
 

The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE) 
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หมายเหตุ: - CA_TH หมายถึง ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย (ธปท.) – IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินค้านำเขา้ (ธปท.) – BSI_TH_E หมายถงึ ดัชนคีวามเชือ่มั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (ธปท.)  
             - TISI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  

- CCI_CN หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจีน (Trading Economics) – PMI_JP หมายถึง ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (IHS Markit)  
- ESI_EU หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน (European Commission) – CLI_US หรือ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD)  
* การประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ใชข้้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564 

 

ส่งสัญญาณ 
เตือนไม่ปกติ 
ระยะรุนแรง 

ระบบเตือนภัย 
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 

ส่งสัญญาณเตือนปกติ 

 

ดัชนีความเชื่อมั ่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (TISI_TH_E) : ส่งสัญญาณไม่ปกติ ค่าดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื ่อเทียบกับ 
เดือนก่อน เน่ืองจากผู้ประกอบการมองว่าหากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมไวรัส COVID-19 ควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครอบคลุมทุก
กลุ่ม จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ และจะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นตัว 

การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2564 ส่งสัญญาณเตือนปกติ : โดยปัจจัยภายในประเทศที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก่ 
ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย ยังคงขยายตัวสอดคล้องกับการส่งออกที่ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ขณะที่ปัจจัยที่ควรเฝ้าระวังเบื้องต้น ได้แก่ ดุล
บัญชีเดินสะพัดของไทย ที่ขาดดุลต่อเนื่องและคาดว่าจะยังคงขาดดุลอยู่ต่อไปจากภาคบริการตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่ฟื้นตัว ดัชนีความ
เชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) คาดว่าจะหดตัวเน่ืองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตและต้นทุน ส่วนปัจจัยที่ต้อง
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงน้ี มีเพียงระดับความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทย (3 เดือนข้างหน้า) คาดว่าจะหดตัวลดลง หากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมและสามารถลดจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ควบคู่ไปกับการเร่งฉีดวัคซีน ส่วนปัจจัยภายนอกที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้แก ่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น คาดว่าจะขยายตัวจากคำสั่งซื้อใหม่เพื่อการส่งออก ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาเปิดทำการปกติ และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา คาดว่าจะขยายตัวตามอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งน้ี ปัจจัยที่ควรเฝ้า
ระวังเบื้องต้น มีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน คาดว่าจะชะลอตัวจากภาคการผลิตที่ลดลง ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นและการเกิดภัย
ธรรมชาติในหลายมณฑลของจีน 
 

ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย (CA_TH) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ดุลบัญชีเดินสะพัดยังคงขาดดุลต่อเนื่อง สาเหตุหลักเกิดจากการขาดดุลบริการ 
รายได้ และเงินโอน สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว ขณะที่ดุลการค้ายังคงเกินดุลเล็กน้อย ตามการส่งออกที่ลดลงจากอุปสงค์
ประเทศคู่ค้าชะลอตัวตามการแพรระบาดที่รุนแรงขึ้นในบางประเทศ 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 และมีแนวโน้มลดลง
ต่อเนื่อง เนื่องจากความเชื่อมั่นในภาคการผลิต โดยกลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี ปิโตรเลียม  
ยางและพลาสติกปรับตัวลดลง ส่วนหนึ ่งจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และการติดเชื ้อไวรัส COVID-19 เป็นคลัสเตอร์ภายในโรงงาน  
ซึ่งเร่ิมส่งผลกระทบต่อการผลิตและต้นทุนของผู้ประกอบการ 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน (CCI_CN) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น ค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนถึง  
อัตราเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว โดยเป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาคการผลิต ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ราคาสูงขึ้น การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 ที่กระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการเกิดภัยธรรมชาติในหลายมณฑลของจีน 

 

