
ปจจยัตางประเทศปจจยัภายในประเทศ

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน
คาดัชนีขยายตัวลดลง จากภาวะการผลิตและคําส่ังซ้ือใหมที่ลดลง จาก
แรงกดดันดานเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนวัตถุดิบ 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
คาดัชนีขยายตัวลดลง จากผลของเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟอที่
เพิ่มขึ้นและอยูในระดับสูงของหลายประเทศในภูมิภาค

ดัชนีชี้นาํเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
คาดัชนีทรงตัว สะทอนไดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ มแีนวโนมชะลอตัวลง 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
คาดัชนีหดตัวตอเนื่อง จากภาวะเงินเฟอและเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค 

ดัชนีช้ีนําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
>0 ภาวะปกต,ิ = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไมปกติ

EWS_IE = -0.2

ระดับการสงสัญญาณ : เดือนสิงหาคม 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
คาดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคลองกับการฟนตัวของการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพิ่มขึน้ ในกลุมสินคาลงทุนและอุปโภคบริโภค 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
คาดัชนีขยายตัวลดลง ความเชื่อมั่นของภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลง 
ขณะที่ความเชื่อมั่นทีไ่มใชภาคการผลิตทรงตัว   

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา
คาดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้น จากแรงสนับสนุนของการฟนตัวของอุปสงคใน

ประเทศและตางประเทศ รวมถึงการฟนตัวของภาคการทองเทีย่ว 

รายงานการเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

เตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

เดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2565 “สงสัญญาณเฝาระวัง”

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

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร 02 430 6806 หรือ www.iiu.oie.go.th

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

“สงสัญญาณเฝาระวัง”
• คาวัฏจักรเขาสูชวงหดตวัเปนเดือนที่สอง
• ความผันผวนในตลาดเงินและทุน
• แนวโนมดอกเบี้ยสูงขึ้นทั่วโลก
• ขอพิพาทการเมืองระหวางประเทศ
• คาเงินบาทที่ออนคา กระทบตนทุนการ

นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

จํานวนนักทองเท่ียว

ขยายตัว
ขอพิพาท

ระหวางประเทศ

ปจจัยบวก ปจจัยลบ

สามารถอานรายละเอียด

เพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอารโคด

เผยแพรวันที่ 20 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเศรษฐกิจ

ขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน 
คาดัชนีหดตัวตอเนื่อง จากแนวนโยบายการจัดการใหโควดิ-19 จาก
วิกฤติอสังหาริมทรัพย และขอพิพาทในชองแคบไตหวนั 

ราคาน้ํามันปรับ

ลดลง

เฝาระวัง

ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย 
คาดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหมวดสินคาวัตถุดิบและสินคาขัน้
กลาง และการนําเขาวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อผลิตสินคาในภาคอุตสาหกรรม

คาเงินบาท
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

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

   

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2565 “ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง” 
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องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

ส.ค.65 
สถานะคลืน่ 

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

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของไทย  

ขาลง (-0.2) 
 

ขาลง (-0.5) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ขาลง (0.1) 
 

ขาลง (-0.6) 
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า  ขาขึ้น (1.3)  ขาลง (1.2) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (0.6) 
 

ขาลง (0.0) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (1.0) 
 

ขาลง (0.7) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของจีน  

ขาลง (-3.5) 
 

ทรงตัว (-3.5) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป  

ขาลง (0.7) 
 

ขาลง (0.5) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น  

ขาลง (0.5) 
 

ขาลง (0.2) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ขาลง (-0.1) 
 

ขาลง (-0.5) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  ขาลง (-1.6)  ขาลง (-1.1) 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า องค์ประกอบส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการ
ฟื้นตัวของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมท่ีขยายตัวเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าลงทุนและสินค้าอุปโภคบริโภค  

▪ ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยเฉพาะหมวดสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง ท้ัง
การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเพิ่มขึ้น และการนำเข้าวัตถุดิบอื่น ๆ เพื่อผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรม 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า ตามความเชื่อมั่นของภาคการ
ผลิตท่ีปรับตัวลดลง ยกเว้นความเชื่อมั่นด้านต้นทุนท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับท่ีต่ำอยู่ ขณะท่ีความเชื่อมั่นท่ีไม่ใช่ภาคการผลิตทรงตัว  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า จากแรงสนับสนุนของ
การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเท่ียว  

