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ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน
ขยายตัวจากคําส่ังซ้ือใหมเพือ่การสงออก

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
ขยายตัว เนื่องจากภาคอุตสาหกรรม ที่เติบโตจากการสงออก
และหลายประเทศในภูมิภาคมีระดับการผลิตขยายตัว

ดัชนีชี้นาํเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ขยายตัวติดตอกันเปนเดือนที่ 14 และสอดคลองกับตัวเลขการจางงาน
ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา
ทรงตัวใกลเคียงกับเดือนกอนหนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโนมเขา
สูภาวะปกติ แตมีความกังวลจากภาวะเงินเฟอ

ระดับการสงสัญญาณเตือนภยัของปจจัยองคประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย
ขยายตัวตามอุปสงคและความเชือ่มัน่ของธรุกิจทีป่รับดีขึ้น ดดย
เฉพาะการนาํเขาสินคาทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
ความเชื่อมั่นเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะธุรกิจบริการสามารถกลับมาดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจได

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา 
ขยายตัว โดยมีปจจัยหนุนตามคําส่ังซ้ือทั้งในและตางประเทศ
ที่เพิ่มขึ้น และภาครัฐผอนคลายมาตรการลอคดาวน 

ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย 
คาดัชนีฯ ขยายตัวเพิ่มขึน้ สวนหนึ่งเปนผลจากการเรงนําเขาสินคา
หมวดน้ํามันเชื้อเพลิง

คาดการณ 2 เดือนขางหนา
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน 
หดตัว เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการล็อคดาวนเมืองอตุสาหกรรม
ของจีน 

ขาดแคลนวัตถุดิบบาง
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ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

EWS_IE = 0.87

ระดับการส่งสัญญาณ : กุมภาพันธ ์2565

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย

เดือนกุมภาพันธ ์– เมษายน 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”

The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE)
เผยแพรวันที่ 20 กุมภาพันธ 2565

เฝาระวัง

ดัชนีช้ีนําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
>0 ภาวะปกติ, = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไมปกติ
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The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE) 
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หมายเหตุ: - INV_TH หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ธปท.) – IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า (ธปท.) – BSI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (ธปท.)  
             - TISI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) - CCI_CN หมายถึง ดัชนีความเชื่อม่ันผู้บริโภคจีน (Trading Economics)  

– PMI_JP หมายถึง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (IHS Markit) - IPI_EU หมายถึง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน (OECD)  
– CLI_US หมายถึง ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD) – BCI_US หมายถึง ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD) 
* การประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ใช้ข้อมูลเดือนธันวาคม 2564 

 

ส่งสัญญาณ 
เตือนไม่ปกติ 
ระยะรุนแรง 

ระบบเตือนภัย 
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 

ส่งสัญญาณเตือนปกต ิ

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN): ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน จากผลกระทบของการล็อกดาวน์ใน
เมืองอุตสาหกรรมสำคัญของจีน ซึ่งกระทบต่อรายได้ของผู้บริโภคในประเทศ และส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในภาคการผลิตและภาค
บริการของประเทศจีน  

 
  
  

การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 ส่งสัญญาณเตือนปกติ : โดยปัจจัยภายในประเทศอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย ขยายตัวตามอุปสงค์และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้น ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย ขยายตัวจาก
การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) ขยายตัวจากความเชื่อมั่นในภาคที่มิใช่การผลิต ดัชนีความเชื่อมั่น
ภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) ขยายตัวจากคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยภายนอกที่อยู่ในเกณฑ์
ปกติ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น ขยายตัวตามคำสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออก ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
ขยายตัวตามการส่งออกของภาคอุตสาหกรรม ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ทรงตัวตามตัวเลขการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา ทรงตัวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติ แต่มีความกังวลจากภาวะเงินเฟ้อและนโยบายอัตราดอกเบี้ย 
มีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน หดตัวจากการล็อกดาวน์ในเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของจีน ซึ่งกระทบต่อรายได้ของผู้บริโภคในประเทศ และ
ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH): ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า ตามภาวะอุปสงค์
และความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าทุน เช่น อุปกรณ์โครงข่าย โทรศัพท์มือถือ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยอดจำหน่ายเครื่องจกัร 
ที่ใช้ในการเกษตรตามที่มกีารขยายพื้นที่เพาะปลูก และยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น เสาเข็มคอนกรีต และคอนกรีตผสมเสร็จ 

ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่ง
นำเข้าสินค้าหมวดเชื้อเพลิงในช่วงที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลง ขณะที่หมวดวัตถุดิบ สินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่
ทยอยฟื้นตัว 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ปรับตัวอยู่เหนือระดับ 50 เป็นเดือนที่ 5 จากความ
เช่ือมั่นที่เพิ่มขึ้นในภาคที่มิใช่การผลิต โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารที่กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (TISI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน
และเดือนก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ขณะที่ภาครัฐทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม 
COVID-19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังดำเนินต่อไปได้ 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อน
หน้า และอยู่เหนือระดับ 50 โดยมีปัจจัยสำคัญจากคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะคำสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหารแปรรูป  
ยานยนต์ และเซมิคอนดักเตอร์  

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า เนื่องจาก
ระดับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เติบโตได้ดีจากการส่งออก โดยประเทศที่มีระดับผลผลิตขยายตัว ได้แก่ เยอรมนี โปรตุเกส สโลวีเนีย และ
ลิทัวเนีย 

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า แสดงว่า
ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะยังคงขยายตัวได้ และสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา (BCI_US): ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยได้รับปัจจัยบวกจากจำนวน 
ผู้ติดเช้ือ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่ลดลงต่อเนื่อง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่มีความกังวลจากภาวะเงินเฟ้อที่นำมาสู่
นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

 

ส่งสัญญาณ
ปกติ 

IMV_TH  BSI_TH_E  

PMI_JP  CLI_US 



ปจจัยตางประเทศปจจัยภายในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

ปจจัยบวกจากจํานวนผูติดเช้ือโควิด-19 สายพันธุโอมิครอนท่ีลดลง
แตมีความกังวลจากภาวะเงินเฟอและการข้ึนอัตราดอกเบี้นนโยบาย

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
ขยายตัวตอเนื่อง จากปจจัยสนบัสนุนท่ีหลายประเทศเลือกไมใช
การล็อคดาวน ทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเดินหนาตอไปได

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี  
เศรษฐกิจของโลกในระยะขางหนามีแนวโนมสามารถขยายตัวได
เนื่องจากการแพรระบาดของสายพันธุโอมิครอน แตกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของหลายประเทศสวนมากยังเดินหนาตอไปได

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุน 
ยอดคําสั่งซื้อใหมขยายตัว โดยเฉพาะคําสั่งซื้อใหมเพ่ือการสงออก

ดัชนีช้ีนําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก (CLI_E)
>0 ภาวะปกต,ิ = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไมปกติ

EWS_E = 0.84

ระดับการสงสัญญาณ : กุมภาพันธ 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ยอดขายรถจักรยานยนต
ยอดขายรถจักรยานยนตเดือนนี้ขยายตัวตอเนื่องเปนผลจากอุปสงค
ท้ังในและตางประเทศขยายตัวไดตอเนื่อง

ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามนั ฯ
ขยายตัว เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีทยอยฟนตัว และรายได
ภาคครัวเรือนเร่ิมขยายตัว

อัตราดอกเบี้ยกูยืม ฯ
มีแนวโนมทรงตัวตอไป เนื่องจากเศรษฐกิจอยูในชวงฟนตัว 
อีกท้ังอัตราเงินเฟอท่ัวไปเร่ิมสงสัญญาณชะลอตัว

ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมทั้งหมดของไทย 
ขยายตัวตอเนื่อง เนื่องจากคําสั่งซื้อใหมท้ังในและตางประเทศขยายตัว 
สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจโลก และคําสั่งซื้อใหมเพ่ือการสงออก

ขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ: กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร 02 430 6806 หรือ www.iiu.oie.go.th

อานรายละเอียดเพ่ิมเติม

ดัชนีการผลติของไทย
ขยายตัวตอเนื่อง จากความตองการสินคาท้ังในและนอกประเทศ
ขยายตัวไดดี โดยเฉพาะภาคการผลิต

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย
ขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหอุปสงคภายในประเทศ
ขยายตัว และคําสั่งซื้อจาก ตปท. เพ่ิมข้ึนทําใหการสงออกเพ่ิมตาม

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
อยูเหนือเสนระดับ 50 ไดอยางตอเนื่องเปนเดือนท่ี 5 โดยภาคการผลิต
เปนปจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีทําใหความเช่ือม่ันภาพรวมมีสภาวะดีข้ึน

