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บทคัดยอ
ในงานวิจัยนี้เปนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับ โครงสรางและวิธีการกําหนดคาดัชนีประเภท
ตางๆและ
การประเมินประสิทธิภาพของดัชนี
รวมถึงประโยชนและปญหาที่พบจากการนําคาดัชนีไป
ประยุกตใชงาน จากผลการศึกษา พบวา วิธีการคํานวณหาคาดัชนีสวนใหญจะใชแนวคิดของ Laspeyres ซึ่ง
ถือวาเปนวิธีที่งาย และใชกันอยางแพรหลาย ในการคํานวณดัชนีคาขนสงยกตัวอยางเชน Baltic Freight
Index, Indian Road Freight Index หรือแมแตดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนในประเทศไทยที่ใชอยูใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม การประยุกตใชกับงานที่แตกตางกันของดัชนีที่สรางขึ้นขึ้นอยูกับ การวิเคราะหปจจัยที่
จะสงผลกระทบตอคาบริการขนสงสินคาทางถนน ซึ่งอาจทําการแบงตามประเภทของกลุมสินคา อาทิเชน
สินคาที่มีความตองการไมแนนอน และขนสงในปริมาณมาก รวมทั้ง การวิเคราะหความตองการระหวางผูใช
และผูใหบริการขนสงสินคาในเชิงลึกสําหรับสินคาแตละประเภท ในแตละเสนทาง

คําสําคัญ: ดัชนีราคาคาขนสงสินคาทางถนน , ราคาอางอิงคาบริการขนสง , ซื้อขายราคาคาขนสงลวงหนา
1. บทนํา
บริษัทเจาของสินคาและบริษัทผูใหบริการขนสงมักจะประสบปญหาในดานการกําหนดราคาคาขนสง 3
ประการ คือ 1)ไมมีอัตราการขนสงกลางเพื่อใชอางอิงในการตอรองราคาระหวางกัน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความ
ผันผวนตอตนทุนในการผลิตสินคาหรือราคาสินคา, 2) อัตราคาขนสงที่ตอรองกันอาจเปนราคาที่ไมเหมาะสม
ซึ่งไมกอใหเกิดกลไกในการตอบสนองระหวางผูใชบริการ (Demand) และผูใหบริการขนสง (Supply) อยาง
สมบูรณ, และ 3) ผูใชบริการขนสงอาจไมสามารถพยากรณแนวโนมของคาขนสงไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความเสี่ยงในการประมาณตนทุนคาขนสงในอนาคตได การนําคาดัชนีของราคาสินคา
หรือบริการมาประยุกตใช เปนแนวทางหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนได ตัวอยางคาดัชนีที่
เกี่ยวกับการขนสงที่ใชในปจจุบันไดแก ดัชนีการขนสงสินคาเทกองแหงทางเรือ (Baltic Dry Index : BDI) ซึ่ง
เปนดัชนีที่วัดโอกาสทางธุรกิจในอนาคต และเปนสัญญาณที่แสดงแนวโนมของนักลงทุน รวมทั้งเปนตัว
กําหนดใหมีตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตราคาขนสงสินคาทางทะเลในอนาคต
ปจจุบัน หลายๆประเทศเริ่มมีการประยุกตใชดัชนีคาขนสงทางถนน (Road Freight Transport Index :
RFTI) เชน ดัชนีราคาคาขนสงทางถนนของประเทศอินเดีย ดัชนีคาขนสงทางถนนในประเทศอังกฤษ
ออสเตรเลีย เนเธอแลนด อเมริกาและนิวซีแลนด สําหรับประเทศไทย สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํา ดัชนีคาบริการขนสินคาทางถนน อยางไรก็ตาม ในปจจุบันพบวา ถึงแมจะมีการนํา
คาดัชนีดังกลาวมาใชงาน
แตคาดัชนีที่สรางขึ้นยังไมตอบสนองตอกลไกความตองการระหวางผูใชและผู
ใหบริการขนสงสินคา ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําดัชนีตามแนวคิดเดิมมาประยุกตใชเพื่อใหมีความ
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เหมาะสมกับกลไกของตลาดการบริการการขนสงสินคาทางถนนมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการอางอิง
และการตัดสินใจซื้อขายอัตราคาขนสงสินคาทางถนนลวงหนาในอนาคต
จุดมุงหมายของงานวิจัยนี้เพื่อ ศึกษาความสัมพันธระหวางตนทุนโลจิสติกสตอคาผลิตภัณฑในประเทศ
เบื้องตน (GDP) , ศึกษาโครงสรางและวิธีการกําหนดคาดัชนีประเภทตางๆที่ใชอยูในปจจุบัน อาทิเชน ดัชนี
หุนในตลาดหลักทรัพยของประเทศไทย ดัชนีการขนสงสินคาเทกองแหงทางเรือ (BDI) และประโยชนที่ได
จากดัชนีดังกลาว
และศึกษาวิธีการกําหนดคาดัชนีการขนสงทางถนนในตางประเทศที่ใชกันอยูในปจจุบัน
เปรียบเทียบกับดัชนีคาขนสงทางถนนในประเทศไทย รวมถึงการศึกษากลไกการทํางานของดัชนีคาขนสง
ทางถนนในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางในประยุกตใชงานดัชนีดังกลาวใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้นในอนาคต

