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เตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 “สงสัญญาณไมปกติ”
ระดับการสงสัญญาณ : เดือนกันยายน 2565

ดัชนีชี้นําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
>0 ภาวะปกติ, = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไมปกติ
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ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก
ปจจัยภายในประเทศ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป

ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน

คาดัชนีลดลง ตามการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณ สะทอนจาก
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ทไี่ ดรับอนุญาตกอสราง

คาดัชนีลดลง จากปริมาณการน้ําเขาวัตถุดิบ สินคาอุปดภคและ
บริโภค รวมถึงสินคาทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะเงินเฟอ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา

คาดัชนีขยายตัว และเพิ่มขึ้นทุกองคประกอบยอย สะทอนความ
เชื่อมั่นที่ดีขึ้น ยกเวนดานตนทุนที่ความเชือ่ มัน่ ยังอยูในระดับต่ํา

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา

คาดัชนีขยายตัว จากปจจัยสนับสนุนดานอุปสงคที่ฟนตัวตามการ
ขยายตัวในภาคทองเที่ยว แตผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับ
ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

“สงสัญญาณไมปกติ”
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• เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยสงสัญญาณ
ไมปกติ มีแนวโนมขยายตัวตามอุปสงค
ภายในประเทศ
• คาเงินบาทที่ออนคา กระทบตนทุนการ
นําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ
• ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจของตลาด
สงออกที่สําคัญของไทย
• ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว
• ขอพิพาทการเมืองระหวางประเทศ

คาดัชนีลดลง จากการเผชิญกับปญหาดานพลังงานและภาวะเงินเฟอ
ที่ยังอยูในระดับสูง และการออนคาของเงินยูโร

คาดัชนีลดลงจากการลดลงของผลผลิต การผลิต และคําสั่งซื้อใหม
ตามทิศทางของอุปสงคทั้งในและนอกประเทศที่ชะลอตัว

ดัชนีชี้นาํ เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

คาดัชนีหดตัว จากภาวะชะลอตัวทางเศราฐกิจในระยะขางหนา การใช
นโยบายดานการเงินทีเ่ ขมงวด และมีแนวโนมเศรษฐกิจจะถดถอย

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ

คาดัชนีลดลง ตามดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และดัชนีราคาผูผลิต (PPI) ของ
สหรัฐฯ และความกังวลตอสัญญาณการถดถอยทางเศรษฐกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน

คาดัชนีลดลง จากผลของนโยบายการจัดการโควิด-19 ขอพิพาทในชอง
แคบไตหวัน และวิกฤติอสังหาริมทรัพย
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ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 “สงสัญญาณไมปกติ”

องคประกอบของระบบ

ระดับสัญญาณ
ก.ย.65

 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย

สถานะคลืน่
วัฏจักร ก.ย.65

ขาลง (-1.7)

 ปจจัยภายในประเทศ
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ดัชนีปริมาณสินคานําเขา
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
3 เดือนขางหนา
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตฯ
3 เดือนขางหนา
 ปจจัยตางประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ของจีน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุน
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา

ขาลง (-0.5)
ขาลง (0.9)
ขาลง (1.6)
ขาลง (1.0)
ขาขึ้น (-16.9)
ขาลง (-0.01)
ขาลง (-0.1)
ขาลง (-0.3)

ประเด็นสําคัญ :
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนกันยายน “สงสัญญาณไมปกติ”
 ปจจัยภายในประเทศสงสัญญาณปกติ การบริโภคภายในประเทศดีขึ้น
ทรงตัว (-1.7)  ปจจัยตางประเทศสงสัญญาณเฝาระวังเปนสวนใหญ
 ระยะ 1-2 เดือนขางหนา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยสงสัญญาณไม
ปกติ ตามทิศทางภาวะเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตรตางๆ

ระดับ-สถานะคลืน่ วัฏจักร
เฉลี่ย 1-2 เดือนขางหนา

ขาลง (-1.4)
สรุ ป : การเตื อ นภั ย เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมของไทย ประจํ า เดื อ น
ขาลง (0.4)

กันยายน 2565 สงสัญญาณไมปกติ จากองคประกอบสวนใหญที่
อยูในชวงขาลง และจากผลของปจจัยตางประเทศ
ป จ จั ย ภายในประเทศยั ง คงส ง สั ญ ญาณปกติ เนื่ อ งจากอุ ป สงค
ขาลง (0.8)
ภายในประเทศยังเติบโตไดตามการขยายตัวในภาคบริการ ซึ่งสงผลตอความ
ตองการสินคาอุปโภคบริโภค มีเพียงการลงทุนภาคเอกชนที่เขาสูชวงเฝาระวัง
ขาขึ้น (-15.0) เปนครั้งแรกหลังจากในรอบ 20 เดือน
สวนปจจัยตางประเทศสงสัญญาณเฝาระวังเปนสวนใหญ ไดแก สหภาพ
ขาลง (-0.6) ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ที่ตองเฝาระวังภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น
ส วนความเชื่ อมั่ นผู บริ โ ภคของจี นส ง สั ญญาณไม ปกติ ต อเนื่ อง จากป ญหา
ขาลง (-0.7) อุปทานสวนเกินในตลาดอสังหาริมทรัพย อีกทั้งมีการใชนโยบายเขมงวดในการ
ควบคุมโควิด-19 รวมถึงขอพิพาทในชองแคบไตหวัน
ขาขึ้น (1.8)

ขาลง (-0.6)

