
ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
ขยายตัวต่อเนื่อง ตามทิศทางค าสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออก และค าสั่ง
ซ้ือใหม่ภายในประเทศตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
ขยายตัวสูงจากชว่งเดียวกนัในปกี่อน ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากความเช่ือมั่นต่อต้นทุนที่ลดลง 
ความกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้ และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

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

EWS_IE

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนเมษายน 2565

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
ขยายตัวทุกหมวดสินค้า ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ความเชื่อมั่นฯ โดยรวมยังคงดี ตามการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบด้าน
การผลิต/การค้า/ บริการ และการลงทุนเป็นส าคัญ 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ขยายตัวเพิ่มขึน้จากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย อุปสงค์
ภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกของไทยยังมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 ”ส่งสัญญาณปกต”ิ

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

ส าหรับข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ: ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โทร 02 430 6806 หรือ www.iiu.oie.go.th

คาดการณ์ 2 เดือนข้างหน้า

“ส่งสัญญาณปกติต่อเนื่อง”
- อุปสงค์ภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น 
และการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ
ทยอยฟื้นตัว จากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมฯ ท าให้ความต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

เปิดรับนักท่องเท่ียว
แบบ TEST & GO

ส่งออกขยายตัว
ต่อเนื่อง

ภาวะเงินเฟ้อ
สูงทั่วโลก

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอาร์โค้ด

เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน 2565

โควิด-19 เร่ิม
คลี่คลาย

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน 
หดตัวต่อเนื่อง จากนโยบาย Zero-COVID มาตรการล็อกดาวน์
เมืองท่าส าคัญของจีน

ราคาน้ ามันดิบ
สูงขึ้นต่อเนื่อง

เฝ้าระวัง
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ดัชนีปริมาณสินค้าน าเข้าของไทย 
ขยายตัวในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการเร่งน าเขา้สินค้าเช้ือเพลิง

มาตรการ
คว่ าบาตรรัสเซีย
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รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย 
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องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

เม.ย.65 
สถานะคลืน่ 

วัฏจักร เม.ย.65 
ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  
เฉลี่ย 1-2 เดือนขา้งหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของไทย 

 

ขาขึ้น (0.9) 
 

ขาขึ้น (1.0) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ทรงตัว (0.8) 
 

ทรงตัว (0.8) 
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า  ขาลง (0.2)  ขาลง (0.1) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (1.2) 
 

ขาลง (1.0) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาขึ้น (1.6) 
 

ขาขึ้น (2.1) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของจีน  

ขาขึ้น (-0.7) 
 

ขาขึ้น (-0.5) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป  

ขาขึ้น (1.5) 
 

ขาขึ้น (1.7) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น  

ขาขึ้น (1.1) 
 

ขาขึ้น (1.2) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ขาขึ้น (0.9) 
 

ขาขึ้น (1.2) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  ขาลง (-0.3)  ขาลง (-0.5) 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ  ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง 
ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ 

▪ ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ได้แก่ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดสินค้าวัตถุดิบ 
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงที่เร่งนำเข้าตามการบริหารคำสั่งซ้ือของผู้ประกอบการ  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ อยู่เหนือระดับ 50.0 สะท้อนความเชื่อมั่นทางธุรกิจโดยรวมยังคงดี ยกเว้น
ด้านต้นทุน ที่ภาคธุรกิจมีความกังวลต่อสถานการณ์คว่ำบาตรรัสเซียที่อาจยืดเยื้อ และส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวสูงในรอบสองปี จากสถานการณ์การการแพร่ระบาด 
โควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลาย และการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ทำให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากขึ้นส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศมีทิศทางดึ
ขึ้น อีกทั้งการส่งออกของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว  

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว  
แม้ต้องเผชิญความเส่ียงจากราคาเช้ือเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย แต่สินค้ าอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวได้ดีจากการยกเลิกมาตรการควบคุม 
โควิด-19 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามทิศทางคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออก ขณะที่คำสั่ง
ซ้ือใหม่ภายในประเทศขยายตัวตามแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19  