2. การทบทวนวรรณกรรม
2.1 ความสัมพันธระหวาง GDP และ ตนทุนโลจิสติกส
ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน (GDP) ไดถูกนําไปใชอางอิงอยางแพรหลาย และมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับรายการอื่นๆ ในระบบบัญชีประชาชาติ สาเหตุเนื่องจากเปนตัวชี้วัดฐานะของภาคเศรษฐกิจจริง
(Real sector) ของประเทศในระดับมหภาค ที่มีลักษณะเปนคารวม (Aggregate) สามารถบงบอกถึงการ
เจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจ ในแตละป ตลอดจน เปนตัวชี้วัดโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ของระบบเศรษฐกิจ ที่สําคัญ คือโครงสรางการผลิตของประเทศ ปจจุบัน GDP ใชป 2531 เปนปฐาน ซึ่งมี
วิธีการคํานวณได 3 วิธีซึ่งจะไดผลลัพธที่ไมแตกตางกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2547)
1. วิธีดานการผลิต (Production approach) คือการนํามูลคาของผลผลิตเบื้องตน ของ
หนวยผลิตที่พํานักอาศัยในประเทศ รวมสวนเหลื่อมล้ําการคาและคาขนสง หักลบดวย
คาใชจายขั้นกลางที่ซื้อมาแลวนํามาบวกดวยคาของอากรนําเขา
2. วิธีดานรายจาย(Expenditure approach) ประกอบดวยรายจายครัวเรือน รวยจาย
รัฐบาล รายจายลงทุน และรายจายสงออกหักลบดวยการซื้อสินคานําเขา
3. วิธีดานรายได (Income approach) คํานวณจากรายไดและผลตอบแทนปจจัยการผลิต
ตางๆที่เกิดขึ้นในประเทศ
การวัดคาสภาวะเศรษฐกิจไทยป พ.ศ. 2549 พิจารณาจากบัญชีประชาชาติ วิธีดานการผลิต
(Production approach) พบวา GDP ขยายตัวรอยละ 5.1 ปรับตัวดีขึ้นจากรอยละ 4.5 ในปที่ผานมา
โดยเฉพาะภาคการเกษตร เนื่องจากสภาพภูมิอากาศอํานวย สาขาการขนสงสถานที่เก็บสินคาและคมนาคม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.3 จาก 4.8 ในป 2548 เนื่องจากการขนสงทางอากาศขยายตัวสูงขึ้นถึงรอยละ 13.9
ตามจํานวนผูโดยสารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปดทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในชวงเดือนกันยายน ขณะที่การ
ขนสงทางน้ําชะลอตัวลงเล็กนอย คิดเปนรอยละ 10.4 จาก รอยละ 11.4 ในป 2548 แตการขนสงทางบกกลับ
หดตัวลงรอยละ 0.1 เปนการลดลงของการขนสงผูโดยสารจากการปรับราคาคาโดยสารสาธารณะ สําหรับการ
สื่อสารโทรคมนาคมชะลอลงรอยละ 5.5
เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมมีผลการประกอบการที่ลดลง
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)
สุปรีย เทียนทํานูล, (2547) ศึกษาภายใตโครงการ “พัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุนโลจิสติกส
และมูลคาเพิ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส” คณะที่ปรึกษาไดนําหลักการของ Robert V. Dalaney ผูเชี่ยวชาญของ
Council of Logistics Management มาใชในการคํานวณสัดสวนตนทุนโลจิสติกสตอ GDP สําหรับประเทศ
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ไทยเนื่องจากเปนวิธีที่ไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวางในหลายประเทศและเปนมาตรฐานสากล โดยมีการ
จําแนกองคประกอบตนทุนโลจิสติกสในระดับมหภาคออกเปน 4 สวน ไดแก
1. ตนทุนการขนสงสินคาและบริการ (Transportation cost) เปนคาใชจายของเจาของ
กิจการดําเนินการเพื่อขนยายสินคาจากแหลงผลิตไปยังปลายทาง หรือผูบริโภคขั้น
สุดทาย ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะการขนสงสินคาเทานั้นไมรวมการขนสงผูโดยสาร
2. ตนทุนการบริหารคลังสินคา (Warehousing cost) ประกอบดวย ตนทุนที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมการใหบริการภายในคลังสินคา การจัดเก็บสินคา การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน
และคลังสินคา
3. ตนทุนการถือครองสินคา (Inventory carrying cost) ไดแก ตนทุนในการถือครองสินคา
หรือคาเสียโอกาสที่เงินทุนไปจมอยูในสินคา
4. คาใชจายในการบริหารจัดการ (Administration cost) ประกอบดวย ตนทุนการ
ใหบริการลูกคาตนทุนการรับคําสั่งซื้อ และตนทุนปริมาณการสั่งซื้อ
การคํานวณตนทุนโลจิสติกสถูกแบงออกเปน 2 ชวง ไดแก 1) ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ป
พ.ศ. 2538 และ 2541 และ 2) ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ป พ.ศ. 2545 โดยในชวงแรกสามารถใชมูลคาตนทุน
ดานตางๆจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input -Output Table : I-O Table) ในปดังกลาวโดยตรง
ขณะที่ในป พ.ศ. 2545 ไมไดมกี ารจัดทําตาราง I-O ดังนั้น ตองอาศัยโครงสรางสัดสวนตนทุนดานตางๆ จาก
ตาราง I-O ของป 2543 แลวนําสัดสวนดังกลาวมาประมาณการเปนมูลคาตนทุนจากมูลคา GDP ของป 2545
การคํานวณตนทุนโลจิสติกสโดยอาศัยขอมูลจากตาราง I-O เปนหลักซึ่งพบวาขอมูลในการหา
ตนทุนโลจิสติกส 3 ประเภทแรก มีระบบการจัดเก็บขอมูลในตาราง I-O ที่คอนขางสมบูรณ และสามารถ
รวบรวมขอมูลสถิติจากแหลงอื่นได เชน กรมการขนสงทางบก กรมเจาทา กรมการคาภายใน ตลอดจน
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส แตขอมูลคาใชจายการบริหารจัดการกลับไมมีการแยก
เก็บอยางชัดเจนในตาราง I-O คณะที่ปรึกษาจึงไดใชวิธีการประมาณการ โดยอางอิงจากตัวอยางการคํานวณ
ในประเทศอื่นๆ และเสนอวิธีการคํานวณไว 3 ทางเลือกไดแก
1. คํานวณจากสํามะโนอุตสาหกรรมและสํามะโนธุรกิจการคาและการบริการ ของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ภายใตหัวขอ คาใชจายในการบริหารและการดําเนินการ และสํามะโนเกษตร
ของสํานักงานสถิติการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. คํานวณตามวิธีของ Robert V.Delaney โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของผลรวมระหวาง
ตนทุนโลจิสติกสดานการขนสง ดานบริหารคลังสินคาและการถือครองสินคา ซึ่งเปนวิธีที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุนใชอยูในปจจุบัน
3. คํานวณตามวิธีของ Robert V.Delaney โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของผลรวมระหวาง
ตนทุนโลจิสติกสดานขนสง ดานบริหารคลังสินคา และการถือครองสินคา ซึ่งเปนวิธีที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาใชในอดีต (ประมาณป ค.ศ.1980) ภายใตสมมติฐานที่วายังไมมีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยการบริหารจัดการโลจิสติกสมากนัก
ผลลัพธจากการคํานวณตนทุนที่แตกตางกันทั้ง 3 วิธีสงผลใหคาตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ของ
ป 2545 แตกตางกัน คณะที่ปรึกษาเห็นวาขอมูลที่เก็บรวบรวมมาจากสํามะโน มีความครอบคลุมและสะทอน
ถึงคาใชจายในการบริหารจัดการไดอยางแทจริง จึงเสนอใหประกาศใชตัวเลข ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ของ
ป 2545 เทากับรอยละ 18.28 และในป 2549 ไดมีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานการคํานวณตนทุนการบริหาร มา
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ใชวิธีการคํานวณตามวิธีของ Robert V.Delaney โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของผลรวมระหวางตนทุนโลจิ
สติกสดานขนสง ดานบริหารคลังสินคา และการถือครองสินคาเนื่องจากประมาณการวาอัตราการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการทําธุรกิจของประเทศไทยนาจะใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกาในชวง ค.ศ.1980 สงผลใหตัวเลข
ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ป 2545 เปลี่ยนจากรอยละ 18.28 เปนรอยละ 17.39 และไดพยากรณตนทุนโลจิ
สติกสตอ GDP ของไทยบนพื้นฐานขอมูล I-O และ GDP ในป 2548 ประมาณรอยละ 16 ซึ่งเมื่อเทียบกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไทยยังมีสัดสวนตนทุนโลจิสติกสอยูในระดับที่คอนขางสูง
ในป 2549 พบวาตัวแปรสําคัญที่สงผลกระทบตอตนทุนดานโลจิสติกส ไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
มากโดยเฉพาะในสวนของ ตนทุนน้ํามัน , อัตราดอกเบี้ย , และอัตราการเติบโตทางดานการคาและเศรษฐกิจ
จึงไดเสนอใหมีการปรับปรุงขอมูลที่ใชในการคํานวณตนทุนโลจิสติกส ตอ GDP เพื่อความแมนยําและ
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไปมากขึ้น จึงทําใหตัวเลขตนทุนโลจิสติกสตอ GDP ในป 2549 มีอัตรารอย
ละ 23.9 (สวนงานยุทธศาสตรดลจิสติกสสํานักวิเคราะหโครงการลงทุนภาครัฐ , 2549)
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาระวางในการขนสงสินคา จะมีหลายอัตราทั้งนี้ขึ้นอยูกับตัวผลิตภัณฑ
คือ สินคาที่มีลักษณะทางกายภาพแตกตางกันและมูลคาสินคาแตละชนิดไมเทากัน อัตราคาระวางจะแตกตาง
ไปตามสภาพกายภาพ และมูลคาสินคา เชน ชนิดของสินคา น้ําหนักและปริมาตร การใชระวางยานพาหนะ
การยกขนขึ้น – ลง ยานพาหนะ ความรับผิดของผูขนสินคา และอีกปจจัยหนึ่งคือปจจัยดานตลาดขนสงสินคา
ผูประกอบการจะตองลดตนทุนและปรับปรุงคุณภาพบริการเพื่อใหสามารถแขงขันและอยูรอดในอุตสาหกรรม
ได ปจจัยดานการตลาดที่มีอิทธิพลตอคาขนสง เชน การแขงขัน ระยะทาง ความสมดุลสินคาเที่ยวไปและเที่ยว
กลับ ระบบถนน และกฎระเบียบรัฐบาล (ไชยยศ ไชยมั่นคง, 2550),(เตชะ บุณยะชัย, 2550)
จริยา ตติรัตน, (2545) , สํานักงานคณะกรรมสงเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม,
(2541) ทําการศึกษาการประเมินผลกระทบที่มีตอตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการขนสงสินคาในประเทศไทย
อันประกอบไปดวยคาใชจายยานพาหนะ (Vehicle Operating Cost : VOC) คาขนสงตอเนื่อง คาขนถาย คา
เสียเวลา ตนทุนดานมลภาวะทางอากาศ ตนทุนดานอุบัติเหตุ รวมทั้งคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
ที่จําเปน โดยทั่วไปรายการสําคัญในตนทุนทางเศรษฐศาสตรของการขนสงสินคาสวนมากจะเปนคาใชจาย
ยานพาหนะ ซึ่งประกอบไปดวยรายจายดานน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่น คายางรถยนต คาซอม
บํารุงรักษายานพาหนะ และเงินเดือนคาจางของพนักงานประจํายานพาหนะ ผลของการศึกษาไดแสดงตนทุน
ทางเศรษฐศาสตรของวิธีการขนสงสินคาทางรถบรรทุก รถไฟ และ เรือลําเลียง/ชายฝง ซึ่ง VOC ของการ
ขนสงทางเรือมีคาต่ําที่สุดคือประมาณ 0.17 บาทตอตัน-กิโลเมตร ในขณะที่การขนสงทางรถบรรทุกมี VOC
สูงที่สุดคือประมาณ 0.88 บาท ตอตัน-กิโลเมตร สวนการขนสงทางรถไฟมี VOC อยูในชวงระหวางกลางคือ
ประมาณ 0.68 บาทตอตัน-กิโลเมตร
สวนคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงโดยใชระดับราคา ณ ป พ.ศ. 2548 นั้น วิธีการขนสงทั้ง 3
แบบใชน้ํามันดีเซลเหมือนกันแตมีอัตราการสิ้นเปลืองที่แตกตางกัน โดยจากตัวเลขคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง
ปรากฏวาการขนสงสินคาทางน้ําโดยเรือลําเลียงใชพลังงานน้ํามันในปริมาณและมูลคาที่ต่ําที่สุดคือ ใชน้ํามัน
ในอัตราประมาณ 3.5 สตางคตอตัน-กิโลเมตร ในขณะที่การขนสงทางรถไฟใชน้ํามันในอัตราประมาณ 10
สตางคตอตัน-กิโลเมตร และที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดคือ การขนสงทางรถบรรทุกซึ่งตองใชน้ํามันถึงอัตรา
ประมาณ 48 สตางคตอตัน-กิโลเมตร
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2.2 โครงสรางและวิธีการกําหนดคาดัชนีประเภทตางๆ
ประกอบดวยดัชนียอย 3 ตัว ที่ใชวัดขนาดที่แตกตางกันของเรือขนสินคาเทกองแหง (เรือ
สินคา)ไดแก ขนาดของเรือระวางตั้งแต 80,000 ตัน Supramax และ ขนาด 50,000 ถึง 80,000 ตัน Panamax
โดยนําเสนตางๆตามสภาพภูมิศาสตรมาคํานวณ มูลคาของดัชนี เพื่อใหไดขอมูลในแนวลึกของตัวชี้วัดที่เปน
สวนประกอบของแตละดัชนี นอกจากนี้ BDI ยังชี้ใหนักลงทุนเห็นถึงแนวโนมของอุปสงคและอุปทานในโลก
และสามารถเปนตัวชี้วัดอนาคตของเศรษฐกิจโลกวาเติบโต เมื่อคาดัชนีสูงขึ้น หรือหดตัวโดยดัชนีจะปรับตัว
ออนลง BDI จึงเปนตัวกําหนดใหมี ตลาดอนุพันธคาระวางเรือ หรือสัญญาซื้อขายลวงหนา (Forward freight
agreements) ปจจัยที่มีผลกระทบกับดัชนีไดแก ปริมาณกองเรือตามชนิดของเรือ และจํานวนเรือที่ตอขึ้นใหม
และจํานวนที่ปลดระวาง ปริมาณความตองการสินคาที่ตองขนสง ฤดูกาลที่มีผลตอผลผลิต สภาพทาเรือและลํา
น้ําที่ใชลําเลียงในการขนถายที่มีน้ําจับตัวเปนน้ําแข็ง ตนทุนในการเดินเรือตามราคาน้ํามัน Bunker ซึ่งที่อยู
ประมาณ 25-33% (www.kaohoon.com)
Luskin (1987) ไดอธิบายกระบวนการสรางดัชนีหลักทรัพยซึ่งเปนดัชนีราคาประเภทหนึ่งวาจะ
เริ่มการสุมตัวอยางหรือการเลือกหลักทรัพยที่สามารถจัดการไดจํานวนหนึ่งเพื่อเปนองคประกอบของดัชนี
แลวนําหลักทรัพยที่เลือกมานั้นมาทําการถวงน้ําหนักเพื่อจัดความสําคัญใหแตละองคประกอบนั้น แลวนํามา
หาคาเฉลี่ย แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยในอดีตเพื่อคํานวณเปนดัชนี ซึ่ง Luskin ยังไดกลาววาดัชนี
หลักทรัพยตางๆนั้นมีความแตกตางกันขึ้นกับวิธีในการสุมตัวอยาง การถวงน้ําหนัก การหาคาเฉลี่ย และการ
เปรียบเทียบ ในทางเดียวกัน Sutliffe (1993)ไดจําแนกวิธีการคํานวณดัชนีออกเปน 2 ประเภทใหญตาม
วิธีการถวงน้ําหนัก คือ การถวงน้ําหนักตามราคา ตามมูลคา หรือถวงน้ําหนักแบบเทากัน และวิธีการหา
คาเฉลี่ย ซึ่งเปนการหาคาเฉลี่ยแบบเลขคณิต และแบบเรขาคณิต ซึ่งในการคํานวณดัชนีคาขนสงนั้น Jansson
และ Martinsson ไดเสนอแนวทางการคํานวณดัชนีคาขนสงโดยวิธีของ Jevons (1865) ซึ่งเปนดัชนีทาง
เรขาคณิต เนื่องจากความเหมาะสมกับการกําหนดคาขนสงที่มีความหลากหลายสูงทําใหสามารถพัฒนาไปสู
ดัชนีระดับอุตสาหกรรมการขนสงไดสมการคํานวณดัชนีของ Jevons เปนดังนี้
1

