
Highlights
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 113.5 เทียบกับเดือนเมษายน 2565 

ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) สาเหตุส าคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ (บิลเล็ต เศษเหล็ก) ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
(จีน เอเชีย ) ลดลง ประกอบกับประเทศจีนมีปริมาณเหล็กส่วนเกินสูง จากปัญหา         
ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟ้ืนตัวท าให้ความต้องการใช้เหล็กมีน้อย ส่งผลให้เหล็กในประเทศ
มีการแข่งขันสูง ขณะท่ีดัชนีหมวดอื่น ๆ สูงขึ้นทุกหมวด เป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบ พลังงาน 
และค่าขนส่ง ท่ีสูงกว่าปีท่ีผ่านมา รวมท้ังความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในภาคการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้นท้ังจากโครงการภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีการเปิดโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.1 สาเหตุจาก
ภาคการก่อสร้างชะลอตัวเล็กน้อย เน่ืองจากเป็นเดือนท่ีมีเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว
ต่อเน่ือง จึงส่งผลให้ปริมาณการผลิตและความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างลดลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 113.5Construction Materials Price Index (CMI)

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution to 
Growth) ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

1. เทียบกับเดือนเมษายน 2565 (YoY)ลดลงร้อยละ 1.4 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังน้ี
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หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

หมวดสุขภัณฑ์

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบื้อง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หมวดซีเมนต์

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

รวมทุกหมวด
(%) YoY

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า (สนค.)3 พฤษภาคม 2566

เดือนเมษายน 2566

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.4 จากการสูงขึ้นของไม้แบบ วงกบหน้าต่าง 
บานประตู ไม้โครงคร่าว และไม้ฝา เน่ืองจากต้นทุนสูงขึ้นท้ังวัตถุดิบ พลังงาน และการขนส่ง
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 2.7 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนฉาบ
ส าเร็จรูป และปูนกาวซีเมนต์ ตามการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะโครงการ
ขนาดใหญ่และภาคเอกชนท่ีมีการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเน่ือง ประกอบกับ
ต้นทุนด้านพลังงาน (ถ่านหิน น้ ามัน) และวัตถุดิบ (แร่ยิปซ่ัม หินปูน) ท่ีปรับสูงขึ้น 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.3 จากการสูงขึ้นของผนังคอนกรีตส าเร็จรูป 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตผสมเสร็จ และคานคอนกรีตส าเร็จรูป เนื่องจากต้นทุนสูงขึ้น
จากวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) และราคาพลังงาน
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 9.6 สินค้าส าคัญท่ีปรับตัวลดลง ได้แก่
เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ –ผิวข้ออ้อย เมทัลชีท เหล็กตัวซี และเหล็กแผ่นเรียบด า เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ
(บิลเล็ต เศษเหล็ก) ปรับลดลง ประกอบกับประเทศจีนมีปริมาณเหล็กส่วนเกินสูง ส่งผลให้
เหล็กในประเทศมีการแข่งขันสูง
 หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต กระเบื้องเคลือบปูพื้น และ
กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น ตามการสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ (ดิน หินแร่ สี วัสดุแต่งสี) และราคาพลังงาน 
ประกอบความต้องการใช้ในภาคก่อสร้างขยายเพิ่มขึ้นท้ังการก่อสร้างใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซม
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 4.7 จากการสูงขึ้นของสีทาถนนชนิดสะท้อนแสง เน่ืองจาก        
มีความต้องการใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนเพิ่มขึ้น  สีน้ าอะคริลิคทาภายใน - ภายนอก   
สีรองพื้นโลหะ และน้ ายากันซึม สูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ (ผงสี และส่วนผสมท่ีเป็นเคมีภัณฑ)์ 
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 1.5 สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ราวจับสแตนเลส 
อ่างล้างหน้าเซรามิก สายน้ าดี และโถส้วมชักโครก เนื่องจากความต้องการใช้เพิ่มขึ้น
ตามการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ รวมท้ังต้นทุนวัตถุดิบ (สแตนเลส ดินขาว) สูงขึ้น
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของท่อพีอี ถังบ าบัดน้ าเสีย
ระบบไม่อัดอากาศ ตะแกรงกรองผง และก๊อกน้ า เป็นผลจากการสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบ 
(เม็ดพลาสติก สแตนเลส) และความต้องการใช้เพิ่มขึ้นท้ังโครงการของภาครัฐและภาคเอกชน
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.4 จากการสูงขึ้นของสินค้ากลุ่มวัสดุธรรมชาติ 
หิน ดิน ทราย ท่ีสูงขึ้นตามราคาพลังงาน และการขนส่ง รวมทั้งแหล่งผลิตมีน้อย
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 113.5
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หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา
หมวดวัสดุฉาบผิว หมวดกระเบื้อง
หมวดสุขภัณฑ์ หมวดซีเมนต์
หมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก YoY

