
ปจจัยตางประเทศปจจัยภายในประเทศ

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา
คาดัชนีชะลอตัว จากผลของการข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพ่ือลด
ปญหาเงินเฟอของสหรัฐฯ ทําใหการลงทุนชะลอตัวตอเนื่อง 

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป 
คาดัชนีชะลอตัว สาเหตุหลักเกิดจากราคาพลังงานและอาหาร
ท่ีมีระดับสูง และความทาทายจากความผันผวนของตลาดการเงิน

ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี  
คาดัชนีชะลอตัว จากปจจัยลบหลายประการ ไดแก เศรษฐกิจโลกมี
แนวโนมชะลอตัว ขอพิพาทการเมืองระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึน
ตอเนื่องและมีวงกวางข้ึน

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุน 
คาดัชนีชะลอตัว จากภาวะอุปสงคท่ีออนแอ ระดับคําสั่งซื้อใหมและ
ผลผลิตมีการปรับลดลง ตามแรงกดดันดานเงินเฟอท่ีสูง

EWS_E = -0.01

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

ระดับการสงสัญญาณ : เดือนพฤศจิกายน 2565

ระดับการสงสัญญาณเตือนภัยของปจจัยองคประกอบหลัก

ยอดขายรถจักรยานยนต
ยอดจําหนายเดือนนี้ปรับเพ่ิมข้ึน จากการสงออกท่ีขยายตัวท้ัง
รถจักรยานยนตท่ีผลิตในประเทศ และนําเขามาประกอบ

ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามนั ฯ 
คาดัชนีชะลอตัว เนื่องจากแนวโนมราคาน้ํามันในระยะตอไปมีความ
ผันผวน และผูผลิตน้ํามันรายใหญในกลุมโอเปค ลดกําลังการผลิต

อัตราดอกเบี้ยกูยืม ฯ
อัตราดอกเบี้ยปรับเพ่ิมข้ึนเล็กนอย เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม
ฟนตัวชัดเจนข้ึน และเพ่ือลดความรอนแรงของอัตราเงินเฟอ

ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมทั้งหมดของไทย 
คาดัชนีชะลอตัว จากปจจัยเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว แตจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเติบโตตอเนื่อง ชวยใหอุปสงคภายในประเทศฟนตัว

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

อานรายละเอียดเพ่ิมเติม

ดัชนีการผลติของไทย
คาดัชนีขยายตัว โดยผลิตสินคาเพ่ือตอบสนองภาคบริการและคาปลีก

ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย 3 เดือนขางหนา
คาดัชนีชะลอตัว แตอยูเหนือเสนมาตรฐานจากแนวโนมการฟนตัวของ
ภาคการทองเท่ียว ท่ีเร่ิมเขาสูชวงฤดูกาลทองเท่ียวอีกคร้ัง

รายงานการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
เดือนพฤศจิกายน 2565 “สงสัญญาณเฝาระวัง”

The Early Warning System Eastern Industry Economics: (EWS_E)
เผยแพรวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
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เฝาระวัง

แนวโนมในอนาคต

สงสัญญาณจากปจจัยภายนอกที่กระทบตอการผลิตและสงออก ไดแก ราคา
พลังงานและวัตถุดิบยังมีความผันผวน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของประเทศคูคาสําคัญ และแนวโนมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ
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คาดการณ 6 เดือนขางหนา (พ.ย.65 ถึง เม.ย.66)

คาดการณ 4-6 เดือน (ก.พ.-มี.ค.66)  “สงสัญญาณปกติ” 
คาดัชนีเฉลี่ย 3 เดือน = 0.14 

คาดการณ 2 เดือน (ธ.ค.65 – ม.ค.66) “สงสัญญาณเฝาระวัง”
คาดัชนีเฉลี่ย 2 เดือน = -0.04

สงสัญญาณจากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมีแนวโนมเขาสูภาวะปกติ จาก

ตนทุนการผลิตที่ปรับตัวดีขึ้น และการทองเที่ยวรวมถึงการบริโภคภายในภูมิภาคที่เพ่ิมขึ้น 



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หนาท่ี 1 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
The Early Warning System Eastern Industry Economics.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของระบบ 
ระดับสัญญาณ 