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนหนึ่งยังได้รับผลดีจากการเติบโตของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับทิศทางความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ยังคงขยายตัวได้ดี แม้ต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนสูงขึ้นจากราคาเชื้อเพลิง  

เผยแพร่ : 20 เมษายน 2565 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากนโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์ 

ที่นำมาซ่ึงการสั่งล็อกดาวนเ์มืองท่าสำคัญ ได้แก่ เซียงไฮ้ และบางพื้นที่ของเมืองซีอาน ส่งผลให้ความเชื่อมั่นด้านรายได้ของผู้บริโภคจีนหดตัว  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อต้นทุนการผลิตที่ลดลง 

ความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อทีป่รับเพิ่มขึ้น และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับลดลง 

สรุป  : การเตื อนภั ย เศ รษฐกิ จ อุตสาหกรรม ของไทย 
ประจำเดือนเมษายน 2565 พบว่า ส่งสัญญาณปกติ 
เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ปกติ  

ปัจจัยภายในประเทศทั้งหมดส่งสัญญาณปกติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอย
ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 การลงทุนภาคเอกชนเริ่มขยายตัว การส่งออก
ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวและมี
แนวโน้มขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลก  

ปัจจัยต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติ ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น  และ
สหรัฐอเมริกา  โดยปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา ที่
ปรับลดลงตามความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ และความเช่ือมั่นผู้บริโภคของจีนที่เกิดจาก
นโยบาย Zero-COVID ที่นำมาซ่ึงการสั่งล็อกดาวน์เมืองท่าสำคัญของประเทศจีน 

สำหรับแนวโน้มในช่วง 2 เดือนข้างหน้า พบว่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของไทยยังมีสัญญาณปกติ และอยู่ในช่วงขาขึ้น ตาม
ทิศทางเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการ
ผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งราคาพลังงาน ค่าขนส่ง และราคาวัตถุดิบ 

ประเด็นสำคัญ : 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนนี้ ส่งสัญญาณปกตขิาขึน้ 
▪ ปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณปกตทิั้งหมด 
▪ ปัจจัยต่างประเทศต้องเฝ้าระวังตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 
▪ ช่วง 2 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มขยายตัว 



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) 
คำนวณตามสูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการ
คำนวณเดือนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา  (ฉบับนี้ใช้ข้อมูลเดือน
กุมภาพันธ์ 2565) 
 

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

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย/ 

ตัวแปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค่าน้อยกว่า 0 ไม่เกิน -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย /ตัว
แปรนั้น ๆ หดตัว และมีสภาวะไม่ปกติเบื้องต้น (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น-ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

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

 



ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 เนื่องจากความเช่ือม่ันต่อต้นทุนที่ลดลง
จากภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
ขยายตัวและมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ตามความต้องการสินค้า
ในตลาดโลกที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของโออีซีดี  
ขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัว และตาม
ทิศทางอุปสงค์โลกที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น 
ขยายตัวตามทิศทางค าสั่งซื้อใหม่เพ่ือการส่งออกท่ีขยายตัว ขณะท่ี
ค าสั่งซื้อใหม่ภายในประเทศได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมฯ ของประเทศ

ดัชนีชี้น าวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก (CLI_E)
>0 ภาวะปกติ, = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไม่ปกติ

EWS_E

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนเมษายน 2565

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ยอดขายรถจักรยานยนต์
ยอดขายรถจักรยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4
จากอุปสงค์ภายในประเทศ และตามทิศทางการส่งออกท่ีขยายตัว

ดัชนีปริมาณจ าหน่ายน้ ามนั ฯ 
เนื่องจากมคีวามต้องการสั่งซื้อเพ่ือส ารองน้ ามันไว้จ าหน่าย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ฯ
มีแนวโน้มทรงตัวต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟ้ืนตัว 
อีกท้ังอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเร่ิมส่งสัญญาณชะลอตัว

ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย 
ขยายตัวโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารท่ีเติบโตคร้ังแรกหลัง
เกิดโควิด-19 ในปี 2563 จากความเช่ือม่ันด้านผลประกอบการ และ
มาตรการควบคุมฯ ของภาครัฐท่ีผ่อนคลาย

