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ขอกําหนด 

1. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.1   ดัชนีวัฏจักรธุรกิจและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอมีความถูกตองแมนยํา 

1.2   ดัชนีวัฏจักรธุรกิจและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอเผยแพรไดตรงตามกําหนดไว คือ วันทําการแรก 

ของเดือน 

1.3   ลูกคาสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก 
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1. วัตถุประสงค 
    ระเบียบปฎิบัตฉิบับนี้จัดทําขึน้เพื่อเปนมาตรฐานในการจดัทําดัชนวีัฏจกัรธุรกิจและวฏัจักรเงินเฟอ 
 
2. ขอบเขต 
  ระเบียบปฏิบัตงิานฉบับนี้รายละเอียดครอบคลุมการจัดทําดัชนีวัฏจกัรเศรษฐกิจของประเทศทุก
ขั้นตอน   ตั้งแตขั้นตอนแรกคือ  การจัดเกบ็ขอมูลจนถึงขั้นตอนสุดทาย  คือ การเผยแพรดัชน ี
 
3. คําจํากัดความ 
 3.1  วัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) คือ การหมนุเวยีนเปลี่ยนแปลงขึ้นๆ ลงๆ ของภาวะเศรษฐกิจ ซ่ึง
จะแบงออกไดเปน 4 ชวง คือ  
   3.1.1  ชวงขยายตัว (Expansion) เปนภาวะเศรษฐกิจที่เกดิขึ้นหลังจากเศรษฐกิจตกต่ําถึงขีดสุด ใน
ระยะนี้เศรษฐกิจโดยทัว่ไปเริ่มจะดีขึ้น สินคาที่เหลือคางสต็อกเริ่มคอยๆ ทยอยขายออก ราคาสินคาเริ่มมี
แนวโนมสูงขึ้น การคาดคะเนกําไรของผูผลิตหรือผูประกอบการเปนไปในแนวทางที่ดีขึ้น ผูผลิตจะหันมา
ลงทุนในกจิการมากขึ้น ผลิตผลผลิตเพิ่มขึ้น การจางงานก็จะสูงขึ้น กอปรกับประชาชนเริ่มมีรายไดดีขึน้ 
ภาวะเศรษฐกจิจะเริ่มฟนตวัขึ้นอยางรวดเร็ว ธนาคารรวมทั้งสถาบันการเงินอื่นๆจะเริ่มปลอยสินเชื่อในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําลงเพื่อกระตุนใหผูผลิตและผูประกอบการลงทุนเพิ่มขึ้น 
   3.1.2 ชวงเจริญรุงเรอืงสูงสุด (Peak) เปนระยะทีเ่ศรษฐกิจเฟองฟู มีบรรยากาศแหงการลงทนุที่ด ี
ผูผลิตหรือผูประกอบการคาดคะเนกําไรไปในทางที่ดีมากคือมีความมัน่ใจ ในอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ 
การลงทุนตางๆจะขยายตัวอยางรวดเร็ว การจางงานจะเพิม่ขึ้นมาก ประชาชนมีรายไดสูงขึ้นมาก และสามารถ
จับจายใชสอยสินคาและบริการไดมากขึ้น เปนระยะทีม่ีการซื้องายขายคลอง เศรษฐกิจจะมกีารเจริญเติบโต
ในอัตราสูง ราคาของสินคาและบริการมีแนวโนมปรบัตัวสูงขึ้นจนอาจจะกอใหเกดิแรงกดดันเงินเฟอขึ้นมาได 
   3.1.3  ชวงหดตัว (Contraction) เปนระยะที่ตอเนือ่งกับระยะเศรษฐกิจรุงเรือง เมื่อภาวะเศรษฐกิจ
เจริญรุงเรืองอยางเต็มที่แลวผลที่จะตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็คือแรงกดดันทีจ่ะกอใหเกดิภาวะเงนิเฟอขึ้น 
เนื่องจากการที่มีการผลิต การลงทุน และการบริโภครวมเกินกวากาํลังการผลิตของประเทศ รวมทั้งการที่
ตนทุนการผลิตโดยรวมสูงขึน้เพราะจะตองแขงขันกันในการแยงทรัพยากรการผลิตมาใชผลิตสินคาและ
บริการในกจิการของตน สภาพการแขงขันกันผลิตทําใหราคาและผลตอบแทนลดต่าํลง ผูผลิตเกิดความไม
มั่นใจในอนาคตทําใหลดการลงทุน สงผลใหการผลิตและการจางงานลดลง รายไดของประชาชนนอยลง 
สภาพเศรษฐกจิโดยทัว่ไปเริม่มีแนวโนมทีเ่ลวลง  
   3.1.4 ชวงต่ําสุด (Depression) เปนระยะที่ตอเนื่องจากระยะเศรษฐกิจถดถอย การลงทุนรวมจะ
ลดลงมาก ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น ธนาคารและสถาบันการเงินจะเรงรัดใหผูผลิตและ
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ผูประกอบการชําระเงินตนและจายคืนดอกเบี้ย และมีแนวโนมที่จะปฏิเสธการขยายวงเงินสินเชื่อออกไป 
ผูผลิตและผูประกอบการจะไมมีความมั่นใจในกําไรและอัตราผลตอบแทนที่จะไดรับ ไมคุมกับความเสี่ยงที่
จะตัดสินใจลงทุน ทําใหการลงทุนชะงักงัน ในที่สุดเศรษฐกิจจะเกิดการหดตัวลงถึงจุดต่ําสุด ภาวะการซื้อ
งายขายคลองจะหายไป สินคาเดิมที่ผลิตออกมาแลวก็ขายไมหมด มีสินคาคางสต็อกจํานวนมาก มีการลดการ
ผลิต การจางงาน เกิดภาวะการวางงานกระจายตัวโดยทั่วไป ประชาชนไมคอยมีกําลังซื้อเพราะมีรายไดลดลงมาก 
 
