
ปจจัยตางประเทศปจจัยภายในประเทศ
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุน
รักษาระดับอยูเหนือเสน 50 โดยขยายตัวตามคําสั่งซ้ือใหมเพ่ือการ
สงออกที่เพ่ิมขึ้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
ขยายตัวสอดรับกับระดับอุปสงคที่เพ่ิมขึ้นตอเน่ือง และกิจกรรมใน
ภูมิภาคทางเศรษฐกิจฟนตัว

ดัชนีชี้นาํเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา มีระดับใกลเคียงกับ
เดือนกอนหนา โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
หดตัวตอเน่ืองเปนเดือนที่ 3 จากแรงกดดันภาวะเงินเฟอ 
และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

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

EWS_IE

ระดับการสงสัญญาณ : มีนาคม 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย
ขยายตัวจากชวงเดียวกันในปกอน ตามทิศทางองคประกอบที่
ขยายตัวเกือบทั้งหมด

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเหนือระดับ 50 ตามทิศทางการเติบโต
ของภาคธุรกิจเกือบทั้งหมด

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา
ขยายตัว เน่ืองจากผูผลิตมีความกังวลตอความรุนแรงของ
การแพรระบาดที่ลดลง

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”

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

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอ: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร 02 430 6806 หรือ www.iiu.oie.go.th

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

“สงสัญญาณปกติ”

เปดรับนักทองเที่ยว

แบบ TEST & GO

สงออกขยายตัว

การผลิตโลกขยายตัว

ภาวะเงินเฟอสูง

ทั่วโลก

ปจจัยบวก ปจจัยลบ

สามารถอานรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอารโคด

เผยแพรวันที่ 20 มีนาคม 2565

แผนประกาศให

โควิด-19

เปนโรคประจําถ่ิน

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน 
หดตัวตอเน่ืองเปนเดือน 4 จากความกังวลตอมาตรการที่เขมงวด
ในการควบคุมการแพรระบาดโควิด-19 

ขาดแคลนวัตถุดิบ

บางรายการ
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เปดประเทศ

ยกเลิกเคอรฟว

วิกฤต COVID-19 ป 63

ล็อกดาวน ก.ค.64

ราคานํ้ามันดิบ

สูงขึ้นตอเน่ือง

เฝาระวัง

มแีนวโนมขยายตัวในชวงขาขึน้
ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและ

ภาคอุตสาหกรรม
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น และกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจยังดําเนินตอไปได

รวมถึงภาคการผลิตท่ัวโลกขยายตัว



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย 

The Early Warning System Industry Economics (EWS-IE) 
   

 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 “ส่งสัญญาณปกติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ

เตือนภัย 
สถานะบน 

คลื่นวัฏจักร มี.ค.65 
สถานะ 1-2 เดือน

ข้างหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของไทย 

 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 เดือนข้างหน้า 

 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 
3 เดือนข้างหน้า 

 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของจีน 

 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป 

 

อยู่ในช่วงขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น 

 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ทรงตัว 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ การลงทุนภาคเอกชนของไทยเดือนนี้ขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ตามจำนวนพื้นที่ได้รับ
อนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศที่ปรับสูงขึ้น ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนตใ์หม่ที่ปรับเพิ่ม เนื่องจากความชัดเจนของมาตรการ
ควบคุมสถานการณโ์ควิด-19 ที่มีความเข้มงวดกว่าระลอกอื่น ๆ ที่ผ่าน 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบด้านการผลิต การค้า 
บริการ และการลงทุนเป็นสำคัญ โดยความเชื่อมั่นของธุรกิจส่วนใหญ่ปรับดีขึ้นจากปัจจุบัน สะท้อนจากดัชนีฯ ที่อยู่เหนือระดับ 50 ในเกือบทุกประเภทธุรกิจ ยกเว้น กลุ่มอสังหา 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการเห็นว่า 
การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ไม่รุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้า กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังดาเนินต่อไปได้ ขณะที่ภาคการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัว
ส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของไทย นอกจากนี้การผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศตามนโยบายTest & Go ช่วยเอื้อต่อการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อน สอดรับกับระดับอุปสงค์ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากการฟื้นตัว
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลดีจากการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศสมาชิก 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ รักษาระดับอยู่เหนือเส้น 50 ได้เป็นเดือนที่ 13 ตามทิศทางคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออก
ที่ขยายตัวได้ จากความต้องการในกลุ่มยานยนต์ โดยเฉพาะคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งยังได้รับผลดีจากการเติบโตของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับการค้าโลกที่ยังคงขยายตัวได้ดี  

