
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนพฤษภาคม 2562

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Percentage Points)

Highlights

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 
107.6 เทียบกับเดือนพฤษภาคม  2561  สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY)
ซึ่งเป็นการสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม (เดือนเมษายน 2562 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.7) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
สูงขึ้นร้อยละ 11.2 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 
หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 
0.4 ในขณะที่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.3
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
ลดลงร้อยละ 0.4 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.4

เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2562 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 
0.3 (MoM) จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก ร้อยละ 1.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี )        
ตามราคาตลาดโลกท่ีปรับลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) 
ในประเทศลดลง หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 (อ่างล้างหน้า 
กระจกเงา ท่ีใส่สบู่ ฉากกั้นอาบน้้า) จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้น
ยอดจ้าหน่าย และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น  ๆลดลงร้อยละ 0.3 (ยางมะตอย)
ปรับราคาลดลงตามปิโตรเลียม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนการก่อสร้าง
มีการชะลอตัว

พิจารณาการเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 
2561 (YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 0.7) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
(ผลกระทบ 0.3) และหมวดกระเบื้อง (ผลกระทบ 0.1) หมวดท่ีส่งผล
กระทบทางลบ คือ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ -0.7) 
และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  (ผลกระทบ -0.1)

สถานการณ์ก่อสร้างในปี 2562 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องท้ัง
จากโครงการภาครัฐท่ีความก้าวหน้าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโครงการ   
ในพื้นท่ี EEC หรือโครงการอื่นๆ นอกพื้นท่ี EEC รวมท้ังการก่อสร้างภาคเอกชน
ท่ีได้รับอานิสงค์จากโครงการก่อสร้างภาครัฐ ท้ังการก่อสร้าง
คอนโดมิเนียมตามแนวรถไฟฟ้า จากปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ยังคงมีความ
ต้องการใช้วัสดุก่อสร้าง และราคาวัสดุก่อสร้างยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562
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Construction Materials Price Index

CMI MoM YoY AoA

107.6 -0.3 0.3 0.2

4 มิถุนายน 2562
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม  2562

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562 เท่ากับ 107.6 (ปี 2553 =100 และเดือนเมษายน 2562 เท่ากับ 107.9)
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562

2.1 เทียบกับเดือนเมษายน 2562 ลดลงร้อยละ 0.3 (MoM) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562เมื่อเทียบกับ
เดือนเมษายน 2562 ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 (MoM)
จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 
1.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี) ตามราคาตลาดโลก
ที่ปรับลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ในประเทศลดลง 
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.5 (อ่างล้างหน้า กระจกเงา ที่ใส่สบู่ 
ฉากกั้นอาบน้้า) จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจ้าหน่าย และ
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.3 (ยางมะตอย) ปรับ
ราคาลดลงตามปิโตรเลียม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนโครงการ
ก่อสร้างบางโครงการมีการชะลอตัว

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562 เทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนี
ราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน    
ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้น้าเข้าราคา
สูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (คอนกรีตบล็อกปูพื้น 
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ขอบคันคอนกรีต) ปรับตามราคาปูนซีเมนต์ผสม 
ประกอบกับความต้องการใ ช้คอนกรีตผสมเสร็จที่ เพิ่มมากขึ้น       
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้น ร้อยละ 1.7 ( ก ร ะ เ บื ้อ ง บ ุผ น ัง - ป ูพื ้น 
กระเบื้อ งยาง )  หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (สีเคลือบน้้ามัน       
สีรองพ้ืนปูน ซิลิโคน) เนื่องจากวัตถุดิบ (สารเคมี) ราคาน้าเข้าสูงขึ้น ในขณะท่ี
ดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 3.3 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด้า 
ท่อแสตนเลส    เหล็กแผ่น ตะปู) เนื่องจากการแข่งขันด้านราคากับเหล็ก
น้าเข้าจากจีน หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (อ่างล้างหน้า          
ที่ปัสสาวะ กระจกเงา ที่ใส่สบู่ ฉากกั้นอาบน้้า) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา ลดลงร้อยละ 0.4 (ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี 
ท่อพีวีซี ข้อต่อ-สามทางพีวีซี ท่อระบายน้้าเสียพีวีซี) จากต้นทุนวัตถุดิบ 
(เม็ดพลาสติก)  ปรับราคาลดลงตามราคาน้้ามนั และหมวดวัสดุก่อสร้าง
อื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.4 (หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
ยางมะตอย)

2.2 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2
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2.3 เทียบกับเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (AoA) โดยมีร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 3 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม–พฤษภาคม 
2562 เทียบกับเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2561 สูงขึ้น
ร้อยละ 0.2 (AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนี
ร าคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไ ม้ ร ้อยละ  10 . 2
(ไม้พื ้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบ
ประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากราคาไม้น้าเข้าสูงขึ้น 
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (กระเบื้องเคลือบ    
บุผนัง-ปูพ้ืน กระเบื้องยาง PVC ปูพ้ืน)  ตามความต้องการใช้
ที ่ เ พิ ่มมากขึ ้น จากโคร งการก่อส ร้า งภาค เอกชน 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.1 (คอนกรีต
บล็อกก่อผนังมวลเบา-ปูพ้ืน คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ 
ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคันคอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์
และลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ประกอบกับมี
ความต้องการใช้ในการก่อสร้างของโครงการภาครัฐ
หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ปูนซี เมนต์ผสม)    
ความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง
หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สีเคลือบน้้ามัน   
สีรองพ้ืนปูน ซิลิโคน) 
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ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2507 6719 โทรสาร 0 2507 5825 สายด่วน 1203 
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รายการ
สัดส่วน
น า้หนัก
พ.ค.62

เดือนพฤษภาคม 2562 เดือนเมษายน 2562

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง เดือน 
เม.ย.62

อัตราการเปลี่ยนแปลง

พ.ค.62 พ.ค.61 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 107.6 107.3 -0.3 0.3 0.2 107.9 0.2 0.7 0.2

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.07 129.8 116.7 0.0 11.2 10.2 129.8 0.1 11.2 9.9

หมวดซีเมนต์ 12.55 105.3 105.3 0.0 0.0 0.4 105.3 0.0 0.6 0.5

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.27 134.6 131.8 0.1 2.1 2.1 134.5 0.0 2.0 2.1

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 22.04 96.5 99.8 -1.1 -3.3 -3.7 97.6 0.9 -1.7 -3.8

หมวดกระเบื้อง 6.75 103.3 101.6 0.0 1.7 2.3 103.3 0.0 1.7 2.4

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.54 108.5 108.1 0.1 0.4 0.3 108.4 0.0 0.3 0.3

หมวดสุขภัณฑ์ 2.05 106.2 107.0 -0.5 -0.7 -0.6 106.7 0.0 -0.6 -0.5

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.43 92.1 92.5 0.0 -0.4 -0.9 92.1 0.0 -1.2 -1.0

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.28 113.5 113.9 -0.3 -0.4 -0.4 113.8 -0.2 0.0 -0.3

(2553 = 100)

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

