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ความสาํคัญ 
  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะองคกรที่ชีน้ําเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ไดใหความสําคัญกับการเตอืนภัยภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเตรียมพรอมเพื่อรับมือวิกฤต

หรือความผิดปกติที่เกิดขึน้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพราะ สศอ. เห็นวาถามกีารเตือนภัยลวงหนาหรือ

สามารถสงสญัญาณความผิดปกติลวงหนากอนที่จะเกดิวิกฤตเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม จะเปนผลดีกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการเตรียมความพรอมหรือหาหนทางแกไข บรรเทา รวมถึงหามาตรการเพื่อ

รองรับกับวิกฤตการณทางเศรษฐกิจได 

  ดังนัน้  สศอ. จึงไดพัฒนาระบบ “Industrial Intelligence Unit” ข้ึน ซึ่งภายในระบบประกอบดวย

ฐานขอมูลปฏิบัติการ ที่ไดรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกจิทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อใชเปนเครื่องมือ

ในการวิเคราะหเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม รวมถึงไดมกีารเชื่อมโยงขอมูลดานอุตสาหกรรมกับสถาบนั

ตางๆ ไดแก สถาบนัเหลก็ สถาบนัไฟฟาและอิเลคทรอนคิส สถาบนัอาหาร สถาบนัยานยนต สถาบนัพัฒนา

อุตสาหกรรมสิง่ทอ และศูนยศึกษาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

นอกจากนี ้สศอ. ยงัไดมีการพัฒนา The Early Warning System of Industrial Economics หรือ 

EWS-IE เปนระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลวงหนา ทีถู่กพฒันาขึ้นจากแบบจําลองโลจทิ (Logit 

Model) โดยกาํหนดใหอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกนักับปกอนหนาของดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมรายเดือน (ถวงน้ําหนกัมูลคาเพิ่ม: Manufacturing Production Index หรือ MPI) ที่จดัทําโดย 

สศอ. เปนตวัแปรที่ใชวัดความผิดปกติของภาคอุตสาหกรรม ระบบดังกลาวไดใชตัวแปรชี้นําเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรม (Leading Indicator) เชน การนาํเขาสินคาทุน การนําเขาสินคาวตัถุดิบ การสงออก และ

การบริโภค มาใชในระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมลวงหนาวาในอนาคตเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรม

ยังอยูในภาวะปกติ หรือกาํลงัเขาสูภาวะผดิปกติ ซึ่งระบบเตือนภัยดังกลาวไดถกูพฒันาขึน้จากแนวคิดทาง

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรและนํามาพฒันาเปนระบบคอมพิวเตอรที่งายตอการใชงาน โดยใชสัญลักษณสีตางๆ 

เปนตัวแทนของการเตือนภัย  

ในปงบประมาณ 2553 สศอ. ไดรวมกับสถาบันตางๆ ที่เปนสถาบันเครอืขายของกระทรวง

อุตสาหกรรม พัฒนาระบบ EWS-IE เพื่อใชเปนเครื่องมอืในการติดตาม วิเคราะห และเตือนภัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมรายสาขา ซึง่หนึ่งในนัน้คือ สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เพื่อใหหนวยงานที่

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหมใชเปนทางเลือกในการเตือนภัยเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

นี้ตอไป 
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แนวทางการศึกษาระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

 1. การหาตัวแปรอางอิง (Reference Series) ประกอบไปดวยตัวแปร 1 ตัว ที่ใชเปนตัวแทน

สถานะทางเศรษฐกิจที่ศึกษา ในสวนของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหมจะเลือกใช ผลรวมของดัชนี

ผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมอุตสาหกรรมสิง่ทอ (ISIC 17) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุมอุตสาหกรรม

เครื่องนุงหม (ISIC 18) โดยใชสัญลักษณ mpi_textile_clothing ซึ่งจัดทําโดยศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม สศอ. โดยเก็บเปนขอมูลรายเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ป 2543 จนถงึเดือน มนีาคม 2553 

