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(Executive Summary)
อาเซี ยนได้ดาํ เนินการเตรี ยมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Cooperation: AEC) ภายในปี 2558 ซึ่ งประเทศมหาอํานาจและอีกหลายประเทศต่างจับตามอง
การพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซี ยนว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด และมีหลายคําถามว่า
สุ ดท้ายอาเซียนจะใช้ สกุลเงินร่ วมเช่ นเดียวกับประเทศในสหภาพยุโรปทีใ่ ช้ สกุลเงินยูโรหรือไม่ ? อย่างไรก็ดี
ในเชิงนโยบายว่าด้วยความร่ วมมือนโยบายระหว่างประเทศ ผูน้ าํ อาเซี ยนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า อาเซี ยนจะ
ร่ วมมือกันพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน แต่จะยังไม่มีการใช้สกุลเงินร่ วมกัน เนื่องจาก
เห็นว่า อาเซี ยนยังไม่มีความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วม อีกทั้งประสบการณ์ของยุโรป ทําให้อาเซี ยนต้อง
ทบทวนบทบาทความร่ วมมือให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน โดยเป็ นการศึกษา
ทั้ง Bottom-Up และ Top-Down โดยจะมุ่งให้ความสําคัญกับประเทศอาเซี ยน-5 (ASEAN-5) ประกอบด้วย
อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ซึ่ งมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อ
พิจารณาความพร้อมด้านเศรษฐกิจของ ASEAN-5 ในการนําไปสู่ การใช้สกุลเงินอาเซี ยนร่ วมกัน ควบคู่ไปกับ
การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปในหลายอาชีพ จาก 5 ภูมิภาคทัว่ ประเทศไทย รวมถึงความเห็น
จากผูบ้ ริ หารและนักวิชาการภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้สกุลเงินอาเซี ยน นอกจากนี้
งานวิจยั นี้ยงั ได้ศึกษาต่อไปอีกว่าหากยังไม่มีความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมกัน ช่วงใดจะมีความเป็ นไปได้
สําหรับ ASEAN-5 ที่จะพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วม โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis)
ควบคู่ไปกับการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อหาคําตอบ และบรรลุวตั ถุประสงค์การศึกษาของ
งานวิจยั นี้
ผลจากการจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมการใช้สกุลเงินร่ วมบ่งชี้วา่ ASEAN-5 อาจจะต้ องใช้
ระยะเวลาไม่ ตํ่ากว่ า 18- 28 ปี นับจากปี 2555 จึงจะมีความเป็ นไปได้ ทจ่ี ะใช้ สกุลเงินร่ วม อนึ่ง หากเปรี ยบเทียบ
กับการดําเนิ นการของสหภาพยุโรปจะพบว่า ASEAN-5 จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการมากกว่าของสหภาพ
ยุโรป เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของอาเซี ยนที่มีความแตกต่างกันมากกว่าของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ใช้เงินสกุลยูโร
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ผลจากแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค โดยการสร้างสถานการณ์จาํ ลอง (Simulation) เพือ่ เปรี ยบเทียบ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การใช้สกุลเงินบาทกับสกุลเงินร่ วมอาเซี ยน พบว่า ผลกระทบต่ อ
ระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้ 2 สกุลเงินอยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน ทั้งนี้ ภายใต้ สกุลเงินร่ วม ACU จะสนับสนุนต่ อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และดัชนีหลักทรัพย์ ไทย มากกว่ าระบบเศรษฐกิจภายใต้ สกุลเงินบาทเพียงเล็กน้ อย
ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปจํานวน 3,000 คน จาก 5 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ เพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้สกุลเงินอาเซี ยน พบว่า สัดส่ วนคนที่เห็นด้วยในการใช้สกุลเงินร่ วม
และไม่เห็นด้วยอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ประชาชนที่เห็นด้วยในการใช้สกุลเงินร่ วมคิดเป็ นสัดส่ วน
ร้อยละ 36.4 ขณะที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.0 และไม่แน่ใจคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 27.6 อย่างไรก็ดี
ประชาชนส่ วนใหญ่ เห็นว่ าประเทศไทยยังไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมในปี 2558 คิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 41.1
ขณะที่เห็นว่าพร้อมมีสดั ส่ วนร้อยละ 33.9 และไม่แน่ใจมีสดั ส่ วนร้อยละ 25.0 ทั้งนี้ ประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่ า
6 - 10 ปี ภายหลังปี 2558 หรื อกล่ าวอีกนัยหนึ่งคือ ภายหลังปี 2568 ประเทศไทยจึงอาจจะมีความพร้ อมในการใช้
สกุลเงินร่ วม โดยคิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 49.1 ขณะทีค่ ิดว่าพร้อม 1 - 5 ปี ภายหลังปี 2558 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
26.1 ทั้งนี้ สํ าหรับปัจจัยทีส่ นับสนุนต่ อความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมคือ การมีสัดส่ วนทางการค้ าภายใน
ภูมิภาคทีม่ าก รองลงมาคือ ระบบเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคมาก และปัจจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อ
ความพร้ อมมากทีส่ ุ ดคือ ความแตกต่ างด้ านภาษา และรองลงมา ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของคนไทย
ยังไม่เพียงพอ
จากผลการศึกษาที่ได้นาํ ไปสู่ การจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ (1) การดําเนินการใน
ระดับประเทศ ภาครัฐควรพิจารณา (1.1) เร่ งสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กบั การพัฒนาตลาดเงิน
(1.2) การประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ประชาชน (1.3) การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และ (1.4)
การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (2) การดําเนินการในระดับภูมิภาค โดยประเทศสมาชิกจําเป็ น
ที่จะต้องร่ วมมือกัน (2.1) เร่ งผลักดันและกระตุน้ เศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) (2.2) เร่ งพัฒนาและปฏิรูปตลาดทุนในภูมิภาค (2.3) การรักษาวินยั ทางการคลัง (2.4)
การเพิ่มปริ มาณการค้าและการลงทุนภายในภูมิภาค (2.5) การสนับสนุนการใช้ Baht Zone (2.6) การจัดตั้ง
หน่วยงานกลางเพือ่ อํานวยความสะดวกในการใช้สกุลเงินร่ วม และ (2.7) การสร้างเจตนารมณ์ทางการเมือง
ร่ วมกันในการผลักดันการใช้สกุลเงินร่ วม
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Executive Summary
ASEAN has made a good progress in strengthening regional cooperation to move
towards ASEAN Economic Cooperation (AEC) in 2015. However, there are several questions
raised by developed countries regarding ASEAN position “Whether ASEAN will adopt single
currency learned from European countries for Euro currency?” In accordance with ASEAN
leaders’ agreement and commitment, while ASEAN continues strengthening regional
collaboration, single currency is neither regional commitment nor ASEAN goal to achieve in the
short time resulting from different economic structures among ASEAN nations and the lessons
learned from European Debt Crisis.
This research contributes to the literature in several ways, for instance, better
comprehending economic structure of ASEAN, and providing a broader view on the future
ASEAN, and mainstreaming regional cooperation, etc. From the methodology view, the study
focuses on ASEAN-5 having similar level of economic development including Indonesia,
Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand. The study aims to conduct quantitative and
qualitative analyses based top-down and bottom-up approaches to answer research’s questions;
first, more broadly, when it could be possible for ACU?; second, how ACU would impact on
Thai economy?. The research also adds more value to the policy makers in the terms of
conducting policy recommendations to better prepare and design viable and appropriate
policies for future aspect of economic cooperation among ASEAN nations.
With regard to ACU Readiness Index, the Index firmed that ASEAN-5 may need at
least approximate 18-28 years from 2012 to be likely possible for ACU. In this sense, ASEAN-5
needs to take longer time for possible ACU than those of Euro, which is acceptable reason
resulting from different levels of economic development among ASEAN.
In comparison between Baht and ACU impact on Thai Economy, Vector Auto
Regressive (VAR) model and simulation process are adopted to measure the impact. The result
indicated that after controlling currency fluctuation within the band, ACU performs slightly
better than Baht to contribute economic growth and promote capital market in Thailand.
From bottom-up analysis, the survey of 3,000 people across 5 regions in Thailand,
firmed that majority people accounting for 36.4 percent of observation have positive view on
III

ACU. However, other groups of people, accounting for 36.0 percent of total survey, reject ACU,
and the rest, accounting for 27.6 percent, show hesitate sign. According to the question “is year
2015 as a good time for ACU?”, majority, accounting for 41.1 percent, feel that Thailand has
not been ready for ACU in 2015; some people, accounting for 33.9 percent, support ACU in
2015, and the rest, accounting for 25.0 percent, cannot make decision. With regard to the
question “which year could be possible for ACU”, most of observation, accounting for 49.1
percent, agree on about 6-10 years after 2015 could be appropriate time; while others, 26.1
percent, go for about 1-5 years. Most people view that the most supportive factor for ACU is
high regional trade within ASEAN, whereas the linkages among ASEAN members are the
second vote. The language barrier is the most concern, while lack of knowledge and
understanding ASEAN is second reason.
To go from academic view to policy aspect, policy recommendations reflected
research outcome are designed and divided into two levels to, provide a broader view for the
government to consider as follows; (1) the implementation on country level consisting of four
sub policies including (1.1) strengthening more inclusive growth and stabilizing capital market;
(1.2) providing capacity building for ASEAN comprehension; (1.3) enhancing languages skill
for people, and (1.4) promoting country competitiveness, and (2) the implementation on
regional level comprising seven sub policies: (2.1) enhancing growth and stimulating
economies for avoiding middle income trap (2.2) developing and reforming regional capital
market (2.3) conducting fiscal disciplines (2.4) increasing trade volume within ASEAN region,
(2.5) initiating Baht Zone (2.6) establishing central units/organizations to facilitate ACU
process, and (2.7) creating common political view on ACU among ASEAN.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ความสํ าคัญของปัญหา

อาเซี ยน 1 ได้ให้ความสําคัญกับการเสริ มสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่ วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยผูน้ าํ
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้แสดงความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอาเซี ยนไปสู่ การเป็ นภูมิภาคที่มนั่ คงมัง่ คัง่ และ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันสู ง เพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองกับประเทศอื่นๆ ดังนั้น ในการประชุมสุ ดยอด
อาเซียนในปี 2546 ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ออกแถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีการรวมตัวไปสู่ การเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) และต่อมาให้
เร่ งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนให้แล้วเสร็ จภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เนื่องจากเห็นว่า การดําเนิน
งานด้านเศรษฐกิจอาเซี ยนมีความคืบหน้าอย่างมาก และเพื่อประโยชน์ภายในภูมิภาคของอาเซี ยน
สําหรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีแนวคิดหลักเบื้องต้นว่า อาเซี ยนจะพัฒนาไปเป็ นตลาด
เดียว หรื อเขตการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) นัน่ หมายถึง ปั จจัยการผลิตสามารถเคลื่อนย้าย
ได้อย่างเสรี และสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศสมาชิกทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่ วมในการผลิตโดยมี
มาตรฐานสิ นค้ากฎเกณฑ์ และกฎระเบียบเดียวกันจึงได้มีการกําหนดเป้ าหมายในการดําเนินงานการเปิ ดเสรี
ในสาขาต่างๆ ได้แก่ การเปิ ดเสรี การค้าสิ นค้า ASEAN Free Trade Area: AFTA การเปิ ดเสรี การค้าบริ การ
ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS การเปิ ดเสรี การลงทุน ASEAN Investment Area: AIA)
การเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรี มากยิง่ ขึ้น (Free Flows of Capital) การเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือ และ
การรวมกลุ่มสาขาสําคัญ (Priority Sectors) เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี 2558
สําหรับการดําเนินงานภายใต้ความร่ วมมือด้านการเงินของอาเซี ยนที่ผา่ นมา มีความก้าวหน้าไป
อย่างมาก โดยอาเซี ยนได้ให้การสนับสนุนการลดกฎเกณฑ์ขอ้ จํากัดต่างๆ เพื่อให้สินค้าและบริ การ รวมถึง
เงินทุนและทรัพยากรปั จจัยการผลิตสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี มากยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ ความร่ วมมือด้าน
การเงินของอาเซี ยนยังได้ขยายขอบเขตความร่ วมมือไปยังประเทศอื่นๆ ในรู ปแบบต่างๆ อาทิ การจัดทํา
มาตรการริเริ่มเชี ยงใหม่ (Chiang Mai Initiative Multilateral: CMIM) ของภูมิภาคอาเซี ยน+3 (ประกอบด้วย
0
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ปั จจุบนั อาเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย 10 ประเทศสมาชิก ได้แก่ 1. บรู ไน 2. กัมพูชา 3. อินโดนีเซีย 4. ลาว 5. พม่า
6. มาเลเซีย 7. ฟิ ลิปปิ นส์ 8. สิ งคโปร์ 9. ไทย และ 10. เวียดนาม
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อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) เพื่อเป็ นกลไกความร่ วมมือทางการเงินที่ช่วยเสริ มสร้างสภาพคล่องระยะ
สั้น ในภูมิภาคและเป็ นส่ วนเสริ มความช่วยเหลือด้านการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และ
มาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Markets Initiative: ABMI) โดยเป็ นความร่ วมมือทาง
การเงินของอาเซี ยน +3 ซึ่ งได้สนับสนุนให้มีการนําเงินออมในภูมิภาคมาลงทุนในระยะยาวและเพื่อเป็ นการลด
ความเสี่ ยงที่อาจขึ้นเนื่องจากความเหลื่อมลํ้าของระยะเวลาการให้กยู้ มื และระยะเวลาลงทุน (Maturity Mismatch)
และความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Mismatch) เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี การพัฒนาความร่ วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินของอาเซียนไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้ แต่ได้
พัฒนาไปอย่างก้าวหน้าและไม่หยุดยั้ง ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้น้ ีอาเซี ยนอาจจะพิจารณาถึงการริ เริ่ มพัฒนา
สกุลเงินร่ วมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน (ASEAN Common Currency: ACU) เพื่อสนับสนุนการค้า และ
การลงทุนในภูมิภาคอาเซี ยนให้มากยิง่ ขึ้น รวมทั้ง ยังเป็ นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
เพิ่มบทบาทของภูมิภาคอาเซี ยนในเวทีเศรษฐกิจโลกอีกด้วย
จากเหตุผลดังกล่าว คณะผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาและพัฒนาดัชนีช้ ีวดั ระดับ
ความพร้อมของอาเซี ยนในการริ เริ่ มจัดทําเงินสกุลอาเซี ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดนโยบายของภาครัฐ
และเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ประเทศไทยในการก้าวไปสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในมิติที่
ก้าวหน้าขึ้นโดยการร่ วมใช้เงินสกุลอาเซี ยน นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ยังได้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาแบบ
จําลองเศรษฐมิติ เพื่อใช้ในการประมาณการผลกระทบของปั จจัยต่างๆ เป็ นต้น การดําเนิ นนโยบายการเงินการ
คลัง ของไทย และภาวะเงินทุนไหลออกเฉี ยบพลัน (Capital flight) เป็ นต้น ต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้ระบบ
เศรษฐกิจในมิติใหม่ของการใช้เงินสกุลอาเซี ยน ซึ่ งการพัฒนาแบบจําลองเศรษฐมิติดงั กล่าวจะช่วยในการ
กําหนด นโยบายและมาตรการที่สาํ คัญเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการเข้าร่ วม
ใช้เงินสกุลอาเซี ยนในอนาคตนั้น เป็ นต้น อีกทั้ง ผูว้ ิจยั จะทําการออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนคนไทยในหลายพื้นที่ซ่ ึ งครอบคลุมเกือบทัว่ ทุกภูมิภาคในประเทศ เพือ่ สอบถามความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ
อาเซียน และความเห็นต่อการใช้สกุลเงินอาเซียนในอนาคต ซึ่ งภาครัฐสามารถจัดทํายุทธศาสตร์ ในการ
ประชาสัมพันธ์อาเซี ยนแก่สาธารณชน และเพื่อนําความเห็นของประชาชนดังกล่าวมาร่ วมกําหนดนโยบายของ
ภาครัฐเพื่อพัฒนาไปสู่ การใช้สกุลเงินอาเซี ยนในอนาคตด้วย ดังนั้น งานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อ
งานวิจยั อื่นๆ ในอนาคตโดยจะเป็ นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําเงินสกุลอาเซียน และเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมให้กบั ประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โดยการใช้สกุลเงินร่ วมกันของ
อาเซียน
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1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย

โครงการวิจยั มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1.2.1 พัฒนาดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมของประเทศสมาชิกอาเซี ยน-5 (ASEAN-5) ในการริ เริ่ มใช้
สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน (ASEAN Common Currency)
1.2.2 พัฒนาแบบจําลองเศรษฐมิติของไทย สําหรับประมาณการปั จจัยเศรษฐกิจมหภาคทีส่ าํ คัญทีม่ ี
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การใช้สกุลเงินร่ วม
1.2.3 สํารวจความคิดเห็นประชาชน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกภาคของประเทศต่อการริ เริ่ มสกุล
เงินร่ วม
1.2.4 จัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการใช้สกุลเงินร่ วมกันในอาเซียน เพื่อเตรี ยมความพร้อม
สําหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สกุลเงินร่ วมดังกล่าว

1.3

ขอบเขตของโครงการวิจยั

โครงการวิจยั นี้ มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1.3.1 ศึกษาเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซี ยน 5 (ASEAN-5) ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และสิ งคโปร์ เนื่องจากมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยจะไม่มี บรู ไน กัมพูชา ลาว พม่า
เวียดนาม
1.3.2 ศึกษาเฉพาะความร่ วมมือทางด้านเศรษฐกิจการเงินของ ASEAN-5 โดยจะมุ่งให้ความสําคัญกับ
ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค และเครื่ องชี้วดั ระดับความพร้อมด้านการค้า การลงทุน ตลาดเงิน และตลาดทุน เป็ น
สําคัญ
1.3.3 ศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2536 –2554 เนื่องจากเป็ นช่วงเวลาที่อาเซียนได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการเร่ งดําเนินการไปสู่ การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนภายในปี 2558
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1.4

กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั

สําหรับกรอบแนวคิดของโครงการวิจยั ประกอบด้วยแนวคิดสําคัญ ได้แก่
1.4.1 ทฤษฎีเขตเงินตราทีเ่ หมาะสม (Theory of Optimum Currency Area: OCA)
Robert Mundell ได้พฒั นาแนวคิดเขตเงินตราที่เหมาะสม โดยมีหลักการสําคัญของทฤษฎีคือ
ประเทศที่มีภูมิศาสตร์ เดียวกันอาจพิจารณาใช้สกุลเงินร่ วม (Single Currency) โดยการกําหนดให้ค่าเงินของ
ประเทศในกลุ่มเคลื่อนไหวได้ในขอบเขตที่กาํ หนด (Boundaries) หรื ออาจกําหนดให้เป็ นแบบค่าเงินคงที่
(Fixed Exchange Rate) แต่ปล่อยให้ค่าเงินสกุลร่ วมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี กบั ประเทศนอกกลุ่ม ทั้งนี้
ภายใต้ทฤษฎีเขตเงินตราที่เหมาะสมนี้ ประเทศที่เป็ นสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้น แต่
ต้องแลกกับการสู ญเสี ยหรื อยกเลิกการใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ และเสี ยความเป็ นอิสระของการดําเนิน
นโยบายการเงิน ทั้งนี้ กลุ่มประเทศที่ได้ดาํ เนินการตามทฤษฎีเงินตราที่เหมาะสม คือ กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
โดยมีสกุลเงินร่ วมคือเงินยูโร ซึ่งได้เริ่ มต้นใช้ครั้งแรกในปี 2542 (ค.ศ.1999) อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั สหภาพยุโรปยัง
ต้องเผชิญกับบททดสอบถึงความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มประเทศ เนื่องจากปั ญหาหนี้สาธารณะสหภาพยุโรปที่
ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน และกําลังลุกลามไปยังภาคเศรษฐกิจจริ งของยุโรป รวมถึงได้
ส่ งผลกระทบไปยังเศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่ โลก
1.4.2

กรอบแนวความคิดของระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิ ด
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิ ด คือ ระบบเศรษฐกิจที่พ่ ึงพา
ภาคต่างประเทศ และมีการไหลเข้าออกของเงินทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยูก่ บั อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดโลก และใช้อตั ราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว โดยระบบเศรษฐกิจจะปรับตัวเพื่อเข้าสู่ ดุลยภาพ ซึ่ งเป็ นการ
ปรับตัวระหว่างอุปทาน (Supply Side) และอุปสงค์ (Demand Side) ทั้งนี้ อุปทานถูกกําหนดมาจากสมการการ
ผลิต (Production Function) ประกอบด้วย 2 ปัจจัยการการผลิต คือ ทุน (Capital) และ แรงงาน (Labor) ขณะที่
อุปสงค์ถูกกําหนดมาจากการจับจ่ายใช้สอยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหลักการดังกล่าวนําไปสู่ แนวคิด
ดุลยภาพตลาดสิ นเชื่อ (Loanable Fund Market) ซึ่ งเป็ นการอธิ บายถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ดุลยภาพที่แท้จริ ง โดยอุปทานของสิ นเชื่อ (Supply of Loanable Fund) สะท้อนจากช่องว่างการออม-การลงทุน
(Saving-Investment Gap) ขณะที่อุปสงค์ของสิ นเชื่อ (Demand for Loanable Fund) ถูกกําหนดมาจากการส่ งออก
สุ ทธิ (Net Export)
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ทั้งนี้ ภายใต้ดุลยภาพตลาด Loanable Fund การส่ งออกสุ ทธิ จะต้องเท่ากับส่ วนต่างระหว่าง
ช่องว่างการออมและการลงทุน ซึ่ งก็คือการไหลออกของเงินทุนสุ ทธิ (Net Capital Outflow) เสมอ เนื่องจาก
หากประเทศใดประเทศหนึ่งเกินดุลการค้า ประเทศดังกล่าวจะเผชิญกับการไหลออกของเงินสุ ทธิ เนื่องจาก
เงินออมมีจาํ นวนมากกว่าการลงทุน และอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ งจะเป็ นกลไกสําคัญในการปรับให้ระบบ
เศรษฐกิจเข้าสู่ ดุลยภาพในที่สุด
อนึ่ง ภายใต้ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความต้องการซื้ อสกุลเงินที่ศึกษา (Demand for Currency) หรื อก็คือ การส่ งออกสุ ทธิ (Net Export) และ
อุปทานสกุลเงินที่ศึกษา (Supply of Currency) สะท้อนจากส่ วนต่างระหว่างการออมและการลงทุนของ
ทั้งประเทศ โดยสามารถพิจารณาได้จากสมการ ดังนี้
Y
Y
(Y – C – T ) + (T - G)– I
Sn – I(r*)
โดยที่

Y
K
L
C
I
T
G
NX
Sn
r*
ε

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

=
=
=
=

F ( K,L)
c(Y-T) + I (r*) + G + NX (ε)
NX (ε)
NX (ε)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
สิ นค้าทุน
แรงงาน
ความต้องการบริ โภคของภาคเอกชน
ความต้องการลงทุนของภาคเอกชน
ภาษีรัฐบาล
การใช้จ่ายของภาครัฐ
การส่ งออกสุ ทธิ
การออมของทั้งประเทศ (การออมภาคเอกชน + การออมภาครัฐบาล)
อัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง
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(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

1.4.3 แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มทางการเงินเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆ รวมเป็ น
กลุ่มเดียวกัน และมีการดําเนิ นนโยบายทางด้านการค้า เพื่อลดหรื อขจัดอุปสรรคทางการค้า (Trade Barrier)
ระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าให้กบั ประเทศสมาชิกในกลุ่ม ทั้งนี้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในเชิงลึก
ยังรวมถึงการดําเนินนโยบายการเงินและการคลังร่ วมกัน อนึ่ง เหตุผลสําคัญในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เพื่ออาศัยความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (Comparative Advantage) ของกันและกัน เพื่อเสริ มศักยภาพในการ
แข่งขัน นอกจากนี้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตหรื อการประหยัดต่อขนาด
(Economy of Scale) อีกทั้งยังเป็ นการขยายขนาดตลาดให้ใหญ่ข้ ึน (Enhancing Market) และยังช่วยเสริ มอํานาจ
ในการต่อรองกับประเทศนอกกลุ่ม (More Bargaining Power) อีกด้วย
สําหรับระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สามารถจําแนกได้เป็ น 5 ระดับ ตามความเข้มข้น
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) 2) สหภาพศุลกากร
(Customs Union-CU) 3) ตลาดร่ วม (Common Market) 4) สหภาพทางเศรษฐกิจ หรื อสหภาพทางการเงิน
(Economic Union or Monetary Union) และ 5) สหภาพเศรษฐกิจสมบูรณ์แบบ (Total Economic Union)

1.5

สมมติฐานการศึกษา

งานวิจยั นี้มีสมมติฐานการศึกษาที่สาํ คัญ คือ
1.5.1 ประเทศในกลุ่มที่มีโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจมหภาคอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันและตลาดเงิน
มีความเชื่อมโยงกัน จะมีความพร้อมในการรวมตัวทางการเงิน
1.5.2 การใช้สกุลเงินร่ วมอาจส่ งผลให้ความแปรปรวนของค่าเงินของประเทศในกลุ่มลดลงและทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
1.5.2 โครงสร้างด้านประชากร อาทิ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่ต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความพร้อมของการใช้สกุลเงินร่ วมที่ต่างกัน
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1.6

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

เนื่องจากโครงการวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยอาศัยหลักทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเพื่อวิเคราะห์และจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมของการใช้สกุลเงินร่ วม รวมถึงศึกษา
ผลกระทบจากการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต ดังนั้น งานวิจยั
นี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู ้ที่สาํ คัญ ดังนี้
1.6.1 ผลการศึกษาของงานวิจยั ในโครงการนี้ อาจนํามาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายที่
สําคัญในการเตรี ยมความพร้อมของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนที่กา้ วหน้าภายใต้การ
ริ เริ่ มสกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการค้า และการลงทุนในภูมิภาคให้ขยายตัวมากยิง่ ขึ้น
อันจะนําไปสู่ การเจริ ญเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยที่มีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
1.6.2 งานวิจยั นี้จะเป็ นการสร้างองค์ความรู ้ที่สาํ คัญในการศึกษาถึงผลกระทบของการใช้สกุลเงินร่ วม
อาเซี ยนภายใต้สถานการณ์ที่จาํ ลองขึ้น (Simulation) ต่อระบบเศรษฐกิจไทย
1.6.3 งานวิจยั นี้จะเป็ นแนวทางให้กบั งานวิจยั อื่นๆ ที่ศึกษาถึงการดําเนินการพัฒนาความร่ วมมือใน
การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน

1.7

นิยามศัพท์

1.7.1 เขตเงินตราทีเ่ หมาะสม (Optimum Currency Area: OCA) หมายถึง เขตทางภูมิศาสตร์หรื อ
กลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินร่ วมเดียวกัน ซึ่ งสามารถทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
1.7.2 สหภาพทางการเงิน (Monetary Union / Currency Union) หมายถึง กลุ่มประเทศตั้งแต่
2 ประเทศขึ้นไปที่มีการใช้สกุลเงินร่ วมกัน โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการรวมกลุ่มกันในด้านอื่นๆ เช่น การรวมกลุ่ม
ทางด้านเศรษฐกิจ หรื อการรวมกลุ่มกันด้านการค้าร่ วมด้วย
1.7.3 สหภาพยุโรป (European Union: EU) หมายถึง การรวมตัวกันของประเทศในทวีปยุโรป
เพื่อสร้างเสถียรภาพทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาค โดยปัจจุบนั สหภาพยุโรปประกอบด้วย
ประเทศสมาชิก 27 ประเทศ ได้แก่ กรี ซ สาธารณรัฐเช็ก ไซปรัส เดนมาร์ก เนเธอร์ แลนด์ บัลแกเรี ย เบลเยียม
โปแลนด์ โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฟิ นแลนด์ มอลตา เยอรมนี โรมาเนีย ลัตเวีย ลิทวั เนีย ลักเซมเบิร์ก สวีเดน
สหราชอาณาจักร สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย ออสเตรี ย อิตาลี เอสโตเนีย ไอร์ แลนด์ ฮังการี
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1.7.4 กลุ่มประเทศยูโรโซน (Eurozone Countries) หรื อเรี ยกทางการว่า “พื้นที่ยโู ร” เป็ นสหภาพ
เศรษฐกิจและการเงิน ประกอบด้วยรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป 17 ประเทศ ซึ่ งใช้เงินสกุล ยูโรเป็ นสกุลเงินร่ วม
และเป็ นเงินสกุลเดียวที่ชาํ ระหนี้ได้ตามกฎหมาย ยูโรโซนปัจจุบนั ประกอบด้วยออสเตรี ย เบลเยียม ไซปรัส
เอสโตเนีย ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส
สโลวาเกีย สโลวีเนีย และสเปน รัฐสหภาพยุโรปอื่นส่ วนใหญ่ถูกผูกมัดให้เข้าร่ วมเมื่อรัฐนั้นผ่านเกณฑ์การเข้า
ร่ วม ไม่มีรัฐใดออกจากกลุ่มและไม่มีขอ้ กําหนดในการออกหรื อขับสมาชิกออก
1.7.5 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) หมายถึง การให้อาเซี ยนรวมตัวเป็ นชุมชน
หรื อประชาคมเดียวกันให้สาํ เร็ จภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดยปั จจุบนั ประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไน กัมพูชา อินโดนีเซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย สิ งคโปร์
เวียดนาม
1.7.6 อาเซียน+3 (ASEAN + 3) หมายถึง กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ รวมกับกลุ่ม
ประเทศนอกอาเซี ยนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้
1.7.7 อาเซียน-5 (ASEAN-5) หมายถึงประเทศสมาชิกอาเซี ยนหลัก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย
มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย และสิ งคโปร์
1.7.8 วัฏจักรเศรษฐกิจ (Economic Cycle) หรื อวัฏจักรธุรกิจ (Business Cycle) หมายถึง การเปลี่ยน
แปลงของระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ดาํ เนินเป็ นวงรอบจากช่วงเศรษฐกิจขยายตัวไปสู่ ช่วงวิกฤติถดถอย
เศรษฐกิจตกตํ่า และเศรษฐกิจฟื้ นตัว
1.7.9 สกุลเงินร่ วม (Common Currency) หมายถึง สกุลเงินที่เป็ นที่ยอมรับของประเทศต่างๆ และ
มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย
1.7.10 ดัชนีชี้วดั ระดับความพร้ อม (Readiness Index) หมายถึง เครื่ องชี้ที่ใช้ในการประเมินระดับ
การรวมตัวทางการเงินของประเทศในกลุ่มสมาชิก โดยเป็ นตัวชี้วดั เชิงราคา
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง (Theoretical and Empirical Reviews)
ในงานวิจยั นี้ได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นพื้นฐานและใช้
ประกอบการวิเคราะห์และจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน และศึกษาผลกระทบ
ของการใช้สกุลเงินร่ วมดังกล่าวต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่ งประกอบด้วย 6 ส่ วนสําคัญ ได้แก่ ส่ วนที่ 2.1 ทฤษฎี
เขตเงินตราที่เหมาะสม ส่ วนที่ 2.2 แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ส่ วนที่ 2.3 ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก
แบบเปิ ด ส่ วนที่ 2.4 แบบจําลอง 2.5 แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงิน ส่ วนที่ 2.6 งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เป็ นการรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

2.1

ทฤษฎีเขตเงินตราทีเ่ หมาะสม (Theory of Optimum Currency Area: OCA)

จากแนวคิดของ Mundell และ McKinnon ระหว่างทศวรรษ 1960 โดยอธิ บายว่า เขตเงินตราที่เหมาะสม
คือ กลุ่มของประเทศที่เงินตราภายในประเทศเชื่อมโยงกันโดยผ่านอัตราแลกเปลี่ยนคงที่อย่างถาวร โดยเงินตรา
ของประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเสรี กบั ประเทศนอกกลุ่ม และเขตของประเทศเดียวกันที่ใช้
เงินตราสกุลเดียวกันก็เรี ยกว่าเขตเงินตราที่เหมาะสม การก่อตั้งเขตเงินตราที่เหมาะสมจะขจัดความไม่แน่นอน
ทีเ่ กิดจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่คงที่อย่างถาวร และจะเร่ งให้มีความชํานาญในการผลิตพร้อมกับมีการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศภายในกลุ่ม โดยสนับสนุนให้ผผู ้ ลิตมองว่าพื้นที่ท้ งั หมดเป็ นตลาดเดียว ซึ่ งจะได้รับ
ประโยชน์จากการผลิตขนาดใหญ่ การที่อตั ราแลกเปลี่ยนคงที่อย่างถาวรทําให้ระดับราคามีเสถียรภาพมาก
และเป็ นการสนับสนุนการใช้เงินตราเป็ นที่สะสมมูลค่า (Store of Value) และขจัดการแลกเปลี่ยนที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้ อ นอกจากนี้ ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลเข้าแทรกแซงในตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ ประหยัดค่าใช้จ่ายจากการทําการหลีกเลี่ยงความเสี่ ยงและในการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลหนึ่งเป็ น
อีกสกุลหนึ่ง ผลเสี ยของเขตการเงินที่เหมาะสมคือ แต่ละประเทศไม่สามารถเลือกใช้นโยบายสร้างเสถียรภาพ
และเร่ งการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจของตนเองอย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น ประเทศยากจนภายในกลุ่มอาจต้องการ
ใช้นโยบายการคลังและการเงินแบบผ่อนคลายเพื่อลดอัตราการว่างงานที่มากเกินไป ในขณะที่ประเทศรํ่ารวย
อาจต้องการใช้นโยบายแบบหดตัว เพือ่ ลดภาวะเงินเฟ้ อ
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ทั้งนี้ Mundell (1961) ได้ศึกษาถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้สกุลเงินร่ วมกัน หรื อ
การสร้างสกุลเงินใหม่ภายในเขตพื้นที่ท่ีกาํ หนด โดยการวิเคราะห์ความพร้อมเขตพื้นที่ใดๆ ในการรวมตัวกัน
เป็ นสหภาพทางการเงิน (Monetary Union) ซึ่ งมีเกณฑ์การพิจารณาที่สาํ คัญ คือ การวิเคราะห์วฏั จักรทางธุ รกิจ
ของกลุ่มประเทศที่ศึกษา ซึ่ งหากกลุ่มประเทศดังกล่าวมีวฏั จักรทางธุ รกิจที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (Symmetric
Business Cycle) หรื อได้รับผลกระทบที่คล้ายคลึงกันจากปั จจัยภายนอกประเทศ (Symmetric of Shocks Across
Countries) แสดงถึงความเหมาะสมหรื อความเป็ นไปได้ในการใช้สกุลเงินร่ วมกันเกณฑ์การพิจารณาถัดไป คือ
การเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิต (Factor Mobility) ซึ่ งเขตพื้นที่ท่ีเหมาะสมที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันควรจะต้องมี
การเคลื่อนย้ายทุน (Capital Mobility) และการเคลื่อนย้ายแรงงาน (Labor Mobility) ภายในเขตพื้นที่ได้อย่างเสรี
โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งในเรื่ องกฎหมาย ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นต้น
อนึ่ง นอกจากเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีการพิจารณาจากความยืดหยุน่ ของค่าแรงและราคา
(Wage and Price Flexibility) การรวมตัวกันทางการค้าและการเงิน (Trade and Financial Integration) และ
การรวมตัวกันทางการเมือง (Political Integration) ซึ่ งหากกลุ่มประเทศใดมีความเชื่อมโยงกันตามเกณฑ์ดงั กล่าว
มาก แสดงว่าประเทศเหล่านั้นมีความเหมาะสมที่จะใช้สกุลเงินร่ วมกัน (Lee andAzali, 2009 และ Plummer and
Kreinin, 2009)

2.2

แนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration)

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวของประเทศต่างๆ เพื่อการบรรลุเป้ าหมายทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมร่ วมกัน โดยขจัดการเลือกปฏิบตั ิ (Discrimination) เพือ่ เสริ มสร้างและ
รักษาผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายขอบเขตทางการค้าให้กว้างขวางยิง่ ขึ้นโดยการลดหรื อ
ยกเลิกอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ทั้งในรู ปมาตรการทางภาษีศุลกากร และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร (Tariff
and Non-Tariff Barriers) เช่น อัตราภาษีศุลกากร โควต้า เป็ นต้น เพื่อพัฒนาและขยายลู่ทางการค้าระหว่างกันใน
ระดับสู งขึ้นไป ทั้งนี้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจยังครอบคลุมถึงการที่ประเทศในกลุ่มมีแนวทางร่ วมมือกันใน
การดําเนิ นนโยบายการเงินและการคลัง โดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีขอ้ ตกลงที่สาํ คัญ อาทิ ข้อตกลงที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ ทุน และปั จจัยการผลิตระหว่างประเทศ ข้อตกลงเพื่อการปฏิบตั ิอย่าง
เสมอภาคกันภายในกลุ่ม ข้อตกลงเพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ โดยเห็นได้จากสิ นค้าที่มีลกั ษณะ
เหมือนกันจนสามารถทดแทนกันได้ และระดับราคาระหว่างประเทศสมาชิกก็จะเท่ากันหรื อใกล้เคียงกันมาก
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ที่สุด ข้อตกลงที่จะต้องทําให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีการจ้างงานอย่างเต็มที่
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มเดียวกันเสมอ ซึ่ งกรอบข้อตกลงอาจเป็ นไปในรู ปแบบของ
ทวิภาคี (Multilateral) พหุภาคี (Bilateral) ภูมิภาค (Regional) หรื ออนุภูมิภาค (Sub Regional)
สําหรับระดับของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจมีได้หลายรู ปแบบ โดยแต่ละรู ปแบบมีระดับของความ
สัมพันธ์ที่แตกต่างกัน คือ
2.2.1 เขตการค้ าเสรี ( Free Trade Area:FTA) เป็ นข้อตกลงเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าให้เหลือน้อย
ที่สุดโดยการเปิ ดการค้าเสรี ระหว่างประเทศคู่สัญญาเพื่ออํานวยความสะดวกและลดข้อจํากัดทางการค้าด้าน
โควต้าหรื อปริ มาณนําเข้าไม่สร้างอุปสรรคทางการค้าเพิ่มต่อประเทศนอกกลุ่ม ร่ วมมือกันแสวงหาตลาดส่ งออก
และลดต้นทุนการผลิตสิ นค้า เช่น ข้อตกลงการค้าเสรี อเมริ กาเหนือ (North American Free Trade AgreementNAFTA) เขตการค้าเสรี อาเซี ยน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) เป็ นต้น
2.2.2 สหภาพศุลกากร (Customs Union:CU) เป็ นการเปิ ดเสรี การค้าโดยนอกจากจะขจัดการกีดกัน
ทางการค้าออกไปแล้ว ยังมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับภาษีศุลกากรกําหนดอัตราภาษีในอัตราเดียวกันสําหรับประเทศ
สมาชิกนอกกลุ่มร่ วมกัน (Common External Tariff) ไม่มีกาํ แพงภาษีระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ
สหภาพศุลกากร โดยกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจดังกล่าว ได้แก่ คณะมนตรี ความร่ วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council: GCC) สหภาพศุลกากรของแอฟริ กาใต้ (Southern African Customs Union-SACU) เป็ น
ต้น
2.2.3 ตลาดร่ วม (Common Market) เป็ นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปที่
เหมือนกับสหภาพศุลกากรแต่มีนโยบายให้สามารถเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิต คือ แรงงาน ทุน วัตถุดิบ และ
เทคโนโลยี ระหว่างประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี มีนโยบายต่อประเทศนอกกลุ่มในทางเดียวกัน และมีการ
ปรับปรุ งกฎหมายให้มีลกั ษณะเหมือนกัน โดยกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจดังกล่าว ได้แก่ ตลาดร่ วมอเมริ กาใต้
ตอนล่าง (Southern America Common Market : MERCOSUR) กลุ่มประชาคมและตลาดร่ วมแคริ บเบียน
(Caribbean Community and Common Market : CCCM) ตลาดร่ วมอเมริ กากลาง (Central American Common
Market : CACM) และกลุ่มแอนเดียน (Andean Group)
2.2.4 สหภาพทางเศรษฐกิจ หรือสหภาพทางการเงิน ( Economic Union or Monetary Union)
นอกจาก จะเป็ นการค้าเสรี แล้ว ยังมีนโยบายเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิต สิ นค้า และบริ การอย่างเสรี และมีการ
ประสานความร่ วมมือกันในการดําเนิ นนโยบายทางเศรษฐกิจ ทั้งนโยบายการเงิน การคลัง การภาษีอากร และ
การใช้จ่ายของรัฐ รวมทั้งมีการใช้สกุลเงินเดียวกันโดยกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจดังกล่าว ได้แก่ สหภาพยุโรป
(European Union-EU) เป็ นต้น
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2.2.5 สหภาพเศรษฐกิจสมบูรณ์ แบบ (Total Economic Union) เป็ นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
เข้มข้นระดับสู งสุ ด มีนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินเป็ นแบบเดียวกัน มีการจัดตั้งรัฐบาลเหนือชาติ
(Supranational Government) โดยกําหนดนโยบายทางการเมืองและสังคมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ เป็ นวิธีการหนึ่ งในการสร้างประโยชน์ทางการค้าให้แก่ประเทศ เพื่อเป็ นการกระจายการค้าและ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ภูมิภาค
สําหรับประเทศไทยได้เข้ารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่สาํ คัญ คือ (1) ความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิ ฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) (2) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ( Association of South East Asian Nations : ASEAN) (3) ความร่ วมมือทางเขตเศรษฐกิจ
เอเชียตะวันออก ซึ่ งประกอบด้วย ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซี ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ ปุ่ น และเกาหลีใต้
หรื อ ASEAN+3 และ (4) การประชุมสุ ดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit) หรื อ ASEAN+6 ทั้งนี้
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้จดั ทําความร่ วมมือทางเศรษฐกิจที่สาํ คัญ คือ
1) เขตการค้าเสรี อาเซี ยน หรื อ อาฟต้า (ASEAN Free Trade Area:AFTA)
2) โครงการอุตสาหกรรมอาเซี ยน ( ASEAN Industrial Project:AIP)
3) ความร่ วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซี ยน (ASEAN Industrial Cooperation
Scheme:AICO)
4) เขตการลงทุนอาเซี ยน (ASEAN Investment Area:AIA)

2.3

ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิ ด (Small Open Economy Theory)