⎛
P2
p ⎞N
= ⎜⎜ ∏ 2 ⎟⎟
P1
p1 ⎠
⎝

(1)

เปนการคํานวณคาเฉลี่ยแบบเรขาคณิตของสัดสวนราคาในชวงที่ 2 เทียบกับชวงเวลาที่ 1
Shi Xin, (2000) ไดเสนอวิธีในการคํานวณราคาคาขนสงทางทะเล (Pi) ไว 5 แนวทาง
เนื่องจากความแตกตางของแตละผูใหบริการขนสง และจุดถายสินคาในแตละเสนทางดังนี้
1. การคํานวณราคาคาขนสงโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตอยางงายของคาขนสงจากทุกๆจุด
ขนถายสินคาและของทุกๆผูใหบริการขนสง
⎛ ∑∑ Pjki
Pi = ⎜
⎜
n
⎝

โดย Pi

⎞
⎟
⎟
⎠
คาขนสงในเสนทาง i

(2)

คือ
Pjki คือ
คาขนสงของจุดถายสินคา j ของบริษัท k ที่มีการขนสง
(แบบประจําเสนทาง) ในเสนทาง i
n
คือ
j×k
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2.

3.

การคํานวณราคาคาขนสงโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกับวิธีที่ 1
แตจะพิจารณาเฉพาะบริษัทที่ใหบริการขนสงสินคาแบบประจําเสนทางที่มีปริมาณการ
ขนสงมากกวา 5 % ของการขนสงในเสนทาง i
การคํานวณราคาคาขนสงโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของคาขนสงจากทุกๆจุดขนถาย
สินคาของผูใหบริการขนสงหลักถวงน้ําหนักดวยสัดสวนปริมาณการขนสงของแตละผู
ใหบริการขนสงหลักในแตละเสนทาง
Pi =

โดย Pi
Pjki

(∑ (∑ P

jki

× W j ))

(3)

n1

คือ คาขนสงในเสนทาง i
คือ คาขนสงของจุดถายสินคา j ของบริษัท k ที่มีการขนสง

(แบบประจํา
Wj

เสนทาง) ในเสนทาง i
คือ สัดสวนปริมาณการขนสงของจุดถายสินคา

j

(แบบประจํา

เสนทางใน

4.

เสนทาง) ในเสนทาง
n1
คือ จํานวนของจุดถายสินคาในเสนทาง
การคํานวณราคาคาขนสงโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของคาขนสงจากทุกๆจุดขนถาย
สินคาของผูใหบริการขนสงหลักถวงน้ําหนักดวยสัดสวนปริมาณการขนสงของแตละจุด
ขนถายสินคาของผูใหบริการขนสงหลัก
Pi =

โดย

Pi
Pjki

(∑ (∑ P

jki

× Wk ))

n2

(4)

คือ คาขนสงในเสนทาง i
คือ คาขนสงของจุดถายสินคา j ของบริษัท k ที่มีการขนสง

(แบบประจํา
Wk
n2

เสนทาง) ในเสนทาง i
คือ สัดสวนปริมาณการขนสงของบริษัท k ในเสนทาง
คือ จํานวนบริษัทที่ใหบริการขนสง (แบบประจําเสนทาง)

