
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนมิถุนายน 2561

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Percentage Points)

Highlights

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 108.1 
เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) ต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 12 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 
0.3  หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.6  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 1.8 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 15.5    
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น  ๆสูงขึ้นร้อยละ 2.3 
รวมครึ่งปีแรกดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA)

เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7
(MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.9 
(เหล็กเส้น  เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก) 
ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับสูงขึ้น ประกอบกับ
ความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวะการก่อสร้าง
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
หยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ฝักบัวอาบน้้า) จากการปรับ
ส่วนลดน้อยลง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (สายเคเบิล 
THW สายส่งก้าลังไฟฟ้า NYY สายไฟฟ้า VCT ท่อพีอี) ตามราคาลวดทองแดง 
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย)  
ยางมะตอยสูงขึ้นตามราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 
2560 (YoY) หมวดหลักที ่ส ่งผลกระทบให้ด ัชนีร าคาสูงขึ ้น 
ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 3.3) หมวดซีเมนต์ 
(ผลกระทบ 0.4) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.3) หมวดวัสดุ
ก่อสร้างอื่น ๆ (ผลกระทบ 0.4)

แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง คาดว่าจะยังคงขยายตัว
ต่อเนื ่องจากโครงการก่อสร้างภาครัฐที ่อยู่ระหว่างก่อสร้างและอยู่
ระหว่างด้าเนินการเปิดประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเร่งก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ทันเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 ประกอบ
กับสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศที่สะท้อนจากเครื่องชี้
วัดเศรษฐกิจต่าง ๆ มีทิศทางขยายตัวทั ้งด้านการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว ส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น เห็น
ได้จากการขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในธุรกิจ
ก่อสร้าง อีกทั้งมีความคาดหวังจากการเดินหน้าของภาครัฐในการ
ลงทุนโครงการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกจ้านวนมาก ทั้งโครงการ
รถไฟทางคู ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ โครงการพัฒนาถนน 
ท่าเรือ และท่าอากาศยาน รวมทั้งโครงการ EEC
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Construction Materials Price Index
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถนุายน  2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 108.1 (ปี 2553 = 100 และเดือนพฤษภาคม 2561 เท่ากับ 107.3)
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561

2.1 เทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (MoM) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนก
ตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

เม่ือเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.7
(MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
ร้อยละ 2.9 (เหล็กเส้น   เหล็กฉาก   เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า  
ลวดผูกเหล็ก)  ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับสูงขึ้น 
ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวะการ
ก่อสร้าง หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (คอนกรีต
ผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ฝักบัว
อาบน้้า) จากการปรับส่วนลดน้อยลง หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา สูงขึ ้นร้อยละ 0.3 (สายเคเบิล THWสายส่งก้าลังไฟฟ้า NYY 
สายไฟฟ้า VCTท่อพีอี) ตามราคาลวดทองแดง  หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  
สูงขึ้นร้อยละ 0.4 (อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ยางมะตอย)  ยางมะตอยสูงขึ้นตาม
ราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2561  เทียบกับเดือนมิถุนายน 
2560 สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ  0.3 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว) จากไม้น้าเข้า
ปรับราคาสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.6 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ เนื่องจาก
ในช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอดจ้าหน่าย
ประกอบกับต้นทุนสูงขึ้นตามราคาถ่านหิน หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
สูงขึ้นร้อยละ 1.8 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง  พื้น-คานคอนกรีตส้าเร็จรูป
อัดแรง ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และ
ลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 15.5 
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย  เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็ก
ตัว H เหล็กรางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก
ด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ตะแกรงเหล็ก ตะปู 
โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี) ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นได้แก่  แร่เหล็ก บิลเล็ต 
และเศษเหล็ก หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.5 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง 
กระเบื้องแกรนิต) ความต้องการเริ่มฟื้นตั วจากการขยายตัวของ
อสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (ทราย
ถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด หินย่อย 
อิฐมอญ) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้างถนนจ้านวน
มาก ขณะที ่ปร ิมาณสินค้าม ีน ้อยประกอบกับมีการ เข ้มงวด
น้้ า ห น ัก บ ร รท ุก  ส ่ง ผ ล ให ้ผู ้ป ร ะ ก อบ ก า ร ป ร ับ ร า ค าส ูง ขึ ้น 
(อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ

2.2 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 2
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2.3 เทียบกับเดือนมกราคม–มิถุนายน2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า
วัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม –มิถุนายน 2561 เทียบกับเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.2 (AoA) โดยมีปัจจัย
จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.7
(ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู -หน้าต่าง บานประตู-
หน้าต่าง) จากราคาไม้น้าเข้าสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการ
ปรับราคาสู่ภาวะปกติ เน่ืองจากในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมามีการ
ให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิม่ยอดจ้าหน่าย หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 2.9 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พื้นคอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรง
คานคอนกรีตส้าเร็จรูป ท่อระบายน้้าคอนกรีต  ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป 
ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง 
ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ 
จ้านวนมาก หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 10.2
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย  เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H
เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อ เหล็กด้า 
เหล็กแผ่นเรียบด้า ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป ตะปู โครงคร่าวเหล็กซุบ
สังกะส)ี ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่าน
มา จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความ
ต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1
(ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทรายละเอียด 
หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียม)
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
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