
ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
อยู่เหนือระดับ 50.0 โดยปัจจัยด้านค าสั่งซ้ือและผลผลิต
ยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
ขยายตัวจากชว่งเดียวกันในปีกอ่น ตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากความเชือ่มัน่ต่อต้นทุน
ที่ลดลงตามราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นหลายรายการ 

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

EWS_IE

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนพฤษภาคม 2565

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
ขยายตัวได้ต่อเนื่องตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้รับอนญุาตก่อสร้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ความเชื่อมั่นฯ ปรับเพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นขององค์ประกอบด้าน
การบริการเป็นส าคัญ

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ขยายตัวเพิ่มขึน้จากสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย อุปสงค์
ภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกของไทยยังมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

ระบบเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 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”
- อุปสงค์คู่ค้าต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้น
- มาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว 
ช่วยเสริมการบริโภคภายในประเทศ

- แต่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิด
จากข้อพิพาทระหว่างประเทศที่เป็น
ปัญหาหลักของเศรษฐกิจโลกในระยะนี้

เปิดรับนักท่องเท่ียว
แบบ TEST & GO

อุปสงค์คู่ค้ายังคง
ขยายตัว

ภาวะเงินเฟ้อ
สูงทั่วโลก

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอาร์โค้ด

เผยแพร่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

จ านวนผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ลดลง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน 
หดตัว จากนโยบาย Zero-COVID มาตรการล็อกดาวน์
เมืองท่าส าคัญของจีน

ราคาน้ ามันดิบ
สูงขึ้นต่อเนื่อง

เฝ้าระวัง

ดัชนีปริมาณสินค้าน าเข้าของไทย 
ขยายตัวในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบ-สินค้าขั้นกลาง
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

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

   
 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 “ส่งสัญญาณปกติ” 
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องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

พ.ค.65 
สถานะคลืน่ 

วัฏจักร พ.ค.65 
ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  
เฉลี่ย 1-2 เดือนขา้งหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของไทย 

 

ขาขึ้น (1.1) 
 

ขาขึ้น (1.2) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ขาขึ้น (1.5) 
 

ขาขึ้น (1.6) 

ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า 
 

ขาขึ้น (0.8) 
 

ทรงตัว (0.8) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 เดือนข้างหน้า 

 

ขาขึ้น (1.6) 
 

ขาขึ้น (1.7) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 
3 เดือนข้างหน้า 

 

ขาขึ้น (1.5) 
 

ขาขึ้น (1.6) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของจีน 

 

ขาลง (-1.5) 
 

ทรงตัว (-1.5) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป 

 

ขาขึ้น (2.1) 
 

ขาขึ้น (2.2) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น 

 

ขาขึ้น (1.1) 
 

ขาขึ้น (1.3) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

ขาขึ้น (1.0) 
 

ขาขึ้น (1.1) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  

ขาลง (-0.6) 
 

ขาลง (-1.0) 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ดัชนีการ
จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ 

▪ ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบ
และสินค้าขั้นกลาง อาทิ เชื้อเพลิง ปุ๋ย โลหะ และข้าวสาลี ซ่ึงผู้ประกอบการมีการเรง่นําเข้าเนื่องจากมีความกังวลต่อสถานการณค์วามขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีความเชื่อมั่นมีระดับเหนือเส้น 50.0  จากการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในเกือบ 
ทุกองค์ประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ แต่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต่ำ จากความกังวลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน แม้ผู้ประกอบการกังวล
ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นหลังจากภาครัฐลดการอุดหนุนราคา รวมถึงราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงกระทบต่อต้นุทนการผลิตและการขนส่ง อีกทั้งนโยบายปิดเมือง
ของจีนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่อย่างไรก็ตามการเปิดประเทศเต็มรูปแบบจะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศในระยะต่อไป  