ใน

เสนทาง
5. การคํานวณราคาคาขนสงในเสนทาง i โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของคาขนสง ถวง
น้ําหนักดวยสัดสวนปริมาณการขนสงของแตละจุดขนถายสินคาของบริษัทที่ใหบริการ
ขนสงแบบประจําเสนทาง และสัดสวนปริมาณการขนสงของแตละบริษัทที่ใหบริการ
ขนสงแบบประจําเสนทาง
Pi = ∑ Pjki × W jWk
(5)
Shi Xin ไดทําการทดสอบวิธีการคํานวณราคาคาขนสงกับขอมูลในตลาดการขนสงตูคอนเทน
เนอรของสินคาชนิดหนึ่งแลว พบวาไมวาจะใชวิธีใดในการคํานวณคาขนสงก็ใหผลที่คลายกัน
ในทางปฏิบัติ การหาคาขนสงในแตละเสนทางจะใชวิธีการเสนอราคาเขามาในการคํานวณดัชนี
Kavussanos และคณะ ไดอธิบายถึงกระบวนการหาคาขนสงใน Baltic exchange ที่เปนตลาดกลางสําหรับ
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การขนสงทางทะเลสําหรับวัตถุดิบในอุตสาหกรรม โดยคาขนสงในแตละเสนทางที่เปนสวนประกอบของดัชนี
คาขนสงนั้นจะถูกรายงานทุกวัน โดยคณะที่ประกอบไปดวย นายหนา (Shipbrokers) ซึ่งทําหนาที่เปน
ตัวกลางในการตอรองระหวางผูวาจาง (Charterer) และเจาของเรือ (Ship owners) ซึ่งคาขนสงนี้จะถูกคิด
ขึ้นมาจากรายการการขนสงที่เกิดขึ้นจริงหรือในกรณีที่ไมมีรายการขนสงก็จะถูกพิจารณาโดยคณะผูเชี่ยวชาญ
จากนั้นจะนํามาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต จากนั้นจึงนําคาขนสงที่ไดมาถวงน้ําหนักที่กําหนดไวในแตละเสนทางเพื่อ
คํานวณดัชนี
ซึ่งการคํานวณดัชนีในลักษณะที่คลายกันนี้ถูกนํามาใชในดัชนีราคาคาขนสงทางถนนของ
ประเทศ อินเดีย สําหรับการขนสงทางถนนดวยรถบรรทุกใน 50 เสนทางที่ปริมาณการขนสงหนาแนนที่สุดใน
ประเทศอินเดีย
ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม,ธนวัฒน จํานงกิจพาณิช และ กังสดาล ลิขิตเอกราช, (2550) ไดทําการ
สํารวจพบวา วิธีการคํานวณราคาคาขนสงที่เหมาะสม สําหรับประเทศไทย คือวิธีที่ 3 การคํานวณราคาคา
ขนสงโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของคาขนสงจากทุกๆจุดขนถายสินคาของผูใหบริการขนสงหลักถวงน้ําหนัก
ดวยสัดสวนปริมาณการขนสงของแตละผูใหบริการขนสงหลักในแตละเสนทางเพราะเปนวิธีที่สามารถหาราคา
คาขนสงเฉลี่ยในแตละเสนทางไดดีที่สุดภายใตรูปแบบการขนสงทางถนนและกรอบขอจํากัดในการหาขอมูล
เนื่องจากสามารถที่จะหาตัวแทนของคาถวงน้ําหนักได โดยมีสมมติฐานวาปริมาณการขนสงในเสนทางใดๆ
ของแตละผูประกอบการขนสงจะแปรผันตามปริมาณรถขนสงของแตละผูประกอบการขนสงนั้น และวิธีการ
คํานวณดัชนีราคาคาขนสงที่เหมาะสมคือ วิธีของ Laspeyres เนื่องจากเปนวิธีการคํานวณดัชนีที่สามารถ
คํานวณไดงายและใชกันอยางแพรหลายในการคํานวณดัชนีคาขนสงไมวาจะเปน BDI และ ดัชนีคาขนสงทาง
ถนนในประเทศอินเดีย (Indian road freight index)และเสนทางหลักในการขนสงในประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงนอยจึงไมมีความจําเปนที่จะเปลี่ยนแปลง
องคประกอบของดัชนีบอยครั้ง และไดทําการศึกษาโดยการสรางและทดสอบแบบสอบถามเพื่อ
เก็บขอมูลโดยใชวิธี Snowball sampling คือใชการติดตอผานผูที่คณะวิจัยรูจักในอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภท
ไดแก ปูนซีเมนตผง น้ํามันเชื้อเพลิง และตูคอนเทนเนอร ผลจากการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน กรกฎาคม2549 มิถุนายน 2550 และนําราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมาแปลงเปนดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วและวิเคราะห
เปรียบเทียบความสัมพันธ และสมการถดถอยรวมกับดัชนีราคาคาขนสงทางถนน พบวาความยืดหยุนของ
ดัชนีราคาคาขนสงทางถนนของสินคาทั้ง 3 ประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาน้ํามันดีเซล
หมุนเร็ว มีสัดสวนที่ไมเทากัน ซึ่งสามารถแสดงไดดังนี้
การขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง > การขนสงปูนซีเมนตผง > การขนสงตูคอนเทนเนอร
ทั้งนี้อาจเปนเพราะลักษณะของตลาดการขนสงสินคาแตละชนิดที่แตกตางกัน การขนสงสินคา
ตูคอนเทนเนอรมีการวาจางในลักษณะของสัญญาวาจางลวงหนาระยะยาว
และมีปริมาณที่สม่ําเสมอทําให
ราคาคาขนสงไมคอยเปลี่ยนแปลงเทาไรนัก เชนเดียวกับการขนสงปูนซีเมนตผงที่มีลักษณะสัญญาคอนขาง
ยาวเชนกันแตการขนสงนั้นจะขึ้นอยูกับฤดูกาลดวย ทําใหราคามีการปรับเปลี่ยนมากกวาการขนสงตูคอนเทน
เนอร สวนการขนสงน้ํามันมีลักษณะที่ยืดหยุนสูงที่สุดเพราะมีตารางกําหนดราคาคาขนสงตามชวงราคาของ
น้ํามันดีเซลที่คอนขางชัดเจน จากผลการวิจัยดัชนีราคาคาขนสงที่พัฒนาขึ้น สามารถนํามาใชเพื่อพยากรณ
ราคาคาขนสงในอนาคต สําหรับการขนสงปูนซีเมนต น้ํามันเชื้อเพลิง และตูคอนเทนเนอร ในประเทศไทย
อยางไรก็ตามยังคงตองมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเนื่องจากชวงเวลาเก็บขอมูลในการวิจัยคอยขางสั้น
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2.3 ดัชนีคาขนสงทางถนน
ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน หมายถึง ตัวเลขแสดงการเปลี่ยนแปลงคาบริการขนสง
สินคาทางถนน ในประเทศที่ผูประกอบการไดรับในชวงเวลาหนึ่ง เปรียบเทียบกับชวงเวลา ณ ปฐาน (Council
of Supply Chain Management Professional, 2004)
Nick Palmer and Keith Jones, (2002)สํานักงานดัชนีแหงชาติของสหราชอาณาจักร ได
ทําการศึกษาการสรางดัชนีคาบริการขนสงทางถนนในประเทศ โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบคือ Corporate
Service Price Index (CSPI) กอตั้งขึ้นในป 1995 การศึกษาในครั้งนี้ไดถูกนําไปเปนตัวแบบการสรางดัชนี
การขนสงทางถนนในประเทศ ออสเตรเลีย เนเธอแลนด สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และเกาหลี ไดทําการ
กําหนดคําจํากัดความของกิจกรรมการขนสงทางถนนตามขอกําหนดของ inter – Departmental Business
Register : IDBR Sub-class 60.24/9 ในมาตรฐานการจัดกลุมอุตสาหกรรมของกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร 1992 (Standard Industrial Classification of Economic Activities :
SIC 92) ซึ่งกิจกรรมที่ไมถือเปนกิจกรรมการขนสงตามความหมายของ SIC 60.24/9 คือ
- การขนสงทางถนนที่ถูกรวมเขาไปกับกิจกรรมอื่นแลว เชน Freight Forwarding , การ
จัดเก็บและการกระจายสินคา เนื่องจาก ถูกกําหนดใหอยูในขอกําหนด SIC 63.12
- การขนสงที่มีระบบการขนสงภายในกิจการเอง ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการผลิต กิจการ
