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2 กันยายน 2562

Highlights
ดัชนีราคาวัส ดุก่อสร้างเดื อนสิงหาคม 2562 เท่ ากั บ 106.7
เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลง ต่อเนื่อง
เป็นเดือนที่สาม (เดือนกรกฎาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.0) จากการ
ลดลงของดั ช นีราคาหมวดเหล็ ก และผลิ ต ภัณ ฑ์ เ หล็ ก 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 ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ
0.1 (MoM) จากการสู ง ขึ้น ของดั ช นี ราคาหมวดเหล็ ก และผลิ ต ภัณ ฑ์
เหล็ ก ร้ อ ยละ 0.4 (เหล็ กเส้ นกลมผิ วเรี ยบ เหล็ กเส้ นกลมผิ วข้ ออ้ อย)
เนื่องจากเศษเหล็กมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นจากการที่เศษเหล็กมีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ
0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตามความต้องการใช้ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่มี
การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศบางรายมีแผนที่
จะหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร ทาให้ต้องบริหารจัดการสต๊อกสินค้า
เพื่อสามารถส่งมอบให้ลูกค้าได้ และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1
(ฉากกั้นห้องอาบน้าสาเร็จรูป) เนื่องจากสิ้นสุดการส่งเสริมการขาย
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561
(YoY) หมวดหลักที่ส่งผลกระทบให้ดัชนีราคาลดลง ได้แก่ หมวดเหล็ก
และผลิตภัณฑ์เหล็ก (ผลกระทบ -3.2) หมวดซีเมนต์ (ผลกระทบ -0.1) หมวด
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา (ผลกระทบ -0.1) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
(ผลกระทบ -0.1) หมวดที่ ส่ ง ผลกระทบทางบวก ได้ แก่ หมวดไม้ และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ (ผลกระทบ 0.8) หมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต (ผลกระทบ 0.3) และ
หมวดกระเบื้อง (ผลกระทบ 0.1)
สถานการณ์การก่อสร้างในครึ่งปีหลังปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว
เล็กน้ อย โดยมีปัจ จัยสนับสนุ นจากการผลั กดัน การลงทุน ในโครงสร้า ง
พื้นฐานในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่วนภาคเอกชน
ยังทรงตัวเกิดจากผลกระทบจากมาตรการกากับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV)
ของธนาคารแห่งประเทศไทยทาให้ยอดจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์และการเปิด
โครงการใหม่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การที่ กนง. ปรับดอกเบี้ยนโยบายลง
น่าจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย์
กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
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ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑล
ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก กระเบื้อง วัสดุฉาบผิว สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ประปา และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ มีจานวนรายการสินค้าทั้งหมด 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) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจาแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 1
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 เมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2562 ดัชนีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 0.1 (MoM) จากการสูงขึ้น
ของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 0.4 (เหล็กเส้น
กลมผิวเรียบ เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย) เนื่องจากเศษเหล็กมีแนวโน้มปรับ
ราคาสูงขึ้นจากการที่เศษเหล็กมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ยางมะตอย) ปรับราคาสูงขึ้นตาม
ความต้องการใช้ในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะจีนที่มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมเพิ่มมาก
ขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศบางรายมีแผนที่จะหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อปรับปรุง
เครื่องจักร ทาให้ต้องบริหารจัดการสต๊อกสินค้าเพื่อสามารถส่งมอบให้
ลูกค้าได้ และหมวดสุขภัณฑ์ สูงขึ้นร้อยละ 0.1 (ฉากกั้นห้องอาบน้า
สาเร็จรูป) เนื่องจากสิ้นสุดการส่งเสริมการขาย

