัด
จางผูเชี่ยวชาญศึกษาความเปนไปไดในการจัดทําแลว 
กลาวไดวา การนําภาคบริการมาเพิ่มเปนหมวดที่4 ใน
ดัชนีราคาผูผลิต มีความเปนไปไดคอนขางยาก เพราะมี
ขอจํากัดหลายประการ เชน ชวงเวลาการจัดเก็บคาบริการ
บางสาขาควรเปนรายเดือน บางสาขาเปนรายไตรมาส
ขณะที่ดัชนีราคาผูผลิตจัดทําเปนรายเดือน ประกอบกับ
ภาคบริการมีหลากหลายสาขา ขอมูลในแตละสาขาบริการ
มีความแตกตางกันมาก การจะเลือกสาขาใดมา
ดําเนินการ จําเปนตองใชเวลาในการศึกษา วิเคราะหแต
ละสาขาใหละเอียดพอสมควร

อยางไรก็ตามเมื่อสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคาไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลียภายใต
โครงการSOMES II จัดสงผูเชี่ยวชาญจากสํานักสถิติ
แหงชาติออสเตรเลีย(Australian Bureau of Statistics:
ABS) มาอบรมดานวิชาการในการจัดทําดัชนีบริการ
พรอมทั้งใหทุนแกเจาหนาที่ไปศึกษาดูงาน ณ สํานัก

สถิติแหงชาติออสเตรเลีย   เพื่อนําความรู และ
ประสบการณมาจัดสรางดัชนีบริการใหมีความถูกตอง
ตามมาตรฐานสากล และเปนที่นาเชื่อถือ 

จากความรู และประสบการณ ที่เจาหนาที่
ไดรับจากกการอบรมและดูงาน สํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  จึงไดคัดเลือก
ภาคบริการสาขาการขนสงสินคาทางถนนมาจัดทําเปน
ดัชนี ทั้งนี้เพราะ

1. คาบริการขนสงสินคาทางถนน  เปนสวน
หนึ่งของตนทุนการผลิตและการตลาด ซึ่งจะมีผลไปถึง
ราคาสินคา ดังนั้น ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน 
จึงเปนขอมูลที่หนวยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถ
นําไปใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบาย มาตรการ
ในดานตางๆ ได เชน ดานการผลิต การตลาดและLogistics

2. เมื่อพิจารณาตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต(I-O Table) ป 2543 ซึ่งเปนปลาสุดที่จัดทําโดย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ปรากฏวา กวารอยละ 60 ของมูลคาการขนสง
ของประเทศเปนการขนสงทางบก และประมาณรอยละ 
98 ของมูลคาการขนสงทางบกจะเปนการขนสงทางถนน
(ประกอบดวย การขนสงสินคา รอยละ 50.62 และการ
ขนสงผูโดยสาร รอยละ 47.64) ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของภาคการขนสงทางถนนของประเทศได
อยางดี

3. สามารถใชรูปแบบดัชนีการขนสงสินคาทาง
ถนนของออสเตรเลียมาเปนแนวทางการจัดทําของไทยได
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ความหมาย

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน(Road
Fright Transport Index: RFTI) หมายถึง ตัวเลขแสดงการ
เปลี่ยนแปลงคาบริการขนสงสินคาทางถนนในประเทศที่
ผูประกอบการไดรับในชวงเวลาหนึ่ง เปรียบเทียบกับ
ชวงเวลา ณ ปฐาน

วัตถุประสงค

1. เพื่อใชประโยชนในการดูทิศทางและคาดคะเน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสงสินคาทางถนน
ภายในประเทศ

2. เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนด
นโยบาย มาตรการดานการผลิต การตลาดและLogistics
ของภาครัฐและเอกชน

ประโยชน

เปนขอมูลประกอบการพิจารณา
1. กําหนดนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาดาน

Logistics
2. กําหนดนโยบาย มาตรการ ดานการคา

ภายในประเทศ และการคาระหวางประเทศ เพื่อลดตนทุน
ของผูประกอบการ   และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขัน

3. วางแผน และกําหนดนโยบายดานพลังงานของ
ประเทศ

4. เปรียบเทียบคาขนสงสินคา เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศ

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย เศรษฐกิจของประเทศ

ขอบเขต

1.  เปนดัชนีที่คํานวณจากคาบริการขนสงสินคาทาง
ถนน

2. คาบริการขนสงหมายถึงคาบริการที่
ผูประกอบการไดรับจากการใหบริการขนสงสินคา ในแตละ
เสนทางภายในประเทศ

3. ผูประกอบการ   หมายถึง   บุคคล หรือนิติบุคคล
ที่ประกอบการรับจางขนสงสินคาทางถนนโดยรถบรรทุก
ประเภทตางๆ

โครงสรางดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน

ประกอบดวย 6 หมวดหรือประเภทของการขนสง  
ดังนี้

1. บริการขนสงสินคาทั่วไป
2. บริการขนสงตูคอนเทนเนอร
3. บริการขนสงน้ํามัน
4. บริการขนสงกาซ
5. บริการขนสงสารเคมีและผลิตภัณฑเคมี
6. บริการขนสงสินคาเบ็ดเตล็ด

ในแตละหมวดการขนสงสินคา    แบงเปนกลุม
สินคาที่ขนสง  ดังนี้

1. บริการขนสงสินคาทั่วไป
(1) บริการขนสงสินคาเกษตร ปศุสัตว และประมง
(2)  บริการขนสงไม
(3) บริการขนสงผลิตภัณฑจากเหมือง
(4) บริการขนสงผลิตภัณฑอาหาร
(5) บริการขนสงผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
(6) บริการขนสงสิ่งทอและเครื่องแตงกาย
(7) บริการขนสงวัสดุกอสราง
(8) บริการขนสงผลิตภัณฑเหล็ก – อลูมิเนียม
(9) บริการขนสงเครื่องใชและเครื่องเรือน
(10) บริการขนสงกระดาษ
(11) บริการขนสงสิ่งของอื่นๆ



4

2. บริการขนสงตูคอนเทนเนอร
(1) บริการขนสงสินคาบรรจุตูคอนเทนเนอร

3. บริการขนสงน้ํามัน
(1) บริการขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง
(2) บริการขนสงน้ํามันที่ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง 

4. บริการขนสงกาซ
(1) บริการขนสงกาซ LPG
(2) บริการขนสงกาซ NGV

5. บริการขนสงสารเคมีและผลิตภัณฑเคมี
(1) บริการขนสงสารเคมี
(2) บริการขนสงผลิตภัณฑเคมี

6. บริการขนสงสินคาเบ็ดเตล็ด
(1) บริการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค

ปฐานและน้ําหนัก

1. ปฐาน (Base Year) ใชป 2543 เปนปฐาน
2. น้ําหนัก ณ ปฐาน(Weights)

- ใชมูลคาการขนสงสินคาทางถนน 
จากตาราง I – O  ป 2543 สาขาที่ 151 เปนตัวคุม

- สัดสวนมูลคาการขนสง คํานวณจากปริมาณการ
ขนสงสินคาจํานวน4,686 เสนทางที่สํารวจในป 2548 โดย
กรมการขนสงทางบก คูณคาบริการขนสงโดยเฉลี่ยของ
สินคาแตละชนิดที่ไดจากการสํารวจโดยกลุมดัชนีราคา
ผูผลิต ทั้งนี้ เพื่อใหน้ําหนักความสําคัญ(Weight) ของการ
ขนสงสินคาแตละชนิด สะทอนมูลคาการขนสงสินคาทาง
ถนนที่เปนปจจุบันมากที่สุด

การคัดเลือกตัวแทนผูประกอบการ และตัวอยาง
เสนทางการขนสง

1. การคัดเลือกตัวแทนผูประกอบการ ใชวิธี

สุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยคัดเลือกผูประกอบการขนสง
สินคาทางถนนทั้งขนาดใหญ กลาง และเล็กที่มีศักยภาพ ใน
แตละสมาคม/ชมรม เพื่อเปนตัวแทนในการสํารวจ และ
จัดเก็บคาบริการขนสง 