 3.2  ดัชนีวัฏจกัรธุรกิจ (Business Cycle Index) คือ ดัชนีที่จดัทําจากคลื่นวฏัจักร (Cycle component) 
ของตัวแปรทีสํ่าคัญๆทางเศรษฐกิจและการเงินตางๆ เพื่อใชในการคาดการณ ตดิตามและประเมินความ
เปนไปของภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 
 3.3  จุดวกกลับ (Turning Point) คือ จุดเปลี่ยนแปลงของคลื่นวัฏจักร ซ่ึงแบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
   3.3.1 จุดสูงสุด (Peak) คือ จุดที่ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากที่สุด เปนจุดสิ้นสุดของ
ภาวการณขยายตัว และเตรยีมตัวเขาสูภาวะชะลอตัว (ถดถอย) ทางเศรษฐกิจ 
   3.3.2 จุดต่ําสุด (Though) คือ จุดที่ภาวะเศรษฐกิจมีการหดตัวมากที่สุด เปนจุดสิ้นสุดของภาวะ
ชะลอตัว (ถดถอย) ทางเศรษฐกิจ และเตรยีมตัวเขาสูภาวะฟนตัวทางเศรษฐกิจ 
 3.4  วัฏจักร (Duration of Cycle) คือ ชวงของคลื่นเศรษฐกิจจากจุดสูงสุดหนึ่งถึงจุดสูงสุดถัดไป หรือ
จากจุดต่ําสุดหนึ่งถึงจุดต่ําสุดถัดไป 
 3.5  ชวง (Phase) คือ ชวงของคลื่นเศรษฐกิจจดุสูงสุดหนึ่งถึงจุดต่ําสุดถัดไป หรือจากจุดต่ําสดุหนึ่งถึง
จุดสูงสุดถัดไป 
 3.6  อัตราการขยายตัว(six-month smoothed annualized growth rate) 
   3.6.1 เศรษฐกิจเปนชวงขยายตัว   เมื่อ คาอัตราการขยายตัวเปนบวก 
   3.6.2 เศรษฐกิจเปนชวงหดตัว  เมือ่ คาอัตราการขยายตวัเปนลบมากกวารอยละ 5 ติดตอกนั
มากกวา 3 เดือน 
 3.7  ดัชนีพองวัฏจกัรธุรกิจ (Coincident Business Cycle Index) เปนดัชนีทีแ่สดงทิศทางเศรษฐกิจ
ปจจุบัน โดยมีคล่ืนวัฏจักรสอดคลองกับระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง 
 3.8  ดัชนีช้ีนําวัฏจกัรธุรกิจระยะส้ัน (Short-run Leading Business Cycle Index) เปนดัชนีที่มีทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงกอนที่ภาวะเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึ้น ใชคาดการณทิศทางของเศรษฐกิจลวงหนา 3-5 เดือน  
 3.9  ดัชนีช้ีนําวัฏจกัรธุรกิจระยะกลาง (Medium-run Leading Business Cycle Index) เปนดัชนีที่มีทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงกอนที่ภาวะเศรษฐกจิจรงิจะเกดิขึ้น ใชคาดการณทิศทางของเศรษฐกจิลวงหนา 9 – 11 เดือน 
 3.10   ดัชนีอางอิงวัฏจักรเงินเฟอ (Reference Inflation Index) เปนดัชนีที่คํานวณจากอัตราการขยายตัว
ของดัชนีราคาผูบริโภค 
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 3.11 ดัชนีช้ีนําวัฏจกัรเงินเฟอ (Leading Inflation Index) เปนดัชนีที่มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงกอนวัฏ
จักรเงินเฟอใชคาดการณทิศทางของภาวะเงินเฟอลวงหนา 7-9 เดือน 
 