ส่งสัญญาณ
เตือนไม่ปกติ 

เบื้องต้น 

ดัชนีปริมาณสินค้านำเข้าของไทย (IMV_TH) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ อยู่ในระดับใกลเคียงกับเดือนกอน โดยเป็นการขยายตัวหมวดสินค้าสินค้า
อุปโภคบริโภคตามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยา เพื่อใช้ในการรักษาและป้องกันไวรัส COVID-19 และหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางตาม
การนำเข้าเชื้อเพลิง ขณะที่หมวดสินค้าคงทนปรับลดลงจากเดือนก่อน โดยเฉพาะรถยนต์ สอดคลองกับกําลังซื้อในประเทศที่ออนแอลง 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ยังคงอยู่ที่ระดับเหนือเส้น 50 สะท้อนถึงภาคการผลิตของ
ญี่ปุ่นมีภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลจากระดับคำสั่งซื้อใหม่ อีกทั้งผลผลิตในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัว รวมถึงการส่งออกสินค้า
ไปตลาดจีนและไต้หวันยังคงขยายตัวได้ต่อเน่ือง 

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน (ESI_EU) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน สะท้อนถึงความเชื่อมั่น 
ภาคธุรกิจที่กลับมา ถึงแม้ประเทศสมาชิกบางประเทศจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพิ่มขึ้น แต่รัฐบาลยังไม่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในช่วงน้ี 
ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่สามารถดำเนินต่อไปได้ 

ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีฯ ขยายตัวน้อยลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาที่สอดคล้องกับภาพรวมตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่มีการฟื้นตัวต่อเน่ือง แต่ตัวเลขการจ้างงานเดือนสิงหาคม 2564 ที่ชะลอตัวลง สะท้อนว่า 
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์เดลตา ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน ทำให้ธุรกิจชะลอการจ้างงานและแรงงานยังไม่กลับเข้าสู่
ตลาดแรงงานจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง 

 
 

ส่งสัญญาณ
ปกติ 
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สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)    หน้าที่ 1 

รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
The Early Warning System Eastern Industry Economics. 

   

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 “ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

องค์ประกอบของระบบ 
ระดับส่งสัญญาณ

เตือนภัย 

สถานะบน 

คลื่นวัฏจักร ก.ย.64 

สถานะ 1-2 

เดือนข้างหน้า 

▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 

 

อยู่ในช่วงทรงตัว 

 

ขาขึ้น 

▪ ปัจจัยภายในประเทศ 

CONS_TH11 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาขึ้น 

CONS_TH18 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

MNR_TH 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

NEW_BOT 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

PRO_TH 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

BCI_TH 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

BSI_TH_E 
 

อยู่ในช่วงขาลง  ขาลง 

▪ ปัจจัยต่างประเทศ 

BCI_US 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

CLI_EU19 
 

อยู่ในช่วงทรงตัว 
 

ขาลง 

CLI_OECD 
 

อยู่ในช่วงขาลง 
 

ขาลง 

PMI_JP 
 

อยู่ในช่วงขาขึ้น 
 

ขาขึ้น 

ประเด็นสำคัญ: 
▪ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนนี้ ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น 

▪ ช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น แต่มีแนวโน้มกลับสู่ช่วงขาขึ้น 

▪ ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังมีสัญญาณท่ีดี ยกเว้นตลาดสหรัฐอเมริกา 

▪ ปัจจัยภายในประเทศท้ังหมดส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น 

หมายเหตุ: 1) ระดับส่งสัญญาณเตือนภัย: สีเขียว คือ ส่งสัญญาณปกติ สีเหลือง คือ ส่งสัญญาณ 
ไม่ปกติเบื ้องต้น และสีแดง คือ ส่งสัญญาณไม่ปกติรุนแรง (ทั ้งนี ้ ระดับสัญญาณเตือนภัยฯ  
มีความสามารถในการเตือนภัยฯ ล่วงหน้าในระยะสั้น ช่วงเดือนปัจจุบันและ 1-2 เดือนข้างหน้า) 
  2) สถานะบนคลื่นวัฏจักร: ตำแหน่ง (จุด) ที่ค่าวัฏจักรของตัวแปรนั้น ๆ  ดำรงอยู่ ณ เดือนนั้นๆ 
ประกอบด้วย ขาขึ้น คือ ค่าวัฏจักรตัวแปรนั้น ๆ  มีค่าบวกมากขึ้นหรือติดลบน้อยลง ทรงตัว คือ 
ค่าวัฏจักรตัวแปรนั้น ๆ มีค่าเท่ากับช่วงเดือนก่อนหน้า (ปรับฐานเพ่ือเข้าสู่ช่วงขาขึ้น/ขาลงในอนาคต 
อาจจะเป็นจุดสูงสุด/ต่ำสุดของวัฏจักร) ขาลง คือ ค่าวัฏจักรตัวแปรนั้น ๆ มีค่าบวกน้อยลงหรือติดลบ
มากขึ้น 

สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ประจำเดือน 
กันยายน 2564 พบว่า “ส่งสัญญาณไมป่กติเบื้องต้น” ทั้งน้ี แนวโน้มช่วง 
1-2 เดือนข้างหน้า พบว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมี
สัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น อยู่ในช่วงขาขึ้น เนื่องจากภาครัฐประกาศผ่อน
คลายมาตรการล็อกดาวน์ และการส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู ่ค ้าหลัก
ยังคงมีสัญญาณที่ดีต่อเน่ือง แม้จะยังคงมีการระบาดของไวรัส COVID-19 
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▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันในปีก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป 19 ประเทศในระยะต่อไปยังคงขยายตัว 
แม้ประเทศสมาชิกบางส่วนจะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ิมขึ้น แต่รัฐบาลยังคงไม่มีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ 

▪ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีขยายตัวจากช่วงเดียวกันในปีก่อน สะท้อนว่าเศรษฐกิจโลกช่วงนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่อง แม้จะมีความกังวลต่อ 
สถานากรณ์ COVID-19 แต่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ของโลกส่วนมากยังอยู่ในสถานะฟ้ืนตัว โดยเฉพาะประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา 

▪ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีมีระดับอยู่เหนือเส้น 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6 สะท้อนว่าภาคการผลิตของญี่ ปุ่นมีสภาวะดีขึ้นในเดือนนี้ 
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากระดับคำสั่งซ้ือใหม่และผลผลิตในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว และการส่งออกสินค้าไปตลาดจีนและไต้หวันยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง 

▪ ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนนี้มีอัตราการหดตัวค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากยอดขายภายในประเทศที่ลดลงตามกำลัง
ซ้ือที่ซบเซาจากสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อนหน้าสิ้นสุด ทำให้ภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์มีแนวโน้มต้องเฝ้าระวังในช่วงนี ้

▪ ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น ค่าดัชนีหดตัวสูงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน ทำให้เกิดจุดต่ำสุดที่รุนแรง
กว่าเดือนเมษายนปี 2563 สาเหตุหลักเกิดจากการบริโภคที่ลดลงจากมาตรการล็อกดาวน์ เช่น การจำกัดการเดินทางข้ามพ้ืนที่ การทำงานจากที่บ้าน และทิศทางราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยปรับตัวเพ่ิมขึ้น  

▪ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคาร : ต่ำสุด (MNR_TH) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น อัตราดอกเบ้ียยังคงอยู่ในระดับต่ำและมีแนวโน้มทรงตัว สะท้อนได้ว่าในช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจ 
ยังอยู่ในช่วงซบเซา ซ่ึงสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ให้คงอัตราดอกเบ้ียนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี เพ่ือให้เศรษฐกิจสามารถฟ้ืนตัวได้ในระยะต่อไป 

▪ ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น ค่าดัชนีหดตัวสูงจากเดือนก่อน โดยระดับคำสั่งซ้ือใหม่หดตัวสูงทั้งในและนอกภาคการผลิต ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่องจาก
มาตรการล็อกดาวน์ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักชั่วคราว โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มก่อสร้างที่มีคำสั่งให้ปิดแคมป์คนงาน กระทบต่อความต้องการใช้สินค้าวัสดุก่อสร้างในภาพรวม  

▪ ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น ค่าดัชนีปรับลดลงเกิดจุดต่ำสุดในรอบ 14 เดือน และต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยสาเหตุหลักเกิดจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดไวรัส COVID-19 ในสายการผลิต ประกอบกับคำสั่งซ้ือใหม่หดตัวทำให้ระดับการผลิตในเดือนนี้หดตัวตาม 