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากผลของเศรษฐกิจชะลอตัวและเงินเฟ้อท่ี
เพิ่มขึ้นและอยู่ในระดับสูง ทำให้กำลังการบริโภคของประชาชนและภาคธุรกิจในยุโรปลดต่ำลง และคาดว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุโรปปีน้ี  

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังอยู่เหนือเส้นมาตรฐาน 50 โดย
สะท้อนจากภาวะการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ท่ีลดลง จากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้นและการขาดแคลนวัตถุดิบ ซ่ึงเป็นผลกระทบจากกรณีพิพาทไต้หวัน ระหว่าง
จีน-สหรัฐอเมริกา 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง ค่าดัชนีหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 5 สาเหตุหลัก
เกิดจากนโยบายปลอดโควิด-19 อย่างเข้มข้น มีการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญอย่าง เซ่ียงไฮ้ และปักกิ่ง เป็นผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ หยุดชะงัก รวมถึงการ
เกิดวิกฤติอสังหาริมทรัพย์ และกรณีพิพาทไต้หวัน  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง ค่าดัชนีหดตัวต่อเนื่อง สาเหตุหลักยังคงเกิดจากอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง
แม้จะเริ่มลดระดับลง อีกท้ังการเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค ทำใหแ้นวโน้มอัตราดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้นซ่ึงกระทบต่อความเชื่อมั่นในทางธุรกิจ 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ค่าดัชนีอยู่ในระดับเดียวกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาใน
อนาคตมีแนวโน้มชะลอตัวลง ส่วนหน่ึงเกิดจากผลของอัตราเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูง รวมถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา 

ประเด็นสำคัญ : 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนสิงหาคมส่งสัญญาณเฝ้าระวัง  
▪ ปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณปกต ิและอยู่ในช่วงขาลงส่วนใหญ่ 
▪ ปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณไมป่กติ ในตลาดจีนและสหรัฐฯ  
▪ ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยส่งสัญญาณ

เฝ้าระวัง 

โดยปัจจัยภายในประเทศยังคงส่งสัญญาณปกติ เน่ืองจากอุปสงค์
ภายในประเทศยังเติบโตได้ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวจากนโยบาย
เปิดประเทศ ยกเว้นการลงทุนภาคเอกชนท่ีส่งสัญญาณเฝ้าระวัง จากผลของ
เงินเฟ้อ และความเชื่อมั่นของภาคการผลิตท่ีปรับตัวลดลง 

ส่วนปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณเฝ้าระวังเป็นส่วนใหญ่  ยกเว้น 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือของ
ญี่ปุ่นท่ียังคงส่งสัญญาณปกติ อย่างไรก็ตาม จากความผันผวนของเศรษฐกิจ
โลก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศ รวมท้ังข้อพิพาทการเมือง
ระหว่างประเทศ ส่งผลให้ตลาดหลักของอุตสาหกรรมไทยส่วนใหญ่ เริ่มเข้าสู่
สภาวะไม่ปกติ ได้แก่ ตลาดจีน และสหรัฐอเมริกา 

 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ประจำเดือน 
สิงหาคม 2565 พบว่าส่งสัญญาณเฝ้าระวัง และอยู่ในช่วงขาลง จาก
องค์ประกอบส่วนใหญ่ที่ส่งสัญญานปกติ และจากผลของปัจจัย
ต่างประเทศมีองค์ประกอบบางส่วนส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง  

เผยแพร่ : 20 สิงหาคม 2565 

สำหรับแนวโน้มในช่วง 2 เดือนข้างหน้า พบว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยส่งสัญญาณเฝ้าระวัง โดยค่าวัฏจักรเข้าสู่ช่วงหดตัว 
เป็นเดือนที่สองจากปัจจัยลบในต่างประเทศ โดยเฉพาะความผันผวนในตลาดเงินและทุนที่เป็นผลจากนโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศ  



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 (ฉบับนี้ใช้ข้อมูลเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคม 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)  

 


	Slide Number 1