4. ความรับผดิชอบ 
          4.1 ผูอํานวยการสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา 
          4.2 หัวหนากลุม 
          4.3 นักวิชาการพาณิชย 
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6. มาตรฐานการปฏิบตัิงาน 
 6.1  กําหนดวัตถปุระสงค 

   นักวิชาการพาณิชย เปนผูกําหนดวัตถุประสงค ของการจัดทําดัชนีวัฏจักรธุรกิจและ
ดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ  เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน และคาดการณภาวะ
เศรษฐกิจในระยะสั้น และระยะกลาง ซ่ึงจะเปนประโยชนกับผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชน 
โดยสามารถนําไปใชในการวางนโยบาย และกําหนดเปาหมายทางเศรษฐกิจและธุรกิจตอไป ระยะเวลาที่
ใชศึกษาจัดทํา จํานวน  3 วัน/ คร้ัง/การจัดทําดัชนี 

 
 6.2  กําหนดปฐาน 

   นักวิชาการพาณิชยเปนผูพิจารณากําหนดปฐานใหชัดเจน  เพื่อใชเปนจุดเริ่มตนสําหรับ
เปรียบเทียบคาดัชนีโดยใชดัชนีราคาผูบริโภคเปนตัวปรับ การกําหนดใหปใดปหนึ่งเปนปฐาน จะพิจารณาป
ที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ    ระดับราคาเปนไปตามภาวะอุปสงค อุปทานของระบบเศรษฐกิจ เชน ดัชนี
ราคาผูบริโภคกําหนดปฐานตามปที่มีการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ  กําหนด 1 คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุงปฐาน/ใชเวลา 2 วัน 
 
 6.3  คัดเลือกตัวแปร มีหลักเกณฑ ดังนี ้ 

  6.3.1  มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ ( Economic Significance )  
      ขอมูลที่ใชเปนตัวแปรของดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจรวมไดดี ขอมูลนั้นจะตองแสดง
พฤติกรรมในอดีตที่สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี ขอมูลทุกตัวที่ถูกคัดเลือกขึ้นมานั้น
จะตองเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาวาเปนขอมูลที่เปนไปตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร หรือ
สมมุติฐานทางเศรษฐศาสตรที่ไดทําการศึกษาไวแลว อีกทั้งจะตองเปนขอมูลที่ครอบคลุมและสะทอนภาวะ
เศรษฐกิจไดอยางชัดแจง ใหความสําคัญเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ 
      6.3.1.1 เปนขอมูลที่สามารถครอบคลุมภาวะเศรษฐกิจรวมไดเปนอยางดี ไดแกขอมูล
ที่เกี่ยวของกับ   
         - ภาคอุตสาหกรรมและการคา 
         - ธุรกิจโดยรวมของประเทศ 
         - สินคาที่ทําการซื้อขาย 
         - การบริโภค 
         - การลงทุน 
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      6.3.1.2  เปนขอมูลที่ครอบคลุมเพียงบางสวนมิไดรวมทั้งระบบเศรษฐกิจกําหนดไว   
ไดแกขอมูลเกี่ยวกับ ปริมาณการผลิต การจําหนายของสินคาอุตสาหกรรมเพียงโรงงานใดโรงงานหนึ่ง 
 
   6.3.2  ความพรอมมลูในทางสถิติ  ( Statistical Adequacy ) 
       ความพรอมมูลทางสถิติของตัวแปรมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะจะเปนหลักประกันวา
ขอมูลนั้นมีความถูกตองแมนยํา ทําใหการจัดทําดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ สามารถชี้ใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่
ผานมา  และพยากรณส่ิงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยาง ถูกตอง แมนยํา โดยแยกออกเปน 
      6.3.2.1 ระบบการรายงาน (Reporting System)  
          ระบบการรายงานเปนการพจิารณาวาขอมลูนั้นๆมีการนาํเสนอรายงาน
โดยรวมทั้งหมดหรือนําเสนอเฉพาะบางสวน เชน ยอดจําหนายสินคาทั้งหมด หรือยอดขายสินคาเฉพาะบาง
รุน บางยี่หอเทานั้น  ใหความสําคัญเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
         (1)  ขอมูลนั้นเปนการรายงานโดยภาพรวมทั้งระบบเศรษฐกิจ  
         (2)   ขอมูลนั้นรายงานเฉพาะบางสวนไมครอบคลุมรายการ 
         (3)  ไดจากแหลงขอมูลที่มิไดเปนผูจัดทําโดยตรง 
 