2. การคัดเลือกตัวอยางเสนทางการขนสงใช
เสนทางหลักหรือเสนทางขนสงประจํา สําหรับสินคาแตละ
ชนิด 

การจัดเก็บคาบริการขนสงสินคา

จัดเก็บคาบริการขนสงสินคาเปนรายไตรมาส โดย
สอบถามผูประกอบการทางโทรศัพท และโทรสาร

การคํานวณดัชนี

ใชสูตร  Modified Laspeyres ดังนี้
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โดยที่

It = ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
           ไตรมาสปจจุบัน
It-1 = ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
           ไตรมาสกอนหนา
Pt = คาบริการขนสงสินคาไตรมาสปจจุบัน
Pt-1 = คาบริการขนสงสินคาไตรมาสกอนหนา
Wt-1 = น้ําหนักไตรมาสกอนหนา
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การมีสวนรวมจากภาคประชาชน

นับแตเริ่มตนของการจัดทําดัชนีคาบริการขน
สง สินคาทางถนนจนแลวเสร็จ และเผยแพรสูสาธารณะชน 
เปนครั้งแรกรายงานดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
ไตรมาสที่2/2550 และ 6 เดือนแรกของป 2550) เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2550 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาไดรับ 
ความอนุเคราะหจากหลายหนวยงานที่ชวยใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะในการจัดทํา ดังนี้

1. รัฐบาลออสเตรเลีย โดยผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน คือ 
Mr.Steve Whennom และMr.Siddhartha De ไดอบรม 
ใหความรู ความเขาใจ ในเรื่องของดัชนีภาคบริการ 
ใหขอคิดเห็น และเสนอแนะรวมทั้งติดตามความกาวหนา 
ของการจัดทํามาโดยตลอด

2. ผูใช/ผูใหขอมูล ทั้งภาครัฐและเอกชน
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา ไดเชิญ นักวิชาการ อาจารย
มหาวิทยาลัย  ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนน ผูใช ผูให 
ขอมูล ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น 35 ราย ประชุม 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งที่ประชุมใหความสนใจ 
สวนใหญเห็นดวยกับการจัดทําและประโยชนของดัชนี

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทําดัชนี
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา ไดเชิญประชุมคณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทําดัชนี เมื่อวันที่17        พฤษภาคม 
2550 คณะกรรมการฯประกอบดวย
ผ ูแทนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนรวม 14 หนวยงาน 
มีปลัดกระทรวงพาณิชยเปนประธาน ซึ่งที่ 
ประชุมไดใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 
หลายประการ เชน ควรจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคา 
ทางถนน เปนรายเดือน เพื่อนําเขามาเปน หมวดที่ 4
ในดัชนีราคาผูผลิตของประเทศ ชุดแบงตามกิจกรรมการ 
ผลิต (CPA) การจัดทํารายงานเผยแพร ควรวิเคราะห 
ผลกระทบของราคาน้ํามันตอดัชนีดวย และควรอธิบาย 
ความหมาย วิธีการอาน และนําไปใชประโยชน

4. คณะทํางานเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี 
สวนรวม ในการแสดงความคิดเห็น และรวมติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการหรือ คณะทํางานภาค 
ประชาชน ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ
และเอกชนนักวิชาการ ผูประกอบการ รวม 16 หนวยงาน 
ซึ่งสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาไดเชิญประชุมเพื่อพิจารณา 
ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะการปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ติดตาม ตรวจสอบ และอื่นๆ รวม 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2550 และวันที่ 10 กรกฎาคม 2550

การเผยแพร

เผยแพรเปนรายไตรมาส   ทุกวันที่   15 ของเดือน
ถัดไป  เริ่มเดือนกรกฎาคม2550
-  ทาง Website=>> http: //www.price.moc.go.th
- ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ 02-507-7000
-  เอกสารเผยแพร

สําหรับดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
ไตรมาสที่ 3/2550 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาจะจัดทํา 
เปนรายงาน เผยแพร ในวันจันทรที่ 15 ตุลาคม 2550

สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา
สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กระทรวงพาณิชย
กันยายน2550
โทรศัพท : 02-507-5808-10
โทรสาร  : 02-507-5825