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

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีการผลิตของไทย
ขยายตัวต่อเนื่อง จากความเช่ือม่ันของภาคการผลิตท่ีปรับเพ่ิมขึ้น 

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย
ค่าดัชนีขยายตัวตามค าสั่งซื้อท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังภายในและต่างประเทศ  
และการกลับมาขยายตัวในภาคบริการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากองค์ประกอบด้านการผลิต ค าสั่งซื้อท้ังหมด และ
ภาวะการส่งออกท่ีเพ่ิมขึ้น ขณะท่ีด้านต้นทุนการผลิตค่าดัชนีปรับลดลง 

“ส่งสัญญาณปกติต่อเนื่อง”
- อุปสงค์ภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น 
- ภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

คาดการณ์ 2 เดือนข้างหน้า

ประเด็นที่ควรระวังและเฝ้าติดตาม
- การปรับเปลี่ยนโควิด-19 จากโรคระบาด (Pandemic) เป็นโรคประจ าถิ่น (Endemic) 
- อัตราเงินเฟ้อ จากราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และสงครามรัสเซีย-ยูเครน
- การล็อกดาวน์เมืองท่าส าคัญของจีน อาจกระทบให้เกิดการขาดแคลนสินค้าวัตถุดิบ

รายงานการเตือนภยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”

The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)

เผยแพร่วันที่ 20 เมษายน 2565
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รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
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ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 “ส่งสญัญาณปกติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

เม.ย.65 
สถานะคลืน่ 

วัฏจักร เม.ย.65 
สถานะคลืน่ 2 เดือนข้างหน้า 

(พฤษภาคมถึงมิถุนายน) 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 

 

ขาขึ้น (1.2) 
 

ขาขึ้น (1.4) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ยอดขายรถจักรยานยนต์  ขาข้ึน (1.2)  ขาลง (1.0) 

ดัชนีปริมาณจำนวนน้ำมันฯ  ขาข้ึน (1.6)  ขาข้ึน (2.1) 

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมฯ  ขาข้ึน (0.4)  ขาข้ึน (0.6) 

ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมด  ขาข้ึน (1.9)  ขาข้ึน (2.2) 

ดัชนีการผลิตของไทย  ขาข้ึน (2.2)  ขาข้ึน (2.5) 

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย  ขาข้ึน (2.6)  ขาข้ึน (3.2) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 

ของไทย 3 เดือนข้างหน้า 
 ขาข้ึน (0.9)  ขาข้ึน (1.0) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ

ของสหรัฐอเมริกา 
 ขาลง (-0.3)  ขาลง (-0.5) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ EU  ขาข้ึน (0.9)  ขาข้ึน (1.1) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ OECD  ขาข้ึน (0.9)  ขาข้ึน (1.1) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค

การผลิตของญี่ปุ่น 
 ขาข้ึน (1.1)  ขาข้ึน (1.2) 

▪ ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11) : ส่งสัญญาณปกติ ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ตามทิศทางการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี สอดรับกับทิศทาง
ตลาดโลกประกอบกับอุปสงค์ภายในประเทศขยายตัว จากการจัดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ช่วยกระตุ้นให้ยอดขายรถจักรยานยนต์ขยายตัว  

▪ ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : ส่งสัญญาณปกติ แม้ค่าดัชนีจะปรับลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เป็น
เพียงปริมาณเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการมีการสั่งซ้ือเพื่อสำรองน้ำมันไว้จำหน่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

▪ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด (MNR_TH) : ส่งสัญญาณปกติ อัตราดอกเบ้ียทรงตัวต่อไปในระดับเดิม เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว  
จึงได้คงอัตราดอกเบ้ียไว้ในอัตราเดิม แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงขยายตัวสูงตามทิศทางราคาน้ำดิบในตลาดโลกเดือนนี้ที่ขยายตัวจากภาวะสงคราม  