ภายใต้ทฤษฎีระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิ ด มีสมมติฐานที่สาํ คัญ คือ เป็ นระบบเศรษฐกิจขนาดเล็ก
โดยอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะถูกกําหนดขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศ ขณะที่อตั ราแลกเปลี่ยนที่
แท้จริ ง (Real Exchange Rate) จะเป็ นตัวแปรที่สาํ คัญในการปรับให้เศรษฐกิจเข้าสู่ ดุลยภาพ อย่างไรก็ดี ภายใต้
ทฤษฎีน้ ีนโยบายภาครัฐยังคงมีบทบาทสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สําหรับแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกิดจากความสมดุลระหว่างอุปทาน (Supply Side) และอุปสงค์
(Demand Side) ในตลาด ซึ่ งอุปทานจะถูกกําหนดมาจากสมการการผลิต (Production Function) ซึ่ งประกอบด้วย
ปั จจัยการผลิต คือ ทุน (Capital) และ แรงงาน (Labor) ขณะที่ อุปสงค์มาจากการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ
และต่างประเทศ จากหลักการดังกล่าวนําไปสู่ แนวคิดของดุลยภาพในตลาดสิ นเชื่อ ซึ่ งกําหนดมาจากช่องว่าง
ระหว่างการออมและการลงทุน (Saving-Investment Gap) และการส่ งออกสุ ทธิ (Net Export) ทั้งนี้ ณ ดุลยภาพ
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การส่ งออกสุ ทธิ จะเท่ากับการไหลออกของเงินทุนสุ ทธิ (Net Capital Outflow) หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ
หากประเทศใดประเทศหนึ่งเกินดุลการค้า ประเทศดังกล่าวจะเผชิญกับการไหลออกของเงินสุ ทธิ เนื่องจาก
เงินออมมากกว่าการลงทุน ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ งจะเป็ นกลไกที่สาํ คัญที่ช่วยให้ระบบเศรษฐกิจปรับ
เข้าสู่ ดุลยภาพในที่สุด
อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกําหนดขึ้นจากอุปสงค์ความต้องการซื้ อสกุลเงินที่
ศึกษา (Demand for Currency) สะท้อนจากการส่ งออกสุ ทธิ (Net Export) และอุปทานสกุลเงินที่ศึกษา (Supply
of Currency) สะท้อนจากส่ วนต่างระหว่างการออมของทั้งประเทศและการลงทุน
ภาพที่ 2.1 : ดุลยภาพตลาด Loanable Fund

ε

ε

S-I(r*)

NX(ε)

ε*
ε*

NX(ε)
S-I(r*),NX(ε)

โดยที่

NX =
S-I =
r* =
ε =

การส่ งออกสุ ทธิ
ช่องว่างการออมการออมและการลงทุน
อัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ
อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง
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2.4

แบบจําลอง Mundell-Flaming Model

Robert Mundell (1961) ได้พฒั นาแบบจําลองดุลยภาพในตลาดผลผลิต ตลาดเงินและดุลการชําระเงิน
(IS –LM– BOP) โดยวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคของการใช้นโยบายการเงินการคลังในการบริ หาร
เศรษฐกิจโดยกําหนดสมมติฐานทัว่ ไป ดังนี้
1) ทุนหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินมีการเคลื่อนย้ายเป็ นไปโดยเสรี (Perfect Capital Mobility)
2) ราคาสิ นค้าคงที่ (Fixed Price Model)
3) อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศเท่ากับอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก เนื่องจากเป็ นประเทศเล็ก (Small
Open Economy) ดังนั้น เส้นดุลการชําระเงิน (Balance of Payment : BOP ) จึงเป็ นเส้นที่มีความยืดหยุน่ สมบูรณ์
กรณีที่ 1: กําหนดอัตราแลกเปลีย่ นแบบลอยตัว
สําหรับแนวคิดพื้นฐานของการใช้ นโยบายการเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ สมมุติถา้ ธนาคารกลางดําเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัว (LM0>>LM1) จะส่ งผลให้
ปริ มาณทางการเงินและสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและทําให้อตั ราดอกเบี้ยลดลงโดยดุลยภาพ
จะไปอยู่ ณ จุดใหม่ (E0>>E1) ซึ่งจะทําให้เงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็ วโดยเงินทุนที่ไหลออกภายใต้อตั รา
แลกเปลี่ยนลอยตัวนี้ยอ่ มทําให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกินที่มีต่อเงินตราต่างประเทศกําหนดให้ระดับอัตราแลกเปลี่ยน
คงเดิม และทําให้อตั ราแลกเปลี่ยนดุลยภาพเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ทาํ ให้ค่าเงินอ่อนลง (Depreciation) ส่ งผลให้
ความได้เปรี ยบเชิงราคาสิ นค้าภายใน ประเทศสู งขึ้นการส่ งออกมากขึ้นและการนําเข้าลดลง (IS0>>IS1) โดยผล
ที่เกิดขึ้นทําให้รายได้ประชาชาติหรื อผลิตภัณฑ์ที่แท้จริ งเพิม่ สู งขึ้น ขณะที่อตั ราดอกเบี้ยดุลยภาพปรับตัวมาที่
ระดับเดิมและดุลยภาพจะย้ายไปอยู่ ณ จุด E2 ทําให้สรุ ปได้วา่ นโยบายการเงินมีประสิ ทธิภาพภายใต้ อตั รา
แลกเปลีย่ นลอยตัว (ภาพที่ 2.2A)
ภาพที่ 2.2A: การใช้ นโยบายการเงิน

ภาพที่ 2.2B: การใช้ นโยบายการคลัง
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สําหรับแนวคิดพื้นฐานของการใช้นโยบายการคลังภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัวนั้น สามารถสรุ ปได้ ดังนี้สมมุติให้รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังแบบขยายตัว (IS0>> IS1) ดุลยภาพ
ที่ถูกกระทบจากการใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้นทําให้อตั ราดอกเบี้ยและรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น โดยดุลยภาพ
จะไปอยู่ ณ จุดใหม่ (E0>> E1) ทั้งนี้ ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นจะทําให้เงินทุนไหล
เข้าอย่างรวดเร็ วก่อให้เกิดอุปทานส่ วนเกินในตลาดเงินตราต่างประเทศภายในประเทศ ส่ งผลให้ค่าเงินแข็งขึ้น
(Appreciation) และฐานะการแข่งขันทางด้านราคาสิ นค้าและบริ การในประเทศตํ่าลง การส่ งออกลดลงและ
การนําเข้าเพิ่มขึ้นส่ งผลให้เส้น IS ลดลง (IS1>>IS0) ผลกระทบดังกล่าวทําให้อตั ราดอกเบี้ยลดลงและรายได้
ประชาชาติลดลงมาสู่ ระดับดุลยภาพเดิม (E1>> E0) ทําให้สรุ ปว่า นโยบายการคลัง ไม่ มีประสิ ทธิภาพภายใต้
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว (ภาพที่ 2.2 B)
กรณีที่ 2: กําหนดอัตราแลกเปลีย่ นแบบคงที่
สําหรับแนวคิดพื้นฐานของการใช้นโยบายการเงินภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่
สามารถสรุ ปได้ ดังนี้ สมมุติให้ธนาคารกลางดําเนิ นนโยบายการเงินแบบขยายตัว (LM0>> LM1) จะส่ งผลให้
ปริ มาณทางการเงินและสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและทําให้อตั ราดอกเบี้ยลดลง ซึ่ งดุลยภาพ
เศรษฐกิจจะย้ายไปอยู่ ณ ดุลยภาพใหม่ (E0>> E1) ซึ่ งจะทําให้การลงทุนเพิ่มขึ้น (Crowding-In Effect) แต่ใน
ระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด ผลของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจะทําให้เงินทุนไหลออก โดยภายใต้อตั ราแลกเปลี่ยน
คงที่น้ ีการไหลออกของเงินทุนสํารองระหว่างประเทศและปริ มาณเงินภายในประเทศจะลดลง (LM1>> LM0)
ทําให้อตั ราดอกเบี้ยและรายได้ประชาชาติที่แท้จริ งกลับมาจุดดุลยภาพเดิม (E1>>E0) กล่าวโดยสรุ ป นโยบาย
การเงินขาดประสิ ทธิภาพภายใต้ อตั ราแลกเปลี่ยนคงที่ (ภาพที่ 2.3A)
ภาพที่ 2.3A: การใช้ นโยบายการเงิน

ภาพที่ 2.3B: การใช้ นโยบายการคลัง
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สําหรับแนวคิดพื้นฐานของการใช้นโยบายการคลังภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ สมมุติให้รัฐบาลดําเนิ นนโยบายการคลังแบบขยายตัว (IS0>> IS1) ดุลยภาพที่ถูก
กระทบ จากการใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มขึ้นทําให้อตั ราดอกเบี้ยและรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น โดยเศรฐกิจจะย้าย
ไปอยู่ ณ ดุลยภาพใหม่ (E0>> E1) ทั้งนี้ ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทําให้การลงทุนของภาคเอกชน
ลดลง (Crowding Out Effect) อย่างไรก็ดี ในระบบเศรษฐกิจเปิ ด ภายใต้อตั ราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ผลของ
อัตราดอกเบี้ยที่เพิม่ ขึ้นทําให้ทุนสํารองระหว่างประเทศและปริ มาณเงินภายในประเทศเพิม่ ขึ้น (LM0>> LM1)
ผลกระทบดังกล่าวทําให้อตั ราดอกเบี้ยลดลง ขณะที่รายได้สหประชาชาติเพิ่มขึ้นมาสู่ ระดับดุลยภาพใหม่
(E1>> E2) ทําให้สรุ ปว่า นโยบายการคลังมีประสิ ทธิภาพภายใต้ อตั ราแลกเปลีย่ นแบบคงที่ (ภาพที่ 2.3B)

2.5

แนวคิดการพัฒนาตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงิน (Financial Integration Indicators)

ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั มีงานวิจยั จํานวนมากได้พฒั นาตัวชี้ วดั เพื่อใช้ประเมินระดับการรวมตัวทาง
การเงินระหว่างกลุ่มประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ทั้งนี้ จากการรวบรวมงานวิจยั
ในอดีต พบว่า ตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงินดังกล่าว สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ 2 ได้แก่
2.5.1 ตัวชี้วดั เชิ งปริมาณ (Quantity-based Indicators) ส่ วนใหญ่คาํ นวณมาจากจํานวนสิ นทรัพย์
และหนี้สินในรู ปสกุลเงินต่างประเทศ ที่ประเทศถือครองอยู่ ทั้งนี้ Lane and Milesi-Ferretti (2007) ได้ใช้
สัดส่ วนของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรู ปสกุลเงินต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด
อย่างไรก็ดีตวั ชี้วดั ดังกล่าว สามารถใช้ศึกษาได้เพียงในกรณี ที่ประเทศหนึ่งมีการรวมตัวทางการเงินกับภาค
ต่างประเทศเท่านั้น และไม่สามารถใช้วดั การรวมตัวทางการเงินระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้
ดังนั้น Benetrix and Walti (2008) จึงได้ปรับปรุ งตัวชี้วดั ใหม่เพื่อให้สามารถวัดการรวมตัวทางการเงินระหว่าง
กลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกัน โดยทําการแบ่งระดับการรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศออกเป็ น 2
องค์ประกอบ คือ 1) การรวมตัวทางการเงินภายในภูมิภาค (Intra-Regional Financial Integration) และ 2) การ
รวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคกับภายนอกภูมิภาค (Extra-Regional Financial Integration)

2

ดูภาคผนวก ก
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2.5.2 ตัวชี้วดั เชิ งราคา (Price-Based Indicators) โดยส่ วนใหญ่คาํ นวณมาจากระดับราคาหรื อ
อัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงินในตลาดการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตลาดตราสารหนี้ (Bond
Market) และตลาดตราสารทุน (Equity Market) เป็ นต้น โดยเครื่ องมือทางสถิติที่สามารถคํานวณตัวชี้วดั
ในเชิงราคา ได้แก่
1) อัตราส่ วนความแปรปรวน (Variance Ratio) สามารถนํามาใช้ศึกษาการรวมตัวทาง
การเงินระหว่างประเทศแห่งหนึ่งกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้ โดยในเบื้องต้น กําหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ของอัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงของภูมิภาคในหลักทรัพย์ทางการเงินประเภทเดียวกันและตัวแปรรบกวน (Disturbance
Term) ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของประเทศ ทั้งนี้ หากอัตราส่ วนความแปรปรวนมีค่าสู ง แสดงว่า อัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทางการเงินในประเทศหนึ่ง จะได้รับอิทธิ พลจากการเปลี่ยนแปลงไปของตลาด
การเงินของภูมิภาคมาก ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ประเทศนั้นๆ มีการรวมตัวทางการเงินกับภูมิภาคสู ง
2) สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) สามารถนํามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนอ้างอิงของภูมิภาคในหลักทรัพย์ทางการเงินประเภทเดียวกัน ซึ่ งหากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่
ในระดับสู ง แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทางการเงินในประเทศหนึ่ง จะมีแนวโน้มการปรับตัวใน
ทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงไปของตลาดการเงินของภูมิภาคมาก ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ประเทศแห่งนั้น
มีการรวมตัวทางการเงินกับภูมิภาคสู ง
อย่างไรก็ตาม Fratzscher (2002) กล่าวว่า แนวคิดในการคํานวณสัดส่ วนความ
แปรปรวนจะมีความสอดคล้องใกล้เคียงกับการคํานวณหาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ โดย Benetrix and Walti
(2008) ได้พิสูจน์วา่ ค่าสัดส่ วนความแปรปรวนดังกล่าว จะเท่ากับค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ยกกําลังสอง ดังนั้น
จึงสรุ ปได้วา่ เครื่ องมือในการศึกษาทั้งอัตราส่ วนความแปรปรวน และสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ดงั กล่าว ที่กล่าว
ไว้ขา้ งต้นมีความใกล้เคียงกัน และสามารถใช้ทดแทนระหว่างกันได้
3) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถนํามาศึกษาหาระดับการรวมตัว
ทางการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกันได้ ทั้งนี้ Solnik and Roulet (2000) และ Adjaoute and
Danthine (2004) กล่าวว่า ระดับการรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
อธิ บายได้โดยการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระหว่างผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงินในกลุ่มประเทศ
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตํ่าย่อมสะท้อนว่า ระดับการรวมตัวทางการเงินระหว่างกัน
จะอยูใ่ นระดับสู ง
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อนึ่ง ในงานวิจยั ของ Benetrix and Walti (2008) ได้มีการเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพ
ของตัวชี้วดั ทางการเงินทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงราคา โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ประเทศในอเมริ กาใต้ และประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งใช้
ข้อมูลระหว่างปี ค.ศ. 1973 – 2007 โดยผลของการศึกษาพบว่า การใช้ตวั ชี้วดั เชิงระดับราคาจะมีขอ้ ดีมากกว่า
ตัวชี้วดั เชิงปริ มาณ ในประเด็นเกี่ยวกับความสะดวกในการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่จะนํามาใช้ในการคํานวณ
โดยข้อมูลที่ได้จะมีความถี่ในระดับสู งและครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ยาวนาน
ทั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) ได้ริเริ่ มใช้ตวั ชี้วดั การรวมตัว
ทางการเงินเพือ่ ติดตามความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมื่อมีการก่อตั้งสหภาพทางการเงินยุโรป (European Monetary Union) และมีการใช้สกุลเงินร่ วมกัน
ระหว่างประเทศสมาชิก โดยการนําตัวชี้ วดั ดังกล่าวเพื่อทดสอบร่ วมกับตัวแปรที่ได้จากตลาดการเงินต่างๆ
ประกอบด้วย (1) ตลาดเงิน (Money Market) (2) ตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (Government Bond Market) (3)
ตลาดตราสารหนี้ เอกชน (Corporate Bond Market) (4) ตลาดตราสารทุน (Equity Market) และ (5) ตลาดการ
ธนาคาร (Banking Market) โดยตัวชี้วดั ที่ใช้นอกจากจะเป็ นตัวชี้วดั ในเชิงราคาและปริ มาณแล้ว ยังมีตวั ชี้วดั
ประเภทอื่นๆ เช่น ตัวชี้วดั เชิงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการชําระเงิน และค่าธรรมเนียมในการทําธุ รกรรม
เป็ นต้น ตามตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การใช้ ดชั นีการรวมตัวทางการเงินของธนาคารกลางยุโรป
ประเภทตลาด
ประเภทดัชนี

ตลาดเงิน

เชิงปริ มาณ



เชิงราคา



อื่นๆ



ตลาดตราสาร

ตลาดตราสาร

หนี้รัฐบาล

หนี้เอกชน



ตลาดตราสารทุน

ตลาดธนาคาร















ที่มา: ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank)
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2.6

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
2.6.1

เขตเงินตราทีเ่ หมาะสม (Theory of Optimum Currency Area: OCA)
Lee (2009) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการรวมสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 3 ภายใต้
ทฤษฎี OCA โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการรวมตัวทางการค้า การรวมตัวทางการเงิน การเคลื่อนย้าย
ปั จจัยการผลิต และความสอดคล้องกันของวัฏจักรทางธุ รกิจ โดยใช้วธิ ี Generalized Method of Moments
(GMM) ในการทดสอบ ใช้ขอ้ มูลในช่วงปี ค.ศ. 1970 – 2006 โดยผลการศึกษาพบว่า แม้วา่ การเพิ่มขึ้นของการ
รวมตัวทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะทําให้มีความแตกต่างกันของปั จจัยการผลิต แต่
ได้ส่งผลทางบวกต่อวัฏจักรทางธุ รกิจ ขณะที่การรวมตัวทางการเงินส่ งผลให้มีความแตกต่างกันของปั จจัยการ
ผลิต และส่ งผล ทางลบต่อวัฏจักรทางธุ รกิจ ซึ่ งโดยรวมแล้ว แม้วา่ การรวมตัวทางการค้าและการเงินระหว่าง
ประเทศในเอเชีย จะส่ งผลดีต่อวัฏจักรทางธุ รกิจไม่มากเมื่อเทียบกับในประเทศที่พฒั นาแล้ว แต่พบความ
เป็ นไปได้ที่ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะใช้นโยบายการเงินร่ วมกัน
2.6.2 การรวมกลุ่มทางการเงิน
Lim (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการใช้สกุลเงินร่ วมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ และกลุ่มประเทศ ASEAN-5 โดยทําการศึกษาในช่วงเดือนมกราคม 2533 ถึงเดือน
ธันวาคม 2544 และใช้วธิ ี การทางเศรษฐมิติ 3 วิธี คือ (1) การทดสอบการเคลื่อนไหวร่ วมกันของระดับราคา
(Co-movements of Price) (2) การทดสอบแนวโน้มการเข้าหากันของอัตราแลกเปลี่ยน (Converging Trend of
Exchange Rate) และ (3) การทดสอบ Cointegration เพือ่ หาแนวโน้มการเข้าหากันของอัตราแลกเปลี่ยนในระยะ
ยาว ซึ่ งจากผลการวิจยั พบว่า ทุกประเทศมีการเคลื่อนไหวของราคาที่สอดคล้องกัน ยกเว้นประเทศอินโดนี เซีย
ขณะที่กลุ่มเศรษฐกิจที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มเข้าหากัน คือ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และ
ไทย รวม 5 ประเทศ และสําหรับการทดสอบ Cointegration พบว่า กลุ่มเศรษฐกิจที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้ม
เข้าหากันในระยะยาว คือ ฮ่องกง เกาหลีใต้ ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย
Kreinin และ Plummer (2009) ศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ในการใช้สกุลเงินร่ วมในอาเซียน
และอาเซียน+3 โดยศึกษาตั้งแต่ปี 2533-2549 โดยอาศัย 2 ทฤษฎีที่สาํ คัญ คือ (1) เกณฑ์การปรับตัวเข้าหากันทาง
3

ประเทศที่ศึกษา ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย
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เศรษฐกิจ (Economic Convergence Criteria) จากทฤษฎีเขตเงินตราที่เหมาะสม (Theory of Optimum Currency
Area: OCA) โดย โรเบิร์ต มันเดล (Mundell, 1961) ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ประเมินความเหมาะสมของกลุ่มประเทศที่จะ
ใช้สกุลเงินร่ วม ประกอบด้วยความสอดคล้องของวงจรเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าระหว่างกัน รวมถึงศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศในการปรับตัว เช่น ความยืดหยุน่ ในการปรับราคาและค่าแรง
เพื่อเป็ นกลไกตั้งรับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก เพื่อทดแทนมาตรการด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
ที่สูญเสี ยไป และ (2) เกณฑ์การปรับตัวเข้าหากันของนโยบายภาครัฐ (Policy Convergence Criteria) โดย
เทียบเคียงกับเกณฑ์ภายใต้สนธิ สัญญามาสทริ คต์ (Maastricht Treaty) ของสหภาพยุโรป โดยศึกษา อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนสัดส่ วนการขาดดุลการคลังและหนี้สาธารณะต่อ GDP ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า
กลุ่มประเทศที่มีความเป็ นไปได้ในการริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วม คือ เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย และไทย
Bayoumi and Mauro (1999) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใช้สกุลเงินร่ วมในเอเชีย
ตะวันออกโดยอ้างอิงทฤษฎีเขตเงินตราที่เหมาะสมของโรเบิร์ต มันเดล เช่นกัน สําหรับช่วงเวลาของการศึกษา
ครอบคลุมช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2511-2541 ซึ่งจากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบพบว่า ภูมิภาคอาเซี ยนปั จจุบนั ยังมีระดับ
ความพร้อมและความเหมาะสมในการริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมน้อยกว่าสหภาพยุโรปในช่วงก่อนที่จะมีการรวมตัว
กัน ถึงแม้วา่ จะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งนี้ Bayoumi and Mauro ได้เน้นยํ้าถึง เจตนารมณ์ร่วมที่จริ งจัง
ของภาครัฐในแต่ละประเทศเพื่อผลักดันให้ความร่ วมมือและการศึกษาในเรื่ องดังกล่าวสามารถดําเนินการให้
บรรลุผลที่เป็ นรู ปธรรมได้
Gupta (2010) พิจารณาถึงโอกาสและความเป็ นไปได้ที่จะมีความร่ วมมือทางอัตราแลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ งจะช่วยในเรื่ องของการค้าและการลงทุนระหว่างกันในภูมิภาค ตามที่มี
งานวิจยั หลายงานได้กล่าวถึงข้อดีของความร่ วมมือทางอัตราแลกเปลี่ยน โดย Gupta ได้จดั ทําสมมติฐานสกุล
เงินร่ วมในภูมิภาคเอเชียหรื อ Asian Currency Unit (ACU) ที่จะพิจารณาระดับความร่ วมมือทางอัตราแลกเปลี่ยน
โดยได้จดั ทํา ACU ขึ้นจากข้อมูล 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี ค.ศ. 2001 ถึง 2009 ซึ่ งประกอบด้วย 10
ประเทศใน ASEAN ร่ วมกับ จีน อินเดีย ญี่ปุ่นและ เกาหลี ทั้งนี้ งานวิจยั ได้ประมาณการค่าเงิน ACU ขึ้นมาจาก
ตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาปัจจุบนั (Nominal GDP) สัดส่ วนการส่ งออก
(Export Share) อํานาจการเร่ งด่วนใช้สอยต่อ GDP และใช้เกณฑ์การรวมค่าเงินภายใต้สนธิ สัญญามาสทริ คต์
(Maastricht Convergence Criteria) ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ใช้กบั การรวมกลุ่มสหภาพยุโรป โดยมีการพิจารณานโยบาย
ในประเทศของประเทศกลุ่มภูมิภาค ทิศทางเดียวกันของการนโยบายการการคลัง ความยัง่ ยืนทางการคลัง การ
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ขาดดุลการคลังและภาระงบประมาณ หนี้สาธารณะ อัตราเงินเฟ้ อ เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตรา
ดอกเบี้ย โดย Gupta ได้นาํ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเข้ามาพิจารณาด้วย ซึ่ งการประมาณพบว่าค่าเงิน ACU
ที่จดั ทําจากข้อมูลของ 14 ประเทศนั้น พบว่าการใช้ขอ้ มูล Nominal GDP นํ้าหนักของค่าเงินส่ วนใหญ่จะอยูท่ ่ี
ค่าเงินเยน และ ACU จะมีความผันผวนมากในขณะที่ค่าเงิน ACU ที่มาจาก Purchasing Power Pparity GDP
นํ้าหนักของค่าเงินส่ วนใหญ่จะอยูท่ ี่ค่าเงินหยวนและจะมีความผันผวนน้อยและยังพบว่าค่าเงินของประเทศ
สมาชิกหลายประเทศมีทิศทางที่เคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับ ACU อันแสดงถึงความแตกต่างของการดําเนิน
นโยบายของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ Gupta ให้ความเห็นว่าการจัดทําสกุลเงินร่ วมในเอเชียนี้ยงั มีอุปสรรคโดยเฉพาะ
ในเรื่ องกําหนดนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนร่ วมกัน ดังนั้น หากจะมีการจัดทําสกุลเงินร่ วม ACU ขึ้น
ควรจะให้ประเทศสมาชิกสามารถจัดการบริ หารค่าเงินของตนได้ในระดับหนึ่ง เช่น ให้ค่าเงินของประเทศ
สมาชิกมีความผันผวนภายใต้กรอบการเปลี่ยนแปลงด้านบวกและลบได้ไม่เกินร้อยละ 15 เป็ นต้น
Crowley and Quah (2009) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการรวมค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกของประเทศ ASEAN ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้และอินเดีย โดยประยุกต์จากทฤษฎีเขต
เงินตราที่เหมาะสม (Theory of Optimum Currency Area: OCA) มาใช้ในการพิจารณา และได้ทาํ การศึกษาทั้ง
ในช่วงก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 โดยใช้การวิเคราะห์แบบจําลองในหลายรู ปแบบ เช่น การใช้
การจัดกลุ่มแบบ Model-Based Clustering ตามงานวิจยั ของ Crowley (2008) หรื อการจัดกลุ่มโดยใช้การคํานวณ
ค่าความเป็ นไปได้ที่มากที่สุด (Maximizing Likelihood Function Algorithm) รวมถึงการใช้แบบจําลองทางสถิติ
แบบ Bayesian และมีการนําตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทางการเงิน เช่น ระดับของการเปิ ดการค้าเสรี
การมีวงจรทางธุ รกิจ (Business Cycle) ที่ไปในทิศทางเดียวกัน ความแตกต่างกันของภาคการส่ งออกอัตราเงิน
เฟ้ อ ที่ใกล้เคียงกัน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งตัวแปร
เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็ นไปตามทฤษฎีเขตเงินตราที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการศึกษาจากการใช้แบบจําลองต่างๆ
ที่กล่าวข้างต้น พบว่า ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก สามารถจัดเข้าเป็ นกลุ่มได้อย่างน้อย 2 กลุ่มในช่วง
เวลาทั้งก่อนและหลังวิกฤติเศรษฐกิจ โดยประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันจากแบบจําลอง ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน
มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทย ทั้งนี้ แบบจําลองยังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับความคล้ายคลึงกันในภูมิภาค
อีกด้วย
Angeloniet al. (2005) ศึกษาการรวมกลุ่มทางการเงินของประเทศสมาชิกใหม่ของ
European Union จํานวน 10 ประเทศ พบว่าประเทศส่ วนใหญ่ยงั ขาดการสร้างและพัฒนาเชิ งลึกในระบบ
การเงิน และหลายประเทศมีระดับการพัฒนาของโครงสร้างตลาดแรงงานทีแ่ ตกต่างกัน ทั้งนี้ มีเพียงบาง
ประเทศที่มีวฏั จักรเศรษฐกิ จที่สอดคล้องกับพื้นที่ในกลุ่มยูโรสําหรับเกณฑ์การวัดระดับความพร้อมของ
ประเทศในการใช้สกุลเงินร่ วมกัน โดยมีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง อาทิ Mundell (1961) ได้เสนอเกณฑ์การพิจารณา
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ระดับความพร้อม โดยการวิเคราะห์วฏั จักรทางธุ รกิจของกลุ่มประเทศที่ศึกษา ซึ่ งหากกลุ่มประเทศดังกล่าว
มีวฏั จักรทางธุ รกิจที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (Symmetric Business Cycle) จะแสดงถึงความเหมาะสมหรื อ
ความเป็ นไปได้ในการใช้สกุลเงินร่ วมกัน ทั้งนี้ Plummer and Kreinin (2009) ได้เสนอแนวทางในการวิเคราะห์
วัฏจักรทางธุ รกิจโดยการคํานวณค่าสหสัมพันธ์ (Correlations) ของอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริ ง
(Real GDP Growth) โดยหากมีค่ามากแสดงว่าประเทศที่ทาํ การศึกษามีวฏั จักรทางธุ รกิจที่เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
Bayoumi and Eichengreen (1996) ได้เปรี ยบเทียบทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักร
ทางธุ รกิจของประเทศที่ทาํ การศึกษา หรื อวัดการได้รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก โดยการหาค่าความ
แปรปรวนของการเปลี่ยนแปลงของค่า log ของผลผลิตของประเทศ ซึ่ งหากค่าที่ได้มีค่าตํ่า จะหมายความว่า
กลุ่มประเทศที่ทาํ การศึกษามีวฏั จักรทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันหรื อมีความแตกต่างกัน
ไม่มากนัก นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ อาทิ การเคลื่อนย้ายปั จจัยการผลิต เช่น การเคลื่อนย้าย
เงินทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่ งเขตพื้นที่ที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันควรจะต้องมีการเคลื่อนย้ายทุนอย่าง
เสรี โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งในเรื่ องกฎหมาย ภาษา และวัฒนธรรม เป็ นต้น การพิจารณาจากความยืดหยุน่
ของค่าแรงและระดับราคา (Wage and Price Flexibility) การรวมตัวกันทางการค้าและการเงิน (Trade and
Financial Integration) และการรวมตัวกันทางการเมือง (Political Integration) เป็ นต้น
ธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) ได้ริเริ่ มจัดทําตัวชี้วดั การรวมตัวทาง
การเงินระหว่างประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปขึ้นในปี 2548 โดยแบ่งตัวชี้วดั ออกเป็ น 2 ประเภท คือ ตัวชี้วดั ด้าน
ราคา และตัวชี้วดั ด้านปริ มาณ ครอบคลุมตลาดการเงิน 5 ประเภท ได้แก่ (1) ตลาดการเงิน (2) ตลาดพันธบัตร
รัฐบาล (3) ตลาดพันธบัตรเอกชน (4) ตลาดทุน และ (5) ตลาดการธนาคาร
Sadeh (2003) ศึกษาถึงความเหมาะสมของการใช้เงินสกุลยูโรร่ วมกันของประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรปและประเทศที่แสดงความจํานงที่จะเข้าร่ วมใช้เงินยูโร (Candidate Countries) รวม 26 ประเทศ4
โดยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบ Cross-Section แบบ Two-Step Least Squares (TSLS) เพือ่ หาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปี ค.ศ. 1995 - 2001 โดยมีการพิจารณาตัวแปรด้านการเมือง
ภายในประเทศด้วย ผลจากการศึกษาพบว่า หากไม่รวมปั จจัยด้านการเมือง ประเทศที่ทาํ การศึกษาทั้ง 26
ประเทศมีความเหมาะสมที่จะใช้เงินยูโรร่ วมกัน โดยเยอรมนี เป็ นประเทศที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
4

ประเทศที่ศึกษา ได้แก่ ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม เดนมาร์ก ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ ไอร์แลนด์ อิตาลี เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส
สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร รวมถึงประเทศ Candidate (ณ ช่วงเวลาที่ศึกษาปี ค.ศ. 2003) ได้แก่ บัลกาเรี ย ไซปรัส
สาธารณรัฐ เช็กเอสโทเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิธวั เนีย มัลต้า โปร์แลนด์ โรมาเนีย สโลวัก และสโลเวเนีย
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รองลงมา คือ ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ตาม 3 ประเทศนี้ อาจไม่มีความสอดคล้องกันของอัตรา
แลกเปลี่ยนในระยะยาวแต่เมื่อรวมปั จจัยด้านการเมืองด้วยแล้วพบว่า ฝรั่งเศส และอิตาลี มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินยูโร และประเทศที่แสดงความจํานงที่จะเข้าร่ วมใช้เงินยูโร (Candidate Countries) ยังไม่มีความเหมาะสม
ที่จะใช้สกุลเงินร่ วมกับประเทศอื่นในสหภาพยุโรป
นอกจากนี้ Plummer and Kreinin (2009) ได้ศึกษาความเป็ นไปได้ในการรวมสกุลเงินใน
ภูมิภาคเอเชียของประเทศสมาชิกอาเซี ยน 10 ประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง และไทเป โดยพิจารณาจาก
Convergence Criteria ที่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปกําหนด ผลการศึกษาพบว่าประเทศที่ผา่ นเกณฑ์อตั ราเงินเฟ้ อ
ได้แก่ เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซีย โดยมีอตั ราเงินเฟ้ ออยูใ่ นช่วงร้อยละ 2 – 3 ขณะที่ประเทศ
อื่นๆ สู งกว่าร้อยละ 4 ซึ่ง 5 ประเทศดังกล่าวนี้ผา่ นเกณฑ์อตั ราดอกเบี้ยด้วย ในส่ วนของเกณฑ์ความยัง่ ยืนทาง
การคลัง 5 ประเทศข้างต้น รวมทั้ง จีน อินโดนีเซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ มีการขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3
ของ GDP และทุกประเทศที่ทาํ การศึกษามีการก่อหนี้สาธารณะสู งกว่าร้อยละ 60 ต่อ GDP ไม่มากนัก นอกจากนี้
ทุกประเทศมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ของอัตราแลกเปลี่ยนสู ง ซึ่ งเป็ นเพราะสกุล
เงินของประเทศในเอเชียอิงกับสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ มาโดยตลอด จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ประเทศในภูมิภาค
เอเชียที่มีความเป็ นไปได้ท่ีจะใช้เงินสกุลเดียวกัน คือ เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซีย
2.6.3 การพัฒนาตัวชี้วดั ทางการรวมตัวทางการเงิน
Lane and Milesi-Ferretti (2007) ได้ศึกษาลักษณะของโลกาภิวฒั น์ทางการเงินในประเทศ
พัฒนาแล้วและประเทศกําลังพัฒนาในช่วงปี ค.ศ. 1970 – 2004 ทั้งนี้ ในส่ วนของการรวมตัวทางการเงินระหว่าง
ประเทศ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ตวั ชี้วดั ในเชิงปริ มาณ คือ 1) สัดส่ วนของสิ นทรัพย์และหนี้สินในรู ปสกุลเงินต่างประเทศต่อ
GDP และ 2) สัดส่ วนการถือตราสารทุนระหว่างประเทศและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศต่อ GDP เพือ่ ใช้
วัดระดับการรวมตัวทางการเงินในประเทศแห่งหนึ่งกับภาคต่างประเทศ ซึ่ งผลการศึกษาได้แสดงถึงแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้นในการรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งการ
รวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศดังกล่าว ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกว่าการรวมตัวทางการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยสามารถสังเกตได้จากสัดส่ วนสิ นทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินต่างประเทศต่อมูลค่าการนําเข้าและ
ส่ งออก ที่ปรับตัวเพิม่ สู งขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาในการศึกษา
Benetrix and Walti (2008) ได้ศึกษาการรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ประเทศในทวีปอเมริ กาใต้ และประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้ ในระหว่างปี ค.ศ. 1973 – 2007 โดยใช้ตวั ชี้วดั การรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศเชิงปริ มาณใน
Lane and Milesi-Ferretti (2007) และตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศเชิ งราคา ซึ่ งประกอบด้วย
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1) อัตราส่ วนความแปรปรวน 2) สัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ และ 3) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน
ในตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุนในกลุ่มประเทศที่ทาํ การศึกษา ทั้งนี้ พบว่า การรวมตัวทางการเงิน
ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปปรับตัวสู งขึ้นหลังมีการประกาศใช้สกุลเงิน Euro ร่ วมกันในปี
ค.ศ. 1999 อีกทั้ง กลุ่มประเทศอื่นๆ นอกจากจะมีการรวมตัวทางการเงินในภูมิภาคเดียวกันแล้ว ยังมีแนวโน้ม
การรวมตัวทางการเงินกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเกิดโลกาภิวฒั น์ทาง
การเงินระหว่างประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
สําหรับการพัฒนาตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงินภายใต้ Maastrict Convergence Criteria
แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
 กลุ่มที่ 1: เป็ นงานวิจยั เชิงประจักษ์เพื่อประเมินว่าประเทศใดในสหภาพยุโรปมีความเหมาะสม
ที่จะรวมกลุ่มทางการเงินและใช้เงินสกุลเดียวกัน โดยดัชนี ช้ ีวดั ความพร้อมพัฒนาขึ้นจากเกณฑ์
ที่ระบุใน Maastrict Convergence Criteria งานวิจยั ในกลุ่มนี้ เช่น Hauget al. (1999) ศึกษาความ
เหมาะสมในการรวมกลุ่มทางการเงินของ 12 ประเทศสมาชิกเริ่ มแรกในสหภาพยุโรป โดย
พิจารณาจากการเคลื่อนไหวในระยะยาวของตัวแปรต่างๆ ที่ถูกกําหนดภายใต้เกณฑ์ Maastrict
Convergence Criteria ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง อัตราดอกเบี้ยระยะ
ยาว และดุลการคลัง และพบว่าตัวแปรดังกล่าวมิได้เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
ผลการศึกษาชี้วา่ การรวมตัวทางการเงินโดย 12 ประเทศสมาชิกก็ยงั ไม่มีความเหมาะสม
ผลการศึกษาของ Hauget al. (1999) สอดคล้องกับงานวิจยั โดย MacDonald and Taylor (1991),
BayoumiandTaylor (1995) and Hafer et al. (1997)
 กลุ่มที่2 : เป็ นการศึกษาถึงความเหมาะสมของข้อกําหนดใน Maastrict Convergence Criteria
ต่อความสําเร็ จของการรวมกลุ่มทางการเงินและการใช้เงินร่ วมกัน โดยนักเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม
หนึ่งเห็นว่า Maastrict Convergence Criteria อาจไม่เพียงพอต่อความสําเร็ จในการรวมตัวทาง
การเงินและการใช้เงินสกุลเดียวกัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าเงื่อนไขภายใต้ Maastrict Convergence
Criteria ที่ EU ใช้ในการรับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เงินยูโรนั้น มีความแตกต่างจากเงื่อนไข
ภายใต้ทฤษฎี Optimal Currency Area ของ Robert Mundell อย่างสิ้ นเชิง จึงทําให้เกิดข้อสงสัย
ว่าประเทศยูโรโซนบางส่ วนมีความเหมาะสมจริ งๆ สําหรับการใช้เงินยูโรร่ วมกันหรื อไม่

24

Eijiand Junko (2005) ได้ทาํ การศึกษาการจัดทําสกุลเงินร่ วมของภูมิภาคอาเซี ยน+3 หรื อที่
เรี ยกว่า Asian Monetary Unit (AMU) ขึ้น ภายใต้โครงการ “The Optimal Exchange Rate Regime for East Asia”
โดยใช้วธิ ี การคํานวณ AMU เช่นเดียวกับการคํานวณ European Currency Unit (ECU) ที่ประเทศในสหภาพ
ยุโรปใช้ภายใต้ European Monetary System ก่อนที่จะมีการริ เริ่ มใช้เงินสกุลยูโร ต่อมาได้มีการจัดทํา AMUWide เพิ่มเติม โดยเป็ นสกุลเงินกลางสมมติของภูมิภาคอาเซี ยน+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์) จากนั้น หลังจากความตกลง CMIM ได้รับความเห็นชอบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 คณะวิจยั ฯ
จึงได้มีจดั ทําสกุลเงินกลางสมมติที่เรี ยกว่า AMU-CMI ขึ้น โดยอ้างอิงฐานการถ่วงนํ้าหนักของแต่ละประเทศ
จากสัดส่ วนการลงเงินในกองทุนของ CMIM (ภาพที่ 2.4)
นอกจากนี้ ในงานวิจยั นี้ยงั ได้ทาํ การพัฒนาดัชนีเบี่ยงเบนจาก AMU (AMU Deviation
Indicators) ของแต่ละสกุลเงินขึ้นด้วย เพื่อชี้วดั ระดับความเบี่ยงเบนของสกุลเงินต่างๆ จากสกุลเงินร่ วมที่เป็ น
Benchmark Rate ในรู ปของ AMU โดยมีการคํานวณทั้งในรู ปของ Nominal AMU Deviation Indicators เพือ่ ใช้
ในการควบคุมดูแลและระวังความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จะส่ งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริ ง (Real Sectors) และ
ในรู ปของ Real AMU Deviation Indicators โดยปรับตามอัตราเงินเฟ้ อ เพื่อให้สะท้อนถึงความเบี่ยงเบนที่แท้จริ ง
ระหว่างสกุลเงินต่างๆ จากสกุลเงินกลางของภูมิภาคซึ่ งการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทต่อ AMU ภาพที่ 2.5
ภาพที่ 2.4 : อัตราแลกเปลีย่ น AMU รายวัน (ต่ อค่ าของ US$ - Euro, US$, และ Euro

ที่มา : Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA.
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ภาพที่ 2.5: ดัชนีเบี่ยงเบนจาก AMU (AMU Deviation Indicators) รายเดือนสํ าหรับสกุลเงินบาท

ที่มา : Research Institute of Economy, Trade & Industry, IAA.

