
     

Construction Materials Price Index April 2017 

 
             News Release 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(Percentage Points) 

1  พฤษภาคม  2560 
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ดัชนี 104.4 YoY  -0.3 Highlights         

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560 เท่ากับ 104.4 เทียบกับ
เดือนเมษายน  2559 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.3 สาเหตุจากการลดลงของ
ดัชนีราคาสินค้าหมวดซีเมนต์ ร้อยละ 6.1  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ลดลงร้อยละ 0.5  และหมวดดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างอี่น ๆ  ลดลงร้อยละ 1.0  

        เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม  2560 (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.2  
เป็นผลจากดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 1.1 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน ้า เหล็กแผ่นเรียบด้า 
ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป)  ตามราคาวัตถุดิบที่ปรับลดลง ได้แก่ บิลเล็ตและเศษเหล็ก 
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.5   (ยางมะตอย) ตามราคา
น ้ามันที่ลดลงก่อนหน้านี   หมวดสินค้าที่ดัชนีราคาปรับสูงขึ น ได้แก่ หมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ นร้อยละ 0.3  (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจาก
ราคาน้าเข้าไม้ปรับสูงขึ น  หมวดซีเมนต์ สูงขึ นร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  สูงขึ นร้อยละ 0.8 (ท่อระบายน ้าคอนกรีต)  
ส้าหรับหมวดกระเบื อง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

 

       พิจ า รณาการ เปลี ่ยนแปลง เปรียบเทียบกับ เ ด ือน ที ่ผ ่านมา 
(YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวด
ซีเมนต์ (ผลกระทบ -1.2) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ผลกระทบ-0.3) หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ -0.1)  

  

       อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 
2560 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM)  ลดลงเพียงเล็กน้อย (-0.2) จาก
การลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (-1.1)  และดัชนีราคา
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (-0.5)  ที่เป็นผลจากราคาวัตถุดิบลดลง และน ้ามันที่
ปรับลดลงก่อนหน้านี   ขณะเดียวกันมีดัชนีราคาที่ปรับสูงขึ น ได้แก่ ดัชนีราคา
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (0.3) หมวดซีเมนต์ (0.1) และหมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต (0.8) เป็นผลจากความต้องการใช้เพิ่มขึ น เ ร่ิมมีการสั่ ง ซื อ 
ผู้ประกอบการให้ส่วนลดน้อยลง จึงท้าให้ดัชนีรวมปรับลดลงเล็กน้อย  เป็น
การส่งสัญญาณการขยายตัวของการก่อสร้างในภาพรวมและมีแนวโน้มที่ดีขึ น 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
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หมวดวสัดกุ่อสร้างอื่น ๆ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
หมวดสขุภณัฑ์ หมวดวสัดฉุาบผิว 
หมวดกระเบือ้ง หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรีต หมวดซีเมนต์ 
หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ YoY

  Construction Materials Price Index 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนเมษายน 2560 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560 
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างท่ีซื อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุม
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา  และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  มีจ้านวนรายการสินค้าทั งหมด 134 รายการ  

1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560 เท่ากับ 104.4 (ปี 2553 = 100 และเดือนมีนาคม  2560 เท่ากับ 104.6) 

2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560 

       2.1 เทียบกับเดือนมีนาคม 2560 (MoM)  ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        2.2 เทียบกับเดือนเมษายน 2559 (YoY) ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสนิค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน  2560 เทียบกับเดือน
มีนาคม 2560 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.2 โดยมีสาเหตุจากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 
1.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน ้า เหล็ก
แผ่นเรียบด้า ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป) ตามราคาวัตถุดิบท่ีลดลง 
ได้แก่ บิลเล็ตและเศษเหล็ก  หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  ลดลงร้อยละ 
0.5 (ยางมะตอย) ตามราคาน ้ามันท่ีลดลงก่อนหน้านี   
        หมวดท่ีดัชนีราคาสูงขึ้น  ได้แก่ หมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้ สูงขึ นร้อยละ 
0.3   (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคาน้าเข้าไม้ปรับ
สูงขึ น หมวดซีเมนต์ สูงขึ นร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) 
เริ่มมีความต้องการซื อ ผู้ประกอบการจึงให้ส่วนลดน้อยลง หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  สูงขึ นร้อยละ 0.8 (ท่อระบายน ้า ) ตาม
ราคาซีเมนต์ ส้าหรับหมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวด
สุขภัณฑ์และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา  ดัชนีราคาไม่
เปลี่ยนแปลง 

