
ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนมีนาคม 2563 เทากับ 104.6

ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ
เดือนมีนาคม และไตรมาสท่ี 1 ป( 2563 7 เมษายน 2563

Construction Materials Price Index (CMI)

เมื่อเทียบกับ การเปลี่ยนแปลง ร�อยละ

1. เดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลง -2.9

2. เดือนกุมภาพันธE 2563 (MoM) ลดลง -0.6

3. ไตรมาสท่ี 1 ป( 2563 เทียบกับไตรมาส
เดียวกันของป(กอน (YoY)  

ลดลง -2.1

4. ไตรมาสท่ี 1 ป( 2563 เทียบกับไตรมาส
กอนหน�า (QoQ) 

สูงขึ้น 0.3

1. เทียบกับเดือนมีนาคม 2562 (YoY) ลดลงร�อยละ 2.9 โดยมีการเปลี่ยนแปลง  
ของราคาสินค�า ดังน้ี

องคEประกอบของการเปลี่ยนแปลง (Contribution 
to Growth) ของดัชนีราคาวัสดุกอสร�าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค�า
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2562 2563

ดัชนีราคาวัสดุกอสร�าง มี.ค.63  เทากับ 104.6

อัตราการเปลี่ยนแปลง (YoY) ดัชนี
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หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ

หมวดอุปกรณEไฟฟXาและประปา

หมวดสุขภัณฑE

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบ้ือง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก

หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต

หมวดซีเมนตE

หมวดไม�และผลิตภัณฑEไม�

รวมทุกหมวด
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หมวดไม้และผลิตภณัฑ์ไม้ หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบื (อง หมวดสขุภณัฑ์ หมวดซีเมนต์

หมวดวัสดุก่อสร้างอื.น ๆ หมวดผลิตภณัฑ์คอนกรีต หมวดเหล็กและผลิตภณัฑ์เหล็ก

YoY

Highlights
ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างเดือนมีนาคม 2563 เทากับ 104.6 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2562  

ลดลงร�อยละ 2.9 (YoY) ลดลงตอเนื่องเป̂นเดือนท่ี  10 โดยมีป�จจัย สําคัญจาก
การลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก ลดลงร�อยละ 11.6 ตามความต�องการ
และต�นทุนท่ีลดลง รวมท้ังหมวดผลิตภัณฑ'คอนกรีต หมวดซีเมนต' และหมวดวัสดุก.อสร�างอื่น ๆ 
ท่ีปรับลดลงร�อยละ 1.6 0.8 และ 0.7 ตามลําดับ สอดคล�องกับดัชนีการจําหน.าย          
วัสดุก.อสร�างและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนท่ีปรับลดลงอย.างต.อเน่ือง

สรุปสถานการณ'ดัชนีราคาวัสดุก.อสร�างไตรมาส 1 ป7 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป7ก.อน 
ลดลงร�อยละ 2.1 โดยมีสาเหตุสําคัญจากการลดลงของราคาเหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก
ท่ีลดลงอย.างต.อเ น่ือง สอดคล�องกับราคาผลิตภัณฑ' เหล็กโลกและการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและไทยเน่ืองจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับมีการนําเข�าเหล็ก
ราคาถูกจํานวนมากในช.วงก.อนหน�า