2.6.4 ผลกระทบของสกุลเงินร่ วมต่ อเศรษฐกิจมหภาค ( Impact of Currency Union and

Macroeconomy)

Chen et al. (2001) ได้ศึกษาถึงผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคต่อสกุลเงินรวม
อาเซียน (Asian Currency Unit: ACU) และวิเคราะห์ถึงการปรับตัวอย่างมีเสถียรภาพของสกุลเงินร่ วม ACU
โดยใช้แบบจําลอง Partial Adjustment แบบจําลอง Seemingly Unrelated Regression โดยการวิเคราะห์แบบ
Panel Data และแบบจําลอง Quoted Exchange Rate Theory ที่พฒั นาโดย Somanath (1986) โดยทําการสร้าง
สกุลเงินร่ วม ACU ที่ประกอบไปด้วยสกุลเงินของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง จีน
สิ งคโปร์ ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย และอินโดนี เซี ย ในช่วงปี ค.ศ. 1990-1999 ซึ่ งผลของการศึกษาพบว่า สกุล
เงินร่ วม ACU อัตราเงินเฟ้ อ (Inflation rate) ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current account) ภาระหนี้ของรัฐบาล
(Government debt) และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (Short-term Interest rate) มีความสัมพันธ์ต่อสกุลเงินร่ วม ACU
อย่างมีนยั สําคัญ และปรับตัวต่อความผันผวนของสกุลเงินร่ วม ACU ได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต
การเงินปี 1997 (Financial Crisis) ซึ่ งบ่งชี้วา่ ตัวแปรเหล่านี้สามารถใช้เป็ นตัวแปรเชิงนโยบายเพื่อควบคุมความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนให้เคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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Chen (2001) ได้ศึกษาถึงการวิเคราะห์เสถียรภาพของการจัดตั้งสกุลเงินร่ วม ACU และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินเงินร่ วม ACU และตัวแปรมหภาค อาทิ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ดัชนีราคา
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index: CPI) และดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchang Index) โดยใช้แบบจําลอง
Vector Autoregression และแบบจําลอง Vector Error Correction โดยใช้ขอ้ มูลรายวันตั้งแต่วนั ที่ 2 มีนาคม .
1992 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2000 ทั้งนี้ สกุลเงินร่ วม ACU ประกอบไปด้วยสกุลเงินของ 10 ประเทศในเอเชีย
เมื่อเทียบกับค่าเงิน US Dollar ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย
และจีน ถ่วงด้วยนํ้าหนักของปริ มาณการส่ งออก (Export Volume) เงินสํารองระหว่างประเทศสุ ทธิ (Net
Reverse) และรายได้ต่อหัว (GDP Per Capita) ซึ่ งผลของการศึกษาพบว่าสกุลเงินร่ วม ACU จะผันผวนมาก
เมื่อได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และการค้าจากประเทศญี่ปุ่น โดยผูว้ างนโยบายสามารถใช้
อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในการดูแลเสถียรภาพของสกุลเงินร่ วม ACU ด้วยการควบคุมความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ยระยะสั้น นอกจากนี้ หากพิจารณาการทดสอบ VAR Impulse Response พบว่า สกุลเงินของทุกประเทศ
มีแนวโน้มเข้าหากัน (Convergence) ที่การล่าช้าของช่วงเวลาที่ 2 (Lag 2) และปรับตัวเข้าหากันอย่างสมบูรณ์
(Fully Convergence) ที่ Lag 10
Chen and Hsieh (2004) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินร่ วม ACU และตัวแปร
มหภาคทางการค้า อาทิ อัตราการค้า (Term of Trade) ปริ มาณการค้า (Volume of Trade) และดุลการค้า (Trade
Balance) ใน ช่วงปี ค.ศ.1990-1999 โดยใช้แบบจําลอง Vector Error Correction ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
สกุลเงินร่ วม ACU ที่ประกอบไปด้วยสกุลเงินของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ งคโปร์ มาเลเซีย
ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซี ย และจีน ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรมหภาคทางการค้าของประเทศจีน และญี่ปุ่น
มีบทบาทสําคัญต่อสกุลเงินร่ วม ACU โดยการแข็งค่าขึ้นของสกุลเงินร่ วม ACU จะส่ งผลต่อปริ มาณการค้า
ของประเทศไต้หวัน เกาหลีใต้ ไทย ฮ่องกง อินโดนีเซีย และจีนให้ลดลง
Chen and Chen (2006) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลเงินร่ วม ACU และนโยบาย
ทางการเงิน โดยใช้แบบจําลอง Vector Error Correction Unit Root Test Causality Test Johansen Co-integration
Test ใน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสกุลเงินร่ วม ACU ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index: CPI)
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) และอัตราการเติบโตของอุปทานเงิน (Money Supply Growth Rate) โดยทําการ
สร้างสกุลเงินร่ วม ACU ที่ประกอบไปด้วยสกุลเงินของ 10 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ งคโปร์
มาเลเซี ย ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนี เซี ย และจีน ถ่วงด้วยนํ้าหนักเฉลี่ยของปริ มาณการค้าระหว่างประเทศ (Trade
Volume) ทุนสํารองระหว่างประเทศ (Foreign Reserve) และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่ งผล
ของการศึกษาพบว่าก่อนวิกฤตการเงินปี ค.ศ. 1997 สกุลเงินร่ วม ACU จะถูกกําหนดด้วยอดีตของตัวมันเอง ดัชนี
ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศมาเลเซี ย และอัตราดอกเบี้ยของประเทศญี่ปุ่นและสิ งคโปร์ ขณะที่หลังจากเกิดวิกฤต
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สกุลเงินร่ วม ACU จะถูกกําหนดด้วยอัตราดอกเบี้ยของประเทศจีนและฮ่องกง และอัตราการเติบโตของอุปทาน
เงินและดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคของประเทศมาเลเซี ยและสิ งคโปร์ นอกจากนี้ Chen and Chen ยังได้สร้างแบบจําลอง
GARCH (1,1) – MA(1) ในการประมาณความผันผวนของสกุลเงินร่ วม ACU ซึ่ งผลการศึกษาพบว่า ในกรณี
ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่กา้ วหน้ากว่าประเทศอื่น อาทิ ญี่ปุ่น สิ งคโปร์ ฮ่องกง และจีน เป็ นต้น จะอยูใ่ น
กรอบความผันผวนระหว่างร้อยละ 0.00 ถึงร้อยละ 0.25 ขณะที่ประเทศที่เหลือในเอเชียจะอยูใ่ นกรอบความ
ผันผวนระหว่างร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 20 หรื อมากกว่าขึ้นไป
Kim (2006) ได้ศึกษาถึงวิกฤตเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Shocks) ใน 3 มิติ ได้แก่
การเคลื่อนไหวร่ วมของราคาและผลผลิต (Price-Output Comovement) ผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาค
จาก Aggregate Demand Shock และ Supply Shock และความผันผวนของผลผลิตจากผลิตภาพการผลิต
(Productivity) และส่ วนประกอบของอุปสงค์ (Demand Component) โดยใช้แบบจําลอง Vector autoregression
(VAR) ในรู ปการประมาณแบบ Stochastic ในช่วงไตรมาส 1 ปี ค.ศ. 1985 ถึงไตรมาส 3 ปี ค.ศ. 2005 โดย
ทําการศึกษาประเทศ ASEAN+3 ซึ่ งผลจากการศึกษาพบว่า วิกฤตทางเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic
Shocks) ส่ งผลกระทบแตกต่างกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงเหนือและภูมิภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ การใช้
สกุลเงินร่ วมได้ทาํ ให้ประเทศในกลุ่มมีแนวโน้มปรับกฎเกณฑ์และข้อกําหนดให้สอดคล้องกันมากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม การดําเนิ นการดังกล่าวก่อให้เกิดต้นทุนของการดําเนิ นการ กล่าวคือ การส่ งผ่าน Supply Shock
สามารถส่ งผ่านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผลของการศึกษายังพบว่า การใช้สกุลเงินร่ วมไม่ได้สนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศสมาชิกในกลุ่ม
Chen and Fang (2008) ได้ทาํ การสร้างแบบจําลองมหภาคเพื่อประเมินความสามารถของสกุล
เงินร่ วมอาเซียน (Asian Currency Unit : ACU) และศึกษาสาเหตุของการเกิดวิกฤติการเงินจากประเทศหนึ่งไป
สู่ อีกประเทศหนึ่ง (Contagion of Asian Financial Crisis) โดยการสร้างแบบจําลองในหลายรู ปแบบ ได้แก่
Back-Propagation Neural Networks (BPN), Recurrent Neural Network (RNN), Time-Delay Recurrent Neural
Network (TDRNN), General Autoregressive Conditional Heteroschedasticity (GARCH) และ Random Walk
เพื่อทดสอบความแปรปรวนในการประมาณการค่าเงิน ACU ที่ได้สร้างขึ้น โดยทําการศึกษาทั้งหมด 10 ประเทศ
ในเอเชีย 5 ใน 5 ช่วงเวลาได้แก่เดือนมีนาคม ค.ศ. 1992, 1995, 1998, 2001 และ 2004 โดยในการศึกษานี้ได้ใช้
ตัวแปรมหภาคในการถ่วงนํ้าหนักเพือ่ จัดทําค่าเงิน ACU ประกอบด้วย ปริ มาณการส่ งออก (Export Volume)
เงินสํารองระหว่างประเทศสุ ทธิ (Net Reserve) รายได้ประชาชาติต่อหัว (GDP Per Capita) นอกจากนี้ ยังมี
ตัวแปรมหภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราส่ วนสิ ทธิพเิ ศษในการถอนเงิน (Special Drawing
5

ประกอบด้วย จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซี ย สิ งคโปร์ ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย
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Right: SDR) ซึ่ งผลของการศึกษาพบว่า แบบจําลอง BPN ให้ผลของการประมาณการที่ดีสุด โดยมีค่าความ
แปรปรวนที่ได้นอ้ ยที่สุด นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ได้สนับสนุ นว่าการเชื่อมโยงด้านการเงินที่มากขึ้น(Tight
Financial Linkage) และการมีโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคที่ใกล้เคียง (Macroeconomic Similarity) ของประเทศ
ในกลุ่มยังเป็ นปั จจัยสําคัญที่นาํ ไปสู่ การเกิด Contagion Effect ในภูมิภาคเอเชีย
Nidhiprabha (2009) ได้ศึกษาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคต่อระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ของไทย ในอดีต และผลกระทบของการใช้นโยบายการเงินการคลังต่อเศรษฐกิจมหภาค โดยใช้แบบจําลอง
Vector VARวิเคราะห์ขอ้ มูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 1993 ถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2009 ทั้งนี้
แบบจําลองประกอบไปด้วย 5 ตัวแปรมหภาค ได้แก่ ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (Manufacturing Production
Index :MPI) การส่ งออก การใช้จ่ายภาครัฐ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และดัชนีค่าเงินบาทที่แท้จริ ง (Real Effective
Exchange Rate: REER) ซึ่ งจากผลการศึกษา พบว่า ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุน่ จะทําให้เศรษฐกิจ
มีภูมิคุม้ กันต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นจากตลาดสิ นค้า ขณะที่ไม่สามารถป้ องกันวิกฤตทางการเงินในตลาดการเงินได้
นอกจากนี้ การใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย และการแทรกแซงค่าเงินบาทนั้น
ก่อให้เกิดต้นทุนสู งและไร้ประสิ ทธิ ผล เนื่องจากค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐถูกกําหนดโดยการเคลื่อนไหว
ของค่าเงินดอลลาร์ และเงินทุนระยะสั้นที่ไหลเข้าสู่ ตลาดหลักทรัพย์
เฉลิมพงษ์ และคณะ (2554) ได้สร้างแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค เพื่อคาดการณ์การส่ งออก
ไปยังประเทศต่างๆ โดยแบบจําลองมีลกั ษณะเป็ นแบบเชิงโครงสร้างที่เชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจต่างๆ ได้แก่
การบริ โภค การลงทุน การส่ งออกนําเข้า และระดับราคาเข้าด้วยกัน โดยใช้ขอ้ มูลรายเดือนตั้งแต่ปี ค.ศ.
2000 - 2010 ได้แก่ มูลค่าการส่ งออกไปยังประเทศคู่คา้ GDP Deflator ของไทย GDP ของประเทศคู่คา้ อัตรา
แลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อวิเคราะห์การส่ งออกไปยัง 14 ประเทศคู่คา้ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริ กา
สหภาพยุโรป ฮ่องกง มาเลเซี ย ออสเตรเลีย สิ งคโปร์ อินโดนีเซี ย เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ อินเดีย เกาหลี ไต้หวัน
ซึ่ งจากผลการ ศึกษาพบว่า แนวโน้มการส่ งออกที่คาดการณ์ในปี ค.ศ. 2011 - 2012 สัดส่ วนตลาดส่ งออกของ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มเศรษฐกิจการค้า และสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคในแต่ละพื้นที่ของโลก
ยุคปั จจุบนั โดยการส่ งออกไปยังสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเติบโตในอัตราชะลอลง ขณะที่
การส่ งออกไปยัง จีน อินเดีย และอาเซี ยน มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอยูใ่ นระดับสู งต่อเนื่อง
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บทที่ 3
วิธีการศึกษาและข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษา (Research Methodology)
สําหรับในส่ วนนี้ จะเป็ นการอธิบายถึงวิธีการศึกษาและข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา โดยการวิจยั ครั้งนี้
จะประกอบด้วย 3 ส่ วนสําคัญ คือ ส่ วนแรกเป็ นการอธิ บายถึงการขั้นตอนและวิธีการในการสร้างดัชนีช้ ีวดั
การรวมตัวทางการเงิน เพื่อนํามาใช้ในการสร้างดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน
ส่ วนที่สองเป็ นการอธิ บายถึงการพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคภายใต้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ การประมาณค่าแบบจําลอง และแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
ของไทย สําหรับส่ วนสุ ดท้ายเป็ นการอธิ บายถึงการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการ
สํารวจ ซึ่ งใช้แบบ สอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน และการวิจยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งใช้แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

3.1

การสร้ างดัชนีชี้วดั การรวมตัวทางการเงิน

ในงานวิจยั นี้จะพัฒนาดัชนีช้ ี วดั ด้านราคาและหลักเกณฑ์การรวมตัวทางการเงิน (Financial Integration
Criterion) เพือ่ สะท้อนความพร้อมของ ASEAN-5 ในการรวมกลุ่มทางการเงิน ทั้งนี้ เหตุผลของการพัฒนาดัชนี
ด้านราคา เนื่องจากตัวชี้ วดั เชิ งปริ มาณมีขอ้ จํากัดหลายประการ อาทิ การได้มาของข้อมูล ความถี่ของข้อมูล
คุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล เป็ นต้น ขณะที่ตวั ชี้ วดั เชิงราคามีขอ้ จํากัดที่นอ้ ยกว่า และมีความน่าเชื่อถือ
ที่มากกว่า ซึ่ งทําให้การวิเคราะห์ในเชิงพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ตัวชี้วดั เชิงราคายังสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ตลาดการเงินทุกประเภทได้เป็ นอย่างดี
อนึ่ง งานวิจยั นี้ได้เสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาดัชนีช้ ี วดั การรวมตัวทางการเงิน โดยการเชื่อมโยง
ตัวชี้วดั เชิงราคาของกลุ่มประเทศที่จะศึกษา ซึ่ งคือประเทศ ASEAN-5 ได้แก่ อินโดนีเซี ย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
ไทย และสิ งคโปร์ เข้าไว้ดว้ ยกัน ซึ่ งจากงานวิจยั ในอดีตที่รวบรวมได้ ยังไม่มีผลงานใดที่ทาํ การเชื่อมตัวชี้วดั
ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ การจัดทําดัชนีช้ ี วดั การรวมตัวทางการเงิน จะทําให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงระดับ
การรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศ ASEAN-5 ในภาพรวมได้ ทั้งนี้ การศึกษาจะครอบคลุมตลาดการเงิน
ต่างๆ ได้แก่ 1) ตลาดเงิน 2) ตลาดตราสารหนี้ รัฐบาล 3) ตลาดตราสารทุน และ 4) ตลาดการธนาคาร
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3.1.1 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
สําหรับตัวแปรที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาตัวชี้วดั ด้านราคา ประกอบด้วย 1) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคาร (Overnight Lending Rate) 2) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ รัฐบาล 3) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนจากตลาดตราสาร
ทุน และ 4) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อภาคเอกชน
3.1.2

ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถแสดงให้เห็นถึงพลวัตรการรวมตัวทางการเงินและการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระหว่างประเทศ ASEAN-5 จึงสมควรที่จะใช้ขอ้ มูลรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530
ถึงปัจจุบนั ซึ่ งจะครอบคลุมช่วงเวลาที่กลุ่มประเทศดังกล่าวมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสู ง
จนถึงการเกิดวิกฤติการเงินเอเชียปี 2540 และวิกฤติเศรษฐกิจโลกปี 2552
3.1.3 ขั้นตอนการพัฒนาดัชนีชี้วดั การรวมตัวทางการเงิน
สําหรับขั้นตอนการพัฒนาดัชนีช้ ีวดั การรวมตัวทางการเงิน ประกอบด้วย
1) คํานวณค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสําหรับอัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินประเภทต่างๆ
ระหว่าง ASEAN-5
(3.1)
โดย

คือ อัตราผลตอบแทนในประเทศ j ในตลาดการเงินประเภท i ณ เวลา t
คือ อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในตลาดการเงินประเภท i ณ เวลา t
คือ จํานวนประเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์

2) คํานวณดัชนีการรวมตัวทางการเงิน (Financial Integration Index: FII) โดยนําค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากข้อ 1) มาทําการถ่วงนํ้าหนัก
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(3.2)
โดย

คือ ค่าถ่วงนํ้าหนักสําหรับตลาดการเงินต่างๆและ
คือ จํานวนตลาดการเงินที่ใช้ในการวิเคราะห์

อย่างไรก็ตาม การคํานวณดัชนีการรวมตัวทางการเงินยังมีประเด็นที่จะต้องทําการวิเคราะห์
เพิ่มเติม คือ การกําหนดค่าถ่วงนํ้าหนักสําหรับตลาดการเงินแต่ละประเภท หรื อ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ งานวิจยั นี้
จะใช้มูลค่าตลาดในตลาดการเงินแต่ละแห่งมาใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการถ่วงนํ้าหนัก เนื่องจาก ตลาดการเงินที่มี
ขนาดใหญ่ควรจะมีอิทธิ พลต่อดัชนีการรวมตัวมากกว่าตลาดการเงินที่มีขนาดเล็ก
จากสมการ (3.2) หากประเทศ ASEAN-5 มีการรวมตัวทางการเงินสู งขึ้น อัตราผลตอบแทน
ในตลาดการเงินประเภทต่างๆ จะมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกันและอยูใ่ นอัตราที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งจะทําให้
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทน และดัชนี การรวมตัวทางการเงินมีค่าตํ่าด้วย อย่างไรก็ดี หาก
ประเทศดังกล่าว ไม่มีการรวมตัวทางการเงินซึ่ งกันและกัน อัตราผลตอบแทนในตลาดการเงินของแต่ละ
ประเทศจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่เป็ นลักษณะเฉพาะของประเทศ
นั้น ดังนั้น จะทําให้อตั ราผลตอบแทนมีความแตกต่างกันสู ง และทําให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนี
การรวมตัวทางการเงินมีค่าสู งด้วย
ประเด็นสําคัญที่จะต้องนํามาพิจารณา คือ ค่าของส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีช้ ีวดั การ
รวมตัวทางการเงินจะต้องมีค่าอยูใ่ นระดับใด จึงจะสามารถบ่งชี้ได้วา่ กลุ่มประเทศที่อยูใ่ นการศึกษามีการรวมตัว
ทางการเงินอยูใ่ นระดับสู งและพร้อมที่จะใช้สกุลเงินร่ วมกันแล้ว ทั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า จากผลการใช้ตวั ชี้วดั
เชิงราคาสําหรับกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่ งคือ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราดอกเบี้ยกูย้ มื เงิน
ระหว่างธนาคาร และอัตราผลตอบแทนของตลาดพันธบัตรรัฐบาล พบว่า ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าว
มีค่าอยูใ่ นระดับประมาณร้อยละ 3.0 ในระหว่างปี ค.ศ. 1993 – 1997 อย่างไรก็ดี เมื่อมีการประกาศใช้สกุลเงิน
Euro ร่ วมกันในปี ค.ศ. 1999 ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังกล่าว กลับมีค่าลดลงมาอยูท่ ี่ระดับตํ่ากว่าร้อยละ 0.5
และมีค่าใกล้เคียงศูนย์มาก ดังนั้น ในเบื้องต้น งานวิจยั นี้ จะอาศัยเกณฑ์พิจารณาค่าใกล้ 0.5 มาเป็ นหลักใน
การชี้วดั ระดับความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมกันในอนาคต
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3.2

การพัฒนาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคภายใต้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน

สําหรับงานวิจยั นี้ จะให้ความสําคัญกับการพัฒนาแบบจําลองเศรษฐมิติ (Econometric Model) ของ
ไทย โดยจะทําการจําลองสถานการณ์วา่ หากมีการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน เพือ่ ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้าง ของระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่ งเป็ นผลมาจากความผันผวนของค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในกรณี ที่
ยังไม่ได้ใช้เงินสกุลร่ วม เปรี ยบเทียบกับหากมีการใช้สกุลเงินอาเซี ยนแล้ว ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อภาคการค้า
และการเงินของไทย
3.2.1 ตัวแปรและระยะเวลาทีใ่ ช้ ศึกษา
ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลรายไตรมาส (Quarterly Data) และเป็ นข้อมูลเชิงมหภาค ได้แก่
ผลผลิตภายในประเทศเบื้องต้น (GDP) อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) อัตราแลกเปลี่ยนในรู ปบาทต่อดอลลาร์
(Baht/USD) ค่าเงินสกุลเงินร่ วมอาเซี ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ (ACU/USD) การใช้จ่ายภาครัฐ (Government
Expenditure) มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ (Export of Goods and Services) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์
(SET Index) และระดับราคาสิ นค้า (Consumer Price Index) สําหรับระยะเวลาที่ทาํ การศึกษาจะใช้ขอ้ มูล
ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2536 ถึงไตรมาส 4 ปี 2554
3.2.2 การประมาณค่ าแบบจําลอง Vector Autoregressive Regression/ Error Correction Model
(VAR/ECM)
ในส่ วนนี้จะเป็ นการสรุ ปลําดับขั้นตอนในการประมาณค่าแบบจําลอง โดยจากความสัมพันธ์
แบบพลวัตรของตัวแปรเชิงมหภาคและค่าเงินสกุลร่ วม ACU ดังนั้นแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษานี้จะใช้
แบบจําลอง Vector Autoregressive Regression (VAR) หรื อ Error Correction Model (ECM) หากตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กนั ในระยะยาว (Co-integration) ซึ่ งในการประมาณค่าจะพิจารณาข้อมูล หรื อการดูลกั ษณะข้อมูล
การเลือก lag หรื อความล่าช้าผลกระทบจากตัวแปร หลังจากนั้น จึงนําผลการศึกษาที่ได้ ไปจัดทําการจําลอง
สถานการณ์ (Simulation) เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้สกุลเงินร่ วมกันต่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการประมาณการปรากฏตามภาพที่ 3. 1
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ภาพที่ 3.1 การประมาณการแบบจําลอง VAR
การทดสอบ Granger

การพิจารณาข้ อมูล

แบบจําลอง VAR

Causality Test
การทดสอบความนิ่ง

การทดสอบ

(Unit Root Test)

Optimal Lag Length

การจําลองสถานการณ์
Simulation

แบบจําลอง ECM

การทดสอบ
Cointegration

BUILDING

TEST

FORECAST

ที่มา: คณะผูว้ จิ ยั ออกแบบและประมวลผล

(1)

การทดสอบคุณสมบัติความนิ่งของข้ อมูลหรือคุณสมบัติ Stationary
สามารถทดสอบได้ดว้ ยวิธี Unit Root Test โดยใช้ Lag Length แบบ AIC นอกจากนี้
การพิจารณาลักษณะข้อมูลก่อนว่าเป็ นรู ปแบบ Trend and Intercept, Trend, หรื อ None จะทําให้การทดสอบ
Unit Root Test มีความถูกต้องแม่นยํามากขึ้น สําหรับเกณฑ์พิจารณาค่า P-value ของ t-stat แบบ Augmented
Dickey-Fuller test statistic (ADF) สามารถสรุ ปได้ ดังนี้
 ยอมรับสมมติฐานหลักเมื่อ p-value < critical p-value (ระดับนัยสําคัญ) หรื อ
t-stat < critical-t แสดงว่า ข้อมูลหรื อตัวแปรมีความไม่นิ่งหรื อมีคุณสมบัติ Non-Stationary
ซึ่งจะ ต้องขจัดความไม่นิ่งออกไปก่อนที่จะทําการสร้างแบบจําลองอนุกรมเวลา
ซึ่ งสามารถทําผลต่างของตัวแปรนั้น ( Difference) และทดสอบ Unit Root Test อีกครั้ง
จนกว่าจะไม่ยอมรับสมมุติฐาน
 ไม่ยอมรับสมมติฐานหลักเมื่อ p-value > critical p-value (ระดับนัยสําคัญ) หรื อ
t-stat > critical-t แสดงว่า ข้อมูลหรื อตัวแปรมีความนิ่งหรื อมีคุณสมบัติ Stationary
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(2)

การกําหนดความล่ าช้ าทีเ่ หมาะสม (Optimal Lag Length)
สําหรับแบบจําลอง VAR สามารถทดสอบได้โดยวิธี VAR Lag Order Selection Criteria
โดยดูค่าสถิติแบบ AIC สําหรับข้อมูลรายเดือน โดยแบบจําลองที่มีค่า AIC น้อยที่สุด จะเป็ นแบบจําลองที่
เหมาะสมที่สุด สําหรับข้อมูลรายไตรมาสที่มีจาํ นวนน้อยกว่า 120 ตัวอย่างนั้น HQC ถือว่าเป็ นค่าสถิติท่ีดีท่ ีสุด
นอกเหนือจากนั้นควรใช้ค่าสถิติแบบ SIC รวมถึงข้อมูลรายไตรมาสที่มีลกั ษณะ Cointegration หรื อมีความ
สัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Ivanov and Killian, 2005)
(3)

การทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลทางเศรษฐมิติ (Granger Causality Test)
ในส่ วนของการทดสอบความเป็ นเหตุเป็ นผลในทางเศรษฐมิติน้ นั แตกต่างจากความหมาย
ที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในชีวติ ประจําวัน นัน่ คือ ความเป็ นเหตุเป็ นผล หมายถึง ความสามารถของตัวแปรในการ
คาดการณ์ ตัวแปรอื่น ยกตัวอย่างเช่น ในการพิจารณาว่าตัวแปร x มีผลต่อตัวแปร y หรื อไม่ เริ่ มต้นจากการ
พิจารณาว่า ค่าของตัวแปร y ในคาบเวลาปั จจุบนั สามารถอธิ บายด้วยค่าของตัวแปร y ในคาบเวลาก่อนได้มาก
น้อยเพียงใด จากนั้นหากเพิ่มการหน่วงเวลาในคาบเวลาต่างๆ ของตัวแปร x เข้าไปแล้วจะสามารถช่วยอธิ บาย
y ได้เพิ่มขึ้นหรื อไม่ ถ้าได้ก็หมายความว่าตัวแปร x มีผลต่อตัวแปร y และตัวแปร y จะถูกเรี ยกว่าเป็ นผลจาก
ตัวแปร x ในนิยามของ Granger ก็ต่อเมื่อตัวแปร x ช่วยในการประมาณค่าตัวแปร y หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือการที่
ค่าสัมประสิ ทธิ์ หน่วงเวลาของตัวแปร x มีนยั สําคัญทางสถิติ และจะมีผลซึ่งกันและกันก็ต่อเมื่อตัวแปร x มีผลต่อ
ตัวแปร y พร้อมกับการที่ตวั แปร y มีผลต่อตัวแปร x เรี ยกว่า “Feedback System” ซึ่ งนักเศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่
จะอธิ บาย Feedback System นี้ในกรณี เช่นเดียวกับการที่ตวั แปรมีความสัมพันธ์กนั สิ่ งสําคัญที่ควรคํานึงถึง คือ
นิยามของ Granger ถึงการที่ตวั แปร x มีผลต่อตัวแปร y ไม่ได้หมายความว่า ตัวแปร y เป็ นผลกระทบที่เกิดจาก
ตัวแปร x ในโลกแห่งความเป็ นจริ งหรื อทางทฤษฎีเสมอไป หากแต่เป็ นการวัดลําดับก่อนหลังของข้อมูล ดังนั้น
ในการทดสอบจึงต้องมีหลักยึดจากทฤษฎีเป็ นสําคัญด้วย การทดสอบนั้นสามารถทําได้โดยการสร้างสมการ
ความเปลี่ยนแปลงสองสมการ โดยมีสมมติฐานร่ วมคือ β1 = β2 = … = βl = 0
(4)

การร่ วมกันไปด้ วยกัน (Cointegration) และ Error Correction Mechanism (ECM)
การทดสอบการร่ วมไปด้วยกัน (Cointegration) คือ ถ้าตัวแปรต้นและตัวแปรตามมีการ
เคลื่อนไหวร่ วมไปด้วยกัน (Cointegrated) หมายความว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
(long Term Equilibrium Relationship) แต่ในระยะสั้นอาจจะออกนอกดุลยภาพได้ เพราะฉะนั้นสามารถให้
ตัวแปรคลาดเคลื่อน (Error Term) ในสมการที่ร่วมกันไปด้วยกัน (Cointegrated) เป็ นค่าความคลาดเคลื่อน
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ดุลยภาพ (Equilibrium Error) และสามารถที่จะนําเอาตัวแปรคลาดเคลื่อน (Error Term) นี้ไปผูกพฤติกรรม
ระยะสั้นกับระยะยาวได้
ทั้งนี้ ลักษณะสําคัญของตัวแปรร่ วมกันไปด้วยกัน (Cointegrated Variables) ก็คือว่า
วิถีเวลา (Time Path) ของตัวแปรเหล่านี้จะได้รับอิทธิ พลจากการเบี่ยงเบน (Deviations) จากดุลยภาพระยะยาว
(Long Run Equilibrium) และถ้าระบบจะกลับไปสู่ ดุลยภาพระยะยาว (Long Run Equilibrium) แล้วการ
เคลื่อนไหวของตัวแปรบางตัวจะต้องตอบสนองต่อขนาดของการออกนอกดุลยภาพ (Disequilibrium) ใน
Error Correction Model ลักษณะพลวัตระยะสั้น (Short Term Dynamics) ของตัวแปรในระบบจะได้รับอิทธิพล
จากการเบี่ยงเบน (Deviation) จากดุลยภาพ
3.2.3

แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย
แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของไทยถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของ
ความสมดุลระหว่างอุปทานรวม (Aggregate Supply) และอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ของระบบ
เศรษฐกิจ ภายใต้สมมติฐานว่า ตัวแปรทั้งหมดเป็ นตัวแปรที่ถูกกําหนดขึ้นจากภายใน (Endogenous Variables)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรดังกล่าว จะส่ งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานผ่าน
กลไกด้านราคา และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อไปยังภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจจริ ง โดย
แบบจําลองที่ใช้ในการประมาณเป็ นแบบจําลองเชิงโครงสร้าง VAR Model ซึ่ งเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจต่างๆ
เข้าด้วยกัน โดยด้านอุปทานจะประกอบด้วยภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริ การ ขณะที่ดา้ นอุปสงค์
ประกอบด้วยการบริ โภคภาคเอกชน (Private Consumption) การลงทุนภาคเอกชน (Private Investment)
การใช้จ่ายของภาครัฐ (Government Expenditure) การส่ งออก (Export) การนําเข้า (Import) สําหรับภาคการเงิน
ประกอบด้วย ดุลการค้า ดุลบริ การ และการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างดังกล่าวสามารถ
อธิ บาย ได้ตามภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.2 : โครงสร้ างแบบจําลองเชิ งโครงสร้ างเศรษฐกิจไทย

ที่มา: คณะผูว้ จิ ยั ออกแบบและประมวลผล

แบบจําลอง VAR สามารถเขียนอยูใ่ นรู ปสมการดังต่อไปนี้
(3.3)
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โดย

RGDP
RINT
RG
FX
RX
SET
CPI
ε

=
=
=
=
=
=
=
=

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่แท้จริ ง (Real Gross Domestic Product: RGDP)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง (Real Interest Rate)
การใช้จ่ายภาครัฐที่แท้จริ ง (Fiscal Expenditure)
อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐ หรื อ สกุลเงินร่ วมอาเซียน-5/ดอลลาร์ สหรัฐ
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การที่แท้จริ ง (Real Exports of Goods and Services)
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand Index: SETI)
ดัชนีราคาสิ นค้า
ค่าความคลาดเคลื่อน (Error Term)

3.3

การสอบถามความคิดเห็นประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน

ความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไป นับเป็ นอีกหนึ่งปั จจัยสําคัญ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสําหรับการ
วางนโยบายของภาครัฐ ซึ่ งเป็ นการดําเนินการในลักษณะล่างขึ้นบน (Bottom-Up Policy) ควบคู่ไปกับวาง
นโยบายแบบบนสู่ ล่าง (Top-Down Policy) ทั้งนี้ สําหรับการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจะใช้ 2 เครื่ องมือ
ได้แก่
3.1.1 การสั มภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) ผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้ อง
การสัมภาษณ์เชิงลึก หรื อการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลเป็ นการซักถามพูดคุยกัน
ระหว่างผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อให้ได้คาํ ตอบอย่างละเอียดถี่ถว้ น โดยคําถามจะเป็ นสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นถึงโอกาส เหตุผล และอุปสรรคของการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ซึ่ งในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยในเบื้องต้นจะเลือกกลุ่มเป้ าหมายที่จะสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒิและเป็ นผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ซึ่ งจะมาจากหน่วยงานต่างๆ จํานวน 5
ท่าน ได้แก่ ผูแ้ ทนสภาอุตสาหกรรม นักวิชาการ และ อาจารย์มหาวิทยาลัย และจะนําบทสัมภาษณ์ดงั กล่าว
มาใช้ประกอบร่ วมกับการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
สําหรับข้อดีของการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ทําให้ผสู ้ ัมภาษณ์ได้พดู อย่างละเอียดในประเด็นที่
ต้องการเจาะลึก อีกทั้งยังเป็ นการสื่ อสารโดยตรง สามารถทําให้เข้าใจในข้อมูลระหว่างกันและกันได้ดี ซึ่ งหาก
มีความเข้าใจผิดก็สามารถแก้ไขได้ทนั ที อีกทั้ง ยังมีลกั ษณะยืดหยุน่ ได้มาก สามารถประยุกต์และแก้ไขคําถาม
จนกว่าผูต้ อบจะเข้าใจได้ อย่างไรก็ดี ข้อจํากัดของการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผูถ้ ูก
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สัมภาษณ์ และความไว้วางใจ อาจมีผลต่อการให้ขอ้ มูล นอกจากนี้ ข้อจํากัดในเรื่ องของเวลายังเป็ นอีกอุปสรรค
ที่สาํ คัญ รวมถึงการสัมภาษณ์ยงั อาจขึ้นอยูก่ บั สภาพทางอารมณ์ ซึ่ งอาจส่ งผลต่อการให้ขอ้ มูลได้เช่นกัน
3.3.2 การสํ ารวจความคิดเห็นของประชากร
1) เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
สําหรับการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งเป็ น 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นแบบ
สอบสํารวจรายการ (Check List) ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั ตามภูมิภาค
ตอนที่ 2 แบบทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยน โดยเป็ นคําถาม Multiple choice
เกี่ยวกับอาเซี ยน ประกอบด้วยคําถามประมาณ 10-15 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามทัศนะคติเกี่ยวกับการริ เริ่ มใช้สกุลเงินอาเซียน ประกอบด้วย 2 ส่ วนย่อย
คือ ส่ วนแรกจะเป็ นการเรี ยงลําดับปั จจัยที่สาํ คัญที่สนับสนุนการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียน และปัจจัยที่เป็ นปั ญหา
และอุปสรรคที่มีผลต่อการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียน สําหรับส่ วนที่ 2 จะเป็ นการสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับสกุล
เงินร่ วมอาเซี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านภาพรวม
เศรษฐกิจ 2) ด้านการค้าและการลงทุน 3) ด้านวิกฤติการเงิน 4) ด้านต้นทุนการดําเนินการ และ5) ด้านสังคม
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมีลกั ษณะเป็ น
คําถามแบบปลายเปิ ด
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ระยะเวลาในการสํารวจจะอยูใ่ นช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2555 โดยการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชากรจะใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย
กําหนดให้แต่ละชั้นภูมิแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็ นภูมิภาค ซึ่ งมีรายละเอียดของจํานวนประชากร
กลุ่มตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้
(1) จํานวนประชากร
จํานวนประชากรไทย คือ ประชากรไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยทั้งหมด 5 ภูมิภาค ได้แก่ (1) กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (2) ภาคเหนือ (3) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
(4) ภาคตะวันออก และ (5) ภาคใต้ โดยอ้างอิงจํานวนประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 ของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ซึ่ งจําแนกตามภูมิภาคได้ ดังนี้
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ตารางที่ 3.1: จํานวนประชากรไทยทีม่ ีอายุ 15 ปี ขึน้ ไป แยกตามภูมิภาค
ภูมภิ าค

จํานวนประชากร (คน)

ภาคเหนื อ
กทม.และปริ มณฑล
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

6,133,989
5,701,394
21,573,318
4,362,837
8,893,050
46,664,588

ที่มา: สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

(2) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
สําหรับการคํานวณขนาดตัวอย่างมีวธิ ี ดาํ เนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1: การหาขนาดตัวอย่ างโดยรวมเบือ้ งต้ น
สําหรับการคํานวณขนาดตัวอย่างโดยรวมเบื้องต้นจะทําการคํานวณขนาดตัวอย่าง
โดยอาศัยวิธีของ Taro Yamane (1967) เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่างขั้นตํ่า ซึ่ ง Yamane ได้เสนอสู ตรการคํานวณ
ขนาดตัวอย่างสัดส่ วน 1 กลุ่ม โดยสมมติค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ( ) = 1.85% และที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% โดยมีสูตรการคํานวณตามสมการ 3.4
(3.4)

โดย

n หมายถึง ขนาดตัวอย่างที่คาํ นวณได้
N หมายถึง จํานวนประชากรที่ทราบค่า
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error)
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ทั้งนี้ จากสู ตร (3.4) สามารถอธิ บายได้วา่ ณ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ( ) =
1.85% และระดับความเชื่อมัน่ 95% ขนาดตัวอย่างที่จะสํารวจควรมีจาํ นวนอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3,000 คน ซึ่ งคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 0.01 ของขนาดประชากรทั้งหมด จึงอาจเชื่อมัน่ ได้วา่ ขนาดตัวอย่างดังกล่าว สามารถสะท้อนความ
คิดเห็นของคนส่ วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง
ขั้นที่ 2 : การคํานวณขนาดตัวอย่ างรายภูมิภาค
เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีจาํ นวนประชากรมากน้อยแตกต่างกัน ดังนั้น ขนาดตัวของ
แต่ละภูมิภาคจึงแตกต่าง โดยการกําหนดขนาดตัวอย่างของแต่ละภูมิภาคจะอาศัยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ Stratified
Random Sampling
เพือ่ ให้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแต่ละภูมิภาคมีสดั ส่ วนที่แปรผันไปตามขนาดของประชากร
ในแต่ละภูมิภาค โดยมีสูตรการคํานวณ Stratified Random Sampling ตามสมการที่ 3.5
ni =
โดย

(3.5)
ni
n
Ni
Np

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ขนาดตัวอย่างในแต่ละภูมิภาค
ขนาดตัวอย่างทั้งหมด
จํานวนประชากรในแต่ละภูมิภาค
จํานวนประชากรทั้งหมด

ซึ่ งจากสมการที่ 3.5 ดังกล่าวจากขนาดตัวอย่างทั้งหมด 3,000 คน สามารถคํานวณหา
ขนาดตัวอย่างของแต่ละภูมิภาคได้ตามตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 ขนาดตัวอย่างแยกตามภูมิภาค
ภูมภิ าค

ขนาดตัวอย่าง (คน)
394
367
1,387
280
572
3,000

ภาคเหนื อ
กทม.และปริ มณฑล
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวมทั้งสิ้ น
ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

ทั้งนี้ เมื่อได้ขนาดตัวอย่างของแต่ละภูมิภาคของทั้ง 5 ภูมิภาคดังกล่าวแล้ว ในขั้นต่อไป
จะทําการเลือกสุ่ มตัวอย่างจาก 3 จังหวัดแรกที่มีจาํ นวนประชากรสู งสุ ดของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะได้จาํ นวนขนาด
ตัวอย่างดังนี้
1) ภาคเหนื อ มีขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 394 คน โดยสุ่ มตัวอย่างจาก 3 จังหวัดแรก
ของภาคเหนือที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ เชียงใหม่จาํ นวน 180 คน เชียงรายจํานวน 131 คน และ
ลําปาง จํานวน 83 คน
2) กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีขนาดตัวอย่างจํานวน 367 คน
3) ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 1,387 คน โดยสุ่ มตัวอย่างจาก
3 จังหวัดแรกของภาคภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ นครราชสี มาจํานวน 581 คน
อุบลราชธานีจาํ นวน 408 คน และขอนแก่น 398 คน
4) ภาคตะวันออก มีขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 280 คน โดยสุ่ มตัวอย่างจาก 3 จังหวัดแรก
ของภาคตะวันออกที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ ชลบุรีจาํ นวน 141 คน ฉะเชิงเทราจํานวน 72 คน และ
ระยองจํานวน 67 คน
5) ภาคใต้ มีขนาดตัวอย่างทั้งสิ้ นจํานวน 572 คน โดยสุ่ มตัวอย่างจาก 3 จังหวัดแรกของ
ภาคใต้ที่มีจาํ นวนประชากรมากที่สุด ได้แก่ นครศรี ธรรมราชจํานวน 224 คน สงขลาจํานวน 200 คน และ
สุ ราษฎร์ ธานีจาํ นวน 147 คน
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ขั้นที่ 3 : การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
สําหรับการทดสอบคุณภาพเครื่ องมือจะทําโดยการให้ผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 3 ท่าน
ตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม จากนั้นจะนําผลการตรวจสอบ
ของผูท้ รงคุณวุฒิแต่ละท่านมารวมกันคํานวณหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา ซึ่ งคํานวณจากความสอดคล้อง
ระหว่างประเด็นที่ตอ้ งการวัดกับข้อคําถามที่สร้างขึ้น โดยดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้องเรี ยกว่า ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence Index: IOC) ตามสมการที่ 3.6
IOC =

(3.6)

โดย IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา
R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
N หมายถึง จํานวนผูท้ รงคุณวุฒิ
สําหรับเกณฑ์การประเมินระดับความสอดคล้อง สามารถแบ่งคะแนนได้เป็ น
1 = สอดคล้อง, 0 = ไม่แน่, -1 = ไม่สอดคล้อง โดยข้อคําถามที่ถือว่ามีเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยเกิน 0.5
ขั้นที่ 4: การวิเคราะห์ และประมวลผลข้ อมูล
สําหรับขั้นตอนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย
1) การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่
ครบถ้วนถูกต้องและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกไป
2) การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่
กําหนดไว้แล้ว สําหรับแบบสอบถามแบบปิ ด (Close-end Questionnaire)
3) การประมวลผล นําข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อ
ทําการประมวลผลการวิจยั ครั้งนี้ใช้ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1) นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 มาวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรู ปแบบตารางประกอบความเรี ยงสําหรับ
เกณฑ์การพิจารณาคะแนนของระดับความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยน จะแบ่งระดับคะแนนออกเป็ น 4 ช่วง ดังนี้
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คะแนน 0 – 2
คะแนน 3 – 4
คะแนน 5 – 7
คะแนน 8 – 10

หมายถึง น้อยที่สุด
หมายถึง น้อย
หมายถึง ปานกลาง
หมายถึง มาก

3.2) นําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนคติต่อความพร้อม
ของการใช้สกุลเงินร่ วมจากการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยใช้โปรแกรม SPSS และนําเสนอในรู ปแบบต่างๆ และ
จะทําการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติดว้ ย T-test หรื อ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติร้อยละ 5 พร้อมกับหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เป็ นรายด้านและรายข้อ โดยแปรผล
ในรู ปของตารางและความเรี ยงระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมของการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน
ซึ่ งเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
คะแนนสู งสุ ด – คะแนนตํ่าสุ ด

