
     

Construction Materials Price Index May 2017 

 
             News Release 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(Percentage Points) 

1  มิถุนายน  2560 
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ดัชนี 103.4 YoY  -2.2 Highlights         

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2560 เท่ากับ 103.4 เทียบ
กับเดือนพฤษภาคม  2559 (YoY) ลดลงร้อยละ 2.2 สาเหตุจากสินค้า
หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 6.2 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 7.3  
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.8  และหมวดวัสดุก่อสร้างอี่น ๆ 
ลดลงร้อยละ 1.1  

        เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน  2560 (MoM) ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 1.0  
เป็นผลจากสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  ลดลงร้อยละ 3.8 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน ้า ท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด้า)   หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.8 
(ท่อพีวีซี สายไฟฟ้า)  ตามราคาวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกและทองแดง  หมวด
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (ยางมะตอย) ตามราคาน ้ามันที่ลดลง  
หมวดสินค้าท่ีดัชนีราคาปรับสูงขึ้น ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ น
ร้อยละ 0.1  (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคาน้าเข้าไม้และค่าจ้างแรงงาน
ปรับสูงขึ น   หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ นร้อยละ 1.4 (ท่อระบายน ้าคอนกรีต)   
มีความต้องการใช้ในโครงการภาครัฐเพื่อปรับปรุงระบบระบายน ้า แต่ปริมาณมีไม่
เพียงพอ  เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เอื อต่อการผลิต ส้าหรับหมวดซีเมนต์ หมวด
กระเบื อง หมวดวัสดุฉาบผิว และหมวดสุขภัณฑ์  ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

       พิจารณาการเปลี ่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2560 (YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ 
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ -1.8) หมวดซีเมนต์ (ผลกระทบ -0.8) 
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ (ผลกระทบ -0.2) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
(ผลกระทบ -0.1)   

       การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2560 เมื่อ
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM)  ลดลงร้อยละ 1.0  เป็นผลจากปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ สินค้าเหล็กลดลงเน่ืองจากมีเหล็กจากจีนเข้าสู่ประเทศไทยจ้านวนมาก
ท้าให้มีปริมาณส่วนเกินในตลาดสูง  และราคาต่้ากว่าเหล็กในประเทศ ท้าให้
การแข่งขันสูง ผู้ค้าเหล็กเร่งระบายเหล็กในสต๊อก  สินค้าที่เกี่ยวกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปา   และยางมะตอย   ราคาวัตถุดิบปรับลดลงตามราคาน ้ามัน  
ได้แก่ เม็ดพลาสติก  ทองแดง  ประกอบกับช่วงนี เป็นช่วงฤดูฝนสภาพอากาศ
ไม่เอื ออ้านวยในการก่อสร้าง  ท้าให้การก่อสร้างไม่สามารถด้าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง  การค้าวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปอยู่ในภาวะทรงตัว  อย่างไรก็ตามมี
สินค้าที่ปรับราคาสูงขึ น ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นผลจากราคาน้าเข้าไม้
สูงขึ น  และสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ท่อระบายน ้า) มีการใช้ในโครงการ
ภาครัฐเพื่อปรับปรุงการระบายน ้ามากขึ น ได้แก่ กรมทางหลวง  กรมทาง
หลวงชนบท ขณะที่ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  

-4.5
-4.0
-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

พ.ค.-59 ก.ค.-59 ก.ย.-59 พ.ย.-59 ม.ค.-60 มี.ค.-60 พ.ค.-60 

หมวดวสัดกุ่อสร้างอื่น ๆ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
หมวดสขุภณัฑ์ หมวดวสัดฉุาบผิว 
หมวดกระเบือ้ง หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรีต หมวดซีเมนต์ 
หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ YoY

  Construction Materials Price Index 
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แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนพฤษภาคม  2560 

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

1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2560 เท่ากับ 103.4 (ปี 2553 = 100 และเดือนเมษายน  2560 เท่ากับ 104.4) 