�หมวดไม�และผลิตภัณฑEไม� สูงขึ้นร�อยละ 0.1 จากการสูงขึ้นของวงกบประตู 
�หมวดซีเมนตE ลดลงร�อยละ 0.8 จากการลดลงของปูนซีเมนต'ผสมและปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด' 
ซ่ึงสอดคล�องกับปริมาณการจําหน.ายปูนซีเมนต'ในประเทศท่ีลดลงต.อเน่ืองเปCนเดือนท่ี 13 
�หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต ลดลงร�อยละ 1.6 ได�แก. คอนกรีตบล็อกก.อผนังมวลเบา  
คอนกรีตผสมเสร็จ  คอนกรีตหยาบ  ถังซีเมนต'สําเร็จรูป  และชีทไพล'คอนกรีต  เน่ืองจาก
ภาวะการค�าชะลอตัว ปริมาณงานมีน�อย การแข.งขันสูง
�หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก ลดลงร�อยละ 11.6 เป^นการลดลงตอเนื่องเป^นเดือน     ท่ี 
16 โดยเฉพาะเหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย เหล็กโครงสร�างรูปพรรณ ลวดเหล็ก           
ท.อเหล็ก เหล็กแผ.นเรียบดํา ชีทไพล'เหล็ก ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตะปู และเมทัลชีท 
ป�จจัยหลักสําคัญจากราคาวัตถุดิบ (เศษเหล็ก) ท่ีปรับตัวลดลง 
�หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร�อยละ  1.7 จากการสูงขึ้นของกระเบ้ืองปูพื้นและกระเบ้ืองแกรนิต
�หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.3 จากการสูงขึ้นของสีเคลือบนํ้ามัน และสีรองพื้นปูน-โลหะ
�หมวดสุขภัณฑE ลดลงร�อยละ 0.4  ได�แก. โถส�วมชักโครก กระจกเงา สายฉีดชําระ   ราว
แขวนผ�าติดผนัง  และฉากกั้นห�องอาบนํ้าสําเร็จรูป  
�หมวดอุปกรณEไฟฟXาและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได�แก. ถังเก็บนํ้าสแตนเลส        
และท.อร�อยสายไฟและสายโทรศัพท'พีวีซี  ราคาสูงข้ึนตามต�นทุนวัตถุดิบ 
�หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ ลดลงร�อยละ 0.7  จากการลดลงของอลูมิเนียมแผ.นเรียบ      และ
ยางมะตอย ปรับราคาลดลงตามราคานํ้ามัน



     ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป( 2563 

2. เทียบกับเดือนกุมภาพันธE 2563 (MoM) ลดลงร�อยละ 0.6 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังน้ี

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค�า

3. ไตรมาสท่ี 1 ป( 2563 เทียบกับไตรมาสเดียวกันป(กอน (YoY) ลดลงร�อยละ 2.1 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังน้ี
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หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ

หมวดอุปกรณEไฟฟXาและประปา

หมวดสุขภัณฑE

หมวดวัสดุฉาบผิว

หมวดกระเบ้ือง

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก

หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต

หมวดซีเมนตE

หมวดไม�และผลิตภัณฑEไม�

รวมทุกหมวด

�หมวดซีเมนตE ลดลงร�อยละ  0.7  ได�แก. ปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด'และปูนซีเมนต'ผสม  
เน่ืองจากตลาดมีการแข.งขันสูง

�หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต ลดลงร�อยละ 0.5 จากการลดลงของชีทไพล'คอนกรีต      
เน่ืองจากภาวะการค�าชะลอตัว ปริมาณงานมีน�อย ประกอบกับการแข.งขันสูง  

�หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก ลดลงร�อยละ 1.5 ได�แก. เหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย   
เหล็กตัวซี  เหล็กฉาก  เหล็กรางนํ้า  ตะปู และเมทัลชีท เน่ืองจากปรับราคาลดลงตามราคา
วัตถุดิบ คือ เศษเหล็ก ท่ีปรับราคาลดลง  

�หมวดสุขภัณฑE ลดลงร�อยละ 0.7 ได�แก. กระจกเงา สายฉีดชําระ ราวแขวนผ�าติดผนัง 
และฉากกั ้นห �องอาบ นํ้า สํา เร ็จร ูป เ นื ่องจากจ ัดก ิจกรรมส .ง เสร ิมการจําหน .าย        
เพ่ือกระตุ�นยอดขาย

�หมวดวัสดุก อสร�างอื ่น  ๆ ลดลงร �อยละ 0.3   จากการลดลงของยางมะตอย
ท่ีปรับลดลงตามราคานํ้ามัน 

� หมวดไม�และผลิตภัณฑEไม� สูงขึ้นร�อยละ 1.6 ได�แก. ไม�พื้น ไม�ฝา ไม�คาน ไม�โครงคร.าว ไม�แบบ 
เสาเข็มไม� วงกบประตู-หน�าต.าง และบานประตู  เน่ืองจากราคาไม�นําเข�าปรับราคาสูงขึ้น ต้ังแต.ต�นป7 
2562  และราคาทรงตัวถึงเดือนมีนาคม 2563