=

จํานวนชั้น

5-1
5

=

0.80

ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพร้อมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพร้อมอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพร้อมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพร้อมอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพร้อมอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ทั้งนี้ ผลของการวิเคราะห์ที่ได้จะมาประกอบกับการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive
Analysis) และจัดทําเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
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บทที่ 4
การรวมตัวทางการเงิน
หลายภูมิภาคทัว่ โลกได้ดาํ เนิ นการรวมตัวทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งการรวมตัวทางการเงินนั้น
มีหลักเกณฑ์และแนวคิดมาจากทฤษฎีพ่ งึ พาอาศัยซึ่ งกันและกันระหว่างประเทศ (Interdependence Theory)
ซึ่ งกล่าวถึงการพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกันของประเทศต่างๆ เช่น การพึ่งพาสิ นค้า การพึ่งพาการลงทุน การพึ่งพา
ทรัพยากรต่างๆ เป็ นต้น และอีกแนวคิดคือทฤษฎีบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International
Integration Theory) ซึ่ งสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความร่ วมมือในทางเศรษฐกิจ
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวฒั น์ในปั จจุบนั และเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งของ
เศรษฐกิจ ตลอดจนสามารถแข่งขันกับตลาดขนาดใหญ่ได้
ทั้งนี้ กรอบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก มีหลายกรอบ อาทิ สหภาพยุโรป (EU)
เขตการค้าเสรี แห่งทวีปอเมริ กา (FTAA) เขตการค้าเสรี อเมริ กาเหนือ (NAFTA) กลุ่มตลาดร่ วมอเมริ กาใต้ตอน
ล่าง (MERCOSUR) กลุ่มประชาคมแอนเดียน (Andean Community) ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริ กาตอนใต้
(SADC) สมาคมประชาชาติแห่งเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ASEAN) ซึ่ งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจของแต่ละกลุ่ม
มาจากสาเหตุที่อาจแตกต่างกันออกไป
สําหรับในส่ วนนี้ จะเป็ นกล่าวถึงความเป็ นมาในการพัฒนาการรวมตัวทางการเงินของสหภาพยุโรป
และของอาเซี ยน และเกณฑ์ท่ีใช้ในการรวมตัว ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบนั และความท้าทายของการดําเนินการ
ว่าด้วยความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป และอาเซี ยน เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั อาเซียน
หากจะมีการใช้เงินสกุลเงินร่ วมในอนาคต

4.1

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (EU)

4.1.1 ความเป็ นมาของการรวมตัวของสหภาพยุโรป
การรวมตัวทางการเงินของประเทศต่างๆ ในยุโรป หรื อปั จจุบนั เป็ นที่รู้จกั กันในนาม “สหภาพ
ยุโรป” นั้น มีจุดเริ่ มต้นมาจากสนธิ สัญญามาสทริ ชท์ (Treaty of Maastricht) หรื อสนธิ สัญญาสหภาพยุโรป (Treaty
of the European Union: TEU) ซึ่ งได้มีการลงนามระหว่างประเทศสมาชิกในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค .ศ. 1991 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน ค .ศ. 1993 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงินของ
ยุโรปภายในปี ค .ศ. 1999 และเตรี ยมเข้าสู่ สหภาพการเมือง (Political Union) ที่มีนโยบายร่ วมกันในด้านการ
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ต่างประเทศและการป้ องกันประเทศ ซึ่ งสนธิ สัญญามาสทริ ชท์น้ ีได้เปลี่ยนชื่อของกลุ่มการรวมตัวของประเทศ
สมาชิกยุโรปจากประชาคมเศรษฐกิจยุโป (European Economic Community: EEC) เป็ นสหภาพยุโรป (European
Union) อย่างเป็ นทางการและใช้มาจนถึงปั จจุบนั
การดําเนิ นงานของสหภาพยุโรปมีการบริ หารผ่านสถาบันหลัก 8 สถาบันคือสภายุโรป (European
Parliament) คณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) คณะกรรมาธิการยุโรป (European
Commission) ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of Justice) สํานักงานตรวจเงินยุโรป (European Court of
Auditors) คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและสังคม (The Economic and Social Committee) คณะกรรมการภูมิภาค
(Committee of the Regions) และธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank: ECB) สําหรับบทบาทหน้าที่ในการ
กําหนดนโยบายการเงินของสหภาพยุโรปนั้นอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยถือได้วา่
เป็ นส่ วนสําคัญของสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (European Economic and Monetary Union: EMU) ที่มี
เป้ าหมายในการใช้สกุลเงินร่ วมกันของประเทศสมาชิก โดย ECB ทําหน้าที่รักษาเสถียรภาพของค่าเงิน โดยการ
กําหนดและดําเนิ นนโยบายการเงินร่ วมกับธนาคารกลางของประเทศสมาชิก ซึ่ งรวมถึงหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษา
และการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินนโยบายการเงินบรรลุผล ทั้งนี้ การดําเนินงานของ ECB จะยึด
หลักความเป็ นอิสระเป็ นสําคัญ
4.1.2 กระบวนการรวมตัวทางการเงินของสหภาพยุโรป
ตามสนธิ สัญญามาสทริ ชท์ นโยบายของสหภาพยุโรปแบ่งออกเป็ น 3 เสาหลักแห่งประชาคม
ยุโรป (Community Pillar) ซึ่งเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยมีสาระสําคัญ คือ
1) เสาหลักทีห่ นึ่ง: การรวมตัวทางด้ านเศรษฐกิจของประชาคมยุโรป ประกอบด้วย การเป็ น
ตลาดเดียว (Single Market) ที่มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ของปัจจัย 4 ประการ (Free Movement) ได้แก่ คน สิ นค้า
บริ การ และทุน การมีนโยบายร่ วมในด้านการค้า การเกษตร พลังงาน สิ่ งแวดล้อม ประมงและสังคม การมีธนาคาร
กลางแห่งสหภาพยุโรป (European Central Bank: ECB) รวมถึงการใช้เงินสกุลเดียว (Single Currency) คือ เงินยูโร
2) เสาหลักทีส่ อง: นโยบายร่ วมด้ านการต่ างประเทศและความมั่นคง (Common Foreign
and Security Policy: CFSP) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับนโยบายด้านการต่างประเทศและการทหาร
3) เสาหลักทีส่ าม: ความร่ วมมือด้ านกระบวนการยุติธรรมและกิจการภายใน (Police and
Judicial Cooperation in Criminal Matters) เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความร่ วมมือในการการตรวจคนเข้าเมือง
การปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด และการดําเนิ นการร่ วมด้านความมัน่ คงภายใน (Justice and Home
Affairs)
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ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายสกุลเงินร่ วมของสหภาพยุโรปนั้น อยูภ่ ายใต้เสาหลักที่ 1 ซึ่ งเป็ น
เสาหลักแห่งประชาคมยุโรป ที่กาํ หนดให้มีการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (European Economic
and Monetary Union: EMU) และการใช้เงินสกุลเดียว คือ ยูโร (Euro) โดยกระบวนการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจ
และการเงินยุโรปนั้นแบ่งออก ระยะ 3 เริ่ มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนถึงการเริ่ มดําเนินนโยบายใช้เงินสกุลเดียวกัน
ในปี ค.ศ. 1999 และเข้าสู่ การใช้เงินสกุลร่ วมอย่างเต็มรู ปแบบในปี ค.ศ. 2002
ภาพที่ 4.1: เสาหลักแห่ งสหภาพยุโรป

ที่มา:European Union law (EUR-Lex)
การจัดตั้ง EMU ซึ่ งนํามาสู่ การใช้เงินสกุลเดียวของสหภาพยุโรป มีกระบวนการตามปรากฎ
แผนภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2: กระบวนการจัดตั้งสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป และการใช้ เงินตรายุโรป

1990 - 1993

ระยะที่ 1(1990 - 1993)
เคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรี
ประสานความร่ วมมือ
ระหว่างธนาคารกลาง แต่
ละประเทศสมาชิก
ใช้หน่วยเงินตรายุโรป
(European Currency
Unit:ECU)
สนับสนุนให้เกิดความ
ใกล้เคียงกันทางเศรษฐกิจ
(Economic Convergence)
เตรี ยมการด้านกฎหมาย

ระยะที่ 2 (1994 - 1998)

1994

1995

1996

1997

1998

จัดตั้งสถาบันทางการเงิน
แห่งยุโรปEMI
เพิ่มระดับความร่ วมมือ
กําหนดนโยบายการเงิน
ร่ วมกันระหว่างธนาคาร
กลางของประเทศสมาชิก
กําหนดชื่อเงินสกุล "ยูโร"
และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ในการประกาศใช้
คณะมนตรี แห่งสหภาพ
ยุโรปพิจารณาอัตรา
แลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโร
กับเงินสกุลอื่นๆ
ประเทศสมาชิกปฏิบตั ิตาม
ข้อตกลงว่าด้วยเสถียรภาพ
และความเติบโต (SGP)
พิจารณาให้นาํ ERM
bilateral central rates มาใช้
คํานวณอัตราแลกเปลี่ยน
เงินประจําชาติสมาชิกเป็ น
เงินยูโร
คณะมนตรี แห่งสหภาพ
ยุโรปประกาศประเทศ
สมาชิกที่สามารถปฏิบตั ิได้
ตามเงื่อนไขในการเข้าสู่
การดําเนินการในระยะที่ 3
จํานวน 11 ประเทศ
จัดตั้งธนาคารกลางยุโรป
ECBเพื่อทําหน้าที่ต่อจาก
EMI
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ระยะที่ 3 (1999 - 2002)

1999

1999 2001

2002

ประเทศสมาชิก 11 ประเทศ
ตรึ งอัตราแลกเปลี่ยนของ
ตนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่
จะเข้าร่ วมใน EMU และ
ดําเนินนโยบายการเงิน
ร่ วมกัน โดยมีธนาคารกลาง
ยุโรปเป็ นผูด้ ูแล
ประเทศสมาชิก 11 ประเทศ
ใช้เงินยูโร โดยเป็ นการใช้
เฉพาะในทางบัญชี
นําธนบัตรและเหรี ยญ
กษาปณ์ยโู รมาใช้อย่างเต็ม
รู ปแบบโดยมีการผ่อนผัน
ในช่วงเริ่ มต้นให้สามารถ
ใช้เงินประจําชาติควบคู่กนั
ได้

ระยะที่ 1 (ค.ศ. 1990-1993)
 การเคลือ่ นย้ ายทุนอย่ างเสรี :การดําเนินการจัดตั้ง EMU ในระยะที่ 1 เริ่ มตั้งแต่มีการเคลื่อนย้าย
ทุนอย่างเสรี ระหว่างประเทศสมาชิก ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1990 เป็ นต้นไป
 การประสานความร่ วมมือระหว่ างธนาคารกลาง:ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกประชาคม
ยุโรปได้มีการประสานความร่ วมมือกันมากขึ้นในการกําหนดนโยบายการเงินของ แต่ละ
ประเทศเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดเสถียรภาพด้านราคา (Price Stability) ขณะเดียวกันคณะกรรมการ
ผูว้ า่ การธนาคารกลาง (Committee of Governors) ของประเทศสมาชิกดังกล่าวทําหน้าที่
พิจารณาการเตรี ยมการเข้าสู่ สหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (EMU) ที่จะจัดตั้งขึ้นใน
ระยะที่ 3 โดยในลําดับแรกได้มีการกําหนดกรอบการดําเนินงานและการมอบหมายงานไปยัง
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
 การใช้ หน่ วยเงินตรายุโรป (European Currency Unit : ECU): ประเทศสมาชิกได้มีการใช้
หน่วยเงินตรายุโรป หรื อ ECU ซึ่งเป็ นหน่วยวัดทางบัญชีเพือ่ หักบัญชีระหว่างกัน ก่อนที่จะมี
การประกาศใช้เงินยูโรร่ วมกัน
 การสนับสนุนให้ เกิดความใกล้ เคียงกันทางเศรษฐกิจ: ประเทศสมาชิกมีความพยายามที่จะทําให้
สภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความใกล้เคียงกัน (Economic Convergence) มากขึ้น
เพื่อเอื้อต่อการดําเนินนโยบายการเงินร่ วมกันที่จะมีข้ ึนในระยะที่ 3 โดยประเทศที่จะเข้าสู่
กระบวนการจัดตั้ง EMU ในระยะที่ 3 ได้น้ นั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการเตรี ยมความพร้อม
ตามสนธิ สัญญามาสทริ ชท์หรื อ Maastricht Convergence Criteria โดยพิจารณาจากอัตรา
เงินเฟ้ อ ความยัง่ ยืนทางการคลัง เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยระยะยาว
ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป
 การเตรียมการด้ านกฏหมาย:เพื่อให้กระบวนการจัดตั้ง EMU ในระยะที่ 2 และ 3 สามารถ
ดําเนินการได้ จึงมีการปรับปรุ งแก้ไขสนธิ สัญญาโรม (Treaty of Rome) เพือ่ ให้มีการจัดตั้ง
องค์กรที่จาํ เป็ นในการนําไปสู่ การเป็ นสหภาพยุโรป เช่น สถาบันทางการเงินแห่งยุโรป
(European Monetary Institute: EMI) เป็ นต้น และได้มีการประชุมระหว่างรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกในปี ค.ศ. 1991 เพื่อร่ วมกันพิจารณาการจัดตั้ง EMU ซึ่ งผลที่ได้ คือ การลงนามใน
สนธิ สัญญามาสทริ สท์ (Maastricht Treaty) หรื อสนธิ สัญญาสหภาพยุโรป (Treaty of European
Union) ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 1992 และได้มีการรับรองจากประเทศสมาชิกในวันที่ 1
พฤศจิกายน ค.ศ. 1993
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ระยะที่ 2 (ค.ศ. 1994-1998)
 การจัดตั้งสถาบันทางการเงินแห่ งยุโรป (EMI) และการเพิ่มระดับความร่ วมมือในการกําหนด
นโยบายการเงินระหว่ างธนาคารกลางของประเทศสมาชิก: ในระยะที่ 2 ของกระบวนการ
จัดตั้ง EMU ได้มีการจัดตั้งสถาบันทางการเงินแห่งยุโรป (European Monetary Institute: EMI)
เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1994 ซึ่ งมาแทนที่คณะกรรมการผูว้ า่ การธนาคารกลาง (Committee
of Governors) ของประเทศสมาชิก เพื่อทําหน้าที่หลักในการสร้างความร่ วมมือระหว่าง
ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกันของนโยบาย
การเงินของประเทศดังกล่าว และทําหน้าที่เตรี ยมการในการจัดตั้งระบบธนาคารกลางยุโรป
(European System of Central Banks: ESCB) เพื่อจะดําเนิ นนโยบายการเงินร่ วมกันของ
ประเทศสมาชิก (Single Monetary Policy) และสร้างสกุลเงินร่ วมกัน ซึ่ งจะต้องดําเนินการ
ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็ นระยะสุ ดท้ายของการจัดตั้ง EMU โดย EMI ได้มีการจัดเวทีให้คาํ ปรึ กษา
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงนโยบาย เพื่อให้ได้กรอบการดําเนินงานสําหรับ
ESCB เป็ นแนวปฏิบตั ิในกระบวนการจัดตั้ง EMU ระยะที่ 3
 การกําหนดชื่อเงินสกุล "ยูโร" และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการประกาศใช้ : ในปี ค.ศ. 1995
แห่งสหภาพยุโรป ได้กาํ หนดชื่อสกุลเงินร่ วมของประเทศสมาชิก ว่า “ยูโร (Euro)” พร้อมกันนี้
EMI ได้กาํ หนดในเรื่ องการประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้เงินยูโรของประเทศสมาชิกที่จะมี
ขึ้นในอนาคตรวมถึงได้มีการเตรี ยมการในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินยูโรกับเงิน
สกุลอื่นๆ เสนอต่อคณะมนตรี ยโุ รปในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996
 ปฏิบัติตามข้ อตกลงว่ าด้ วยเสถียรภาพและความเติบโต (Stability and Growth Pact: SGP):
ในเดือนมิถุนายน ค.ศ 1997 คณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรปกําหนดให้ประเทศสมาชิกปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงว่าด้วยเสถียรภาพและความเติบโต (Stability and Growth Pact: SGP) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินยั ด้านงบประมาณให้เกิดขึ้นในประเทศสมาชิก
 การพิจารณาใช้ ERM Bilateral Central Rrates ในการคํานวณอัตราแลกเปลีย่ นเงินประจํา
ชาติสมาชิ กเป็ นเงินยูโร: ในปี ค.ศ. 1998 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังและผูว้ า่ การธนาคาร
กลางของประเทศสมาชิก คณะกรรมาธิ การยุโรป (European Commission) และได้มีความเห็น
ร่ วมกันที่จะให้ประเทศสมาชิกใช้เงินสกุลเดียว โดยนํา ERM Bilateral Central Rates มาใช้
ในการคํานวณเพื่อแลกเปลี่ยนเงินสกุลของประเทศสมาชิกเป็ นเงินยูโร

50

 การประกาศประเทศสมาชิ กทีส่ ามารถปฏิบัติได้ ตามเงื่อนไขในการเข้ าสู่ การดําเนินการใน
ระยะที่ 3 และการจัดตั้ง ECB ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1998 คณะมนตรี แห่งสหภาพยุโรป
ได้พิจารณาว่าประเทศสมาชิ กจํานวน 11 ประเทศสามารถปฏิบตั ิได้ตามเงื่อนไขในการเข้าสู่
การดําเนิ นการในระยะที่ 3 โดยประเทศเล่านี้ ได้แก่ เบลเยี่ยม เยอรมนี สเปน ฝรั่งเศส
ไอร์ แลนด์ อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์ แลนด์ ออสเตรี ย โปรตุเกส และฟิ นแลนด์ ซึ่ งรัฐบาล
ของประเทศดังกล่าว ได้มอบหมายผูแ้ ทนเข้าร่ วมในคณะกรรมการบริ หารของ ECB ซึ่ งทําให้
ECB ได้มีการจัดตั้งขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1998 โดยทําหน้าที่ร่วมกับธนาคารกลางของ
ประเทศสมาชิกในการสร้างระบบยูโร(Eurosystem) ที่จะมากําหนดนโยบายการเงินร่ วมซึ่งจะ
เกิดขึ้นในระยะ ที่ 3 ของกระบวนการจัดตั้ง EMU ทั้งนี้ การจัดตั้ง ECB ทําให้สถาบันทาง
การเงินแห่งยุโรป (EMI) ได้บรรลุวตั ถุประสงค์และหมดหน้าที่ไป โดยส่ งต่อหน้าที่ให้ ECB
ในการทดสอบระบบและดําเนินกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ การดําเนินการจัดตั้ง EMU ในระยะที่ 2 นี้ ประเทศสมาชิกยังคงมีความพยายามที่จะทําให้สภาพ
ทางเศรษฐกิจมีความใกล้เคียงกัน (Economic Convergence) เพือ่ เตรี ยมพร้อมสําหรับการดําเนินนโยบายการเงิน
ร่ วมกันในระยะต่อไป
ระยะที่ 3 (ค.ศ. 1999 – 2002)
 การตรึงอัตราแลกเปลี่ยน และการดําเนินนโยบายการเงินร่ วมกันของประเทศสมาชิก: ระยะที่ 3
ของกระบวนการเข้าสู่ การเป็ นสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป (EMU) เริ่ มขึ้นเมื่อประเทศ
สมาชิก 11 ประเทศข้างต้นได้ตรึ งอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินของตนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่
จะเข้าร่ วมใน EMU ตารางที่ 4.1 และดําเนินนโยบายการเงินร่ วมกัน (Single Monetary Policy)
โดยมีธนาคารกลางยุโรปเป็ นผูด้ ูแล ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 (ต่อมาประเทศกรี ซได้เข้า
ร่ วมด้วยในปี ค.ศ. 2001)
อัตราแลกเปลี่ยนเงินประจําชาติของประเทศสมาชิกต่อเงินยูโร ซึ่ งกําหนดเป็ นอัตราคงที่ (Irrevocable
Fixing of Conversion Rates) แสดงตามตารางที่ 4.3 และอัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโรต่อเงินสกุลอื่นรวมถึงเงินบาท
ณ วันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1999 ซึ่ งเป็ นวันที่เปิ ดให้มีการแลกเปลี่ยนแสดงตามตารางที่ 4.4 ทั้งนี้ เงิน ECU ได้ถูก
ยกเลิกไปพร้อมกับการเกิดขึ้นของเงินยูโร
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ตารางที่ 4.3: อัตราแลกเปลีย่ นเงินประจําชาติต่อเงินยูโร
เงินประจําชาติ

อัตราแลกเปลี่ยน
ต่ อยูโร

เงินประจําชาติ

อัตราแลกเปลี่ยน
ต่ อยูโร

Germanmarks
Frenchfrancs

1.95583
6.55957

Austrian shillings
Portuguese escudos

13.7603
200.482

ItalianLire

1936.27

Finnish markka

5.94573

Spanishpesetas

166.386

Irish pounds

0.787564

Dutch guilder

2.20371

Luxembourg francs

40.3399

Belgian francs

40.3399

ที่มา: European Central Bank

ตารางที่ 4.4: อัตราแลกเปลีย่ นเงินยูโรต่ อเงินสกุลอื่นๆ
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
เยนญี่ ปุ่ น
ปอนด์องั กฤษ
บาทไทย

อัตราแลกเปลี่ยน
1.1665/ยูโร
134/ยูโร
0.7/ยูโร
42.73 /ยูโร

ที่มา: European Central Bank และ ExchangeRateWeb.com

อย่างไรก็ตาม การใช้เงินยูโรในระยะแรกนี้ยงั เป็ นไปเฉพาะในทางบัญชี เช่น การโอนเงินผ่านทาง
ธนาคาร และการซื้ อขายตราสาร เป็ นต้น จนกระทัง่ วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2002 จึงได้มีการนําธนบัตรและเหรี ยญ
กษาปณ์ยโู รมาใช้อย่างเต็มรู ปแบบซึ่ งธนบัตรยูโรมี 7 ประเภท คือ ฉบับละ 5 ยูโร 10 ยูโร 20 ยูโร 50 ยูโร 100
ยูโร 200 ยูโร และ 500 ยูโร และมีลกั ษณะเหมือนกันในทั้ง 12 ประเทศสมาชิกและเหรี ยญยูโรมี 8 ประเภท คือ
เหรี ยญมูลค่า 1 เซนต์ 2 เซนต์ 5 เซนต์ 10 เซนต์ 20 เซนต์ 50 เซนต์ 1 ยูโร และ 2 ยูโรโดยเหรี ยญมี 2 ด้าน
ด้านหนึ่งเหมือนกันในทั้ง 12 ประเทศสมาชิกโดยเป็ นสัญลักษณ์แสดงความเป็ นยุโรป และอีกด้านหนึ่งแตกต่าง
กันไปในแต่ละประเทศสมาชิ กแต่ใช้ได้ในประเทศสมาชิกทุกประเทศ สําหรับในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากการใช้
เงินประจําชาติของประเทศสมาชิกมาเป็ นเงินยูโร ได้มีการกําหนดให้มีช่วงเวลาผ่อนผันให้ประชาชนใน
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ประเทศสมาชิกสามารถใช้เงินประจําชาติของตนและเงินยูโรควบคู่กนั ได้ (Dual Circulation Period) จนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2002 และหลังจากนี้แม้วา่ ประชาชนจะไม่สามารถใช้จ่ายโดยใช้เงินประจําชาติของ
ตนแล้ว แต่ประชาชนยังสามารถแลกเปลี่ยนเงินประจําชาติเป็ นเงินยูโรได้ ณ ธนาคารพาณิ ชย์ และธนาคารกลาง
ของประเทศสมาชิก ภายในระยะเวลาที่แต่ละประเทศกําหนด 6
หลังจากที่เงินยูโรได้นาํ มาใช้อย่างเป็ นทางการแล้ว มีหลายประเทศในยุโรปได้เข้าร่ วมใน EMU
ได้แก่ ประเทศสโลเวเนียเข้าร่ วมในปี ค.ศ. 2007 ประเทศไซปรัสและประเทศมัลตาเข้าร่ วมในปี ค.ศ. 2008
ประเทศสโลวาเกียเข้ารวมในปี ค.ศ. 2009 และประเทศเอสโทเนียเข้าร่ วมในปี ค.ศ. 2011 และทันทีท่ีประเทศ
ดังกล่าวร่ วมใช้เงินยูโร ธนาคารกลางของประเทศเหล่านี้ก็จะเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบยูโร (Eurosystem)
ซึ่ งจะต้องรักษาเสถียรภาพด้านราคาร่ วมกัน
5

4.1.3 หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการใช้ เงินยูโรเป็ นสกุลเงินประจําชาติ (Maastrict Convergence
Criteria) ตามสนธิ สัญญามาสทริ ชท์ได้กาํ หนดเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการเข้าร่ วม EMU ของประเทศ
สมาชิกสหภาพยุโรป เพื่อเข้าสู่ ระยะที่ 3 ของการจัดตั้ง EMU ซึ่ งมีเป้ าหมายสู งสุ ดในการใช้สกุลเงินร่ วมกัน
โดยกําหนดให้ประเทศเหล่านี้ตอ้ งผ่านเงื่อนไขตามสนธิ สัญญามาสทริ ชท์หรื อ Maastricht Convergence Criteria
เพื่อปรับพื้นฐานด้านเศรษฐกิจให้ใกล้เคียงกันซึ่ งพิจารณาจากอัตราเงินเฟ้ อ ความยัง่ ยืนทางการคลัง เสถียรภาพ
ของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยระยะยาวโดยมีเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้
1) ต้ องควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้ อยู่ในระดับตํา่ โดยประเทศสมาชิกจะต้องควบคุมอัตราเงิน
เฟ้ อไม่ให้สูงกว่าร้อยละ 1.5 ของอัตราเงินเฟ้ อเป้ าหมายโดยอัตราเงินเฟ้ อเป้ าหมายคํานวณจากค่าเฉลี่ยอัตราเงิน
เฟ้ อของประเทศสมาชิกที่มีอตั ราเงินเฟ้ อตํ่าที่สุด 3 ลําดับแรก ซึ่ งหมายถึงประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเงินดี
ที่สุด ซึ่ งคํานวณจากค่าเฉลี่ยของดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค (Consumer Price Index: CPI) ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อน
การประเมินวัตถุประสงค์ของการกําหนดเกณฑ์อตั ราเงินเฟ้ อดังกล่าวเพื่อให้ประเทศสมาชิกคงอัตราเงินเฟ้ อ
ในระดับตํ่าและระดับที่ใกล้เคียงกันทั้งนี้เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา (Price Stability) ภายในกลุ่มประเทศ
ยูโรโซน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นสําหรับ ECB ในการดําเนิ นนโยบายการเงินอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ
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ดังนี้

2) ต้ องมีวนิ ัยทางการคลัง โดยพิจารณาจากดุลงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะ

(1) อัตราส่ วนการขาดดุลงบประมาณต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross
Domestic Product: GDP) จะต้องไม่เกินร้อยละ 3 หรื อมีการขาดดุลงบประมาณลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง หรื อ
มีการขาดดุลเกินกว่าเกณฑ์ที่กาํ หนดเล็กน้อยเพียงชัว่ คราว จนใกล้เคียงกับเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้น้ ี นอกจากนี้ มีการ
พิจารณาด้วยว่าการขาดดุลงบประมาณนั้นเกินกว่ารายจ่ายลงทุนของรัฐบาลและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อไม่
และมีความเสี่ ยงที่ขาดดุลสู งขึ้นหรื อไม่ เป็ นต้น
(2) อัตราส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP จะต้องไม่เกินร้อยละ 60 หรื อมีการก่อหนี้
เกินกว่า เกณฑ์ท่ีกาํ หนดนี้เพียงเล็กน้อยและมีแนวโน้มลดลงเรื่ อยๆ
3) ต้ องมีอตั ราแลกเปลีย่ นทีม่ ีเสถียรภาพและมีศักยภาพ ที่จะใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
แบบคงที่ (การใช้เงิสกุลเดียวกันในกลุ่มประเทศเท่ากับเป็ นการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ระหว่าง
ประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกที่ประสงค์จะใช้เงินยูโร จะต้องเข้าร่ วมระบบอัตราแลกเปลี่ยน
(European Exchange Rate Mechanism II: ERM II) ซึ่งเป็ นระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบมีช่วงเป็ นเวลา
อย่างน้อยสองปี ก่อนที่จะใช้เงินสกุลยูโรโดยที่ค่าเงินจะต้องไม่ผนั ผวนเกินกว่าช่วงที่กาํ หนดเป็ นเวลาอย่างน้อย
สองปี ติดต่อกันและจะต้องไม่มีการลดค่าเงิน (Devalue) ของประเทศตนเองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ อัตรา
แลกเปลี่ยนของสกุลเงินที่เข้าร่ วมใน ERM II เมื่อเทียบกับเงินยูโร หรื อเรี ยกว่า European Currency Unit-ECU
ก่อนที่จะมีเงินยูโรนั้นได้รับอนุญาตให้ลอยตัวอยูใ่ นช่วง ± 15% ของอัตราแลกเปลี่ยนกลาง โดยวัตถุประสงค์
ในการกําหนดเงื่อนไขนี้เป็ นไปเพื่อทดสอบศักยภาพของประเทศสมาชิกในการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
คงที่รวมทั้งเพื่อประเมินเสถียรภาพของค่าเงินของประเทศที่ประสงค์จะใช้เงินสกุลยูโรซึ่ งไม่ควรจะมีความ
ผันผวนมากนักตลอดจนเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้กบั ประเทศสมาชิกในการปรับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ในภูมิภาคอื่นๆ ที่ไม่มีการจัดตั้งกลไกอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะเดียวกับ
ERM ซึ่ งรวมถึงกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN จะไม่สามารถนําเกณฑ์การพัฒนาด้านอัตราแลกเปลี่ยนนี้มา
พิจารณาได้ อย่างไรก็ดี ในงานวิจยั ของ Plummer and Kreinin (Correlation Coefficients 2009) ของการ
เคลื่อนไหวได้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนรายเดือนเป็ นเกณฑ์พจิ ารณา
4) อัตราดอกเบีย้ ระยะยาว ต้องไม่สูงกว่าร้อยละ 2 ของประเทศที่มีอตั ราเงินเฟ้ อตํ่าที่สุด
สามลําดับแรก ซึ่งอัตราดอกเบี้ยระยะยาวคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวหรื อหลักทรัพย์
อืน่ ทีใ่ กล้เคียงกัน ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ก่อนการประเมิน
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กฎเหล็กทั้ง 4 ข้อนี้มีตน้ กําเนิ ดมามาจากทฤษฏี Impossible Trinity ซึ่งเสนอโดย
นักเศรษฐศาสตร์ Robert Mundell ทฤษฎี Impossible Trinity อธิ บายว่าการดําเนินนโยบาย 3 อย่างพร้อมๆ กัน
ได้แก่ นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ การเปิ ดเสรี เงินทุนเคลื่อนย้าย และการใช้นโยบายการเงินที่เป็ นอิสระ
ไม่สามารถดําเนินการร่ วมกันได้ กล่าวคือภายใต้สภาวะที่เงินทุนสามารถไหลเข้าออกได้อย่างเสรี ในกรณี ที่
ประเทศนั้นใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่การใช้นโยบายการเงินจะไร้ประสิ ทธิ ผลเนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยจะถูกตรึ งให้คงที่ เพือ่ ให้อตั ราแลกเปลี่ยนคงที่มิเช่นนั้นแล้ว หากธนาคารกลางมีการปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายขึ้นเม็ดเงินจํานวนมากจากต่างประเทศจะไหลเข้าสู่ ประเทศทําให้ค่าเงินในประเทศแข็งขึ้นส่ งผลให้
อัตราแลกเปลี่ยนไม่คงที่ นอกจากนี้ยงั เสี่ ยงต่อการถูกโจมตีค่าเงินเมื่อค่าเงินที่กาํ หนดสู งกว่าค่าเงินที่แท้จริ ง
อีกด้วย ในกรณี น้ ี การดําเนินนโยบายการคลังจะต้องมีประสิ ทธิ ภาพและรัดกุม ซึ่ งประสิ ทธิ ภาพของนโยบาย
การคลังขึ้นกับวินยั ทางการคลัง หากประเทศใดไม่มีวนิ ยั ทางการคลัง กล่าวคือ มีหนี้สาธารณะสู งเกินไปจะทําให้
การใช้นโยบายการคลังในการกระตุน้ และสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจไม่มีความน่าเชื่อถือส่ งผลให้การใช้นโยบาย
การคลังเพื่อสกัดกั้นการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเป็ นไปได้ยากขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าประเทศนั้นใช้นโยบายอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวการดําเนินนโยบายการเงินที่อิสระจะมีประสิ ทธิ ผลเนื่องจากธนาคารกลางสามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนลอยตัวยังสามารถช่วยสกัดกั้นการไหลเข้าของเงินทุนระยะสั้นเพื่อเก็งกําไรอีกด้วย เนื่องจากการ
เก็งกําไรดังกล่าวมีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
หากพิจารณาการรวมตัวทางการเงินและการใช้เงินสกุลเดียวกันของ EU อย่างแท้จริ ง
แล้วอาจกล่าวได้วา่ ประเทศสมาชิกยูโรมีการดําเนินนโยบายเปิ ดเสรี ทุนเคลื่อนย้ายภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
คงที่เนื่องจากเงินทุนสามารถไหลเข้าออกได้อย่างเสรี ระหว่างประเทศสมาชิก ในขณะที่ทุกประเทศใช้เงินสกุล
เดียวกัน (อัตราแลกเปลี่ยนของทุกประเทศเท่ากัน) ด้วยเหตุน้ ีการควบคุมหนี้สาธารณะและดุลงบประมาณ
จึงถูกกําหนดเป็ นเงื่อนไขสําคัญที่ประเทศสมาชิกต้องถือปฏิบตั ิ
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ตารางที่ 4.5: สรุ ปเงือ่ นไขการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป (Convergence Criteria)
เงือ่ นไขการเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป
(Convergence Criteria)

ความตกลงวินัยทางการคลังของสหภาพยุโรปภายใต้
Stability and Growth Pact

 การขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP
 การขาดดุลงบประมาณไม่เกินร้อยละ 3 ของ GDP
 ระดับหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP
 ระดับหนี้สาธารณะไม่เกินร้อยละ 60 ของ GDP
 อัตราเงินเฟ้ อเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 1.5 ของค่าเฉลี่ยใน 3
ประเทศ ที่เงินเฟ้ อตํ่าที่สุด
 อัตราดอกเบี้ยระยะยาวไม่สูงกว่าร้อยละ 2 ของค่าเฉลี่ยใน
3 ประเทศ ที่ดอกเบี้ยตํ่าสุด
 อัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหวในระดับปกติภายในกรอบ
Exchange Rate Band อย่างน้อย 2 ปี ก่อนเข้าร่ วมสหภาพยุโรป
ที่มา: งานสัมมนาวิชาการ “วิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย”
โดย ดร.เอกนิติ นิตทิ ณ
ั ฑ์ประภาศ

4.1.4 ความท้ าทายการใช้ สกุลเงินร่ วมกัน: บทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป
ตามหลักเศรษฐศาสตร์ แล้ว การรวมกลุ่มประเทศเพื่อใช้เงินตราสกุลเดียวกันนั้นมีขอ้ ดี
หลายประการ อาทิเช่น ช่วยลดต้นทุนในการทําธุ รกรรมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ลดความเสี่ ยงที่เกิด
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ลดต้นทุนในการกูย้ มื เงินช่วยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมข้าม
พรมแดนซึ่ งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เกิดการค้าการลงทุนภายในกลุ่มประเทศที่ใช้เงินตราสกุลเดียวกันมากยิง่ ขึ้น
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันในตลาดและการพัฒนาของตลาดเงินตลาดทุนในภูมิภาคมาก
ยิง่ ขึ้น ซึ่ งล้วนส่ งผลให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อย่างไรก็ดี การใช้สกุลเงินร่ วมกันก็มีขอ้ จํากัด
บางประการโดยข้อจํากัดสําคัญประการหนึ่งคือการสู ญเสี ยความเป็ นอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินและ
นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ เนื่องจากการที่ประเทศสมาชิกยอมยกเลิกสกุลเงินของตนเองและใช้
เงินตราสกุลเดียวกันกับประเทศอื่นก็เท่ากับเป็ นการยอมมอบนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน
ของประเทศตนเองไปโดยปริ ยาย เพราะนโยบายการเงินจะถูกกําหนดโดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศที่ใช้
สกุลเงินร่ วมกันซึ่งในกรณี ของสหภาพยุโรปคือ ECB
การสู ญเสี ยอํานาจของประเทศในการควบคุมนโยบายทางด้านการเงินเป็ นสาเหตุ
สําคัญที่ทาํ ให้สหราชอาณาจักร สวีเดน และเดนมาร์ ก ไม่ร่วมใช้เงินยูโร โดยที่ประเทศเหล่านี้ไม่ตอ้ งการสู ญเสี ย
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เอกราชทางนโยบายการเงินและการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของธนาคารกลางยุโรป
รวมทั้งมัน่ ใจในระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ งของตนและเกรงว่าระบบเศรษฐกิจของตนจะอ่อนแอลงหากมีการใช้
สกุลเงินร่ วมกับประเทศที่ไม่มีความทัดเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจโดยทั้ง 3 ประเทศต่างจัดให้มีการลงประชามติ
เกี่ยวกับการร่ วมใช้เงินสกุลยูโรและผลปรากฏว่าประชาชนส่ วนใหญ่ไม่ตอ้ งการเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน
การที่ประเทศที่ใช้สกุลเงินร่ วมกันต้องสู ญเสี ยความเป็ นอิสระในการดําเนินนโยบาย
การเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนไปโดยปริ ยายนั้นเป็ นประเด็นที่สาํ คัญ เพราะเท่ากับว่าประเทศเหล่านั้น
ไม่สามารถกําหนดนโยบายการเงินหรื อเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหรื อให้สอดคล้อง
กับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ด้วยเหตุน้ ี ทฤษฎี Optimal Currency Area ของ Robert Mundell จึงระบุ
ให้การมีวงจรทางธุ รกิจที่สอดคล้องกันเป็ นเงื่อนไขสําคัญในการพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มเศรษฐกิจใน
การใช้เงินตราสกุลเดียวกัน เนื่องจากหากทุกประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจมีทิศทางทางเศรษฐกิจเหมือนกัน มีช่วงที่
เศรษฐกิจเติบโตพร้อมกัน หรื อช่วงเศรษฐกิจซบเซาพร้อมกัน ก็จะทําให้การดําเนินนโยบายการเงินให้เป็ นหนึ่ง
เดียวกันสามารถกระทําได้ แต่หากประเทศต่างๆ มีวงจรธุ รกิจแตกต่างกัน เช่น เศรษฐกิจประเทศหนึ่งอยูใ่ นภาวะ
ถดถอยในขณะที่เศรษฐกิจอีกประเทศหนึ่งเติบโตร้อนแรงเกินไปจนสุ่ มเสี่ ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้ อและเศรษฐกิจ
ฟองสบู่ซ่ ึ งการดําเนิ นนโยบายการเงินที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจซบเซาคือ นโยบายการเงินแบบขยายตัว ส่ วน
ประเทศที่เศรษฐกิจร้อนแรงควรดําเนินนโยบายการเงินแบบหดตัว จะเห็นได้วา่ การดําเนินนโยบายการเงินแบบ
เดียวกัน จึงไม่เหมาะกับทุกประเทศ
สําหรับการดําเนินนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ก็มีขอ้ จํากัดจากการใช้เงินตราสกุล
เดียวเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันหรื อมีวฏั จักร
เศรษฐกิจแตกต่างกัน เช่น ประเทศหนึ่งกําลังประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจ ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศอืน่ ๆ
เติบโตได้ดี ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว ประเทศที่ประสบปั ญหาเศรษฐกิจสามารถฝ่ าวิกฤติได้โดยการลดค่าเงินเพื่อทําให้
ราคาสิ นค้าประเทศของตนถูกลงซึ่ งเป็ นการช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกระตุน้
เศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการส่ งออก แต่ในกรณี ของประเทศที่ใช้เงินสกุลเดียวกันนั้นไม่สามารถใช้กลไกการปรับ
ลดค่าเงิน เพื่อกระตุน้ ภาคการส่ งออกและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ดังนั้น ทางเลือกเดียว
ในระยะสั้น ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาสิ นค้าหรื อทําให้ราคาสิ นค้าถูกลงเมื่อเทียบกับ
สิ นค้าจากประเทศอื่น คือ การลดเงินเดือนค่าจ้างแรงงานซึ่ งเป็ นต้นทุนสําคัญในการผลิตสิ นค้าดังจะเห็นได้จาก
กรณี ของวิกฤตยูโรโซนที่ผา่ นมา ประเทศกรี ซถูกกดดันจากสหภาพยุโรปให้ลดเงินเดือนค่าจ้างแรงงาน แต่
รัฐบาลกรี ซก็ถูกประท้วงจากกลุ่มแรงงานจนเกิดปั ญหาทางการเมืองตามมา
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นอกจากนี้ การใช้เงินตราสกุลเดียวกันในกลุ่มประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
แตกต่างกันมาก จะบัน่ ทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่อ่อนแอกว่า ส่ งผลให้เกิดปั ญหาดุลการค้า
ตามมา และเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้เศรษฐกิจยํ่าแย่ลงตามหลักเศรษฐศาสตร์ แล้ว ค่าเงินหรื ออัตราแลกเปลี่ยน
คือ อํานาจซื้ อของเงินสกุลหนึ่งในการซื้อสิ นค้า เปรี ยบเทียบกับเงินตราสกุลอื่น ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนจะถูก
กําหนดโดยราคาสิ นค้าในประเทศเทียบกันราคาสิ นค้าต่างประเทศ โดยที่ราคาสิ นค้าจะถูกกําหนดโดยปริ มาณ
เงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย การพัฒนาทางเทคโนโลยีและประสิ ทธิ ภาคการผลิต ซึ่งส่ งผลต่อต้นทุน
การผลิตสิ นค้าตลอดจนพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุน้ ี ประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่ งจึงมักมี
ค่าเงินสู งกว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอกว่า ส่ วนประเทศที่มีค่าเงินอ่อนกว่ามักจะผลิตสิ นค้าส่ งออกได้ใน
ราคาถูกกว่าและสามารถอาศัยกลไกค่าเงินเพื่อกระตุน้ การส่ งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนั้น การใช้เงินตราร่ วมกันของกลุ่มประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจแตกต่างกันจะทําให้อตั ราแลกเปลี่ยน
ไม่สะท้อนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริ ง และยังทําให้ระดับราคาสิ นค้าในประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอกว่า
ใกล้เคียงกับระดับราคาสิ นค้าในประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็ง ส่ งผลให้ประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนแอไม่สามารถ
แข่งขันทางด้านราคาโดยอาศัยกลไกค่าเงินที่ถูกกว่าได้อีกต่อไป หากวิกฤตการณ์ดงั กล่าวดํารงอยูโ่ ดยไม่มีการ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการผลิตในประเทศ ย่อมทําให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังกล่าวลดลง
ดุลการค้าขาดดุลจนอาจทําให้เกิดปั ญหาเศรษฐกิจตามมา
วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่เริ่ มต้นในปี ค.ศ. 2007 เป็ นกรณี ศึกษาทีส่ าํ คัญสําหรับอาเซียน
ในการกําหนดแนวทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซี ยน วิกฤตเศรษฐกิจยุโรปครั้งนี้มกั ถูกเรี ยกว่าวิกฤต
หนี้สาธารณะซึ่ งเป็ นการเรี ยกที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปครั้งนี้แม้จะเกี่ยวข้อง
กับการก่อหนี้สาธารณะจนเกินตัวแต่อาจกล่าวได้วา่ หนี้สาธารณะมิใช่หวั ใจของปั ญหาตลอดจนการแก้ปัญหา
หนี้สาธารณะก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุด แท้จริ งแล้ววิกฤตเศรษฐกิจยุโรปที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับการใช้
สกุลเงินยูโรอย่างมาก โดยวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปครั้งนี้ เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างที่มีสาเหตุสาํ คัญ 2 ประการ
ได้แก่
1) การใช้ เงินสกุลเดียวกันในกลุ่มประเทศทีม่ คี วามแตกต่ างทางพืน้ ฐานเศรษฐกิจ
ซึ่ งบางประเทศยังไม่มีความพร้อมในการใช้เงินยูโรร่ วมกัน
ตามทฤษฎี Optimal Currency Area ของ Robert Mundell ได้ระบุเงื่อนไข 4
ประการที่ทาํ ให้กลุ่มประเทศที่ใช้สกุลเงินเดียวประสบความสําเร็ จ ดังนี้
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(1) ประเทศที่ใช้เงินสกุลเดียวกันต้องมีวงจรทางธุ รกิจที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ
เมื่อประเทศใดประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยประเทศอื่นก็จะต้องมีแนวโน้มที่จะประสบภาวะถดถอยเช่นกัน
หรื อถ้าประเทศใดกําลังอยูใ่ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นประเทศอื่นก็จะต้องอยูใ่ นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นเช่นเดียวกัน
ทั้งนี้เพือ่ ให้เกิดดําเนินนโยบายการเงินสามารถทําได้ในทิศทางเดียวกัน
(2) ต้องมีการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเสรี กล่าวคือถ้ามีประเทศใดเริ่ มมีการ
ว่างงานสู งแรงงานต้องสามารถย้ายไปอีกประเทศที่มีการว่างงานตํ่า เพื่อลดการว่างงานในแต่ละประเทศอันเป็ น
การปรับสมดุลทางเศรษฐกิจ
(3) ต้องมีการเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรี การกําหนดราคาสิ นค้าหรื อค่าจ้างต้องมี
ความยืดหยุน่ เพื่อให้กลไกตลาดสามารถปรับสมดุลราคาโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดความไม่เท่าเทียมของเขต
เศรษฐกิจ
(4) มีนโยบายการคลังแบบรวมศูนย์ กล่าวคือประเทศที่มีเศรษฐกิจดีตอ้ ง
สามารถนําเงินงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่มีเศรษฐกิจไม่ดีได้เพื่อไม่ให้ความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศมีมากเกินไป
เป็ นที่น่าสังเกตว่า เงื่อนไขภายใต้ Maastrict Convergence Criteria ที่ EU ใช้ในการรับ
ประเทศสมาชิกเข้าร่ วมใช้เงินยูโรร่ วมกันนั้นมีความแตกต่างจากเงื่อนไขภายใต้ทฤษฎี Optimal Currency Area
จึงทําให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์วา่ เงื่อนไข Maastrict Convergence Criteria อาจไม่เพียงพอต่อการสร้างความ
พร้อมของประเทศสมาชิก และทําให้เกิดข้อสงสัยว่าประเทศในกลุ่มยูโรโซนบางส่ วนมีความพร้อมต่อการใช้
เงินยูโรร่ วมกันหรื อไม่
หากพิจารณาตารางแสดงพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยูโรโซนแล้ว พบว่า
แต่ละประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาค สะท้อนจากอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ
เสถียรภาพภายใน (อัตราเงินเฟ้ อ) และเสถียรภาพภายนอก (ดุลการชําระเงิน) มีความแตกต่างกัน
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ภาพที่ 4.3: อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP growth) ของกลุ่มยูโรโซน (เฉลี่ ยปี 2551-2554)

