
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนกรกฎาคม 2561

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Percentage Points)

Highlights

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 108.8 
เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่ 13 และสูงสุดในรอบ 75 เดือน จากการสูงขึ้นของดัชนี
ราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นส าคัญ สูงขึ้นร้อยละ 16.3 
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ร้อยละ 0.3  หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.4  
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.3 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 
1.4 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ  สูงขึ้นร้อยละ 2.3

เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6
(MoM) จากการสูงขึ้นของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 
2.8 (เหล็กเส้น  เหล็กฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูก
เหล็ก ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชีทไพล์เหล็ก ตะปู) ราคาวัตถุดิบ
คือ เศษ เหล็กขยับสูงขึ ้น  ประกอบกับ ความต้องการบริโภค
เหล็กในประเทศขยายตัวตามภาวะการก่อสร้าง  หมวดซีเมนต์ 
สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) และหมวดวัสดุ
ฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ซิลิโคน) จากการปรับส่วนลดน้อยลง 

พิจารณาการ เปลี ่ยนแปลง เปร ียบ เท ียบก ับ เด ือน
กรกฎาคม 2560 (YoY) หมวดหลักที ่ส ่งผลกระทบให้ดัชนี
ราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 3.6)
หมวดซีเมนต์ (ผลกระทบ 0.3) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 
0.4) หมวดกระเบื้อง (ผลกระทบ 0.1) หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
(ผลกระทบ 0.4)

แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างคาดว่าจะคงขยายตัว
ต่อเนื่องตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ที่เป็นแรง
ขับเคลื่อนที่ส้าคัญให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว เห็นได้จากการ
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ธุรกิจก่อสร้างยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น
อันดับหนึ่ง อีกทั้งมีความคาดหวังจากการเดินหน้าลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐอีกจ้านวนมากทั้งโครงการรถไฟทางคู่ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โครงการพัฒนาถนน ท่าเรือ และท่าอากาศยาน
รวมทั้งโครงการ EEC ที่ชัดเจนมากขึ้น ประกอบกับความล่าช้าจาก 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เริ่มมีทิศทางดีขึ้น
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม  2561
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  มีจ้านวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เท่ากับ 108.8 (ปี 2553 = 100 และเดือนมิถุนายน 2561 เท่ากับ 108.1)
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561

2.1 เทียบกับเดือนมิถุนายน 2561 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (MoM) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนก
ตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับเดือน
มิถุนายน 2561 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.6 (MoM) จากการสูงขึ้น
ของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 2.8 (เหล็กเส้น  เหล็กฉาก 
เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ตะปู) ตามราคาวัตถุดิบคือเศษเหล็กในประเทศขยับสูงขึ ้น 
ประกอบกับความต้องการบริโภคเหล็กในประเทศขยายตัว
ตามภาวะการก่อสร้าง  หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.3 (ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.1 
(ซิลิโคน) จากการปรับส่วนลดน้อยลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2561 เทียบกับ
เดือนกรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 0.3 (ไม้ฝา ไม้คาน
ไม้โครงคร่าว) จากไม้น้าเข้าปรับราคาสูงขึ้น หมวดซีเมนต์ สูงขึ้น
ร้อยละ 2.4 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว)
ความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของการก่อสร้าง หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.3 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
พื้น-คานคอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
หยาบ ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์
และลวดเหล็กอัดแรง หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้น
ร้อยละ 16.3 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ–ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็ก
ฉาก เหล็กตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีต
อัดแรง ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กกลวงเคลือบ
สังกะสี ท่อเหล็กด้า เหล็กแผ่นเรียบด้า เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 
ตะแกรงเหล็ก ตะปู) ตามราคาวัตถุดิบคือ บิลเล็ต เศษเหล็กสูงขึ้น 
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.4 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง-ปูพื้น 
กระเบื้องแกรนิต) ความต้องการเริ่มฟื้นตัวจากการขยายตัวของ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  สูงขึ้นร้อยละ 2.3 
(ทรายถมที่  ดินถมที่  ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทราย
ละเอียด หินย่อย) เนื่องจากมีความต้องการใช้ในโครงการก่อสร้าง
ถนนจ้านวนมาก (อลูมิเนียม ยางมะตอย) ตามต้นทุนวัตถุดิบ

2.2 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 4.7 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2



กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนกรกฎาคม  2561

2.3 เทียบกับเดือนมกราคม–กรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 (AoA) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคา
สินค้าวัสดุก่อสร้างจา้แนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม –กรกฎาคม 2561 
เทียบกับเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 สูงขึ้นร้อยละ 3.5 
(AoA) โดยมีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ ร้อยละ 1.5 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบ
ประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) จากราคาไม้น้าเข้าสูงขึ้น 
หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 3.8 (ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) จากการปรับราคาสู่ภาวะปกติ 
เนื่องจากช่วงเดียวของปีที่ผ่านมามีการให้ส่วนลดสูงเพื่อเพิ่มยอด
จ้าหน่าย  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ ้นร้อยละ 2.8 
( เ สา เข็มคอนกรีตอัดแรง พื ้นคอนกรีตส้า เ ร็จรูปอัดแรง 
คานคอนกรีตส้าเร็จรูป ท่อระบายน้้าคอนกรีต  ถังซี เมนต์
ส้าเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต) ตามราคาปูนซีเมนต์และลวดเหล็กอัดแรง 
ประกอบกับมีความต้องการใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ 
จ้านวนมาก หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 11.1
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย  เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I
เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ลวด
ผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด้า เหล็กแผ่นเรียบ
ด้า ตะแกรงเหล็กส้าเร็จรูป ตะปู) ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่
ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปีท่ีผ่านมา จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น (สินแร่
เหล็กและเศษเหล็ก) ประกอบกับความต้องการใช้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (กระเบื้องเคลือบบุผนัง 
กระเบื้องแกรนิต) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 
1.2 (ทรายถมที่ ดินถมที่ ดินลูกรัง หินคลุก ทรายหยาบ ทราย
ละเอียด หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียม)
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
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