� หมวดซีเมนตE ลดลงร�อยละ 0.3 ได�แก.  ปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด'และปูนซีเมนต'ผสม        
เนื่องจากภาวะการค�าชะลอตัว ประกอบกับตลาดแข.งขันสูง สอดคล�องกับปริมาณการผลิต
ปูนซีเมนต'ขยายตัวลดลงอย.างต.อเน่ือง

� หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต ลดลงร�อยละ 1.2 ได�แก. คอนกรีตบล็อกก.อผนังมวลเบา  คอนกรีต
ผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ถังซีเมนต'สําเร็จรูป และชีทไฟล'คอนกรีต เน่ืองจากการค�าชะลอตัว 
และปรับราคาลดลงตามต�นทุนวัตถุดิบ 

� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก ลดลงร�อยละ 9.9 ได�แก. เหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย เหล็ก
โครงสร�างรูปพรรณ  ลวดเหล็ก ท.อเหล็ก เหล็กแผ.นเรียบดํา ชีทไพล'เหล็ก ตะแกรงเหล็กสําเร็จรูป ตะปู 
และเมทัลชีท เน่ืองจากวัตถุดิบ คือ เศษเหล็กท่ีปรับราคาลดลงอย.างต.อเน่ือง

� หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร�อยละ 1.2 จากการสูงข้ึนของกระเบ้ืองแกรนิต ปรับราคาสูงข้ึนตาม
ต�นทุนท่ีสูงข้ึน

� หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.4 ได�แก. สีเคลือบนํ้ามัน สีรองพื้นปูน และสีรองพื้นโลหะ 
ปรับราคาตามต�นทุนท่ีสูงขึ้น คือ แม.สี  

� หมวดสุขภัณฑE  ดัชนีราคาไมเปลี่ยนแปลง

� หมวดอุปกรณEไฟฟXาและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4  ได �แก . ถ ัง เก ็บ นํ้าสแตนเลส
และท.อร�อยสายไฟและสายโทรศัพท'พีวีซี ปรับราคาสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบแดง

� หมวดวัสดุกอสร�างอ่ืนๆ ลดลงร�อยละ 0.3 ได�แก. อลูมิเนียมแผ.นเรียบและยางมะตอย 
โดยเฉพาะยางมะตอยปรับราคาลดลงตามราคานํ้ามัน



     ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 1 ป( 2563 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค�า

กําหนดการแถลงขาว “สถานการณEด�านราคาสินค�าและบริการ” คร้ังตอไป ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563

4. ไตรมาสท่ี 1 ป( 2563 เทียบกับไตรมาสกอนหน�า (QoQ) สูงขึ้นร�อยละ 0.3 โดยมีการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค�า ดังน้ี

ดัชนีราคาวัสดุก.อสร�างในไตรมาสท่ี 2 ป7 2563 มีแนวโน�มลดลงตามป�จจัยด�านอุปสงค'ท่ีสอดคล�องกับการชะลอตัวของการลงทุนและความต�องการใช�ในประเทศ ซ่ึงเปCน
ผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยท่ีชะลอตัว ผนวกกับสถานการณ'การแพร.ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะท่ีป�จจัยด�านอุปทานมาจากต�นทุนสินค�าในหลาย
รายการท่ีมีแนวโน�มลดลง โดยเฉพาะเศษเหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็กนําเข�า ประกอบกับการแข.งขันด�านราคาในหลายสินค�าเร่ิมสูงขึ้น ดังน้ี 
• หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก มีแนวโน�มชะลอตัวจากอุปสงค'ที่ลดลง สอดคล�องกับปริมาณการจําหน.ายเหล็กท่ีลดลง
• หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต โดยเฉพาะปูนซีเมนต' ได�รับผลกระทบจากการชะลอตัวของภาคการลงทุนและภาคอสังหาริมทรัพย' ซ่ึงทําให�ปริมาณงานน�อยลง

และการแข.งขันสูงขึ้น สอดคล�องกับปริมาณการจําหน.ายปูนซีเมนต'ภายในประเทศท่ีลดลงติดต.อกันเปCนเดือนท่ี 13 และดัชนีการลงทุนภาคเอกชนท่ีปรับ
ลดลงอย.างต.อเน่ือง

