รายงานการเตื อนภั ยด้ านเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมของไทย
The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE)

เผยแพรวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ระบบเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 “สงสัญญาณปกติ”
ระดับการสงสัญญาณ : เดือนธันวาคม 2564

ดัชนีชี้นําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
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2.0

เปดประเทศ
ยกเลิกเคอรฟว

1.0

เฝาระวัง

0.67

0.0
-1.0

ล็อกดาวน ก.ค.64

-2.0

EWS_E

-3.0

วิกฤต COVID-19 ป 63

-4.0
M12/61

M4/62

M8/62

M12/62

M4/63

M8/63

M12/63

M4/64

M8/64

M12/64

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก
ปจจัยภายในประเทศ

ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทยปกติ

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย 3 เดือนขางหนา

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน

ขยายตัวจากชวงเดียวกันในปกอน ตามการเติบโตของการนําเขาสินคาทุน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 ไดอยางตอเนื่องเปนเดือนที่ 3 จากความ
เชื่อมั่นที่เพิม่ ขึน้ ของคําสั่งซื้อใหมและการผลิต

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน ภายหลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการ
ควบคุมโควิด-19 และเปดประเทศ รวมถึงภาคการสงออกขยายตัวไดดี

ยังคงขาดดุลตอเนื่อง จากดุลบริการ รายไดปฐมภูมิ และรายไดทุติยภูมิ
ที่ขาดดุลตอเนือ่ ง 12 เดือน
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“สงสัญญาณปกติ”

- มีแนวโนมขยายตัวในชวงขาขึ้น
- การสงออกมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตอเนื่อง
- อุปสงคภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึน้

สามารถอานรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยแสกนคิวอารโคด

มีสภาวะดีขึ้น ตามทิศทางระดับผลผลิตที่ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตเดือน
เมษายน โดยเฉพาะกลุมสินคาอิเล็กทรอนิกส
ขยายตัวสูงตอเนื่อง ตามทิศทางการคาโลกที่ขยายตัว และความเชื่อมั่น
ตอนโยบายควบคุมโควิด-19 สายพันธโอมิครอน

ขยายตัวตามปจจัยดานอุปสงคที่เติบโตในชวงปลายป เนื่องจากความ
เชื่อมั่นที่มีตอ นโยบายของรัฐทีจ่ ะไมใชมาตรการล็อกดาวน

หดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากตนทุนการผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะราคาถานหิน เหล็ก และเคมีภัณฑ

ปจจัยบวก

ปจจัยลบ

เปดประเทศ
รับนักทองเที่ยว
ยกเลิกเคอรฟว
จําหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล

ราคานํ้ามัน
เชื้อเพลิงสูงขึ้น
เฝาระวังโควิด-19
โอมิครอน

อุปสงคทั้งใน-นอก
ประเทศขยายตัว

ตนทุนการผลิต
ปรับตัวสูงขึ้น

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

รายงานการเตื อนภั ยเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมภาคตะวั นออก
The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)

เผยแพรวันที่ 20 ธันวาคม 2564

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 “สงสัญญาณปกติ”
ระดับการสงสัญญาณ : เดือนธันวาคม 2564

ดัชนีชี้นําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย (CLI_IE)
>0 ภาวะปกติ, = 0 ทรงตัว, <0 ภาวะไมปกติ
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ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก
ปจจัยตางประเทศ

ปจจัยภายในประเทศ

ยอดขายรถจักรยานยนต

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของสหรัฐอเมริกา

ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน แตปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน
กอน เนื่องจากกําลังซื้อและการสงออกเริม่ ฟน ตัว

เศรษฐกิจยังสามารถขยายตัวไดตอเนื่อง หากภาครัฐไมมีนโยบายลอค
ดาวนและขยายขอกําหนดการฉีดวัคซีนใหเข็มงวดกวากวาเดิม

ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามัน ฯ

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

หดตัวมากเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เกิดจากราคาขายปลีก
ปรับตัวสูงขึ้น

ขยายจากจากชวงเดียวกันของปกอน แมบางประเทศมีการประกาศ
มาตรการล็อคดาวน แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนอื่น ๆ ยังคงดําเนิน
ตอไปได

