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ปัจจัยต่างประเทศปัจจัยภายในประเทศ

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น
อยู่เหนือระดับ 50.0 โดยปัจจัยด้านค าสั่งซ้ือและผลผลิต
ยังคงเติบโตได้จากการส่งออก
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของยูโรโซน 
ขยายตัวเล็กน้อย ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ด าเนนิได้ตามปกติ
ดัชนีชี้น าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา 
ขยายตัวจากเดือนก่อนหน้า ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐฯ 
ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า เนื่องจากความเชือ่มัน่ต่อต้นทุน
ที่ลดลง จากอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 40 ปี

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

EWS_IE = 0.47

ระดับการส่งสัญญาณ : เดือนมิถุนายน 2565

ระดับการส่งสัญญาณเตือนภัยของปัจจัยองค์ประกอบหลัก

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย 
ขยายตัวเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกนัของปีกอ่น โดยเฉพาะการลงทุน
หมวดก่อสร้างปรับดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า
มีระดับเหนือเส้น 50.0 สะท้อนการคาดการณ์ว่าธุรกจิมีแนวโน้ม
ดีขึ้นกว่าปัจจบุันเล็กนอ้ย 

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอ่นหน้า โดยปัจจัยสนับสนุนเกิดจาก
นโยบายการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ 

รายงานการเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย

เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 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”

- เริ่มส่งสัญญาณการขยายตวัที่ลดลง
- ราคาน้ ามันและวัตถุดิบต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น 
จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซยี-ยเูครน 

- สถานการณ์เงินเฟ้อ และเงินบาทที่อ่อนค่า
- การล็อกดาวน์เมืองท่าส าคัญ และห้าม
พลเมืองเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

จ านวนนักท่องเที่ยว
ขยายตัว

การส่งออกเติบโต
ได้ต่อเนื่อง

ภาวะเงินเฟ้อ
สูงทั่วโลก

ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

สามารถอ่านรายละเอียด
เพ่ิมเติมโดยแสกนคิวอาร์โค้ด

เผยแพร่วันที่ 20 มิถุนายน 2565

โควิด-19 เป็นโรค
ประจ าถิ่น

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน 
หดตัว จากมาตรการล็อกดาวน์เมืองท่าส าคัญของจีน ท าให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบ และห้ามประชาชนออกนอกประเทศโดยไม่มี
เหตุจ าเป็น

สิ้นสุดการตรึง
ราคาน้ ามันดีเซล

เฝ้าระวัง

ดัชนีปริมาณสินค้าน าเข้าของไทย 
ขยายตัวเมื่อเทียบกับชว่งเดียวกนัของปีกอ่น ตามการน าเขา้ที่เพิ่มขึ้น
ของสินค้าอุปโภคบริโภค 

ปัญหาห่วงโซ่
อุปทาน
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย 

The Early Warning System Industry Economics (EWS-IE)    
 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2565 “ส่งสัญญาณปกติ” 
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องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

มิ.ย.65 
สถานะคลืน่ 

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

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ของไทย 

 

ขาลง (0.47) 
 

ขาลง (0.13) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน 
 

ขาลง (0.8) 
 

ขาลง (0.7) 
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้า  ขาขึ้น (0.9)  ขาขึ้น (1.0) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (1.1) 
 

ขาลง (0.8) 

ดัชนีความเช่ือมั่นภาคอุตฯ 
3 เดือนข้างหน้า  

ทรงตัว (1.2) 
 

ทรงตัว (1.2) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นผู้บริโภค
ของจีน  

ขาลง (-3.8) 
 

ขาลง (-4.8) 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสหภาพยุโรป  

ขาลง (1.9) 
 

ขาลง (1.6) 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น  

ขาขึ้น (1.1) 
 

ขาขึ้น (1.2) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

ขาลง (0.7) 
 

ขาลง (0.5) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  ขาลง (-0.9)  ขาลง (-1.5) 

ประเด็นสำคัญ : 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยเดือนน้ี ส่งสัญญาณปกตใินช่วงขาลง 

