
     

Construction Materials Price Index February 2017 

 
             News Release 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(Percentage Points) 

1  มีนาคม  2560 
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ดชันี 104.5 YoY  2.1  

Highlights         

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 104.5 เทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์  2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.1 สาเหตุส าคัญจากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาสินค้าหมวดต่าง ๆ  ได้แก่  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 
14.1  หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.0 และหมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้น
ร้อยละ 2.0 และหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 

        เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม  2560 (MoM) ดัชนีราคาปรับลดลง ร้อยละ 0.1 
สาเหตุส าคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์
ผสม)  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.7  (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง)  และหมวด
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  ลดลงร้อยละ 0.4  (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็ก
ฉาก ลวดผูกเหล็ก ตะปู)   หมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้น
ร้อยละ 0.2  (สีเคลือบน้ ามัน  สีทาถนน)  และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 
0.7 (ยางมะตอย )  ส าหรับหมวดอื่น ๆ  ดัชนีราคาไมเ่ปลี่ยนแปลง 

      

      หมวดที่มีผลกระทบให้ดัชนีราคา (YoY) สูงขึ้น ได้แก่  หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก  (ผลกระทบ 2.9) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
(ผลกระทบ 0.3) หมวดวัสดุฉาบผิว (ผลกระทบ 0.1)  

 

        การเคลื่อนไหวของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
เทียบกับเดือนที่ผ่านมา (MoM)  ลดลงร้อยละ 0.1 เป็นผลจากราคาเหล็กปรับ
ลดลง  เน่ืองจากการผลิตเหล็กดิบในตลาดโลกมีปริมาณสูงขึ้น เศษเหล็กใน
ประเทศราคาทรงตัว ราคาน าเข้าบิลเล็ตอ่อนตัวเล็กน้อย   ซีเมนต์ ปรับราคา
ลดลง เน่ืองจากมีการขยายก าลังการผลิตในระยะก่อนหน้าน้ี เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ท าให้มีปริมาณปูนในตลาดมาก และมี
การแข่งขันสูง ประกอบกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวจากปัญหา
คอนโดมิเนียมซัพพลายล้นตลาด  ผู้ประกอบการจึงให้ส่วนลดมากขึ้น 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงตามราคาซีเมนต ์

          อย่างไรก็ตามแนวโน้มการก่อสร้างยังขยายตัวได้จากโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ อีกทั้งแผนการปรับปรุงสนามบินต่าง ๆ คาดว่าจะ
ส่งผลดีต่อการค้าวัสดุก่อสร้าง 

          

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
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หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 

หมวดสุขภัณฑ์ หมวดวัสดุฉาบผิว 

หมวดกระเบื้อง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ YoY

  Construction Materials Price Index 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2560 

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

1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์  2560 เท่ากับ 104.5 (ปี 2553 = 100 และเดือนมกราคม  2560 เท่ากับ 104.6 

2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 

       2.1 เทียบกับเดือนมกราคม 2560 (MoM)  ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

        2.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.1 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสนิค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทียบกับเดือน
มกราคม 2560 (MoM) ลดลงรอ้ยละ 0.1 โดยมีสาเหตุจากการ
ลดลงของดชันรีาคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.1 (ปูนซีเมนต์ผสม) ปริมาณ
ปูนในตลาดมีมากท าให้มีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการจึงให้ส่วนลด
มากขึ้น ประกอบกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว  หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.7 (เสาเข็มคอนกรีดอัดแรง) 
ลดลงตามราคาซีเมนต์ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.4 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี) ราคาเศษเหล็กในประเทศทรงตัว 
ราคาน าเข้าบิลเล็ตอ่อนตัวเล็กน้อย ประกอบกับภาวะการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวเนื่องจากคอนโดมิเนียมซัพพลายล้นตลาด 
       หมวดท่ีดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 
0.2 (สีเคลือบน้ ามัน สีทาถนน)  เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีเป็นสารสกัด
จากน้ ามันราคาสูงขึ้นตามราคาน้ ามันดิบ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 
สูงขึ้น ร้อยละ 0.7 (ยางมะตอย) ตามราคาน้ ามัน 