อัตราดอกเบี้ยกูยืม ฯ

มีแนวโนมทรงตัวตอไป เนื่องจากเศรษฐกิจอยูในชวงฟน ตัว จําเปนตองคง
อัตราดอกเบี้ยไวในอัตราเดิม

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี

ขยายตัวตอเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา ความตองการสินคา
ภายในประเทศและคําสั่งซื้อใหมจากลูกคาตางประเทศขยายตัวรองรับ
การเปดประเทศและเทศกาลสงทายป

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน

ขยายจากจากชวงเดียวกันของปกอน และมีแนวโนมขยายตัวไดตอ เนื่อง
นักลงทุนมองวารัฐบาลทั่วโลกจะสามารถควบคุมสถานการณได

ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมดของไทย

คาดัชนีอยูเหนือระดับ 50 สะทอนวาภาคการผลิตของญี่ปุนมภาวะที่ดขี ึ้น
การผลิตขายตัวสูงสุดนับจากเดือนเมษายนที่ผานมา

ดัชนีการผลิตของไทย

ขยายตัวตอเนื่องจากเดือนกอนหนา เนื่องจากภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้น
และผลิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่
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ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย

จากการผอนคลายมาตรการลอคดาวนของภาครัฐ กระตุนใหเกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหนุนใหอุปสงคภายในประเทศขยายตัว

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา

ความเชื่อมั่นเพิม่ ขึน้ ทุกองคประกอบ และเกือบทุกหมวดธุรกิจ การเกิด
เชื้อไวรัสสายพันธไหม นักลงทุนมองวายังไมกระทบตอเศรษฐกิจและ
การสงออกในระยะนี้
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โดยแสกนคิวอารโคด
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“สงสัญญาณปกติตอ เนื่อง”

- ปจจัยสวนมากมีแนวโนมขยายตัว
ในชวงขาขึ้น
- ชวงฤดูการทองเที่ยวสงทายป สงให
อุปสงคของภาคตะวันออกขยายตัวไดดี

ประเด็นที่ควรระวังและเฝาติดตาม

- ปญหาราคาพลังงาน ที่สงผลกระทบตอตนทุนการผลิตและการขนสง
- การขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและการกอสราง

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

The Early Warning System Industry Economics: (EWS-IE)
การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565 สงสัญญาณเตือนปกติ : โดยปจจัยภายในประเทศที่อยูในเกณฑปกติ
ไดแก ดัชนีปริมาณสินคานําของไทย ขยายตัวสอดคลองกับการสงออกที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) ขยายตัว
ตอเนื่องจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกองคประกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ และดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนขางหน า)
ขยายตัวจากความเชื่อมั่นภาคสงออกที่มีแนวโนมขยายตัวตามอุปสงคในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และปจจัยที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิดในชวงนี้ มีเพียงดุลบัญชี
เดินสะพัดของไทย ยังคงขาดดุล แตคาดวาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเนื่องจากการขาดดุลที่นอยลงเมื่อเทียบกับเดือนกอน สวนปจจัยภายนอกที่อยูในเกณฑปกติ
ไดแก ดัชนีภาคการผลิตของญี่ปุน ยังคงอยูเหนือระดับเสน 50 สะทอนถึงภาคการผลิตของญี่ปุนกลับมามีสภาวะที่ดีขึ้นอยางแข็งแกรง และดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจของยูโรโซน คาดวาขยายตัวจากสภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในระยะขางหนาที่มีแนวโนมดีขึ้น ขณะที่ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
คาดวายังคงขยายตัวสอดคลองกับการประกาศแผนรับมือโควิด-19 สายพันธุโอมิครอน ทั้งนี้ ปจจัยภายที่ควรเฝาระวังอยางใกลชิด ไดแก ดัชนีความเชื่อมั่น
ผูบริโภคของจีน คาดวาจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นของภาคการผลิต

ระบบเตือนภัย
เดือนธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ 2565
สงสัญญาณเตือนปกติ