“สงสัญญาณปกติตอเนื่อง”
- 1-2 เดือนขางหนา มีแนวโนมขยายตัวไดดี
- ไมล็อกดาวน สงผลดีตออุปสงคภายในประเทศ
- การสงออกขยายตัวเพ่ิมขึ้น เชื่อมั่นวาเศรษฐกิจ
โลกจะขยายตัวเพ่ิมขึน้

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

ประเด็นท่ีควรระวังและเฝาติดตาม
- ตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูขึ้น ทั้งในเรื่อง ราคาพลังงาน การขนสง และอัตราแลกเปลี่ยนผันผวน
- ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
- ปญหาขาดแคลนตูคอนเทนเนอรลดลง

รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนกุมภาพันธ – เมษายน 2565 “สงสัญญาณปกติ”

The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)
เผยแพรวันที่ 20 กุมภาพันธ 2565
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
The Early Warning System Eastern Industry Economics. 

▪ ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11) : ส่งสัญญาณปกติ ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกขยายตัวได้ดี สอดรับกับทิศทางตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องจากการคลายกังวลต่อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน  

▪ ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า 
แม้ระดับราคาขายปลีกจะยังคงอยู่ในระดับสูง แตท่ิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว และรายได้ภาคครัวเรือนเริ่มขยายตัวจากช่วงก่อนหน้า หลังรัฐบาลไม่ใช้มาตรล็อกดาวน์ 

▪ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด (MNR_TH) : ส่งสัญญาณปกติ แม้อัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวในระดับเดิมต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว  
จึงจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบ้ียไว้ในอัตราเดิม อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว ตามทิศทางราคาน้ำดิบในตลาดโลก  

▪ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนียังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัในปีก่อนและเดือนกอ่นหน้า โดยคำสั่งซ้ือใหม่ภายในประเทศขยายตัว
สอดรับกับทิศทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออก ได้รับผลดีจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบบางรายการเริ่มคลี่คลาย  

▪ ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งในและนอกประเทศขยายตัวได้ต่อเนื่อง  
ทำให้หมวดธุรกิจในภาคการผลิตยังคงปรับตัวดีขึ้นในเดือนนี้ 

▪ ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีมีขยายตัวสูงจากช่วงเดียวกนัในปีก่อนและเดือนกอ่นหน้า เนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศยังคงขยายตวั
ได้ดี แม้ต้องเผชิญกับภาระต้นทุนสูงในช่วงก่อนหน้า แต่จากทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัวยังช่วยพยุงให้ภาวะธุรกิจของไทยเดือนนี้ขยายตัวได้ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ อยู่เหนือเส้นระดับ 50 ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 โดยความเชื่อมั่นในภาค 
การผลิตเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่ทำให้ความเชื่อมั่นภาพรวมมีสภาวะดีขึ้นได้ต่อเนื่อง 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยได้รับปัจจัยบวกจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่
ลดลงต่อเนื่อง และการเปิดเศรษฐกิจเป็นปกติ แต่มีความกังวลเพิ่มขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อและการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อนและเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในระยะข้างหน้า 
มีแนวโน้มที่ดี แม้หลายประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนรุนแรง แตป่ระเทศส่วนใหญ่เลือกไม่ใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้  

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจของโลกในระยะข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง 
เนื่องจากหลายประเทศเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงฟื้นตัวต่อไป เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและมีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ รักษาระดับอยู่เหนือเส้น 50 ได้เป็นเดือนที่ 12 และเป็นค่าดัชนีฯ ที่มีระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี 
ปัจจัยสำคัญเกิดจากยอดคำสั่งซ้ือใหม่ที่ขยายตัวเพิ่ม โดยเฉพาะคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออกขยายตัวได้ต่อเนื่องจากความต้องการสินค้าในกลุ่มอาหารแปรรูป ยานยนต์ และเซมิคอนดักเตอร ์

   
 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนกมุภาพันธ์ - เมษายน 2565 “ส่งสญัญาณปกติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สำหรับแนวโน้มในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออกยังมีสัญญาณปกติและอยู่ในช่วงขาขึ้น คาดว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไปจะมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากนโยบายเปิดประเทศและมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงการส่งออกท่ีขยายตัวได้ต่อเนื่อง และเช่ือมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ

เตือนภัย 
สถานะคลืน่ 

วัฏจักร ก.พ.65 
สถานะ 1-2 เดือน

ข้างหน้า 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 

 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
ดัชนีปริมาณจำนวนน้ำมันฯ 

 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมฯ 

 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมด 

 

ช่วงขาลง 
 

ทรงตัว 
ดัชนีการผลิตของไทย 

 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย 

 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
ของไทย 3 เดือนข้างหน้า  

ช่วงขาขึ้น  ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาลง 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ EU 
 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ OECD 

 

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น  

ช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

เผยแพร่: 18 กุมภาพันธ์ 2565 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนกมุภาพันธ์ 
พบว่า “ส่งสัญญาณปกต”ิ เนื่องจากองค์ประกอบท้ังหมดอยูใ่นเกณฑ์ปกต ิ

ประเด็นสำคัญ : 
▪ เดือนนี้ส่งสัญญาณปกตใินช่วงขาขึ้น   
▪ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศขยายตัว และปัจจัยต่างประเทศ

ปรับตัวดีขึ้น ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัว 
▪ อุปสงค์ภายในและต่างประเทศประเทศขยายตัว การส่งออกเพ่ิม 
▪ ช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณปกติและมีแนวโน้มขาขึน้ 

 

โดยปัจจัยภายในประเทศส่วนใหญ่ฟ้ืนตัว จากการคลายความกังวลต่อโอ
มิครอนที่มีความรุนแรงน้อย ร่วมกับปัจจัยหนุนด้านการส่งออกที่ขยายตัว
ต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัยภายในทั้งหมดส่งสัญญาณปกติในเดือนนี้  

ส่วนปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณปกติทั ้งหมดในเดือนนี้ แม้หลาย
ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดสายพันธ์โอมิครอน แต่หลายประเทศ
เลือกไม่ใช้มาตรการล็อคดาวน์ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไป
ได้ และเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญภาวะ
เงินเฟ้อและการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ 



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล 
1) ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11), ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน  

แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18), อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้ามคืนระหว่างธนาคารต่ำสุด (MNR_TH), ดัชนีคำสั ่งซื ้อใหม่ท ั ้งหมดของไทย 
(NEW_BOT), ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH), ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) 
และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) ข้อมูลจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ดัชนีความเชื ่อม ั ่นทางธ ุรก ิจสหร ัฐอเมริกา  (BCI_US), ดัชนีช ี ้นำเศรษฐกิจ 
สหภาพยุโรป (CLI_EU19) และดัชนีชี ้นำเศรษฐกิจของโออีซ ีดี (CLI_OECD)  
ข้อมูลจากองค์การ-เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) ข้อมูลจาก IHS Markit 
Economics. 

 
ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว 
ปราจีนบุรี และนครนายก 

ที่มาของปัจจัยองค์ประกอบหลัก 8 ตัวแปร คัดเลือกโดยใช้แนวคิดวัฏจักรธุรกิจ 
(Business Cycle) ของ Bry & Boschan (1971) โดยการพิจารณาจุดวกกลับของเครื ่อง 
ชี ้ว ัดทางเศรษฐกิจที ่เก ิดก่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ตัวแปรชี ้นำ  
11 ตัวแปรในระบบเตือนภัย ม ีความสามารถในการชี ้นำเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก 1-3 เดือน โดยมีความแม่นยำในการพยากรณ์เฉลี ่ยร ้อยละ 94.0  
จากการทดสอบช่วงปี 2559-2563) 

วิธีการคำนวณ ใช้แบบจำลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite) 
คำนวณตามสูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการ
คำนวณเดือนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา (ธันวาคม 2564) 
 

การอ่านค่าระดับส่งสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
▪ สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง ส่งสัญญาณปกติ 
▪ สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น  
▪ สัญญาณไฟสีแดง ส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง 

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

8 จังหวัด/ตัวแปรนั ้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณาร่วมกับ 
ขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค่าน้อยกว่า 0 ไม่เกิน -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ หดตัว และมีสภาวะไม่ปกติเบื ้องต้น (โดยพิจารณา
ร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค ่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอ ุตสาหกรรมภาคตะวันออก  
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ หดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณาร่วมกับ 
ขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)  

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
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