 2. การหาตัวแปรที่เปนองคประกอบในการเตือนภยั (Component Series) จะทําการ

คัดเลือกจากตวัแปรที่สะทอนภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไดทําการคัดเลือกตัวแปร

เบื้องตนมาทัง้สิ้น 67 ตัวแปร ที่สะทอนและครอบคลุมสวนตาง ๆ ของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม 

รวมทัง้ภาพใหญในระดับมหภาค เชน ภาคการผลิต การจางงาน การเงินและการลงทุนทางการคา เปนตน 

ทั้งนี้ขอมูลตัวแปรที่นํามาใชในการศึกษามคีวามถีเ่ปนรายเดือน เพื่อใหเกิดความเพียงพอ รวมทั้งสามารถ

ติดตามความเคลื่อนไหวไดใกลชิด ซึ่งมีความเหมาะสมกวาขอมูลตัวแปรที่มีความถีร่ายไตรมาสหรือรายป 

ในการศึกษาครั้งนี้ขอมูลตัวแปรจะตองมีการเผยแพรมาตัง้แตป 2543 (ระยะเวลาเทากับตัวแปรอางอิง) 

โดยเริ่มเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมกราคม ป 2543 จนถึงเดือนมีนาคม 2553 

3. การแปลงขอมูล (Data Transformation) เนื่องจากขอมูลอนุกรมเวลามีความถีสู่ง เชน ราย

เดือน รายไตรมาส โดยสวนใหญมักประกอบไปดวย 4 สวน คือ ฤดูกาล (Seasonal Adjustment), คาความ

ไมแนนอน (Irregular), แนวโนม (Trend) และวัฏจักร (Cycle) ซึ่งในการปรับอิทธิพลฤดูกาลในดัชนผีลผลิต

อุตสาหกรรม จะทาํการโดยการหาคาดัชนฤีดูกาล (Seasonal Index) ของ MPI กอนที่นาํมาปรับดัชนีที่

ทําการศึกษา และไดดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม ทีป่รับอิทธิพลของฤดกูาลออกไป 

การกําหนดวฏัจักรของตัวแปรที่ใชในการศึกษาจะใชประโยชนจากขอมูลอนุกรมเวลาที่มกีารขจัด

ฤดูกาล (Seasonal Adjustment) และขจัดคาความไมแนนอน (Irregular) โดยใชโปรแกรม Census X-12a 

ของ US Statistics และใชการขจัดคาแนวโนมออกโดยใชแนวคิดของ Baxter-King โดยใชโปรแกรม Busy 

ซึ่งเปนการกรองเอาสวนประกอบที่เปนแนวโนม (Trend) ออกจากชดุขอมูล ซึ่งจะทําใหขอมูลดังกลาวเหลือ

แตสวนวัฏจักร (Cycle) เทานั้น ดังสมการ 
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Seasonal x Trend x Cycle x Irregular               Seasonal        ----------- (1) 
  
 
Trend x Cycle x Irregular      Irregular          ----------- (2) 
 
 
Trend x Cycle       Trend  ----------- (3) 

   

4. การทดสอบการเปนตัวแปรชี้นํา ตัวแปรที่จะนาํมาเปนองคประกอบในการเตือนภัยตองมี

คุณสมบัติชี้นาํตัวแปรอางองิ (mpi_textile_clothing) ซึ่งภายหลังจากที่กําจัดฤดูกาลและแนวโนมออกแลว 

ก็จะนาํตัวแปรทั้งหมดมาทดสอบการเปนตวัแปรชี้นําของ mpi_textile_clothing โดยมีกระบวนการทดสอบ 

3 วิธี ไดแก (1) วิธีสหสัมพนัธแบบไขว (Cross Correlation) (2) การหาจุดวกกลับ (Turning Point) (3)  