      6.3.2.2   กระบวนการจดัเก็บครอบคลุมทั้งระบบ (Coverage of process)  
          ในการเก็บรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจตางๆที่นํามาศึกษาจะตองมกีาร
จัดเก็บจากทุกหนวยนับหรืออาจเก็บจากตวัอยางแตตองมีวิธีการจัดเกบ็อยางเปนระบบเปนไปตามหลัก
วิชาการ แยกเปนใหความสําคัญเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
         (1)    เปนขอมูลที่เกบ็จากทุกหนวยนับ 
             (2)   เปนขอมูลที่จัดเก็บโดยระบบสุมตัวอยาง อยางมีระบบ  
         (3)   เปนขอมูลเก็บจากตัวอยาง  
         (4)   เปนขอมูลที่จัดเก็บโดยบังเอญิ 
 
      6.3.2.3  ระยะเวลาในการจัดเก็บ (Coverage of Time period)  
          ตัวเลขขอมูลสถิติทางเศรษฐกิจที่หนวยงานตางๆจัดทําขึ้นมีมากมาย
หลายชนิด แตขอมูลที่สามารถชี้วัดภาวะเศรษฐกิจไดอยางแทจริงควรเปนขอมูลที่จัดเก็บโดยมีความถี่อยาง
เปนระบบ  กลาวคือ หากขอมูลนั้นเปนตัวแทนของรายเดือนควรจะมีความถี่ในการจัดเก็บทุกวัน ทุกสัปดาห 
มิใชเปนขอมูลที่จัดเก็บเพียงวันใดวันหนึ่งของสัปดาหหรือของวัน แลวใชเปนตัวแทนของรายเดือน ซ่ึงจะให
ดีที่สุดควรเปนขอมูลที่เก็บขึ้นทุกวันแลวรวบรวมเปนรายเดือน 
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      6.3.2.4  การวัดความคลาดเคลื่อน (A measure of the total error) 
          ในการจดัเก็บขอมูลปจจัยทีสํ่าคัญประการหนึ่งคือการวดัความ
คลาดเคลื่อนหรือเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นเนื่องจากขอมูลเศรษฐกิจที่นํามาศกึษาเพื่อนําไปจดัทําดัชนีสําหรับชี้วัด
ภาวะเศรษฐกจิของประเทศดังนั้นหากขอมูลเหลานั้นมคีวามคลาดเคลื่อนจะสงผลตอการพยากรณเศรษฐกิจ
เปนอยางมาก     
      6.3.2.5  ความคลาดเคลื่อน (Measure of error)   
          ขอมูลที่จัดเก็บขึ้นมาโดยหนวยงานตาง ๆ อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อน
โดยตั้งใจและไมตั้งใจ ขึ้นอยูกับวาหนวยงานที่จัดเก็บมีวธีิการจัดทําเปนอยางไร ใหความสําคัญเปนลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี ้
         (1)   เปนการจัดเกบ็จากขอมูลทุกหนวยนับ 
         (2)   เปนการจัดเกบ็จากการสุมตวัอยาง 
      6.3.2.6  การอธิบายวิธีการจัดทํา (Description of Method)  
          ขอมูลที่หนวยงานตาง ๆ จัดทําขึ้นจะตองมีคําอธิบายวัตถุประสงคในการ
จัดทําขอมูล  เพื่ออะไร  จัดเก็บโดยวิธีใด  จากแหลงใด  มีความถี่แบบใด  เพื่อทราบความหมายของขอมูลนั้น ๆ 
อยางละเอียด   การคัดเลือกตัวแปรในทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทําดัชนีช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจ จําเปนตองทราบ
รายละเอียดและคําจํากัดความของตัวแปรนั้นอยางชัดเจน 
      6.3.2.7  ความยาวของขอมูล (Duration of series) 
          ความยาวของขอมูลมีสวนสําคัญมากในการจัดทําดัชนวีฏัจักรเศรษฐกจิ 
เนื่องจากการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ เพื่อจัดทําเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกจิ และพยากรณเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคตโดยวิธีการนี้ จําเปนตองใชขอมูลในอดีตเปนหลักสําคัญ หากขอมูลมีความยาวมาก  จะไดรับการ
พิจารณากอนขอมูลที่มีความยาวนอยกวา 
      6.3.2.8  ความตอเนื่องของขอมูล (Comparability over time)  
          ในการจดัเก็บขอมูลของบางหนวยงานขาดความตอเนื่อง หรือหาก
ตอเนื่องก็อาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มลดบางสิ่งบางอยางในแตละชวงเวลา  ใหความสําคัญเปนลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ 
         (1)   เปนขอมูลที่ตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ 
         (2)   เปนขอมูลที่มีการปรับปรุง 1 คร้ัง 
         (3)   เปนขอมูลที่ปรับปรุง 2 คร้ัง 
         (4)   ไมมีการปรับปรุงขอมูลอยางนอย 15 ป 
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   6.3.3  มีความมั่นคง (Conformity) 
      ขอมูลตัวแปรทางเศรษฐกิจที่ถูกคัดเลือกขึ้นมานั้นจะตองสามารถยืนยันพฤติกรรมใน
อดีตของขอมูลไดดีไมวาจะมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไปทางใด ตัวแปรที่คัดเลือกมาใชจัดทํา
ดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจจะตองมีความมั่นคงในรูปแบบของวัฏจักรเศรษฐกิจในอดีตมาโดยตลอด  กลาวคือ
ขอมูลจะมีทิศทางเพิ่มขึ้นเมื่ออยูในชวงเศรษฐกิจขยายตัว ขณะเดียวกันหากเศรษฐกิจอยูในภาวะถดถอยขอมลู
นั้นก็จะตองมีทิศทางลดลง 
      สําหรับตัวแปรที่เปนตัวช้ีนําเศรษฐกิจจะตองชี้นํา(Leading) ทุกวงจรของวัฏจักร 
สวนตัวแปรที่มีลักษณะคลอยตาม (Lagging) ก็จะตองคลอยตามทุกวงจรของวัฏจักร เชนกัน 
      ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาจะตองมีคุณสมบัติสอดคลองไปกับวัฏจักรเศรษฐกิจทุก ๆ 
วงจรที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมาโดยตลอด เพื่อที่จะสามารถนํามาสรางแบบจําลองพยากรณเศรษฐกิจใน
อนาคตไดอยางถูกตองแมนยํา  ประกอบดวย 
      6.3.3.1  ความนาจะเปน (Conformity Probability)     
      6.3.3.2  จุดวกกลับ (Extra Turns) สม่ําเสมอ           
      6.3.3.3  การวกกลับหนัเหจดุไปจากเดิม         
      6.3.3.4  ขนาดชวงกวางของคลื่นวัฏจักร (Amplitude)  
 