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว แม้ต้อง
เผชิญความเสี่ยงจากราคาต้นทุนเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย แต่สินค้าอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวได้ดีจากการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 จากปัจจัยด้านคำสั่งซ้ือและผลผลิตที่ยังคงเติบโต แม้มี
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบของผู้ผลิตในญี่ปุ่น 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนหนึ่งยังได้รับผลดีจากการเติบโตของกิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับทิศทางความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่ยังคงขยายตัวได้ดี แม้ต้องเผชิญกับภาวะต้นทุนเพิ่มขึ้นจากราคาเชื้อเพลิง  

ประเด็นสำคัญ: 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนน้ี ส่งสัญญาณปกตใินช่วงขาขึ้น 

▪ ปัจจัยภายในประเทศส่งสญัญาณปกตทิั้งหมด 

▪ ปัจจัยตา่งประเทศเริ่มสง่สัญญาณไม่ปกติในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 

▪ ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยส่งสญัญาณปกต ิ

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากความเช่ือมั่นต่อต้นทุนที่ลดลงตาม
ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้น ประกอบกับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและจีน ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 
พบว่า ส่งสัญญาณปกติ จากผลขององค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  โดยปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณปกติทั้งหมด เนื่องจากแรงหนุนด้านอุปสงค์
ของคู่ค้าต่างประเทศเป็นสำคัญ ประกอบกับนโยบายเปิดประเทศที่ช่วยให้ภาค
บริการกลับมาเติบโตอีกครั้ง 
  ปัจจัยต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติ โดยปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ความ
เชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) ที่หดตัวสูงจากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เมืองท่า
สำคัญที่เป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก และความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา 
(BCI_US) ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้า 

   สำหรับแนวโน้มในช่วง 2 เดือนข้างหน้า พบว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย
ยังมีสัญญาณปกติ และอยู่ในช่วงขาขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้   
แต่มีปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัว รวมถึงการขาดแคลน
วัตถุดิบจากการประกาศล็อกดาวน์ของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยสาเหตุหลักเกิดจากนโยบายโควิด -19 เป็นศูนย์  
ที่ทางการจีนออกมาตรการใหม่ป้องกันการนำเข้าโควิด-19 โดยห้ามไม่ให้พลเมืองจีนเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุที่ไม่จำเป็น 

เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2565 



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  (ฉบับนี้ ใช้ข้อมูล 
เดือนมีนาคม 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 (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง ของ 
คลื่นวัฏจักร)  

 



ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา

หดตัว เนื่องจากความเชื่อม่ันต่อต้นทุนที่ลดลง
ตามราคาสินค้าท่ีปรับสูงข้ึน

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากปัจจัยบวกด้านอุปสงค์
ท่ีขยายตัว ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อท่ีปรับเพ่ิมขึ้น

ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของโออีซีดี  
ขยายตัวตามทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มขยายตัว
และตามทิศทางอุปสงค์โลกที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น 
มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากปัจจัยบวกด้านอุปสงค์
ท่ัวโลกทีข่ยายตัว

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

EWS_E

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนพฤษภาคม 2565

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ยอดขายรถจักรยานยนต์
ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า 
ตามทิศทางอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าท่ีขยายตัวได้ดี 

ดัชนีปริมาณจ าหน่ายน้ ามนั ฯ 
หดตัว จากราคาน้ ามันที่ปรับสูงข้ึน
และการสิ้นสุดการใช้มาตรการตรึงราคาน้ ามันดีเซลในเดือนนี้

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ฯ
มีแนวโน้มทรงตัวต่อไป เนื่องจากเศรษฐกิจอยู่ในช่วงฟ้ืนตัว 

ดัชนีค าสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย 
จากแรงหนุนของธุรกิจในภาคบริการและการค้าท่ีปรับตัวดีขึ้น
ตามปัจจัยชั่วคราวด้านการท่องเท่ียวที่ได้รับผลดีจากการเปิดประเทศ
และวันหยุดยาวต่อเนื่อง