การทดสอบความเปนเหตุเปนผล โดยวิธ ีGranger Causality ซึ่งผลการคัดเลือกองคประกอบในการเตือน

ภัยเบื้องตน จะยึดหลักทางสถิติ คือ วธิีสหสัมพนัธแบบไขว (Cross Correlation) การหาจุดวกกลบั (Turning 

Point) และการทดสอบความเปนเหตุเปนผล (Granger Causality Test) รวมกับขอสนบัสนุนทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร โดยใหความสาํคัญกับตัวแปรที่ผานเกณฑการทดสอบใน 3 วิธีกอนเปนอันดับแรก หากเปน 

ตัวแปรที่สะทอนภาพอุตสาหกรรมในดานเดียวกนัจะเลือกตัวแปรทีม่ีคาสหสมัพนัธแบบไขว และ

ความสามารถในการชีน้ําสงูที่สุดกอน จากนั้นจงึพจิารณาตัวแปรที่ผานทัง้ 2 เกณฑ หรือ 3 เกณฑขางตน 

และมีขอสนับสนุนทางดานเศรษฐศาสตร ในการคัดเลือกองคประกอบตัวแปรชีน้าํในภาคอุตสาหกรรมสิง่ทอ

และเครื่องนุงหม พบวามีตัวแปรที่ผานการคดัเลือกทั้งหมด 25 ตัวแปร เชน ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของ

สหรัฐอเมริกา มูลคาการนําเขาเครื่องนุงหม ดัชนีอัตราการใชกําลงัการผลิตสินคาประเภทการเตรียมและ

การปนเสนใยสิ่งทอ มูลคาการนําเขาผาผนื มูลคาการสงออกเสนดาย มูลคาการนาํเขาเสนดาย ราคาน้ํามัน 

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

Census X-12a program 

Census X-12a program 

Busy program (Baxer-King) 
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5. การกาํหนดเกณฑในการวัดความผิดปกต ิการกําหนดเกณฑในการวัดความผิดปกติของ MPI 

Growth จะใชฟงกชันสวนเตมิเต็มความนาจะเปนสะสม (Complementary Distribution Function , ccdf) 

ดังนี ้

  P(Z>z)  = 1 – P(Z z) 

    = 1-  

    = 1 -  

จากฟงกชันความนาจะเปนสะสม พิจารณาที่ P(Z>-0.75) ซึ่งมีความนาจะเปน 0.773 เพื่อใชใน

การคํานวนหาเกณฑในการวัดความผิดปกติ ซึ่งไดคา MPI ที่ -2.53 เปนเกณฑในการกําหนดความผิดปกติ

ของภาคอุตสาหกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 คาความนาจะเปนของฟงกชันการแจกแจงปกต ิ
ที่มา : ศูนยขอมูลส่ิงทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยความรวมมือของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
   

P(Z>z)  = 1 – P(Z z) 

    = 1-  

    = 1 -  
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    = 1 – 0.227 

    = 0.773 

ดังนัน้   Z =  

      

                             

 MPI =  -2.53 

เกณฑการวัดภาวะเศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรมจะแบงเปน 2 เกณฑ คือ เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 

อยูในภาวะปกติ หรือ ผิดปกติ ซึ่งกําหนดใหเปนตวัแปร Industrial Economics (IEf) โดย IEf จะถูกกําหนด

จาก MPI โดยถา MPI growth มากกวาหรือเทากับ -2.53 ถือวาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมอยูในภาวะปกติ 

(IEf=0) และถา MPI growth มีคานอยกวา -2.53 ถือวาภาคอุตสาหกรรมอยูในภาวะผิดปกติ (IEf=1) 
 

6. การสรางแบบจาํลอง เมือ่นําอัตราการเติบโตของ mpi_textile_clothing และตัวแปรทั้ง 19 ตัว

แปร มาทาํการสรางแบบจําลองโลจิทโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ SPSS เวอรชั่น 15 โดยใช

วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบ backward พบวามีตัวแปรที่ผานการวิเคราะหแบบจาํลองโลจิทจํานวน  5 ตัวแปร 

ประกอบดวย 1) ดัชนีการขนสงสนิคาประเภทสิ่งทอจากการถกันิตติ้งและโครเชต 2) มูลคาการนําเขา

เครื่องจักรประเภทการถกั 3) อัตราแลกเปลี่ยนดอลลารสหรัฐ 4) ดัชนแีรงงานในภาคอุตสาหกรรมสินคา

ประเภทการเตรียมและการปนเสนใยสิ่งทอ และ 5) อัตราดอกเบี้ยเงินกู ทาํใหไดสมการแสดงแบบจําลอง 

โลจิท (Logit Model) ของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม ดังนี ้
 
 
 

 
สรุปผลการศกึษา 

การพัฒนาระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม (The Early Warning System of Industrial 

Economics: EWS-IE) จากแบบจําลองโลจิท (Logit Model) โดยกําหนดใหอัตราการขยายตัวเมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดยีวกันกับปกอนหนาของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (ISIC 17+ ISIC 18)  
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รายเดือน (ถวงน้าํหนักมูลคาเพิ่ม: Manufacturing Production Index หรือ MPI) ของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตัวแปรที่ใชวัดความผิดปกตขิองภาคอุตสาหกรรม และใชฟงกชัน 

สวนเติมเตม็ความนาจะเปนสะสม (Complementary Cumulative Function) ในการกําหนดเกณฑการวัด

ความผิดปกตขิองเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดวา ถารอยละอัตราการเปลี่ยนแปลง MPI 

ขยายตัวต่าํวารอยละ -2.53 ถือวาเศรษฐกจิภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีความผิดปกติเกดิขึ้น 

จากการสรางแบบจําลองโลจิท พบวาตัวแปรที่สามารถเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางมนีัยสําคัญ

ทางสถิติ ประกอบไปดวยมลูคาการสงออกสินคาสิง่ทอและเครื่องนุงหม มูลคาการนําเขาสินคาสิง่ทอ 

มูลคาการนําเขาสินคาสิง่ทอและเครื่องนุงหม และดัชนคีวามเชื่อมัน่ผูบริโภคสหรัฐ ตามลําดับ  

จากการพัฒนาระบบ EWS-IE ทําใหสามารถใชประโยชนในการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิง่

ทอและเครื่องนุงหม ลวงหนาได 2 ชวงเวลา (เดือน) โดยผลการเตือนภยัเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในเดือน 

กันยายน 2553 (ปจจุบันขอมูลทุติยภูมทิี่นาํมาใชในแบบจําลองเผยแพรถึงเดือนกรกฎาคม 2553) พบวา

ระบบยังคงสงสัญญาณวาเศรษฐกิจของอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครื่องนุงหม สงสัญญาณด ีเนื่องจากมี

ปจจัยที่สงผลดีคือดัชนีการของสินคาสิง่ทอประเภทการถักและโครเชตมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากชวงเวลา

เดียวกนัเทียบกับปกอนรอยละ 21.3 อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาสหรัฐแข็งคาขึ้นรอยละ 3.3 ทําใหตนทุน 

การนาํเขาวัตถุดิบมีราคาถกูลง และอัตราดอกเบี้ยเงินกู (MLR) มีการปรับตัวลดลงรอยละ 2.3 ทาํใหการ

ชําระหนี้กับธาคารมีความคลองตัวมากขึน้ 

อยางไรก็ตามปจจัยที่ควรระวัง ไดแก อัตราการนําเขาเครื่องจักรสําหรับการถักและโครเชตมีการ

ปรับตัวลดลงคิดเปนรอยละ 33.3 แสดงวาสินคาประเภทการถักมกีารชลอตัว และดชันีแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเตรียมการปนดายและปนดายมีการปรบัลดลงรอยละ 3.3  
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