ที่มา: Eurostat

ภาพที่ 4.4: อัตราเงินเฟ้อของประเทศสมาชิกยูโรโซน (เฉลี่ยปี 2551-2554)

ที่มา: Eurostat
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ภาพที่ 4.5: ดุลการชํ าระเงิน (Balance of Payment) (เฉลี่ ยปี 2551-2554)

ที่มา: Eurostat

2) ความไม่ เข้ มงวดของ EU ในการบังคับใช้เกณฑ์ Convergence Criteria
ต่อประเทศสมาชิก แม้วา่ EU จะมีการกําหนด Maastrict Convergence Criteria ก็ตาม แต่การบังคับใช้เกณฑ์
ดังกล่าวมีความยืดหยุน่ ค่อนข้างมาก โดย EU ได้อนุญาตให้ประเทศสมาชิกขาดดุลการคลังเกินเป้ าหมายที่
กําหนดไว้ได้หากมีความจําเป็ นโดยอ้างเหตุผลว่าการบังคับใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกประเทศอย่างเข้มงวด
อาจทําได้ยาก เพราะแต่ละประเทศมีภาวะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไปนอกจากนี้ การที่เยอรมนีซ่ ึ งเป็ นประเทศ
ผูน้ าํ ใน EU มีความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนากลุ่มยูโรโซนให้มีขนาดใหญ่จึงยินยอมที่จะอนุญาตให้หลายประเทศ
เข้าร่ วมยูโรโซนแม้วา่ ประเทศเหล่านั้นจะไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขภายใต้ Maastrict Convergence Criteria
ได้ท้งั ก่อนและหลังการรับเป็ นสมาชิกยูโรโซน จากตารางแสดงยอดหนี้สาธารณะต่อ GDP ของประเทศสมาชิก
ยูโรโซน พบว่า มีประเทศสมาชิกเกือบครึ่ งที่ไม่สามารถรักษายอดหนี้สาธารณะได้ตามเกณฑ์ Maastrict
Convergence Criteria อย่างไรก็ดี การที่ EU ไม่ยดึ ตามกฎเหล็กของ Maastrict Convergence Criteria อย่างจริ งจัง
ทําให้เงื่อนไขที่ต้ งั ขึ้นมาเสื่ อมความศักดิ์สิทธิ์ ลงไปและทําให้หลายประเทศในยูโรโซนไม่ให้ความสําคัญกับการ
รักษาวินยั ทางการเงินการคลังและนําไปสู่ วกิ ฤติหนี้สาธารณะยุโรป ในปัจจุบนั
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ภาพที่ 4.6: สั ดส่ วนหนีส้ าธารณะต่ อจีดพี ี (Public Debt to GDP) ของประเทศสมาชิกยูโรโซน (ปี 2553)

ที่มา: Eurostat

นอกจากนี้ เป็ นทีน่ ่าสังเกตว่า EU กําหนดเพียงเงื่อนไขในการรับประเทศสมาชิก
เข้าร่ วมใช้เงินยูโรเท่านั้นแต่มิได้กาํ หนดมาตรการหรื อบทลงโทษกรณี ประเทศสมาชิกที่อยูใ่ นยูโรโซนแล้ว
ไม่สามารถรักษาวินยั ทางการเงินการคลังตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ใน Maastrict Convergence Criteria ได้
ดังนั้น การไม่กาํ หนดบทลงโทษนับว่าเป็ นจุดอ่อนประการหนึ่งของ EU เพราะทําให้ EU ขาดเครื่ องมือใน
การจัดการกับประเทศสมาชิ กที่ละเมิดกฎเหล็กของ Maastrict Convergence Criteria รวมถึงขาดเครื่ องมือ
ในการสร้างแรงจูงใจให้ประเทศสมาชิกรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องซึ่ งหากมีมาตรการ
ลงโทษดังกล่าว ก็จะมีส่วนช่วยให้ EU สามารถควบคุมปั ญหาได้ต้ งั แต่ตน้ และสถานการณ์ไม่ลุกลามจน
กลายเป็ นวิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นที่เกิดขึ้น

4.2

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน

4.2.1 ความเป็ นมาและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนมีพฒั นาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบความร่ วมมือ
ต่างๆ ซึ่งจุดเริ่ มต้นเกิดจากประเทศสมาชิกอาเซียนต้องการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจให้เป็ นรู ปธรรม
มากขึ้น โดยในระยะเริ่ มแรกได้มีการลงนามความตกลง อาทิ ความตกลงแผนแม่บทว่าด้วยการขยายความ
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ร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยน 7 (Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation) และ
ความตกลงว่าด้วยอัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (Agreement on the Common Effective
Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area) หรื อเรี ยกโดยย่อว่าความตกลง CEPT และ
ความสําเร็ จของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจครั้งสําคัญที่สุด คือ การจัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซียน (ASEAN Free
Trade Area: AFTA) เป็ นต้น
ต่อมา วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี 2540 ได้ส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ
ตกตํ่าอย่างรุ นแรงทัว่ ทวีปเอเชีย ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซี ยนจําเป็ นต้องวางแผนดําเนิ นงานด้านเศรษฐกิจ
ให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ ง ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค และ
เตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจากกระแสโลกาภิวฒั น์ ซึ่ งในการประชุม
สุ ดยอดอาเซียนเมื่อเดือนธันวาคม 2540 ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ผูน้ าํ อาเซียนได้ตดั สิ นใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงอาเซี ยนไปสู่ การเป็ นภูมิภาคที่มนั่ คง มัง่ คัง่ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้น
การสร้างความร่ วมมือของประเทศสมาชิกอาเซี ยนในการขจัดความยากจน พร้อมกับการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาคให้มีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนการลดความแตกต่างกันทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
(One vision, One Identity, One Community) อันจะนําไปสู่ เป้ าหมายของการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
(ASEAN Economic Community: AEC) โดยผูน้ าํ อาเซี ยนได้เห็นพ้องต้องกันในการประกาศวิสยั ทัศน์อาเซี ยน
(ASEAN Vision 2020) ซึ่ งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก คือ (1) ด้านการเมืองและความมัน่ คงอาเซี ยน (2) ด้าน
เศรษฐกิจอาเซี ยน และ (3) ด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซี ยน และได้มีการจัดทํากฏบัตรอาเซี ยน (ASEAN Charter)
เพื่อดําเนินงานไปสู่ ประชาคมอาเซี ยน
อย่างไรก็ดี ในปี 2546 อาเซียนต่างมีความเห็นว่าจําเป็ นจะต้องเร่ งดําเนินการเพื่อมุ่งสู่ การเป็ น
6

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) เร็ วขึ้น 5 ปี จากที่กาํ หนดในปี 2563 (ค.ศ. 2020) เพื่อให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยมีการจัดทําแผนงานในเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจ
ต่างๆ หรื อ AEC Blueprint ซึ่ งมีองค์ประกอบสําคัญ 4 เรื่ อง คือ
1) การเป็ นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่ วม (Single Marketand Production Base) ซึ่ งจะ
ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซี ยน มีการเคลื่อนย้ายสิ นค้าอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายบริ การอย่างเสรี การเคลื่อนย้าย
การลงทุนอย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี ยง่ิ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์ของการเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน เพื่อพัฒนาเครื อข่ายการผลิตในภูมิภาค และส่ งเสริ มขีด
7

ผูน้ าํ อาเซียนได้ออกแถลงการณ์สิงคโปร์ระหว่างการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยน ครั้งที่ 4 ปี 2535 (Singapore Declaration of 1992) โดยแสดงเจตนารมณ์

ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ท้ งั ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ เพือ่ รักษาความมีเสถียรภาพและความเจริ งรุ่ งเรื องภายในภูมิภาค
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ความสามารถของอาเซี ยนในการที่จะเป็ นศูนย์กลางการผลิต ดึงดูดการลงทุน หรื อเป็ นส่ วนหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานโลก ประเทศสมาชิกจึงจําเป็ นต้องพัฒนากลไกและมาตรการต่างๆ เพื่อขจัดข้อจํากัดต่อการค้าบริ การ
จัดทําข้อตกลง และปรับปรุ งกรอบความตกลงเขตการลงทุนของอาเซี ยน เพื่ออํานวยความสะดวกและเพิ่มความ
มัน่ ใจให้กบั นักลงทุน
2) การเป็ นภูมภิ าคทีม่ ีขีดความสามารถในการแข่ งขันสู ง (Highly Competitive Economic
Region) ซึ่งจะดําเนินการยกระดับขีดความสามารถในด้านต่างๆ ได้แก่ นโยบายการแข่งขัน การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค สิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา มาตรการด้านภาษี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์
3) การเป็ นภูมิภาคทีม่ ีพฒ
ั นาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน (Region of Equitable
Economic Development) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและใหม่
ทั้งนี้ แนวทางการดําเนินงานที่สาํ คัญ คือ การสนับสนุ นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ของประเทศสมาชิกโดยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ตลาด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และทักษะ
แรงงาน แหล่งเงินทุน ตลอดจนเทคโนโลยี และการริ เริ่ มในการรวมกลุ่มของอาเซี ยน เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ
ได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
4) การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลกได้ อย่างสมบูรณ์ (Region Fully Integrated into the
Global Economy) เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซี ยนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การ
จัดทําเขตการค้าเสรี และความตกลงว่าด้วยหุ น้ ส่ วนทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกอาเซี ยนและการมีส่วนร่ วมใน
เครื อข่ายห่วงโซ่ อุปทานโลก เป็ นต้น โดยนําหลักปฏิบตั ิสากล มาตรฐานในการผลิตและจําหน่ายมาใช้ใน
ภูมิภาคพัฒนาความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อยกระดับขีดความสามารถและผลิตภาพด้านอุตสาหกรรม และการ
เข้าไปมีส่วนร่ วมในการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคและระดับโลกให้กบั ประเทศสมาชิกที่มีระดับการพัฒนาตํ่ากว่า
ของอาเซียน
4.2.2 การดําเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้กาํ หนดพันธกรณี ไว้ในแผนดําเนินงานจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Blueprint) เพือ่ มุ่งสู่ การเป็ น AEC ในปี 2558 ซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญที่ทุกประเทศสมาชิกตระหนักถึง
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกยังได้ดาํ เนิ นการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอาเซี ยน ผ่านการจัดทํา
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เครื่ องมือติดตามวัดผลการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งประชมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC
Scorecard อันเป็ นกลไกในการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลการดําเนิ นงานในด้านต่างๆ ของประเทศ
สมาชิกเป็ นรายประเทศ รวมทั้งภาพรวมการดําเนิ นงานในระดับภูมิภาคด้วย ซึ่ งจะมีการนําเสนอ AEC Scorecard
ให้ผนู ้ าํ อาเซี ยนทราบในการประชุมสุ ดยอดอาเซี ยนทุกปี
สําหรับสถานะล่าสุ ดของการดําเนินงานตามแผน AEC มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยได้มี
การดํ าเนิ น การไปแล้ว กว่า ร้ อ ยละ 73.6 ของเป้ าหมายที ่ส ามารถดํ าเนิ น การได้ และยัง คงเดิ น หน้า ในการ
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ภาพที่ 4.7)
ภาพที่ 4.7: ความคืบหน้ าการดําเนินการตาม AEC Blueprint

ที่มา: Charting Progress Towards Regional Economic Integration: ASEAN Economic Community Scorecard, ASEAN
Secretariat 2010 แปลโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (2553)
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สําหรับการดําเนินการด้านความร่ วมมือทางการเงินภายในภูมิภาคอาเซี ยน 8 ประเทศสมาชิก
ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกในหลายมิติ ได้แก่ (1) ความร่ วมมือทาง
การเงินโดยมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาตลาดทุนในภูมิภาคอาเซี ยน การเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้าย
เงินทุน และการเปิ ดเสรี การค้าบริ การของอาเซียน (2) ความร่ วมมือด้านการอํานวยความสะดวกด้านการค้า
การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ งเป็ นกรอบความร่ วมมือเพือ่ กําหนดแนวทางการอํานวยความสะดวกในการทํา
ธุ รกรรมการเงิน และ การขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศสมาชิก การพัฒนาความร่ วมมือด้านด้านศุลกากร และ
ด้านภาษี โดยเฉพาะภาษีหกั ณ ที่จ่ายและภาษีซ้ าํ ซ้อน รวมถึงการกําหนดกรอบความร่ วมมือด้านมาตรการ
ต่อต้านการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินของผูก้ ่อการร้าย และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศสมาชิกอาเซี ยน และ (3) ความร่ วมมือด้านการติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าของอาเซียน
โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานติดตามการรวมตัวของอาเซียน การจัดทําบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจอาเซี ยน
การติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้ง AEC ทั้งนี้ สําหรับการดําเนิ นงานได้มีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
กําหนดนโยบายการพัฒนาความมือด้านต่างๆ และติดตามรายงานความคืบหน้าให้กบั ที่ประชุม เพือ่ นําเสนอ
ต่อการประชุมรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังอาเซี ยน ซึ่ งจัดขึ้นทุกปี
7

4.2.3 ความท้ าทายการรวมตัวทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน
แม้วา่ ในภาพรวมการดําเนินการรวมตัวทางการเงินในภูมิภาคจะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
แต่ยงั มีอีกหลายสาขาที่ประเทศสมาชิกจําเป็ นจะต้องเร่ งรัดดําเนิ นการให้ได้ตามกรอบระยะเวลา เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความล่าช้าในการดําเนิ นการ นอกจากนี้ อาเซี ยนยังพบข้อจํากัดในทางปฏิบตั ิ ส่ งผลให้การดําเนิ นการในบาง
ด้านค่อยเป็ นค่อยไปและค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากประเทศสมาชิกมีระดับการพัฒนาที่หลากหลายและแตกต่างกัน
ดังนั้น ปั จจุบนั อาเซี ยนจึงพิจารณาใช้แนวทางการเปิ ดเสรี โดยเฉพาะการเปิ ดเสรี ทางการเงินที่เหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจของตนและมีการนํามาตรการต่างๆ มาใช้ เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพให้แก่ประเทศสมาชิก ทั้งนี้
ยังได้มีการนําหลักการ “ASEAN Minus X” มาใช้ดว้ ย เพือ่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประเทศที่มีความพร้อม
ดําเนินการไปก่อน โดยไม่ตอ้ งรอประเทศที่ยงั ไม่พร้อม รวมถึงเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประเทศที่ยงั ไม่มีความ
พร้อมให้สามารถกําหนดมาตรการปกป้ องที่เหมาะสม เพื่อจํากัดหรื อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอาเซี ยนไม่ได้ถูกจํากัดเพียงอาเซี ยน 10 ประเทศเท่านั้น
แต่ได้ขยายความร่ วมมือไปยังกรอบความร่ วมมือต่างๆ โดยเฉพาะกรอบความร่ วมมืออาเซี ยน+3 (ASEAN+3)
ภาคผนวก ข
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โดยผูน้ าํ ของประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้พบกับผูน้ าํ ของประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อหารื อและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการร่ วมมือกัน เพื่อรับมือและบรรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
วิกฤตทางการเงิน รวมถึงการพัฒนาความร่ วมมือระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก และความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจต่างๆ และได้มีการพัฒนาความร่ วมมือภายใต้กรอบ ASEAN+3 อย่างเป็ นรู ปธรรม และอย่างต่อเนื่อง
ซึ่ งนับเป็ นจุดเริ่ มของการรวมตัวทางการเงินของภูมิภาคอาเซี ยน อาทิ มาตรการริ เริ่ มเชียงใหม่ไปสู่ การเป็ น
พหุ ภาคี (Chiang Mai Initiative: CMI) มาตรการริ เริ่ มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market
Development Initiative: ABMI) เป็ นต้น
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บทที่ 5
ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค ASEAN-5
สําหรับในส่ วนนี้จะเป็ นการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบโครงสร้างภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก ASEAN-5 โดยจะศึกษาถึง 5.1 ภาพรวมโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 5.2 เสถียรภาพภายใน และ 5.3
เสถียรภายนอกของ ASEAN-5 ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้

5.1

เสถียรภาพภายใน (Domestic Stability)
5.1.1 รายได้ ประชาชาติต่อหัว (Gross Domestic Product per Capita: GDP per Capita) หาก

พิจารณาโครงสร้างรายได้ต่อหัวของ ASEAN-5 (ภาพที่ 5.1) สามารถจําแนกประเทศออกได้เป็ น 3 กลุ่ม คือ
 กลุ่มที่ 1 : ได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ โดยมีรายได้ต่อหัวมากที่สุดเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศ
ในกลุ่ม ASEAN-5 สิ งคโปร์ มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยในช่วงปี 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2550-2554)
อยูท่ ีร่ ะดับ 42,649 ดอลลาร์ สหรัฐ โดยปั จจัยสนับสนุนที่ทาํ ให้สิงคโปร์ เป็ นประเทศรายได้
ต่อหัวสู ง มาจาก 1) ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีความพร้อมและมีศกั ยภาพ
ส่ งผลให้สิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคโดยเฉพาะศูนย์กลางคมนาคมทางเรื อ
2) ระบบการเงินการธนาคารที่แข็งแกร่ ง ทําให้สิงคโปร์ เป็ นศูนย์กลางทางการเงินระหว่าง
ประเทศ 3) เศรษฐกิจสิ งคโปร์ เน้นพึ่งพาอุปสงค์ภายนอกประเทศ สะท้อนได้จากสัดส่ วน
ของการส่ งออกสิ นค้าและบริ การต่อ GDP เฉลี่ยที่อยูใ่ นระดับสู งถึงร้อยละ 160.2 และหาก
พิจารณาเศรษฐกิจด้านอุปทานจะพบว่า ภาคบริ การเป็ นแหล่งที่มาของการเติบโต โดยมี
สัดส่ วนถึงร้อยละ 67.5 ต่อ GDP ในปี 2553 ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีสัดส่ วน
อยูท่ ่ีร้อยละ 20.9 4) เสถียรภาพทางการเมืองเข้มแข็งและมัน่ คงทําให้นโยบายเศรษฐกิจ
เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง 5) ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของสิ งคโปร์ เอื้อต่อการเป็ นศูนย์กลางเดินเรื อ
การคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทําให้สามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) โดยเฉพาะจากนักลงทุนจากกลุ่มประเทศ
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สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
6) ภาครัฐส่ งเสริ มการลงทุนทางด้านการวิจยั พัฒนาเทคโนโลยี และความรู ้ต่างๆ (Research
and Development : R&D) โดยมีสดั ส่ วนร้อยละ 2.7 ต่อ GDP ในปี 2551 (ข้อมูลจาก
Global Finance) และ 7) มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการลงทุน โดยอัตราภาษีรายได้
นิติบุคคลอยูใ่ นระดับตํ่าที่ร้อยละ 14.2
 กลุ่มที่ 2 : ได้แก่ ประเทศมาเลเซี ย และไทย มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่ 7,629 และ 4,241
ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ โดยทั้ง 2 ประเทศมีพ้ืนฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ดังนี้
1) ประชากรของทั้ง 2 ประเทศส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานยังขาดทักษะเมื่อเทียบกับประเทศ
สิ งคโปร์ โดยจํานวนประชากรของมาเลเซี ยน้อยกว่าไทย 2) การลงทุนในด้าน R&D ของ
ทั้ง 2 ประเทศ มีสดั ส่ วนต่อ GDP ยังอยูใ่ นระดับตํ่าเมื่อเทียบกับสิ งคโปร์ จากศึกษาของ
International Institute for Management Development (IMD) พบว่า ในปี 2550 สัดส่ วน
การลงทุน R&D ของไทย อยูท่ ่ีร้อยละ 0.25 ต่อ GDP ขณะที่มาเลเซียอยูท่ ่ีร้อยละ 0.64 ต่อ
GDP 3) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Physical Infrastructure) ของทั้ง 2 ประเทศแม้วา่
จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่ครอบคลุมในหลายพื้นที่ ขณะที่ ระบบการเงิน
โดยเฉพาะภาคการธนาคารมีการพัฒนาและเติบโตในเกณฑ์ค่อนข้างดี 4) เศรษฐกิจของ
ทั้ง 2 ประเทศพึ่งพาอุปสงค์ภายนอกประเทศเป็ นสําคัญ เช่นเดียวกับสิ งคโปร์ สะท้อนจาก
ดัชนีการเปิ ดประเทศไทยและมาเลเซี ยอยูท่ ี่ระดับร้อยละ 121.8 และ 157.7 ตามลําดับ ทั้งนี้
เนื่องจากการเป็ นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเป็ นฐานการผลิตที่
สําคัญ ประเทศไทยจึงถูกเลือกให้เป็ นศูนย์กลางการผลิตสิ นค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
และอาหาร การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ที่สาํ คัญของภูมิภาค ขณะที่มาเลเซี ยเป็ นประเทศ
ผูส้ ่ งออกนํ้ามันสําเร็ จรู ปและก๊าซธรรมชาติ และ 5) ทั้ง 2 ประเทศยังมีเสถียรภาพทาง
การเมืองที่ไม่มนั่ คงนัก โดยมีการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ บ่อยครั้งจากปั ญหาความขัดแย้งระหว่าง
ชนชั้น และปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผลการสํารวจ และ
จัดอันดับประเทศที่มีความยากง่ายในการประกอบธุ รกิจ (Doing Business) ซึ่ งจัดทําขึ้น
โดยธนาคารโลก (World Bank) สะท้อนให้เห็นว่ามาเลเซี ยและไทยมีอนั ดับความง่าย
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ในการประกอบธุ รกิจที่ต่าํ กว่าสิ งคโปร์ โดยเฉพาะในเรื่ องของ (1) Getting Credit (2)
Paying taxes) (3) Enforcing Contract และ (4) Protecting Investment
 กลุ่มที่ 3 : ประกอบด้วย ประเทศอินโดนี เซี ย และฟิ ลิปปิ นส์ มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยที่ 2,553
และ 1,959 ดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ โดยทั้ง 2 ประเทศในกลุ่มนี้มี GDP per Capita
น้อยที่สุด เนื่ องจาก 1) แรงงานส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานที่ขาดทักษะ 2) ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานยังคงล้าหลังที่สุดไม่วา่ จะเป็ นโครงสร้างสาธารณู ปโภค หรื อระบบการเงินการ
ธนาคาร 3) เศรษฐกิจเน้นการพึ่งพาอุปสงค์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริ โภค
ภาคเอกชนของอินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์มีสดั ส่ วนถึงร้อยละ 65.8 และร้อยละ 81.3
ของ GDP ตามลําดับ 4) ขาดเสถียรภาพทางการเมืองและระบบธรรมาภิบาลต่อการ
ดําเนินนโยบาย
ภาพที่ 5.1: รายได้ ต่อหัวของ ASEAN-5

USD per year (avg. 5 years: 2550-2554)

ที่มา: Reuters และ CEIC

5.1.2 ระดับการเปิ ดประเทศ (Degree of Openness)
หากพิจารณาในภาพรวม ประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 ส่ วนใหญ่เป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสุ ทธิ
โดยเฉพาะการส่ งออกสิ นค้า (Export of Goods) เนื่องจากเป็ นแหล่งอุดมทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ยกเว้น
สิ งคโปร์ ที่รายได้ของประเทศมาจากการส่ งออกบริ การ (Export of Services) เป็ นสําคัญ นอกจากนี้ ตลาดส่ งออก
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หลักของASEAN-5 ยังมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็ นประเทศพึ่งพาอุปสงค์จากประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ
จีน ทั้งนี้ สิ นค้าส่ งออกหลักของภูมิภาค ได้แก่ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มปิ โตรเลียม และอาหาร และหาก
พิจารณามูลค่าการส่ งออก มูลการนําเข้า และระดับการเปิ ดประเทศของกลุ่ม ASEAN-5 ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
สามารถแยกกลุ่มประเทศสมาชิกออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1: ได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสุ ทธิ และมีระดับการเปิ ด
ประเทศสู งถึงร้อยละ 305 ของ GDP สิ นค้าส่ งออกสําคัญของสิ งคโปร์ คือ สิ นค้าที่ผลิต
ภายในประเทศ เช่น ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ ปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ และสิ นค้าที่
ส่ วนใหญ่นาํ เข้ามาเพือ่ ส่ งออก เช่น เคมีภณั ฑ์ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่ องดื่ม ขณะที่ ประเทศคู่คา้ สําคัญของสิ งคโปร์ ได้แก่ มาเลเซี ย คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ
12.8 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 11.0 จีน
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 10.9 อินโดนีเซียคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.8 และญี่ปุ่นคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 3.9 นอกจากนี้ สิ งคโปร์ ยงั มีนโยบายขยายการค้า และการลงทุนไปยัง
ประเทศในตะวันออกกลางมากขึ้น เช่น ซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ซึ่ งมีกาํ ลังซื้อสู ง และกําลังมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ดา้ นการก่อสร้างสาธารณูปโภค
อย่างไรก็ดี สิ งคโปร์ ยงั คงให้ความสําคัญกับการค้า และการลงทุนในประเทศจีน และ
อินเดียควบคู่กนั ไปด้วย ทั้งนี้ ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2551-2552 สิ งคโปร์ มีเป้ าหมาย
ในการสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศมากขึ้นเพื่อลดการ
พึ่งพาเศรษฐกิจโลกมากเกินไป โดยสิ งคโปร์ ให้ความสําคัญกับการส่ งออกภาคบริ การ
มากกว่าการส่ งออกสิ นค้า โดยเฉพาะบริ การทางการศีกษา (Global School House) บริ การ
ค้าปลีกค้าส่ ง (Wholesale and Retail Sales) บริ การทางการแพทย์ (Medical Hub) และ
บริ การทางการเงิน (Financial Services)
 กลุ่มที่ 2 : ประเทศมาเลเซี ย และไทย ซึ่ งเป็ นกลุ่มประเทศที่มีระดับการเปิ ดประเทศอยูใ่ น
ระดับกลาง โดยมาเลเซี ยและไทยมีระดับการเปิ ดประเทศอยูท่ ี่ 158 และ 122 ต่อ GDP
ตามลําดับ ซึ่ งทั้ง 2 ประเทศต่างเป็ นผูส้ ่ งออกสิ นค้าและบริ การสุ ทธิ สําหรับมาเลเซี ยนั้น
สิ นค้าส่ งออกหลัก ได้แก่ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ นํ้ามันปาล์ม ยางพารา อัญมณี และ
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เครื่ องประดับ ยานยนต์และชิ้นส่ วน ตลาดส่ งออกหลักได้แก่ สหรัฐอเมริ กา สิ งคโปร์ ญี่ปุ่น
จีน และไทย ขณะที่สินค้าส่ งออกสําคัญของไทย ได้แก่ คอมพิวเตอร์และชิ้นส่ วน รถยนต์
อุปกรณ์และส่ วนประกอบ ยางพารา อัญมณี และเครื่ องประดับ และนํ้ามันสําเร็ จรู ป ส่ วน
ตลาดส่ งออกหลักของไทยได้แก่ จีน สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และฮ่องกง
นอกจากนี้ ในด้านสิ นค้านําเข้าหลักของไทย ได้แก่ สิ นค้าที่เป็ นวัตถุดิบและกึ่งสําเร็ จรู ป
และสิ นค้าทุนเป็ นหลัก ตามมาด้วยเชื้อเพลิง และสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
 กลุ่มที่ 3 : ได้แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซี ย ซึ่ งเป็ นกลุ่มประเทศที่มีการเปิ ด
ประเทศในระดับตํ่า โดยอยูท่ ี่ระดับ 62 และ 45 ต่อ GDP ตามลําดับ โดยฟิ ลิปปิ นส์เป็ น
ประเทศนําเข้าสุ ทธิ และสิ นค้าส่ งออกสําคัญของฟิ ลิปปิ นส์ ได้แก่ ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นหลัก และเฟอร์ นิเจอร์ ตลาดส่ งออกหลักได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน สิ นค้านําเข้าที่สาํ คัญ
ของฟิ ลิปปิ นส์ คือ อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็ นการนําเข้าชิ้นส่ วนย่อยมาประกอบ และ
ส่ งออกต่อหรื อส่ งกลับไปบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ สิ นค้านําเข้าสําคัญรองลงมา ได้แก่
เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ ง และเครื่ องจักรกลและชิ้นส่ วนยานยนต์ โดยมีตลาด
นําเข้าสําคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ และญี่ปุ่น สําหรับอินโดนีเซี ยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกสุ ทธิ สิ นค้า
ส่ งออกสําคัญ คือ นํ้ามันและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อินโดนีเซี ยเป็ นผูส้ ่ งออกก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) รายใหญ่ท่ีสุดของโลก และเป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันรายใหญ่อนั ดับ 17 ของโลก คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ 2.0 ของการผลิตนํ้ามันของโลก สิ นค้าส่ งออกรองลงมา ได้แก่ นํ้ามัน
ปรุ งอาหาร ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ แร่ ธาตุ และยางพารา สําหรับสิ นค้านําเข้าที่สาํ คัญ คือ
นํ้ามันและผลิตภัณฑ์เชื้ อเพลิงอื่นๆ 53.7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ สัดส่ วนประมาณร้อยละ
32 ของมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด สิ นค้านําเข้าอื่นๆ ได้แก่ เครื่ องจักรกลเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และเคมีภณั ฑ์ เป็ นต้น
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ภาพที่ 5.2: ระดับการเปิ ดประเทศของ ASEAN-5

ที่มา: Reuters และ CEIC

5.1.3 อัตราดอกเบีย้ (Money Market Rate)
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในกลุ่มASEAN-5 มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบเดียวกัน โดยจะ
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.0 – 5.0 สะท้อนการดําเนินนโยบายทางการเงินที่สอดคล้องกันของธนาคารกลาง ASEAN-5
ยกเว้นอินโดนีเซี ยที่ระดับของอัตราดอกเบี้ยนโยบายค่อนข้างสู งโดยเปรี ยบเทียบ เนื่องจากมีระดับอัตราเงินเฟ้ อ
ที่สูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่มโดยเปรี ยบเทียบ ทั้งนี้ จากข้อมูลเชิงประจักษ์ของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาด
การเงิน เฉลี่ยในช่วง 5 ปี ทีผ่ า่ นมา สามารถจําแนกประเทศในกลุ่ม ASEAN- 5 ได้ออกเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1: ได้แก่ ประเทศสิ งคโปร์ โดยระดับอัตราดอกเบี้ยข้ามคืนเฉลี่ย (SIBOR: the overnight
Singapore Interbank Offer Rate) เป็ นอัตราอ้างอิงที่ธนาคารให้กยู้ มื ซึ่ งอยูใ่ นระดับตํ่ากว่า
ร้อยละ 1.0 เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยสิ งคโปร์ มีความสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวตาม
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED Fund Rate) ทั้งนี้ สิ งคโปร์ ใช้นโยบายกําหนด
กรอบอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริ ง (Exchange Rate Targeting Regime) ในการกระตุน้ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และควบคุมภาวะเงินเงินเฟ้ อจากราคานําเข้าแทนการใช้เครื่ องมืออัตราดอกเบี้ย
ในการบริ หารจัดการอัตราเงินเฟ้ อของประเทศเหมือนธนาคารกลางในประเทศอื่นๆ ประกอบ
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กับระดับความน่าเชื่ อถือ และขีดความสามารถในระดับสู งของประเทศส่ งผลให้อตั ราดอกเบี้ย
ในตลาดสิ งคโปร์ อยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม ASEAN-5
 กลุ่มที่ 2 : ได้แก่ ประเทศไทย และมาเลเซี ย โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยูท่ ี่ร้อยละ 2.5 และ 2.9
ต่อปี ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยได้กาํ หนดให้อตั ราดอกเบี้ยตลาดซื้ อคืนพันธบัตรระยะ
1 วัน (One Day Repurchase Rate: RP-1) เป็ นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ใช้ในการควบคุมอัตรา
เงินเฟ้ อ และรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท ขณะที่มาเลเซี ยใช้อตั ราดอกเบี้ยข้ามคืน
(Overnight Policy Rate: OPR) เช่นเดียวกันในการควบคุมอัตราเงินเฟ้ อ ทั้งนี้ สาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยของทั้ง 2 ประเทศจะมาจากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก
มากกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
 กลุ่มที่ 3: ได้แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซี ย เป็ นกลุ่มประเทศที่มีระดับอัตราดอกเบี้ย
ที่สูง เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้ อทีม่ ีทรงตัวอยูใ่ นระดับสู งในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา โดยทั้งสอง
ประเทศใช้อตั ราดอกเบี้ยข้ามคืนเป็ นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ภาพที่ 5.3: อัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินของ ASEAN-5

ที่มา: Reuters และ CEIC
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5.1.4 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation)
หากพิจารณาอัตราเงินเฟ้ อภายในกลุ่มประเทศASEAN-5 เฉลี่ยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา พบว่า
มีทิศทางเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก และภาวะเศรษฐกิจโลก
ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากแต่ละประเทศในกลุ่มASEAN-5 ล้วนเป็ นเศรษฐกิจที่มีระดับ
การเปิ ดประเทศในระดับสู ง อีกทั้งมีมลู ค่าการนําเข้านํ้ามันเป็ นสัดส่ วนที่สูงเมื่อเทียบกับมูลค่าการนําเข้าทั้งหมด
จากข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถจําแนกประเทศในกลุ่ม ASEAN- 5 ตามระดับอัตราเงินเฟ้ อทัว่ ไปในตลาด
การเงินได้ออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1: ได้แก่ ประเทศมาเลเซี ย ไทย และสิ งคโปร์ โดยมีอตั ราเงินเฟ้ ออยูใ่ นช่วงร้อยละ
2.5-3.5 สาเหตุหลักมาจากการพึ่งพาการนําเข้านํ้ามันดิบถึงร้อยละ 6.0 10.0 และ 5.0 ต่อ
GDP อีกทั้งอุปสงค์การบริ โภคนํ้ามันภายในประเทศที่มีแนวโน้มสู งขึ้น
 กลุ่มที่ 2: ได้แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย ซึ่ งมีอตั ราเงินเฟ้ ออยูใ่ นระดับสู ง
เนื่องจากปั ญหาด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าขนส่ ง จากขาดระบบการพัฒนา
โลจิสติกส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และการขาดการบริ หารจัดการด้านนโยบายการเงินผ่าน
การควบคุมปริ มาณเงินของธนาคารกลางของทั้ง 2 ประเทศ
ภาพที่ 5.4: อัตราดอกเบีย้ ในตลาดเงินของ ASEAN-5

ที่มา: Reuters และ CEIC
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5.2

เสถียรภาพภายนอก (External Stability)
5.2.1 อัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate)

จากโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของ ASEAN-5 ที่เป็ นระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด ส่ งผลให้ทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินในกลุ่ม ASEAN-5 ส่ วนใหญ่เคลื่อนไหวตามแนวโน้มเศรษฐกิจ
โลกเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่ งถือเป็ นสกุลเงินกลาง
หลักที่มีผลต่อตลาดเงินค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี ยังมีอีกปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
ผันผวนของค่าเงินในกลุ่ม ASEAN-5 คือ ทิศทางการดําเนิ นนโยบายการเงินการคลังของแต่ละประเทศสมาชิก
โดยเฉพาะการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลาง หากพิจารณาโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงค่าเงินของ ASEAN-5
สามารถจําแนกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ
 กลุ่มที่ 1: ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่ งค่าเงินมีแนวโน้ม
เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างสู ง โดยค่าเงินของไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์
มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างกันสู งกว่าร้อยละ 90 ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2550 –2554) สําหรับ
ค่าเงินของฟิ ลิปปิ นส์มีค่าสหสัมพันธ์กบั ค่าเงินของประเทศทั้ง 3 ประมาณร้อยละ 70-80
ทั้งนี้ ค่าเงินของทั้ง 4 สกุลเงินมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2553
หลังจากที่สหรัฐอเมริ กาประสบวิกฤตการณ์ดา้ นการเงินอย่างรุ นแรง ตามมาด้วยวิกฤต
หนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศ PIIGS (โปแลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี กรี ซ และสเปน)
สหภาพยุโรป ซึ่ งส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ ของนักลงทุน ทําให้เกิดเงินลงทุนไหลเข้าสู่ กลุ่ม
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ในเอเชียจํานวนมาก อย่างไรก็ดี สกุลเงินทั้ง 4 มี
แนวโน้มอ่อนค่าลงอีกครั้งในช่วงปลายปี 2554 หลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้ม
แข็งค่าขึ้น อันเป็ นผลมาจากการภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เริ่ มฟื้ นตัวขึ้นอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไป
 กลุ่มที่ 2 คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งค่าเงินเคลื่อนไหวแตกต่างจากประเทศในกลุ่มที่ 1
ในบางช่วง โดยค่าเงินรู เปี ยห์มีค่าสหสัมพันธ์กบั อีก 4 สกุลเงินประมาณร้อยละ 50-75
เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่ องจากค่าเงินรู เปี ยห์มีความผันผวนค่อนข้างสู ง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส
สุ ดท้ายของปี 2552 ถึงไตรมาสที่สองของปี 2553 อันเนื่องจากการแทรกแซงค่าเงินของ
ธนาคารกลางอินโดนี เซี ยเพื่อให้สกุลเงินรู เปี ยห์มีค่าอ่อนลงอย่างเห็นได้ชดั เพื่อลดแรง
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กดดันจากภาวะราคาตกตํ่าของยางพาราและนํ้ามันปาล์ม ซึ่ งถือเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาํ คัญ
ของอินโดนีเซี ย
ภาพที่ 5.4: อัตราการเปลีย่ นแปลงรายเดือนของอัตราแลกเปลี่ยน ASEAN-5

ที่มา: การคํานวณของผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 5.1: ค่ าสหสั มพันธ์ ของอัตราแลกเปลีย่ นรายเดือนในกลุ่ม ASEAN-5 ในปี 2550-2555
Correlation THB
MYR
SGD
IDR
PHP
1.000
0.947
0.925
0.680
0.734
THB
1.000
0.922
0.752
0.824
MYR
1.000
0.568
0.698
SGD
1.000
0.596
IDR
PHP
1.000
ที่มา: การคํานวณของผูว้ จิ ยั
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5.2.2 สถานะดุลการคลัง (Fiscal Balance)
2 กลุ่ม ดังนี้

จากข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถจําแนกประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 ตามภาวะดุลการคลังได้เป็ น
 กลุ่มที่ 1 : คือ ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นประเทศเดียวที่มีแนวโน้มดุลการคลังเกินดุลมา
โดยตลอด ยกเว้นในปี 2552 ที่ขาดดุลการคลังเพียงร้อยละ 0.8 ของ GDP เท่านั้น ซึ่ ง
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงเสถียรภาพด้านการคลัง และศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ
ภาครัฐ อีกทั้ง รัฐบาลสิ งคโปร์ ยงั ได้ยดึ หลักการมีวนิ ยั ทางการคลังที่เข้มงวด
 กลุ่มที่ 2 : ได้แก่ ประเทศอินโดนี เซี ย ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซี ย โดยประเทศส่ วนใหญ่
ขาดดุลการคลังมาอย่างต่อเนื่อง โดยอินโดนีเซีย ไทย และฟิ ลิปปิ นส์ ขาดดุลการคลังโดย
เฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 0-4 ของ GDP ขณะที่มาเลเซี ยขาดดุลการคลัง คิดเป็ นร้อยละ 2-6 ของ
GDP ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มนี้ เป็ นประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ งมีความจําเป็ นที่จะต้องใช้
งบประมาณในการพัฒนาประเทศและลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสู ง
ภาพที่ 5.5: ดุลการคลังต่ อ GDP ของ ASEAN-5 ปี 2554

