
ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า จากค าสั่งซ้ือใหม่ที่ลดลงจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบท าให้การส่งออกล่าช้ากระทบต่อการผลิต
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากแรงหนุนด้านอปุสงค์ในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อ
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีชี้น าวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
>0 ภาวะปกติ, = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไม่ปกติ

EWS_IE = 0.12

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนกรกฎาคม 2565

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ ตามการน าเข้าสินค้าทุนและยอด
จดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ ตามการเพิ่มขึ้นของความเช่ือมั่น
ทางธุรกิจด้านค าสั่งซ้ือ การลงทุน การผลิตและผลประกอบการ
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ การปลดล็อกมาตรการควบคุม
โควิด 19 และประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจ าถิ่น

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”

The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE)

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร 02 430 6806 หรือ www.iiu.oie.go.th

คาดการณ์ 2 เดือนข้างหน้า
“ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง”

- เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย
เริ่มส่งสัญญาณเฝ้าระวัง

- ภาวะต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงาน
ยังมีราคาสูง 

- ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า กระทบต่อ
การน าเข้าวัตถุดิบ

จ านวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัว

เงินเฟ้อสูงใน
ประเทศคู่ค้า

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอาร์โค้ด

เผยแพร่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมเศรษฐกิจ
ขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน 
หดตัวเมื่อเทียบกับปีกอ่นหน้า โดยรัฐบาลจีนจะประกาศคลาย
ล็อกดาวน์บางเมือง แต่ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการกลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง

ราคาน้ ามันอยู่ใน
ระดับสูง

เฝ้าระวัง

ดัชนีปริมาณสินค้าน าเข้าของไทย 
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนา้ในเกอืบทกุหมวด สอดคล้องกับ
การขยายตัวของกจิกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

ปัญหาห่วงโซ่
อุปทานคลี่คลาย
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย 

The Early Warning System Industry Economics (EWS-IE)    
 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 “ส่งสัญญาณปกติ” 
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องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

ก.ค.65 
สถานะคลืน่ 

วัฏจักร ก.ค.65 
ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  
เฉลี่ย 1-2 เดือนขา้งหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของไทย 

 

ขาลง (0.12) 
 

ขาลง (-0.33) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ขาลง (0.7) 
 

ขาลง (0.1) 
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า  ขาขึ้น (1.2)  ขาขึ้น (1.3) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (1.2) 
 

ขาลง (0.9) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (1.0) 
 

ขาลง (0.8) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของจีน  

ขาลง (-3.8) 
 

ขาลง (-4.4) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป  

ขาลง (0.7) 
 

ขาลง (0.5) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น  

ขาลง (0.7) 
 

ขาลง (0.4) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ขาลง (0.3) 
 

ขาลง (-0.1) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  ขาลง (-1.3)  ขาลง (-1.6) 

ประเด็นสำคัญ : 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนน้ี ส่งสัญญาณปกตใินช่วงขาลง 

▪ ปัจจัยภายในประเทศส่งสญัญาณปกตทิั้งหมด 

▪ ปัจจัยตา่งประเทศส่งสญัญาณไม่ปกติ ในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 

▪ ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยส่งสญัญาณเฝ้าระวงั 

โดยปัจจัยภายในประเทศยังคงส่งสัญญาณปกติท้ังหมด เน่ืองจาก 
อุปสงค์ภายในประเทศยังได้รับผลดีจากการท่องเท่ียว แต่เริ่มส่งสัญญาณ
ชะลอตัวจากค่าวัฏจักรที่อยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่อง 

ส่วนปัจจัยต่างประเทศยังส่งสัญญาณปกติเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้น 
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา ท่ีปรับตัวเข้าสู่ภาวะหดตัว 
เน่ืองจากตัวเลขเงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นต่อเน่ือง และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่
ในช่วงขาขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นฯ ในการลงทุนปรับตัวลดลง ส่วนดัชนี 
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีนยังคงหดตัว แม้จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์
บางเมือง แต่ยังคงมาตรการห้ามพลเมืองเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุ
จำเป็น รวมถึงสามารถนำมาตรตการล็อกดาวน์กลับมาใช้ได้อีกครั้ง 

