
ปจจยัตางประเทศปจจยัภายในประเทศ

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน
คาดัชนีลดลงจากการลดลงของผลผลิต การผลิต และคําส่ังซ้ือใหม 
ตามทิศทางของอุปสงคทั้งในและนอกประเทศที่ชะลอตัว 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป
คาดัชนีลดลง จากการเผชิญกับปญหาดานพลังงานและภาวะเงินเฟอ
ที่ยังอยูในระดับสูง  และการออนคาของเงินยูโร

ดัชนีชี้นาํเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
คาดัชนีหดตัว จากภาวะชะลอตัวทางเศราฐกิจในระยะขางหนา การใช
นโยบายดานการเงินทีเ่ขมงวด และมีแนวโนมเศรษฐกิจจะถดถอย

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ
คาดัชนีลดลง ตามดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และดัชนีราคาผูผลิต (PPI) ของ
สหรัฐฯ และความกงัวลตอสัญญาณการถดถอยทางเศรษฐกิจ

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

EWS_IE = -1.7

ระดับการสงสัญญาณ : เดือนกันยายน 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย
คาดัชนีลดลง ตามการลงทุนดานเคร่ืองจักรและอุปกรณ สะทอนจาก
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทีไ่ดรับอนุญาตกอสราง 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
คาดัชนีขยายตัว และเพิ่มขึ้นทุกองคประกอบยอย สะทอนความ
เชื่อมั่นที่ดีขึ้น ยกเวนดานตนทุนที่ความเชือ่มัน่ยงัอยูในระดับตํ่า

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา
คาดัชนีขยายตัว จากปจจัยสนับสนุนดานอปุสงคที่ฟนตัวตามการ
ขยายตัวในภาคทองเที่ยว แตผูประกอบการมีความกงัวลเกี่ยวกับ
ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น 

รายงานการเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

เตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 “สงสัญญาณไมปกติ”

The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE)
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คาดการณ 2 เดือนขางหนา

จํานวนนักทองเท่ียว

ขยายตัว
สงออกชะลอตัว

ท่ัวโลก

ปจจัยบวก ปจจัยลบ

สามารถอานรายละเอียด

เพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอารโคด

เผยแพรวันที่ 20 กันยายน 2565

อุปสงคภายใน

ประเทศขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน 
คาดัชนีลดลง จากผลของนโยบายการจัดการโควิด-19 ขอพิพาทในชอง
แคบไตหวัน และวิกฤติอสังหาริมทรัพย 

อัตราเงินเฟอ

ชะลอลง

ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย 
คาดัชนีลดลง จากปริมาณการน้ําเขาวตัถุดิบ สินคาอุปดภคและ
บริโภค  รวมถึงสินคาทุน จากอัตราแลกเปล่ียนและภาวะเงินเฟอ 

คาเงินบาท

ออนคา

อัตราดอกเบ้ีย

ขาขึ้นท่ัวโลก

เฝาระวัง
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ก.ย. 65 ต.ค. 65 พ.ย. 65

“สงสัญญาณไมปกต”ิ
• เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยสงสัญญาณ

ไมปกติ มีแนวโนมขยายตัวตามอุปสงค
ภายในประเทศ

• คาเงินบาทท่ีออนคา กระทบตนทุนการ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

• ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของตลาด
สงออกท่ีสําคัญของไทย

• ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
• ขอพิพาทการเมืองระหวางประเทศ



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หนาท่ี 1 

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

   

ระบบเตือนภัยเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของไทย เดอืนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 “สงสญัญาณไมปกต”ิ 
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องคประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

ก.ย.65 

สถานะคลืน่ 

วัฏจักร ก.ย.65 

ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  

เฉลี่ย 1-2 เดือนขางหนา 

 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ของไทย  

ขาลง (-1.7) 
 

ทรงตัว (-1.7) 

 ปจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ขาลง (-0.5) 
 

ขาลง (-1.4) 

ดัชนปีริมาณสินคานําเขา  ขาลง (0.9)  ขาลง (0.4) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 

3 เดือนขางหนา  

ขาลง (1.6) 
 

ขาขึ้น (1.8) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 

3 เดือนขางหนา  

ขาลง (1.0) 
 

ขาลง (0.8) 

 ปจจัยตางประเทศ 

ดัชนคีวามเช่ือมั่นผูบริโภค

ของจีน  

ขาขึ้น (-16.9) 
 