   นอกจากน้ี สถานการณ'การแพร.ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ียังไม.มีสัญญาณว.าจะยุติเม่ือไหร. ส.งผลให�การดําเนินงานโครงการขนาดใหญ.ภาครัฐหลายโครงการ
ถูกชะลอออกไปจากแผนเดิม รวมท้ังยังส.งผลต.อการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย' เน่ืองจากได�รับผลกระทบระยะส้ันจากยอดขายในกลุ.มชาวต.างชาติท่ีลดลง
และการชะลอการซ้ือท่ีอยู.อาศัย ซ่ึงคาดว.าผลกระทบดังกล.าวจะทําให�ความต�องการใช�วัสดุก.อสร�างในช.วงไตรมาสท่ี 2 ป7 2563 ไม.เพิ่มขึ้น

   อย.างไรก็ตาม หากสถานการณ'การแพร.ระบาดของเช้ือไวรัสคล่ีคลาย น.าจะส.งผลให�โครงการก.อสร�างขนาดใหญ.ของภาครัฐกลับมาดําเนินงานต.อได� รวมท้ัง
มาตรการภาครัฐต.างๆ อาทิ มาตรการสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่า (Soft Loan) การลดอัตราดอกเบี้ย และการผ.อนคลายมาตรการควบคุมสินเช่ือท่ีอยู.อาศัย (Loan To Value: 
LTV) ซ่ึงจะเอื้อประโยชน'ต.อผู�ซ้ือบ�านหลังท่ี 2 น.าจะเปCนป�จจัยบวกท่ีสนับสนุนความต�องการของภาคก.อสร�างภายในประเทศให�ขยายตัวเพิ่มขึ้นในระยะต.อไป
ท้ังน้ี จะต�องมีการติดตามและประเมินสถานการณ'อย.างต.อเน่ือง

5. แนวโน�มดัชนรีาคาวัสดุกอสร�างไตรมาสท่ี 2 ป( 2563

� หมวดไม�และผลิตภัณฑEไม� ดัชนีราคาไมเปลี่ยนแปลง

� หมวดซีเมนตE ลดลงร�อยละ 0.1 ได�แก. ปูนซีเมนต'ปอร'ตแลนด'และปูนซีเมนต'ผสม 

� หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต ลดลงร�อยละ 0.6 ได�แก. คอนกรีตบล็อกก.อผนังมวลเบา  ถัง
ซีเมนต'สําเร็จรูป  และชีทไฟล'คอนกรีต

� หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก สูงขึ้นร�อยละ 1.3 ได�แก. เหล็กเส�นกลมผิวเรียบ-ผิวข�ออ�อย 
เหล็กฉาก  เหล็กรูปตัวไอ  เหล็กรางนํ้า  ท.อเหล็กเคลือบสังกะสี  ชีทไพล'เหล็ก  และข�อต.อเหล็ก

� หมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร�อยละ 1.2  จากการสูงขึ้นของกระเบื้องแกรนิต

� หมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร�อยละ 0.5 ได�แก. สีเคลือบนํ้ามัน  สีรองพื้นโลหะ และซิลิโคน

� หมวดสุขภัณฑE สูงขึ้นร�อยละ 0.5  ได�แก.  โถส�วมชักโครก  กระจกเงา   สายฉีดชําระ 
และราวจับสแตนเลส  

� หมวดอุปกรณEไฟฟXาและประปา สูงขึ้นร�อยละ 0.4  ได �แก . ถ ัง เก ็บ นํ้าสแตนเลส
และท.อร�อยสายไฟและสายโทรศัพท'พีวีซี

� หมวดวัสดุกอสร�างอ่ืนๆ ลดลงร�อยละ 0.4 จากการลดลงของอลูมิเนียมแผ.นเรียบ
และยางมะตอย
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ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ เดือนมีนาคม 2563 

