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News Release

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Percentage Points)

1 กุมภาพันธ์ 2561
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ม.ค.61 เท่ากับ 107.5

YoY = 2.8

Highlights

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 107.5 เทียบกับ       
เดือนมกราคม 2560 (YoY) ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคา
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ  3.9 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ  4.0   
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.9  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงขึ้นร้อยละ 8.1 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.2

เม่ือเทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (MoM) ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7
จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.2 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กด้า 
เหล็กแผ่นเรียบด้า) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกท่ีขยับสูงขึ้นตามราคาสินแร่เหล็ก 
และราคาเศษเหล็กในประเทศขยับขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับความต้องการใช้  
ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น  ซ่ึงหลายโครงการได้
เริ ่มด้าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1      
(ดินลูกรัง  ทรายถมที่  ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินคลุก  หินย่อย) ปริมาณการ
ผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติที่เร่ิมลดน้อยลง 
การผลิตมีขั้นตอนการขออนุญาตสัมปทาน รวมทั้งต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งด้านพลังงาน
และค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ (ยางมะตอย) ปรับสูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ 
รวมทั้งมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นเพ่ือซ่อมแซมถนนทีเสียหายจากน้้าท่วม  และ
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องเคลือบปูพื้น) 
เป็นสินค้าล็อตใหม่ที่ผลิต  เพ่ือรองรับความต้องการที่เร่ิมกลับมา  เห็นได้จาก
ปริมาณการจ้าหน่ายท่ีเพิ่มขึ้น อีกท้ังต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นจากปริมาณลดน้อยลง
ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) 
ผู้ประกอบการต่างเร่งผลิตในช่วงฝนหยุดตกท้าให้มีสินค้าออกสู่ตลาดพร้อมกัน  
ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง 

พิจารณาการเปลี ่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 
(YoY)หมวดหลักท่ีส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 1.8) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.5) 
หมวดซีเมนต์ (ผลกระทบ 0.5) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ผลกระทบ 0.4) 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 0.2) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ
(ผลกระทบ 0.2)

แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น 
จากแรงขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ภาครัฐ เช่น โครงการพัฒนา
ระเบียง เศรษฐกิจภาคตะวันออก  แผนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งระยะ
เร่งด่วน ประกอบกับยังมีมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินจ้านวน 3.5 หมื่นล้านบาท 
ในภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจที่มีทิศทางดีขึ้นทั้งเศรษฐกิจโลก
และเศรษฐกิจในประเทศ จากการขยายตัวการส่งออกและการท่องเที่ยว 
เป็นสัญญาณบวกให้นักลงทุนมีแผนขยายการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ 
ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 
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หมวดไม้และผลติภัณฑ์ไม้ หมวดซีเมนต์
หมวดผลติภัณฑ์คอนกรีต หมวดเหลก็และผลติภัณฑ์เหลก็
หมวดกระเบือ้ง หมวดวสัดฉุาบผิว
หมวดสขุภัณฑ์ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา
หมวดวสัดกุ่อสร้างอื่น ๆ YoY

Construction Materials Price Index

CMI
ม.ค.61

MoM YoY AoA

107.5 0.7 2.8 2.8



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนมกราคม  2561

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม  2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุม

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา  และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  มีจ้านวนรายการสินค้าท้ังหมด 134 รายการ 
1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2561 เท่ากับ 107.5 (ปี 2553 = 100 และเดือนธันวาคม 2560 เท่ากับ 106.7)
2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2561
2.1 เทียบกับเดือนธันวาคม 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด

แสดงได้ดังภาพที่ 1

2.2 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.8 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสรา้งจ้าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 2