สงสัญญาณ
ปกติ

สงสัญญาณ
เตือนไมปกติ
ระยะรุนแรง

CA_TH

IMV_TH

BSI_TH_E

TISI_TH_E

CCI_CN

PMI_JP

ESI EU

CLI_US

ดัชนีปริมาณสินคานําเขาของไทย (IMV_TH) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีฯ ขยายตัว เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปกอนกอน โดยหมวดวัตถุดิบและสินคา
ขั้นกลาง ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน โดยเฉพาะการนําเขาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการนําเขาสินคาทุนจากการนําเขาโทรศัพทมือถือรุนใหม
สอดคลองกับการสงออกที่เพิ่มขึ้นตามการฟนตัวของอุปสงคประเทศคูคา
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) (BSI_TH_E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50 ไดอยางตอเนื่องเปน
เดือนที่ 3 จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกองคป ระกอบและเกือบทุกหมวดธุรกิจ ยกเวนกลุมผลิตเหล็ก ที่ความเชื่อมั่นปรับลดลงในเกือ บทุ ก
องคประกอบ และกลุมอสังหาริมทรัพยและกอสราง ที่ยังอยูในระดับต่ํากวา 50 สะทอนความเชื่อมั่นของธุรกิจกลุมนี้ที่ยังคงแยลงจากปจจุบัน
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนขางหนา) (TISI_TH_E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกอน จากการ
ที่ผูประกอบการเชื่อมั่นวาเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นภายหลังจากภาครัฐผอนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 อยางตอเนื่อง รวมถึงการเปดประเทศ
รับนักทองเที่ยวตางชาติตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผานมา อีกทั้ง ภาคการสงออกยังคงมีแนวโนมขยายตัวตามอุปสงคในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุน (PMI_JP) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีฯ ยังคงอยูเหนือระดับเสน 50 สะทอนถึงภาคการผลิตของ
ญี่ปุนกลับมามีสภาวะที่ดีขึ้นอยางแข็งแกรง โดยระดับผลผลิตขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา เนื่องจากปญหาการขาดแคลนสินคาขั้นกลาง
ที่จะใชผลิตสินคามีมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีสภาพคลองในการจัดหาดีขึ้นจากชวงกอน
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน (ESI_EU) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีฯ ขยายตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปกอน สะทอนสภาวะเศรษฐกิจของ
สหภาพยุโรปในระยะขางหนามีแนวโนมที่ดีขึ้น ตามทิศทางการคาโลกที่ขยายตัวตอเนื่อง แมจะมีการประกาศล็อกดาวนในบางประเทศ ขณะที่สวนใหญ
จะเนนใชมาตรการล็อกดาวนเฉพาะพื้นที่ที่การระบาดมีความรุนแรง เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนอื่น ๆ ยังคงดําเนินตอไปได
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (CLI_US) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีฯ ยังคงขยายตัวเทียบกับชวงเดียวกันในปกอน สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกาที่ยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง สอดคลองกับการประกาศแผนรับมือโควิด-19 สายพันธุโอมิครอน ที่เนนการฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรอง โดยไม
มีนโยบายล็อกดาวนและจะไมขยายขอกําหนดการฉีดวัคซีนใหเขมงวดมากกวาปจจุบันที่บังคับใชอยู
ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย (CA_TH): สงสัญญาณไมปกติ ยังคงขาดดุล โดยขาดดุลนอยกวาเดือนกอน จากดุลบริการ รายไดปฐมภูมิ และรายไดทุติยภูมิ ที่
ขาดดุลลดลง ตามรายจายกําไรและเงินปนผลสงกลับของบริษัทตางชาติที่นอยลงเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดุลการคาเกินดุลลดลงเล็กนอย ขณะที่ดุลการชําระเงินได
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินดุล เมื่อเทียบกับเดือนกอน
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคของจีน (CCI_CN): สงสัญญาณไมปกติ คาดัชนีฯ หดตัวเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในปกอน สะทอนภาวะเศรษฐกิจจีนที่เติบโต
ในอัตราที่ชะลอตัวลง โดยภาคการผลิตถูกกดดันจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ ถานหิน เหล็ก และเคมีภัณฑ ที่ราคายังคงสูงตอเนื่อง รวมถึงปญหา
พลังงานขาดแคลนที่อาจลากยาวขามชวงฤดูหนาวของป ขณะที่ภาคบริการไดรับผลกระทบจากการปดเมืองเพื่อสกัดกั้นการแพรระบาดของโควิด-19
หลังจากพบการแพรระบาด อีกทั้ง ความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพยจากการผิดนัดชําระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญของจีน

หมายเหตุ: - CA_TH หมายถึง ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย (ธปท.) – IMV_TH หมายถึง ดัชนีปริมาณสินคานําเขา (ธปท.) – BSI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) (ธปท.)
- TISI_TH_E หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนขางหนา) (สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย)
- CCI_CN หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคจีน (Trading Economics) – PMI_JP หมายถึง ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุน (IHS Markit)
- ESI_EU หมายถึง ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของยูโรโซน (European Commission) – CLI_US หรือ ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (OECD)
* การประมวลผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ใชขอมูลเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
The Early Warning System Eastern Industry Economics.
เผยแพร: 20 ธันวาคม 2564

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 “สงสัญญาณปกติ”
องคประกอบของระบบ

ระดับสัญญาณ

สถานะบน

สถานะ 1-2

เตือนภัย

คลื่นวัฏจักร ธ.ค.64

เดือนขางหนา

 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อยูในชวงขาขึ้น

ภาคตะวันออก

ขาขึ้น

 ปจจัยภายในประเทศ
ยอดขายรถจักรยานยนต

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

ดัชนีปริมาณจํานวนน้าํ มันฯ

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

อัตราดอกเบี้ยกูยืมฯ

อยูในชวงทรงตัว

ขาขึ้น

ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมด

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

ดัชนีการผลิตของไทย

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของไทย 3 เดือนขางหนา

 ปจจัยตางประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ EU
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ OECD
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาค
การผลิตของญี่ปุน

อยูในชวงขาลง

ขาลง

อยูในชวงทรงตัว

ขาขึ้น

อยูในชวงขาลง

ขาลง

อยูในชวงขาขึ้น

ขาขึ้น

หมายเหตุ: 1) ระดับ สงสัญ ญาณเตือ นภัย: คือ สงสัญญาณปกติ คือ สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน
และ
คือ สงสัญญาณไมปกติรุนแรง (เตือนภัยระยะสั้นในเดือนปจจุบันและ 1-2 เดือนขางหนา)

ประเด็นสําคัญ:
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนนี้ สงสัญญาณปกติตอเนื่อง
 ชวง 1-2 เดือนขางหนา สงสัญญาณปกติ และมีแนวโนมอยูในชวงขาขึ้น




การเปดประเทศและคลายล็อกดาวน ชวยกระตุนอุปสงคใหขยายตัว



โควิด-19 โอมิครอน ยังไมกระทบตอเศรษฐกิจประเทศคูคาในระยะนี้

สรุป : การเตื อนภั ย เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคตะวั นออก ประจํ า เดื อนธันวาคม 2564
พบวา สงสัญ ญาณปกติ เนื่องจากองคป ระกอบหลักเกือบทั้งหมดขยายตัวในชวงขาขึ้ น
โดยปจจัยภายในประเทศขยายตัวตามการใชมาตรการเปดประเทศและคลายล็อกดาวน ทําให
ปจจัยสวนใหญสงสัญ ญาณปกติ ไดแก อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคารต่ําสุด
(MNR_TH) ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH)
ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
(BSI_TH_E) มีเพียงยอดขายรถจักรยานยนต (CONS_TH11) และดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามัน
(CONS_TH18) ที่ ส งสั ญ ญาณไม ป กติ เบื้ อ งต น ส ว นป จ จั ย ต า งประเทศส ง สั ญ ญาณปกติ
ทั้ ง หมดในเดื อนนี้ ได แ ก ดั ช นี ชี้ นํ า เศรษฐกิ จ สหภาพยุ โรป (CLI_EU) ดั ช นี ชี้ นํ า เศรษฐกิ จ
ของโออี ซี ดี (CLI_OECD) และดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ทางธุ รกิ จ สหรั ฐ อเมริ ก า (BCI_US) และ
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ทั่ วโลกที่ มองว า โควิ ด-19 สายพั นธุ โอมิ ครอน จะไม กระทบต อเศรษฐกิ จและอุ ปสงค ของโลก
สําหรับแนวโนมในชวง 1-2 เดือนขางหนา พบวา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
มี สัญ ญาณปกติ แ ละอยู ในช ว งขาขึ้ น เนื่ องจากการประกาศเป ดประเทศรับ นั ก ท อ งเที่ ย ว
ต างชาติแ ละช ว งฤดู ก าลท อ งเที่ ย วส งท ายป ที่ จ ะช ว ยกระตุ น ใหอุ ป สงค ข องภาคตะวั น ออก
ขยายตัวไดดี