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนเมษายน 2565 (YoY) ลดลง 1.4

2. เดือนมีนาคม 2566 (MoM) ลดลง 0.1

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.–เม.ย.) ปี 2566
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 (AoA) สูงขึ้น 1.3

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5822



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนเมษายน 2566

2. เทียบกับเดือนมีนาคม 2566 (MoM) ลดลงร้อยละ 0.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าแต่ละหมวด ดังนี้

(%) MoM

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)

3. เฉลี่ย 4 เดือน (ม.ค.-เม.ย.) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) สูงขึ้นร้อยละ 1.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้
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หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

หมวดสุขภัณฑ์

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบื้อง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หมวดซีเมนต์

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

รวมทุกหมวด

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 6.9 จากการสูงขึ้นของไม้แบบ วงกบหน้าต่าง 
ไม้โครงคร่าว ไม้พื้น บานประตู และแผ่นไม้อัด เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่ง    
ปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 4.0 จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนฉาบส าเร็จรูป และปูนกาวซีเมนต์ เน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ 
(หินปูน แร่ยิปซ่ัม) และราคาพลังงาน
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 จากการสูงขึ้นของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป คานคอนกรีตส าเร็จรูป ท่อระบายน้ าคอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จ 
เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบ (ซีเมนต์ หิน ทราย) และต้นทุนพลังงานสูงขึ้น 
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 2.4 จากการลดลงของเหล็กเส้นกลม       
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เมทัลชีท เหล็กตัวซี เหล็กแผ่นเรียบด า ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี และ
ท่อเหล็กส าเร็จรูป เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ทั้งในประเทศและต่างประเทศลดลง 
 หมวดกระเบ้ือง สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของกระเบ้ืองแกรนิต กระเบ้ืองเคลือบปูพื้น 
กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น และกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา เน่ืองจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตามราคา
วัตถุดิบและราคาพลังงาน  รวมทั้งความต้องการใช้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 2.8 จากการสูงขึ้นของสีทาถนนชนิดสะท้อนแสง          
สีน้ าอะครีลิคทาภายใน - ภายนอก สีรองพื้นโลหะ น้ ายากันซึม และสีเคลือบน้ ามัน เน่ืองจาก
ราคาวัตถุดิบเคมีภัณฑ์สูงขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี รวมทั้งความต้องการใช้ใน           
การก่อสร้างโครงการภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้น ทั้งการก่อสร้างใหม่และปรับปรุง
ซ่อมแซม
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 1.1 จากการสูงขึ้นของราวจับสแตนเลส สายน้ าดี และ      
อ่างล้างหน้าเซรามิก เน่ืองจากความต้องการใช้ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 1.2 จากการสูงขึ้นของท่อพีอี 
ตะแกรงกรองผง และถังบ าบัดน้ าเสียระบบไม่อัดอากาศ ตามการสูงขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ            
(เม็ดพลาสติก) และราคาพลังงาน
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 2.4 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย ที่ปรับสูงขึ้น
ตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และวัสดุธรรมชาติ (ดิน หิน ทราย) ที่ปรับตัวสูงขึ้นตาม
ต้นทุนราคาวัตถุดิบและการขนส่ง 

