รายงานการเตื อนภั ยเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมภาคตะวั นออก
The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)
เผยแพรวันที่ 20 กันยายน 2565

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2565 “สงสัญญาณเฝาระวัง”
ระดับการสงสัญญาณ : เดือนกันยายน 2565

ดัชนีชี้นําวัฏจักรเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก (CLI_E)
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ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก
ปจจัยตางประเทศ

ปจจัยภายในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา

ยอดขายรถจักรยานยนต

คาดัชนีอยูในระดับเดียวกันกับเดือนกอน แมอัตราเงินเฟอเริ่มขยายตัว
นอยลง แตความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงมีความกังวลตอสัญญาณ
การถดถอยทางเศรษฐกิจ ราคาพลังงาน และอัตราดอกเบี้ยฯ

ยอดจําหนายเดือนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา เนื่องจากการ
สงออกชิ้นสวนและอะไหลรถจักรยานยนตลดลง

ดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามัน ฯ

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

แมคาดัชนีจะปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา แตระยะตอไปคาดวา
มีแนวโนมหดตัว จากราคาน้ํามันที่ยังคงมีความผันผวน

คาดัชนีปรับลดลงจากเดือนกอนหนา จากราคาพลังงานที่ผันผวน
และเสี่ยงตอการขาดแคลนในชวงฤดูหนาวปนี้

อัตราดอกเบี้ยกูยืม ฯ

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี

ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน เพื่อขยาย
ขอบเขตชองวางอัตราดอกเบี้ย

คาดัชนีหดตัวตอเนื่องติดตอกันเปนเดือนที่สาม จากปจจัยลบหลาย
ประการ โดยเฉพาะขอพิพาทการเมืองระหวางประเทศที่เกิดขึ้น
ตอเนื่องและมีวงกวางขึ้น

ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมดของไทย

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน

คาดัชนีขยายตัว จากปจจัยดานอุปสงคภายในประเทศทีข่ ยายตัว
ตามนโยบายการเปดประเทศในชวงที่ผานมา

คาดัชนีปรับลดลง แตยังคงอยูเหนือเสนมาตรฐาน 50.0 จากผลของ
ระดับคําสั่งซื้อใหม การสงออก และผลผลิตที่ปรับลดลง

ดัชนีการผลิตของไทย

คาดัชนีขยายตัว สะทอนภาพรวมการผลิตยังมีสภาวะที่ดี และมี
แนวโนมขยายตัวในระยะตอไป

คาดการณ 2 เดือนขางหนา

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา

คาดัชนีขยายตัวตอเนื่อง หมวดธุรกิจสวนใหญปรับตัวดีขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย
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ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2565 “สงสัญญาณเฝาระวัง”
องคประกอบของระบบ

ระดับสัญญาณ สถานะคลืน่
ระดับ-สถานะคลืน่ วัฏจักร
ก.ย.65
วัฏจักร ก.ย.65 เฉลีย่ 1-2 เดือนขางหนา

 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออก

ขาลง (-0.1)

ขาลง (-0.4)

ขาลง (0.0)
ขาลง (-0.6)
ทรงตัว (0.5)
ขาลง (0.6)
ขาลง (0.8)

ขาลง (-0.5)
ขาลง (-1.3)
ขาขึ้น (0.6)
ขาลง (-0.2)
ขาลง (0.2)

 ปจจัยภายในประเทศ
ยอดขายรถจักรยานยนต
ดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันฯ
อัตราดอกเบี้ยกูยืมฯ
ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมด

ประเด็นสําคัญ :
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนนี้ สงสัญญาณเฝาระวังในชวงขาลง
 ปจจัยภายในประเทศสวนใหญสง สัญญาณปกติ ยกเวนดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันฯ
 ปจจัยตางประเทศสงสัญญาณเฝาระวังทั้งหมด
 แนวโนม 1-2 เดือนขางหนา สงสัญญาณเฝาระวังตอเนื่อง


สรุป : การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เดือนกันยายน
2565 สงสัญญาณเฝาระวัง จากผลของปจจัยตางประเทศทั้งหมด
อยูในชวงขาลง สวนปจจัยภายในประเทศถูกกดดันจากความผัน
ผวนของราคาน้ํามัน