เผยแพร่: 20 มนีาคม 2565 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ส่วนหนึ่งความกังวลต่อสถานการณ์เงินเฟ้อของโลก 
โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระทบต่อความเชื่อมั่นให้ลดลง อีกทั้งความกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจีน ที่อาจนำมาซ่ึงมาตรการเข้มงวดในการควบคุมสถานการณ ์

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนหนึ่งความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่แตะระดับ
สูงสุดในรอบ 40 ปี และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับลดลง 

▪  

สรุป: การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ประจำเดือนมีนาคม 2565 
พบว่า ส่งสัญญาณปกติ เน่ืองจากองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
โดยปัจจัยภายในประเทศทั้งหมดขยายตัว ได้แก่ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
(INV_TH) ที่องค์ประกอบขยายตัวเกือบทั้งหมด ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 
3 เดือนข้างหน้ า (BSI_TH_3E) ปรับ เพิ่ มขึ้นตามทิศทางเกือบทุกภาคธุรกิ จ 
และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E)  
ปรับเพิ่มขึ้นตามความกังวลต่อโควิด-19 ที่ลดลงของผู้ผลิต  
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติในเดือนน้ี ได้แก่ ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) ที่ขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) ขยายตัวตามคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อ 
การส่งออก และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) มีระดับใกล้เคียง
กับเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา 
(BCI_US) ที่ปรับลดลงตามทิศทางอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ 40 ปี และความเช่ือมั่น
ผู้บริโภคของจีนที่มีความกังวลต่อสถานการ์โควิด-19 ภายในประเทศ 

 

ประเด็นสำคัญ: 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนน้ี ส่งสัญญาณปกตใินช่วงขาขึ้น 

▪ อุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวไดต้อ่เนื่องในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

▪ ปัจจัยตา่งประเทศส่งสญัญาณปกติ ภายใต้แรงกดดันจากเงินเฟ้อและสงครามฯ 

▪ ช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณปกติและมแีนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น 



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (The Early Warning System Industry Economics: EWS_IE) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 02 202 3916 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล 
1) INV_TH หมายถึง ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (ธปท.)  
2) IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า (ธปท.) ทั้งนี้ การประมวลผลประ

เดือนมีนาคม 2565 มิได้นำมาเป็นองค์ประกอบ เนื่องจากข้อจำกัดของข้อมูลที่
ไม่สามารถเผยแพร่ค่าดัชนีฯ ได้ 

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) 
คำนวณตามสูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการ
คำนวณเดือนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม 2565) 
 

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

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย/ 

ตัวแปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น-ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค่าน้อยกว่า 0 ไม่เกิน -1 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ 
หดตัว และมีสภาวะไม่ปกติ เบื้ องต้น (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัวแปรนั้น ๆ 
หดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณาร่ วมกับขาขึ้น-ขาลง ของ 
คลื่นวัฏจักร)  

 



ปจจัยตางประเทศปจจัยภายในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

หดตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3 สวนหนึ่งความกังวลตอภาวะเงินเฟอ
ท่ีแตะระดับสูงในรอบ 40 ป และการข้ึนอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบาย

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน สะทอนเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรปในระยะนี้ ยังมีการขยายตัว  

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี  
ขยายตัวสูงจากชวงเดียวกันของปกอน ตามทิศทางอุปสงคท่ี
ขยายตัวจากการแพรระบาดสายพันธุโอมิครอนท่ีมีความรุนแรงนอย
ทําใหเศรษฐกิจการคาโลกขยายตัวได

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุน 
รักษาระดับอยูเหนือเสน 50 ไดเปนเดือนท่ี 13 ตามทิศทาง
คําสั่งซื้อใหมเพ่ือการสงออกท่ีขยายตัว

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

EWS_E

ระดับการสงสัญญาณ : มีนาคม 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ยอดขายรถจักรยานยนต
ยอดขายรถจักรยานยนตเดือนนี้ขยายตัวตอเนื่องเปนเดือนท่ี 3
จากอุปสงคท้ังในและตางประเทศขยายตัวไดตอเนื่อง

ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามนั ฯ 
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากราคาน้ํามันดิบ
ในชวงตนเดือนกุมภาพันธมีราคาลดลง จึงมีการเรงผลิตเพ่ิมข้ึน  

