
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 104.7

ดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ
เดือนกรกฎาคม  2563 6 สิงหาคม 2563

Construction Materials Price Index (CMI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ

1. เดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลง -1.8

2. เดือนมิถุนายน 2563 (MoM) สูงขึ้น 0.6

3. เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.- ก.ค.) ปี 2563
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA)  

ลดลง -2.8

1. เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 (YoY) ลดลงร้อยละ 1.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้า ดังน้ี

องค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ดัชนี

YoY = -1.8
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หมวดไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม้ หมวดอุปกรณไ์ฟฟ้าและประปา หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบือ้ง หมวดสขุภณัฑ์ หมวดซีเมนต์

หมวดวัสดุก่อสรา้งอ่ืน ๆ หมวดผลิตภณัฑค์อนกรตี หมวดเหล็กและผลิตภณัฑเ์หล็ก

YoY

Highlights
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือน

กรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.8 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14 โดยมีปัจจัย
ส าคัญจากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กท่ีลดลงร้อยละ 8.6 ตามความ
ต้องการบริโภค การผลิต และการน าเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กส าเร็จรูปท่ีหดตัว รวมท้ังหมวด
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่ปรับลดลงร้อยละ 1.9  สอดคล้องกับดัชนีการจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ภายในประเทศ และดัชนีตลาดหลักทรัพย์หมวดวัสดุก่อสร้างท่ีชะลอตัวลง

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง

หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของปูนซีเมนต์ผสม และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
เนื่องจากภาวะการก่อสร้างเร่ิมเข้าสู่ภาวะปกติ  ส่งผลให้มีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพ่ิมขึ้น 
โดยยอดขายเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.3

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.9 ได้แก่ เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง พ้ืนคอนกรีต
ส าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตส าเร็จรูป คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา ถังซีเมนต์ส าเร็จรูป
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป และชีทไพล์คอนกรีต  เนื่องจากช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 มีการผลิตสินค้าจ านวนมากกว่าความต้องการ (Over supply) ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
เร่งระบายสินค้าเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องส าหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการ

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 8.6 เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 20 
จากการลดลงของเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดเหล็ก ท่อเหล็ก
เคลือบสังกะสี ท่อเหล็กด า เหล็กแผ่นเรียบด า ท่อสแตนเลส ชีทไพล์เหล็ก ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป 
ตะปู และเมทัลชีท สอดคล้องกับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศที่หดตัวร้อยละ 36.0

หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต ปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุน

หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.5 ได้แก่ สีเคลือบน้ ามัน สีรองพ้ืนโลหะ และซิลิโคน

หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 ได้แก่ โถส้วมชักโครก ที่ปัสสาวะเซรามิก กระจกเงา
และที่ใส่สบู่

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ถังเก็บน้ าสแตนเลส และท่อร้อย
สายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ราคาสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบ คือ สแตนเลสและลวดทองแดง
ที่ปรับราคาสูงขึ้น

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงข้ึนของยางมะตอย เป็นผลจากโรง
กลั่นในสิงคโปร์ที่มีการหยุดการผลิต (Shut down) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ความต้องการยางมะตอยเพ่ือใช้ก่อสร้าง
และซ่อมบ ารุงทางของโครงการภาครัฐเพ่ิมสูงขึ้น

0.8

0.4

0.2

0.5

1.7

-8.6

-1.9

0.8

0.0

-1.8

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา

หมวดสุขภัณฑ์

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบื้อง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต

หมวดซีเมนต์

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

รวมทุกหมวด

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2563  เท่ากับ 104.7



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2563

2. เทียบกับเดือนมิถุนายน 2563 (MoM) สูงขึ้นร้อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้

3. เฉลี่ย 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ปี 2563 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (AoA) ลดลงร้อยละ 2.8 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า ดังนี้

หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 1.8 ได้แก่ ปูนซีเมนต์ผสมและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
เน่ืองจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของ
ภาครัฐเป็นส าคัญ
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของคอนกรีตผสมเสร็จ 
และคอนกรีตหยาบ โดยมีการปรับราคาสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต และความต้องการใช้
ท่ีสูงขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างภาครัฐเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก สูงขึ้นร้อยละ 0.8 จากการสูงขึ้นของเหล็กเส้นกลม
ผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กรางน้ า และท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
เน่ืองจากความต้องการใช้ในการก่อสร้างโครงการภาครัฐท่ีเพิ่มมากขึ้น หลังจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย รวมถึงราคาวัตถุดิบ คือ เศษเหล็ก ซ่ึงราคา
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนน้ีปรับราคาสูงขึ้นร้อยละ 4.7 (MoM)  
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 จากการสูงขึ้นของยางมะตอย เน่ืองจาก
สถานการณ์การก่อสร้างและซ่อมบ ารุงทางของภาครัฐเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะท่ีโรงกลั่น         
ในสิงคโปร์มีการหยุดการผลิต (Shut down) ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลดลง ประกอบกับ
ราคาน้ ามันดิบปรับราคาสูงขึ้นด้วย 

