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เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”
ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนกรกฎาคม 2565

ดัชนีชี้นาวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
>0 ภาวะปกติ, = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไม่ปกติ
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ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก
ปัจจัยภายในประเทศ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น

ดัชนีปริมาณสินค้านาเข้าของไทย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการนาเข้าสินค้าทุนและยอด
จดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเกือบทุกหมวด สอดคล้องกับ
การขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของความเชือ่ มั่น
ทางธุรกิจด้านคาสั่งซื้อ การลงทุน การผลิตและผลประกอบการ

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ การปลดล็อกมาตรการควบคุม
โควิด 19 และประกาศให้โควิด 19 เป็นโรคประจาถิ่น

คาดการณ์ 2 เดือนข้างหน้า
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- เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย
เริ่มส่งสัญญาณเฝ้าระวัง
- ภาวะต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงาน
ยังมีราคาสูง
- ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า กระทบต่อ
การนาเข้าวัตถุดิบ

สามารถอ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมโดยแสกนคิวอาร์โค้ด

หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากคาสั่งซื้อใหม่ที่ลดลงจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบทาให้การส่งออกล่าช้ากระทบต่อการผลิต
หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า จากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

ดัชนีชี้นาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากแรงหนุนด้านอุปสงค์ในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ

หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อ
อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน

หดตัวเมื่อเทียบกับปีกอ่ นหน้า โดยรัฐบาลจีนจะประกาศคลาย
ล็อกดาวน์บางเมือง แต่ผู้บริโภคมีความกังวลต่อการกลับมาใช้
มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง
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ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”
องค์ประกอบของระบบ

ระดับสัญญาณ
ก.ค.65

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย

สถานะคลืน่
วัฏจักร ก.ค.65

ระดับ-สถานะคลืน่ วัฏจักร
เฉลี่ย 1-2 เดือนข้างหน้า

ขาลง (0.12)

ขาลง (-0.33)

ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
3 เดือนข้างหน้า
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯ
3 เดือนข้างหน้า
▪ ปัจจัยต่างประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ของจีน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น
ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา

▪

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนนี้ ส่งสัญญาณปกติในช่วงขาลง

▪

ปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณปกติทั้งหมด

ปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณไม่ปกติ ในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา
▪ ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยส่งสัญญาณเฝ้าระวัง
▪

▪ ปัจจัยภายในประเทศ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน

ประเด็นสำคัญ :

ขาลง (0.7)
ขาขึ้น (1.2)

ขาลง (0.1)
ขาขึ้น (1.3)

ขาลง (1.2)

ขาลง (0.9)

ขาลง (1.0)

ขาลง (0.8)

สรุ ป : การเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมของไทย ประจำเดื อ น
กรกฎาคม 2565 พบว่า ส่งสัญญาณปกติ จากองค์ประกอบส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่เริ่มเข้าสู่ช่วงขาลงจากผลของปัจจัยต่างประเทศ