▪ ปัจจัยภายในประเทศส่งสญัญาณปกตทิั้งหมด 

▪ ปัจจัยตา่งประเทศส่งสญัญาณไม่ปกติ ในตลาดจีนและสหรัฐอเมริกา 

▪ ระยะ 1-2 เดือนข้างหน้า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยส่งสญัญาณปกต ิ

โดยปัจจัยภายในประเทศส่งสัญญาณปกติ ท้ังหมด เน่ืองจาก 
การส่งออกยังคงเติบโตได้ดี ขณะท่ีจำนวนนักท่องเท่ียวในประเทศขยายตัว 
เป็นตัวเร่งให้อุปสงค์ภาคบริการกลับมาเติบโตต่อเน่ือง ส่งผลดีต่อ 
การอุปโภคบริโภคและการจ้างงานในประเทศ 

ปัจจัยต่างประเทศส่วนมากส่งสัญญาณปกติ ท้ังน้ีมีดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจสหรัฐอเมริกาท่ีต้องเฝ้าระวัง เน่ืองจากตัวเลขเงินเฟ้อทำสถิติสูงสุด
ในรอบ 40 ปี อีกท้ังยังมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าท่ีคาดการณ์  
ทำให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนหดตัว ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน 
หดตัวค่อนข้างสูง จากการต่ออายุมาตรการล็อกดาวน์เมืองท่าสำคัญของจีน 
และมาตรการห้ามพลเมืองเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุจำเป็น 

 

▪ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนของไทย (INV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการลงทุนหมวดก่อสร้างปรับดีขึ้น ตามยอดขาย
วัสดุก่อสร้างและการขออนุญาตก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย ขณะที่การลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง ตามการนำเข้าสินค้าทุนและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ 

▪ ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นของสินค้าอุปโภคบริโภค  
ซ่ึงสอดคล้องกับการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคในภาคบริการและกลุ่มสินค้าไม่คงทนที่ขยายตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้บริการในสถานบริการต่าง ๆ  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีฯ มีระดับเหนือเส้น 50.0  สะท้อนการคาดการณ์ว่าธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้น
กว่าปัจจุบันเล็กน้อย ยกเว้นของกลุ่มก่อสร้างและอสังหาฯ ที่แม้ ดัชนีฯ จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50.0 จาก ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำมากเป็นสำคัญ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนข้างหน้า (TISI_TH_3E) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยสนับสนุนเกิด
จากนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ การปลดล็อกมาตรการควบคุมโควิด-19 รวมถึงการที่ภาครัฐจะพิจารณาให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น 

▪ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป (IPI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดำเนินตามปกติ 
หลังยกเลิกการควบคุมโควิด-19 ในหลายประเทศ ทั้งนี้ การผลิตในสหภาพยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่ปรับเพิ่มขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อรัสเซีย 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 และมีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากปัจจัย
ด้านคำสั่งซ้ือและผลผลิตที่ยังคงเติบโตตามการส่งออก แม้เผชิญกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบบางรายการและมีสถานการณเ์งินเฟ้อที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ มีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า ซ่ึงเกิดจากการเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศเป็นหลัก แต่จากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงภาวะเงินเฟ้อขยายตัว ทำให้ในระยะข้างหน้าของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอาจเติบโตได้ไม่มากเท่าที่คาดการณ์ไว้ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อภาระต้นทุนที่ 
ลดระดับลง ซ่ึงเป็นผลจากอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูง และการคาดการณ์แนวโน้มว่าจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เร็วกว่าที่คาดการณ์ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง ค่าดัชนีฯ หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยสาเหตุหลักเกิด
จากการใช้นโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์ของรัฐบาลจีน โดยห้ามไม่ให้พลเมืองจีนเดินทางไปต่างประเทศหากไม่มีเหตุที่ไม่จำเป็น และการล็อกดาวน์เมืองท่าสำคัญ ทำให้ความเชื่อมั่น
หดตัวสูง 

เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2565 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ประจำเดือน
มิถุนายน 2565 พบว่า ส่งสัญญาณปกติ จากผลของ
องค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