   6.3.4  ระยะเวลาของวัฏจักร (Timing) 
      ในการศึกษาถึงพฤติกรรมของวัฏจักรเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ ตัวแปรบาง
ตัวจะมีลักษณะนําเศรษฐกิจในขณะที่บางตัวคลอยตามภาวะเศรษฐกิจซึ่งความสัมพันธเหลานี้เปนปจจัย
สําคัญมากที่จะนําไปใชในการพยากรณเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ตามระบบคัดเลือกตัวแปรโดยให
คะแนนนั้น  พฤติกรรมของตัวแปรจะตองเปนไปโดยปกติ และสม่ําเสมอ สามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 
ทั้งที่เปนตัวช้ีนํา ผกผัน รุนแรง  ช้ีตาม  และคลอยตาม  โดยปรากฏใหเห็นในชวงวัฏจักรวกกลับที่มีชวงความ
ยาวที่วัดเฉลี่ยในแตละครั้ง  
      การที่จะพิจาณาวาเปนตัวแปรชี้นําหรือช้ีตามภาวะเศรษฐกิจใหวัดจากการเปรียบเทียบ
ชวงเวลาแตละเดือนของวัฏจักรสูงสุดและต่ําสุด  กลาวคือตัวช้ีนําจะตองวกกลับกอนที่พฤติกรรมของ
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้น  สวนตัวคลอยตามก็จะเกิดหลังจากพฤติกรรมปกติเกิดขึ้นแลว   สังเกตไดจากการเกิด
กอนหรือหลังจุดวกกลับ 3 เดือนขึ้นไป แบงประเด็นในการพิจารณา เปน 3 ชวงคือ 
      6.3.4.1  ขณะที่เศรษฐกิจสูงสุด (At business Cycle peaks) แยกเปน 
         (1)   ความนาจะเปน (Probability) 
         (2)   การกระจาย (Dispersion)  
         (3)   การผิดพลาด (Lapses)   
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      6.3.4.2  ขณะที่เศรษฐกิจต่ําสุด (At business cycle troughs)  
      6.3.4.3  ณ จุดสูงสุดและต่ําสุด (At peaks and troughs) 
       