(%) AoA

 หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ หมวดกระเบื้อง หมวดสุขภัณฑ์ และหมวดอุปกรณ์
ไฟฟ้าและประปา ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง 
 หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.6 จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ผสม และ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นผลจากต้นทุนสูงขึ้นทั้งพลังงาน (ถ่านหิน) และวัตถุดิบ 
(หินปูน แร่ยิปซ่ัม)
 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของสินค้าส าคัญ คือ 
คอนกรีตผสมเสร็จ และขอบคันคอนกรีต ตามการสูงขึ้นของวัตถุดิบ (ซีเมนต์)
 หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 0.4 จากการลดลงของเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ - ผิวข้ออ้อย ท่อสแตนเลส เหล็กฉาก และเหล็กแผ่นเรียบด า เนื่องจากราคา
วัตถุดิบลดลง (เศษเหล็ก สินแร่เหล็ก) ประกอบกับเป็นเดือนที่มีเทศกาลสงกรานต์และ
วันหยุดยาวต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 1.6 จากการสูงขึ้นของสีน้ าอะครีลิค 
ทาภายใน - ภายนอก น้ ายากันซึม และซิลิโคน ตามการสูงขึ ้นเคมีภัณฑ์ 
(กาวอะคริลิค ตัวท าละลาย ผงสี) รวมทั้งความต้องการใช้เพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ของภาคอสังหาริมทรัพย์และงานปรับปรุงซ่อมแซม
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ลดลงร้อยละ 0.3 จากการลดลงของราคายางมะตอย 
เนื่องจากมีการด าเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ ของภาครัฐ ท าให้มี
การแข่งขันสูง

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5822
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนเมษายน 2566

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โทร 0 2507 5822

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

4. แนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2566

ส านักงานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า (สนค.)

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2566 มีแนวโน้มหดตัวในระดับใกล้เคียงกับเดือนเมษายน 2566 เป็นผลจากการ
ชะลอตัวของราคาสินค้าหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงพลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
ซึ่งมีส่วนลดแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูง อาจกดดันอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และ
การลงทุนของเอกชนในภาคการก่อสร้างของประเทศ ประกอบกับฐานราคาปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
มีแนวโน้มหดตัว

อย่างไรก็ตาม การลดก าลังการผลิตของประเทศผู้ผลิตพลังงานรายส าคัญ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนแรงกดดันภาวะเงินเฟ้อที่คลี่คลายขึ้นเป็นล าดับ จะเป็นแรงหนุน
อุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์ และท าให้ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้น ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ปี 2565
ปี 2566



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศเดือนเมษายน 2566

Concept ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ ซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
สมุทรปราการ ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สงขลา และนครศรีธรรมราช ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 136 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถ.นนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 02 507 5822 โทรสาร 02 507 5825 

www.tpso.moc.go.th

(ปี 2558=100)

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที ่กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 5822

รายการ
สัดส่วน
น้ าหนัก
เม.ย. 66

เดือนเมษายน 2566 เดือนมีนาคม 2566

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง
ดัชนี

อัตราการเปลี่ยนแปลง

เม.ย. 66 เม.ย. 65 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 113.5 115.1 -0.1 -1.4 1.3 113.6 0.3 0.6 2.2

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 4.95 130.4 122.5 0.0 6.4 6.9 130.4 0.0 6.4 7.1

หมวดซีเมนต์ 11.44 100.6 98.0 0.6 2.7 4.0 100.0 0.0 3.8 4.4

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.36 110.2 108.8 0.3 1.3 2.0 109.9 0.1 1.7 2.3

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 29.92 138.0 152.7 -0.4 -9.6 -2.4 138.6 0.6 -4.0 0.3

หมวดกระเบื้อง 7.32 109.4 108.5 0.0 0.8 0.8 109.4 0.0 0.8 0.8

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.20 108.2 103.3 1.6 4.7 2.8 106.5 1.4 3.1 2.1

หมวดสุขภัณฑ์ 2.12 100.2 98.7 0.0 1.5 1.1 100.2 0.8 1.5 1.0

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.28 105.0 104.6 0.0 0.4 1.2 105.0 0.5 1.3 1.4

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 12.40 103.0 102.6 -0.3 0.4 2.4 103.3 -0.4 1.3 3.1

http://www.tpso.moc.go.th/