สำหรับแนวโน้มในช่วง 2 เดือนข้างหน้า พบว่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยยังมีสัญญาณปกติ แต่เริ่มส่งสัญญาณการขยายตัวที่ลดลง ตามทิศทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้าที่หดตัวในหลายตลาด โดยปัจจัยที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ ราคาน้ำมัน ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน สถานการณ์เงินเฟ้อ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า รวมถึงการต่อ
อายุมาตรการล็อกดาวน์ของประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย  



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) คำนวณ
ตามสูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
เดือนปัจจุบัน คือ ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา (ฉบับนี้ใช้ข้อมูลเดือนเมษายน-
พฤษภาคม 2565) 
 

การอ่านค่าระดับส่งสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
▪ สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง ส่งสัญญาณปกติ และขยายตัว 
▪ สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง  
▪ สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง ส่งสัญญาณไม่ปกติ และรุนแรง 

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย/ 

ตัวแปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น -ขาลง  
ของคลื่นวัฏจักร)  

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

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

 



ปจจัยตางประเทศปจจัยภายในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา
ปรับตัวลดลงเม่ือเทียบกับเดือนกอน เนื่องจากความเช่ือม่ันตอ
ภาระตนทุนท่ีลดระดับลง 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
อยูท่ีระดับใกลเคียงกับเดือนกอน ซึ่งเกิดจากการคลี่คลาย
ของโควิด-19 ในหลายประเทศสมาชิก 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี  
เพ่ิมข้ึนจากเดือนกอนหนาเล็กนอย จากผลของการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจญี่ปุนเปนสําคัญ

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุน 
ยังคงอยูเหนือระดับ 50.0 และมีระดับใกลเคียงกับเดือนกอนหนา 
จากปจจัยดานคําสัง่ซื้อและผลผลิตท่ียังคงเติบโตตามการสงออก

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

EWS_E = 0.94

ระดับการสงสัญญาณ : เดือนมิถุนายน 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ยอดขายรถจักรยานยนต
แมยอดขายจะชะลอตัวลง แตเม่ือเทียบกับฐานในชวงท่ีมีการระบาด
ของโควิด-19 ระลอกแรก ถือเปนยอดขายท่ีสูงตอเนื่อง 

ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามนั ฯ 
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา สาเหตุหลักเกิดจากการขยายตัว 
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

อัตราดอกเบี้ยกูยืม ฯ
มีแนวโนมทรงตัวตอไป เนื่องจากเศรษฐกิจอยูในชวงฟนตัว 

ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมทั้งหมดของไทย 
ยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา จากแรงหนุนของธุรกิจใน
ภาคบริการและการคาท่ีปรับตัวดีข้ึนตามการฟนตัวของการทองเท่ียว

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

อานรายละเอียดเพ่ิมเติม

ดัชนีการผลติของไทย
ขยายตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอนหนา โดยปรับดีข้ึนในหลายหมวด อาทิ 
หมวดยางและพลาสติก

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
มีระดับเหนือเสน 50.0 สะทอนการคาดการณวาธุรกิจ
มีแนวโนมดีข้ึนกวาปจจุบันเล็กนอย “สงสัญญาณปกติ”

- ภาคการสงออกของไทยมีแนวโนมขยายตัว
ไดตอเน่ืองตามทิศทางเศรษฐกิจโลก

- แตเริ่มไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิต
ที่ขยายตัวตามราคานํ้ามันที่ปรับสูงขึ้น

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

ประเด็นท่ีควรระวังและเฝาติดตาม
-คาเงินบาทท่ีออนคาสูงสุดในรอบ 5 ป
- ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง และผลของการสิ้นสุดมาตรการตรึงราคา
น้ํามันดีเซล

- เกิดปญหา Supply Shortage และการล็อกดาวนเมืองทาสําคัญ
ของจีน ทําใหเกิดการขาดแคลนสินคาวัตถุดิบ

รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 “สงสัญญาณปกติ”

The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)

เผยแพรวันที่ 20 มิถุนายน 2565

เฝาระวัง
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หน้าที่ 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
The Early Warning System Eastern Industry Economics.    