อัตราดอกเบี้ยกูยืม ฯ
มีแนวโนมทรงตัวตอไป เนื่องจากเศรษฐกิจอยูในชวงฟนตัว 
อีกท้ังอัตราเงินเฟอท่ัวไปเร่ิมสงสัญญาณชะลอตัว

ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมทั้งหมดของไทย 
ยังคงขยายตัวสูงอยูเหนือเสนมาตรฐาน 50 โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม
และรานอาหาร

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

อานรายละเอียดเพ่ิมเติม

ดัชนีการผลติของไทย
ขยายตัวตอเนื่อง เม่ือเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากความตองการสินคาเพ่ือการสงออกยังขยายตัวไดดี

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย
ขยายตัวจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความตองการสินคา
ท้ังในและตางประเทศยังคงขยายตัวสงผลดีตอการสงออก 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
ดัชนีความเช่ือม่ันฯ ปรับเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนขององคประกอบ
ไดแก ดานการผลิต การคา บริการ และการลงทุน 

“สงสัญญาณปกติตอเนื่อง”
- 1-2 เดือนขางหนา มีแนวโนมขยายตัว
- มาตรการไมล็อกดาวน และนโยบาย Test&Go
ชวยใหการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นตอเน่ือง

- ภาคการผลิตทั่วโลกยังคงขยายตัว 
สงผลดีตอการสงออกของไทย

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

ประเด็นท่ีควรระวังและเฝาติดตาม
- ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคานํ้ามัน ราคาวัตถุดิบ และการปรับขึ้นคาไฟฟาผันแปร (คาเอฟที)
- การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร สงผลตออุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- ควรเฝาติดตามการปรับใหโควิด-19 เปนโรคประจําถ่ิน และสงครามรัสเซีย-ยูเครน

รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 “สงสัญญาณปกติ”

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

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

The Early Warning System Eastern Industry Economics. 
   

 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2565 “ส่งสญัญาณปกติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ

เตือนภัย 
สถานะบน 

คลื่นวัฏจักร มี.ค.65 
สถานะ 1-2 เดือน

ข้างหน้า 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 

 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

ดัชนีปริมาณจำนวนน้ำมันฯ 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมฯ 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมด 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีการผลิตของไทย 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
ของไทย 3 เดือนข้างหน้า 

 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา 

 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ EU 
 

อยู่ในช่วงขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ OECD 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ทรงตัว 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น 

 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

▪ ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11) : ส่งสัญญาณปกติ ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ตามทิศทางการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี สอดรับกับทิศทางตลาดโลก
ประกอบกับอุปสงค์ภายในประเทศยังคงส่งสัญญาณในทางบวก จากความชัดเจนของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่มีความเข้มงวดน้อยกว่าทุกระลอกที่ผ่านมา 

▪ ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวสูงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากราคาน้ำดิบดิบ
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีราคาลดลงจากช่วงก่อนหน้า ผู้ผลิตส่วนใหญ่จึงเร่งผลิตให้ทันความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับลงจากปลายปี 2564 

▪ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด (MNR_TH) : ส่งสัญญาณปกติ อัตราดอกเบ้ียทรงตัวในระดับเดิมต่อไปในระยะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว  
จึงจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบ้ียไว้ในอัตราเดิม แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงขยายตัวสูงตามทิศทางราคาน้ำดิบในตลาดโลกเดือนนี้ที่ขยายตัวจากภาวะสงคราม  

▪ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมดของไทย (NEW_BOT) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนียังคงขยายตัวสูงอยู่เหนือเส้นมาตรฐาน 50 โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร เนื่องจากการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 โอไมครอนมีความรุนแรงน้อย ทำให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแบบ Test& Go ได้อีกครั้ง ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่ภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้น  

▪ ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าเพื่อการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีจาก 
ฐานที่ต่ำในปีก่อน ประกอบกับความเชื่อมั่นของภาคที่มิใช่การผลิตปรับเพิ่มขึ้น 

▪ ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีมีขยายตัวสูงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดี ขณะที่ปัจจัย
ภายในประเทศได้รับผลดีจากการกลับมาขยายตัวในภาคบริการที่ฟื้นตัวหลังการใช้นโยบายเปิดประแทศและความชัดเจนที่จะประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ 

