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สถานการณ์ราคาน ้ามันและเม็ดพลาสติก 

ราคาน้้ามันดิบดูไบเฉลี่ยในเดือนกันยายน 
2558 มีราคาเฉลี่ยที่  46.17 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บาร์เรล ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 1.16 
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นอัตราหดตัวที่
ร้อยละ 2.45 ส่วนราคาน้้ามันดิบเบรนท์เฉลี่ยในเดือน
กันยายน 2558 มีราคาเฉลี่ยที่ 47.23 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมา 0.24 
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล หรือคิดเป็นอัตราขยายตัว
ที่ร้อยละ 0.51 

พ้ืนฐานราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มทรงตัว 
เนื่องจากด้านอุปทานน้้ามันดิบโลกยังอยู่ในภาวะ
ล้นตลาด โดยกลุ่มผู้ผลิตน้้ามันดิบส่วนใหญ่เพ่ิม
ปริมาณการผลิตหรือตรึงอัตราการผลิตในระดับสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ เป็นที่แน่ชัดว่าแน่ชัดว่าปี 2559 ตลาดโลกยัง
อยู่ในภาวะน้้ามันล้นตลาดต่อเนื่อง และคาดการณ์
ราคาน้้ามันดิบมีแนวโน้มอยู่ในระดับต้่าในปีหน้า 

ด้านราคาเม็ดพลาสติกภายในประเทศ
และราคาเม็ดพลาสติกต่างประเทศเดือนกันยายน 
2558 ราคาปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนร้อยละ 
0.87 ถึงร้อยละ 5.15 เนื่องจากแรงกดดันจาก
ราคาน้้ามันดิบตกต่้า ทั้งนี้ คาดการณ์ราคาเม็ด
พลาสติกไตรมาส 4/2558 มีแนวโน้มทรงตัว โดย
อุปทานเม็ดพลาสติกยังคงสภาวะล้นตลาดต่อเนื่อง 
ด้านอุปสงค์เปลี่ยนแปลงโดยมีก้าลังการผลิตใน
อุตสาหกรรมสูงขึ้นในแถบอินเดีย ขณะที่อุปสงค์ใน
แถบเอเชียลดลงจากฤดูลดระดับการผลิตพลาสติก 
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สถานการณ์น้าเข้า – ส่งออกเม็ดพลาสติก 

การน้าเข้าเดือนกันยายน ปี 2558 

ณ เดือนกันยายน 2558 ประเทศไทยมี
มูลค่าการน้าเข้าเม็ดพลาสติก (H.S.3901-3915) 
เท่ากับ 11,280 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา
ร้อยละ 4.56 ด้านปริมาณการน้าเข้า 153,179 ตัน 
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.07 โดยเม็ด
พลาสติกชนิด LDPE (H.S.390110) มีมูลค่าการ
น้าเข้าสูงสุดที่ 844 ล้านบาท และมีปริมาณการ
น้าเข้า 16,309 ตัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งออกเดือนกันยายน ปี 2558 

ณ เดือนกันยายน 2558 ประเทศไทยมี
มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติก (H.S.3901-3915) 
เท่ากับ 25,648 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ 10.46 ด้านปริมาณการส่งออก 
522,559 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
9.83 โดยเม็ดพลาสติกชนิด HDPE (H.S.390120) 
มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดที่ 4,908 ล้านบาท และ
มีปริมาณการส่งออก 111,955 ตัน 
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- 3 - 
ISSUE 4 VOLUME 26 OCTOBER 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : กรมศุลกากร, พฤศจิกายน 2558 