ขาขึ้น (-15.0) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ของสหภาพยุโรป  

ขาลง (-0.01) 
 

ขาลง (-0.6) 

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาค

การผลิตของญี่ปุน  

ขาลง (-0.1) 
 

ขาลง (-0.7) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

ขาลง (-0.3) 
 

ขาลง (-0.6) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ

ของสหรัฐอเมริกา  ขาลง (-0.9)  ขาขึ้น (-0.6) 

 ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย (IMV_TH) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวเม่ือเทียบกับปกอน โดยเฉพาะการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางท่ีไมรวม
เชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น แตคาดัชนีลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกอนทุกรายการ ท้ังวัตถุดิบนําเขา สินคาอุปโภค และสินคาทุน จากอัตราแลกเปล่ียนและภาวะเงินเฟอ 
 ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา (BSI_TH_3E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีปรับเพ่ิมขึ้นเกือบทุกองคประกอบ สะทอนความเชื่อม่ันท่ีดีขึ้นเม่ือ

เทียบกับปจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย สอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ยกเวนดานตนทุนท่ีความเชื่อม่ันยังอยูในระดับตํ่า 
 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา (TISI_TH_3E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีปรับเพ่ิมขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนดานอุปสงคท่ีฟนตัวตาม

การขยายตัวในภาคการทองเท่ียว รวมท้ังมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แตผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น  
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : สงสัญญาณปกต ิคาดัชนีปรับลดลงตอเน่ือง จากการเผชิญกับปญหาดานพลังงานและภาวะเงินเฟอท่ียังอยู

ในระดับสูง การออนคาของเงินยูโรเม่ือเทียบกับดอลลรสหรัฐ และคาดวาเศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัวเส่ียงถดถอยทางเทคนิค 

ประเด็นสําคัญ : 
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน “สงสัญญาณไมปกติ”  
 ปจจัยภายในประเทศสงสัญญาณปกติ การบริโภคภายในประเทศดีขึ้น 
 ปจจัยตางประเทศสงสัญญาณเฝาระวังเปนสวนใหญ 
 ระยะ 1-2 เดือนขางหนา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยสงสัญญาณไม

ปกติ ตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลก ความเส่ียงดานภูมิรัฐศาสตรตางๆ 
 

ปจจัยภายในประเทศยั งคงส ง สัญญาณปกติ เ น่ืองจากอุปสงค
ภายในประเทศยังเติบโตไดตามการขยายตัวในภาคบริการ ซ่ึงสงผลตอความ
ตองการสินคาอุปโภคบริโภค มีเพียงการลงทุนภาคเอกชนท่ีเขาสูชวงเฝาระวัง
เปนครั้งแรกหลังจากในรอบ 20 เดือน  

สวนปจจัยตางประเทศสงสัญญาณเฝาระวังเปนสวนใหญ ไดแก สหภาพ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ท่ีตองเฝาระวังภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้น 
สวนความเชื่อม่ันผูบริโภคของจีนสงสัญญาณไมปกติตอเน่ือง จากปญหา
อุปทานสวนเกินในตลาดอสังหาริมทรัพย อีกท้ังมีการใชนโยบายเขมงวดในการ
ควบคุมโควิด-19 รวมถึงขอพิพาทในชองแคบไตหวัน  

 

 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน (CCI_CN) : สงสัญญาณไมปกติ คาดัชน ีหดตัวเม่ือเทียบกับปกอน โดยหดตัวตอเน่ืองเปนเดือนท่ี 10 เน่ืองจากการกลับมาใช
นโยบายปลอดโควิด-19 ดวยการล็อกดาวนอีกครั้ง นอกจากน้ี วิกฤตหน้ีเสียดานตลาดอสังหาริมทรัพยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลตอความกังวลของผูบริโภค 
ท่ีมองวาจะกระทบตอรายไดและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อีกท้ังกังวลตอขอพิพาทระหวางประเทศในชองแคบไตหวัน  

สรุป :  การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ประจําเดือน 
กันยายน 2565 สงสัญญาณไมปกติ จากองคประกอบสวนใหญท่ี
อยูในชวงขาลง และจากผลของปจจัยตางประเทศ   