ที่มา: IMF
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5.2.3 ระดับเงินทุนสํ ารองระหว่ างประเทศ (International Reserves)
ระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศเป็ นอีกเครื่ องชี้ท่ีสะท้อนเสถียรภาพภายนอก ทั้งนี้
สามารถจําแนกประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 ตามระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 : คือ ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งมีระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศสู งที่สุด
ณ ไตรมาสแรกปี 2555 อยูท่ ีร่ ะดับสู งถึง 243.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน
การมีตลาดเงินตลาดทุนที่พฒั นาและการมีระดับอันดับความน่าเชื่อของประเทศ
(Credit Rating) ที่อยูใ่ นระดับดีมาก ส่ งผลให้รัฐบาลสิ งคโปร์ สามารถดําเนิ นนโยบาย
กูเ้ งินต่างประเทศในระยะสั้น เพือ่ ลงทุนภายในประเทศ ไม่วา่ จะเป็ นการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานหรื อการพัฒนาเชิงสังคมด้วยต้นทุนที่ต่าํ ทําให้ระดับหนี้ต่างประเทศระยะสั้น
อยูใ่ นระดับสู ง และส่ งผลต่อสัดส่ วนเงินทุนสํารองระหว่างประเทศต่อหนี้ ต่างประเทศ
ระยะสั้น ณ เดือนธันวาคม 2554 อยูท่ ่ี 0.30 เท่า
 กลุ่มที่ 2 : ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีสถานะเงินทุน
สํารองระหว่างประเทศในระดับใกล้เคียงกัน โดยมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ
ไตรมาสแรกปี 2555 อยูท่ ี่ 179.3 135.7 และ 110.5 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ ตามลําดับ
ซึ่งหากเปรี ยบเทียบสัดส่ วนเงินสํารองระหว่งประเทศต่อหนี้ต่างประเทศระยะสั้น พบว่า
ไทย มาเลเซี ย และอินโดนีเซีย มีสดั ส่ วนคิดเป็ น 3.70 4.10 และ 3.00 เท่าตามลําดับ
ทั้งนี้ หากเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที่เหมาะสมของ
Guidotti–Greenspan (Guidotti–Greenspan rule) ที่ควรให้มีสดั ส่ วนดังกล่าวมากกว่า
1.0 เท่า เพื่อให้แต่ละประเทศมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายหนี้ต่างประเทศในกรณี ท่ีมี
การไหลออกของเงินทุนในระยะสั้นอย่างรวดเร็ วแล้ว จะเห็นว่า ทุกประเทศถือว่ามี
ระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพและเพียงพอ


กลุ่มที่ 3 : คือ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยมีเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ โดย ณ ไตรมาสแรก
ปี 2555 อยูท่ ่ีระดับ 76.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอยูใ่ นระดับตํ่าสุ ดในกลุ่ม ASEAN-5
อย่างไรก็ตาม หากเปรี ยบเทียบกับปริ มาณหนี้ต่างประเทศระยะสั้นแล้ว พบว่ามีสดั ส่ วน
อยูท่ ีร่ ะดับ 10.9 เท่า ซึ่ งถือว่ามีสัดส่ วนสู งมากและสู งที่สุดภายในกลุ่มประเทศ ASEAN-5
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เนื่องจาก ฟิ ลิปปิ นส์มีสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่างประเทศในระยะสั้นค่อนข้างตํ่า
โดยคิดเป็ นเพียงประมาณร้อยละ 11.4 ของระดับหนี้สาธารณะต่างประเทศทั้งหมด
ภาพที่ 5.6: เงินทุนสํ ารองระหว่างประเทศของ ASEAN-5

ที่มา: IMF และ AMRO

5.2.4 ระดับหนีส้ าธารณะ (Public Debt)
หากพิจารณาระดับหนี้สาธารณะ สามารถจําแนกประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 ตามระดับหนี้
ได้เป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
 กลุ่มที่ 1 : คือ ประเทศสิ งคโปร์ ซึ่ งเป็ นเพียงประเทศเดียวที่มีระดับหนี้สาธารณะอยูใ่ น
ระดับสู งมาโดยตลอด โดยในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมาสู งถึงร้อยละ 85-105 หรื อโดยเฉลี่ยคิดเป็ น
ร้อยละ 95.56 ของ GDP อย่างไรก็ดี ระดับหนี้สาธารณะดังกล่าวไม่ได้บ่งชี้วา่ สิ งคโปร์ มี
ความเสี่ ยงทางการคลังแต่อย่างใด เนื่องจากหนี้สาธารณะส่ วนใหญ่ของสิ งคโปร์ เป็ นการ
กูย้ มื ของภาครัฐเพื่อลงทุนในรู ปของสวัสดิการสังคม โดยมาจากการขายพันธบัตรให้แก่
กองทุน Central Provident Fund (CPF) เพือ่ จัดสรรเงินให้ Housing Development Board
(HDB) นําเงินไปลงทุนสร้างที่พกั อาศัยของรัฐและขายให้แก่ประชาชนในราคาถูก ส่ งเสริ ม
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ให้ประชาชนมีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง รวมถึงการขายหน่วยลงทุนของรัฐบาลสิ งคโปร์
ในรู ปแบบของการจัดตั้งกองทุนความมัง่ แห่งชาติ (Sovereign Wealth Fund : SWF)
ที่เข้าไปลงทุนในสิ นทรัพย์และธุ รกิจในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
 กลุ่มที่ 2 : คือ ประเทศไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และมาเลเซี ย มีระดับหนี้สาธารณะ ณ ปี 2554
คิดเป็ นร้อยละ 42.9 44.4 และ 55.1 ของ GDP ตามลําดับ ซึ่ งเห็นได้วา่ ภาระหนี้ของรัฐบาล
ในกลุ่มนี้มีระดับตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ GDP มาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึงการรักษาวินยั
ทางการคลังที่ค่อนข้างดี โดยพันธบัตรรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จาก Moody’s ให้สูงขึ้นจาก Ba2 เป็ น Ba3 และมีแนวโน้มที่ S&P จะปรับให้สูงขึ้นด้วย
อย่างไรก็ดี ในส่ วนของประเทศไทย เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายกระตุน้ การลงทุน
โดยเฉพาะแผนการกูย้ มื เพือ่ ป้ องกันฟื้ นฟูและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม วงเงินจํานวน 350,000
ล้านบาท และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้ระดับหนี้สาธารณะของ
ไทย มีแนวโน้มสู งขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยยังสามารถรักษาวินยั ทางการคลัง
ในระดับที่ดี ส่ งผลให้บริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือ อาทิ Fitch Credit Rating ส่ งสัญญาณ
ว่าอาจจะปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยในอนาคต สําหรับประเทศมาเลเซีย
ถึงแม้จะมีระดับหนี้สาธารณะตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ GDP แต่ก็สูงกว่าระดับเพดานหนี้ของ
ประเทศที่กาํ หนดให้ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP และมีแนวโน้มสู งขึ้นในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
ดังนั้น ภาครัฐของไทยและมาเลเซี ย จึงควรลดระดับการให้การอุดหนุน (Subsidies) และ
ดําเนินนโยบายการคลังให้รัดกุมยิง่ ขึ้น เพื่อลดความเสี่ ยงด้านการคลังและรักษาระดับภาระ
หนี้สาธารณะในระยะยาว
 กลุ่มที่ 3 : คือ อินโดนีเซี ย ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีระดับหนี้สาธารณะตํ่าสุ ด และมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้ นปี 2554 อยูท่ ีร่ ะดับร้อยละ 25.24 ของ GDP ซึ่ งเป็ นผลมาจาก
ปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ 1) การดําเนิ นนโยบายด้านการคลังที่ไม่มุ่งเน้นการก่อหนี้ โดยการ
ขายพันธบัตร เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรที่อยูใ่ นระดับไม่สูงมากนัก และ
ความเข้มงวดในการรักษาวินยั ทางการคลัง และ 2) อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ปรับตัวสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ล่าสุ ดสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ได้แก่
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Moody’s และ S&P ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซีย
สู งเป็ นระดับ BB+ และ Baa3 ตามลําดับ ตามแนวโน้มระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP และ
ความเสี่ ยงทางการคลังที่ลดลง
ภาพที่ 5.7: สั ดส่ วนเงินทุนสํ ารองระหว่ างประเทศต่ อหนีต้ ่ างประเทศระยะสั้ นของ ASEAN-5 ณ เดือน
มีนาคม 2555

ที่มา: AMRO
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ภาพที่ 5.8: สถานะดุลการคลังของ ASEAN-5

ที่มา: IMF
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บทที่ 6
ดัชนีชีว้ ดั ความพร้ อมในการรวมตัวทางการเงิน
เนื้อหาในบทนี้เกี่ยวข้องกับการจัดทําดัชนีช้ ีวดั การรวมตัวทางการเงิน (Financial Integration Index: FII)
ระหว่างประเทศ ASEAN-5 โดยจะดําเนินการตามขั้นตอนที่ได้นาํ เสนอไปแล้วในบทก่อนหน้า ทั้งนี้ ในการ
จัดทํา FII จะใช้ตวั ชี้วดั เชิงราคา (Price-based Indicators) ซึ่ งคํานวณจากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) ระหว่างอัตราผลตอบแทนทางการเงินของตลาดการเงินประเภทต่างๆ ในกลุ่มประเทศ
ASEAN-5 ประกอบด้วยการรวมตัวใน (1) ตลาดเงิน (2) ตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (3) ตลาดตราสารทุน และ
(4) ตลาดการธนาคาร

6.1

การรวมตัวในตลาดเงิน (Money Market Integration)
สําหรับการศึกษาการรวมตัวในตลาดเงินของ ASEAN-5 จะใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคาร

(Interbank Offered Rate) เป็ นเครื่ องสะท้อนตลาดเงิน เนื่องจากตลาดเงินเป็ นตลาดเกี่ยวกับการระดมเงินทุนใน
ระยะสั้น และอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคาร ซึ่ งเป็ นอัตราอ้างอิงระยะสั้นที่ธนาคารพาณิ ชย์ทาํ การกูย้ มื
เงินแบบไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ระหว่างกันเพื่อใช้บริ หารสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและ
มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ ในกรณี ของประเทศไทย มาเลเซี ย สิ งคโปร์ และอินโดนี เซี ย จะใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ระหว่างธนาคารสําหรับเงินกูป้ ระเภทข้ามคืน ในขณะที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์จะใช้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่าง
ธนาคารสําหรับเงินกูป้ ระเภท 3 เดือน เนื่องจากข้อมูลมีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากที่สุด
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ของ ASEAN-5 (รู ปที่ 6.1) พบว่า ในช่วงก่อนเกิดวิกฤติ
การเงินเอเชียในปี 2540 อัตราดอกเบี้ยเคลื่อนไหวในช่วงแคบ โดยสิ งคโปร์เป็ นประเทศที่มีอตั ราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ระหว่างธนาคารตํ่าที่สุดทั้งในช่วงก่อนและหลังวิกฤติ สะท้อนถึงสภาพคล่องทางการเงินของสิ งคโปร์ ทีอ่ ยูใ่ น
ระดับสู งจากการเป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาค และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่กา้ วหน้ากว่าประเทศ
อื่นๆ ในภูมิภาค ขณะที่ ในช่วงปี 2540 – 2542 (ค.ศ. 1997-1999) ซึ่ งเป็ นช่วงวิกฤติการเงินต้มยํากุง้ (Tom Yum
Kung Crisis) อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสู งขึ้นในทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศไทย
ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการเงินดังกล่าวค่อนข้างมาก และเป็ นผลให้เกิดปัญหา
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เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุ นแรงตามมา อีกทั้ง ประเทศยังประสบกับปัญหาการขาดความเชื่อมัน่ ต่อระบบการเงิน
ส่ งผลให้เงินทุนไหลออกและการขาดสภาพคล่องในช่วงดังกล่าว โดยอินโดนีเซียเป็ นประเทศที่มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับเพิ่มขึ้นสู งที่สุด โดยเดือนสิ งหาคม 2541 (ค.ศ. 1998) อัตราดอกเบี้ยปรับสู งขึ้นถึงร้อยละ 81 ตามมาด้วย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศจึงมีค่าแตกต่างกันในระดับที่สูง
กว่าช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในช่วงระหว่างปี 2543 (ค.ศ. 2000) จนถึงปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจและความมัน่ คง
ในภาคสถาบันการเงินได้กลับเข้าสู่ สภาวะปกติ อัตราดอกเบี้ยของ ASEAN-5 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง และ
เคลื่อนไหวสอดคล้องกันมากขึ้น การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยตามภาพที่ 6.1 อาจอนุมานได้วา่ ค่า S.D.
ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคารของ ASEAN-5 มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยผล
การศึกษา (ภาพที่ 6.2) สะท้อนค่า S.D. ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระหว่างธนาคารที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง
ตลอดระยะเวลาในการศึกษา ยกเว้นในช่วงระหว่างปี 2540 – 2542 (ค.ศ. 1997-1999) ที่ประเทศต่างๆ ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย ส่ งผลให้เกิดความผันผวน ส่ งผลให้อตั ราดอกเบี้ยของ ASEAN-5
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันนัก ค่า S.D. จึงปรับตัวสู งขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ซึ่ งสาเหตุสาํ คัญมาจาก
การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของอินโดนีเซี ย โดยค่า S.D. ของตลาดเงินมีค่าสู งที่สุดในเดือนสิ งหาคม 2541
(ค.ศ. 1998) เท่ากับ 32.43 หน่วย หลังจากนั้น จึงมีการปรับลดค่าลงอย่างต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่ปรับเข้า
สู่ ภาวะปกติ โดยในปี 2554 (ค.ศ. 2011) มีค่าอยูใ่ นระหว่าง 1.55 – 2.26 หน่วย ทั้งนี้ การปรับตัวลดลงของค่า
S.D. อาจกล่าวอย่างมีนยั ได้วา่ ตลาดการเงินของ ASEAN-5 มีแนวโน้มรวมตัวกันมากขึ้น
หากเปรี ยบเทียบกรณี ศึกษาการรวมตัวของตลาดสหภาพยุโรป จะพบว่า S.D. ในตลาดเงินยุโรปปรับ
ตัวลดลงอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยเฉพาะภายหลังการประกาศใช้ค่าเงินสกุลยูโรตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2542
(ค.ศ. 1999) โดย ณ สิ้ นเดือนมกราคม 2542 (ค.ศ. 1999) ค่า S.D. ตลาดเงินยุโรปอยูท่ ี่ระดับ 10.44 หน่วย และ
ได้ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจนมาอยูท่ ี่ระดับ 2.63 หน่วย ณ สิ้ นเดือน ธันวาคม 2552 (ค.ศ. 2009)
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ภาพที่ 6.1: แนวโน้ มการเคลือ่ นไหวในตลาดเงินของ ASEAN-5

ที่มา: CEIC

ภาพที่ 6.2: การรวมตัวในตลาดเงินของ ASEAN-5 และสหภาพยุโรป

ที่มา: CEIC, ECB
หมายเหตุ: การรวมตัวในตลาดเงินของสหภาพยุโรป เป็ นค่า S.D. ระหว่างประเทศของอัตราเงินกูย้ มื ข้ามคืนของประเทศ
สมาชิก (60 วัน moving average)

86

6.2

การรวมตัวในตลาดตราสารหนีร้ ัฐบาล (Government Bond Market Integration)
สําหรับการรวมตัวในตลาดตราสารหนี้ รัฐบาลของ ASEAN-5 จะใช้อตั ราผลตอบแทนตลาดของ

ตัว๋ เงินคลังเป็ นเครื่ องชี้วดั 9 จากภาพที่ 6.3 สะท้อนให้เห็นว่า อัตราผลตอบแทนตลาดของตัว๋ เงินคลังของกลุ่ม
ASEAN-5 มีการเคลื่อนไหวแตกต่างกัน โดยอัตราผลตอบแทนของตลาดตัว๋ เงินปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่ปี 2534 (ค.ศ. 1991) จนถึงปั จจุบนั และแม้วา่ วิกฤติการเงินเอเชียในปี 2540 จะส่ งผลให้อตั รา
ผลตอบแทนตลาด ตราสารหนี้รัฐบาลปรับเพิ่มสู งขึ้นโดยเฉพาะประเทศฟิ ลิปปิ นส์ แต่ก็เป็ นเพียงผลกระทบ
ในระยะสั้นเท่านั้น และหากพิจารณาความผันผวนของอัตราผลตอบแทนตัว๋ เงินคลังของ ASEAN-5 จะพบว่า
S.D. อัตราผลตอบแทนตัว๋ เงินคลังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปรับลดจากค่าสู งสุ ดในเดือน
มกราคม 2534 (ค.ศ. 1991) ที่เท่ากับ 13.54 หน่วย มาอยูท่ ี่ 1.18 หน่วยในเดือนธันวาคม 2554 (ค.ศ. 2011)
จึงกล่าวได้วา่ ASEAN-5 มีพฒั นาการการรวมตัวในตลาดตราสารหนี้ รัฐบาลในทิศทางที่ดีข้ ึน ทั้งนี้ ผลการศึกษา
ที่ได้ในส่ วนนี้มีความสอดคล้องกับรายงานของศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทยที่ทาํ การศึกษาการรวมตัวทางการเงินในตลาด
ตราสารหนี้รัฐบาลในประเทศ ASEAN-5 โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ศึกษา
ความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ระหว่างปี 2548 และ 2554 ซึ่ งงานศึกษาดังกล่าว
พบว่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์มีค่าสู งขึ้น ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวทางการเงินที่เพิม่ มากขึ้น โดยตลาด
พันธบัตรในสิ งคโปร์ จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับประเทศ ASEAN-5 อื่นๆ มากที่สุด10
หากเปรี ยบเทียบการรวมตัวของตลาดตราสารหนี้ของสหภาพยุโรปจะพบว่า ตลาดตราสารหนี้ยโุ รป
มีการรวมตัวของตลาดอย่างชัดเจน สะท้อนจากค่า S.D. ของตลาดตราสารหนี้ยุโรปที่อยูใ่ นระดับตํ่ากว่า 1.0
หน่วย โดยเฉพาะภายหลังการประกาศใช้สกุลเงินยูโรในปี 2542 (ค.ศ. 1999) ค่า S.D. ของตลาดตราสารหนี้
ยุโรป ได้ปรับตัวลดลงจนมาอยูใ่ นระดับที่ต่าํ กว่า 0.2 หน่วย ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการรวมตัวอย่างสมบูรณ์
ของตลาดตราสารหนี้ยโุ รป
อย่างไรก็ดี การศึกษาหลายงานก่อนหน้าได้ใช้อตั ราผลตอบแทนตลาดของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวมาเป็ นเครื่ องชี้ วดั แต่เนื่ องจากข้อจํากัดด้าน
ข้อมูลของ ASEAN-5 ทําให้งานศึกษานี้จาํ เป็ นต้องอาศัยข้อมูลอื่นที่มีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาว ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้ทาํ การศึกษาในเบื้องต้นถึงความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวระหว่างตัว๋ เงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และพบว่าตราสารหนี้ ของรัฐบาล
ดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน
9

10

K-Bank Multi Asset Strategies, March 2012, Volume 58
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ภาพที่ 6.3: แนวโน้ มการเคลือ่ นไหวในตลาดตราสารหนีข้ อง ASEAN-5

ที่มา: IMF

ภาพที่ 6.4: การรวมตัวของตลาดตราสารหนี้
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ที่มา: CEIC, ECB
หมายเหตุ: การรวมตัวในตลาดตราสารหนี้ยโุ รปเป็ นค่า S.D. ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
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6.3

การรวมตัวในตลาดตราสารทุน (Equity Market Integration)
สําหรับการวิเคราะห์การรวมตัวในตลาดตราสารทุน จะใช้อตั ราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์

ซึ่ งคํานวณมาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ภาพที่ 6.5 แสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหว
ของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารทุนของประเทศ ASEAN-5 โดยพบว่า ตลาดตราสารทุนของ ASEAN-5
เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่วา่ นักลงทุนส่ วนใหญ่จะพิจารณาการลงทุน
ตามภูมิภาคเป็ นสําคัญ และจะมีกระจายการลงทุนในประเทศต่างๆ ตามสัดส่ วนที่เหมาะสมเพื่อกระจายความ
เสี่ ยงในการลงทุน ส่ งผลให้การเคลื่อนไหวในตลาดตราสารทุนของ ASEAN-5 ในระยะหลังมีการเคลื่อนไหว
ที่สอดคล้องกัน อย่างไรก็ดี อัตราผลตอบแทนของตราสารทุนในประเทศ ASEAN-5 ในช่วงปี 2533–2534
(ค.ศ. 1990-1991) เคลื่อนไหวแตกต่างกันเมื่อเทียบกับในช่วงเวลาอื่นๆเนื่องจากประเทศใน ASEAN-5 ส่ วนใหญ่
ยกเว้น ประเทศสิ งคโปร์ ได้เริ่ มต้นพัฒนาตลาดทุนและได้อนุญาตให้นกั ลงทุนต่างชาติสามารถเข้ามาซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศของตนได้อย่างเป็ นทางการส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์
มีการปรับตัวสู งขึ้น โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย ซึ่ งได้มีการอนุญาตให้
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดอินโดนี เซี ยตั้งแต่เดือนกันยายน 2532 จึงส่ งผลให้อตั ราผลตอบแทนตลาด
หลักทรัพย์ปรับตัวเพิม่ สู งขึ้นอย่างมาก หากเทียบกับอัตราผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่มีการ
เปิ ดให้นกั ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนไปแล้วก่อนหน้า เช่น ประเทศไทย และมาเลเซี ย ที่มีการเปิ ดให้นกั ลงทุน
ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์ในเดือนกันยายน 2530 และเดือนธันวาคม 2531 ตามลําดับ11
หากพิจารณาอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในภาพรวม จะพบว่าหลังจากที่มีการเปิ ดให้
นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วนั้น ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสาร
ทุนของ ASEAN-5 ปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก และอัตราผลตอบแทนดังกล่าวเริ่ มมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทาง
เดียวกันและมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น จะมีแตกต่างกันบ้างในบางช่วงเวลา เช่น ช่วงภาวะสงครามอ่าวเปอร์ เซี ย
ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 หรื อในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่ทาํ ให้อตั ราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทยจะตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอย่างเห็นได้ชดั
11

See Wong et al. (2004), “The Relationship Between Stock Markets of Major Developed Countries And Asian Emerging Markets”, Journal of
Applied Methematics and Decision Sciences, 8(4), 201–218
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ภาพที่ 6.5: แนวโน้ มการเคลือ่ นไหวในตลาดตราสารทุนของ ASEAN-5

ที่มา: CEIC

ภาพที่ 6.6: การรวมตัวในตลาดตราสารทุนของ ASEAN-5 และสหภาพยุโรป
%

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

LHS--ASEAN 5

6
5

LHS--EU

4
3
2
1
2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2545

2544

2543

2542

2541

2540

2539

2538

2537

0

ที่มา: CEIC, ECB
หมายเหตุ: การรวมตัวในตลาดทุนของสหภาพยุโรป เป็ นค่าที่มาจากการคํานวณด้วยวิธี Hodrick-Prescott Fittered
ซึ่งเป็ นอัตราการกระจายตัวของผลตอบแทนของประเทศ (Country Dispersion)
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ภาพที่ 6.6 แสดงค่า S.D. ของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 ซึ่ งในช่วงที่
มีการเปิ ดตลาดให้นกั ลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศ ASEAN-5 นั้น ค่า S.D. ได้ปรับขึ้นไป
สู งกว่า 100 หน่วย ตามความผันผวนของการเข้าซื้อของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ และตามวัฏจักรเศรษฐกิจ
รวมถึงความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ดี ค่า S.D. ของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์
ASEAN-5 ได้ปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปโดยค่า S.D. ของอัตราผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์ ASEAN-5
ในช่วงปี 2553 (ค.ศ. 2010) จนถึงปั จจุบนั ยังคงเคลื่อนไหวอย่างผันผวน และอยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างสู ง แต่ก็ได้
ปรับตัวลดลงตํ่ากว่าระดับ 20 หน่วย ซึ่งสะท้อนได้วา่ การรวมตัวทางตลาดทุนของประเทศใน ASEAN-5 ยังคง
ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว แต่มีทิศทางที่ดีข้ ึน
หากเปรี ยบเทียบการเคลื่อนไหวของตลาดหลักทรัพย์ของสหภาพยุโรปซึ่ งสะท้อนการรวมตัวในตลาด
ดังกล่าว พบว่า การรวมตัวของสหภาพยุโรปมีพฒั นาการขึ้นภายหลังจากการประกาศเริ่ มใช้เงินสกุลยูโรในปี
2552 (ค.ศ. 1999) เห็นได้จากการปรับตัวลดลงของความผันผวนของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ดี ดัชนีได้
ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2550 (ค.ศ. 2007) อันเนื่องมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะวิกฤติ
การเงินของสหรัฐฯ

6.4

การรวมตัวในตลาดการธนาคาร (Banking Market Integration)
การรวมตัวในตลาดการธนาคารจะใช้อตั ราดอกเบี้ยสิ นเชื่อภาคเอกชน (Lending Rate) เป็ นเครื่ องชี้วดั

เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่ อของภาคเอกชน จะสะท้อนถึงความสามารถในการดําเนิ นงานของธนาคารใน
แต่ละประเทศว่า เป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรื อไม่ โดยภาพที่ 6.7 แสดงให้เห็นว่า อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อของ
ธนาคารพาณิ ชย์ในกลุ่ม ASEAN-5 มีการเคลื่อนไหวในทิศทางสอดคล้องกัน แม้วา่ จะมีระดับที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศ ทั้งนี้ เห็นได้วา่ ระดับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอินโดนีเซี ยอยูใ่ นระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ซึ่งการที่อตั ราดอกเบี้ยของประเทศอินโดนี เซี ยอยูใ่ นระดับสู งมากในช่วง 30 ปี ก่อน ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมา
จากภาคการธนาคารของอินโดนีเซี ยที่เน้นการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเป็ นหลัก 12 ส่ งผลให้การ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยไม่ได้เป็ นไปตามกลไกตลาดเท่าไรนัก อย่างไรก็ดี เมื่อมีการเปิ ดตลาดภาคการเงิน โดย
12

Stern, Joseph J. (2003), “The Rise and Fall of The Indonesian Economy”, John F. Kennedy school of government, Harvard University, Faculty
Research Working Papers Series, June 2003
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อนุญาตให้ธนาคารเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อของอินโดนีเซี ยก็เริ่ มลดระดับลงมาบ้าง
แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ ภาคการธนาคารของอินโดนีเซี ยยังได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปลายปี 2540 (ค.ศ. 1997) และมีการฟื้ นตัวที่ชา้ กว่าประเทศอื่นๆ ค่อนข้างมาก แต่หลังจาก
ช่วงที่ฟ้ื นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อภาคเอกชนของอินโดนี เซี ย ก็เริ่ มมีการปรับตัวไปใน
ทิศทางที่คล้ายกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น และมีการปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่อง
ภาพที่ 6.7: แนวโน้ มการเคลือ่ นไหวของภาคธนาคาร

ที่มา: CEIC
หากพิจารณาในภาพรวม จะพบว่าอัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อภาคเอกชนในกลุ่ม ASEAN-5 มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นสู งมาก ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในเอเชีย ปี 2540 และเริ่ มมีการปรับตัวลดลงหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่ มฟื้ นตัว
กลับคืนมา ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อภาคเอกชนของประเทศไทย มาเลเซี ย และสิ งคโปร์ น้ นั มีความคล้ายคลึง
กันมาก โดยเฉพาะในช่วงหลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ซึ่ งอยูร่ ะดับที่ต่าํ กว่าร้อยละ 10 อย่างไรก็ดี อัตรา
ดอกเบี้ยของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ในช่วง 2 ปี ให้หลัง เริ่ มมีการปรับตัวมาอยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกันกับประเทศอื่นๆ
มากขึ้น ซึ่ งหากพิจารณาค่า S.D. ดังปรากฎในภาพที่ 6.8 จะพบว่า อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่อภาคเอกชนในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN-5 มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็ นค่อยไปและต่อเนื่อง โดยค่า S.D.ในช่วงวิกฤติ
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เศรษฐกิจนั้น มีค่าอยูท่ ีร่ ะดับ 11 หน่วย ในขณะที่ค่า S.D. ดังกล่าวได้มีการปรับตัวลดลงเหลือเพียง 3 หน่วย
ในช่วงสิ้ นปี 2554 (ค.ศ. 2011) ถึงแม้วา่ เครื่ องชี้วดั จะสะท้อนถึงการรวมทางตลาดการธนาคารที่มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 อย่างไรก็ดี ตลาดดังกล่าวของ ASEAN-5 ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างผันผวนตาม
วัฏจักรเศรษฐกิจ
หากเปรี ยบเทียบการรวมตัวในตลาดธนาคารสหภาพยุโรป พบว่า การรวมตัวของสหภาพยุโรปใน
ตลาดธนาคารมีความเป็ นรู ปธรรมมากกว่า โดยตลาดของสหภาพยุโรปมีการปรับตัวอยูใ่ นระดับตํ่าและในช่วง
แคบๆ ระหว่าง 3.5 – (-0.5) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพในตลาดเงินของสหภาพยุโรป และภายหลัง
จากการประกาศใช้สกุลเงินยูโรตลาดการธนาคารของสหภาพยุโรปได้เคลื่อนเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน โดยล่าสุ ดดัชนี S.D เคลื่อนไหวในกรอบแคบลงที่ 0.5 - (-0.5)
ภาพที่ 6.8: การรวมตัวตลาดการธนาคาร ASEAN-5 และสหภาพยุโรป
หน่วย

หน่วย

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

LHS--ASEAN 5
RHS--EU

3.5
2.5
1.5
0.5

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

-0.5

ที่มา: CEIC, European Central Bank (ECB)
หมายเหตุ: การรวมตัวในตลาดการธนาคารของสหภาพยุโรป เป็ นค่าสัดส่วนการให้กยู้ มื ซึ่งให้กโู้ ดยสถาบันการเงินใน
สหภาพยุโรป ต่อหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงินในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและในประเทศที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก
สหภาพยุโรป (Percentage shares of loans granted by euro area Monetary Financial Institutions (MFIs) to Non-MFI
counterparties in other euro area countries and non-euro area EU member States)
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6.5

ดัชนีชี้วดั ระดับความพร้ อมการรวมตัวทางการเงิน
สําหรับการจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมการรวมตัวทางการเงินได้มีการนําตลาดทั้ง 4 ตลาด

ประกอบด้วย (1) ตลาดเงิน (2) ตลาดตราสารหนี้รัฐบาล (3) ตลาดตราสารทุน และ(4) ตลาดการธนาคาร มาถ่วง
นํ้าหนักแล้วจึงคํานวณหาค่า FII โดยการถ่วงนํ้าหนักดังกล่าวจะใช้มูลค่าตลาดของตลาดการเงินแต่ละประเภท
เป็ นเกณฑ์สาํ คัญ โดยการศึกษาแบ่งได้เป็ น 2 กรณี คือ กรณี 1 (Case I) โดยกําหนดให้การถ่วงนํ้าหนักเท่ากัน
(Equal Weight) และ กรณี 2 (Case II) กําหนดให้การถ่วงนํ้าหนักตามมูลค่าตลาด (Weighted by Market Value)
โดยใช้ขอ้ มูลล่าสุ ดของปริ มาณเงิน ปริ มาณตราสารหนี้รัฐบาล มูลค่าตลาดตราสารทุนหรื อตลาดหุ น้ และมูลค่า
สิ นเชื่อที่ภาคการเงินจัดสรรแก่ภาคเอกชน 13 มาคํานวณค่าถ่วงนํ้าหนัก (ตารางที่ 6.1) ผลการศึกษา พบว่า
ในกรณี 2 ตลาดตราสารทุนมีค่าถ่วงนํ้าหนักที่สูงกว่าตลาดการเงินประเภทอื่น โดยมีค่าถ่วงนํ้าหนักเท่ากับ 0.359
ขณะที่ตลาดการเงินประเภทอื่นจะมีค่าถ่วงนํ้าหนักระหว่าง 0.199 – 0.224
ตารางที่ 6.1: ค่ าถ่ วงนํา้ หนักสํ าหรับตลาดการเงินต่ างๆ
ตลาดเงิน

ตลาดตราสารหนีร้ ัฐบาล ตลาดตราสารทุน ตลาดการธนาคาร

Case I

0.250

0.250

0.250

0.250

Case II

0.218

0.199

0.359

0.224

(Equal Weight)
(Weighted by Market Value)
ที่มา: คณะผูว้ จิ ยั คํานวณ

ผลการศึกษา (ภาพที่ 6.9) พบว่า FII ของทั้ง 2 กรณี เคลื่อนไหวสอดคล้องกัน จากการคํานวณหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่าง FII ในทั้งสองกรณี พบว่า มีค่าสู งถึง 0.974 14 ซึ่ ง FII ของทั้ง 2 กรณี ปรับตัว
13

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้ นตัวของวิกฤติการเงินเอเชี ย นับตั้งแต่ปี 2543 (ค.ศ.2000) จนถึงปั จจุบนั จึงอาจ
กล่าวได้วา่ ASEAN-5 มีแนวโน้มของการรวมตัวทางการเงินระหว่างกันในภาพรวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
13

ใช้มูลค่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) หรื อมูลค่าล่าสุ ดเท่าที่สามารถหามาได้

14

โดยทัว่ ไปค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง +1 ซึ่ง -1 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม +1 หมายถึง มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน และ 0 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กนั
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การรวมตัวทางการเงินที่สูงขึ้นดังกล่าว มีความสอดคล้องกับนโยบายการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก ASEAN และสอดรับกับการค้าขายระหว่างกันที่มีแนวโน้มเพิม่ สู งขึ้นตามลําดับ ส่ งผลให้มีการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากรทางการเงินในภาคการเงินระหว่างกันมากขึ้น และนําไปสู่ ระดับการรวมตัวทางการเงินที่
สู งขึ้นได้ แม้วา่ ดัชนี FII จะสะท้อนถึงการรวมตัวที่ดีข้ ึนของ ASEAN-5 อย่างไรก็ดี ดัชนีดงั กล่าวยังอยูใ่ นระดับที่
สู งกว่าเกณฑ์ 0.5 ที่คณะผูว้ จิ ยั กําหนดไว้
ภาพที่ 6.10 แสดงการประมาณการดัชนี FII ของ Case I และ Case II ภายใต้สมมติฐานที่วา่ ASEAN-5
ไม่มีนโยบายดําเนิ นการเร่ งการรวมตัวทางเศรษฐกิจกว่าปั จจุบนั ที่ดาํ เนินการอยู่ และดัชนี FII เฉลี่ยในช่วงระยะ
2 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2553 – 2554) สําหรับ Case I และ Case II ดัชนี FII ปรับตัวลดลงลงเฉลี่ยร้อยละ -0.61 และ
-1.03 ตามลําดับ 15 โดยผลจากการศึกษาพบว่า Case II ดัชนี FII จะอยูต่ ่าํ กว่าระดับ 0.5 เหมือนเช่นกรณี การ
รวมตัวของสหภาพยุโรป โดยอาจใช้ระยะเวลาไม่ต่าํ กว่า 28 ปี นับจากปัจจุบนั ขณะที่ Case II ดัชนี FII จะอยู่
ตํ่ากว่าระดับ 0.5 โดยอาจใช้ระยะไม่ต่าํ กว่า 18 ปี นับจากปัจจุบนั กล่าวโดยสรุ ป จากการศึกษาความเป็ นไปได้
ของการรวมตัวทางการเงินผลจากการศึกษาทั้ง 2 กรณี พบว่า ASEAN-5 มีความเป็ นไปได้ที่จะสามารถรวมตัว
กันได้โดยอาจใช้ระยะเวลาระหว่าง 18 -28 ปี นับจากปี 2555 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้ การประมาณการความพร้อมในการรวมตัวทางการเงินของ ASEAN-5 อยูภ่ ายใต้สมมติฐานที่วา่
ไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นนับจากนี้ อาทิ การเร่ งดําเนินนโยบายเพื่อนําไปสู่ การใช้สกุลเงินร่ วม วิกฤติเศรษฐกิจ
รอบใหม่ หรื อการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ดี การใช้สกุลเงินร่ วมกันในท้าย
ที่สุดประเทศสมาชิก ควรนําประเด็นด้านปั จจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจอื่นๆ เช่น ฐานะทางการคลัง หรื อ
เสถียรภาพในภาคต่างประเทศ เป็ นต้น รวมทั้งประเด็นด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศสมาชิก มาประกอบ
การพิจารณาดําเนิ นการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

.