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

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดัชนีการผลิตของไทย
ขยายตัวตามความต้องการสินค้าของคู่ค้าต่างประเทศ

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย
ขยายตัวตามความต้องการสินค้าท้ังในและต่างประเทศ
ท่ีขยายตัวได้ดี 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
เพ่ิมขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ
แต่ความเชื่อม่ันด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต่ า  

“ส่งสัญญาณปกต”ิ
- ภาคการส่งออกของไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ได้ต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก
- แต่เริ่มได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิต
ที่ขยายตัวตามราคาน้ ามันที่ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ 2 เดือนข้างหน้า

ประเด็นที่ควรระวังและเฝ้าติดตาม
- จ านวนนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัว
- ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง และสงครามรัสเซีย-ยูเครน
- การล็อกดาวน์เมืองท่าส าคัญของจีน ท าให้เกิดการขาดแคลนสินค้าวัตถุดิบ

รายงานการเตือนภยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรมภาคตะวนัออก

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2565 “ส่งสัญญาณปกติ”

The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)

เผยแพร่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

เฝ้าระวัง
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

The Early Warning System Eastern Industry Economics. 
   

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 “ส่งสัญญาณปกติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

พ.ค.65 
สถานะคลืน่ 

วัฏจักร พ.ค.65 
ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  
เฉลี่ย 1-2 เดือนขา้งหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก 

 

ขาขึ้น (1.0) 
 

ทรงตัว (1.0) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
 

ขาลง (0.5) 
 

ขาลง (-0.2) 

ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันฯ 
 

ขาลง (-0.4) 
 

ขาลง (-0.6) 

อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมฯ 
 

ขาขึ้น (0.4) 
 

ขาขึ้น (0.5) 

ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมด 
 

ขาขึ้น (1.8) 
 

ขาขึ้น (2.2) 

ดัชนีการผลิตของไทย 
 

ขาขึ้น (1.6) 
 

ขาขึ้น (1.7) 

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย 
 

ขาขึ้น (2.9) 
 

ขาขึ้น (3.0) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
ของไทย 3 เดือนข้างหน้า 

 

ขาขึ้น (1.6) 
 

ขาขึ้น (1.8) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา 

 

ขาลง (-0.6) 
 

ขาลง (-1.0) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ EU 
 

ทรงตัว (0.8) 
 

ทรงตัว (0.8) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ OECD 
 

ขาขึ้น (0.8) 
 

ขาขึ้น (0.9) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น 

 

ขาขึ้น (1.1) 
 

ขาขึ้น (1.3) 

▪ ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11) : ส่งสัญญาณปกติ ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ตามทิศทางอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม
ยอดขายรถจักรยานยนต์ในระยะข้างหน้า มีแนวโน้มชะลอลงจากแรงกดดันของอุปสงค์ภายในประเทศ ที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อทำให้กระทบต่อรายได้ภาคครัวเรือน 

▪ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด (MNR_TH) : ส่งสัญญาณปกติ อัตราดอกเบ้ียทรงตัวในระดับเดิมต่อไปในระยะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงทยอยฟื้นตัว  
จึงจำเป็นต้องคงอัตราดอกเบ้ียไว้ในอัตราเดิม แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะยังคงขยายตัวสูงตามทิศทางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในเดือนนี้ที่ขยายตัวจากภาวะสงคราม และสิ้นสุดมาตรการตรึงราคาขาย  

▪ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมดของไทย (NEW_BOT) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ อยู่เหนือระดับ 50.0 จากแรงหนุนของธุรกิจในภาคบริการและการค้าที่ปรับตัวดีขึ้นด้านคำสั่งซ้ือ เนื่องจากวันหยุด
ต่อเนื่องที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ ภาคการผลิตและอสังหาฯ มีแนวโน้มถดถอยลงจากผลกระทบของราคาวัตถุดิบและสงครามรัสเซีย-ยูเครน 