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2560  เทียบกับเดือนเมษายน 2559  
(YoY) ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของดัชนีราคาหมวด
ซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 6.1 (ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ -ผสม ปูนฉาบ
ส้าเร็จรูป)  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.5 (เสาเข็มคอนกรีตอัด
แรง พื นคอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีต
ผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.0 
(ทรายหยาบ อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม)   
      หมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น  ได้แก่  หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้น
ร้อยละ 4.1 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง )  หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย เหล็กฉาก 
เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน ้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อแสตนเลส 
เหล็กแผ่นเรียบด้า ตะปู) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (สีเคลือบน ้ามัน 
สีรองพื นปูน สีรองพื นโลหะ สีทาถนน น ้ามันเคลือบแข็ง) และหมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (สายเคเบิล สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน ้าเสียพีวีซี)  
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนเมษายน 2560 

      2.3  เทียบกับเดือนมกราคม – เมษายน  2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.4   โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3  
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หมวดวัสดุฉาบผิว 

หมวดกระเบือ้ง 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

รวมทุกรายการ 
     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม -เมษายน 
2560 เท ียบก ับ เ ด ือนมกราคม -เมษายน  2559 
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.4 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ นของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ นร้อยละ 2.2 หมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ นร้อยละ 10.3 ตามราคา
เหล็กในตลาดโลกและต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ น หมวดวัสดุฉาบผิว 
สูงขึ นร้อยละ 2.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ น
ร้อยละ 1.8 
     หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลง
ร้อยละ 6.1 เน่ืองจากมีปริมาณปูนในตลาดมาก การ
แข่งขันสูง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.8 
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.6 จากการ
ลดลงของราคา อิฐโปร่ง อิฐมอญ ที่ความนิยมใช้ลดลง 
และยางมะตอย ลดลงตามราคาน ้ามัน 

10.3 



แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนเมษายน  2560 

รายการ 

สัดส่วน 

น้ าหนัก 

เม.ย.60 

เดือนเมษายน  2560 เดือนมีนาคม  2560 

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

เม.ย.60 เม.ย.59 M/M Y/Y A/A มี.ค.60 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีรวม 100.00    104.4 104.7 -0.2 -0.3 1.4 104.6 0.1 1.6 2.0 

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.52 116.2 111.6 0.3 4.1 2.2 115.8 3.3 3.8 1.5 

 หมวดซีเมนต์ 12.38 100.8 107.3 0.1 -6.1 -6.1 100.7 -0.1 -5.7 -6.1 

 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.93 127.8 128.4 0.8 -0.5 -0.8 126.8 -0.1 -1.2 -0.9 

 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  21.60 91.8 90.8 -1.1 1.1 10.3 92.8 -0.3 9.7 13.7 

 หมวดกระเบื อง 6.81 101.1 101.1 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 

 หมวดวัสดุฉาบผิว 3.65 108.4 106.3 0.0 2.0 2.0 108.4 0.0 2.0 1.9 

 หมวดสุขภัณฑ์ 2.14 107.8 107.8 0.0 0.0 0.0 107.8 0.0 0.0 0.0 

 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา   13.23  95.1 93.8 0.0 1.4 1.8 95.1 0.0 1.7 1.9 

 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.73 113.0 114.1 -0.5 -1.0 -1.6 113.6 -0.1 -0.8 -1.8 

3. ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2507 6711 โทรสาร 0 2507 5825 สายด่วน 1203  

www.price.moc.go.th  

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

http://www.,oc.go.th/