- 4 - 
ISSUE 4 VOLUME 26 OCTOBER 2015 

สถานการณ์การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก   

  สถานการณ์การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประจ้าเดือนกันยายน 2558 ดัชนีผลผลิตของการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์พลาสติ ก  ( ISIC:2520 )  อยู่ ที่  
159.51 จุด ลดระดับขึ้นจากเดือนสิงหาคม 4.51 
จุด ทางด้านอัตราการใช้ก้าลังการผลิตในเดือน
กันยายน 2558 แปรผันตามทิศทางผลผลิต
อุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน โดยปรับตัวลดลงอยู่ที่
ร้อยละ 63.22 ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมของปี 
2558 แล้วฐานของดัชนีผลผลิตของการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเฉลี่ย 9 เดือนแรกของปี 2558
อยู่ต่้ากว่าช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับปีก่อนเล็กน้อย 
ขณะที่ดัชนีผลผลิตของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ในไตรมาสที่ 3/2558 ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยปัจจัยกระทบภาคการผลิตหลักมาจากภาวะ
ก้าลังซื้อซบเซาทั้งในและต่างประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นไตรมาส 4/2558 
ยังคงคาดการณ์ว่าจะมีเพ่ิมระดับการผลิตเพ่ือ
เตรียมการสต๊อกสินค้าทดแทนการลดระดับการ
ผลิตลงในช่วงวันหยุดปลายปี แนวโน้มภาพรวม
ของค่าเฉลี่ยดัชนีผลผลิตของการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกทั้งปีมีโอกาสต่้ากว่าหรือคงระดับเมื่อ
เทียบกับตัวเลขค่าเฉลี่ยดัชนีผลผลิตฯของปีก่อน  

 ทั้งนี้ ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการ
ปรับฐานข้อมูลข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมครั้ง
ใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลสะท้อนโครงสร้างอุตสาหกรรม
ปัจจุบันได้แม่นย้ายิ่งขึ้น โดยสถาบันพลาสติกจะใช้
ข้อมูลดังกล่าวน้าเสนอในบทวิเคราะห์สถานการณ์
อุตสาหกรรมพลาสติกรายเดือน ตั้งแต่ฉบับเดือน
พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, พฤศจิกายน 2558 
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สถานการณ์น้าเข้า – ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก 

การน้าเข้าเดือนกันยายน ปี 2558 

 ณ เดือนกันยายน 2558 ประเทศไทยมี
มูลค่าการน้าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 11,915 
ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 
1.06 โ ด ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ล า ส ติ ก ใ น ก ลุ่ ม อ่ื น ๆ 
(H.S.3926) มีมูลค่าการน้าเข้า 5,304 ล้านบาท 
คิด เป็นร้ อยละ 44.51 ของมูลค่ าการน้ า เข้ า
ผลิตภัณฑ์พลาสติกรวมประจ้าเดือน รองลงมาคือ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พล า ส ติ ก ใ น ก ลุ่ ม ฟิ ล์ ม พล า ส ติ ก 
(H.S.3920) ที่มีมูลค่าน้าเข้า 1,533 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 12.81 ของมูลค่าการน้าเข้าผลิตภัณฑ์
พลาสติกรวมประจ้าเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งออกเดือนกันยายน ปี 2558 

 ณ เดือนกันยายน 2558 ประเทศไทยมี
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ ากับ 
11,258 ล้านบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่าน
มาร้อยละ 11.04 โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์ (H.S.3923) มีมูลค่าการส่งออก 3,317 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.46 ของมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกรวมประจ้ า เดือน 
รองลงมาคือผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มพลาสติก
อ่ืนๆ (H.S.3926) ที่มีมูลค่าส่งออก 2 ,638 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 23.43 ของมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์พลาสติกรวมประจ้าเดือน 
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ส 