15

ซึ่งเป็ นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของการเติบโตของดัชนี FII ในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่ปี 2552 - 2554
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ภาพที่ 6.9: ดัชนีชี้วดั การรวมตัวทางการเงิน (FII)
25
20
15
10
5

2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

0
Case I

Case II

ที่มา: คํานวณและประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ภาพที่ 6.10: ประมาณการความพร้ อมในการรวมตัวทางการเงินของ ASEAN-5
18.0

ป� 2583

16.0
14.0

ป� 2573

NOW 2555

12.0

READY FOR

10.0
Case I: 28Yrs

8.0
6.0

ACU

Next 18-28 Yrs

Case II: 18Yrs

4.0
2.0
0.5

2533
2535
2537
2539
2541
2543
2545
2547
2549
2551
2553
2555
2557
2559
2561
2563
2565
2567
2569
2571
2573
2575
2577
2579
2581
2583
2585
2587
2589
2591
2593
2595
2597
2599

0.0

Case I

ที่มา: ประมาณการโดยคณะผูว้ จิ ยั
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Case II

บทที่ 7
ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
สําหรับเนื้ อหาในบทนี้จะเป็ นการมุ่งศึกษา และวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis)
เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้สกุลเงินร่ วมต่อเศรษฐกิจเชิงมหภาค ซึ่ งจะประกอบด้วย 2 ส่ วนสําคัญ คือ
7.1 การจัดทําสกุลเงินร่ วมของ ASEAN-5 และ 7.2 แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค ซึ่ งผลการศึกษาที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในบทนี้ จะนําไปใช้สาํ หรับการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในบทต่อไป

7.1

การจัดทําสกุลเงินร่ วมของ ASEAN-5
สําหรับการจัดทําสกุลเงินร่ วมของ ASEAN-5 (ASEAN-5 Currency Unit: ACU) ได้อาศัยแนวคิด

การคํานวณจากงานศึกษาก่อนหน้าของสถาบันวิจยั ด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและการค้า (Research Institute
of Economy, Trade & Industry: RIETI) ในประเทศญี่ปุ่น (Eiji et al., 2005) โดยได้จดั ทําสกุลเงินกลางของ
ภูมิภาค ASEAN+3 (Asian Monetary Unit :AMU) ซึ่ งมีหลักการเดียวกับการคํานวณ ECU ที่ประเทศในสหภาพ
ยุโรปนํามาใช้ภายใต้ European Monetary System ก่อนที่จะมีการริ เริ่ มใช้เงินสกุลยูโรเมื่อปี 2542 (ค.ศ. 1999)
สําหรับการคํานวณสกุลเงินกลางของประเทศอาเซี ยน (ASEAN Currency Unit: ACU) ซึ่งในที่น้ ีหมายถึง ตะกร้า
สกุลเงินกลาง (Basket of Currencies) ของ ASEAN-5 ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์
สิ งคโปร์ และไทย มีการคํานวณทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 : เลือกเครื่องชี้วดั ทางเศรษฐกิจเพือ่ จะนํามาใช้ เป็ นค่ าเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนัก ซึ่ งสะท้อนขนาด
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ และระดับความเปิ ดกว้างทางการค้าในปั จจุบนั ของแต่ละประเทศ สําหรับในงานศึกษา
ใช้ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 3 ปี ล่าสุ ด คือปี 2551-2553 (ค.ศ. 1998-2000)โดยคํานวณจาก (1) ขนาดของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศโดยปรับตามอํานาจในการซื้ อ (Gross domestic product at Purchasing-Power-Parity
(GDP-PPP)) ซึ่งสะท้อนขนาดและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และ (2) มูลค่าการซื้อขายสิ นค้าและบริ การทั้งหมด
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(Total Value of Trade in Goods and Services with the Rest of the World) สะท้อนการเปิ ดกว้างทางการค้า
ตามตารางที่ 7.1-7.2
ตารางที่ 7.1: ขนาดของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศโดยปรับตามอํานาจในการซื้อ (GDP-PPP)
2008

2009

2010

หน่วย: พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
Avg. 2008-10

Thailand

547.557

540.258

589.005

558.94

Indonesia

910.719

962.440

1,032.950

968.70

Malaysia

386.469

384.158

416.535

395.72

Singapore

252.199

252.898

292.829

265.98

Philippines

331.177

338.515

368.546

346.08

Country

ที่มา: International Monetary Fund (IMF) รวบรวมและคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ขั้นที่ 2: ดําเนินการเลือกปี ฐาน (Benchmark-Period) ซึ่ งจะต้องเป็ นปี ที่มีความสมดุลทางการค้า
ภายในกลุ่มประเทศ ASEAN-5 และสมดุลการค้ากับประเทศอื่นๆ (Rest of the World) มากที่สุด กล่าวอีก
นัยหนึ่ง คือ เป็ นปี ที่ ASEAN-5 มีค่าสมบูรณ์ (Absolute Value) ของมูลค่าการค้าสิ นค้าและบริ การสุ ทธิ ภายใน
กลุ่ม ASEAN-5 (Net Trade in Goods and Services within ASEAN-5) และมูลค่าการค้าสิ นค้าและบริ การสุ ทธิ
กับประเทศอื่นๆ ทั้งหมด (Net Trade in Goods and Services with the Rest of the World) น้อยที่สุด ซึ่ งจากการ
คํานวณปี ที่เป็ นปี ฐานที่เหมาะสมคือปี 2544 (ค.ศ. 2001)
ขั้นที่ 3 : คํานวณหาค่ าเฉลีย่ อัตราแลกเปลี่ยน ณ ปี ฐาน (Benchmark Exchange Rate) ทั้งนี้
จากสมมติฐานที่วา่ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี ก่อนที่จะส่ งผลกระทบต่อ
ปริ มาณการค้า ดังนั้น ในงานวิจยั นี้จึงใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างปี 2543-2544 ของสกุลเงินแต่ละ
ประเทศในการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปี ฐาน (Benchmark Exchange Rate) ตามตารางที่ 7.4
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ตารางที่ 7.2: มูลค่ าการซื้อขายสิ นค้ าและบริการทั้งหมด (Total Value of Trade in Goods and Services with the
Rest of the World)
Country

$ million

2008

2009

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2010
Avg. 2008-10

Export
175,233
150,743
193,663
Import
175,604
131,355
179,632
Thailand
Total
350,837
282,098
373,295
335,410
Export
139,606
119,646
158,201
Import
116,690
89,499
127,1080
Indonesia
Total
256,296
209,145
285,309
250,250
Export
199,148
157,204
198,370
Import
148,021
116,987
156,029
Malaysia
Total
347,169
274,191
354,399
325,253
Export
476,762
391,118
478,841
Import
450,893
356,299
423,222
Singapore
Total
927,655
747,417
902,063
859,045
Export
48,253
37,610
50,684
Import
61,138
46,452
61,068
Philippines
Total
109,391
84,062
111,752
101,735
ที่มา: ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) รวบรวมและคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 7.3 : มูลค่ าการค้ าสิ นค้ าและบริการสุ ทธิภายใน ASEAN-5 และมูลค่ าการค้ าสิ นค้ าและบริการสุ ทธิกบั
ประเทศอืน่ ๆ ทั้งหมด
หน่วย: ล้านเหรี ยญสหรัฐ
Period

Within ASEAN5

With ROW

Total

12/2000
20,610.12
47,029.38
67,639.50
12/2001
18,283.78
40,543.53
58,827.31
12/2002
19,135.59
45,747.74
64,883.32
12/2003
28,202.98
61,958.10
90,161.08
12/2004
36,184.29
64,987.33
101,171.63
12/2005
41,892.32
63,425.50
105,317.82
12/2006
48,346.72
97,654.40
146,001.12
12/2007
63,507.23
129,115.77
192,622.99
12/2008
39,591.42
93,933.29
133,524.71
12/2009
32,155.83
124,509.53
156,665.36
12/2010
34,227.58
138,626.32
172,853.90
ที่มา: CEIC และ ธนาคารโลก (World Bank) รวบรวมและคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ตารางที่ 7.4: การคํานวณอัตราแลกเปลีย่ น ณ ปี ฐาน สํ าหรับสกุลเงินของแต่ ละประเทศ
Exchange Rate

Malaysia Thailand

Singapore

Indonesia

Philippines

Year 2000
(Currency/USD)

3.80

40.21

1.73

8,421.77

44.19

Year 2001
(Currency/USD)

3.80

44.53

1.79

10,260.85

50.99

Benchmark 00/01
(Currency/USD)

3.80

42.37

1.76

9,341.31

47.59

ที่มา: ธนาคารโลกและ Federal Reserve Bank of St. Louis รวบรวมและคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ขั้นที่ 4: คํานวณหาค่ าเฉลีย่ ถ่ วงนํา้ หนักใน ACU (ACU Weights) ของแต่ ละประเทศ ดังนี้
1) ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (C) ของประเทศนั้นๆ จะหาได้จากค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic
Mean) ระหว่าง GDP (A) และมูลค่าการค้า(B) ของแต่ละประเทศในรู ปของร้อยละ
2) ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักใน ACU (ACU Weights) ของแต่ละประเทศจะหาได้จากการนํา
ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (C) ของประเทศนั้นๆ มาคูณกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นในรู ปของ USD/Currency
ตารางที่ 7.5: ค่ าเฉลี่ยถ่ วงนํา้ หนักของแต่ ละประเทศในการคํานวณ ACU-5
GDP - PPP Trade Values Avg. Share Benchmark ER ACU-5 Weights
(A)
(B)
(C)= (A+B)/2 2000/01 (D)
(C*D)
22.05%
17.92%
19.98%
42.37
Thailand
8.4192
38.21%
13.37%
25.79%
9,341.31
Indonesia
2,406.40
15.61%
17.38%
16.49%
3.80
Malaysia
0.6267
10.49%
45.90%
28.19%
1.76
Singapore
0.4956
13.65%
5.44%
9.54%
47.59
Philippines
4.5376
Total
100.00%
100.00%
100.00%
ที่มา: การรวบรวมและคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั

ขั้นที่ 5: คํานวณค่ าของอัตราแลกเปลีย่ นกลาง ACU โดยมีค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของแต่ละประเทศเป็ น
สัมประสิ ทธิ์ (Co-efficient) และข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนอนุกรมเชิงเวลาของแต่ละสกุลเงินเป็ นตัวแปรดังมีรูปแบบ
สมการ ดังนี้
USD/ACU = 8.4192 (USD/THB) + 2,406.40 (USD/IDR) + 0.6267(USD/MYR) +
0.4956 (USD/SGD) + 4.5376 (USD/PHP)

(7.1)

สมการที่ (7.1) แสดงผลการคํานวณซึ่ งจะได้ค่าอัตราแลกเปลี่ยนกลาง ACU ในรู ปของ
USD/ACU แล้วจึงนํามาคํานวณค่าในรู ปของค่าเงินกลาง ACU ต่อดอลลาร์ สหรัฐฯ (ACU/USD) ดังปรากฏตาม
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แผนภาพที่ 7.1ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่าเงินสกุลภูมิภาค ACU เคลื่อนไหวสอดคล้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกับการ
เคลื่อนไหวของค่าเงินบาท ทั้งนี้สกุลเงินบาทมีน้ าํ หนักคิดเป็ นประมาณร้อยละ 20 ของสกุลเงินภูมิภาค ACU
โดยในช่วงปี 2529-2539 (ค.ศ. 1986-1996) ค่าเงิน ACU มีการเคลื่อนไหวอยูใ่ นกรอบแคบๆ ซึ่งค่าเงิน ACU อยูท่ ่ี
ระดับ 1 ACU ต่อดอลลาร์ สหรัฐ อย่างไรก็ดี ค่าเงิน ACU ได้ปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนในช่วงปี 2540 โดยเป็ น
ผลจากการประกาศลอยตัวสกุลเงินในภูมิภาค ASEAN-5 ได้แก่ ค่าเงินรู เปี๊ ยอินโดนีเซีย (Indonesia Rupiah) ค่าเงิน
บาทไทย (Thai Baht) และเงินเปโซฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines Peso) รวมถึงการอ่อนค่าลงของสกุลเงินริ งกิตมาเลเซีย
(Malaysia Ringgit) อันเนื่องมาจากวิกฤติเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียในช่วงปี 2540 (Asian Crisis 1997) ส่ งผลให้
ค่าเงิน ACU อ่อนค่าลงมาอยูท่ ี่ระดับ 1.73 ACU ต่อดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วงปี 2551 ค่าเงิน ACU ได้กลับมา
แข็งค่าขึ้นอีกครั้งจากการที่ประเทศสหรัฐฯ เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเงิน (Sub-prime Crisis) ส่ งผลให้เงินตรา
ต่างประเทศไหลเข้าสู่ ภูมิภาคเอเชียเป็ นจํานวนมาก เนื่องจากเศรษฐกิจเอเชียที่สามารถขยายตัวได้อย่างแข็งแกร่ ง
โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน อินเดีย และอาเซียน ส่ งผลให้ค่าเงินของประเทศเอเชีย โดยเฉพาะค่าเงินของประเทศ
ASEAN-5 แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ โดยในเดือนธันวาคม 2554 ค่าเงิน ACU แข็งค่าขึ้นมาอยูท่ ีร่ ะดับ
1.2728 ACU ต่อดอลลาร์ สหรัฐ
ภาพที่ 7.1: ค่ าเงิน ACU และเงินบาท ต่ อดอลลาร์ สหรัฐ (ณ ปี ฐาน ค.ศ. 2000-2001)
ACU/USD
2.0
1.8

THB/USD
70.0

(LHS) ACU

1.6

(RHS) THB

1.7300

52.98

50.0

1.4

1.273

1.2

40.0

1.0

30.93

30.0

0.8
20.66

0.6
0.4

60.0

20.0

0.5529

10.0

0.2
0.0

0.0

ที่มา : การคํานวณโดยคณะผูว้ จิ ยั
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7.2

แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค (Macro Economic Model)
สําหรับแบบจําลองที่ใช้ในการศึกษาถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ วา่ ด้วยความสมดุล

ระหว่างอุปทานรวม (Aggregate Supply) และอุปสงค์รวม (Aggregate Demand) ของระบบเศรษฐกิจ โดยมี
สมมติฐานว่า ตัวแปรทั้งหมดเป็ นตัวแปรที่ถูกกําหนดขึ้นจากภายใน (Endogenous Variables) เนื่องจาก
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจขนาดเล็กแบบเปิ ด (Small-open Economy) ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ
ลอยตัว (Flexible Exchange Regime) ดังนั้น นโยบายการเงินและการคลัง (Monetary and Fiscal Policies)
จึงถูกนํามาใช้เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสิ นค้าและค่าเงิน
7.2.1 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ตัวแปรมหภาคที่ใช้ในการศึกษาจะแสดงในรู ปของ Natural Logarithm และขจัดผลทางฤดูกาล
(Seasonal Adjustment) รวมทั้งได้มีการทดสอบความนิ่งข้อมูล (Stationary) ด้วยวิธี Unit Root Test โดยใช้ Lag
Length แบบ AIC ในการประเมิน ซึ่ งจากการทดสอบคุณสมบัติ Stationary พบว่า ตัวแปรส่ วนใหญ่ มีคุณสมบัติ
Stationary ที่ I(1) ยกเว้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ค่าเงินบาท และค่าเงิน ACU ทีม่ ีคุณสมบัติ Stationary ที่ I(2)
โดยตัวแปรมหภาคที่ใช้ในการประมาณการแสดงในตารางที่ 7.6 อย่างไรก็ดี สําหรับในงานศึกษานี้มีขอ้ จํากัด
โดยจะใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ค่าเงินบาท และค่าเงิน ACU ณ ระดับ level ซึ่ งยังคงมีปัญหาความไม่นิ่งข้อมูล
(Non Stationary) มาใช้ศึกษา เนื่องจากข้อจํากัดในการอธิ บายความสัมพันธ์ของตัวแปร และการจัดทํา
สถานการณ์จาํ ลอง (Simulation) ซึ่ งจะทําให้การแปลความหมายผลการศึกษาที่ได้มีนยั มากกว่า
7.2.2 การประมาณค่ าแบบจําลอง Vector Autoregressive Regression (VAR)
ในงานวิจยั นี้ได้พฒั นาแบบจําลองขึ้นประกอบด้วย 2 แบบจําลอง คือ 1) แบบจําลองเศรษฐกิจ
มหภาคของไทยภายใต้สกุลเงินบาท (THB Model) และ 2) แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของไทยภายใต้สกุลเงิน
ร่ วมอาเซียน-5 (ACU Model) รวมทั้งได้มีการจําลองสถานการณ์ (Simulation) เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้
นโยบายการเงินผ่านเครื่ องมืออัตราดอกเบี้ย ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับปั จจุบนั เพื่อแทรกแซงค่าเงินหาก
ค่าเงินมีการเคลื่อนไหวเกินกว่ากรอบที่กาํ หนด และจากการทดสอบทางสถิติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ในระยะยาว
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ของตัวแปรมหภาค (Cointegration Test) ซึ่ งไม่พบความสัมพันธ์ดงั กล่าว ดังนั้น ในงานวิจยั นี้จะทําการศึกษา
และพัฒนาแบบจําลองโดยใช้แบบจําลอง Vector Autoregressive Regression (VAR) ซึ่ งผ่านการทดสอบแล้ว
พบว่าเป็ นแบบจําลองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในการศึกษานี้
ตารางที่ 7.6 : ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
ตัวแปร

รหัสตัวแปร

ความนิ่งของข้ อมูล

ที่มา

(Stationary)
1. ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาคงที่
ขจัดผลทางด้ านฤดูกาล แสดงในรู ปของ Logarithm
2. อัตราดอกเบีย้ ที่แท้ จริง
3. การใช้ จ่ายภาครัฐทีแ่ ท้ จริง ขจัดผลทางด้ านฤดูกาล
แสดงในรู ปของ Logarithm
4. อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange)
4.1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ (THB/USD)
4.2 อาเซียนต่อดอลลาร์สหรัฐ (ACU/USD)
5. มูลค่ าการส่ งออกสินค้ าและบริการทีแ่ ท้ จริง ขจัดผล
ทางด้ านฤดูกาล แสดงในรู ปของ Logarithm
6. ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ขจัดผลทางด้ านฤดูกาล
แสดงในรู ปของ Logarithm
7. ดัชนีราคาสินค้ า ขจัดผลทางด้ านฤดูกาล แสดงใน
รู ปของ Logarithm

DLNRGDPSA

I(1)

สศช.

RINT
DLNRGSA

I(2)
I(1)

ธปท.
สศช.

THB
ACU
DLNRXSA

I(2)
I(2)
I(1)

ธปท.
ผูว้ จิ ยั คํานวณ
ธปท.

DLNSETSA

I(1)

ตลท.

DLNCPISA

I(1)

สํานักดัชนี
เศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
* หมายเหตุ D ที่แสดงในรหัสตัวแปร แสดงถึงการหาผลต่างของข้อมูล (Differentiate) เพือ่ ขจัดความไม่นิ่งของข้อมูล,
LN หมายถึง Logarithm, SA หมายถึง การขจัดผลทางด้านฤดูกาล (Seasonal Adjustment)
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7.2.3 การกําหนดความล่ าช้ าทีเ่ หมาะสม (Optimal Lag Length)
จากการทดสอบแบบจําลอง VAR สําหรับแบบจําลอง THB Macro Model และ ACU Macro
Model เพือ่ กําหนด Lag Order Selection Criteria พบว่าค่าสถิติส่วนใหญ่ ยกเว้นค่า HQIC บ่งชี้วา่ Lag Order
ที่เหมาะสมคือ Lag 1 Period ดังนั้น ในงานวิจยั นี้ จะพัฒนาแบบจําลอง VAR สําหรับทั้ง 2 แบบจําลองโดย
กําหนด Lag Order 1 period 16
7.2.4 ผลการประมาณค่ าแบบจําลอง VAR
ผลการประมาณค่าแบบจําลอง VAR ภายใต้สกุลเงินบาท (THB VAR) พบว่า อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ ง การขยายตัวของมูลค่าการส่ งออกที่แท้จริ ง อัตราการขยายตัวของดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ และอัตราเงินเฟ้ อ
ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า (t-1 Period) มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาปัจจุบนั
(t-period) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 0.05 ขณะที่ ค่าเงินบาทในช่วงไตรมาสก่อนหน้า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางผกผันกับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ
0.10 อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐที่แท้จริ งในช่วงระยะเวลาก่อนหน้า กลับไม่มีนยั สําคัญ
ต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แสดงตามตารางที่ 7.7
ทั้งนี้ สําหรับผลจากการประมาณค่าจากแบบจําลอง ACU VAR ให้ผลที่สอดคล้องกับผลที่ได้
จากการประมาณค่าจากแบบจําลอง THB VAR กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง อัตราการเติบโตของมูลค่าการ
ส่ งออก อัตราการขยายตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และอัตราเงินเฟ้ อ ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า (t-1 Period)
มีผลกระทบต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย (t-period) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะที่ อัตราการขยายตัว
ของการใช้จ่ายภาครัฐที่แท้จริ งในช่วงระยะเวลาก่อนหน้า และค่าเงิน ACU ในช่วงไตรมาสก่อนหน้า ไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทย แสดงตามตารางที่ 7.8

16
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ตารางที่ 7.7 การประมาณค่ าแบบจําลอง THB VAR
Date: 09/29/12 Time: 14:42
Sample (adjusted): 1993Q3 2011Q4
Included observations: 74 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

DLNRGDPSA

RINT

DLNRGSA

THB

DLNRXSA

DLNSETSA

DLNCPISA

DLNRGDPSA(-1)

0.079521
(0.14096)
[ 0.56415]

27.27556
(17.8594)
[ 1.52724]

1.254955
(0.47087)
[ 2.66520]*

1.710090
(17.6252)
[ 0.09703]

0.269423
(0.38978)
[ 0.69122]

-0.366714
(1.31745)
[-0.27835]

0.124543
(0.06337)
[ 1.96532]*

RINT(-1)

-0.001565
(0.00062)
[-2.54102]*

0.875110
(0.07804)
[ 11.2139]*

-0.001192
(0.00206)
[-0.57920]

0.104648
(0.07701)
[ 1.35881]

0.003969
(0.00170)
[ 2.33040]*

-0.003282
(0.00576)
[-0.57010]

0.001170
(0.00028)
[ 4.22481]*

DLNRGSA(-1)

-0.000218
(0.03280)
[-0.00663]

-2.472768
(4.15582)
[-0.59501]

-0.276837
(0.10957)
[-2.52660]*

-1.016586
(4.10132)
[-0.24787]

-0.076776
(0.09070)
[-0.84648]

0.350437
(0.30656)
[ 1.14311]

-0.003703
(0.01475)
[-0.25109]

THB(-1)

-0.000468
(0.00031)
[-1.49302]*

-0.070463 -0.001215
(0.03967)
(0.00105)
[-1.77604]** [-1.16126]

0.961031
(0.03915)
[ 24.5449]*

9.47E-05
(0.00087)
[ 0.10934]

0.000523
(0.00293)
[ 0.17863]

-0.000102
(0.00014)
[-0.72444]

DLNRXSA(-1)

0.094550
(0.05308)
[ 1.78116]**

-9.797831
(6.72578)
[-1.45676]

-0.271538
(0.17733)
[-1.53129]

3.116550
(6.63758)
[ 0.46953]

0.168161
(0.14679)
[ 1.14560]

0.685952
(0.49614)
[ 1.38256]

-0.007201
(0.02386)
[-0.30173]

DLNSETSA(-1)

0.034012
(0.01317)
[ 2.58203]*

-1.226790
(1.66899)
[-0.73505]

-0.117305
(0.04400)
[-2.66583]*

-3.035494
(1.64710)
[-1.84293]**

0.110717
(0.03643)
[ 3.03956]*

0.095967
(0.12312)
[ 0.77947]

0.010415
(0.00592)
[ 1.75875]**

DLNCPISA(-1)

-0.477852
(0.24813)
[-1.92583]**

-38.55580
(31.4383)
[-1.22640]

0.512413
(0.82888)
[ 0.61820]

0.528654
(31.0261)
[ 0.01704]

-0.209916
(0.68614)
[-0.30594]

-6.260626
(2.31913)
[-2.69956]*

0.442388
(0.11155)
[ 3.96575]*

C

0.027496
(0.01266)
[ 2.17112]*

2.875582
(1.60460)
[ 1.79209]**

0.045336
(0.04231)
[ 1.07163]

1.240414
(1.58356)
[ 0.78331]

0.003586
(0.03502)
[ 0.10241]

0.028217
(0.11837)
[ 0.23839]

0.005830
(0.00569)
[ 1.02398]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

0.377240
0.311190
0.014827
0.014989
5.711404
210.0661
-5.461245
-5.212157
0.007219
0.018060

0.739132
0.711464
238.0308
1.899086
26.71451
-148.2298
4.222428
4.471516
1.300676
3.535451

0.285052
0.209224
0.165461
0.050070
3.759203
120.8127
-3.048991
-2.799903
0.007639
0.056305

0.926358
0.918547
231.8289
1.874182
118.6037
-147.2530
4.196028
4.445116
35.17635
6.566882

0.215240
0.132008
0.113380
0.041447
2.586022
134.7983
-3.426982
-3.177894
0.015109
0.044488

0.185315
0.098909
1.295282
0.140091
2.144695
44.67599
-0.991243
-0.742155
0.001823
0.147579

0.469569
0.413311
0.002997
0.006738
8.346720
269.2257
-7.060154
-6.811066
0.008448
0.008797

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับร้อยละ 0.05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 0.10
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ตารางที่ 7.8 การประมาณค่ าแบบจําลอง ACU VAR
Date: 09/29/12 Time: 14:44
Sample (adjusted): 1993Q3 2011Q4
Included observations: 74 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
DLNRGDPSA

RINT

DLNRGSA

ACU

DLNRXSA

DLNSETSA

DLNCPISA

DLNRGDPSA(-1)

0.150247
(0.13189)
[ 1.13918]

36.09616
(16.4163)
[ 2.19881]*

1.476033
(0.43994)
[ 3.35509]*

-1.223545
(0.85955)
[-1.42347]

0.298544
(0.35698)
[ 0.83630]

-0.349880
(1.21291)
[-0.28846]

0.146197
(0.05872)
[ 2.48987]*

RINT(-1)

-0.001511
(0.00065)
[-2.31390]*

0.849139
(0.08128)
[ 10.4468]*

-0.000359
(0.00218)
[-0.16495]

0.003555
(0.00426)
[ 0.83540]

0.004764
(0.00177)
[ 2.69519]*

-0.001563
(0.00601)
[-0.26030]

0.001297
(0.00029)
[ 4.46160]*

DLNRGSA(-1)

0.008989
(0.03231)
[ 0.27819]

-1.706031
(4.02204)
[-0.42417]

-0.240319
(0.10779)
[-2.22959]*

-0.109899
(0.21059)
[-0.52185]

-0.063974
(0.08746)
[-0.73145]

0.372524
(0.29717)
[ 1.25359]

0.000408
(0.01439)
[ 0.02833]

ACU(-1)

-0.006708
(0.00812)
[-0.82593]

-2.029992
(1.01086)
[-2.00817]*

0.003245
(0.02709)
[ 0.11979]

0.891912
(0.05293)
[ 16.8512]*

0.025428
(0.02198)
[ 1.15676]

0.060646
(0.07469)
[ 0.81200]

0.001986
(0.00362)
[ 0.54934]

DLNRXSA(-1)

0.091827
(0.05454)
[ 1.68377]**

-8.536715
(6.78811)
[-1.25760]

-0.312526
(0.18191)
[-1.71799]**

-0.028219
(0.35542)
[-0.07940]

0.129229
(0.14761)
[ 0.87547]

0.601819
(0.50154)
[ 1.19995]

-0.013453
(0.02428)
[-0.55410]

DLNSETSA(-1)

0.035241
(0.01400)
[ 2.51670]*

-0.457267
(1.74293)
[-0.26235]

-0.125965
(0.04671)
[-2.69682]*

0.048164
(0.09126)
[ 0.52777]

0.096668
(0.03790)
[ 2.55051]*

0.064121
(0.12878)
[ 0.49793]

0.008706
(0.00623)
[ 1.39649]

DLNCPISA(-1)

-0.426758
(0.25288)
[-1.68757]*

-42.25774
(31.4762)
[-1.34253]

0.876509
(0.84353)
[ 1.03910]

-6.079559
(1.64809)
[-3.68886]*

0.049080
(0.68447)
[ 0.07170]

-5.723059
(2.32560)
[-2.46090]*

0.492133
(0.11258)
[ 4.37132]*

C

0.012777
(0.00535)
[ 2.39045]*

1.216328
(0.66529)
[ 1.82827]**

-0.004251
(0.01783)
[-0.23845]

0.105433
(0.03483)
[ 3.02669]*

-0.006641
(0.01447)
[-0.45901]

0.015514
(0.04915)
[ 0.31562]

0.000727
(0.00238)
[ 0.30532]

0.362793
0.295210
0.015171
0.015161
5.368141
209.2175
-5.438312
-5.189224
0.007219
0.018060

0.742404
0.715083
235.0451
1.887138
27.17362
-147.7628
4.209806
4.458894
1.300676
3.535451

0.270603
0.193242
0.168805
0.050573
3.497952
120.0723
-3.028982
-2.779894
0.007639
0.056305

0.893774
0.882508
0.644389
0.098810
79.33125
70.50869
-1.689424
-1.440336
0.419727
0.288269

0.230695
0.149102
0.111147
0.041037
2.827389
135.5343
-3.446872
-3.197784
0.015109
0.044488

0.192983
0.107390
1.283091
0.139430
2.254664
45.02590
-1.000700
-0.751612
0.001823
0.147579

0.467784
0.411337
0.003007
0.006750
8.287124
269.1014
-7.056795
-6.807707
0.008448
0.008797

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

หมายเหตุ: * มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ีระดับร้อยละ 0.05, ** มีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับร้อยละ 0.10
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7.3

ผลการศึกษาสถานการณ์ จําลอง (Simulation) นโยบายการเงินภายใต้ สกุลเงินบาท และ ACU
ในงานวิจยั นี้ได้ทาํ การจําลองสถานการณ์ (Simulation) 17 เพือ่ ศึกษาผลกระทบของการใช้นโยบาย
16

การเงิน (Monetary policy) ต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (GDP
Growth) และอัตราเงินเฟ้ อ กรณี เปรี ยบเทียบภายใต้ระบบเศรษฐกิจสกุลเงินบาท และสกุลเงิน ACU
7.3.1 สมมติฐานการศึกษา
1) นโยบายการเงินจะถูกใช้สาํ หรับการดูแลเสถียรภาพของค่าเงิน ขณะที่นโยบายการคลังจะ
ใช้เพือ่ สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพในระยะยาว
2) ภายใต้สกุล เงินบาท ธปท. จะเข้าดูแลและเสถียรภาพของค่าเงินบาท โดยในงานวิจยั นี้จะ
อาศัยแนวคิดการเข้าดูแลค่าเงินบาทของธปท. เช่นเดียวกับจากวิจยั ก่อนหน้า Sukanya (2010) 18 โดยกําหนดว่า
หากค่าเงินบาทในช่วง 1 ไตรมาสก่อนหน้าเปลี่ยนแปลง ไปเกินกว่าร้อยละ 3 ธปท. จะดําเนินการเข้าทําการ
แทรกแซงค่าเงินบาท เพื่อให้ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 3 และหากค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง
จากช่วง 2 ไตรมาสก่อนหน้าเกินกว่าร้อยละ 5 ธปท. จะเข้าทําการแทรกแซงค่าเงินบาท เพื่อให้ค่าเงินบาท
เปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 5
3) ภายใต้สกุลเงิน ACU กําหนดให้ธนาคารกลางของประเทศสมาชิกเข้าดําเนินการ
แทรกแซงค่าเงิน เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน ACU ในลักษณะเดียวกับการรักษาเสถียรภาพของค่าเงินบาท
ตามข้อ 2) แสดงตามสมการที่ (7.2)
7.3.2 ผลการศึกษา Simulation นโยบายการเงินภายใต้ ค่าเงินบาท และ ACU
 ผลการทํา Simulation ทั้งกรณี แบบจําลองค่าเงินบาท THB Simulation และแบบจําลอง
ACU Simulation ตัวแปรมหภาคเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับกรณี ฐานซึ่ งเป็ นข้อมูล
จริ ง (Real Data) และหากเปรี ยบเทียบผลกระทบจากการใช้นโยบายการเงินต่อตัวแปร

ภาคผนวก ง
การกําหนดสัดส่ วนการเปลี่ยนแปลงค่าเงินเพื่อเข้าทําการแทรกแซงของธนาคารแห่ งประเทศไทยได้แนวคิดจากวิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโทของ
Sukanya Leelarwerachai เรื่ อง Implication and Policy Response of Capital Flows on Monetary and Macroeconomic: Evidence from Thailand
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ค.ศ. 2011
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เศรษฐกิจมหภาคในช่วงปี 2536 – 2554 (ค.ศ. 1993 – 2011) ภายใต้ 2 สกุลเงิน (เงินบาท
และสกุล ASEAN-5) พบว่า
 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Real GDP Growth) ของไทย ในช่วงปี 2536-2554
สําหรับกรณี ฐานขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
และจากผล Simulation โดยมีการใช้นโยบายการเงินเข้าแทรกแซงค่าเงินภายใต้
สกุลเงินบาท Real GDP Growth ของไทยจะขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับร้อยละ 0.72 ซึ่ง
ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกรณี ฐาน ขณะที่ภายใต้สกุลเงินร่ วม ACU Real GDP
Growth ของไทยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.73 หรื อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.01 เมื่อ
เทียบกับกรณี ฐาน (ตามตาราง 7.7)
 มูลค่ าการส่ งออกที่แท้จริง (Real Export Value) ในช่วงปี 2536-2554 กรณี ฐาน
ขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับร้อยละ 1.54 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และจากผล
Simulation โดยมีการใช้นโยบายการเงินเข้าแทรกแซงค่าเงิน ภายใต้สกุลเงินบาท
มูลค่าการส่ งออกที่แท้จริ งจะขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับร้อยละ 1.63 หรื อขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.09 เมื่อเทียบกับกรณี ฐาน ขณะที่ภายใต้สกุลเงินร่ วม ACU มูลค่าการ
ส่ งออกที่แท้จริ งจะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 1.63 หรื อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09
เมื่อเทียบกับกรณี ฐาน
 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทย (SET Index) ในช่วงปี 2536-2554 กรณี ฐาน SET Index
ขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับ 0.01 และจากผล Simulation โดยมีการใช้นโยบายการเงินเข้า
แทรกแซงค่าเงิน ภายใต้สกุลเงินบาท SET Index จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ0.15 หรื อ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.14 เมื่อเทียบกับกรณี ฐาน ขณะที่ภายใต้สกุลเงินร่ วม ACU
SET Index จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.16 หรื อขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.15 เมื่อ
เทียบกับกรณี ฐาน
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 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ในช่วงปี 2536-2554 กรณี ฐาน อัตราเงินเฟ้ อขยายตัวเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 0.85 และจากผล Simulation โดยมีการใช้นโยบายการเงินเข้าแทรกแซง
ค่าเงิน ภายใต้สกุลเงินบาท อัตราเงินเฟ้ อของไทยจะขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับร้อยละ
0.85 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับกรณี ฐานขณะที่ภายใต้สกุลเงินร่ วม ACU
อัตราเงินเฟ้ อของไทยจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.85 ซึ่ งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับ
กรณี ฐาน
 ผลจากการศึกษาด้วยแบบจําลอง VAR ภายใต้การทํา Simulation โดยการเข้าแทรกแซง
เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินสะท้อนถึงประโยชน์โดยรวมต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
ได้แก่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่ งออกสิ นค้า และดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี ฐาน (ข้อมูล จริ ง) ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบผลการทํา
Simulation ภายใต้สกุลเงินบาทกับสกุลเงินร่ วม ACU พบว่า ผลการวิเคราะห์ที่ได้อยูใ่ น
ระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยจะมีเพียงผลกระทบต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ภายใต้สกุล เงินร่ วม ACU ที่ขยายตัวมากกว่าระบบเศรษฐกิจภายใต้
สกุลเงินบาท
 อนึ่ง ผลจากการศึกษาที่ได้จากแบบจําลอง VAR และการทํา Simulation เป็ นการศึกษา
ที่เน้นพฤติกรรม และความสัมพันธ์ของตัวแปรมหภาคในอดีต เพื่ออธิ บายผลของการ
เข้าร่ วมสกุลเงิน ACU ในอนาคต โดยแบบจําลองดังกล่าว ไม่ได้รวมผลกระทบภายนอก
(Externality) เข้าไว้ในการศึกษา ทั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั คาดว่า หากผลกระทบภายนอกเชิงบวก
(Positive Externality) จากการเข้าร่ วมสกุลเงิน ACU มีมากกว่าผลกระทบภายนอกเชิงลบ
(Negative Externality) ก็อาจจะทําให้ระบบเศรษฐกิจของไทยสามารถขยายตัวได้มาก
ยิง่ ขึ้นกว่าที่ผลที่ได้จากการศึกษาของงานวิจยั นี้
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ตารางที่ 7.7 : เปรี ยบเทียบผล Simulation การใช้ นโยบายการเงินภายใต้ สกุลเงินบาทและสกุลเงินร่ วม ACU
ตัวแปรมหภาค
(ปี 2536-2554)
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
(Real GDP Growth)
อัตราขยายตัวมูลค่าส่งออกที่แท้จริ ง
(Real Export Growth)
อัตราขยายตัวดัชนีหลักทรัพย์
(SET Index Growth)
อัตราเงินเฟ้ อ
(Inflation Rate)
ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

Base Case
(% qoq)

สกุลเงินบาท
(THB)
Avg growth Different
From Base
(%qoq)

สกุลเงินร่ วมอาเซียน (ACU)
Avg growth
(%qoq)

Different
From Base

0.72

0.72

0.00

0.73

0.01

1.54

1.63

0.09

1.63

0.09

0.01

0.15

0.14

0.16

0.15

0.85

0.85

0.00

0.85

0.00

ภาพที่ 7.2 : Simulation อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย (DLNRGDPSA)
% qoq

6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
Actual

-4.00

THB Simulation
ACU Simulation

-6.00
-8.00

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ภาพที่ 7.3 : Simulation อัตราการขยายตัวการส่ งออกทีแ่ ท้จริงของไทย (DLNRXSA)
% qoq

15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00

Actual
THB Simulation
ACU Simulation

-15.00

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั

ภาพที่ 7.4 : Simulation อัตราการขยายตัวดัชนีหลักทรัพย์ไทย (DLNSETSA)
% qoq

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00

Actual

-30.00

THB Simulation
ACU Simulation

-40.00
-50.00

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ภาพที่ 7.5 : Simulation อัตราเงินเฟ้อ (DLNCPISA)
% qoq

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-1.00
-2.00
-3.00

Actual
THB Simulation
ACU Simulation

-4.00

ที่มา: ประมวลผลโดยคณะผูว้ จิ ยั
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บทที่ 8
การสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปต่ อการริเริ่มสกุลเงินร่ วม
8.1

การสํ ารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปในทุกภาคของประเทศ

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
ทั้งหมด 5 ภูมิภาค ได้แก่ ได้แก่ (1) กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล (2) ภาคเหนือ (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4) ภาค
ตะวันออก และ (5) ภาคใต้ คิดเป็ นจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 3,000 คน ซึ่ งผลการสํารวจมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 8.1: จํานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
1,401
1,599
3,000

ร้ อยละ
46.7
53.3
100.0

จากตารางที่ 8.1 พบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,000 คน เมื่อจําแนกตามเพศพบว่า เพศชายมี
จํานวน 1,401 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.7 และเพศหญิงจํานวน 1,599 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.3
ตารางที่ 8.2 : จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ
อายุ
15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
898
705
963
392
42
3,000
115

ร้ อยละ
29.9
23.5
32.1
13.1
1.4
100.0

จากตารางที่ 8.2 พบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,000 คน เมื่อจําแนกตามอายุพบว่า กลุ่มช่วงอายุ
มากที่สุดคือ 35-44 ปี จํานวน 963 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.1 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-24 ปี และอันดับ 3 คือกลุ่ม
อายุ 25-34 ปี มีจาํ นวน 898 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.9 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.3 : จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
1,185
1,386
398
31
3,000

ร้ อยละ
39.5
46.2
13.3
1.0
100.0

จากตารางที่ 8.3 พบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,000 คน เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
พบว่า ระดับการศึกษาสู งสุ ดของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1,386 คน คิดเป็ นร้อยละ
46.2 รองลงมาคือระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 1,185 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.5 และอันดับ 3 คือ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีจาํ นวน 398 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.4 : จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย หรื อแยกกันอยู่
รวม

จํานวน (คน)
1,560
1,298
142
3,000
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ร้ อยละ
52.0
43.3
4.7
100.0

จากตารางที่ 8.4 พบว่าจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,000 คน เมื่อจําแนกตามสถานภาพ พบว่า
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสดจํานวน 1,560 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ
สถานภาพสมรสจํานวน 1,298 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.3 และหย่าร้าง/หม้าย หรื อแยกกันอยู่ น้อยที่สุดจํานวน 142
คน คิดเป็ นร้อยละ 4.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.5 : จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามภูมภิ าคและอาชีพ
ภูมภิ าค
นักเรี ยน/ ข้าราชการ
นักศึกษา
กรุ งเทพและปริ มณฑล
150
90
(38.9)
(23.3)
ภาคเหนือ
124
94
(32.7)
(24.8)
ภาค
359
394
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ
(25.9)
(28.4)
ภาคตะวันออก
92
69
(33.2)
(24.9)
ภาคใต้
205
98
(35.8)
(17.1)
รวม
930
745
(31.0)
(24.8)
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ ( ) คือ เปอร์เซ็นต์

อาชีพ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน
36
(9.3)
39
(10.3)
100
(7.2)
25
(9.0)
71
(12.4)
271
(9.0)

รวม
ธุรกิจ
ส่วนตัว
64
(16.6)
85
(22.4)
520
(37.5)
66
(23.8)
137
(23.9)
872
(29.1)

เกษตรกรรม

อื่นๆ

4
(1)
5
(1.3)
4
(0.3)
0
(0)
6
(1)
19
(0.6)

42
(10.9)
32
(8.4)
8
(0.6)
25
(9)
56
(9.8)
163
(5.4)

386
(100)
379
(100)
1,385
(100)
277
(100)
573
(100)
3,000
(100)

จากตารางที่ 8.5 พบว่าเมื่อจําแนกกลุ่มตัวอย่างตามทิ่อยูอ่ าศัยและอาชีพพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามอาศัย
อยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑลส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยนและนักศึกษามีจาํ นวน 150 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 38.9
ของจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 386 คน สําหรับภาคเหนื อผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พนักเรี ยนนักศึกษา
มากที่สุดจํานวน 124 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 32.7 ของจํานวนกลุ่มตัวอย่างจํานวน 379 คน ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการมีจาํ นวน 394 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 28.4 ของ
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จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 1,385 คน ภาคตะวันออกผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามีจาํ นวน
92 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.2 ของกลุ่มตัวอย่าง 277 คน และสําหรับภาคใต้ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
มีอาชีพนักเรี ยน\นักศึกษา มีจาํ นวน 205 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 35.8 ของกลุ่มตัวอย่าง 573 คน
ตารางที่ 8.6 : จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้
.

