
     

Construction Materials Price Index March 2017 

 
             News Release 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(Percentage Points) 

3  เมษายน  2560 
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ดัชนี 104.6 YoY  1.6 Highlights         

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2560 เท่ากับ 104.6 เทียบกับเดือน
มีนาคม  2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.6 สาเหตุส าคัญจากการสูงขึ้นของดัชนี
ราคาสินค้าหมวดต่าง ๆ ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  สูงขึ้นร้อยละ 9.7 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.8   หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 
และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ  1.7    

        เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์  2560 (MoM) ดัชนีราคาปรับสูงขึ้น 
ร้อยละ 0.1  เป็นผลจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
สูงขึ้นร้อยละ 3.3  (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-
หน้าต่าง ) เป็นผลจากราคาไม้ที่น าเข้าจากประเทศลาว และมาเลเซียปรับ
สูงขึ้น  หมวดที่ดัชนีราคาลดลง  ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูน
ฉาบส าเร็จรูป) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีต
อัดแรง) หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.3   (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า  ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี 
เหล็กแผ่นเรียบด า) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.1 (ทรายละเอียด 
ยางมะตอย )  ส าหรับหมวดกระเบ้ือง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์ 
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

 

           พิจารณาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงกับเดือนท่ีผ่านมา (YoY) 
หมวดหลักท่ีส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่  หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 2.0) หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 
0.3) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ผลกระทบ 0.2) หมวดวัสดุฉาบผิว 
(ผลกระทบ 0.1) 

  

        การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2560  เทียบ
กับเดือนที่ผ่านมา (MoM)  สูงขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.1 สาเหตุส าคัญจากการ
สูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ปรับสูงขึ้นเพียงหมวดเดียว  
เป็นผลจากไม้ที่น าเข้าจากประเทศลาวและมาเลเซียปรับราคาสูงขึ้น  

       ดัชนีราคาหมวดอื่น ๆ  มีทั้งลดลงและไม่เปลี่ยนแปลง โดยสอดคล้องกับภาวะการ
ก่อสร้างที่ชะลอตัว เน่ืองจากใกล้ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ โครงการก่อสร้างต่าง
ชะลอการซ้ือวัสดุเก็บในสต๊อก ส่งผลให้การค้าวัสดุก่อสร้างค่อนข้างซบเซา 

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 าเดือนมีนาคม 2560 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2560 
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างท่ีซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุม
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา  และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  มีจ านวนรายการสินค้าท้ังหมด 134 รายการ  

1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2560 เท่ากับ 104.6 (ปี 2553 = 100 และเดือนกุมภาพันธ์  2560 เท่ากับ 104.5 

2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2560 

       2.1 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (MoM)  สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        2.2 เทียบกับเดือนมีนาคม 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม  2560 เทียบกับเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.1 โดยมีสาเหตุจาก
การสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 
3.3   (วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง)  หมวดท่ีดัชนี
ราคาลดลงได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนฉาบ
ส าเร็จรูป) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็ม
คอนกรีตอัดแรง) ลดลงตามราคาซีเมนต์และเหล็กเส้น  หมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.3 (เหล็กเส้นกลมผิว
เรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า ท่อเหล็กเคลือบ
สังกะสี เหล็กแผ่นเรียบด า ) เป็นผลจากภาวะการค้าเหล็กใน
ประเทศเงียบ ความต้องการของตลาดหดตัว มีปริมาณสต๊อกเหล็ก
สูง และใกล้วันหยุดเทศกาลสงกรานต์  ผู้ประกอบการจึงปรับราคา
ลดลงเพื่อระบายเหล็กออกบางส่วน หมวดวัสดุก่อสร้างอื ่น ๆ 
ลดลงร้อยละ 0.1 (ทรายหยาบ ยางมะตอย) ตามราคาน้ ามัน 
หมวดกระเบื้อง หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดสุขภัณฑ์และหมวด
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2560  เทียบกับเดือนมีนาคม 2559  
(YoY) สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 3.8 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-หน้าต่าง 
บานประตู-หน้าต่าง)  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 9.7 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H  
เหล็กรางน้ า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง  ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบ
สังกะสี ท่อเหล็กด า เหล็กแผ่นเรียบด า  ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ตะปู)  หมวด
วัสดุฉาบผิว  สูงขึ้นร้อยละ 2.0  (สีเคลือบน้ ามัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ   
สีทาถนน น้ ามันเคลือบแข็งภายใน-ภายนอก)  ต้นทุนสูงขึ้นตามราคาน้ ามันที่
ปรับสูงขึ้นก่อนหน้านี้  หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.7 
(สายไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-
สามทางท่อประปา ท่อระบายน้ าเสีย)  ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ได้แก่ ทองแดง 
เม็ดพลาสติก   หมวดที่ดัชนีราคาลดลง  ได้แก่  หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 5.7 
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนฉาบส าเร็จรูป)  มีปริมาณปูนในตลาดมาก   
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.2  (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้น
คอนกรีตส าเร็จรูป คอนกรีตบล๊อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
หยาบ) ลดลงตามราคาซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  ลดลง
ร้อยละ 0.8  (ทรายหยาบ อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม ) 