ป จ จั ย ภายในประเทศ ส ว นใหญ ยั ง คงส ง สั ญ ญาณปกติ ซึ่ ง เป น ผลจาก
อุ ป สงค ภ ายในที่ เ ติ บ โตจากการขยายตั ว ของภาคการท อ งเที่ ย ว ยกเว น ดั ช นี
ขาลง (0.8)
ขาลง (0.5)
ปริมาณจําหนายน้ํามันฯ ที่สงสัญญาณเฝาระวังเนื่องจากราคาน้ํามันมีความผัน
ผวน และการเดินทางที่ลดลงจากปจจัยทางธรรมชาติที่อยูในชวงฤดูมรสุม
ขาลง (-0.9)
ขาลง (-1.1)
ปจจัยตางประเทศ สงสัญญาณเฝาระวังทั้งหมด เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ขาลง (-0.5)
ขาลง (-0.7) ของตางประเทศมีแนวโนมชะลอตัว ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และโออี
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ OECD
ขาลง (-0.5)
ขาลง (-0.9) ซีดี โดยปจจัยตางประเทศอยูในชวงขาลง สะทอนไดวาตลาดสงออกหลั ก ของ
ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาค
ขาลง (-0.1)
ขาลง (-0.4) อุตสาหกรรมไทย (ภาคตะวันออก) มีแนวโนมชะลอตัว จึงควรติดตามและเฝ า
การผลิตของญี่ปุน
ระวังอยางใกลชิดในระยะตอไป
แนวโนมในชวง 1-2 เดือนขางหนา สงสัญญาณเฝาระวัง และอยูในชวงขาลงตอเนื่อง สะทอนไดวาในระยะขางหนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
อาจมีภาวะการชะลอตัว เหตุผลสําคัญเกิดจากปจจัยภายนอกประเทศที่กระทบตอระดับการสงออก ซึ่งสอดคลองกับแนวโนมในตลาดโลกที่การสงออกชะลอตัว
จากผลการเกิดขอพิพาทระหวางประเทศจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน และไตหวัน เพิ่มความกังวลตอภาวะขาดแคลนวัตถุดิบหากเกิดการคว่ําบาตรเพิ่มขึ้น
ดัชนีการผลิตของไทย
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของไทย 3 เดือนขางหนา
 ปจจัยตางประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ
ของสหรัฐอเมริกา
ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจ EU

 ยอดขายรถจักรยานยนต (CONS_TH11) : ส งสั ญญาณปกติ โดยยอดจําหนายเดือนนี้ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก อนหนา เนื่องจากมูลค าการส งออก ชิ้นสวนและอะไหล
รถจักรยานยนตลดลง และเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนเพิ่มขึ้น จากอุปสงคภายในประเทศที่ฟนตัวตามทิศทางภาคการทองเที่ยว
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร : ต่ําสุด (MNR_TH) : สงสัญญาณปกติ อัตราดอกเบี้ยเดือนนี้ปรับเพิ่มขึ้นเล็กนอย ตามมติคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ใหขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายรอยละ 0.25 ตอป เพื่อใหการกูยืมระหวางธนาคารมีขอบเขตกวางขึ้น
 ดัชนีคําสั่งซื้อใหมทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สะทอนถึงภาวะที่ดีขึ้นของคําสั่งซื้อใหมทั้งหมด
จากผลของการฟน ตัวตอเนื่องของอุปสงคภายในประเทศ ที่ขยายตัวตามนโยบายการเปดประเทศที่ผานมา ชวยกระตุนใหภาคการทองเที่ยวกับมาขยายตัวตอเนื่อง
 ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : ส งสั ญญาณปกติ ค าดั ชนี ขยายตั วเมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บช วงเดี ยวกั นของป ก อน สะท อนภาพรวมการผลิ ตยั งมี สภาวะที่ ดี เนื่ องจาก
การผลิตในหมวดชิ้นสวนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งหมวดยานยนตปรับตัวดีขึ้น ผูผลิตไดรับชิ้นสวนการผลิตจากตางประเทศเพิ่มขึ้น และมีแนวโนมขยายตัวในระยะตอไป
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) (BSI_TH_E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวตอเนื่อง หมวดธุรกิจสวนใหญปรับตัวดีขึ้นไดตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ธุรกิจกอสรางและอสังหาริมทรัพย ที่ดัชนีปรับเพิ่มขึ้นมาสูงกวาระดับ 50 ไดเปนครั้งแรกในรอบ 6 และ 20 เดือนตามลําดับ

 ดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันเบนซิน แกสโซฮอล และน้ํามันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : สงสัญญาณเฝาระวัง แมคาดัชนีจะปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอนหนา แตมี
แนวโนมที่จะหดตัวในระยะตอไป เนื่องจากราคาน้ํามันยังคงมีความผันผวน แมแนวโนมราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกจะปรับลดลง
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีอยูในระดับเดียวกันกับเดือนกอน แมอัตราเงินเฟอจะเริ่มขยายตัวนอยลง แตความเชื่อมั่น
ของนักลงทุนยังคงมีความกังวลตอสัญญาณการถดถอยทางเศรษฐกิจ ราคาพลังงาน และแนวโนมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางฯ
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับตัวลดลงตอเนื่องจากเดือนกอนหนา สะทอนวาภาวะเศรษฐกิจของ EU ในอนาคตมีแนวโนม
ชะลอตัว สาเหตุหลักเกิดจากราคาพลังงานที่มีระดับสูงแมจะปรับลดลงในระยะนี้ แตในชวงฤดูหนาวปนี้อาจเกิดภาวะขาดแคลนจากการใชมาตรคว่ําบาตรตอรัสเซีย
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีหดตัวตอเนื่องติดตอกันเปนเดือนที่สาม สะทอนถึงภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลกในระยะ
ขางหนา อีกทั้งสถานะอยูในชวงขาลงตอเนื่อง จากปจจัยหลายประการโดยเฉพาะขอพิพาทการเมืองระหวางประเทศที่เกิดขึ้นตอเนื่องและมีวงกวางขึ้น
 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีปรับลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่หาเดือน จากผลของระดับคําสั่งซื้อใหม การสงออก และ
ผลผลิตที่ปรับลดลงตอเนื่องเปนเดือนที่สอง ตามทิศทางอุปสงคภายในประเทศและนอกประเทศที่ชะลอตัว
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หนาที่ 1

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics.)
ที่มาของขอมูล
1) ยอดขายรถจักรยานยนต (CONS_TH11), ดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันเบนซิน
แกสโซฮอล และน้ํามันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18), อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
ขามคืนระหวางธนาคารต่ําสุด (MNR_TH), ดั ชนี คําสั่ งซื้ อใหม ทั้ งหมดของไทย
(NEW_BOT), ดั ช นี การผลิ ต ของไทย (PRO_TH), ดั ช นี ภ าวะธุ ร กิ จ ของไทย
(BCI_TH) และดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น ทางธุ ร กิ จ ของไทย (3 เดื อ นข า งหน า )
(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
สหภาพยุโรป (CLI_EU19) และดั ชนี ชี้ นําเศรษฐกิ จของโออี ซีดี (CLI_OECD)
ขอมูลจากองคการ-เพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)
3) ดั ช นี ผู จั ด การฝ า ยจั ด ซื้ อ ภาคการผลิ ต ของญี่ ปุ น (PMI_JP) ข อ มู ล จาก IHS
Markit Economics.
ภาคตะวั นออก 8 จั งหวั ด ไดแก ฉะเชิ งเทรา ชลบุรี ระยอง จั นทบุ รี ตราด สระแก ว
ปราจีนบุรี และนครนายก
ที่มาของปจจัยองคประกอบหลัก 10 ตัวแปร คัดเลือกโดยใชแนวคิดวัฏจักรธุรกิจ
(Business Cycle) ของ Bry & Boschan (1971) โดยการพิจารณาจุ ดวกกลั บของเครื่ อง
ชี้ วั ดทางเศรษฐกิ จที่ เกิ ดก อนเศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรมภาคตะวั นออก (ตั วแปรชี้ นํ า
10 ตั วแปรในระบบเตื อ นภั ย มี ความสามารถในการชี้ นํ า เศรษฐกิ จ อุ ตสาหกรรม
ภาคตะวั นออก 1-3 เดื อน โดยมี ความแม นยํ าในการพยากรณ เฉลี่ ยร อยละ 94.0
จากการทดสอบชวงป 2559-2563)

การอานคาระดับสงสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ไดแก
 สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง สงสัญญาณปกติ
 สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง สงสัญญาณไมปกติเบื้องตน
 สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง สงสัญญาณไมปกติรุนแรง
การอานคาดัชนีชี้นําวัฏจักร (คามาตรฐานเทากับ 0)
 หากมีคามากกวาหรือเทากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
8 จั ง หวั ด /ตั ว แปรนั้ น ๆ ขยายตั ว และมี ส ภาวะปกติ (โดยพิ จ ารณาร ว มกั บ
ขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)
 หากมีคานอยกวา 0 ไมเกิน -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ หดตัว และมีสภาวะไมปกติตองเฝาระวัง (โดยพิจารณา
รวมกับขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)
 หากมี ค า น อ ยกว า -1 หมายถึ ง เศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมภาคตะวั น ออก
8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ ไมปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณา
รวมกับขาขึ้น-ขาลง ของคลื่นวัฏจักร)
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ตอ 680604
ถึง 680606

วิธีการคํานวณ ใชแบบจําลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite)
คํานวณตามสูตรการคํานวณหาคามาตรฐาน (Normalization) โดยขอมูลที่ใชในการ
คํานวณเดือนปจจุบัน คือ ขอมูลจริงเมื่อ 2 เดือนที่ผานมา (รายงานฉบับนี้ใชขอมูล
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2565)
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