▪ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนียังคงอยู่เหนือค่ามาตรฐาน (50.0) โดยกลุ่มโรงแรม และร้านอาหาร ค่าดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่เหนือระดับ 
50.0 เป็นครั้งแรก จากความเชื่อมั่นด้านผลประกอบการที่ปรับเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับมาตรการควบคุมฯ ของภาครัฐที่ผ่อนคลาย 

▪ ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ความเชื่อมั่นภาคการผลิตปรับเพิ่มขึ้น นำโดยกลุ่มผลิตอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

▪ ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีมีขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศยังขยายตัวได้ดี ขณะที่ปัจจัย
ภายในประเทศได้รับผลดีจากการกลับมาขยายตัวในภาคบริการ และด้านการผลิตได้รับผลดีจากการจัดงานแสดงสินค้าในช่วงนี้ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีความเชื่อมั่นมีระดับเหนือเส้น 50.0  ตามการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบด้านการผลิต/
การค้า/ บริการ และการลงทุน ขณะที่ดัชนีฯ ด้านต้นทุนปรับลดลง โดยความเชื่อมั่นของธุรกิจส่วนใหญ่ปรับดีขึ้น 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนติดต่อกันเป็นเดือนที่ 14 สะท้อนว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวได้ดี ตามความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวสูงจากช่วงเดียวกนัของปีกอ่นตดิต่อกนัเป็นเดือนที ่16 สะท้อนว่าเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มขยายตัวได้
ต่อเนื่อง ตามทิศทางอุปสงคท์ั่วโลกที่ขยายตัว 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามทิศทางคำสั่งซ้ือใหม่เพื่อการส่งออกทีขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ขณะที่คำสั่งซ้ือใหม่ภายในประเทศขยายตัวตามแรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ของประเทศ    

เผยแพร่: 20 เมษายน 2565 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อต้นทนุที่ลดลง และยังมีความกังวล

ต่อภาวะเงินเฟอ้ที่ปรับเพิ่มขึ้น รวมถึงการขึน้อัตราดอกเบ้ียนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนกัลงทุนสหรัฐฯ ปรับลดลง 

▪  

       โดยปัจจัยภายในประเทศทั้งหมดอยู่ในช่วงขาขึ้น ตามทิศทางอุปสงค์ที่เติบโต
จากการคลี่คลายของโควิด-19 และตลาดส่งออกยังเติบโตได้ดีภายใต้อัตราเงินเฟ้อที่
ขยายตัว ทำให้องค์ประกอบภายในประเทศทั้งหมดส่งสัญญาณปกติ  
      ปัจจัยต่างประเทศ ส่วนมากส่งสัญญาณปกติในเดือนนี้ มีแนวโน้มขยายตัวตาม
ทิศทางอุปสงค์โลกที่ขยายตัว ได้แก่ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและโออีซีดี และ
ดัชนีดัชนีผู้จัดการฯ ญี่ปุ่น มีเพียงดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา ที่ส่ง
สัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น เนื่องจากมีความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มขึ้น และ
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ 

    สำหรับแนวโน้มในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า พบว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก มีสัญญาณปกติและอยู่ในช่วงขาขึ้น ตามทิศทางตลาด
ส่งออกหลักส่วนใหญ่ของไทยที่ยังขยายตัวได้ดี และความคาดหวังต่อการ
ประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถ่ินในระยะถัดไป 
 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
เดือนเมษายน 2565 พบว่า ส่งสัญญาณปกติ  
เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่อยูใ่นเกณฑ์ปกติ  

 

ประเด็นสำคัญ : 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนเมษายน ส่งสญัญาณปกตขิาขึ้น 
▪ ช่วง 2 เดือนขา้งหน้า ส่งสัญญาณปกติและมแีนวโน้มอยู่ในช่วงขาขึ้น 
▪ ปัจจัยภายในประเทศส่งสญัญาณปกตทิั้งหมด และอยู่ในช่วงขาขึ้น 
▪ ปัจจัยตา่งประเทศมีเพียงสหรัฐอเมริกาที่ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น 



สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics.) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ต่อ 680604 
ถึง 680606 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

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 (รายงานฉบับนี้ใช้ข้อมูล
เดือนกุมภาพันธ์ 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)  

 