2.2 เทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) โดยมีร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างจาแนกตาม
หมวดแสดงได้ดังภาพที่ 2
ดั ช นี ร าคาวัส ดุ ก่ อ สร้ า งเดื อ นสิ ง หาคม 2562 เที ย บกั บ เดื อ น
สิงหาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.3 (YoY) จากการลดลงของดัชนีราคา
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 12.7 (เหล็กเส้นกลมผิวเรียบข้ออ้อย เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ลวดผูกเหล็ก ท่อเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบดา
ต ะ แ กร งเ ห ล็ ก ต ะ ปู ) ต า ม ร า ค า เ ห ล็ ก ในต ล า ด โ ล กที ่ ล ด ล ง
ประกอบกั บ ปริ ม าณการผลิ ต เหล็ ก ภายในประเทศและปริ ม าณ
ผลิตเหล็กโลกเพิ่มขึ้น หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 0.7 (โถส้วม อ่างล้างหน้า
ที่ปัสสาวะ อุปกรณ์ห้องน้า ) จากการปรับส่วนลดเพื่อกระตุ้นยอดจาหน่าย
หมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ 0.7 (อลูมิเนี ยม ยางมะตอย) ตามราคา
ปิโตรเลียมที่ปรับลดลง หมวดซีเมนต์ ลดลงร้อยละ 0.5 (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์ขาว) หมวดอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ลดลงร้อยละ
0.5 (ท่ อ ร้ อ ยสา ยไฟฟ้ า และ สายโ ทรศั พ ท์ พ ี ว ี ซ ี ท่ อ พี ว ี ซ ี แ ล ะ
อุ ป กรณ์ ท่ อ ระบายน้ าเสี ย พี ว ี ซ ี ) เนื่ องจากวั ตถุ ดิ บ (เม็ ดพลาสติ ก)
ปรับราคาลดลง และหมวดวัสดุฉาบผิว ลดลงร้อยละ 0.2 (ซิลิโคน) ต้นทุน
นาเข้ าวั ตถุ ดิบลดลงจากค่าเงิ นบาทแข็ง ในขณะที่ดัชนี ราคาหมวดไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ สูงขึ้นร้อยละ 11.2 (ไม้พื้น ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ
วงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู) จากไม้นาเข้าราคาสูงขึ้น หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 1.7 (เสาเข็มคอนกรีต คอนกรีตบล็อก คอนกรีตผสมเสร็จ
ขอบคั นคอนกรี ต) เนื่ องจากให้ ส่ วนลดน้ อยลง ประกอบกั บวั สดุ ธรรมชาติ มี
ปริมาณลดลง และหมวดกระเบื้อง สูงขึ้นร้อยละ 0.7 (กระเบื้องยางพีวีซีปูพื้น)
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2.3 เที ย บกั บ เดื อ นมกราคม–สิ ง หาคม 2561 ลดลงร้ อ ยละ 0.6 (AoA) โดยมี ร้ อ ยละการเปลี่ ย นแปลง
ราคาสิ น ค้ า วั ส ดุ ก่ อ สร้ า งจาแนกตามหมวดแสดงได้ ดั ง ภาพที่ 3
ดั ช นี ร าคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งเดื อ นมกราคม–สิ ง หาคม
2562 เที ย บกั บ เดื อ นมกราคม-สิ ง หาคม 2561
ลดลงร้อยละ 0.6 (AoA) จากการลดลงของราคาสินค้า
หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ร้อยละ 6.5 (เหล็กเส้นกลม
ผิ ว เรียบ-ผิ ว ข้ออ้อย เหล็ กตัว ซี เหล็ กฉาก เหล็ กรางน้า
ลวดผู ก เหล็ ก ท่ อ เหล็ ก เหล็ ก แผ่ น เรี ย บดา ตะปู )
หมวดอุป กรณ์ไ ฟฟ้า และประปา ลดลงร้อ ยละ 0.8
(ท่ อ ร้ อ ยสายไฟและสายโทรศั พ ท์ พี วี ซี ท่ อ พี วี ซี และ
อุปกรณ์ ท่อระบายน้าพีวีซี ) หมวดสุขภัณฑ์ ลดลงร้อยละ
0.7 (อ่ า งล้ า งหน้ า ที่ ปั ส สาวะ กระจกเงา ที่ ใ ส่ ส บู่
ราวแขวนผ้าติดผนัง) และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ลดลงร้อยละ
0.4 (หิ น คลุ ก หิ น ย่ อ ย อิ ฐ มอญ อิ ฐ โปร่ ง ยางมะตอย)
ในขณะที่ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ สูงขึ้นร้อยละ 10.5 (ไม้พื้น
ไม้ฝา ไม้คาน ไม้โครงคร่าว ไม้แบบ วงกบประตู -หน้ าต่าง
บานประตู ) จากไม้ น าเข้ า ราคาสู ง ขึ้ น หมวดกระเบื้ อ ง
สู ง ขึ้ น ร้ อ ยละ 2.0 (กระเบื้ อ งเคลื อ บปู พื้ น -บุ ผ นั ง
กระเบื้องยาง PVC ปูพื้น กระเบื้องแกรนิต) หมวดผลิตภัณฑ์
คอนกรีต สูงขึ้นร้อยละ 2.0 (พื้นคอนกรีต คอนกรีตบล็อก
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ ซีทไพล์คอนกรีต ขอบคัน
คอนกรีต) หมวดซีเมนต์ สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (ปูนซีเมนต์ผสม)
และหมวดวัสดุฉาบผิว สูงขึ้นร้อยละ 0.2 (สีเคลือบน้ามัน
สีรองพื้นปูน ซิลิโคน)
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3. ตารางแสดงดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างและอัตราการเปลี่ยนแปลง
(2553 = 100)
สัดส่วน
น้าหนัก
ส.ค.62

รายการ

เดือนสิงหาคม 2562
ดัชนี

เดือนกรกฎาคม 2562

อัตราการเปลี่ยนแปลง

อัตราการเปลี่ยนแปลง

ส.ค.62

ส.ค.61

M/M

Y/Y

A/A

เดือน
ก.ค.62

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

ดัชนี

M/M

Y/Y

A/A
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