คาสง และกิจกรรมคาปลีก ซึ่งถือวามีจํานวนที่มีนัยสําคัญ
- กิจกรรมการขนสงของผูบริโภค ในการเคลื่อนยายทรัพยสินและสินคาอื่นภายในประเทศ
ซึ่งกิจกรรมการขนสงนี้ไดถูกกําหนดอยูในขอกําหนด SIC 60.24/1
ตนทุนการขนสงทางถนนของสหราชอาณาจักรตามขอกําหนด
จะรวมการขนสงทั้งใน
ประเทศและระหวางประเทศตามความหมายนี้หมายถึง การขนสงระหวางแผนดินใหญ (Mainland) และไอ
แลนด (Ireland) ในลักษณะ door-to-door ดวยเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร สหราชอาณาจักรมีอาณาเขตที่เปน
เกาะ นอกจากนั้นการขุดอุโมงคใตทะเลระหวางสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ทําใหการขนสงทางถนนมี
จํานวนที่มากขึ้นการแขงขันมีความรุนแรงขึ้นดวย ในขณะที่การขนสงทางเรือมีแนวโนมที่ลดลง CSPI ไดแบง
ประเภทการบริการการขนสงทางถนนซึ่งสัดสวนของการบริการการขนสงแตละประเภทในสหราชอาณาจักร
แสดงไวเปนอัตรารอยละดังนี้
1. การขนสงสินคาทางการเกษตรและปศุสัตว
1.3
2. การขนสงทั่วไป(รวมถึงการใหเชารถบรรทุกพรอมคนขับ)
54.5
3. การขนสงระหวางประเทศ
6.9
4. การขนสงสินคาประเภทน้ํามันและของเหลวอื่นๆ
2.9
5. การขนสงสินคาที่ตองควบคุมอุณหภูมิ
1.5
6. การขนสงสินคาชนิดเทกองและวัสดุกอสราง
15.1
7. การใหบริการเชาคลังสินคาและการกระจายสินคา
15.7
8. การบริการอื่นๆ
2.1
การแบงประเภทตามแผนภูมินี้พิจารณาจากประเภทของยานพาหนะและ/หรือชนิดของสินคา
โดยความเห็นชอบของผูเชี่ยวชาญ การรวมกิจกรรมการใหบริการเชาคลังสินคาและการกระจายสินคา เปน
ประเด็นที่ถูกโตแยงวาควรจะถือเปนสวนหนึ่งของการบริการขนสงทางถนนหรือไม เพราะใน SIC ไมมี
กิจกรรมนี้อยูในขอกําหนด 60.24/9 แตจะอยูในขอกําหนดที่ 63.12 ซึ่งแยกออกมาจากกิจกรรมการขนสง
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ผูเชี่ยวชาญไดลงความเห็นวา ควรจะใหกจิ กรรมนี้รวมอยูในกิจกรรมขนสงทางถนนถากิจกรรมดังกลาวอยู
ภายใตการบริการการขนสงและกิจกรรมนี้ก็มีแนวโนมสูงขึ้นและบอยครั้งไมสามารถแยกกิจกรรมคลังสินคา
และกระจายสินคาออกจากบริการขนสงไดอยางชัดเจน
แนวคิดของ CSPI เชื่อวาสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาในการตั้งราคาคาบริการขนสงทางถนน คือ
1. ขนาดและชนิดของยานพาหนะ
2. ลักษณะและน้ําหนักของสินคา
3. ระยะทางระหวางจุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทางในการขนสง
4. ระยะเวลาในการขนสง
5. ชื่อลูกคา
6. เงื่อนไขในการตอรองเจรจาระหวางลูกคาและผูใหบริการ
อยางไรก็ตามในชวงแรกของการศึกษาขอมูลที่ไดจากผูใหบริการขนสงอาจจะไมไดขอมูลครบ
ตามแนวคิดขางตนแต CSPI ไดปรับใชขอมูลที่มีอยูใหสามารถนํามาใชในการคํานวณคาบริการขนสงทางถนน
ได ซึ่งมีการกําหนดเงื่อนไขคือขอมูลที่ไดรับจากผูใหบริการขนสงตองเปนขอมูลที่เปนจริง และสามารถระบุ
แหลงที่มาของขอมูลไดและสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได
ผูศึกษาเชื่อวาประสิทธิภาพในการกระจายสินคาในสหราชอาณาจักร
เปนตัวแปรหนึ่งเพื่อ
ชี้ใหเห็นถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการกินดีอยูดี เกิดความหลากหลายของตลาด เกิดทางเลือก
ใหกับผูบริโภค เกิดการแขงขันและเกิดการจางงาน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร นอกจาก
จะขึ้นอยูกับปริมาณการสงออกแลวยังขึ้นอยูกับปริมาณความตองการสินคาอุปโภคบริโภคของประชาชนใน
ประเทศและระบบการขนสงทางถนนที่ทันสมัยดวย ตนทุนในการผลิตสินคาในประเทศมีตนทุนคาขนสงอยู
ประมาณ 5-10% และการขนสงทางถนนมีปริมาณมากกวาการขนสงทางรถไฟถึง 10 เทา จากขอมูลป 2000
สินคาที่ใชบริการขนสงทางถนนที่มากที่สุดในประเทศ คือ อาหารและน้ํา ประมาณ 21% รองลงมาคือการ
ขนสงแรธาตุ ประมาณ 18% และการขนสงวัสดุกอสรางและอสังหาริมทรัพยประมาณ 10% นอกจากนั้นเปน
เคมีภัณฑและปโตรเคมี ประมาณ 7% กิจการที่ใหบริการขนสงทางถนนสวนใหญเปนกิจการขนาดเล็กกิจการ
ที่มียานพาหนะไมเกิน 5 คัน มีจํานวน 87% กิจการที่มียานพาหนะเพียงคันเดียวมีจํานวน 57% และกิจการที่
ใหบริการขนสงระหวางประเทศมียานพาหนะเฉลี่ยประมาณ 3.7 คัน
สวนกิจการที่มีขนาดใหญจะถูกวาจางใหบริการกับลูกคาในตลาดที่มีขนาดใหญขนสงสินคาใน
ระยะทางไกล เชนการใหบริการขนสงสินคาระหวางประเทศในทวีปยุโรปและสวนใหญบริษัทเหลานี้มักจะมี
บริการที่หลากหลายมากกวาการใหบริการขนสงสินคาแตเพียงอยางเดียว เชนกิจกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส การใหบริการ Freight forwarding การออกแบบระบบ Supply chain ใหกบั ลูกคา เหลานี้อาจจะเกิด
ปญหาที่จะตองกลับมาทบทวนการแบงกิจกรรมการบริการวากิจกรรมใดบางควรเปนสวนหนึ่งของบริการ
ขนสงทางถนน
การจัดแบงขนาดของกิจการขนสงตามขอกําหนดของ SIC 60.24/9 แบงตามจํานวนของ
พนักงานในกิจการ ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับการจางงานและรายไดของบริษัทไดมาจากแหลงขอมูลของภาครัฐ การ
เลือกกลุมตัวอยาง จะทําการเลือกกลุมตัวอยางจากกิจการที่ประกอบการมาแลวไมนอยกวา 5 ป CSPI เก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยการออกแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการใหบริการและการตั้งราคา เปน
รายไตรมาศ โดยราคาเริ่มตนที่นํามาใชเปนราคาฐานคือขอมูลในป 1995 (ปจจุบันไดเปลี่ยนปฐานเปนป
2000 ตั้งแตป 2003 และเปลี่ยนวิธีรวบรวมขอมูลโดยการบันทึกเสียงทางโทรศัพทและสงผานขอมูลไปยัง
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เครื่องคอมพิวเตอรแบบออนไลน พบวาจํานวนตัวอยางที่นํามาใชในการคํานวณหาคาดัชนีในป 2002 มี
จํานวนลดลงจากปฐานอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากกิจการที่ถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางหยุดดําเนินการ และ บาง
กิจการไมสามารถใหขอมูลราคาอยางตอเนื่องไดเนื่องจากขาดการติดตอระหวางกัน
โดยเฉพาะกิจการที่มี
ขนาดเล็กมีพนักงาน 0-9 คน กลุมตัวอยางที่ถูกเลือกในป 1995 มีจํานวน 28 บริษัท ในป 2002 ลดลงเหลือ
เพียง 2 บริษัท ซึ่งเปนอัตราสวนการลดลงอยางมีนัยสําคัญและไมสามารถแทนที่ดวยตัวอยางใหมไดเนื่องจาก
เปนขอมูลที่ตองเก็บอยางตอเนื่อง จากกลุมตัวอยางลาสุดในป 2002 จํานวนทั้งสิ้น 77 บริษัทไดขอมูลเกี่ยวกับ
ราคาคาขนสงทั้งหมดมากกวา 180 ชนิด ในขัน้ ตอนการรวบรวมขอมูล CSPI ตองการราคาคาบริการขนสงที่