รายการ
สัดสวน
นํ้าหนัก
มี.ค.63

เดือนมีนาคม 2563 เดือนกุมภาพันธE 2563

ดัชนี อัตราการเปล่ียนแปลง ดัชนี 
ก.พ.63

อัตราการเปล่ียนแปลง

มี.ค.63 มี.ค.62 M/M Y/Y A/A M/M Y/Y A/A

ดัชนี 100.00 104.6 107.7 -0.6 -2.9 -2.1 105.2 -0.2 -2.0 -1.9

หมวดไม�และผลิตภัณฑEไม� 7.27 129.8 129.7 0.0 0.1 1.6 129.8 0.0 0.5 2.4

หมวดซีเมนตE 12.82 104.5 105.3 -0.7 -0.8 -0.3 105.2 0.0 -0.1 -0.1

หมวดผลิตภัณฑEคอนกรีต 16.45 132.3 134.5 -0.5 -1.6 -1.2 132.9 -0.3 -1.2 -1.0

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑEเหล็ก 20.08 85.5 96.7 -1.5 -11.6 -9.9 86.8 -1.5 -9.4 -8.9

หมวดกระเบ้ือง 7.06 105.1 103.3 0.0 1.7 1.2 105.1 1.7 1.7 0.9

หมวดวัสดุฉาบผิว 3.65 108.7 108.4 0.0 0.3 0.4 108.7 0.0 0.4 0.4

หมวดสุขภัณฑE 2.11 106.3 106.7 -0.7 -0.4 0.0 107.0 0.3 0.3 0.2

หมวดอุปกรณEไฟฟXาและประปา 12.84 92.5 92.1 0.0 0.4 0.4 92.5 0.0 0.4 0.4

หมวดวัสดุกอสร�างอื่น ๆ 17.73 113.2 114.0 -0.3 -0.7 -0.3 113.5 0.4 0.0 -0.2

Concept  ดัชนีราคาวัสดุก.อสร�างแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค�าวัสดุก.อสร�างท่ีซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได�แก. กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
สมุทรปราการ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  เชียงใหม.  พิษณุโลก  ขอนแก.น  นครราชสีมา  สงขลา  และนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมหมวดไม�และผลิตภัณฑ'ไม�  ซีเมนต'  
ผลิตภัณฑ'คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ'  อุปกรณ'ไฟฟYาและประปา และวัสดุก.อสร�างอื่น ๆ มีจํานวนรายการสินค�าท้ังหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค�า
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ดัชนีราคาวัสดุกอสร�างของประเทศ ไตรมาสที่ 1 ป( 2563

Concept  ดัชนีราคาวัสดุก.อสร�างแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระดับราคาสินค�าวัสดุก.อสร�างท่ีซ้ือขายใน 12 จังหวัด ได�แก. กรุงเทพมหานคร  นนทบุรี  
สมุทรปราการ  ปทุมธานี  ชลบุรี  ระยอง  เชียงใหม.  พิษณุโลก  ขอนแก.น  นครราชสีมา  สงขลา  และนครศรีธรรมราช  ครอบคลุมหมวดไม�และผลิตภัณฑ'ไม�  ซีเมนต'  
ผลิตภัณฑ'คอนกรีต  เหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก  กระเบื้อง  วัสดุฉาบผิว  สุขภัณฑ'  อุปกรณ'ไฟฟYาและประปา และวัสดุก.อสร�างอื่น ๆ มีจํานวนรายการสินค�าท้ังหมด 134 รายการ 

กองดัชนีเศรษฐกิจการค�า สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรEการค�า

รายการ
ดัชนีรายไตรมาส อัตราการเปลี่ยนแปลง

Q1/63 Q4/62 Q1/62 Q/Q Y/Y

ดัชนี 105.1 104.8 107.4 0.3 -2.1

หมวดไม�และผลิตภัณฑ'ไม� 129.8 129.8 127.8 0.0 1.6

หมวดซีเมนต' 105.0 105.1 105.3 -0.1 -0.3

หมวดผลิตภัณฑ'คอนกรีต 132.8 133.6 134.4 -0.6 -1.2

หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ'เหล็ก 86.8 85.7 96.3 1.3 -9.9

หมวดกระเบ้ือง 104.5 103.3 103.3 1.2 1.2

หมวดวัสดุฉาบผิว 108.7 108.2 108.3 0.5 0.4

หมวดสุขภัณฑ' 106.7 106.2 106.7 0.5 0.0

หมวดอุปกรณ'ไฟฟYาและประปา 92.5 92.1 92.1 0.4 0.4

หมวดวัสดุก.อสร�างอ่ืน ๆ 113.3 113.7 113.6 -0.4 -0.3