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือน 
ธันวาคม 2560 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.7 โดยมีสาเหตุส าคัญจากดัชนี
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (เหล็กเส้นกลม  
ผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็กท่อเหล็กด้า 
เหล็กแผ่นเรียบด้า) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยับสูงขึ้นตามราคา
สินแ ร่ เ หล็ ก  และ ราคา เศษ เหล็ ก ในประ เทศขยั บขึ้ น เ ล็ กน้ อ ย 
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ ้นร้อยละ 1.1 (ดินลูกรัง ทรายถมที่  
ทรายหยาบ  ทรายละเอียด หินคลุก หินย่อย ) ปริมาณการผลิตมีไม่
เพียงพอกับความต้องการใช้ เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติที่เร่ิมลด
น้อยลง การผลิตมีขั้นตอนการขออนุญาตสัมปทาน รวมทั้งต้นทุน
เพ่ิมขึ้นทั้งด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ (ยางมะตอย) 
ปรับสูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบ รวมทั้งมีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ซ่อมแซมถนนที่เสียหายจากน้้าท่วม และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 
(กระเบื้องเคลือบบุผนัง กระเบื้องเคลือบปูพ้ืน) เป็นสินค้าล็อตใหม่ที่ผลิต
เพ่ือรองรับความต้องการที่เร่ิมกลับมา เห็นได้จากปริมาณการจ้าหน่าย
ที่เพ่ิมขึ้น อีกทั้งต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นจากปริมาณลดน้อยลง ขณะที่
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.1 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง) 
ผู้ประกอบการต่างเร่งผลิตในช่วงฝนหยุดตก  ท้าให้มีสินค้าออกสู่ตลาด
พร้อมกัน ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2561 เทียบกับเดือนมกราคม 2560
(YoY)สูงขึ ้น ร ้อยละ  2.8 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวด      
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 3.9 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู -
หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) ราคาไม้เริ่มปรับสูงขึ้นตั้งแต่เดือน มี.ค.60 
เม่ือเทียบกับเดือน ม.ค.60 ที่ราคายังต่้า ท้าให้อัตราการขยายตัว มค.61    
ยังเป็นบวก หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
ปูนซีเมนต์ผสม  ปูนซีเมนต์ขาว) จากสถานการณ์ปูนล้นตลาดก่อนหน้านี้ 
ผู้ประกอบการจึงได้ปรับลดปริมาณการผลิตปลายปี 2560  ความต้องการเริ่ม
กลับมาท้าให้ปริมาณการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งต้นทุนการผลิต      
ด้านเชื้อเพลิงขยับสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.9 
(พื้น–คานคอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรง ท่อระบายน้้าคอนกรีต) ต้นทุนสูงขึ้นตาม
ราคาวัตถุดิบคือปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง ประกอบกับมีความต้องการ
ใช้ในการปรับปรุงระบบการระบายน้้าเพิ่มขึ้น หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงข้ึนร้อยละ 8.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H
เหล็กรางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็กด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า ) 
ราคาเหล็กในตลาดโลกขยายตัวกว่าปีที่ผ่านมาจากต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ 
สินแร่เหล็กและเศษเหล็กราคาขยับสูงขึ้น และหมวดวัสดุก่อสร้า งอื ่น  ๆ
สูงขึ้นร้อยละ 1.2 (ดินลูกรัง ทรายถมที่ ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินคลุก
หินย่อย) ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เนื่องจากวัสดุธรรมชาติ
ที่เริ่มลดน้อยลง (วงกบอลูมิเนียม อลูมิเนียนเส้น) ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น 
ประกอบกับปัจจุบันนิยมใช้แทนไม้มากขึ้น เน่ืองจากใช้งานง่ายและสะดวกกว่า
ขณะที่หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 2.7  (สายเคเบิล THW 
สายส่งก้าลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT ท่อร้อยสายไฟสายโทรศัพท์พีวีซี  
ท่อพีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อระบายน้้าเสียพีวีซี) มีปริมาณ
สินค้าในตลาดจ้านวนมาก ส่งผลให้มีการแข่งขันสูง  
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แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนมกราคม 2561

รายการ

สัดส่วน

น้ าหนัก

ม.ค.61

เดือนมกราคม 2561 เดือนธันวาคม  2560

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง

ม.ค.61 ม.ค.60 M/M Y/Y A/A ธ.ค.60 M/M Y/Y A/A

ดัชนีรวม 100.00 107.5 104.6 0.7 2.8 2.8 106.7 0.1 3.0 1.9

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.35 116.5 112.1 0.0 3.9 3.9 116.5 0.0 4.4 3.6

หมวดซีเมนต์ 12.52 104.9 100.9 0.0 4.0 4.0 104.9 1.1 3.0 -3.8

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.92 131.5 127.8 -0.1 2.9 2.9 131.6 0.5 2.7 0.9

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 23.11 101.1 93.5 2.2 8.1 8.1 98.9 0.0 10.1 9.8

หมวดกระเบื้อง 6.58 100.6 101.1 0.8 -0.5 -0.5 99.8 0.0 -1.3 -0.6

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.54 108.1 108.2 0.0 -0.1 -0.1 108.1 -0.3 -0.1 1.4

หมวดสุขภัณฑ์ 2.07 107.2 107.8 0.0 -0.6 -0.6 107.2 -0.2 -0.6 -0.1

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.50 92.5 95.1 0.0 -2.7 -2.7 92.5 -1.0 -2.4 -0.2

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.40 114.2 112.9 1.1 1.2 1.2 113.0 0.2 1.3 -0.4

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/