▪ ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น ค่าดัชนีกลับมาหดตัวสูงอีกครั้ง หลังการประกาศล็อกดาวน์ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ส่งผลด้านลบต่อความต้องการสินค้า
ภายในประเทศ ประกอบกับความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจและรายได้ที่ลดลง ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะชะลอการสั่งซ้ือสินค้าในช่วงนี้ 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนข้างหน้า) (BSI_TH_E) : ส่งสัญญาณไม่ปกติเบ้ืองต้น ค่าดัชนีต่ำกว่าระดับ 50 ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 3 สะท้อนว่าผู้ประกอบการมีมุมมองที่แย่ลงต่อ
ภาวะธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มค้าปลีกและขนส่งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกล่าสุด ประกอบกับภาคการผลิตที่มีสภาวะแย่ลงครั้งแรกในรอบ 5 เดือน 

▪ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : ส่งสัญญาณปกติ ค่าดัชนีเดือนนี้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากนักธุรกิจของสหรัฐอเมริกา
ส่วนใหญ่มีความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์เดลต้า และการจ้างงานนอกภาคเกษตรมีระดับต่ำกว่าคาดการณ์ ซ่ึงจะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวตาม 

 

ส่วนปัจจัยต่างประเทศส่งสัญญาณปกติเกือบทั้งหมด ได้แก่ ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพ
ยุโรป (CLI_EU19) ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD39) และดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) มีเพียงดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา 
(BCI_US) ที่ส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น จากปัจจัยลบของการแพร่ระบาด COVID-19 สาย
พันธุ์เดลต้า และจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ต่ำกว่าคาดการณ์  

 

ปัจจัยภายในประเทศทั้งหมดส่งสัญญาณไม่ปกติเบื้องต้น เน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก

มาตรการล็อกดาวน์ต้ังแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัว 
กิจการบางส่วนไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติ การอุปโภคบริโภคสินค้าจึงลดลง 
ไ ด้แก่ ยอดขายรถจ ักรยานยนต์  (CONS_TH11) ดัชน ีปร ิมาณจำหน ่ายน ้ำม ันฯ 
(CONS_TH18) อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคารต่ำสุด (MNR_TH) ดัชนี
คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) ดัชนีภาวะ
ธุรกิจของไทย (BCI_TH) และความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนข้างหน้า (BSI_TH_E)  
           



 

 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)    หน้าที่ 2 

ข้อมูลประกอบรายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  
(The Early Warning System Eastern Industry Economics.) 

ดัชนีชี้นำวัฏจักรทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 8 จังหวัด 

ดัชนีชี้นำวัฏจักรฯ ของปัจจัยภายในประเทศ 7 ตัวแปร ดัชนีชี้นำวัฏจักรฯ ของปัจจัยต่างประเทศ 4 ตัวแปร (คู่ค้าหลัก) 
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ความกังวลต่อ COVID เดลต้า

 

ดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจและค่าวัฏจักรปัจจัยองค์ประกอบหลักของระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 8 จังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

▪ ด ัชนีช ี ้นำว ัฏจ ักรทางเศรษฐกิจอ ุตสาหกรรมภาคตะว ันออก 8 จ ังหวัด  
เดือนกันยายน 2564 มีระดับอยู ่ที ่ -0.03 สะท้อนว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ภาคตะวันออกเดือนนี้มีสัญญาณของการหดตัว และจากการพิจารณาสถานะบน
คลื่นวัฏจักรในช่วงนี้อยู่ในสถานะที่อาจจะผ่านพ้นจุดต่ำสุดจากวิกฤต COVID-19 
ระลอกปัจจุบัน เนื่องจากปัจจัยด้านอุปสงค์ต่างประเทศและการประกาศผ่อนคลาย
มาตรการล็อกดาวน์บางส่วน ที่ช่วยหนุนให้เกิดความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้น 