พ.ย.65 

สถานะคลืน่ 

วัฏจักร พ.ย.65 

ระดับ-สถานะคลืน่วัฏจักร  

เฉลี่ย 1-2 เดือนขางหนา 

 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก  

ขาลง (-0.01) 
 

ขาลง (-0.04) 

 ปจจัยภายในประเทศ 

ยอดขายรถจักรยานยนต 
 

ขาลง (0.98) 
 

ขาลง (0.70) 

ดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันฯ 
 

ขาลง (-0.15) 
 

ขาลง (-0.21) 

อัตราดอกเบี้ยกูยืมฯ 
 

ขาขึ้น (1.02) 
 

ขาขึ้น (1.61) 

ดัชนีคําส่ังซื้อใหมท้ังหมด 
 

ขาลง (0.18) 
 

ขาลง (0.05) 

ดัชนีการผลิตของไทย 
 

ขาลง (0.60) 
 

ขาลง (0.43) 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ 

ของไทย 3 เดือนขางหนา  

ขาลง (0.07)  ทรงตัว (0.06) 

 ปจจัยตางประเทศ 

ดัชนีความเช่ือมั่นทางธุรกิจ

ของสหรัฐอเมริกา  

ขาลง (-1.05) 
 

ขาลง (-1.17) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ EU 
 

ขาลง (-0.87) 
 

ขาขึ้น (-0.77) 

ดัชนีช้ีนําเศรษฐกิจ OECD 
 

ขาลง (-0.81) 
 

ขาขึ้น (-0.76) 

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อภาค

การผลิตของญี่ปุน  

ทรงตัว (-0.10) 
 

ขาลง (-0.35) 

 ยอดขายรถจักรยานยนต (CONS_TH11) : สงสัญญาณปกติ ยอดจําหนายเดือนน้ีปรับเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปกอน จากการสงออกท่ีขยายตัวท้ังรถจักรยานยนตแบบ
ผลิตภายในประเทศ และแบบนําเขามาประกอบ นอกจากน้ี อุปสงคในประเทศฟนตัวตอเน่ืองทําใหยอดจําหนายในประเทศมีแนวโนมท่ีดี  
 อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขามคืนระหวางธนาคาร : ต่ําสุด (MNR_TH) : สงสัญญาณปกต ิอัตราดอกเบ้ียเดือนน้ีปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอย เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมการฟน

ตัวท่ีชัดเจนขึ้น คาดวากลับเขาสูระดับกอนการระบาดของ COVID-19 ไดภายในส้ินป ขณะท่ีอัตราเงินเฟอท่ัวไปยังมีแนวโนมอยูในระดับสูงอยู 
 ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมทั้งหมดของไทย (NEW_BOT) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอนและปกอน สะทอนจากภาวะธุรกิจ 3 เดือนขางหนาท่ีมี

แนวโนมชะลอตัว โดยภาคอุตสาหกรรมฟนตัวตามการบริโภคภายในประเทศและการทองเท่ียว และยังมีความเส่ียงเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกท่ีไมแนนอน 
 ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีขยายตัวเม่ือเทียบกับปกอน สะทอนภาพรวมการผลิตยังมีสภาวะท่ีดี โดยเฉพาะการผลิตสินคาเพ่ือ

ตอบสนองธุรกิจโรงแรมและรานอาหาร และธุรกิจคาปลีก มีภาวะดีขึ้นสอดรับกับจํานวนกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีขยายตัวตามการทองเท่ียว 
 ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) (BSI_TH_E) : สงสัญญาณปกติ คาดัชนีชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอนและปกอน โดยภาคการผลิตความเช่ือม่ัน

ปรับลดลงเกือบทุกองคประกอบ แตมีความเชื่อม่ันตอการฟนตัวของธุรกิจในอนาคต จากภาคการทองเท่ียวท่ีเริ่มเขาสูงชวงฤดูกาลเดินทางทองเท่ียวในชวงปลายป 