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร : ต่ําสุด (MNR_TH) : สงสัญญาณปกติ อัตราดอกเบี้ยมีแนวโนมทรงตัวในระดับเดิมตอไป เนื่องจากเศรษฐกิจยังอยูในชวงฟนตัว จึงจําเปนตองคงอัตราดอกเบี้ย
ไวในอัตราเดิม แมอัตราเงินเฟอโดยทั่วไปจะขยายตัวแตเปนเพียงระยะสั้น ตามสถานการณราคาสินคาพืชผัก และน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้น
 ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน เนื่องจากการยกเลิกเคอรฟวและอนุญาตใหรานอาหารจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได
ในบางพื้นที่ สงผลใหความตองการสินคาในประเทศขยายตัว ประกอบกับคําสั่งซื้อใหมจากลูกคาตางชาติที่ปรับเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลเฉลิมฉลองสงทายป
 ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีปรับขยายตัวตอเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกอน เนื่องจากความตองการสินคาภายในประเทศที่ขยายตัวไดดี สอดรับกับมาตรการเปดประเทศและ
ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน ทําใหหมวดธุรกิจในภาคการผลิตกลับมาปรับตัวดีขึ้นในเดือนนี้ โดยเฉพาะกลุมผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่คาดัชนีอยูเหนือระดับ 50 เปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน
 ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย (BCI_TH) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวเหนือเสน 50 เปนครั้งแรกในรอบ 7 เดือน เปนผลจากการคลายมาตรการล็อกดาวนของภาครัฐ ที่ชวยกระตุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ที่จะหนุนใหอุปสงคภายในประเทศขยายตัว โดยกลุมการผลิตที่มีระดับคําสั่งซื้อใหมภายในประเทศขยายตัวไดดี คือ กลุมผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) (BSI_TH_E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีกลับมาขยายตัวตอเนื่องอยูเหนือเสน 50.0 ติดตอกันเปนเดือนที่ 3 จากความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในทุกองคประกอบ
และเกือบทุกหมวดธุรกิจ แมจะเกิดการเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุโอมิครอน แตนักลงทุนยังคงมองวาจะไมกระทบตอเศรษฐกิจและการสงออกในระยะนี้
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีเดือนนีย้ ังคงขยายตัวจากชวงเดียวกันในปกอน สะทอนวานักลงทุนสหรัฐอเมริกามีมุมมองวาเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวไดตอเนื่อง
สอดคลองกับการประกาศแผนรับมือโควิด-19 สายพันธุโอมิครอน ที่เนนการฉีดวัคซีนและตรวจคัดกรอง โดยไมมีนโยบายล็อกดาวนและจะไมขยายขอกําหนดการฉีดวัคซีนใหเขมงวดมากกวาปจจุบันที่บังคับใชอยู
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวจากชวงเดียวกันในปกอน สะทอนวาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในระยะขางหนามีแนวโนมสดใส ตามทิศทางการคาโลกที่ขยายตัว
ตอเนื่อง แมจะมีการประกาศล็อกดาวนในบางประเทศ แตสวนใหญจะเนนใชมาตรการล็อกดาวนเฉพาะพื้นที่ที่มีการแพรระบาดรุนแรง เพื่อใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจสวนอื่น ๆ ยังคงดําเนินตอไปได
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวจากชวงเดียวกันในปกอน สะทอนวาเศรษฐกิจของโลกในระยะขางหนามีแนวโนมขยายตัวไดตอเนื่อง ตามนโยบายการเปดประเทศ
และเศรษฐกิจชองประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ถึงแมจะเกิดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุใหม แตนักลงทุนสวนใหญยังมองวารัฐบาลทั่วโลกจะสามารถควบคุมสถานการณได
 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีอยูเหนือเสน 50 ติดตอกันเปนเดือนที่ 10 สะทอนวาภาคการผลิตของญี่ปุนกลับมามีสภาวะดีขึ้นอยางแข็งแกรง โดยระดับ
ผลผลิตขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา เนื่องจากปญหาการขาดแคลนสินคาขั้นกลางที่จะใชผลิตสินคามีมากขึ้น โดยเฉพาะสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกสเริ่มมีสภาพคลองในการจัดหาดีขึ้นจากชวงกอน
