
     

Construction Materials Price Index October 2017 

 
             News Release 

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง 
(Percentage Points) 

1  พฤศจิกายน  2560 
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ดัชนี 106.8 YoY  4.2 

Highlights         

          ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 เทียบ
กับเดือนตุลาคม 2559 (YoY) ขยายตัวต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ 
ร้อยละ 4.2 จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 
สูงขึ้นร้อยละ 18.7  หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 หมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ ้นร้อยละ 2.2 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ ้น
ร้อยละ 0.2 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 

             เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2560 (MoM) ดัชนีราคาลดลง 
ร้อยละ 0.5  จากการลดลงของดัชนีราคาหมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 
(ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม) สภาพอากาศชื้นไม่เหมาะกับ
การเก็บสต๊อกปูนซิเมนต์ ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อเร่งระบายสินค้า  
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 2.1 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย 
เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้้า ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อแสตนเลส)  
ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เน่ืองจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาล
วันชาติของประเทศจีน  ประกอบกับความต้องการในประเทศชะลอลง 

          พิจารณาการ เปลี ่ยนแปลง เปรียบเทียบกับ เดือนตุลาคม 
2559 (YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่  
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ 3.8) หมวดไม้และและผลิตภัณฑ์ไม้ 
(ผลกระทบ 0.3) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.3)  หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  
(ผลกระทบ 0.2)  

          ภาวะการค้าวัสดุก่อสร้า ง โดยภาพรวมชะลอตัว เล็กน้อย  
เ นื่องจากมีฝนตกต่อ เ นื่อง น้้าท่วมหลายพื้นที ่  เป็นอุปสรรคในการ  
ก่อสร้า งท้าให้ต้องหยุดชะงัก   อีกทั้งสภาพอากาศชื้นไม่เหมาะกับ
การเก็บสต๊อกปูนซีเมนต์ ต้องเร่งระบายสินค้า  

          แนว โ น้มดัชนี ร าคาวัสดุก่ อ สร้ า งยั ง คาด ว่ า จ ะขยายตั ว  
จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ร า ค า เ ห ล็ก มีแ น ว โ น้ม ป รับ สู ง ขึ ้ น  จ า ก ก า ร ที่
ประเทศจีนจะลดก้าลั งการผลิต เพื่อลดหมอกควันในช่วงฤดูหนาว 
อ ีก ทั ้ ง ค ว า ม ต้อ ง ก า ร ใ ช ้ว ัส ด ุก ่อ ส ร ้า ง ใ น ก า ร ซ ่อ ม แ ซ ม อ า ค า ร
บ้านเรือน และถนนหนทางที่ ได้ รับความเสียหายจากน้้าท่วม  

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
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หมวดวสัดกุ่อสร้างอื่น ๆ หมวดอปุกรณ์ไฟฟ้าและประปา 
หมวดสขุภณัฑ์ หมวดวสัดฉุาบผิว 
หมวดกระเบือ้ง หมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็ 
หมวดผลติภณัฑ์คอนกรีต หมวดซีเมนต์ 
หมวดไม้และผลติภณัฑ์ไม้ YoY

  Construction Materials Price Index 

CMI 
ต.ค.60 

MoM YoY AoA 

106.8 -0.5 4.2 1.6 



กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนตุลาคม  2560 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม  2560 
       ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างท่ีซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุม
หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา  และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ  มีจ้านวนรายการสินค้าท้ังหมด 134 รายการ  

1.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 เท่ากับ 106.8 (ปี 2553 = 100 และเดือนกันยายน 2560 เท่ากับ 107.3) 

2.การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560 

  2.1 เทียบกับเดือนกันยายน 2560 (MoM)  ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด
แสดงได้ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   2.2 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.2 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสนิค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวด 

แสดงได้ดังภาพที่ 2 

 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม  2560 เทียบกับเดือนกันยายน 
2560 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.5 โดยมีสาเหตุส าคัญจากดัชนีราคาหมวด
ซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 1.2 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม)  เนื่องจากสภาพอากาศ
ชื้นไม่เหมาะกับการเก็บสต๊อกปูนซิเมนต์ ผู้ประกอบการจึงลดราคาเพื่อเร่ง
ระบายสินค้า  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ  2.1  
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย  เหล็กตั วซี  เหล็กฉาก  ลวด เหล็ก
เ ส ริม ค อ น ก รีต อัด แ ร ง  ท่อ แ สต น เ ลส )  ตามราคา เหล็ก ใน
ตลาดโลกที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวจากเทศกาลวันชาติของ
ประเทศจีน  หมวดที่ดัชนีราคาสูงขึ้น ได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.8 (เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีต
ผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ) ต้นทุนสูงขึ้นตามราคาปูนซีเมนต์และราคา
เหล็กที่สูงก่อนหน้านี้ ประกอบกับสภาพอากาศปัจจุบันไม่เอื้อต่อการ
ผลิต ต้องใช้เวลามากขึ้น ส่งผลให้สินค้าผลิตไม่ทันขาดสต๊อก หมวด
วัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  สูงขึ้นร้อยละ  0.4  (ยางมะตอย) ต้นทุนวัตถุดิบปรับ
สูงขึ้นตามราคาน้้ามันดิบที่ปรับก่อนหน้านี้ 

      ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2560  เทียบกับเดือนตุลาคม  
2559  (YoY) สูงขึ้นร้อยละ 4.2 เป็นผลจากหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 4.4 (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว 
วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง) เนื่องจากราคาไม้
น้าเข้าสูงขึ้นกว่าปีก่อนที่ราคาทรงตัว หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
สูงขึ้นร้อยละ 2.2 (พื้นคอนกรีตส้าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีต
ส้าเร็จรูป ท่อระบายน้้าคอนกรีต ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป ผนังคอนกรีต
ส้าเร็จรูป)  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 18 . 7  
(เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย  เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กตัว I 
เหล็กตัว  H เหล็กรางน้้า  ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด้า ท่อแสตนเลส 
ต ะ แ ก ร ง เ ห ล็ ก ส้า เ ร็ จ รู ป  ต ะ ปู )  หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้น
ร้อยละ  0.2 (สีเคลือบน้้ามัน สีทาถนน) หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ 
สูงขึ้นร้อยละ 1.1 (ทรายหยาบ หินย่อย อิฐมอญ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ 
ยางมะตอย) หมวดที่ดัชนีราคาลดลง  ได้แก่ หมวดซีเมนต์ ลดลง
ร้อยละ 2.0  (ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบส้าเร็จรูป)  หมวดกระเบื้อง 
ลดลงร้อยละ 1.3  (กระเบื้องลอนคู่ กระเบื้องเคลือบปูพื้น )  
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.3 (ราวแสตนเลส ราวแขวนผ้า
ติดผนัง)  หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 1.1  
(ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี ข้อต่อ -สามทาง
ท่อประปา ท่อระบายน้้าเสีย PVC) 
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนตุลาคม  2560 

      2.3  เทียบกับเดือนมกราคม–ตุลาคม  2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.6 โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ้าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่  3  

 

 

 

 

 

 

 

     ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม-ตุลาคม 2560 เทียบ
กับเดือนมกราคม-ตุลาคม 2559 (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.6 โดย
มีปัจจัยจากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
สูงขึ้นร้อยละ 3.5  (ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว วงกบประตู-
หน้าต่าง บานประตู-หน้าต่าง )  หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
สูงขึ้นร้อยละ 0.5  (คานคอนกรีตส้าเร็จรูป ท่อระบายน้้าคอนกรีต 
ถังซีเมนต์ส้าเร็จรูป)  หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 
9.2  (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็ก
ตัว I เหล็กตัว H เหล็กรางน้้า ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็กเคลือบ
สังกะสี ท่อเหล็กด้า ท่อแสตนเลส  เหล็กแผ่นเรียบด้า ตะแกรง
เหล็กส้าเร็จรูป ตะปู) หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.6 
(ส ีเคลือบน้้าม ัน  ส ีรอ งพื ้นป ูน  ส ีรองพื ้น โลหะ สีทาถนน 
น้้ามันเคลือบแข็ง) หมวดที่ดัชนีราคาลดลง ได้แก่  หมวดซีเมนต์ 
ลดลงร้อยละ 4.7 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์-ผสม ปูนฉาบส้าเร็จรูป) 
หมวด กร ะ เบื ้อ ง  ล ด ลง ร ้อ ย ล ะ  0 . 5  ( กระเบื้องลอนคู่ 
กระเบื้องเคลือบปูพื้น ) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.1 
(สายฉีดช้าระ  ราวแขวนผ้าติดผนัง )  หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ  
ลดลงร้อยละ 0.7 (ทรายหยาบ ทรายละเอียด อิฐมอญ อิฐโปร่ง 
อลูมิเนียมเส้น วงกบอลูมิเนียม) 
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หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 

หมวดสุขภัณฑ์ 

หมวดวัสดุฉาบผิว 

หมวดกระเบือ้ง 

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรึต 

หมวดซีเมนต์ 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

รวมทุกหมวด 



แถลงข่าวดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างประจ าเดือนตุลาคม  2560 

รายการ 

สัดส่วน 

น้ าหนัก 
ต.ค.60 

เดือนตุลาคม  2560 เดือนกันยายน  2560 

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ต.ค.60 ต.ค.59 M/M Y/Y A/A ก.ย.60 M/M Y/Y A/A 

ดัชนีรวม 100.00    106.8 102.5 -0.5 4.2 1.6 107.3 1.5 4.2 1.4 

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 6.39 116.5 111.6 0.0 4.4 3.5 116.5 0.0 4.4 3.3 

 หมวดซีเมนต์ 12.46 103.8 105.9 -1.2 -2.0 -4.7 105.1 1.6 -1.8 -4.9 

 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 15.95 131.0 128.2 0.8 2.2 0.5 130.0 0.5 1.4 0.3 

 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 23.07 100.3 84.5 -2.1 18.7 9.2 102.4 5.0 19.2 8.2 

 หมวดกระเบื้อง 6.57 99.8 101.1 0.0 -1.3 -0.5 99.8 0.0 -1.3 -0.4 

 หมวดวัสดุฉาบผิว 3.57 108.4 108.2 0.0 0.2 1.6 108.4 0.0 0.2 1.8 

 หมวดสุขภัณฑ์ 2.09 107.5 107.8 0.0 -0.3 -0.1 107.5 -0.1 -0.3 -0.1 

 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา   12.68  93.3 94.3 0.0 -1.1 0.0 93.3 0.0 -1.1 0.1 

 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.22 112.3 111.1 0.4 1.1 -0.7 111.9 0.4 0.3 -0.9 

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/