▪ ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการสินค้าของคู่ค้าต่างประเทศที่ยังคง
ขยายตัว ประกอบกับคำสั่งซ้ือที่ขยายตัวในช่วงที่ผ่านมา ทำให้กิจการต่าง ๆ เร่งการผลิตเพื่อส่งมอบให้ทันกำหนด  

▪ ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน เนื่องจากความต้องการสินค้าทั้งในและต่างประเทศยังคงขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ 
การขยายตัวในภาคบริการที่ปรับเพิ่มขึ้นตามการใช้นโยบายเปิดประเทศแบบไม่ต้องกักตัว  

▪ ดัชนีความเช่ือม่ันทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีความเชื่อมั่นมีระดับเหนือเส้น 50.0 จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ 
และเกือบทุกหมวดธุรกิจ แต่ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนยังอยู่ในระดับต่ำ จากความกังวลต่อราคาปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มสูงต่อเนื่อง 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า เกิดจากปัจจัยบวกด้านอุปสงค์ที่ยังคงขยายตัว อย่างไรก็ตาม จากค่าวัฏจักรบ่งชี้ถึง
แนวโน้มทรงตัวในระยะนี้ เนื่องจากแรงกดดันด้านลบของภาวะสงครามและราคาเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการใช้นโยบายคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ซ่ึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักของสหภาพยุโรป 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยบวกในระยะนี้ยังคงเป็นปัจจัยด้านอุปสงค์ทั่วโลกที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ภายหลัง
ประเทศส่วนใหญ่เริ่มใช้มาตรการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว  

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ อยู่เหนือระดับ 50.0 จากปัจจัยด้านคำสั่งซ้ือและผลผลิตที่ยังคงเติบโต แม้มีสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการจัดหาวัตถุดิบของผู้ผลิตในญี่ปุ่น  

เผยแพร่ : 20 พฤษภาคม 2565 

▪ ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สาเหตุหลักเกิดจาก
ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นในเดือนนี้ ประกอบกับการสิ้นสุดการใช้มาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในภาพรวมปรับลดลงในเดือนนี้ 

▪ ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากความเชื่อมั่นต่อต้นทุนที่ลดลงตามราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้น 

หลายรายการ โดยเฉพาะราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและจีน ทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  

 

สรุป: การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดือนพฤษภาคม 2565 
พบว่า ส่งสัญญาณปกติ เนื่องจากองค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  
   โดยปัจจัยภายในประเทศส่วนใหญ่อยู่ในช่วงขาขึ้น ตามทิศทางอุปสงค์ที่เติบโต 
โดยเฉพาะอุปสงค์จากต่างประเทศ แม้ต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัว ทำให้
องค์ประกอบภายในประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติ มีเพียงดัชนีปริมาณจำหน่าย
น้ำมัน (CONS_TH18) ที่ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น เนื่องจากแรงกดดันด้านราคา 
ที่ปรับขึ้น หลังมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลสิ้นสุดลง 
   ด้านปัจจัยต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งสัญญาณปกติในเดือนนี้  ได้แก่ ดัชนีชี้นำ
เศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD39) 
และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) ยกเว้นดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) ที่ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น และมีแนวโน้มอยู่
ในช่วงขาลงต่อเนื่อง 
   สำหรับแนวโน้มในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก ส่งสัญญาณปกติและอยู่ในช่วงทรงตัว จากแรงกดดันของต้นทุน
การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งจาก ราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานและ
ค่าขนส่งสินค้า รวมถึงปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่คลี่คลาย 
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ประเด็นสำคัญ: 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมีแนวโน้มขยายตัวจากเดือนก่อน 

▪ ช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณปกติ แต่มแีนวโน้มทรงตัว 

▪ ปัจจัยภายในประเทศส่วนใหญ ่ส่งสญัญาณปกต ิยกเว้นอุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิง 

▪ 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
เดือนมีนาคม 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)  

 