-0.1 

0.0  

0.0  

0.0  

0.0  

-0.3  

-0.1  

-0.1  

0.1  

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 

หมวดสุขภัณฑ์ 

หมวดวัสดุฉาบผิว 

หมวดกระเบือ้ง 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

รวมทุกหมวด 
3.3 

-0.8  

1.7  

0.0  

2.0  

0.0  

9.7  

-1.2  

-5.7  

3.8  

1.6  

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 

หมวดสุขภัณฑ์ 

หมวดวัสดุฉาบผิว 

หมวดกระเบือ้ง 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรึต 

หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

รวมทุกหมวด 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนมีนาคม 2560 

      2.3  เทียบกับเดือนมกราคม – มีนาคม  2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.0   โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3  
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หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 
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หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

รวมทุกรายการ 
     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
เทียบกับเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 (AoA) สูงขึ้น
ร้อยละ 2.0 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 13.7 ตามราคาเหล็กใน
ตลาดโลก และต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หมวดวัสดุฉาบผิว 
สูงขึ้นร้อยละ 1.9 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้น
ร้อยละ 1.9 
     หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 
6.1 เนื่องจากมีปริมาณปูนในตลาดมาก การแข่งขันสูง หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.8 จากการลดลงของ
ราคา อิฐโปร่ง อิฐมอญ ท่ีความนิยมใช้ลดลง และยางมะตอย 
ลดลงตามราคาน้ ามัน 

13.7 



แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนมีนาคม  2560 

รายการ 

สัดส่วน 

น้ าหนัก 

มี.ค.60 

เดือนมีนาคม  2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560  

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 

มี.ค.60 มี.ค.59 M/M Y/Y A/A ก.พ.60 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีรวม 100.00    104.6 103.0 0.1 1.6 2.0 104.5 -0.1 2.1 2.2 

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.48 115.8 111.6 3.3 3.8 1.5 112.1 0.0 0.4 0.4 

 หมวดซีเมนต์ 12.36 100.7 106.8 -0.1 -5.7 -6.1 100.8 -0.1 -6.1 -6.1 

 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.78 126.8 128.4 -0.1 -1.2 -0.9 126.9 -0.7 -1.0 -0.6 

 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  21.81 92.8 84.6 -0.3 9.7 13.7 93.1 -0.4 14.1 15.8 

 หมวดกระเบื้อง 6.79 101.1 101.1 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 

 หมวดวัสดุฉาบผิว 3.64 108.4 106.3 0.0 2.0 1.9 108.4 0.2 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   13.20  95.1 93.5 0.0 1.7 1.9 95.1 0.0 2.0 2.0 

 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.79 113.6 114.5 -0.1 -0.8 -1.8 113.7 0.7 -1.6 -2.3 

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/