แทจริง งายในการคนหาและเปนตัวเลขที่แสดงแยกตางหากจากขอมูลทางการบัญชีโดยทั่วไป มีระบบการ
จัดเก็บขอมูลที่ดีตามขอกําหนด CSPI ในเรื่องของการจัดการและคุณภาพของขอมูลแตกลับพบปญหาในเรื่อง
ความตอเนื่องของขอมูลตามที่ไดกลาวมาขางตน
สวนการคํานวณหาคาดัชนีการบริการขนสงทางถนนจําเปนที่จะตองแยกการขนสงในลักษณะ
อื่นออกไป แตในปจจุบันการขนสงหลายรูปแบบ (Multi-model) มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมาก เพราะบริษัทสวน
ใหญพยายามที่จะใหมีการบริการการขนสงแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา จึงมีบริการ
ขนสงทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ การใหบริการคลังสินคา และการจัดจําหนาย ซึ่งรายไดของบริษัท
เหลานั้นไมไดมีเพียงแตการใหบริการขนสงเพียงเทานั้น จึงเปนปญหาของ CSPI ในการพิจารณาวารายการ
ใดบางที่ควรนํามารวมอยูในการคํานวณ เพื่อจัดทําดัชนีการขนสงทางถนนของประเทศ ปญหาประการสุดทาย
คือ ยังไมมีการจัดกลุมของกิจกรรมการขนสงทางถนนไวใน SCI อยางชัดเจนการจัดทําดัชนีบริการขนสงทาง
ถนนไดจากการปรับใชขอมูลที่มีอยูในปจจุบันซึ่งอาจไมสะทอนความเปนจริง
กระบวนการจัดทําดัชนีคาขนสงทางถนนในสหราชอาณาจักรไดถูกนํามาปรับใชกับหลาย
ประเทศดังที่กลาวไปในเบื้องตน ซึ่งอาจจะมีความแตกตางกันในการวิเคราะหเพื่อเลือกกลุมตัวอยาง วิธีการ
กําหนดราคาคาบริการในแตละประเทศ ความเขมงวดในกฎหมายการขนสงทําใหคาดัชนีในแตละประเทศมี
ความแตกตางกัน
Carolyn, (2002) ไดทําการศึกษาดัชนีคาขนสงทางถนนในประเทศออสเตรเลีย พบวา มี
หลักการที่คลายคลึงกับสหราชอาณาจักรโดยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจากการแบงขนาดของ
กิจการโดยพิจารณาจากจํานวนพนักงาน แตมีขอแตกตาง คือการจัดแบงลักษณะการบริการขนสงทางถนน
ออสเตรเลียจัดแบงเปน 10 กลุม คือ การขนสงสินคาทั่วไป การขนสงสินคาเทกอง การขนสงสินคาเรงดวน
การขนสงรถยนต การขนสงเคมีภัณฑ การขนยายเครื่องเรือน การขนสงเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล การขนสงตูคอนเทนเนอร การขนโดยตูคอนเทนเนอรควบคุมอุณหภูมิและการขนสงสัตว ซึ่งมี
ลักษณะการกําหนดหนวยราคาอางอิงของคาบริการที่แตกตางกันตามชนิดของการขนสง และขอมูลที่รวบรวม
สวนใหญเปนขอมูลการบริการขนสงในระยะไกล
Aurel kenessey, (2002) ทําการศึกษาดัชนีคาขนสงทางถนนในประเทศเนเธอแลนด ไดแบง
ประเภทของการบริการขนสงทางถนน โดยแยกเปน 2 ลักษณะ คือ แบงตามชนิดของรถบรรทุกไดทั้งหมด 7
ประเภท และแตละประเภทแบงเปน การขนสงในประเทศและระหวางประเทศ หนวยในการวัดคาบริการคือ
ราคา/เที่ยว สวนการแบงขนาดของกิจการแบงตามจํานวนพนักงานเชนเดียวกันกับสหราชอาณาจักร
การขนสงสินในประเทศอินเดียสวนใหญเปนการขนสงทางถนน คิดเปน 70% กิจการที่
ใหบริการขนสงมียานพาหนะเปนของตนเองเพียงคันเดียว มีจํานวน 89% กิจการที่มียานพาหนะนอยกวา 5
คัน มีจํานวน 98% ดัชนีการขนสงทางถนนของประเทศอินเดีย เปนดัชนีที่เกิดจากคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคา
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ขนสงโดยรถบรรทุกโดยพิจารณาจากการการบริการขนสงระหวางเมืองหลัก 50 เสนทาง มีวิธีการคํานวณ
เชนเดียวกับการคํานวณดัชนีตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีการเปรียบเทียบเปนรายสัปดาหโดยกลุมผูเชี่ยวชาญในแต
ละสาขาในการประเมินราคาคาบริการ ทําการประมาณระดับราคาของตลาดในปจจุบัน และจะทําการตัด
ตัวเลขที่สูงที่สุดและต่ําสุดออก หลังจากนั้นจะทําการประมาณขอมูลใหมอีกครั้งแสดงในรูปของตาราง และทํา
การถวงน้ําหนักตัวเลขและเรียบเรียงเปนดัชนีคาขนสงทางถนนของประเทศอินเดีย ณ วันนั้น การขนสงใน
ประเทศอินเดียสวนใหญจะเปนผูประกอบการภูมิภาคขนาดเล็กคาขนสงมีความออนไหวตอ ความตองการซื้อ
ขายบริการขนสง ราคาน้ํามัน ฤดูกาล รวมถึงการขนถายสินคาออกจากทาเรือหรือสถานีรถไฟ ซึ่งปจจุบันยัง
ไมมีการศึกษาเพื่อแยกคาขนสงทางถนนออกจากโครงสรางการขนสงดังกลาว จึงเปนการยากที่จะนําขอมูลมา
ใชในการพยากรณแนวโนมการขนสงทางถนน รวมถึงการขาดแคลนขอมูลที่เพียงพอเพื่อใชในการพยากรณ
อาจทําใหการสรางดัชนีไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ
2.4 ดัชนีคาขนสงทางถนนในประเทศไทย
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, (2550) ไดสรางระบบฐานขอมูล
งานประมวลผลและรายงานดัชนีคาขนสงสินคาทางถนน (RFTI) โดยใชระบบฐานขอมูลชนิดเดียวกันกับที่
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคาใชอยูในปจจุบันและจัดทําโครงสรางรหัสสินคาและหมวดตางๆเพื่อรองรับกับการ
คํานวณราคาและดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน จัดทําระบบบันทึก/แกไข ประมวลผลและรายงานการ
จัดทําน้ําหนักปฐานดัชนีและรายงาน คาบริการขนสงสินคาทางถนน ในรูปแบบของ Client/Server ,
Application server และใหสามารถรายงานผลขอมูลในรูปแบบ Excel file ได และจัดทํารายงานบนเว็บไซด
ของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา ใหสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลไดโดยตรง ซึ่งไดจัดทําดัชนีและไดเผยแพร
ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนสูสาธารณชน เปนครั้งแรกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ทาง
www.price.moc.go.th และจะจัดทําเปนรายไตรมาส เนื่องจากคาบริการขนสงมีการเปลี่ยนแปลงไมบอยครั้ง
มีการประเมินระดับความสําเร็จของการจัดทําดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนในครั้งนี้ ซึ่งคาคะแนนที่ได
จากการประเมินเทากับ 5 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ไดศึกษาจากการออกแบบสอบถามขอมูลคาบริการ
ขนสงสินคาทางถนน และสาเหตุการเปลี่ยนแปลง/ไมเปลี่ยนแปลงคาบริการจากผูประกอบการทั้งขนาดใหญ
กลางและเล็กที่มีศักยภาพ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคจํานวน 100 ราย ทางโทรศัพท และโทรสาร
เปนรายไตรมาส (ธันวาคม 2549 มีนาคมและมิถุนายน 2550) รวม 3 ครั้ง สําหรับเปนขอมูลใชคํานวณดัชนี
คาบริการขนสงสินคาทางถนน และมีการคํานวณดัชนีดังกลาว ตั้งแตปฐาน 2543 และตอเนื่องจนถึงป 2550
เปนรายไตรมาสและรายปดวยสูตร Laspayres พรอมวิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดังนี้
⎛