ภาพรวมเศรษฐกิ จ โลกช่ ว ง ไตรมาส 
3/2558 อยู่ในสภาวะฟ้ืนตัวอ่อนแอ ตามเศรษฐกิจ
สหรัฐฯที่ขับเคลื่อนด้วยปัจจัยบวกจากการบริโภค
และอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ภาคการผลิตชะลอตัว
และภาคส่งออกได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของ
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ ด้านยูโรโซนฟ้ืนตัวจาก
ดัชนีชี้ภาคการส่งออกและภาคการผลิตและบริการ
ขยายตัวดีขึ้น ขณะที่เศรษฐกิจจีนมีสภาวะซบเซา 
ส่งผลให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อาทิ การ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ ย  ที่ ส่ งผลกระทบไปยั ง
เศรษฐกิจทั่วเอเชียในเชิงลบ ด้านองค์กรความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ (OECD) 
คาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกปีนี้ร้อยละ 
2.90 และในปีหน้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 3.30  

ภาพรวมเศรษฐกิจ ไทยช่ว ง ไตรมาส 
3/2558  อยู่ในสภาวะฟ้ืนตัวดีขึ้นอย่างเปราะบาง 
ปัจจัยขับเคลื่อนหลักจากการใช้จ่ายภาครัฐและ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆเพ่ือเสริมสภาพ
คล่องให้กับภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมถึง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือดึงดูดการลงทุน
ต่างชาติ ขณะที่ทางด้านบริโภคยังซบเซาจาก
ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่าย ด้านการผลิตและ 
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยช่วงไตรมาส 4/2558 มี
สัญญาณฟ้ืนดีตัวขึ้น จากภาคการท่องเที่ยวที่จะ
เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่ไตรมาส 4/2558 
ถึง 1/2559 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความซบเซาและ
ผันผวนทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นความเสี่ยงส้าคัญ
ของเศรษฐกิจไทยด้านการผลิตและส่งออก รวมถึง
สภาวะการเงินของภาคครัวเรือน คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ  2.90  

อุตสาหกรรมยานยนต์ 

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ เดือน
กันยายน 2558 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) เผยอุตสาหกรรมรถยนต์ มีการผลิตรถยนต์
จ้านวน 171,496 คัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 4 .38 การจ้าหน่ายรถยนต์ ใน
ประเทศ มีจ้านวน 61,869 คัน ลดลง ร้อยละ 
10.51 และ การส่งออกรถยนต์ มีจ้านวน 124,952 
คัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.06 โดยการส่งออกรถยนต์
นั่งมี จ้านวน 45,762 คัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ร้อยละ 31.08 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นใน
ประเทศแถบอเมริกาเหนือ ยุโรป และโอเชียเนีย 
ส่วนการส่งออกรถกระบะ 1 ตันและ PPV จ้านวน 
79,190 คัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ร้อยละ 26.38 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นในประเทศแถบ
เอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง 

ทั้งนี้  กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับ
เป้าหมายคาดการณ์ผลิตเพ่ือจ้าหน่ายในประเทศ
อยู่ที่ 7.50 – 8.00 แสนคัน ซึ่งยอดขายในไตรมาส 
4/2558 มีสัญญาณกระตุ้น เนื่องจากจะมีการปรับ
โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ปี 2559 ประชาชน
มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อภายในปี 2558 ขณะที่  
ส.อ.ท. คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ในปี 2559 ว่า 
จะปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 5 หรือมียอดขายเพ่ิมขึ้น
ประมาณ 100,000 คัน จากปี 2558  หาก
เศรษฐกิ จตลาดส่ งออก ฟ้ืนตั วและก้ าลั งซื้ อ
ภายในประเทศเพ่ิมข้ึนตามคาดการณ์ 

 

 

 

สภาวะการผลิตและการค้าของอุตสาหกรรมปลายทาง 
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ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 9 เดือน
แรก (ม.ค.  - ก.ย.) ปี  2558 ศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยว่า
ยั งอยู่ ในภาวะชะลอตัว โดยพ้ืนที่กรุ ง เทพฯ -
ปริมณฑล มีโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ตลอด 3  
ไตรมาส จ้านวน 205 โครงการ รวม 3.20 หมื่น
หน่วย เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่บ้าน
จัดสรรเปิดขายใหม่ 203 โครงการ รวม 3.55 หมื่น
หน่วย แม้จ้านวนโครงการใกล้เคียงกัน แต่จ้านวน
หน่วยลดลงร้อยละ 9.80 ซึ่ง 3 ไตรมาสแรกที่อยู่
อาศัยเปิดขายใหม่ทั้ งบ้านและคอนโดมิเนียม
เปิดตัวลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากผู้ประกอบการ
ชะลอการลงทุนในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ ไม่
เอ้ืออ้านวย 

แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 
4/2558 มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ที่
ประกาศใช้เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งมาตรการดังกล่าว
จะช่วยกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ระบายหน่วย
ที่อยู่อาศัยคงเหลือขายจ้านวนมากในปัจจุบันให้
เข้าสุ่สมดุลในปีหน้า อีกทั้งมาตรการกระตุ้นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์  จะช่วยดึงความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคกลับมา และยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายเม็ด
เงินแบบทวีคูณ (Multiplying Effects) ตามมา 
เช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในบ้าน รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยหลังแรก 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ในเดือนกันยายน 2558 สศอ.เผยว่า
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 7.52 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งมาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 6.29 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์เกือบ
ทั้งหมดปรับตัวลดลง เช่น HDD Monolithic IC 
และ Semiconductor ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.35 
2.71 และ 10.01 ตามล้าดับ เนื่องจากความ
ต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กในตลาดโลกลดลง 
ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท้าให้ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง 

ขณะที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าปรับตัวลดลง
ร้อยละ 13.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เช่น 
คอมเพรสเซอร์ ตู้ เย็น และเครื่องรับโทรทัศน์ 
ลดลงร้อยละ 11.61 3.01 และ 78.74 ตามล้าดับ 
เนื่องจากก้าลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง จึงส่งผล
ให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย 
ส้าหรับเครื่องรับโทรทัศน์มีผู้ผลิตบางรายย้ายฐาน
การผลิตไปประเทศในกลุ่มอาเซียน ยกเว้น
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนคอนเดนซิ่งยูนิต 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแฟนคอยล์ยูนิต 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.58 และ 14.30 เนื่องจากได้รับ
ค้าสั่งซื้อจากสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น 

 ทั้งนี้  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คาดการณ์ตลาดส่งออกปี 2558 หดตัวร้อยละ 
3.00 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าซบเซา 
อย่างไรก็ตามการส่งออกปี 2559 มีแนวโน้มเติบโต
ร้อยละ 1–2 เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้ามีทิศทางฟ้ืน
ตัว ดันยอดซื้อเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นเพ่ิม 
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สภาวะการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก 

  จากการรายงานอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนของส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
ในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนของปี 2558 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก มีจ้านวน
โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้น 274 โครงการ เพ่ิมขึ้นจากเดือนก่อน 17 โครงการ ทุนจดทะเบียน
รวม 126.67 พันล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่แล้ว 9.11 พันล้านบาท 

 

โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก 

เดือนมกราคม – กันยายน  2558 

  
หน่วย 

2013 2014 2014 2015 

ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. - ธ.ค. ม.ค. – ก.ย. ม.ค. – ก.ย. 

จ้านวนโครงการ โครงการ 242 156 104 274 

ทุนจดทะเบียน พันล้านบาท 80.35 48.81 28.08 126.67 
ที่มา : ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ตุลาคม 2558 

 

Disclaimer 

 จากการที่สถาบันพลาสติกได้จัดท้าบทวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกรายเดือน (PITH Analysis) เพื่อน้าเสนอข้อมูล
สถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผ่านกระบวนการการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อผู้อ่าน ทางสถาบันพลาสติกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข้อมูลจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือ
เสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากน้าข้อมูลที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้ไปใช้งาน 

 
จัดท้าโดย 

 
สถาบันพลาสติก 

อาคารส้านักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 02 391 5340-2 โทรสาร 02 712 3341 
www.thaiplastics.org

 