เผยแพร : 25 พฤศจิกายน 2565 

ปจจัยภายในประเทศ สวนใหญยังคงสงสัญญาณปกติ จากแรงหนุนของ

อุปสงคภายในท่ีเติบโตจากการใชนโยบายของภาครัฐ และการขยายตัวของ

จํานวนนักทองเท่ียว ท้ังน้ี มีเพียงดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามันฯ ท่ีสงสัญญาณเฝา

ระวัง เน่ืองจากความผัวผวนของราคานํ้ามัน 

ปจจัยตางประเทศ สง สัญญาณเฝาระวัง  และมีสถานะอยู ในชวง 

ขาลงเปนสวนใหญ สะทอนไดวาภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคามีแนวโนม 

ชะลอตัว อาจสงผลใหความตองการสินคาอุตสาหกรรมท่ีผลิตในภาคตะวันออก

ชะลอตัว และทิศทางเศรษฐกิจโลกสงสัญญาณชะลอตัว  

ประเด็นสําคัญ  : เดือนพฤศจิกายน 2565 
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเดือนนี้ สงสัญญาณเฝาระวัง 

 ปจจัยภายในสงสัญญาณปกติ ยกเวนดัชนีปริมาณจําหนายน้ํามันฯ 

 ปจจัยตางประเทศสงสัญญาณเฝาระวังท้ังหมด  

 1-2 เดือนขางหนา (ธ.ค.-ม.ค.)  สงสัญญาณเฝาระวัง และมี

แนวโนมลดลงเลก็นอย 

            แนวโนม 1-2 เดือนขางหนา (พ.ย.65 - ม.ค.66) สงสัญญาณ 
                                                                                          เฝาระวัง จากปจจัยภายนอกท่ีอาจกระทบตอการผลิตและการสงออก 
และแนวโนมเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว การขึ้นอัตราดอกเบ้ียของประเทศคูคาสําคัญ ราคาพลังงานและวัตถุดิบยังมีความผันผวน อาจกระทบตอตนทุน 

แนวโนม 4-6 เดือนขางหนา (ก.พ.- มี.ค.66) เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมีแนวโนมเขาสูภาวะปกติ จากการทองเท่ียวและการบริโภค
ภายในภูมิภาคท่ีเพ่ิมขึ้น แตการขยายตัวอาจไมสูงมาก เนื่องจากความทาทายดานปจจัยแวดลอมภายนอกประเทศยังมีความผันผวนสูง  

 

 ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามันเบนซิน แกสโซฮอล และนํ้ามันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีชะลอตัวจากเดือนกอน เน่ืองจากแนวโนม
ราคานํ้ามันในระยะตอไปมีความผันผวน และการท่ีผูผลิตนํ้ามันในกลุมโอเปคยังคงมติลดกําลังการผลิตนํ้ามันดิบลงในชวงน้ี 
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (CLI_EU19) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีชะลอตัวตอเน่ืองจากเดือนกอนหนา สะทอนวาภาวะเศรษฐกิจของ EU ในอนาคต 

มีแนวโนมชะลอตัว สาเหตุหลักเกิดจากราคาพลังงานและอาหารท่ีมีระดับสูง และตองเผชิญความทาทายจากความผันผวนของตลาดการเงิน 
 ดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีชะลอตัวตอเน่ืองติดตอกันแปดเดือน สะทอนถึงภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโนมชะลอตัว 

ในระยะขางหนา และอยูในชวงขาลงตอเน่ือง จากปจจัยหลายประการโดยเฉพาะขอพิพาทระหวางประเทศ และการชะลอตัวดานการสงออก 
 ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) : สงสัญญาณเฝาระวัง คาดัชนีชะลอตัวตอเน่ือง และเปนคาท่ีมีระดับตํ่าสุดในรอบ 21 เดือน จากภาวะอุปสงค

ท่ีออนแอท้ังในประเทศและระดับสากล โดยระดับคําส่ังซ้ือใหมและผลผลิตมีการปรับลดลง ตามแรงกดดันดานเงินเฟอท่ีสงและการสงออกลดลง  

 ดัชนีความเชื่อม่ันทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US) : สงสัญญาณไมปกติ คาดัชนีชะลอตัวเม่ือเทียบกับเดือนกอนและปกอน จากผลของการขึ้นอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายเพ่ือลดปญหาเงินเฟอของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทําใหการลงทุนชะลอตัวตอเน่ือง ประกอบกับความผันผวนดานคาเงินท่ัวโลก กดดันใหการคาโลกชะลอตัว 

ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของไทย  พฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 “สงสัญญาณเฝาระวงั” 
                                                                                  กุมภาพันธ – เมษายน 2566 “สงสัญญาณปกติ” 



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม    หนาท่ี 2 

รายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (The Early Warning System Eastern Industry Economics.) 