▪ คาดการณ์อนาคต 1-2 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีคาดการณ์ที่ระดับ 0.12 ขยายตัวจาก
สถานะในเดือนปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
บางส่วน จะช่วยเสริมให้ก ิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้อีกคร้ัง  
จึงอนุมานได้ว่า เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกจะขยายตัวผ่านพ้นจุดต่ำสุด 
และจะมีสภาวะปกติในระยะ 1-2 เดือนต่อจากน้ี  

▪ ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวัง คือ สถานการณ์ COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าในประเทศคู่ค้า 
การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตที่ซบเซา รายได้และกำลังซื้อภายในประเทศหดตัว 

หมายเหตุ: ดัชนีวัฏจักรของปัจจัยต่างประเทศ 4 ตัวแปร (คู่ค้าหลัก)แต่ละตัวแปรคำนวณจากแบบจำลอง
ค่ามาตรฐาน (Normalization) (ค่ายิ่งมากยิ่งดี โดยค่า 0 เป็นค่ามาตรฐาน) 

ที่มาของข้อมูล 
1) ยอดขายรถจักรยานยนต์ (CONS_TH11), ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และ

น้ำมันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18), อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคารต่ำสุด (MNR_TH), 
ดัชนีคำสั่งซ้ือใหม่ทั้งหมดของไทย (NEW_BOT), ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH), ดัชนีภาวะธุรกิจ
ของไทย (BCI_TH) และดัชนีความเชื ่อมั ่นทางธุรกิจของไทย (3 เด ือนข้างหน้า) (BSI_TH_E)  
ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US), ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) 
และดัชนีชี ้นำเศรษฐกิจของโออีซีด ี (CLI_OECD) ข้อมูลจากองค์การ-เพื ่อความร่วมมือและ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

3) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุ่น (PMI_JP) ข้อมูลจาก IHS Markit Economics. 

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

ที่มาของปัจจัยองค์ประกอบหลัก 11 ตัวแปร คัดเลือกโดยใช้แนวคิดวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) 
ของ Bry & Boschan (1971) โดยการพิจารณาจุดวกกลับของเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เกิดก่อนเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ตัวแปรชี้นำ 11 ตัวแปรในระบบเตือนภัย มีความสามารถในการชี้นำเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภาคตะวันออก 1-3 เดือน โดยมีความแม่นยำในการพยากรณ์เฉลี่ยร้อยละ 94.0 จากการทดสอบ
ช่วงปี 2559-2563) 

วิธีการคำนวณ ใช้แบบจำลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite) คำนวณตาม
สูตรการคำนวณหาค่ามาตรฐาน (Normalization) โดยข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเดือนปัจจุบัน คือ 
ข้อมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา (รายงานฉบับนี้ใช้ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2564 ในการคำนวณ) 
 

หมายเหตุ: ดัชนีชี้นำวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก คำนวณจากแนวคิดดัชนีผสม โดยใช้แบบจำลอง
ค่ามาตรฐาน (Normalization) คำนวณ 11 ต ัวแปรชี ้นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะว ันออก 8 จ ังหวัด   
(ค่ายิ่งมากยิ่งดี โดยค่า 0 เป็นค่ามาตรฐาน) 

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

การอ่านค่าดัชนีชี้นำวัฏจักร (ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0) 
▪ หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ  

ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของคล่ืนวัฏจักร)  
▪ หากมีค่าน้อยกว่า 0 ไม่เกิน -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ  

หดตัว และมีสภาวะไม่ปกติเบ้ืองต้น (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของคล่ืนวัฏจักร)  
▪ หากมีค่าน้อยกว่า -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 8 จ ังหวัด /ต ัวแปรนั ้น ๆ  

หดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณาร่วมกับขาขึ้น-ขาลง ของคล่ืนวัฏจักร)  
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
โทร 02 430 6806 ต่อ 680604-6 

หมายเหตุ: ดัชนีวัฏจักรของปัจจัยภายในประเทศ 7 ตัวแปร แต่ละตัวแปรคำนวณจากแบบจำลอง 
ค่ามาตรฐาน (Normalization) (ค่ายิ่งมากยิ่งดี โดยค่า 0 เป็นค่ามาตรฐาน) 
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