 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกอน ตามการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณ อยางไรก็ดี 
การลงทุนดานการกอสรางปรับตัวดีขึ้น สะทอนจากการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีไดรับอนุญาตกอสราง โดยเฉพาะเพ่ือท่ีอยูอาศัยและอุตสาหกรรม 
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงตอเน่ือง จากการเผชิญกับปญหาดานพลังงานและภาวะเงินเฟอท่ียัง

อยูในระดับสูง การออนคาของเงินยูโรเม่ือเทียบกับดอลลรสหรัฐ และคาดวาเศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัวเส่ียงถดถอยทางเทคนิค 
 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญ่ีปุน (PMI_JP) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงตอเน่ืองเปนเดือนท่ีหา จากการลดลงของผลผลิต การผลิต 

และคําส่ังซ้ือใหม ตามทิศทางของอุปสงคท้ังในและนอกประเทศท่ีชะลอตัว  และราคาวัตถุดิบยังอยูในระดับสูงตอเน่ืองสงผลตอตนทุนเฉล่ียของผูผลิตสินคาญ่ีปุน  
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีหดตัวนอยลงเม่ือเทียบกับเดือนกอน สะทอนถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

ของสหรัฐอเมริกาในระยะขางหนา จากความกังวงของนักลงทุนตอการใชนโยบายดานการเงินท่ีมีความเขมงวดมากขึ้น แมภาวะเงินจะเริ่มขยายตัวนองลง 
 ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีลดลง จากดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และดัชนีราคาผูผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ 

ชะลอตัวแมอัตราเงินเฟอจะเริ่มขยายตัวนอยลง แตความเชื่อม่ันของนักลงทุนยังคงมีความกังวลตอสัญญาณการถดถอยทางเศรษฐกิจ  

เผยแพร : 20 กันยายน 2565 

                                                                                        สําหรับแนวโนมในชวง 2 เดือนขางหนา พบวาเศรษฐกิจ   
                                                                                             อุตสาหกรรมของไทยสงสัญญาณไมปกติ โดยคาวัฏจักรจะทรงตัว 
                                                                                             จากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว รวมถึงภาวะถดถอยทางเศรษฐกจิ
ของตลาดสงออกท่ีสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แตมีแนวโนมกลับสูชวงขาขึ้นไดอีกคร้ังจากปจจัยภายในประเทศ ตามความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุปสงคภายในของภาคบริการท่ีเพ่ิมขึ้น 



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หนาท่ี 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (The Early Warning System Industry Economics: EWS_IE)  

  

 

 

  

 

 

 

 

 ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ตอ 680604 

ถึง 680606 

ที่มาของขอมูล 

1) INV_TH หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ธปท.)  

2) IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินคานําเขา (ธปท.) 

3) BSI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) 

(ธปท.)  

4) TISI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือน

ขางหนา) (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)  

5) CCI_CN หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคจีน (Trading Economics)  

6) PMI_JP หมายถึง ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมญี่ปุน (IHS Markit) 

7) IPI_EU หมายถึง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน (OECD)  

8) CLI_US หมายถึง ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD)  

9) BCI_US หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD) 

 

วิธีการคํานวณ  

ใชแบบจําลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite) คํานวณ

ตามสูตรการคํานวณหาคามาตรฐาน (Normalization) โดยขอมูลที่ใชในการคํานวณ

เดือนปจจุบัน คือ ขอมูลจริงเม่ือ 2 เดือนที่ผานมา (ฉบับนี้ใชขอมูลเดือนกรกฎาคม-

สิงหาคม 2565) 

 

การอานคาระดับสงสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ไดแก 

 สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง สงสัญญาณปกติ และขยายตัว 

 สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง สงสัญญาณเฝาระวัง  

 สัญญาณไฟสแีดง หมายถึง สงสัญญาณไมปกติ และรุนแรง 

การอานคาดัชนีชี้นําวัฏจักร (คามาตรฐานเทากับ 0) 

 หากมีคามากกวาหรือเทากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย/ 

ตัวแปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณารวมกับขาขึ้น-ขาลง  

ของคล่ืนวัฏจักร)  

 หากมีคานอยกวา 0 ไมเกิน -1 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ 

หดตัว และมีสภาวะไมปกติเฝาระวัง (โดยพิจารณารวมกับขาขึ้น-ขาลง  

ของคล่ืนวัฏจักร)  

 หากมีคานอยกวา -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ 

ไมปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณารวมกับขาขึ้น-ขาลง ของ 

คล่ืนวัฏจักร)  
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