 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนมถิุนายน - สิงหาคม 2565 “สง่สญัญาณปกติ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

มิ.ย.65 
สถานะคลืน่ 

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

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออก 

 

ขาลง (0.94) 
 

ขาลง (0.64) 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

ยอดขายรถจักรยานยนต์ 
 

ขาลง (0.1) 
 

ขาลง (-0.4) 
ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันฯ 

 

ขาลง (0.4) 
 

ทรงตัว (0.4) 
อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมฯ 

 

ขาขึ้น (0.5) 
 

ขาขึ้น (0.6) 
ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ท้ังหมด 

 

ขาขึ้น (1.9) 
 

ขาขึ้น (2.0) 
ดัชนีการผลิตของไทย 

 

ขาขึ้น (1.9) 
 

ขาขึ้น (2.0) 
ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 
ของไทย 3 เดือนข้างหน้า  

ขาลง (1.1)  ขาลง (1.0) 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  

ขาลง (-0.7) 
 

ขาลง (-1.2) 

ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ EU 
 

ขาลง (0.4) 
 

ขาลง (0.1) 
ดัชนีช้ีนำเศรษฐกิจ OECD 

 

ขาขึ้น (0.8) 
 

ขาขึ้น (0.9) 
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุ่น  

ขาขึ้น (0.9) 
 

ขาขึ้น (1.0) 

▪ ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11) : ส่งสัญญาณปกติ ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้แม้จะชะลอตัวลง แต่เมื่อเทียบกับฐานยอดจำหน่ายในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 
ระลอกแรกยังมียอดจำหน่ายที่สูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะข้างหน้าเริ่มส่งสัญญาณของการชะลอตัวตามทิศทางของสถานะบนคลื่นวัฏจักรที่ชี้ว่าอยู่ในช่วงขาลง 

▪ ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สาเหตุหลักเกิด
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากการยกเลิกมาตรการควบคุมโควิด-19 ทำให้การใช้จ่ายในภาคบริการและสินค้าไม่คงทนขยายตัว แม้ต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น 

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

▪ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนกอ่นหน้า จากแรงหนุนของธุรกิจในภาคบริการและการค้าที่ปรับตัวดีขึ้นตามการ
ฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและความกังวลต่อการระบาดของโอมิครอน ที่เริ่มคลี่คลาย 

▪ ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยปรับดีขึ้นในหลายหมวด อาทิ หมวดยางและพลาสติกตามราคายางที่ปรับดีขึ้น 
หมวดวัสดุก่อสร้างสอดคล้องกับการก่อสร้างของภาคเอกชน รวมทั้งหมวดยานยนต์สอดคล้องกับการส่งออกในหมวดดังกล่าว  

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณปกติ ดัชนีฯ มีระดับเหนือเส้น 50.0  สะท้อนการคาดการณ์ว่าธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
เล็กน้อย ยกเว้นของกลุ่มก่อสร้างและอสังหาฯ ที่แม้ ดัชนีฯ จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50.0 จาก ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำมากเป็นสำคัญ 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อน ซ่ึงเกิดจากการคลี่คลายของโควิด-19 ในหลายประเทศสมาชิก ทำให้กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจยังคงเดินหน้าไปได้ตามปกติ ทั้งนี้ ในระยะข้างหน้าเศรษฐกิจสหภาพยุโรปมีแนวโน้ชะลอตัวลงตามปัจจัยแวดล้อมด้านลบ โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อที่ขยายตัว 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย จากผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นสำคัญ จากค่าดัชนีสะท้อน
ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในระยะข้างหน้าส่งสัญญาณการชะลอตัว ซ่ึงสอดคล้องกับทิศทางสถานะบนคลื่นวัฏจักรที่ส่งสัญญาณของการชะลอตัวในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า  

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่เหนือระดับ 50.0 และมีระดับใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากปัจจัยด้านคำส่ังซ้ือและ
ผลผลิตที่ยังคงเติบโตตามการส่งออก แม้เผชิญกับภาวะขาดแคลนวัตถุดิบบางรายการและมีสถานการณ์เงินเฟ้อที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