It =

∑ ⎜⎜W
⎝

t −1

×

∑W

Pt ⎞
⎟
Pt −1 ⎟⎠

× I t −1

(6)

t −1

โดยที่ I t คือ
I t −1 คือ
Pt คือ
Pt −1 คือ
Wt −1 คือ

ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนไตรมาสที่ t
ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนไตรมาสกอน
คาบริการขนสงสินคาไตรมาส t
คาบริการขนสงสินคาไตรมาสกอนหนา
น้ําหนักไตรมาสกอนหนา
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การจัดหมวดหมูในโครงสรางดัชนีจากประเภทการขนสงเปนการจัดตามประเภทสินคา ได 6
ประเภท ไดแก บริการขนสงสินคาทางถนน บริการขนสงน้ํามัน บริการขนสงกาซ บริการขนสงสารเคมีและ
ผลิตภัณฑเคมี บริการขนสงตูคอนเทนเนอร และบริการขนสงสินคาเบ็ดเตล็ด จากผลการศึกษา ในชวงป
2547-2549 ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน มีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากการปรับราคาน้ํามันดีเซล
จากตารางที่ 1 เปนตัวอยางการแสดงดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน ของสํานักดัชนี
เศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดคํานวณดัชนีคาบริการขนสงทางถนนในไตรมาสที่ 2/2550 , 1/2550 ,
2/2549 และ 1-2/2550เปรียบเทียบกับปฐานคือ 2543 พบวาคาบริการขนสงทางถนนในไตรมาส 2/2550
เทากับ 117 สูงขึ้นจากป 2543 รอยละ 17.0
นอกจากนั้นตารางที่ 1 ยังไดแสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนน
ไตรมาส 2/2550 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2550 , 2/2549 และ 1-2/2549 พบวาดัชนีคาบริการขนสงสินคา
ทางถนนไตรมาส 2/2550 เทียบกับไตรมาส 1/2550 สูงขึ้นรอยละ 0.3 เปนผลจากปริมาณการขนสงสินคาที่มี
ตอเนื่องทั้งเพื่อการสงออกและใชในประเทศ ประกอบกับราคาน้ํามันที่สูงขึ้น บริการขนสงสินคาที่ปรับอัตรา
คาบริการสูงขึ้นไดแก บริการขนสงสารเคมีและผลิตภัณฑเคมี บริการขนสงน้ํามัน บริการขนสงตูคอนเทน
เนอรและบริการขนสงสินคาเบ็ดเตล็ด และเมื่อเทียบดัชนีดังกลาวกับไตรมาส 2/2549 ลดลงรอยละ 0.7
เนื่องจากบริการขนสงสินคาเบ็ดเตล็ดในสวนของสินคาอุปโภคบริโภค
จากภาคประชาชนลดการใชจาย
สําหรับบริการขนสงสารเคมีและผลิตภัณฑเคมี บริการขนสงสินคาทั่วไป มีภาวะการคามีชะลอตัวทําให
ปริมาณการขนสงสินคาดังกลาวนอย ประกอบกับการแขงขันระหวางผูประกอบการขนสงสินคาคอนขางสูง
ดัชนีคาบริการขนสงทางถนน ในระยะ 6 เดือนแรกของป 2550 เทียบกับระยะเดียวกันกับป 2549 สูงขึ้นรอย
ละ 2.4 สวนปญหาและอุปสรรคในการสรางดัชนี คือผูประกอบการบางรายไมคอยใหความรวมมือในการให
ขอมูลเทาที่ควรและ สินคาที่บรรจุในตูคอนเทนเนอร ไมสามารถทราบไดวาเปนสินคาประเภทใด จึงเปนการ
ยากที่จะแยกประเภทของสินคาในตูคอนเทนเนอรเพื่อหาคาดัชนี
ตารางที่ 1: ดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนในแตละไตรมาส เทียบกับปฐาน 2543
รายการ

บริการขนสงสินคาทางถนน
บริการขนสงทั่วไป
บริการขนสงสินคาเกษตรปศุสัตว
และประมง
บริการขนสงไม
บริการขนสงผลิตภัณฑจากเหมือง
บริการขนสงผลิตภัณฑอาหาร
*
*
*
บริการขนสงสินคาอุปโภคบริโภค

