
ค ำช้ีแจง 

กำรปรับปรุงปีฐำน และน้ ำหนัก ดัชนีค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำทำงถนน ปีฐำน 2553 

 
 กระทรวงพาณิชย์ โดยกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้ามีภารกิจจัดท าดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้า
ทางถนนเผยแพร่เป็นประจ าทุกไตรมาส มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน น าไปใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย วางมาตรการในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิต การตลาด และด้านโลจิสติกส์ 
โดยมีการจัดท าและเริ่มเผยแพร่เมื่อ ไตรมาสที่ 2 ปี 2550 และใช้ปีฐาน  ปี 2543 =100 ซ่ึงมีการพัฒนาปรับปรุง
ฐานการค านวณดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนเป็นประจ าต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี ตามข้อมูลตารางปัจจัยการผลิต 
– ผลผลิต ( Input-Output Table of Thailand ) ของประเทศไทย ที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ดัชนีฯ มีความทันสมัย ครอบคลุม และสอดคล้องกับภาวะการขนส่ง
สินค้าทางถนนในปัจจุบัน โดยหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

ในปี 2555 มีการพัฒนาปรับปรุงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนนครั้งแรก โดยการปรับปีฐาน จากปี  
2543 =100 เป็นปีฐาน 2548 = 100 และปรับเปลี่ยนโครงสร้างดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน จากการ
จัดประเภทการขนส่งสินค้า  มาเป็นโครงสร้างตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : 
CPA)  โดยเริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2555  เป็นต้นมา และในปี 2559  ได้มีการพัฒนาปรับปรุงครั้งที่ 2 
จากปีฐาน 2548 =100 เปน็ปีฐาน 2553 =100 ตามตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต ของประเทศไทย ปี 2553 
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
วิธีด ำเนินกำร 
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ด าเนินการปรับปรุงฐานการค านวณดัชนีค่าบริการขนส่ง

สินค้าทางถนน  ปีฐาน 2553 ตั้งแต่ ไตรมาสแรก ปี 2559 และเริ่มเผยแพร่ในวันท าการแรกของเดือนเมษายน 
2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงน้ าหนักรายการ  แหล่งจัดเก็บ และลักษณะจ าเพาะของสินค้า ใน
ส่วนกลาง และภูมิภาค 4 ภาค เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศในปัจจุบัน โดยมี
รายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

1. การปรับปรุงปีฐานและน้ าหนักดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2553 ไดม้ีการพัฒนา
ปรับปรุงโครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต  โดยใช้มูลค่าขนส่งรวมจากตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตของ   
ประเทศไทย สาขาที่ 151 การขนส่งสินค้าทางบก ปี 2553 และใช้สัดส่วนน้ าหนักตามการแบ่งกิจกรรมการผลิต 
ซึ่งมีการจัดหมวดหมู่เป็น 3 หมวด คือ หมวดค่าบริการขนส่งผลผลิตเกษตรกรรม หมวดค่าบริการขนส่งผลิตภัณฑ์
จากเหมือง หมวดค่าบริการขนส่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 

 

กิจกรรมกำรผลิต 

2553 2548 อัตรำ
กำร
เปลี่ยน
แปลง 
น้ ำหนัก 

กำร
เปลี่ยน 
แปลง
สัดส่วน 

มูลค่ำกำรขนส่ง 
(น้ ำหนัก) 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่ำกำรขนส่ง 
(น้ ำหนัก) 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ผลผลิตรวม 244,335,846.00 100.00 227,871,787.00 100.00 7.23 - 
ผลผลิตเกษตรกรรม    26,681,474.38 10.92   21,671,092.40  9.51 23.12 1.41 
ผลิตภัณฑ์จำกเหมือง    7,207,907.46 2.95    12,420,158.93  5.45 -41.97 -2.50 
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 210,446,464.16 86.13 193,780,535.67  85.04 8.60 1.09 

 
จากการเปรียบเทียบมูลค่าการขนส่งปี 2553 กับปี 2548 ปรากฏว่ามูลค่าการขนส่งรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

7.23 โดยมูลค่าการขนส่งหมวดผลผลิตเกษตรกรรม และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.12 
และ 8.60 ตามล าดับ ขณะที่มูลค่าการขนส่งหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมืองลดลงร้อยละ 41.97  เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบโครงสร้างน้ าหนัก ปี 2553 และ ปี 2548 พบว่า มูลค่าการขนส่งหมวดเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
1.41 จากมูลค่าการขนส่งผลผลิตเกษตร ปศุสัตว์และป่าไม้ มูลค่าการขนส่งหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ  
1.09 จากการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการขนส่งเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์   ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  
ยานพาหนะและอุปกรณ์  และ สินค้าอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นส าคัญ ขณะที่มูลค่าการขนส่งหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง
ลดลงร้อยละ 2.50 จากการลดลงของมูลค่าขนส่งแร่โลหะและแร่อื่นๆ 

2. กำรปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ และลักษณะจ ำเพำะของสินค้ำ  
การปรับปรุงดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน ปีฐาน 2553 ได้ด าเนินการปรับปรุง แหล่งจัดเก็บข้อมูล

ที่เป็นตัวแทนด้านการขนส่ง  จากเดิม  230 แหล่ง เป็น 277 แหล่ง  โดยมีการปรับ ลักษณะจ าเพาะของสินค้า 
(Spec) จากเดิม 801 Spec  เป็น 903 Spec 

 
จังหวัด/ภำค ปีฐำน 2553 ปีฐำน 2548 

แหล่ง ลักษณะจ ำเพำะ แหล่ง ลักษณะจ ำเพำะ 
กรุงเทพมหานคร 14 62 13 82 
ภาคกลาง 93 302 71 197 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 199 46 160 
ภาคเหนือ 61 177 42 196 
ภาคใต้ 49 163 58 166 
รวม 277 903 230 801 
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3. วิธีกำรค ำนวณ 

ใช้สูตร  Laspeyres  ในการค านวณ ดังนี้ 

                  𝐼𝑡  =  
∑ 𝑃𝑛𝑄𝑜

∑ 𝑃𝑜𝑄0
×100 

Modified         𝐼𝑡  =  
∑ 𝑄0𝑃𝑡−1×

𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

∑ 𝑄0𝑃𝑡−1
× 𝐼𝑡−1 

โดยที่ 𝐼𝑡  = ดัชนีราคาเดือนปัจจุบัน 

𝐼𝑡−1 = ดัชนีราคาเดือนก่อนหน้า 

𝑃𝑡 = ราคาสินค้าเดือนปัจจุบัน 

𝑃𝑡−1  = ราคาสินค้าเดือนก่อนหน้า 

𝑄0  = ปริมาณสินค้า ณ ปีฐาน 

4. กำรจัดเก็บข้อมูล   

จัดเก็บข้อมูลเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส (มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.) 

5. กำรเผยแพร่ 

ดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน  ปีฐาน 2553 เท่ากับ 100  เริ่มค านวณและเผยแพร่ไตรมาสที่ 1 ปี 
2559  วันท าการแรกของไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน)  ปี 2559 

       กลุ่มดัชนีราคาค่าบริการ 
       กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า 
       ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
       เมษายน 2559 