   6.3.5  ความเปนปจจบุัน (Currency) 
      ขอมูลตัวแปรที่นํามาศึกษาจะตองเปนปจจบุันคือ มีการเก็บรวบรวมและเผยแพรใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วตอเนื่อง ไมควรลาชาเกนิไป แยกเกณฑในการใหคะแนนในความเปนปจจุบนัของขอมูล 
ใหความสําคญัเปนลําดับจากมากไปหานอย ดังนี ้
      6.3.5.1  เปนขอมูลรายเดือน (Monthly Series) 
         6.3.5.1.1  ความทันสมัยของขอมูล (Promptness) ประกอบดวย 
            (1)  ขอมูลชุดนั้นสามารถเผยแพรเดือนตอเดือน 
            (2)  ขอมูลชุดนั้นเผยแพรลาชา 2 เดือน 

           (3)  ขอมูลมีการเผยแพรลาชามาก                        
         6.3.5.1.2 เปนขอมูลรายวัน รายสัปดาห หรือราย 10 วัน แลวรวมเฉลีย่เปน
ขอมูลรายเดือน    
      6.3.5.2  เปนขอมูลรายไตรมาส ประกอบดวย 
         6.3.5.2.1  ขอมูลชุดนั้นสามารถเผยแพรในชวงสิ้นเดือนของแตละไตรมาส   
         6.3.5.2.2  ขอมูลชุดนั้น เผยแพรในเดือนที่ 2 หลังจากสิ้นไตรมาสแลว  
         6.3.5.2.3 ขอมูลลาชา   
 
   6.3.6 ความราบเรียบของขอมูล (Smoothness) 
      ขอมูลที่ใชจัดทําเครื่องชี้เศรษฐกิจทีด่ีควรจะมีความเคลื่อนไหวในลักษณะที่ราบเรียบ
ไมผันผวนผิดปกติเกินไปเนือ่งจากในชวงที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ  ขอมูลมักจะมีความผิดปกติเกิดขึน้
คอนขางมาก 
      การศึกษาความราบเรียบของขอมูลดูไดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยในแตละเดือน
ของขอมูลชุดนั้น (Month-to-month changed) เรียกวา Cyclical significance หรือ นัยสําคัญของวงจรวัฏจกัร 
เปนการคํานวณอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของความผิดปกติของขอมูล (Irregular) เมื่อเทียบกับวัฏจักร 
(Cyclical) ของขอมูล   โดยมีสูตรในการคํานวณคือ 
      MCD = I / C 
        I      อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของความผิดปกติ 
       C  คืออัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของวัฏจักร 
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      MCD ( Month for Cyclical Dominance )  เปนการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของขอมูลแตละเดือนกับชวงเดือนที่ผานมาเพื่อแสดงถึงความแปรปรวนของขอมูลวามีอิทธิพลเหนอืวัฏจักร
ตัวมันเองกี่เดอืน  
      ในการจดัทําดชันีวัฏจักรธุรกิจที่จะตองนําขอมูลตัวแปรตาง ๆ มารวมกัน เพื่อสรางเปน
แบบจําลองเศรษฐกิจ ตวัแปรทุกตัวควรจะมีคา MCD ต่ําเพื่อวาการพยากรณเศรษฐกิจในอนาคตจะแมนยาํ 
เนื่องจากอิทธพิลของความคลาดเคลื่อนหากมีมากกวาวงจรวัฏจักรจะทาํใหการพยากรณในเดือนตอไปมี
ความแมนยําลดลง โดยกําหนดใหคา MCD ไมควรเกิน 5  
ใชระยะเวลา5  วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 
 6.4  จัดเก็บและรวบรวมขอมูล/บนัทึก 
    นักวิชาการพาณิชย มหีนาทีจ่ัดเก็บ และรวบรวม ขอมูลสถิติทางดานเศรษฐกิจ ทีห่นวยงาน
ตางๆ จัดทํา และเผยแพรเปนรายเดือน และรายไตรมาส บันทึกลงฐานขอมูล ใชระยะเวลา 15 วัน/เดือน 
 