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 0.7 ได้แก่ ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว 
ไม้แบบ วงกบประตู-หน้าต่าง และบานประตู เน่ืองจากราคาไม้น าเข้าปรับราคาสูงขึ้น ตั้งแต่
ปี 2562 และราคาทรงตัวถึงเดือนกรกฎาคม 2563
หมวดซี เมนต์  ลดลงร้อยละ 0.5 ได้แก่  ปูนซี เมนต์ปอร์ตแลนด์  ปูนซี เมนต์ผสม
และปูนฉาบส าเร็จรูป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และผลสืบเน่ือง
จากเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตัว ส่งผลให้โครงการก่อสร้างของภาครัฐและเอกชน
ต้องชะลอและเลื่อนออกไป 
หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต ลดลงร้อยละ 1.9 ได้แก่ คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา   
พื้นคอนกรีตส าเร็จรูปอัดแรง คานคอนกรีตส าเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ    
ผนังคอนกรีตส าเร็จรูป ชีทไพล์คอนกรีต และถังซีเมนต์ส าเร็จรูป เน่ืองจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาวะการค้าชะลอตัว ตลาดมีการแข่งขันสูง 
ประกอบกับต้นทุนการผลิตปรับราคาลดลง
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 11.4 ได้แก่ เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ-ผิวข้ออ้อย 
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง ท่อเหล็ก 
เหล็กแผ่นเรียบด า ชีทไพล์เหล็ก ตะแกรงเหล็กส าเร็จรูป ตะปู และเมทัลชีท เน่ืองจากการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์เหล็กราคาถูกจากต่างประเทศจ านวนมาก ประกอบกับราคาวัตถุดิบ คือ เศษเหล็ก
ปรับราคาลดลงอย่างต่อเน่ือง 5 เดือน ถึงแม้ราคาเศษเหล็กเริ่มมกีารปรับราคาสูงขึ้นบ้างแล้วก็ตาม 
หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 1.5 จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต ปรับราคาสูงขึ้น
ตามต้นทุนท่ีสูงขึ้น
 หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ สีเคลือบน้ ามัน สีรองพื้นปูน และ
สีรองพื้นโลหะ ปรับราคาตามต้นทุน
 หมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 ไดแ้ก่ อ่างล้างหน้าเซรามิก ที่ปสัสาวะเซรามิก กระจกเงา
ท่ีใส่สบู่ สายฉีดช าระ และสายน้ าดี
 หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สูงขึ้นร้อยละ 0.4 ได้แก่ ถังเก็บน้ าสแตนเลส และ   
ท่อร้อยสายไฟและสายโทรศัพท์พีวีซี ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ คือ สแตนเลส 
ลวดทองแดง
 หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.2 ได้แก่ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ ทรายหยาบ 
อิฐมอญ  และยางมะตอย ปรับราคาลดลงตามวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
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รวมทุกหมวด



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2563

ก าหนดการแถลงข่าว “สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ” คร้ังต่อไป ในวันที่ 7 กันยายน 2563

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2563 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนกรกฎาคม เป็นผลมาจากมาตรการคลายล็อกดาวน์
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ท าให้โครงการก่อสร้างของภาครัฐหลายโครงการ 
รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/ที่อยู่อาศัยของเอกชนเร่งด าเนินงาน ส่งผลให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพิ่มมากข้ึน ประกอบกับต้นทุน
วัตถุดิบ โดยเฉพาะเศษเหล็ก ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลให้ธุรกิจด้านก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ซบเซา เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การพัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งขยายไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพ้ืนท่ีกรุงเทพและ ปริมณฑล
การเลื่อนเปิดตัวโครงการใหม่และเร่งระบายสต็อกที่อยู่อาศัยแนวสูง เนื่องจากความต้องการลดลงเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมาตรการคลายล็อกดาวน์ ซึ่งส่งผล
ให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ และเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเกือบทุกประเภท นักลงทุนชาวต่างชาติจึงเริ่มกลับเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และคาดว่าความต้องการซื้ออสังหาริมทรัพย์จากกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน จะฟื้นตัวภายใน
ช่วงสิ้นปีน้ี รวมถึงแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้วงเงิน 4 แสนล้านบาท น่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม และเป็นปัจจัยที่ผลักดัน
ความต้องการในภาคก่อสร้างภายในประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ท้ังนี้ ยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

4. แนวโน้มดัชนรีาคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า



ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(ปี 2553=100)

ดัชนีราคาวัสดุกอ่สรา้งของประเทศ เดือนกรกฎาคม 2563

รายการ
สัดส่วน
น้ าหนัก
ก.ค.63

เดือนกรกฎาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563

ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง ดัชนี
มิ.ย.63

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ก.ค.63 ก.ค.62 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 104.7 106.6 0.6 -1.8 -2.8 104.1 0.6 -2.9 -2.9

หมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 7.26 129.8 129.8 0.0 0.0 0.7 129.8 0.0 0.0 0.8

หมวดซีเมนต์ 12.98 105.9 105.1 1.8 0.8 -0.5 104.0 0.0 -1.3 -0.7

หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต 16.37 131.7 134.3 0.3 -1.9 -1.9 131.3 0.2 -2.5 -1.9

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 19.84 84.5 92.5 0.8 -8.6 -11.4 83.8 2.1 -11.5 -11.9

หมวดกระเบื้อง 7.05 105.1 103.3 0.0 1.7 1.5 105.1 0.0 1.7 1.5

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.65 108.7 108.2 0.0 0.5 0.4 108.7 0.0 0.5 0.3

หมวดสุขภัณฑ์ 2.11 106.3 106.1 0.0 0.2 0.1 106.3 0.0 0.4 0.0

หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา 12.83 92.5 92.1 0.0 0.4 0.4 92.5 0.0 0.4 0.4

หมวดวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 17.91 114.5 113.6 0.7 0.8 -0.2 113.7 0.6 0.0 -0.4

Concept ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซ้ือขายใน 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 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า