สํ า หรั บ แนวโน ม ในช ว ง 2 เดื อ นข า งหน า พบว า เศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของไทยสงสัญญาณไมปกติ โดยคาวัฏจักรจะทรงตัว
ขาลง (-0.9)
ขาขึ้น (-0.6)
จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รวมถึงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ของตลาดสงออกที่สําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป แตมีแนวโนมกลับสูชวงขาขึ้นไดอีกครั้งจากปจจัยภายในประเทศ ตามความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุปสงคภายในของภาคบริการที่เพิ่มขึ้น
 ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย (IMV_TH) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน โดยเฉพาะการนําเขาวัตถุดิบและสินคาขั้นกลางที่ไมรวม
เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น แตคาดัชนีลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนทุกรายการ ทั้งวัตถุดิบนําเขา สินคาอุปโภค และสินคาทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนและภาวะเงินเฟอ
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา (BSI_TH_3E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกองคประกอบ สะทอนความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับปจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย สอดคลองกับการฟนตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ยกเวนดานตนทุนที่ความเชื่อมั่นยังอยูในระดับต่ํา
 ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา (TISI_TH_3E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีปรับเพิ่มขึ้น โดยมีปจจัยสนับสนุนดานอุปสงคที่ฟนตัวตาม
การขยายตัวในภาคการทองเที่ยว รวมทั้งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ แตผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
หห ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีปรับลดลงตอเนื่อง จากการเผชิญกับปญหาดานพลังงานและภาวะเงินเฟอที่ยังอยู
ในระดับสูง การออนคาของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลรสหรัฐ และคาดวาเศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัวเสี่ยงถดถอยทางเทคนิค
 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน ตามการลงทุนดานเครื่องจักรและอุปกรณ อยางไรก็ดี
การลงทุนดานการกอสรางปรับตัวดีขึ้น สะทอนจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ไดรับอนุญาตกอสราง โดยเฉพาะเพื่อที่อยูอาศัยและอุตสาหกรรม
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงตอเนื่อง จากการเผชิญกับปญหาดานพลังงานและภาวะเงินเฟอที่ยัง
อยูในระดับสูง การออนคาของเงินยูโรเมื่อเทียบกับดอลลรสหรัฐ และคาดวาเศรษฐกิจยุโรปจะชะลอตัวเสี่ยงถดถอยทางเทคนิค
 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่หา จากการลดลงของผลผลิต การผลิต
และคําสั่งซื้อใหม ตามทิศทางของอุปสงคทั้งในและนอกประเทศที่ชะลอตัว และราคาวัตถุดิบยังอยูในระดับสูงตอเนื่องสงผลตอตนทุนเฉลี่ยของผูผลิตสินคาญี่ปุน
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีหดตัวนอยลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน สะทอนถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกาในระยะขางหนา จากความกังวงของนักลงทุนตอการใชนโยบายดานการเงินทีม่ ีความเขมงวดมากขึ้น แมภาวะเงินจะเริ่มขยายตัวนองลง
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีลดลง จากดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) และดัชนีราคาผูผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ
ชะลอตัวแมอัตราเงินเฟอจะเริ่มขยายตัวนอยลง แตความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนยังคงมีความกังวลตอสัญญาณการถดถอยทางเศรษฐกิจ
 ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน (CCI_CN) : สงสัญญาณไมปกติ คาดัชนีหดตัวเมื่อเทียบกับปกอน โดยหดตัวตอเนื่องเปนเดือนที่ 10 เนื่องจากการกลับมาใช
นโยบายปลอดโควิด-19 ดวยการล็อกดาวนอีกครั้ง นอกจากนี้ วิกฤตหนี้เสียดานตลาดอสังหาริมทรัพยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น สงผลตอความกังวลของผูบริโภค
ที่มองวาจะกระทบตอรายไดและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อีกทั้งกังวลตอขอพิพาทระหวางประเทศในชองแคบไตหวัน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หนาที่ 1

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (The Early Warning System Industry Economics: EWS_IE)
ที่มาของขอมูล
1) INV_TH หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ธปท.)
2) IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินคานําเขา (ธปท.)
3) BSI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา)
(ธปท.)
4) TISI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุต สาหกรรมของไทย (3 เดือน
ขางหนา) (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
5) CCI_CN หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคจีน (Trading Economics)
6) PMI_JP หมายถึง ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุน (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 ขอมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผานมา (ฉบับนี้ใชขอมูลเดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2565)

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การอานคาระดับสงสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ไดแก
 สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง สงสัญญาณปกติ และขยายตัว
 สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง สงสัญญาณเฝาระวัง
 สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง สงสัญญาณไมปกติ และรุนแรง
การอานคาดัชนีชี้นําวัฏจักร (คามาตรฐานเทากับ 0)
 หากมี คา มากกว า หรื อเท า กั บ 0 หมายถึ ง เศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรมของไทย/
ตั ว แปรนั้ น ๆ ขยายตั ว และมี สภาวะปกติ (โดยพิ จ ารณาร วมกั บขาขึ้ น-ขาลง
ของคลื่นวัฏจักร)
 หากมีคานอยกวา 0 ไมเกิน -1 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ
หดตั ว และมี ส ภาวะไม ป กติ เ ฝ า ระวั ง (โดยพิ จ ารณาร ว มกั บ ขาขึ้ น -ขาลง
ของคลื่นวัฏจักร)
 หากมีคานอยกวา -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ
ไมปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณารวมกับขาขึ้น-ขาลง ของ
คลื่นวัฏจักร)
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ตอ 680604
ถึง 680606

หนาที่ 2