สัดสวน
น้ําหนัก
ไตรมาส
2/2550

ดัชนี (2543 = 100)
ไตรมาส
2/50

ไตรมาส
1/50

ไตรมาส
2/49

ไตรมาส12/50

ไตรมาส
2/50/
ไตรมาส
1/50

ไตรมาส
2/50/
ไตรมาส
2/49

ไตรมาส12/50/
ไตรมาส12/49

100.00
49.18
3.87

117.00
120.2
119.4

116.6
120.2
118.7

117.8
122.3
118.0

116.8
120.2
119.0

0.3
0.0
0.6

-0.7
-1.7
1.2

2.4
0.6
4.0

1.36
10.78
5.75
*
*
*
4.34

128.7
120.8
117.2
*
*
*
135.8

128.7
120.7
118.1
*
*
*
135.7

117.2
121.1
114.7
*
*
*
141.4

128.7
120.8
117.6
*
*
*
135.7

0.0
0.1
-0.8
*
*
*
0.1

9.8
-0.2
2.2
*
*
*
-4.0

14.6
3.4
5.8
*
*
*
10.3
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รูปที่ 1: แสดงการเปลี่ยนแปลงดัชนีคาขนสงสินคาทางถนนในแตละไตรมาสเทียบกับปฐาน 2543
รูปที่ 1 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีคาบริการขนสงสินคาทางถนนในแตละ
ไตรมาสเปรียบเทียบกับปฐาน 2543 พบวาดัชนีแตละไตรมาสมีแนวโนมที่สูงขึ้น จากป 2543
3. ผลการศึกษา
เปนที่นาสังเกตวาทุกประเทศที่ทําการศึกษาเผยแพรคาดัชนีเพียงคาเดียวและสวนใหญทําเปนราย
ไตรมาส ยกเวนในประเทศอินเดียมีการคํานวณดัชนีคาขนสงทางถนนเปนรายสัปดาห การสรุปขอแตกตาง
ดัชนีการขนสงทางถนนในสหราชอาณาจักร(ซึ่งมีความสอดคลองกันกับดัชนีในประเทศ ออสเตรเลีย เนเธอ
แลนด สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด และเกาหลี) ดัชนีการขนสงทางถนนในประเทศอินเดียและดัชนีการขนสง
ทางถนนในประเทศไทย แสดงอยูในตารางที่ 2
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4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
การขนสงสินคาทางถนนมีแนวโนมจํานวนเที่ยวของการขนสงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เกิดจากความ
ตองการใชบริการที่เพิ่มขึ้น จึงเปนผลทําใหจํานวนเที่ยวเปลาของรถบรรทุกในปจจุบัน (Empty haul) มากขึ้น
ดวย ถึงแมวาบางบริษัทมีแนวคิดที่จะรวมกันเปนพันธมิตร ในการหาสินคาเพื่อทําการขนสงรวมกัน และบาง
บริษัทมีแนวคิดในการบริหารการขนสงเที่ยวกลับ (Back haul) อยางไรก็ตามในบางครั้งบริษัทยังจําเปนที่
จะตองวิ่งเที่ยวเปลากลับมายังศูนยกระจายสินคาเชนกัน ซึ่งสามารถชวยแกปญหาการวิ่งเที่ยวเปลาไดสวน
หนึ่งเทานั้น แตหากมีดัชนีการขนสงทางถนนที่สามารถนําไปใชอางอิงเปนคาเริ่มตนเพื่อชวยในการตอรองการ
ซื้อขายการบริการขนสงไมวาจะเปนการบริการขนสงแบบปกติ หรือเที่ยวกลับได จะชวยลดความสูญเปลาใน
ระบบเศรษฐกิจไดอยางมาก
การเสนอแนวคิดเพื่อกอใหเกิดการประยุกตใชดัชนีคาขนสงทางถนนในประเทศไทย จากการศึกษา
โดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของผูวิจัยเชื่อวามีความเปนไปไดที่จะสามารถนําแนวคิดในการสรางดัชนีที่
มีอยู
ซึ่งสามารถนํามาใชอางอิงเพื่อพยากรณแนวโนมของคาบริการการขนสงทางถนนแตละไตรมาสใน
ปจจุบัน ของสํานักดัชนีการคา กระทรวงพาณิชย มาประยุกตเพื่อสรางดัชนีที่สามารถใชอางอิงเปนคาเริ่มตน
ในการตอรองราคาคาบริการการขนสง , ใชอางอิงเปนคาเริ่มตนในการประมูลคาบริการขนสง หรือเพื่อใชเปน
ราคาอางอิงในการทําสัญญาซื้อขายบริการขนสงลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงในการประมาณการตนทุนคาขนสง
งานวิจัยในขั้นตอนตอไป คือ การศึกษาในเชิงลึกในเรื่องของการแบงประเภทการขนสงที่เหมาะสมกับ
การใชงาน , การกําหนดตัวแปรเพื่อใชในการคํานวณคาขนสงและดัชนีคาขนสงทางถนน , การวิเคราะหและ
เลือกใชสูตรในการคํานวณคาบริการขนสงและดัชนีคาขนสงทางถนน , การกําหนดวิธีในการเลือกกลุม
ตัวอยางเพื่อเปนตัวแทนของประชากร , การกําหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงและ
ตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน , การกําหนดวิธีการวัดและการประเมินประสิทธิภาพของดัชนี ,การ
กําหนดระยะเวลา (Frequency) ที่เหมาะสมในการปรับคาดัชนี , กําหนดแหลงที่ใชในการเผยแพรขอมูลที่
สามารถเขาถึงผูใชงานได รวมถึงการกําหนดผูที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ ทั้งนี้ตองพิจารณารวมกับตนทุน
ที่เสียไปจากการสรางดัชนีดังกลาวดวย ซึ่งกระบวนการดังกลาวตองใชเวลาศึกษาและทดสอบอีกระยะหนึ่ง
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตประเทศไทยจะมีดัชนีการขนสงทางถนนที่มีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช
เพื่อการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บรรณานุกรม
[1] กรีฑา จุพานนท, 2549, แนวทางการเพิ่มรายไดจากรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปลาของบริษัทขนสงรถยนตใน
ประเทศไทย. งานนิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการการขนสงและโลจิสติกส,
บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา.
[2] ขาวหุน stock news online, 2550, “รายงานพิเศษ”,
www.kaohoon.com/pg.online/search_detail.aspx?cid=5417#
[18 กรกฎาคม 2550].
[3] จริยา ตติรัตน, 2545, การเปรียบเทียบคาใชจายการขนสงสินคาระหวางทางรถไฟกับทางรถยนต
บรรทุก : กรณีศึกษา : กลุมสินคาปริมาณมาก (bulk cargo). งานนิพนธปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

840

การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งที่ 8

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

ไชยศ ไชยมั่นคง, 2550, กลยุทธโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพื่อแขงขันในตลาดโลก. กรุงเทพฯ
สํานักพิมพ ซี.วาย.ซิซเทิม พริ้นติ้ง จํากัด.
เตชะ บุณยะชัย และคณะ, 2550, สาระนารูสําหรับการปฏิรูประบบลอจิสติกสในองคกรของคุณ,
กรุงเทพฯ สภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย.
ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม ธนวัฒน จํานงกิจพานิช และ กังสดาล ลิขิตเอกราช ,”การสรางดัชนีราคาคา
ขนสงทางถนนสําหรับประเทศไทย,” วารสารบริหารธุรกิจ คณะพณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 30 ฉบับ 116 (ตุลาคม-ธันวาคม 2550) หนา 25-42
สุปรีย เทียนทํานูล, 2547, “ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP : ตัวชี้วัดสมรรถนะดานโลจิสติกสของประเทศ,”
www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/dev_logis/docu/
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2547, “การเปลี่ยนปฐานสถิติรายได
ประชาชาติของประเทศไทย,” www.nesdb.go.th
Aurel Kenessey, September 2002. “The PPI for Road Haulage in the Netherlands”, Voorbourg,
2002.
Carolyn O’Rourke, ”Road Freight Services Producer Price Index 17th Voorbourg Group
Meeting” 2002.
Definition provided in Logistics, 2004, Council of Supply Chain Management Professional
(CSCMP)
Luskin, Donald L., “Index Options & the complet guide”, John Wiley & Sons, New york. USA,
1987
Nick Palmer and Keith Jones, ”Price Index for Freight Transport by Road”, UK Office for
National statistic, Voorbourg Group, September 2002.

841