โดยปั จ จั ย ภายในประเทศยังคงส่งสัญ ญาณปกติทั้ งหมด เนื่ องจาก
อุปสงค์ภายในประเทศยังได้รับผลดีจากการท่องเที่ยว แต่เริ่มส่งสัญญาณ
ชะลอตัวจากค่าวัฏจักรที่อยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่อง
ขาลง (-3.8)
ขาลง (-4.4)
ส่ ว นปั จ จั ย ต่ า งประเทศยั ง ส่ ง สั ญ ญาณปกติ เป็ น ส่ ว นใหญ่ ยกเว้ น
ขาลง (0.7)
ขาลง (0.5)
ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ สหรั ฐ อเมริ ก าที่ ป รั บ ตั ว เข้ า สู่ ภ าวะหดตั ว
เนื่ องจากตั วเลขเงิ นเฟ้ อ ที่ สู งขึ้ นต่ อเนื่ อง และแนวโน้ มอั ตราดอกเบี้ ย อยู่
ขาลง (0.7)
ขาลง (0.4)
ในช่ วงขาขึ้ น ทำให้ ความเชื่ อ มั่ น ฯ ในการลงทุ น ปรั บ ตั วลดลง ส่ วนดั ชนี
ขาลง (0.3)
ขาลง (-0.1)
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีนยังคงหดตัว แม้จะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์
บางเมือง แต่ยังคงมาตรการห้ามพลเมืองเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุ
ขาลง (-1.3)
ขาลง (-1.6)
จำเป็น รวมถึงสามารถนำมาตรตการล็อกดาวน์กลับมาใช้ได้อีกครั้ง
สำหรับแนวโน้มในช่วง 2 เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเริ่มส่งสัญญาณเฝ้าระวัง โดยค่าวัฏจักรเข้าสู่ช่วงหดตัวเป็นครั้งแรก
เกิดจากปัจจัยลบในต่างประเทศ โดยปัจจัยภายในประเทศ ต้นทุนด้านวัตถุดิบและพลังงานยังมีราคาสูง ค่าเงินบาทที่อ่อนค่ากระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบ
▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์
เชิงพาณิชย์เป็นหลัก สอดคล้องกับอุปสงค์โดยรวมที่ปรับดีขึ้น ส่วนการลงทุนหมวดก่อสร้างปรับลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นในเดือนก่อน
▪ ดัชนี ปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเกือบทุกหมวด ทั้งหมวดวัตถุดิบและสินค้า
ขั้นกลาง หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค สอดคล้องกับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวม
หห
▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และอยู่เหนือระดับ 50
ตามการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในเกือบทุกองค์ประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ ยกเว้น ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่ยังลดลงและอยู่ในระดับต่ำ จากความกังวลต่อราคา
ปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ การปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 และประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น
▪ ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมของสหภาพยุ โรป (IPI_EU) : ส่ ง สั ญ ญาณปกติ ค่ า ดั ช นี ฯ ขยายตั วเมื่ อเที ย บกั บ ปี ก่ อนหน้ า แต่ หดตั วเมื่ อเที ย บกั บ เดื อ น
ก่อนหน้า เนื่องจากต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นตามราคาพลังงาน แต่ยังคงได้รับปัจจัยบวกด้านอุปสงค์ทั้งในและนอกภูมิภาค
▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่อยู่เหนือระดับ 50 เนื่องจากคำสั่ง
ซื้อใหม่ที่ลดลงจากการขาดแคลนวัตถุดิบทำให้การส่งออกล่าช้ากระทบต่อการผลิต ส่งผลให้การส่งออกลดลงเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน
▪ ดั ชนี ชี้ น ำเศรษฐกิ จประเทศสหรั ฐอเมริ กา (CLI_US) : ส่ งสั ญ ญาณปกติ ค่ าดั ชนี ฯ มี ระดั บ ใกล้ เคี ย งกั บเดื อ นก่ อนหน้ า ซึ่ งเกิ ดจากแรงหนุ น ด้ านอุ ปสงค์
▪ ดัภายในประเทศที
ชนีความเชื่อมัย่นังผูคงดำเนิ
้บริโภคของจี
น (CCI_CN)
: ส่งสันญของภาวะเงิ
ญาณไม่ปนกติเฟ้รอุนทำให้
แรง คค่่ าดัชนีฯ มีหดตั
วเมืม่อหดตั
เทียบกั
บปีวกง่อ1-2
นหน้เดืาอจากการชะลอตั
นต่อไปได้
แต่จากแรงกดดั
แนวโน้
วในช่
นข้างหน้า วของเศรษฐกิจโลกที่กดดัน
การส่งออก รวมถึงพบการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แบบกลุ่มก้อนที่เซินเจิ้นและมาเก๊า ซึ่งส่งผลให้ทางการต้องใช้มาตรการล็อคดาวน์บางเมือง อีกทั้งปัญหาภาค
อสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อจากผลกระทบต่อเนื่องของการใช้มาตรการควบคุมการเก็งกำไรรวมถึงการขาดสภาพคล่อง
▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกั บเดือนก่ อนหน้า สะท้อนการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่วนภาคการผลิตขยายตัว
ลดลงจากการขาดแคลนด้านอุปทานและแรงงาน
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หน้าที่ 1

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (The Early Warning System Industry Economics: EWS_IE)
ที่มาของข้อมูล
1) INV_TH หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ธปท.)
2) IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า (ธปท.
3) BSI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่ นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้ า)
(ธปท.)
4) TISI_TH_E หมายถึ ง ดัช นี ความเชื่อ มั่น ภาคอุต สาหกรรมของไทย (3 เดื อ น
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)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การอ่านค่าระดับส่งสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ได้แก่
▪ สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง ส่งสัญญาณปกติ และขยายตัว
▪ สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง
▪ สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง ส่งสัญญาณไม่ปกติ และรุนแรง
การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0)
▪ หากมี ค่า มากกว่ า หรื อเท่ า กับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจ อุ ตสาหกรรมของไทย/
ตัว แปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจ ารณาร่ว มกับ ขาขึ้ น -ขาลง
ของคลื่นวัฏจักร)
▪ หากมีค่าน้อยกว่า 0 ไม่เกิน -1 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ
หดตั ว และมี ส ภาวะไม่ ป กติ เฝ้ า ระวั ง (โดยพิ จ ารณาร่ ว มกั บ ขาขึ้ น -ขาลง
ของคลื่นวัฏจักร)
▪ หากมีค่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ
ไม่ปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง ของ
คลื่นวัฏจักร)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ต่อ 680604
ถึง 680606

หน้าที่ 2

