
ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
ค่าดัชนีทรงตัวในระดับต่่ากว่าเส้นมาตรฐาน เนื่องจากอัตราการลดลง
ของผลผลิตและค่าสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออก รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเพิ่ม

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป
ค่าดัชนีหดตัว จากภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบาย และวิกฤติพลังงานของภูมิภาค

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ค่าดัชนีหดตัว จากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการส่งออกลดลง
และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยูใ่นระดับสูง

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
ค่าดัชนีหดตัว เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงการขาดแคลน
แรงงาน และอุปสงค์ทั้งภายในและต่างประเทศชะลอตัว

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

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
ค่าดัชนีขยายตัว ตามการลงทุนในธุรกิจเกีย่วเนื่องกับภาคบริการ
และการท่องเท่ียว ส่วนภาคอุตสาหกรรมรวมถึงหมวดก่อสร้างหดตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ค่าดัชนีขยายตัว โดยความเชื่อมั่นภาคการผลิตเพิ่มขึ้นจากค่าสั่งซ้ือ
และผลประกอบการ รวมถึงคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในระยะถัดไป

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ค่าดัชนีขยายตัว จากการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยว
โดยเชื่อมั่นว่าปริมาณการผลิตและค่าสั่งซ้ือใหม่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนกุมภาพันธ์ 2566  

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

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โทร 02 430 6806 หรือ www.iiu.oie.go.th

แนวโน้มในอนาคต 

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ต้นทุนการผลิต
มีระดับสูง

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

เผยแพร่วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน 
ค่าดัชนีหดตัว จากการใชจ้า่ยภาคธุรกิจและผู้บริโภคลดลง อีกทั้งภาค
อสังหาริมทรัพยย์ังคงเผชิญกับปัจจัยลบ 

อุปสงค์
ในประเทศ

ดัชนีปริมาณสินค้าน าเข้าของไทย 
ค่าดัชนีทรงตัว จากการน่าเขา้สินค้าทุนลดลง เนื่องจากอัตรา
แลกเปลี่ยนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตลาดส่งออก
ทั่วโลกซบเซา

เฝ้าระวัง

คาดการณ์ 2 เดือน (มี.ค.-เม.ย.66)   “ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง” 
ค่าดัชนีเฉลี่ย 2 เดือน = -0.09ภาคส่งออกของไทยยังคงเผชิญแรงกดดัน

จากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าส าคัญอย่างสหรัฐและยุโรปชะลอตัว
ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนไตรมาสแรกของปีจะส่งสัญญาณที่ดีขึ้น จากการผลิตเพ่ิมขึ้น
และแรงงานสามารถกลับมาท างานได้ อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกเร่ิมเข้าสู่ช่วงขาลง

คาดการณ์ 4-6 เดือน (พ.ค.-ก.ค.66)    “ส่งสัญญาณปกต”ิ 
ค่าดัชนีเฉลี่ย 3 เดือน = 0.14จากปัจจัยองค์ประกอบในประเทศอยู่ในช่วง

ขาขึ้น และคาดว่าอุปสงค์ของโลกจะส่งผลให้การผลิตเพ่ือส่งออกของไทยเพ่ิมขึ้น
แต่ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังในประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขัน
ของชาติมหาอ านาจ

EWS_IE = -0.19
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คาดการณ์ 6 เดือนข้างหน้า (ก.พ.-ก.ค.66)



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

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

สัญญาณ 
ก.พ.66 

สถานะคลืน่ 
วัฏจักร ก.พ.66 

ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  
เฉลี่ย 1-2 เดือนขา้งหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 
 

ทรงตัว (-0.19) 
 

ขาขึ้น (-0.09) 
▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ขาขึ้น (0.28) 
 

ขาขึ้น (0.54) 

ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า  ทรงตัว (-0.61)  ทรงตัว (-0.61) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 3 
เดือนข้างหน้า  

ขาขึ้น (0.71) 
 

ขาขึ้น (0.99) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 3 
เดือนข้างหน้า  

ทรงตัว (0.52) 
 

ขาขึ้น (0.64) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภคของจีน 
 

ขาลง (-1.85) 
 

ขาขึ้น (-1.76) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของ EU 
 

ขาลง (1.56) 
 

ขาลง (1.42) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อฯ ญี่ปุ่น 
 

ทรงตัว (-0.63) 
 

ทรงตัว (-0.51) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา 
 

ทรงตัว (-0.7) 
 