เผยแพร่ : 20 มิถุนายน 2565 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากความเชื่อมั่นต่อภาระต้นทุนที่ลดระดับลง ซ่ึงเป็น

ผลจากอัตราเงินเฟ้อที่ขยายตัวสูง และการคาดการณ์แนวโน้มว่าจะมีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐฯ เร็วกว่าที่คาดการณ์ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเริ่มชะลอตัว 
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โดยปัจจัยภายในประเทศทั้งหมดส่งสัญญาณปกติ ซึ่งเป็นผลจากการเปิด
ประเทศรับนักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่ส่วนหนึ่งผลักดัน
ด้วยการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การส่งออกสินค้ายังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื ่อง  
ทั ้งนี ้ จากภาวะเงินเฟ้อและต้นทุนการผลิตที่เพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้สถานะบน 
คลื่นวัฏจักรของปัจจัยองค์ประกอบในประเทศบางส่วนอยู่ในช่วงขาลง 

ด้านปัจจัยต่างประเทศส่วนใหญ่ส ่งส ัญญาณปกติในเดือนนี้  ยกเว้น 
ดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา ที ่ส ่งสัญญาณไม่ปกติเบื ้องต้น  
และมีแนวโน้มอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องหลายเดือน โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาวะ
เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้น และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

 

ประเด็นสำคัญ : 
▪ ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตะวันออกมีแนวโน้มชะลอตัวจากเดือนก่อน 
▪ ช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า ส่งสัญญาณปกติ แตม่แีนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง 
▪ ปัจจัยภายในประเทศเดือนน้ี ส่งสญัญาณปกติทั้งหมด 
▪ ปัจจัยตา่งประเทศมีเพียงสหรัฐอเมริกาที่ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น 

สร ุป : การเต ือนภ ัยเศรษฐก ิจอ ุตสาหกรรมภาคตะวันออก  
เด ือนม ิถ ุนายน 2565  ส ่งส ัญญาณปกติ เน ื ่องจาก
องค์ประกอบส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

สำหรับแนวโน้มในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ส่งสัญญาณปกต ิแต่เร่ิมชะลอตัวสู่ช่วงขาลง 
จากแรงกดดันของต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ปรับเพ่ิมขึ้น ตามราคาวัตถุดิบ พลังงาน และค่าขนส่งสินค้า รวมถึงปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 



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), ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย 
(NEW_BOT), ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH), ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย 
(BCI_TH) และดัชนีความเช ื ่อม ั ่นทางธุรกิจของไทย (3 เด ือนข้างหน้า) 
(BSI_TH_E) ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US), ดัชนีชี ้นำเศรษฐกิจ 
สหภาพยุโรป (CLI_EU19) และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD)  
ข้อมูลจากองค์การ-เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

3) ดัชนีผู ้จัดการฝ่ายจัดซื ้อภาคการผลิตของญี่ปุ ่น (PMI_JP) ข้อมูลจาก IHS 
Markit Economics. 

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

ที่มาของปัจจัยองค์ประกอบหลัก 10 ตัวแปร คัดเลือกโดยใช้แนวคิดวัฏจักรธุรกิจ 
(Business Cycle) ของ Bry & Boschan (1971) โดยการพิจารณาจุดวกกลับของเครื ่อง 
ชี ้ว ัดทางเศรษฐกิจที ่เก ิดก่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ตัวแปรชี ้นำ  
10 ต ัวแปรในระบบเตือนภัย 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  (รายงานฉบับนี้ใช้ข้อมูล
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565) 
 

การอ่านค่าระดับส่งสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ได้แก่ 
▪ สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง ส่งสัญญาณปกติ 
▪ สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น  
▪ สัญญาณไฟสีแดง หมายถงึ 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 และมีสภาวะไม่ปกติต้องเฝ้าระวัง (โดยพิจารณา
ร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)  

▪ หากมีค ่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอ ุตสาหกรรมภาคตะวันออก  
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ ไม่ปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณา
ร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)  

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