
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนสิงหาคม 2562

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
(Percentage Points)

Highlights

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 106.7 
เทียบกับเดือนสิงหาคม  2561  ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY)ซึ่งเป็นการลดลง ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่สาม (เดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.0) จากการ
ลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 12.7 
หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 
0.7 หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.5 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลง
ร้อยละ 0.5 และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 ในขณะที่หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7
และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.7

เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 
0.1 (MoM) จากการสูงขึ้นของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์
เหล็ก ร้อยละ 0.4 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย) 
เนื่องจากเศษเหล็กมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นจากการที่เศษเหล็กมีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 
0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่มี
การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศบางรายมีแผนที่
จะหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร  ท าให้ต้องบริหารจัดการสต๊อกสินค้า
เพื่อสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1
(ฉากกั้นห้องอาบน้ าส าเร็จรูป) เนื่องจากสิ้นสุดการส่งเสริมการขาย 

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 
(YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ -3.2) หมวดซีเมนต์ (ผลกระทบ -0.1) หมวด
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ผลกระทบ -0.1) และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ
(ผลกระทบ -0.1) หมวดที่ส่งผลกระทบทางบวก ได้แก่ หมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 0.8) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.3)  และ
หมวดกระเบื้อง (ผลกระทบ 0.1)

สถานการณ์การก่อสร้างในคร่ึงปีหลังปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว
เล็กน้อย โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผลักดันการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่วนภาคเอกชน     
ยังทรงตัวเกิดจากผลกระทบจากมาตรการก ากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) 
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท าให้ยอดจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์และการเปิด
โครงการใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การที่ กนง. ปรับดอกเบี้ยนโยบายลง
น่าจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ 
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Construction Materials Price Index

CMI MoM YoY AoA

106.7 0.1 -2.3 -0.6

2 กันยายน 2562
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม  2562

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้  ซีเมนต์  ผลิตภัณฑ์คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ์  อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจ านวนรายการสินค้าทั้งหมด 134 รายการ 
1. ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 เท่ากับ 106.7 (ปี 2553 =100 และเดือนกรกฎาคม 2562 เท่ากับ 106.6)
2. การเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562

2.1 เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (MoM) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้นร้อยละ 0.1 (MoM) จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.4 (เหล็กเส้น
กลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย) เนื่องจากเศษเหล็กมีแนวโน้มปรับ
ราคาสูงขึ้นจากการที่เศษเหล็กมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ 
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตาม
ความต้องการใช้ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศบางรายมีแผนที่จะหยุดการผลิตช่ัวคราวเพื่อปรับปรุง
เครื่องจักร  ท าให้ต้องบริหารจัดการสต๊อกสินค้าเพื่อสามารถส่งมอบให้
ลูกค้าได้ และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ฉากกั้นห้องอาบน้ า
ส าเร็จรูป) เนื่องจากสิ้นสุดการส่งเสริมการขาย

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 เทียบกับเดือน
สิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) จากการลดลงของดัชนีราคา
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 12.7 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-
ข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบด า
ต ะแกร ง เ หล็ก  ต ะปู ) ต าม ร าค า เหล็ก ในตล าด โ ลกที ่ล ดล ง 
ประกอบกับปริมาณการผลิตเหล็กภายในประเทศและปริมาณ
ผลิตเหล็กโลกเพิ่มขึ้น หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (โถส้วม อ่างล้างหน้า 
ที่ปัสสาวะ อุปกรณ์ห้องน้ า ) จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจ าหน่าย  
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (อลูมิเนียม ยางมะตอย)  ตามราคา
ปิโตรเลียมที่ปรับลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว)  หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 
0.5 (ท่อ ร ้อยสาย ไฟฟ้าและสาย โทรศัพท์พีว ีซ ี ท่อพีว ีซ ีแล ะ
อุปกรณ์ ท่อระบายน้ า เส ียพีวีซ ี )  เนื่องจากวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก)    
ปรับราคาลดลง และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน)  ต้นทุน
น าเข้าวัตถุดิบลดลงจากค่าเงินบาทแข็ง ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ 
วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้น าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ 
ขอบคันคอนกรีต) เนื่องจากให้ส่วนลดน้อยลง ประกอบกับวัสดุธรรมชาติมี
ปริมาณลดลง และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)

2.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสนิคา้วัสดุก่อสร้างจ าแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2
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2.3 เทียบกับเดือนมกราคม–สิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 0.6 (AoA) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจ าแนกตามหมวดแสดงได้ดังภาพที่ 3 

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม–สิงหาคม 
2562 เทียบกับ เดือนมกราคม-สิ งหาคม 2561         
ลดลงร้อยละ 0.6 (AoA) จากการลดลงของราคาสินค้า
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 6.5 (เหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า 
ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก  เหล็กแผ่น เรียบด า  ตะปู ) 
หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ 0.8
(ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ท่อพีวีซี และ
อุปกรณ์ ท่อระบายน้ าพีวีซี) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 
0.7 (อ่างล้างหน้า ที ่ปัสสาวะ กระจกเงา ที ่ใส่สบู่ 
ราวแขวนผ้าติดผนัง) และหมวดวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 
0.4 (หินคลุก หินย่อย อิฐมอญ อิฐโปร่ง ยางมะตอย) 
ในขณะที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 10.5 (ไม้พ้ืน 
ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง          
บานประตู) จากไม้น าเข้าราคาสูงขึ้น หมวดกระเบื้อง 
สูงขึ้นร้ อยละ 2.0 (กระเบื้ อง เคลือบปู พ้ืน -บุผนั ง 
กระเบื้องยาง PVC ปูพ้ืน กระเบื้องแกรนิต) หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (พ้ืนคอนกรีต คอนกรีตบล็อก 
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคัน
คอนกรีต) หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ปูนซีเมนต์ผสม) 
และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน้ ามัน      
สีรองพ้ืนปูน ซิลิโคน)
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
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รายการ
สัดส่วน
น้ าหนัก
ส.ค.62

เดือนสิงหาคม 2562 เดือนกรกฎาคม 2562

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง เดือน 
ก.ค.62

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ส.ค.62 ส.ค.61 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 106.7 109.2 0.1 -2.3 -0.6 106.6 -0.6 -2.0 -0.3

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.13 129.8 116.7 0.0 11.2 10.5 129.8 0.0 11.2 10.5

หมวดซีเมนต์ 12.63 105.1 105.6 0.0 -0.5 0.2 105.1 -0.3 -0.5 0.3

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.38 134.3 132.0 0.0 1.7 2.0 134.3 -0.2 1.8 2.0

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 21.41 92.9 106.4 0.4 -12.7 -6.5 92.5 -2.3 -12.4 -5.6

หมวดกระเบื้อง 6.81 103.3 102.6 0.0 0.7 2.0 103.3 0.0 2.1 2.2

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.56 108.1 108.3 -0.1 -0.2 0.2 108.2 0.0 0.1 0.2

หมวดสุขภัณฑ์ 2.07 106.2 107.0 0.1 -0.7 -0.7 106.1 0.2 -0.9 -0.7

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.54 92.1 92.6 0.0 -0.5 -0.8 92.1 0.0 -0.5 -0.9

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.47 113.8 114.6 0.2 -0.7 -0.4 113.6 -0.1 -0.4 -0.4

(2553 = 100)
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