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2560  เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 
2559  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 2.1 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) หมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 14.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี 
เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า  ลวดผูกเหล็ก  ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด า เหล็กแผ่นเรียบด า ตะปู)  หมวดวัสดุฉาบผิว  สูงขึ้น
ร้อยละ 2.0  (สีเคลือบน้ ามัน สีรองพื้นปูน สีรองพื้นโลหะ  สีทาถนน น้ ามัน
เคลือบแข็งภายใน-ภายนอก) ต้นทุนสูงขึ้นตามราคาน้ ามัน  หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้า
และประปา สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (สายไฟฟ้า สายเคเบิล ท่อร้อยสายไฟและ
สายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้องอ-ข้อต่อ-สามทางท่อประปา ท่อพีอี)  ตามราคา
วัตถุดิบที่สูงขึ้น ได้แก่ ทองแดง เม็ดพลาสติก   
       หมวดที่ดัชนีราคาลดลง  ได้แก่   หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 6.1 
(ปูนซีเมนต์ผสม)  มีปริมาณปูนในตลาดมาก   หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลง
ร้อยละ 1.0  (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตบล๊อกก่อผนังมวลเบา คอนกรีต
ผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตบล็อกก่อผนัง
มวลเบา) ลดลงตามราคาซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลง
ร้อยละ 1.6  (อิฐมอญ อิฐโปร่ง อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียมเส้น วงกบ
อลูมิเนียม )  ผู้ประกอบการจ าหน่ายได้น้อยจึงปรับราคาลดลงเพื่อจูงใจลูกค้า 
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2560 

      2.3  เทียบกับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.2 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพท่ี 3  
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หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 

หมวดสุขภัณฑ์ 

หมวดวัสดุฉาบผิว 

หมวดกระเบื้อง 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 

หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

รวมทุกรายการ      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 
2560 เท ียบก ับ เด ือนมกราคม -ก ุมภาพ ันธ ์ 2559 
(AoA) สูงขึ้นร้อยละ 2.2 โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของ
ดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 15.8  ตาม
ราคาเหล็กในตลาดโลก และต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หมวดวัสดุ
ฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.9 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
สูงขึ้นร้อยละ 2.0   
      หมวด ที ่ด ัชน ีร าคาลดลง  ได ้แ ก ่ หมวดซีเ มนต์ 
ลดลงร้อยละ  6.1 เน่ืองจากมีปริมาณปูนในตลาดมาก 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 0.6 ตามราคา
ซีเมนต์ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 2.3 จากการ
ลดลงของราคา อิฐโปร่ง อิฐมอญ ท่ีความนิยมใช้ลดลง   
และยางมะตอย ลดลงตามราคาน้ ามัน 

15.8 



แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2560 

รายการ 

สัดส่วน 

น้ าหนัก 
ก.พ.60 

เดือนกุมภาพันธ์  2560 เดือนมกราคม 2560  

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ก.พ.60 ก.พ.59 M/M Y/Y A/A ม.ค.60 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีรวม 100.00    104.5 102.4 -0.1 2.1 2.2 104.6 1.0 2.4 2.4 

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.29 112.1 111.6 0.0 0.4 0.4 112.1 0.4 0.4 0.4 

 หมวดซีเมนต์ 12.37 100.8 107.3 -0.1 -6.1 -6.1 100.9 -0.9 -6.3 -6.3 

 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.80 126.9 128.2 -0.7 -1.0 -0.6 127.8 -0.3 -0.3 -0.3 

 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  21.89 93.1 81.6 -0.4 14.1 15.8 93.5 4.1 17.6 17.6 

 หมวดกระเบื้อง 6.80 101.1 101.1 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 

 หมวดวัสดุฉาบผิว 3.65 108.4 106.3 0.2 2.0 1.9 108.2 0.0 1.8 1.8 

 หมวดสุขภัณฑ์ 2.14 107.8 107.8 0.0 0.0 0.0 107.8 0.0 0.0 0.0 

 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา   13.22   95.1 93.2 0.0 2.0 2.0 95.1 0.3 2.0 2.0 

 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.84 113.7 115.5 0.7 -1.6 -2.3 112.9 1.2 -3.1 -3.1 

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/