2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2560 

       2.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2560 (MoM)  ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        2.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2559 (YoY) ลดลงร้อยละ 2.2 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินคา้วัสดุก่อสร้างจ้าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม  2560 เทียบกับเดือน
เมษายน 2560 (MoM) ลดลงร้อยละ 1.0 โดยมีสาเหตุจากการลดลง
ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.8 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กรางน ้า ท่อเหล็กเคลือบ
สังกะสี ท่อเหล็กด้า) เป็นผลจากมีเหล็กจากจีนเข้าสู่ประเทศไทยจ้านวน
มาก และราคาต่้ากว่าเหล็กในประเทศ ท้าให้การแข่งขันสูง ประกอบกับ
ความต้องการใช้ทรงตัว หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 
1.8 (ท่อพีวีซีและสายไฟ) ตามราคาวัตถุดิบ คือ ทองแดงและเม็ดพลาสติก
ท่ีลดตามราคาน ้ามัน หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  ลดลงร้อยละ 0.7 
(ยางมะตอย) ลดลงตามราคาน ้ามัน  
        หมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น  ได้แก่ หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
สูงขึ นร้อยละ 0.1 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) เป็นผลจากราคาน้าเข้า
ไม้ปรับสูงขึ น  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต  สูงขึ นร้อยละ 1.4 
(ท่อระบายน ้า) มีความต้องการใช้ในโครงการภาครัฐเพื่อปรับปรุง
ระบบระบายน ้า แต่ปริมาณมีไม่เพียงพอเน่ืองจากสภาพอากาศไม่
เอื อในการผลิต   

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2560  เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2559  (YoY) ลดลงร้อยละ 2.2 จากการลดลง
ของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 6.2 (ปูนซิเมนต์
ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนฉาบส้าเร็จรูป)  มีปริมาณปูนในตลาดมาก การ
แข่งขันสูง  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 7.3 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก  เหล็กรางน ้า ลวดเหล็กเสริม
คอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด้า  เหล็กแผ่นเรียบ
ด้า ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลง
ร้อยละ  0.8 (สายไฟฟ้า VAF–VCT ท่อพีวีซี) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 
ลดลงร้อยละ 1.1 (ทรายหยาบ อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมเส้น วงกบ
อลูมิเนียม) ความนิยมใช้ลดลง  
      หมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น  ได้แก่  หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
สูงขึ้นร้อยละ 4.2 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง) 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (ท่อระบายน ้าคอนกรีต) 
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (สีเคลือบน ้ามัน สีรองพื นปูน 
สีรองพื นโลหะ สีทาถนน น ้ามันเคลือบแข็ง)   
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนพฤษภาคม 2560 

      2.3  เทียบกับเดือนมกราคม–พฤษภาคม  2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3  
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รวมทุกรายการ 
2.6 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 
2560 เทียบกับเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2559 
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ นของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 2.6 หมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 6.4  เน่ืองจากระยะ
เดียวกันของปีที่ผ่านมาฐานราคาเหล็กต่้า  หมวดวัสดุฉาบผิว 
สูงขึ้นร้อยละ 2.0 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ น
ร้อยละ 1.3 
     หมวดท่ีดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลง
ร้อยละ 6.1 เน่ืองจากมีปริมาณปูนในตลาดมาก การ
แข่งขันสูง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.2 
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 1.5 จากการ
ลดลงของราคา อิฐโปร่ง อิฐมอญ ที่ความนิยมใช้ลดลง 
และยางมะตอย ลดลงตามราคาน ้ามัน 

6.4 



แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนพฤษภาคม  2560 

รายการ 

สัดส่วน 

น้ าหนัก 

พ.ค.60 

เดือนพฤษภาคม  2560 เดือนเมษายน  2560 

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

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

ดัชนีรวม 100.00    103.4 105.7 -1.0 -2.2 0.7 104.4 -0.2 -0.3 1.4 

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.59 116.3 111.6 0.1 4.2 2.6 116.2 0.3 4.1 2.2 

 หมวดซีเมนต์ 12.50 100.8 107.5 0.0 -6.2 -6.1 100.8 0.1 -6.1 -6.1 

 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.31 129.6 127.4 1.4 1.7 -0.2 127.8 0.8 -0.5 -0.8 

 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 20.98 88.3 95.3 -3.8 -7.3 6.4 91.8 -1.1 1.1 10.3 

 หมวดกระเบื อง 6.87 101.1 101.1 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 

 หมวดวัสดุฉาบผิว 3.69 108.4 106.3 0.0 2.0 2.0 108.4 0.0 2.0 2.0 

 หมวดสุขภัณฑ์ 2.17 107.8 107.8 0.0 0.0 0.0 107.8 0.0 0.0 0.0 

 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา   13.12  93.4 94.2 -1.8 -0.8 1.3 95.1 0.0 1.4 1.8 

 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.77 112.2 113.4 -0.7 -1.1 -1.5 113.0 -0.5 -1.0 -1.6 

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/