 6.5  แยกสวนคลื่นวัฏจักรจากขอมูลอนุกรมเวลา  

   นักวิชาการพาณิชยจะทําการวิเคราะหอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) โดยการแยก
คล่ืนวัฏจักรออกจากขอมูลอนุกรมเวลา ซ่ึงขอมูลอนุกรมเวลาจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 
    6.5.1  สวนความแปรปรวน (Irregular Component, I) คือสวนของขอมูลที่มีการเคลื่อนไหว
หรือเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ๆ หรือกะทันหันและไมมีรูปแบบที่แนนอน ซ่ึงเปนสวนที่ไมสามารถคาดเดาได  
    6.5.2  สวนฤดกูาล (Seasonal Component,S) คือสวนของขอมูลที่มีการเคลื่อนไหวหรือ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกันเปนประจาํทุกป  
    6.5.3  สวนแนวโนม (Trend Component, T) คือสวนของขอมูลที่แสดงทิศทางการ
เคลื่อนไหวหรอืเปลี่ยนแปลงในระยะยาว  
    6.5.4  สวนคลื่นวัฏจักร (Cyclical Component, C) คือสวนของขอมูลที่เบี่ยงเบนจากเสนแนว
โนมของตัวเองออกไปทั้งในแนวบวกและแนวลบกอตัวเปนคลื่นวัฏจักรโดยธรรมชาติและลักษณะของ
คล่ืนวัฏจักรของแตละตัวแปรจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับการปรับตัวของตัวแปรนั้นตอผลกระทบของปจจัย
ตาง ๆ ทั้งทางโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม  

     สวนประกอบเหลานี้จะมีความสัมพันธอยูในรูปของผลคูณ (Muliplicative Form) นั่น
คือขอมูลอนุกรมเวลาใด ๆ Xt จะเขยีนอยูในรูปความความสัมพันธไดดังนี ้ 

     Xt = It x St x Tt x Ct  
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     ในการจดัทําดชันีวัฏจักรเศรษฐกิจนั้น ใชขอมูลที่กําจัดฤดูกาลและความแปรปรวน
ออกไปแลวใชระยะเวลา  5 วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 
 6.6  คัดเลือกวัฏจักร 

   เมื่อแยกสวนคลื่นวัฏจักรของขอมูลตัวแปรตาง ๆ ออกแลว จะคัดเลือกคลื่นวัฏจักรในแตละ
กลุมอีกครั้งหนึ่ง โดยมหีลักเกณฑทีใ่ชพจิารณา ดังนี ้ 
    6.6.1  เปนคลื่นที่แสดงถึงจุดวกกลบัตาง ๆ ชัดเจน  

6.6.2  สามารถแยกคลื่นออกเปนวฏัจักรได (1 วฏัจักร คือระยะระหวาง จุดสูงสุดจุดหนึ่งถึง 
จุดสูงสุดถัดไป)  

6.3.3  จุดวกกลับที่เกิดขึ้นจะตองไมมากเกินไปหรือนอยเกนิไป เมื่อเทียบกับคลื่นวัฏจักรของ 
ตัวแปรอื่น ๆ ในกลุมเดยีวกนั ใชระยะเวลา3  วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 
 
 6.7  แบงกลุมตัวแปร  

   ใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบงตัวแปรออกเปน 3 กลุม ดังนี้ คอื  
    6.7.1  กลุมตัวแปรพองภาวะเศรษฐกิจ คือ กลุมของตัวแปรทีม่ีลักษณะการเคลื่อนไหวและ
การเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาใกลเคียงสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจรวมของประเทศ เชน ขอมูลปริมาณการ
ผลิตตาง ๆ ขอมูลการบริโภค เปนตน  
    6.7.2  กลุมตัวแปรชีน้ําภาวะเศรษฐกิจ คือ กลุมของตัวแปรทีม่ีลักษณะการเคลื่อนไหวและ
การเปลี่ยนแปลงของขอมูลในลักษณะนําหรือกอนภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เชน ขอมูลพื้นที่ขออนุญาต
กอสรางใหม ดัชนีราคาหุน ขอมูลคําสั่งใหม (new order) เปนตน  
    6.7.3  กลุมตัวแปรตามภาวะเศรษฐกิจ คือ กลุมของตัวแปรที่มลัีกษณะการเคลื่อนไหวและ
การเปลี่ยนแปลงของขอมูลในลักษณะตามหลังภาวะเศรษฐกิจ เชน ขอมูลเงินกูเพื่อการพาณิชย และ
อุตสาหกรรม เปนตน ใชระยะเวลา 5 วัน/คร้ัง/เมื่อมีการปรับปรุง 
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 6.8   ศึกษา วิเคราะห ความสัมพนัธของกลุมตวัแปร 
    นักวิชาการพาณิชย  ทําการศึกษา และวิเคราะห กลุมตัวแปร โดยการนําตัวแปรที่ใชเปน