 ยอดขายรถจักรยานยนต (CONS_TH11) : สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน ยอดขายรถจักรยานยนตเดือนนี้ยังคงหดตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันในปกอน แตเริ่มปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน เนื่องจากกําลังซื้อ
ภายในประเทศเริ่มทยอยฟนตัวหลังการประกาศคลายล็อกดาวน ขณะที่การสงออกมีแนวโนมฟนตัวไดแบบคอยเปนคอยไป
 ดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันเบนซิน แกสโซฮอล และน้ํามันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน คาดัชนีหดตัวสูงจากชวงเดียวกันในปกอน สาเหตุหลักยังคงเกิดจากราคาน้ํามัน
ขายปลีกปรับตัวสูงขึ้น ทําใหความตองการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง ประกอบกับกําลังซื้อภายในประเทศยังอยูในชวงเริ่มตนฟนตัว
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รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics.)
ที่มาของขอมูล
1) ยอดขายรถจั ก รยานยนต (CONS_TH11), ดั ชนี ปริ มาณจํ าหน ายน้ํ ามั น เบนซิ น
แกสโซฮอล และน้ํามันดีเซล (ปรับฤดู กาล) (CONS_TH18), อั ตราดอกเบี้ ยเงินกู ยื ม
ข ามคื น ระหว างธนาคารต่ํ าสุ ด (MNR_TH), ดั ช นี คํ า สั่ งซื้ อ ใหม ทั้ งหมดของไทย
(NEW_BOT), ดั ช นี ก ารผลิ ต ของไทย (PRO_TH), ดั ช นี ภ าวะธุ ร กิ จ ของไทย
(BCI_TH) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) (BSI_TH_E)
ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย
2) ดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ สหรั ฐ อเมริ ก า (BCI_US), ดั ช นี ชี้ นํ า เศรษฐกิ จ
สหภาพยุ โ รป (CLI_EU) และดั ช นี ชี้ นํ า เศรษฐกิ จ ของโออี ซี ดี (CLI_OECD)
ขอมูลจากองคการ-เพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
3) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) ขอมูลจาก IHS Markit
Economics.
ภาคตะวั นออก 8 จั งหวั ด ได แก ฉะเชิ งเทรา ชลบุ รี ระยอง จั นทบุ รี ตราด สระแก ว
ปราจีนบุรี และนครนายก
ที่ม าของปจจัย องคป ระกอบหลัก 8 ตั วแปร คัดเลื อกโดยใชแนวคิดวัฏจักรธุรกิ จ
(Business Cycle) ของ Bry & Boschan (1971) โดยการพิ จารณาจุ ดวกกลั บของเครื่ อง
ชี้ วั ดทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดก อ นเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมภาคตะวั น ออก (ตั วแปรชี้ นํ า
11 ตั วแปรในระบบเตื อ นภั ย มี ความสามารถในการชี้ นํ าเศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม
ภาคตะวั น ออก 1-3 เดื อ น โดยมี ความแม น ยํ าในการพยากรณ เฉลี่ ย ร อ ยละ 94.0
จากการทดสอบชวงป 2559-2563)

การอานคาระดับสงสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ไดแก
 สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง สงสัญญาณปกติ
 สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน
 สัญญาณไฟสีแดง สงสัญญาณไมปกติรุนแรง
การอานคาดัชนีชี้นําวัฏจักร (คามาตรฐานเทากับ 0)
 หากมีคามากกวาหรือเทากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
8 จั งหวั ด /ตั ว แปรนั้ น ๆ ขยายตั ว และมี สภาวะปกติ (โดยพิ จ ารณาร ว มกั บ
ขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)
 หากมีคานอยกวา 0 ไมเกิน -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
8 จั งหวั ด/ตั วแปรนั้ น ๆ หดตั ว และมี สภาวะไม ป กติ เบื้ อ งต น (โดยพิ จ ารณา
รวมกับขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)
 หากมี ค า น อ ยกว า -1 หมายถึ ง เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคตะวั น ออก
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ หดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณารวมกับ
ขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 02 202 3916

วิธีการคํานวณ ใชแบบจําลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite)
คํานวณตามสูตรการคํานวณหาคามาตรฐาน (Normalization) โดยขอมูลที่ใชในการ
คํานวณเดือนปจจุบัน คือ ขอมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผานมา (ตุลาคม 2564)
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