 

เผยแพร่ : 20 กรกฎาคม 2565 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์ 
เชิงพาณิชย์เป็นหลัก สอดคล้องกับอุปสงค์โดยรวมท่ีปรับดีขึ้น ส่วนการลงทุนหมวดก่อสร้างปรับลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นในเดือนก่อน 

▪ ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเกือบทุกหมวด ท้ังหมวดวัตถุดิบและสินค้า 
ขั้นกลาง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และอยู่เหนือระดับ  50  
ตามการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในเกือบทุกองค์ประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ ยกเว้น ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนท่ียังลดลงและอยู่ในระดับต่ำ จากความกังวลต่อราคา
ปัจจัยการผลิตท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวเต็มรูปแบบ การปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 และประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น 

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ  ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่หดตัวเมื่อเทียบกับเดือน 
ก่อนหน้า เน่ืองจากต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นตามราคาพลังงาน แต่ยังคงได้รับปัจจัยบวกด้านอุปสงค์ท้ังในและนอกภูมิภาค  

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่อยู่เหนือระดับ 50 เน่ืองจากคำสั่ง
ซ้ือใหม่ท่ีลดลงจากการขาดแคลนวัตถุดิบทำให้การส่งออกล่าช้ากระทบต่อการผลิต ส่งผลให้การส่งออกลดลงเป็นเดือนท่ี 4 ติดต่อกัน 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า ซ่ึงเกิดจากแรงหนุนด้านอุปสงค์
ภายในประเทศท่ียังคงดำเนินต่อไปได้ แต่จากแรงกดดันของภาวะเงินเฟ้อทำให้ค่าดัชนีฯ มีแนวโน้มหดตัวในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ประจำเดือ น
กรกฎาคม 2565 พบว่า ส่งสัญญาณปกติ จากองค์ประกอบส่วนใหญ่ 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงจากผลของปัจจัยต่างประเทศ 

สำหรับแนวโน้มในช่วง 2 เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเริ่มส่งสัญญาณเฝ้าระวัง โดยค่าวัฏจักรเข้าสู่ช่วงหดตัวเป็นครั้งแรก  
เกิดจากปัจจัยลบในต่างประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศ ต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานยังมีราคาสูง ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกที่กดดัน
การส่งออก รวมถึงพบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบกลุ่มก้อนท่ีเซินเจิ้นและมาเก๊า ซ่ึงส่งผลให้ทางการต้องใช้มาตรการล็อคดาวน์บางเมือง อีกท้ังปัญหาภาค
อสังหาริมทรัพย์ท่ียืดเยื้อจากผลกระทบต่อเน่ืองของการใช้มาตรการควบคุมการเก็งกำไรรวมถึงการขาดสภาพคล่อง 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนภาคการผลิตขยายตัว
ลดลงจากการขาดแคลนด้านอุปทานและแรงงาน 



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (The Early Warning System Industry Economics: EWS_IE) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ต่อ 680604 
ถึง 680606 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล 
1) INV_TH หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ธปท.)  
2) IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า (ธปท. 
3) BSI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) 

(ธปท.)  
4) TISI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือน

ข้างหน้า) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  
5) CCI_CN หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีน (Trading Economics)  
6) PMI_JP หมายถึง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (IHS Markit) 
7) IPI_EU หมายถึง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน (OECD)  
8) CLI_US หมายถึง ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD)  
9) BCI_US หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD) 
 
วิธีการคำนวณ  

ใช้แบบจำลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite) คำนวณ
ตามสูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
เดือนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา (ฉบับนี้ใช้ข้อมูลเดือนพฤษภาคม - 
มิถุนายน 2565) 
 

การอ่านค่าระดับส่งสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
▪ สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง ส่งสัญญาณปกติ และขยายตัว 
▪ สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง  
▪ สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง ส่งสัญญาณไม่ปกติ และรุนแรง 

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย/ 

ตัวแปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค่าน้อยกว่า 0 ไม่เกิน -1 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ 
หดตัว และมีสภาวะไม่ปกติ เฝ้าระวัง (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ 
ไม่ปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของ 
คลื่นวัฏจักร)  

 