สวนประกอบของดัชนีแตละชุด มาหาความสัมพันธดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (Method of least squares) 
และทําการเขียนรายงานวิเคราะหความสัมพันธดังกลาว วามีความถูกตองตามหลักเศรษฐมิติหรือไม โดยจะ
นําผลที่ไดจากการศึกษาไปปรับใชในการจัดทําดัชนีวัฏจักรฯที่สํานักฯ จัดทําอยูเดิมใหแมนยํายิ่งขึ้น  
ใชระยะเวลา  20  วัน/คร้ัง/ป 
 
 6.9  จัดทําดัชนีวัฏจักรธุรกิจ และดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ  

   นักวิชาการพาณิชย  ใชโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูปประมวลผลขอมูลดังนี้ 
   (1)  นําขอมูลมากําจัดฤดูกาล และความแปรปรวนโดยใชโปรแกรม X-12-ARIMA 
   (2)  ประมวลผลดัชนี โดยจดัสรางดัชนีรวม (Composite Index) ใชสูตร 
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    โดยที ่  
     tR   = คาดัชนีรวม (Composite Index) 
     iw   = น้ําหนักของตัวแปรโดยใหเทากับ1 สําหรับทุกเครื่องชี้ i  
     tiS ,  = การเปลี่ยนแปลงของเครื่องชี้รายเดือนที่ปรับดวยคามาตรฐานแลว  
   (3)  กําหนดปฐาน และใหดัชนีอยูในรูปรอยละ 

       ใชระยะเวลา 1 วัน/เดือน 
 

 6.10  วิเคราะห และจัดทํารายงาน 
   นักวิชาการพาณิชย มีหนาที่ ตรวจสอบวิเคราะหดัชนี   รายงานการเคลื่อนไหวของดัชนีวัฏ

จักรธุรกิจและวัฏจักรเงินเฟอ และจัดทํารายงานนําเสนอในรูปกราฟและตารางและทําเอกสารนําเสนอ ตอ
ผูอํานวยการสํานักฯ  จัดทําเอกสารเผยแพร รวมทั้งทํา  Excel file สําหรับ upload ขึ้นเว็บไซต ใชระยะเวลา
ดําเนินการ 1 วัน/เดือน  

 
 6.11  บริการและเผยแพร 

   นักวิชาการพาณิชย มีหนาที่บริการและเผยแพรดัชนีทุกวันที่ 1 ของเดือน  ผานชองทาง
บริการเว็บไซตของสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา  www.price.moc.go.th   โดยนักวิชาการพาณิชย upload 
ขึ้นเว็บไซตเพื่อใหผูใชบริการสามารถ download เปน Excel file ได  
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   นอกจากนี้มีการจัดสงรายงานขาวดัชนีไปยังกลุมผูใชขอมูลและลูกคาผานทางไปรษณีย  
ระบบโทรศัพทอัตโนมัติ เอกสารและแผนพับ  ใชระยะเวลาดําเนนิการ 1 วัน/เดือน   

 
7. เอกสารอางอิง 
        7.1  รายงานการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการคํานวณดัชนีวัฏจักรธุรกิจและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ จาก
การขจัดอิทธิพลของปจจัยฤดูกาล (Seasonal Adjust) ดวยวิธีการตางๆ 
      7.2    รายงานโครงการศึกษาและจัดทําดัชนีช้ีนําวัฏจักรธุรกิจระยะกลางและดัชนีวัฏจักรเงินเฟอ
สําหรับประเทศไทย 
        7.3    รายงานการศึกษาผลกระทบของฤดูกาล (Seasonal) และวันทําการ (Trading Day) โดยใช
โปรแกรม X-12-SEATS และ X-12-ARIMA 
       7.4  การพยากรณเงินเฟอของประเทศไทย ดวยดัชนีช้ีนําวัฏจักรเงินเฟอ แบบจําลองโครงสราง 
แบบจําลอง ARIMA และแบบจาํลอง VAR 
       7.5  การใชโปรแกรมประมวลผลดัชนีวัฏจักรเศรษฐกิจ 
        7.6  รายงานการศกึษาขอมูลที่ใชประมวลผลดัชนีวัฏจกัรเศรษฐกิจ 
 
8. แบบฟอรมท่ีใช 
  - 
 

9. เอกสารบันทึก 
 

ชื่อเอกสาร ผูรับผดิชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

รายงานดัชนวีฏัจักรธุรกิจ นักวิชาการพาณิชย 
 

1. แฟมเอกสาร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3.www.price.moc.go.th 

1 ป 
 

เรียงตาม ป พ.ศ. 
 

รายงานดัชนวีฏัจักรเงินเฟอ นักวิชาการพาณิชย 
 

1. แฟมเอกสาร 
2. เครื่องคอมพิวเตอร 
3.www.price.moc.go.th 

1 ป 
 

เรียงตาม ป พ.ศ. 
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