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ที่มาของขอมูล 

1) ยอดขายรถจักรยานยนต (CONS_TH11), ดัชนีปริมาณจําหนายนํ้ามันเบนซิน  

แกสโซฮอล และนํ้ามันดีเซล (ปรับฤดูกาล) (CONS_TH18), อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม

ขามคืนระหวางธนาคารต่ําสุด (MNR_TH), ดัชนีคําสั่งซ้ือใหมทั้งหมดของไทย 

(NEW_BOT), ดัชนีการผลิตของไทย (PRO_TH), ดัชนีภาวะธุรกิจของไทย 

(BCI_TH) และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของไทย (3 เดือนขางหนา) 

(BSI_TH_E) ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย 

2) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา (BCI_US), ดัชนีชี้ นําเศรษฐกิจ 

สหภาพยุโรป (CLI_EU19) และดัชนีชี้นําเศรษฐกิจของโออีซีดี (CLI_OECD)  

ขอมูลจากองคการ-เพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) 

3) ดัชนีผูจัดการฝายจัดซ้ือภาคการผลิตของญี่ปุน (PMI_JP) ขอมูลจาก IHS 

Markit Economics. 

 

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแกว 

ปราจีนบุรี และนครนายก 

ที่มาของปจจัยองคประกอบหลัก 10 ตัวแปร คัดเลือกโดยใชแนวคิดวัฏจักรธุรกิจ 

(Business Cycle) ของ Bry & Boschan (1971) โดยการพิจารณาจุดวกกลับของเคร่ือง 

ชี้วัดทางเศรษฐกิจที่ เกิดกอนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก (ตัวแปรชี้นํา  

10 ตัวแปรในระบบเตือนภัย มีความสามารถในการชี้นําเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภาคตะวันออก 1-3 เดือน โดยมีความแมนยําในการพยากรณเฉล่ียรอยละ 94.0  

จากการทดสอบชวงป 2559-2563) 

วิธีการคํานวณ ใชแบบจําลอง Non Parametric ในรูปแบบดัชนีผสม (Composite) 

คํานวณตามสูตรการคํานวณหาคามาตรฐาน (Normalization) โดยขอมูลที่ใชในการ

คํานวณเดือนปจจุบัน คือ ขอมูลจริงเมื่อ 1-2 เดือนที่ผานมา (รายงานฉบับนี้ใชขอมูล

เดือนกันยายน-ตุลาคม 2565) 

 

การอานคาระดับสงสัญญาณเตือนภัยฯ มี 3 ระดับ ไดแก 

 สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง สงสัญญาณปกติ 

 สัญญาณไฟสีเหลือง หมายถึง สงสัญญาณเฝาระวัง  

 สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง สงสัญญาณไมปกติ 

การอานคาดัชนีชี้นําวัฏจักร (คามาตรฐานเทากับ 0) 

 หากมีคามากกวาหรือเทากับ 0 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ ขยายตัว และมีสภาวะปกติ (โดยพิจารณารวมกับ 

ขาขึ้น-ขาลง ของคล่ืนวัฏจักร)  

 หากมีคานอยกวา 0 ไมเกิน -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ หดตัว และมีสภาวะไมปกติตองเฝาระวัง (โดยพิจารณา

รวมกับขาขึ้น-ขาลง ของคล่ืนวัฏจักร)  

 หากมีคานอยกวา -1 หมายถึง เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  

8 จังหวัด/ตัวแปรนั้น ๆ ไมปกติหดตัวรุนแรง และมีสภาวะวิกฤต (โดยพิจารณา

รวมกับขาขึ้น-ขาลง ของคล่ืนวัฏจักร)  

 ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2430 6806 ตอ 680604 

ถึง 680606 
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