ขาขึ้น (-0.6) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจสหรัฐฯ  ทรงตัว (-1.04)  ทรงตัว (-0.99) 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีการลงทุนในธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื่องกับภาคบริการและ 
การท่องเท่ียว ตามการฟื้นตัวของการท่องเท่ียว ส่วนภาคอุตสาหกรรมหดตัวในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงหมวดก่อสร้างและพื้นท่ีท่ีได้รับอนุญาตก่อสร้าง 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและปีก่อน โดยภาคการผลิต
ความเชื่อมั่นของกลุ่มผลิตเหล็กเพิ่มขึ้นในด้านผลประกอบการและคำสั่งซื้อ กลุ่มยานยนต์ขยายตัวจากปัญหาเซมิคอนดักเตอร์คลี่คลาย และค่าวัฎจักรชี้นำขยายตัว 
เน่ืองจากคาดว่าผลผลิตและคำสั่งซ้ือใหม่จะเพิ่มขึ้น รวมถึงคาดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นในระยะถัดไป  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การบริโภคภายในประเทศและการท่องเท่ียวท่ียังคงขยายตัว ส่วนค่าวัฎจักรชี้นำขยายตัว เน่ืองจากเชื่อมั่นว่าปริมาณการผลิตและคำสั่งซ้ือใหม่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ผลผลิตลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากภาวะชะงักงัน
ของห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนต้นทุนการกู้ยืมท่ีสูงขึ้นผ่านการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงวิกฤติพลังงานของภูมิภาคทำใหอุ้ปสงค์ภายในภูมิภาคยังคงซบเซา  

ประเด็นสำคัญ : เดือนกุมภาพันธ์ 2566  
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนนี้ “ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง”  
▪ ปัจจัยภายในประเทศส่วนใหญ่สง่สัญญาณปกต ิ
▪ ปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณไมป่กติในตลาดจีนและสหรัฐฯ 
▪ แนวโน้ม 1-2 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง จากการชะลอตัว

ของเศรษฐกจิโลกและประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างเช่นสหรัฐและยุโรป  
ปัจจัยภายในประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติ โดยเฉพาะแรงหนุน

ด้านการลงทุน ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 
ส่งสัญญาณที่ดี จากความต้องการภายในประเทศทีข่ยายตัวตามการเติบโต
ในธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ มีเพียงปัจจัยการนำเข้าสินค้าทุน
ที่ลดลง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  

ส่วนปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณเฝ้าระวังและไม่ปกติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนยกเลิกการควบคุม COVID-19 แต่ยังต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว 
นอกจากนี้ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยังคงส่งสัญญาณ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศชะลอตัว 
ส่วนญี่ปุ่นผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออกลดลง จากภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ซบเซา 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากการใช้จ่ายภาคธุรกิจและผู้บริโภคลดลง ตลาด
อสังหาฯ ยังคงเผชิญกับปัจจัยลบ แตอุ่ปสงค์ในตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัวตามตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ลดลง และแรงงานสามารถกลับมาทำงานได้ในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งการ 
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ประกอบกิจการ รวมถึงอุปสงค์ท้ังภายในและต่างประเทศชะลอตัว 

▪ ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ค่าดัชนีทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเป็นผลมาจากการนำเข้าสินค้าทุนลดลง เนื่องจาก
อัตราแลกเปลี่ยนและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ค่าดัชนีทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน และอยู่ต่ำกว่าเส้นมาตรฐาน เนื่องจาก
อัตราการลดลงของผลผลิตและคำสั่งซ้ือใหมเ่พื่อการส่งออกท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา รวมถึงได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ค่าดัชนีหดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เน่ืองจากการบริโภคภาคเอกชนและภาคการ
ส่งออกท่ีลดลงเป็นสำคัญ และจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อท่ียังสูงอยู่ 

เผยแพร ่: 25 กุมภาพันธ ์2566 

แนวโน้ม 1-2 เดือนข้างหน้า (มี.ค.-เม.ย.66) ส่งสัญญาณเฝ้าระวังในช่วงขาขึ้น ภาคการส่งออกของไทยยังต้องเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างเช่นสหรัฐและยุโรปชะลอตัว ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีนไตรมาสแรกของปีจะส่งสัญญาณทีดี่ขึ้น จากการ
ผลิตเพ่ิมขึ้นและแรงงานสามารถกลับมาทำงานได้ อีกทั้งราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลกจะเร่ิมเข้าสู่ช่วงขาลง 

แนวโน้ม 4-6 เดือนข้างหน้า (พ.ค.-ก.ค.66) คาดการณ์ว่า ส่งสัญญาณปกติ จากปัจจัยองค์ประกอบในประเทศอยู่ในช่วงขาขึ้น และคาดว่า
อุปสงคข์องโลกจะส่งผลให้มีการผลิตเพ่ือส่งออกของไทยเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังในประเด็นข้อพิพาทการเมืองระหว่างประเทศ 

    เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย กมุภาพันธ์ – เมษายน 2566 “ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง” 
                                                                          พฤษภาคม – กรกฎาคม 2566 “ส่งสญัญาณปกติ” 



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 ข้อมูลจริงเมื ่อ 1-2 เดือนที ่ผ ่านมา (ฉบับนี ้ใช้ข ้อมูลเดือน 
ธันวาคม 2565 - มกราคม 2566) ซึ่งคำนวณหาระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ  
ของแต่ละปัจจัยองค์ประกอบที่มีน้ำหนักไม่เท่ากัน ดังนี้  

1) INV_TH มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.17 
2) IMV_TH มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.17 
3) BSI_TH_E มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.17 
4) TISI_TH_E มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.17 
5) CCI_CN มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.01 
6) PMI_JP มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.01 
7) IPI_EU มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.17  
8) CLI_US มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.16 
9) BCI_US มีน้ำหนักในการส่งสัญญาณเตือนภัยฯ 0.01 

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 เฝ ้าระวัง (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ ้น-ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

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