▪ ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีความเชื่อมั่นปรับเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบด้านการผลิต การค้า บริการ และ 
การลงทุนเป็นสำคัญ โดยความเชื่อมั่นของธุรกิจส่วนใหญ่ปรับดีขึ้นจากปัจจุบัน สะท้อนจากดัชนีฯ ที่อยู่เหนือระดับ 50 ในเกือบทุกประเภทธุรกิจ ยกเว้น กลุ่มอสังหาฯ 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุ โรปในระยะนี้ยังมีแนวโน้มขยายตัว  
แม้ต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ผลกระทบจากการใช้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของ EU ยังไม่ชัดเจน เพราะประเทศสมาชิกบางส่วนยังคงมีท่าทีแบ่งรับแบ่งสู้ในการคว่ำบาตรรุนแรง 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวสูงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง ตามทิศทางอุปสงค์ที่
ขยายตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่มีความรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ รักษาระดับอยู่เหนือเส้น 50 ได้เป็นเดือนที่ 13 ตามทิศทางคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออกที่ขยายตัวได้ 
จากความต้องการในกลุ่มยานยนต์ โดยเฉพาะคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออกไปยังประเทศจีน 

เผยแพร่: 20 มนีาคม 2565 

▪ ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกตเิบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ส่วนหนึ่งความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่แตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี 
และการขึ้นอัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับลดลง 

สรุป: การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดือนมีนาคม 2565 
พบว่า ส่งสัญญาณปกติ เน่ืองจากองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ   
โดยปัจจัยภายในประเทศส่วนใหญ่ขยายตัวจากเดือนก่อน จากอุปสงค์ที่เติบโตได้
ต่อเนื่องหลังเป็นที่แน่ชัดว่ามาตรการควบคุมโควิด-19 มีความเข้มงวดน้อยกว่าระลอก
ก่อนหน้า อีกทั้ งตลาดส่งออกยังเติบโตได้ดีภายใต้อัตราเงินที่ขยายตัว ทำให้
องค์ประกอบภายในประเทศทั้งหมดส่งสัญญาณปกติ ได้แก่ ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
(CONS_TH11) ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมัน (CONS_TH18) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้ามคืนระหว่างธนาคารต่ำสุด (MNR_TH) ดัชนีคำสั่งซ้ือใหม่ทั้ งหมดของไทย 
(NEW_BOT) ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) 
และดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_E) ขณะที่ปัจจัย
ต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติในเดือนน้ี ได้แก่ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพ
ยุโรป (CLI_EU19) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD39) และดัชนีผู้จัดการ
ฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) มี เพียงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา (BCI_US) ที่ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น สำหรับแนวโน้มในช่วง 1-2 
เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกยังมีสัญญาณปกติและ 
อยู่ในช่วงขาขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้ดี 
แม้มีแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป   

 

ประเด็นสำคัญ: 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนน้ีส่งสัญญาณปกติในช่วงขาขึ้น 

▪ ช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณปกติและมแีนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น 

▪ อุปสงค์ภายในประเทศยังขยายตัวไดต้อ่เนื่องในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 

▪ ปัจจัยตา่งประเทศส่งสญัญาณปกติ ภายใต้แรงกดดันจากเงินเฟ้อและสงครามฯ 



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics.) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 02 202 3916 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล 
1) ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11), ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน  

แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18), อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ข้ามคืนระหว่างธนาคารต่ำสุด (MNR_TH), ดัชนีคำสั่ งซ้ือใหม่ทั้ งหมดของไทย 
(NEW_BOT), ดั ชนี การผลิตของไทย (PRO_TH), ดั ชนีภาวะธุ รกิ จของไทย 
(BCI_TH) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) 
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ดัชนี ความเชื่ อมั่ นทางธุรกิ จสหรัฐอเมริกา  (BCI_US), ดัชนี ชี้นำเศรษฐกิ จ 
สหภาพยุโรป (CLI_EU19) และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออี ซีดี  (CLI_OECD)  
ข้อมูลจากองค์การ-เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุ่น (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) โดยการพิจารณาจุดวกกลับของเครื่อง 
ชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ เกิดก่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ตัวแปรชี้นำ  
11 ตัวแปรในระบบเตือนภัย มีความสามารถในการชี้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก 1-3 เดือน โดยมีความแม่นยำในการพยากรณ์ เฉลี่ยร้อยละ 94.0  
จากการทดสอบช่วงปี 2559-2563) 

วิธีการคำนวณ ใช้แบบจำลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite) 
คำนวณตามสูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการ
คำนวณเดือนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม 2565) 
 

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

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

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

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

▪ หากมีค่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ หดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณาร่วมกับ 
ขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)  
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