รายได้
ไม่มีรายได้
น้อยกว่า 5,000 บาท
5,001-20,000 บาท
20,001-50,000 บาท
50,001-100,000 บาท
มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
569
249
924
1,054
174
30
3,000

ร้ อยละ
19.0
8.3
30.8
35.1
5.8
1.0
100.0

จากตารางที่ 8.6 จากจํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 3,000 คน เมื่อจําแนกตามรายได้ พบว่า รายได้ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้อยูใ่ นช่วง 20,001-50,000 บาท มีจาํ นวน 1,054 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.1
รองลงมามีรายได้อยูใ่ นช่วง 5,001-20,000 บาท จํานวน 924 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.8 และอันดับ 3 ไม่มีรายได้มี
จํานวน 569 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 8.7 : จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความสามารถด้ านภาษาต่ างประเทศ 19
18

ภาษาต่ างประเทศ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย)
ภาษามลายู (บาฮาซารี เยา)
ภาษาฟิ ลิปิโน่ (ฟิ ลิปปิ นส์)
ภาษาเวียดนาม
ภาษาพม่า
อื่นๆ

จํานวน (คน)
2,708
265
115
36
90
22
5
74
1
8
11
178

ร้ อยละ
77.1
7.5
3.3
1.0
2.6
0.6
0.1
2.1
0.0
0.2
0.3
5.1

จากตารางที่ 8.7 จําแนกตามความสามารถด้านภาษาต่างประเทศพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู้ดา้ น
ภาษาภาษาอังกฤษมากที่สุด มีจาํ นวน 2,708 คน รองลงมาคือภาษาจีน มีจาํ นวน 265 คน และอันดับ 3 คือ
ภาษาญี่ปุ่น มีจาํ นวน 115 คน ตามลําดับ
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ทั้งนี้ การสอบถามความรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามไม่ได้วดั ว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้อยูใ่ นระดับใด อาทิเช่น ผูท้ ่ีมีความรู ้ภาษาอังกฤษ 77.1%
มีระดับความรู้มาก ปานกลาง หรื อ น้อย ในระดับใด
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ตารางที่ 8.8 : จํานวนและร้ อยละของสื่ อการรับข้ อมูลข่ าวสารเกีย่ วกับอาเซียนของกลุ่มตัวอย่าง
สื่ อ
หนังสื อพิมพ์
วิทยุ
โทรทัศน์
เอกสารเผยแพร่ ต่างๆ
เว็บไซต์ต่างๆ
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
151
73
2,447
61
222
46
3,000

ร้ อยละ
5.0
2.4
81.6
2.0
7.4
1.5
100

จากตารางที่ 8.8 พบว่าสื่ อการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซี ยนของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดคือโทรทัศน์
จํานวน 2,447 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.6 รองลงมาคือเว็บไซต์ต่างๆ และหนังสื อพิมพ์ จํานวน 222 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 7.4 และ 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับอาเซียนของประชาชนในแต่ ละภาคของประเทศไทย
ตารางที่ 8.9 : คะแนนความรู้ เกีย่ วกับอาเซียนของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามภูมภิ าค
ภูมภิ าค
กรุ งเทพและปริ มณฑล
ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

จํานวน (คน)
386
379
1,385
277
573
3,000
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คะแนนเฉลีย่
5.759
4.924
7.064
6.061
6.236
6.009

จากตารางที่ 8.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอาเซี ยนมากที่สุด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.064 รองลงมาคือภาคใต้ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 6.236 และน้อยที่สุดคือ ภาคเหนือ
ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.924 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.10 : ระดับความรู้เกีย่ วกับอาเซียนของกลุ่มตัวอย่ าง
ระดับความรู้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

จํานวน(คน)
56
276
2,168
500
3,000

ร้ อยละ
1.9
9.2
72.3
16.7
100

จากตารางที่ 8.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนอยูใ่ นระดับปานกลาง จํานวน
2,168 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ มีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก มีจาํ นวน 500 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.7
และอันดับ 3 คือ มีคะแนนอยูใ่ นระดับน้อย มีจาํ นวน 276 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.11: Crostab ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ เกีย่ วกับอาเซียนกับความคิดเห็นการใช้ สกุลเงิน
ร่ วมอาเซียน
ระดับความรู้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
ไม่ แน่ ใจ
9
23
24
(16.1)
(41.1)
(42.9)
43
98
135
(15.6)
(35.5)
(48.9)
847
787
534
(39.1)
(36.3)
(24.6)
193
173
134
(38.6)
(34.6)
(26.8)
1,092
1,081
827
(36.4)
(36)
(27.6)
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รวม
56
(100)
276
(100)
2,186
(100)
500
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
102.131 a
103.715

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.000

df

46.514
3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 15.44.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.11 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา พบว่า ค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กบั
ความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.12 : Crosstab ความสั มพันธ์ ระหว่ างอาชี พกับความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
อาชี พ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
รวม

ความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน

เห็นด้ วย

ไม่ เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ

326
(35.1)
269
(36.1)
89
(32.8)
353
(40.5)
6
(31.6)
49
(30.1)
1,092
(36.4)

328
(35.3)
245
(32.9)
116
(42.8)
329
(37.7)
9
(47.4)
54
(33.1)
1,081
(36)

276
(29.7)
231
(31)
66
(24.4)
190
(21.8)
4
(21.1)
60
(36.8)
827
(27.6)
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รวม
930
(100)
745
(100)
271
(100)
872
(100)
19
(100)
163
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
36.357a
36.425
2.601

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.107

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5.24.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : อาชีพและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : อาชีพและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.12 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่า ค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นการใช้
สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.13 : Crosstab ความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับการศึกษากับความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม

ความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
ไม่ แน่ ใจ
439
432
314
(37)
(36.5)
(26.5)
514
498
374
(37.1)
(35.9)
(27)
133
139
126
(33.4)
(34.9)
(31.7)
6
12
13
(19.4)
(38.7)
(41.9)
1,092
1,081
827
(36.4)
(36)
(27.6)
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รวม
1,185
(100)
1,386
(100)
398
(100)
31
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
715.354 a
709.425
8.918

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.003

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 76.36.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ระดับการศึกษาและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ระดับการศึกษาและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.13 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่ น้อย
กว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็น
การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.14 : Crosstab ความสั มพันธ์ ระหว่ างภูมภิ าคกับความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
ภูมภิ าค
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

ความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
ไม่ แน่ ใจ
82
163
141
(21.2)
(42.2)
(36.5)
68
61
250
(17.9)
(16.1)
(66)
775
453
157
(56)
(32.7)
(11.3)
70
114
93
(25.3)
(41.2)
(33.6)
97
290
186
(16.9)
(50.6)
(32.5)
1,092
1,081
827
(36.4)
(36)
(27.6)
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รวม
386
(100)
379
(100)
1,385
(100)
277
(100)
573
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
9.423a
9.536
4.770

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
.151
.146

1

.029

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 8.55.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ภูมิภาคและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ภูมิภาคและความคิดเห็นการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.14 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.151 ซึ่ งมีคา่
มากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ภูมิภาคไม่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็น
การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.15 : Crosstab ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับอาเซียนจําแนกตามเพศ

คะแนนความรู ้

เพศ

จํานวน
(คน)

ค่ าเฉลี่ย

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

T - test

Sig.
(2-tailed)

ชาย
หญิง

1,401
1,599

6.2584
6.4772

1.4732
1.3506

-4.243

0.000*

* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนของเพศชายกับเพศหญิงไม่แตกต่างกัน
H1 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนของเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน
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จากตารางที่ 8.15 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 มีคา่ น้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก ดังนั้นสามารถสรุ ปได้วา่ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของ
เพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน
ตารางที่ 8.16 : Crosstab ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับอาเซี ยนจําแนกตามอายุ
ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ
คะแนนความรู ้

15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

898
705
963
392
42

6.223
6.089
6.630
6.594
6.524

LSD Test
Sum Of Square
คะแนนความรู้ Between Group
160.92
Within Group
5,828.205
Total
5,989.125
* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05

df
4
2,995
2,999

Mean Square
40.230
1.946

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.478
1.517
1.309
1.191
1.017
F
20.673

Sig
0.000*

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนจําแนกตามช่วงอายุไม่แตกต่างกัน
H1 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนจําแนกตามช่วงอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่
จากตารางที่ 8.16 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาค่า P-value เท่ากับ 0.000 มีคา่ น้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก จึงสามารถสรุ ปได้วา่ คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนของแต่ละกลุ่มอายุ
แตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบเซิ งซ้อนด้วยวิธี LSD พบว่าโดยส่ วนใหญ่
ช่วงอายุแตกต่างกันจะได้คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน เช่น กลุ่มอายุ 15-24 ปี คะแนนเฉลี่ยแตกต่างจากกลุ่มอายุ
35 - 40 ปี และ 45 - 60 ปี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 8.17 : ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับอาเซียนจําแนกตามภูมภิ าค (Crosstab)
ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ
คะแนนความรู ้

กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

386
379
1385
277
573

5.759
4.624
7.064
6.061
6.236

LSD Test
Sum Of Square
1,641.319
คะแนนความรู้ Between Group
4,347.806
Within Group
5,989.125
Total
* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05

df
4
2,995
2,999

Mean Square
410.330
1.452

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.798
1.434
0.695
1.534
1.327
F
282.657

Sig
0.000*

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามภูมิภาค
H1 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามภูมิภาค
จากตารางที่ 8.17 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 มีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก จึงสามารถสรุ ปได้วา่ คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซียนของ
แต่ละภูมิภาคแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ สําหรับผลการวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบเซิ งซ้อนด้วยวิธี LSD พบว่า
โดยส่ วนใหญ่ภูมิภาคแตกต่างกัน จะได้คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน เช่น ภาคเหนือ แตกต่างจากภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยจะพบว่าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อได้คะแนน
เฉลี่ย 7.064 และภาคเหนือ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.923
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ตารางที่ 8.18 : Crosstab ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับอาเซี ยนจําแนกตามอาชี พ
ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ
คะแนนความรู ้

นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

930
745
271
872
19
163

6.219
6.686
6.413
6.381
5.474
5.853

LSD Test
Sum Of Square
154.860
คะแนนความรู้ Between Group
5,834.265
Within Group
5,989.125
Total
* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05

df
5
2,994
2,999

Mean Square
30.972
1.949

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.475
1.161
1.403
1.435
1.679
1.634
F
15.894

Sig
0.000*

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอาชีพ
H1 : คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอาชีพ
จากตารางที่ 8.18 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 0.000 มีคา่ น้อยกว่า
ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก จึงสามารถสรุ ปได้วา่ คะแนนความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนของแต่ละ
กลุ่มอาชีพแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ สําหรับผลการวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบเซิ งซ้อนด้วยวิธี LSD พบว่า
โดยจะพบว่าอาชีพแตกต่างกันจะได้คะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันทุกอาชีพ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยจะพบว่า
คะแนนเฉลี่ยสู งสุ ดคืออาชีพข้าราชการ ได้คะแนนเฉลี่ย 6.686 และตํ่าสุ ดคือ อาชีพเกษตรกร ได้คะแนนเฉลี่ย
5.473
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ตอนที่ 3 : ทัศนคติของประชาชนผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ยในทุกภาคของประเทศต่ อการริเริ่มสกุลเงินร่ วม
ตารางที่ 8.19 : จํานวนและร้ อยละของความคิดเห็นต่ อการริเริ่มสกุลเงินร่ วม ในปี 2558 ทีป่ ระเทศไทยจะเข้ าสู่
การเป็ นประชาคมอาเซียน
ความพร้ อม
1. พร้อม
2. ไม่พร้อม
3. ไม่แน่ใจ
รวม

จํานวน
1,018
1,233
749
3,000

ร้ อยละ
33.9
41.1
25.0
100

จากตารางที่ 8.19 พบว่า โดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเทศไทยยังไม่พร้อม
ต่อการริ เริ่ มสกุลเงินร่ วมในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซียน ซึ่ งมีจาํ นวน 1,233 คนจาก
ทั้งหมด 3,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.1
ตารางที่ 8.20 : Crosstab ความสั มพันธ์ ระหว่ างความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนกับความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วม
อาเซียนในปี 2558
ระดับความรู้
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
รวม

ความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
ไม่ แน่ ใจ
13
22
21
(23.2)
(39.3)
(37.5)
55
102
119
(19.9)
(37)
(43.1)
765
914
489
(35.3)
(42.2)
(22.6)
185
195
120
(37)
(39)
(24)
1,018
1,233
749
(33.9)
(41.1)
(25)
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รวม
56
(100)
276
(100)
2,168
(100)
500
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
67.905 a
64.071
31.472

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.000

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 13.98.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.20 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กบั
ความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.21: Crosstab ความสั มพันธ์ ระหว่ างอาชี พกับความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
อาชีพ
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
รวม

ความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
ไม่ แน่ ใจ
317
360
253
(34.1)
(38.7)
(27.2)
234
318
193
(31.4)
(42.7)
(25.9)
81
146
44
(29.9)
(53.9)
(16.2)
338
338
196
(38.8)
(38.8)
(22.5)
6
4
9
(31.6)
(21.1)
(47.4)
42
67
54
(25.8)
(41.1)
(33.1)
1,081
1,233
749
(33.9)
(41.1)
(25)
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รวม
930
(100)
745
(100)
271
(100)
872
(100)
19
(100)
163
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
48.197a
47.785
.412

10
10

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.521

df

3000

a. 1 cells (5.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.74.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : อาชีพและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : อาชีพและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.21 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมในการ
ใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.22 Crosstab ความสั มพันธ์ ระดับการศึกษาและความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม

ความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
พร้อม
ไม่พร้อม
ไม่แน่ใจ
422
457
306
(35.6)
(38.6)
(25.8)
467
595
324
(33.7)
(42.9)
(23.4)
123
168
107
(30.9)
(42.2)
(26.9)
6
13
12
(19.4)
(41.9)
(38.7)
1,081
1,233
749
(33.9)
(41.1)
(25)
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รวม
1,185
(100)
1,386
(100)
398
(100)
31
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
11.813a
11.884
2.481

6
6

Asymp. Sig.
(2-sided)
.066
.065

1

.115

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7.74.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ระดับการศึกษาและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ระดับการศึกษาและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.22 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.066 ซึ่ งมีคา่
มากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กบั ความ
พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.23 : Crosstab ความสั มพันธ์ ภูมิภาคและความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
ภูมภิ าค
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

ความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
พร้ อม
ไม่ พร้ อม
ไม่ แน่ ใจ
66
184
136
(17.1)
(47.7)
(35.2)
109
82
188
(28.8)
(21.6)
(49.6)
699
519
167
(50.5)
(37.5)
(12.1)
58
129
90
(20.9)
(46.6)
(32.5)
86
319
168
(15)
(55.7)
(29.3)
1,081
1,233
749
(33.9)
(41.1)
(25)
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รวม
386
(100)
379
(100)
1,385
(100)
277
(100)
573
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
507.647 a
521.532
16.167

8
8

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.000

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 69.16.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ภูมิภาคและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ภูมิภาคและความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.23 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ภูมิภาคมีความสัมพันธ์กบั ความพร้อมใน
การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.24 : ความคิดเห็นต่ อการเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
การเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
1. 1-5 ปี ภายหลังปี 2558
2. 6-10 ปี ภายหลังปี 2558
3. 11-15 ปี ภายหลังปี 2558
4. อื่นๆ
รวม

จํานวน
784
1,474
662
80
3,000

ร้ อยละ
26.1
49.1
22.1
2.7
100

ตารางที่ 8.24 พบว่าโดยส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าควรเริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน 6 - 10
ปี ภายหลังปี 2558 ซึ่งมีจาํ วนทั้งสิ้ น 1,474 คน จากทั้งหมด 3,000 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.1
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ตารางที่ 8.25 : Crosstab ความสั มพันธ์ ความรู้เกีย่ วกับอาเซียนและความไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
ในปี 2558
ระดับความรู ้

น้อยที่สุด
น้อย
มาก
มากที่สุด
รวม

ความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558 ควรจะใช้เมื่อใด
1-5 ปี
6-10 ปี ภายหลังปี 11-20 ปี ภายหลัง
อื่นๆ
ภายหลังปี 2558
2558
ปี 2558
15
15
26
0
(26.8)
(26.8)
(46.4)
(0)
71
96
103
6
(25.7)
(34.8)
(37.3)
(2.2)
556
1108
439
65
(25.6)
(51.1)
(20.2)
(3)
142
255
94
9
(28.4)
(51)
(18.8)
(1.8)
784
1,474
662
80
(26.1)
(49.1)
(22.1)
(2.7)

รวม

56
(100)
276
(100)
2168
(100)
500
(100)
3,000
(100)

Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
74.409a
69.984
16.189

9
9

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.000

df

3000

a. 1 cells (6.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.49.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.25 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีคา่
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กบั
ความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 8.26 : Crosstab ความสั มพันธ์ ระหว่ างอาชี พกับความไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
รวม

ความไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558 ควรจะใช้ เมือ่ ใด
1-5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี ภายหลังปี
อื่นๆ
ภายหลังปี 2558
ภายหลังปี 2558
2558
288
380
239
23
(31)
(40.9)
(25.7)
(2.5)
219
376
129
21
(29.4)
(50.5)
(17.3)
(2.8)
59
136
67
9
(21.8)
(50.2)
(24.7)
(3.3)
172
490
187
23
(19.7)
(56.2)
(21.4)
(2.6)
2
9
8
0
(10.5)
(47.4)
(42.1)
(0)
44
83
32
4
(27)
(50.9)
(19.6)
(2.5)
784
1,474
662
80
(26.1)
(49.1)
(22.1)
(2.7)
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
70.359a
72.151
4.508

15
15

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.034

df

3000

a. 4 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .51.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : อาชีพและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : อาชีพและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
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รวม

930
(100)
745
(100)
271
(100)
872
(100)
19
(100)
163
(100)
3,000
(100)

จากตารางที่ 8.26 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาจากการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ
0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ อาชี พมีความสัมพันธ์กบั ความ
ไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.27 แสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างระดับการศึกษากับความไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี
2558 (Crosstab)
ระดับการศึกษา

ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
อื่นๆ
รวม

ความไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558 ควรจะใช้ เมือ่ ใด
1-5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี ภายหลังปี
อื่นๆ
ภายหลังปี 2558
ภายหลังปี 2558
2558
300
554
306
25
(25.3)
(46.8)
(25.8)
(2.1)
354
709
283
40
(25.5)
(51.2)
(20.4)
(2.9)
118
202
67
11
(29.6)
(50.8)
(16.8)
(2.8)
12
9
6
4
(38.7)
(29)
(19.4)
(12.9)
784
1,474
662
80
(26.1)
(49.1)
(22.1)
(2.7)
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
37.678a
32.089
5.719

9
9

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.017

df

3000

a. 1 cells (6.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .83.

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ระดับการศึกษาและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ระดับการศึกษาและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
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รวม

1,185
(100)
1,386
(100)
398
(100)
31
(100)
3,000
(100)

จากตารางที่ 8.27 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาจากการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000
ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั
ความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.28 : Crosstab ความสั มพันธ์ ภูมิภาคกับความไม่ พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558
ภูมิภาค

กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
รวม

ความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนในปี 2558 ควรจะใช้เมื่อใด
1-5 ปี
6-10 ปี
11-20 ปี ภายหลังปี
อื่นๆ
ภายหลังปี 2558
ภายหลังปี 2558
2558
108
158
105
15
(28)
(40.9)
(27.2)
(3.9)
156
119
104
0
(41.2)
(31.4)
(27.4)
(0)
272
852
252
9
(19.6)
(61.5)
(18.2)
(0.6)
96
108
44
29
(34.7)
(39)
(15.9)
(10.5)
152
237
157
27
(26.5)
(41.4)
(27.4)
(4.7)
784
1,474
662
80
(26.1)
(49.1)
(22.1)
(2.7)
Chi-Square Tests

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value
285.736 a
273.981
7.618

12
12

Asymp. Sig.
(2-sided)
.000
.000

1

.006

df

3000

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 7.39.
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รวม

386
(100)
379
(100)
1385
(100)
277
(100)
573
(100)
3,000
(100)

สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ภูมิภาคและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนไม่มีความสัมพันธ์กน
ั
H1 : ภูมิภาคและความไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนมีความสัมพันธ์กน
ั
จากตารางที่ 8.28 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P – Value เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ภูมิภาคมีความสัมพันธ์กบั ความไม่พร้อมใน
การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.29 : ปัจจัยสํ าคัญต่ อความพร้ อมหากมีการริเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน (เรียงลําดับ 3 ลําดับ)
ลําดับที่

ปัจจัย

จํานวน

ร้ อยละ

1

ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคมาก

1,099

36.6

2

มีสัดส่ วนทางการค้าภายในภูมิภาคมาก

1,061

35.4

3

มีเสถียรภาพและวินยั ทางการคลัง

1,022

33.4

ตารางที่ 8.29 แสดงลําดับปั จจัยสําคัญ 3 ลําดับ ต่อความพร้อมของอาเซี ยนหากมีการริ เริ่ มใช้สกุล
เงินร่ วมอาเซี ยน โดยปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดคือระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคมากมีจาํ นวน
กลุ่มตัวอย่าง 1,099 คนจาก 3,000 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.6 รองลงมาคือมีสัดส่ วนทางการค้าภายในภูมิภาค
มากมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 1,061 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 35.4 และอันดับ 3 คือการมีเสถียรภาพและวินยั
ทางการคลังมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 1,022 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 33.4 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.30 : ปัจจัยสํ าคัญต่ อความไม่ พร้ อมหากมีการริเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน (เรียงลําดับ 3 ลําดับ)
ลําดับที่
ปัจจัย
ด้านภาษาที่แตกต่างกัน
1
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของคนไทยยังไม่เพียงพอ
2
ข้อจํากัดด้านภาษาอังกฤษของคนไทย
3
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จํานวน
850
730
599

ร้ อยละ
28.3
24.3
20.0

ตารางที่ 8.30 แสดงลําดับปั จจัยสําคัญ 3 ลําดับ ต่อความไม่พร้อมของอาเซี ยนหากมีการริ เริ่ มใช้สกุล
เงินร่ วมอาเซียน โดยปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดคือด้านภาษาที่แตกต่างกันมีจาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 850 คนจาก 3,000
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 28.3 รองลงมาคือความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของคนไทยยังไม่เพียงพอ มีจาํ นวน
กลุ่มตัวอย่าง 730 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 24.3 และอันดับ 3 คือข้อจํากัดด้านภาษาอังกฤษของคนไทยมี
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 599 คน คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 20.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 8.31 : ค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนจากระดับความเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน
ด้ านต่ างๆ
ด้ านบริการ
1. ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ 20
2. ด้านการค้าและการลงทุน 21
3. ด้านวิกฤติการเงิน 22
4. ด้านต้นทุนการดําเนินการ 23
5. ด้านสังคม 24
19

20

21

22

23

ค่ าเฉลี่ย
3.464
3.731
3.247
3.246
3.103

ส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.385
0.424
0.435
0.488
0.487

การแปลความหมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 8.31 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าโดยรวมเกี่ยวกับด้านภาพรวมเศรษฐกิจ และ
ด้านการค้าและการลงทุน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนอยูใ่ นเกณฑ์มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และ 3.73
ตามลําดับ ขณะที่ดา้ นวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุนการดําเนินการและด้านสังคมอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 3.24 และ 3.10 ตามลําดับ
ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ ทําให้เศรษฐกิจไทยดีข้ ึน ขาดเสถียรภาพการดําเนิ นนโยบาย เพิ่มอํานาจการต่อรอง
กลายไปเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว มีอาํ นาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาอํานาจเพิ่มมากขึ้น เป็ นภาระในการเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่
ด้อยกว่า เช่น ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนี เซี ย และลดปัญหาความยากจนของไทย
21
ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุน ประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ เพิ่มระดับการเปิ ดประเทศ เพิ่มการกระจายสิ นค้าระหว่างกัน เพิ่มระดับการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน ทําให้ราคาสิ นค้าในประเทศลดตํ่าลง เป็ นตลาดร่ วมที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าในภูมิภาคได้ง่ายขึ้น
22
ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน ประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ ป้ องกันการเกิดวิกฤติการเงินของประเทศได้ ลดความผันผวนของค่าเงินบาท และ
ก่อให้เกิดความผันผวนทั้งตลาดเงินและตลาดหุ ้นมากขึ้น
23
ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนิ นการ ประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ ลดต้นทุนทางธุรกรรมด้านการเงิน ช่วยแก้ปัญหาในการพิมพ์ธนบัตรปลอม และ
ทําให้เกิดความสับสนในมูลค่าของเงิน
24
ความคิดเห็นด้านสังคม ประกอบด้วยคําถาม ได้แก่ มีความเป็ นสังคมอาเซี ยนมากขึ้น และขาดความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
20
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ตารางที่ 8.32 : ความคิดเห็นด้ านต่ างๆจําแนกตามอายุ
ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ
ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ 15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ด้ านการค้ าและการลงทุน 15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ด้ านวิกฤติการเงิน
15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ 15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
ด้ านสังคม
15-24 ปี
25-34 ปี
35-44 ปี
45-60 ปี
มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

898
705
963
392
42
898
705
963
392
42
898
705
963
392
42
898
705
963
392
42
898
705
963
392
42

3.476
3.388
3.509
3.468
3.381
3.752
3.671
3.762
3.715
3.698
3.252
3.197
3.290
3.228
3.198
3.238
3.152
3.301
3.306
3.135
3.061
3.075
3.134
3.139
3.405

0.361
0.410
0.737
0.403
0.387
0.433
0.449
0.409
0.385
0.391
0.472
0.462
0.422
0.431
0.494
0.472
0.520
0.455
0.506
0.607
0.447
0.522
0.451
0.538
0.751
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ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ

ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ Between Group
Within Group
Total
ด้ านการค้ าและการลงทุน Between Group
Within Group
Total
ด้ านวิกฤติการเงิน
Between Group
Within Group
Total
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ Between Group
Within Group
Total
ด้ านสังคม
Between Group
Within Group
Total

Sum Of Square

df

Mean Square

F

Sig

6.506
438.890
445.396
4.019
534.964
538.983
3.832
564.034
567.866
11.113
704.164
715.277
7.437
702.794
710.231

4
2,995
2,999
4
2,995
2,999
4
2,995
2,999
4
2,995
2,999
4
2,995
2,999

1.627
0.147

11.100

0.000*

1.005
0.179

5.625

0.000*

0.958
0.188

5.087

0.000*

2.778
0.235

11.817

0.000*

1.859
0.235

7.923

0.000*

* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอายุ
H1 : ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอายุ
H 0 : ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอายุ

H1 : ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอายุ
H 0 : ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอายุ

H1 : ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอายุ
H 0 : ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนินการ เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอายุ

H1 : ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนินการ เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอายุ
H 0 : ความคิดเห็นด้านสังคม เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอายุ

H1 : ความคิดเห็นด้านสังคมเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอายุ
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จากตารางที่ 8.32 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าค่า P-value เท่ากับ 0.000 มีค่า
น้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก สรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นทั้ง 5
ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุนการดําเนินการ และ
ด้านสังคม เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอายุ สําหรับผลการวิเคราะห์จากการ
เปรี ยบเทียบ เซิงซ้อนด้วยวิธี LSD พบว่า โดยส่ วนใหญ่กลุ่มอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นทั้ง 5 ด้านดังกล่าว
แตกต่างกัน เช่น ช่วงอายุ 15-24 ปี จะมีความคิดเห็นแตกต่างจากช่วงอายุ 25-34 ปี ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ตารางที่ 8.33 : ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ จําแนกตามภูมิภาค
ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ

ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ด้ านการค้ าและการลงทุน กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ด้ านวิกฤติการเงิน
กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
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จํานวน

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

386
379
1,385
277
573
386
379
1,385
277
573
386
379
1,385
277
573
386
379
1,385
277
573

3.225
3.565
3.620
3.218
3.297
3.505
3.843
3.870
3.588
3.541
3.040
3.376
3.380
3.105
3.051
2.910
3.390
3.463
3.060
2.941

0.445
0.323
0.254
0.503
0.370
0.519
0.440
0.310
0.477
0.394
0.525
0.392
0.339
0.518
0.408
0.564
0.373
0.295
0.564
0.515

ด้ านสังคม

386
379
1,385
277
573

กรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้

ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ
ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ Between Group
Within Group
Total
ด้ านการค้ าและการลงทุน Between Group
Within Group
Total
ด้ านวิกฤติการเงิน
Between Group
Within Group
Total
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ Between Group
Within Group
Total
ด้ านสังคม
Between Group
Within Group
Total

0.564
0.335
0.369
0.651
0.635

2.997
3.025
3.141
3.126
3.112

Sum Of Square

df

Mean
Square

F

Sig

92.467
352.929
445.396
77.314
461.670
538.983
74.757
493.109
567.866
179.975
535.302
715.277
8.929
701.302
710.231

4
2,995
2,999
4
2,995
2,999
4
2,995
2,999
4
2,995
2,999
4
2,995
2,999

23.117
0.118

196.172

0.000*

19.328
0.154

125.390

0.000*

18.689
0.165

113.512

0.000*

44.994
0.179

251.740

0.000*

2.232
0.234

9.533

0.000*

* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05
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สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามภูมิภาค
H1 : ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามภูมิภาค
H 0 : ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามภูมิภาค

H1 : ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามภูมิภาค
H 0 : ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามภูมิภาค

H1 : ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามภูมิภาค
H 0 : ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนินการ เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามภูมิภาค

H1 : ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนินการ เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามภูมิภาค
H 0 : ความคิดเห็นด้านสังคม เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามภูมิภาค

H1 : ความคิดเห็นด้านสังคมเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามภูมิภาค

จากตารางที่ 8.33 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าความคิดเห็นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุนการดําเนินการ และด้านสังคม
เมื่อจําแนกตามภูมิภาคแตกต่างกัน โดยค่า P-value เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก สําหรับผลการวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบเซิ งซ้อนด้วยวิธี LSD พบว่า ส่ วนใหญ่แต่ละภาค
มีความคิดเห็นสําหรับทั้ง 5 ด้านแตกต่าง เช่น ภาคเหนื อแตกต่างจากภาคตะวันออก และภาคใต้, กรุ งเทพฯและ
ปริ มณฑลแตกต่างจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เป็ นต้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
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ตารางที่ 8.34 : ความคิดเห็นด้ านต่ างๆจําแนกตามอาชี พ
ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ

ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
ด้ านการค้ าและการลงทุน นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
ด้ านวิกฤติการเงิน
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ
ด้ านสังคม
นักเรี ยน/นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่นๆ

จํานวน

ค่าเฉลี่ย

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

930
745
271
872
19
163
930
745
271
872
19
163
930
745
271
872
19
163
930
745
271
872
19
163
930
745
271
872
19
163

3.478
3.447
3.445
3.507
3.188
3.285
3.763
3.728
3.744
3.739
3.483
3.515
3.250
3.230
3.280
3.280
3.035
3.102
3.231
3.208
3.268
3.324
2.983
3.080
3.053
3.206
3.098
3.077
2.684
3.107

0.361
0.397
0.404
0.375
0.591
0.402
0.430
0.437
0.403
0.390
0.631
0.445
0.434
0.476
0.410
0.389
0.543
0.468
0.472
0.450
0.500
0.470
0.633
0.520
0.460
0.544
0.519
0.411
0.533
0.582
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ความคิดเห็นด้ านต่ างๆ
ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ Between Group
Within Group
Total
ด้ านการค้ าและการลงทุน Between Group
Within Group
Total
ด้ านวิกฤติการเงิน
Between Group
Within Group
Total
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ Between Group
Within Group
Total
ด้ านสังคม
Between Group
Within Group
Total

Sum Of Square
8.791
436.606
445.396
9.843
529.140
538.983
5.778
562.088
576.866
12.544
702.733
715.277
14.203
696.028
710.231

df
5
2,994
2,999
5
2,994
2,999
5
2,994
2,999
5
2,994
2,999
5
2,994
2,999

Mean Square
1.758
0.146

F
12.056

Sig
0.000*

1.969
0.177

11.139

0.000*

1.156
0.188

6.155

0.000*

2.509
0.235

10.689

0.000*

2.841
0.232

12.219

0.000*

* ปฎิเสธ H 0 ทีร่ ะดับนัยสํ าคัญ 0.05
สมมติฐานการทดสอบ
H 0 : ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอาชีพ
H1 : ความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอาชีพ
H 0 : ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอาชีพ

H1 : ความคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตาม

H 0 : ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอาชีพ

H1 : ความคิดเห็นด้านวิกฤติการเงิน เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอาชีพ
H 0 : ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนินการ เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอาชีพ

H1 : ความคิดเห็นด้านต้นทุนการดําเนินการ เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอาชีพ
H 0 : ความคิดเห็นด้านสังคม เมื่อใช้สกุลเงินร่ วมไม่แตกต่างกันเมื่อจําแนกตามอาชีพ

H1 : ความคิดเห็นด้านสังคมเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่เมื่อจําแนกตามอาชีพ
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จากตารางที่ 8.34 ผลการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาพบว่าความคิดเห็นทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุนการดําเนินการ และด้านสังคม
เมื่อจําแนกตามอาชีพ มีความแตกต่างกัน โดยค่า P-value เท่ากับ 0.00 มีค่าน้อยกว่าระดับนัยสําคัญ 0.05
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก และสําหรับผลการวิเคราะห์จากการเปรี ยบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี LSD พบว่า
โดยส่ วนใหญ่ แต่ละอาชีพมีความคิดเห็นทั้ง 5 ด้านดังกล่าวแตกต่างกัน เช่น นักเรี ยน/นักศึกษา มีความคิดเห็น
แตกต่างจากเกษตรกรรม และ พนักงานเอกชน, ข้าราชการมีความคิดเห็นแตกต่างจากคนทําธุ รกิจส่ วนตัว
เป็ นต้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
สรุปผลการสํ ารวจความคิดเห็นประชาชนทัว่ ไปจาก 5 ภูมิภาคทัว่ ประเทศ
กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายและหญิงเท่าๆกัน โดยมีอายุอยูใ่ นช่วง 35-44 มากที่สุด และพบว่าส่ วนใหญ่
มีระดับการศึกษาสู งสุ ดคือระดับปริ ญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างภูมิภาคอยูภ่ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือมากที่สุด
สําหรับการทดสอบความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของประชาชนในแต่ละภาคของประเทศไทย
พบว่า กลุ่มตัวอย่างภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องอาเซี ยนมากที่สุด รองลงมาคือภาคใต้ อันดับ 3
คือภาคตะวันออก และอันดับ 4 คือกรุ งเทพและปริ มณฑล ขณะที่ภาคเหนื อมีความรู้เกี่ยวกับเรื่ องอาเซียนน้อย
ที่สุด และหากพิจารณาความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนจําแนกตามเพศ พบว่ามีความแตกต่างกันเช่นเดียวกัน โดยพบว่า
เพศหญิงมีความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนมากกว่าเพศชาย หากพิจารณาความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนจําแนกตามช่วงอายุ
พบว่ามีความแตกต่างกันกัน โดยพบว่าช่วงอายุ 35 – 44 ปี มีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนมากที่สุด และน้อยที่สุดคือ
ช่วงอายุ 25 – 34 ปี และหากพิจารณาความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนจําแนกตามอาชีพ พบว่ามีความแตกต่างกันกัน
โดยพบว่าข้าราชการมีความรู ้เกี่ยวกับอาเซี ยนมากที่สุด และน้อยที่สุดอาชีพเกษตรกรรม
สําหรับทัศนคติของประชาชนทัว่ ไปต่อการริ เริ่ มสกุลเงินร่ วม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็น
ว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมต่อการเริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมในปี 2558 ซึ่ งไม่วา่ จะจําแนกตามระดับความรู ้ อาชีพ ระดับ
การศึกษาสู งสุ ด และภูมิภาค ความเห็นส่ วนใหญ่คิดว่าจะสามารถใช้ได้ 6-10 ปี ภายหลังปี 2558 โดยให้เหตุผล
สําคัญต่อความไม่พร้อมมากที่สุด คือ ด้านภาษาที่แตกต่างกัน รองลงมา คือ ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
ของคนไทยยังไม่เพียงพอ และอันดับ 3 คือ ข้อจํากัดด้านภาษาอังกฤษของคนไทย
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สํ าหรับของประชาชนทัว่ ไปต่ อความคิดเห็นการใช้ สกุลเงินร่ วม โดยแยกการวิเคราะห์ เป็ นด้ านต่ างๆ พบว่ า
ด้ านภาพรวมเศรษฐกิจ: กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าด้านภาพรวมเศรษฐกิจเมื่อใช้สกุลเงินร่ วม
อาเซียนอยูใ่ นเกณฑ์มาก เช่น ทําให้เศรษฐกิจของไทยดีข้ ึน เพิ่มอํานาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ และมี
อํานาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาอํานาจเพิม่ มากขึ้น เป็ นต้น
ด้ านการค้ าและการลงทุน: กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่าด้านการค้าและการลงทุนเมือ่ ใช้สกุล
เงินร่ วมอาเซียนอยูใ่ นเกณฑ์มาก เช่น การเพิ่มระดับการเปิ ดประเทศ การเพิ่มการกระจายสิ นค้าระหว่างกัน
การเพิ่มระดับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และ เป็ นตลาดร่ วมที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เป็ นต้น
ด้ านวิกฤติการเงิน: กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่าด้านวิกฤติการเงินเมื่อใช้สกุลเงินร่ วม
อาเซียนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง เช่น ป้ องกันการเกิดวิกฤตการเงินของประเทศได้ ขจัดความผันผวนของ
ค่าเงินบาท เป็ นต้น
ด้ านต้ นทุนการดําเนินการ: กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่าด้านต้นทุนการดําเนินการเมื่อใช้
สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงิน ช่วยแก้ปัญหาในการพิมพ์
ธนบัตรปลอม เป็ นต้น
ด้ านสั งคม: กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นว่าด้านสังคมเมื่อใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนอยูใ่ นเกณฑ์
ปานกลาง เช่น มีความเป็ นสากลมากขึ้น
หากพิจารณาความคิดเห็นด้านต่างๆ เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ ภูมิภาคและอาชีพ พบว่า เพศชายและ
หญิงมีความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านวิกฤติการเงิน และด้านต้นทุนการดําเนินการแตกต่างกัน กลุ่ม
อายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุน
การดําเนิ นการ ด้านสังคมแตกต่างกัน ภูมิภาคแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านการค้าและ
การลงทุน ด้านวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุนการดําเนินการ ด้านสังคมแตกต่างกันอาชีพแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ ด้านการค้าและการลงทุน ด้านวิกฤติการเงิน ด้านต้นทุนการดําเนินการ ด้านสังคม
แตกต่างกัน
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8.2

การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒติ ่ อการริเริ่มสกุลเงินร่ วม 25
24

จากการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 5 ท่านในสาขาต่างๆ ซึ่ งเป็ นผูท้ ่ีมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
และความรู ้เกี่ยวกับการใช้สกุลเงินร่ วม โดยมีรายชื่อและสรุ ปผลการสัมภาษณ์ ได้ดงั นี้
1. ดร. เชาว์ เก่งชน
2. ดร. ธนิต โสรัตน์
3. นาย ธเนศ วรศรัณย์
4. ผศ. ดร. นิธินนั ท์ วิศเวศวร
5. ดร. สุ ภสิ ทธิ์ จงเลิศธรรม

กรรมการผูจ้ ดั การ ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
รองอธิ การบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ประจําคณะบริ หารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT)

Q1: ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ หากประเทศไทยและอาเซียนจะใช้ สกุลเงินร่ วม เพราะเหตุใด
โดยรวมผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกัน คือ ไม่เห็นด้วยหากประเทศไทยและอาเซี ยนจะใช้สกุลเงินร่ วม
เพราะถึงแม้วา่ อาเซี ยนจะมีประชากรมากถึงกว่า 580 ล้านคน หรื อประมาณ 9% ของประชากรโลก แต่โดยรวม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีมูลค่าทางเศรษฐกิจหรื อ GDP รวมคิดเป็ นเพียงแค่ 2% ของโลกเท่านั้น ซึ่ งถือว่ายังมี
ขนาดเศรษฐกิจที่เล็กมาก และแต่ละประเทศยังมีระดับการพัฒนาและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่มีความแตกต่าง
กันมาก เนื่องจากหลายประเทศยังมีความต้องการการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคอีกเป็ น
จํานวนมากเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุน จึงมีการดําเนินนโยบายขาดดุลการคลังเป็ นส่ วนใหญ่ และยังขาด
การควบคุมระบบในการบริ หารและรักษาวินยั ทางการคลังที่ดีพอ ในขณะที่บางประเทศมีระดับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่สูง และมีการรักษาวินยั ทางการคลังอย่างเคร่ งครัด ด้วยลักษณะเช่นนี้ จึงเป็ นการยากที่ประเทศเหล่านี้
จะดําเนินนโยบายการเงินการคลังร่ วมกันภายใต้การใช้สกุลเงินร่ วมกันอย่างยัง่ ยืนได้ และยังอาจถูกแทรกแซง
จากภายนอก โดยเฉพาะการเก็งกําไรค่าเงินของกองทุนข้ามชาติได้ง่ายอีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้มีการเน้นยํ้าถึงปั จจัยด้านการเมืองการปกครองด้วย โดย ดร. สุ ภสิ ทธิ์ ฯ ให้ความเห็นว่า
ภาคการเมืองของกลุ่มประเทศในอาเซี ยนยังไม่มีความมัน่ คงและโปร่ งใสเพียงพอ จึงอาจเอื้ออํานวยต่อการ
คอร์ รัปชัน่ และการแทรกแซงระบบการเงิน/การธนาคารได้ และ ผศ. ดร. นิธินนั ท์ฯ เห็นว่า บางประเทศในกลุ่ม
25

การดําเนินการในส่ วนนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นจากภาคเอกชนและนักวิชาการเป็ นหลัก ดังนั้น จึงมิได้ทาํ การสัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิจากหน่ วยงานเชิง
นโยบาย เช่น ธนาคารแห่ งประเทศไทย เป็ นต้น
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อาเซี ยนยังขาดเสถียรภาพในภาคการเมืองการปกครอง จากการเปลี่ยนแปลงผูน้ าํ และนโยบายที่บ่อยเกินไป
โดยเฉพาะไทย และฟิ ลิปปิ นส์ จึงอาจส่ งผลต่อความเชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือในการบริ หารนโยบายการเงิน
การคลังร่ วมกันของอาเซี ยน
Q2: ท่ านคิดว่ า ประเทศไทย และอาเซียน พร้ อมหรือไม่ หากจะมีการริเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน เพราะเหตุใด
และข้ อใดคือความพร้ อม และความไม่ พร้ อมของประเทศไทย และของอาเซียน หากจะมีการริเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วม
ผูท้ รงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันว่า ไทยและกลุ่มประเทศอาเซี ยนยังไม่มีความพร้อมที่จะริ เริ่ มใช้สกุลเงิน
ร่ วมอาเซียน โดยมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้
1) ประเทศสมาชิกยังไม่มีอุดมการณ์ร่วม (Commitment) ที่เข้มแข็งเพียงพอในการบริ หารและรักษา
วินยั การเงินการคลังร่ วมกัน เนื่องจากแต่ละประเทศมีความเข้มแข็งทางการเมืองที่แตกต่างกัน จึงส่ งผลให้แต่ละ
ประเทศมีนโยบายการบริ หารที่แตกต่างกัน โดยประเทศที่ภาคการเมืองมีเสถียรภาพจะดําเนินนโยบายได้ดีกว่า
ในขณะที่ประเทศที่ภาคการเมืองยังไม่เข้มแข็งและมีวฒ
ุ ิภาวะเพียงพอจะยังคงให้ความสนใจกับฐานเสี ยงทาง
การเมืองโดยผ่านนโยบายประชานิยมเป็ นหลัก
2) ประเทศสมาชิกยังมีความเชื่อมัน่ ทางเศรษฐกิจที่ไม่แข็งแกร่ งเพียงพอ ค่าเงินของแต่ละประเทศ
ยังคงต้องพึ่งพาหลักทรัพย์หนุนหลัง เช่น ทองคํา พันธบัตร การลงทุน ฯลฯ ซึ่ งต่างจากสกุลเงินของสหรัฐ
อเมริ กาหรื อสหภาพยุโรปที่ค่าเงินไม่จาํ เป็ นต้องมีหลักทรัพย์หนุนหลัง แต่ข้ ึนกับความเชื่อมัน่ ของตลาด
3) ประเทศสมาชิกยังมีโครงสร้างพื้นฐาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้ อที่แตกต่าง
กันอยูม่ าก การที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันจะทําให้ขาดเครื่ องมือในการบริ หารเงินเฟ้ อ และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
อย่างคล่องตัวและมีประสิ ทธิ ภาพไป และ
4) ปริ มาณการค้าการลงทุนระหว่างกันภายในอาเซี ยนที่ยงั ไม่สูงพอ แตกต่างจากกลุ่มยูโรที่มีปริ มาณ
การค้าการลงทุนระหว่างกันภายในภูมิภาคสู งมาก ทั้งนี้ หากพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างประโยชน์ทางการค้าที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนในรู ปต้นทุนในการทําธุ รกรรมหรื อการทําธุ รกิจการค้าที่ลดลงกับ
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ผลเสี ยที่อาจลุกลามตามมาจากการผูกขาดการบริ หารนโยบายการเงินการคลังร่ วมกันนั้น จะเห็นว่า ไทยและ
อาเซียนยังไม่อยูใ่ นสถานะที่ควรจะริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมกัน
อย่างไรก็ดี ดร. สุ ภสิ ทธิ์ ฯ ได้ให้ความเห็นว่า ไทยมีความได้เปรี ยบในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และที่ดิน ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์ ที่มีทาํ เลที่ต้งั อยูต่ รงใจกลางของภูมิภาคและสามารถ
นําเข้าแรงงานราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะเอื้อต่อการเป็ นฐานของภาคการผลิตภายในภูมิภาค ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร. ธนิตฯ และคุณธเนศฯ ที่ได้สนับสนุนให้มีการใช้ Baht Zone คือ การใช้สกุลเงิน
บาทในการซื้ อขายสิ นค้าในภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอินโดจีน (CLMV) ที่มีการค้าชายแดนกับไทยใน
ปริ มาณมาก
Q3: ท่านคิดว่ า ในปี ใด (ช่ วงระยะเวลา เช่ น อีก 5 ปี หรือ 10 ปี ข้ างหน้ า) ทีป่ ระเทศไทยและอาเซียนจะสามารถ
เริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนได้
ผูท้ รงคุณวุฒิหลายท่านมีความเห็นแตกต่างกันไป แต่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ไม่ใช่ระยะเวลา
อันใกล้น้ ี โดย ดร. สุ ภสิ ทธิ์ ฯ ให้ความเห็นว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ไทยและอาเซี ยนจะสามารถใช้สกุลเงินร่ วม
อาเซี ยนได้ควรเป็ นระยะเวลามากกว่า 10 ปี นับจากนี้ และเห็นว่าในช่วงระหว่างนี้ประเทศไทยควรเร่ งพัฒนา
ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านฝี มือแรงงาน คุณภาพสิ นค้า เมืองท่า เทคโนโลยีการผลิตและ การวิจยั อย่างจริ งจัง
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
เช่นเดียวกับ ดร. ธนิ ตฯ ซึ่งเห็นว่าในอีก 10 ปี ข้างหน้า การค้าในระหว่างอาเซี ยนกับไทยจะมีมูลค่ากว่า ร้อยละ
60 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย และประเทศอื่นๆ ในอาเซี ยนจะมีมูลค่าการค้าเฉลี่ยในกลุ่มอาเซี ยนด้วยกัน
เกินกว่าครึ่ งหนึ่งของมูลค่าการค้าทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้ภาวะผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ สหรัฐและเงินยูโร
ภูมิภาคเอเชียจึงจะกลายเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่ งในเวลานั้น การใช้สกุลเงินอาเซียนอาจจะเป็ น
ผลดีต่อประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ดร.ธนิ ตฯ และคุณธเนศฯ ได้เน้นยํ้าถึงบทบาทของจีนด้วยเช่นกัน โดยเห็นว่า
ในอีก10 ปี ข้างหน้า จีนจะกลายเป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก ขณะที่อาเซี ยนและจีนจะมีการเชื่อมโยง
(Connectivity) ในทุกมิติ ดังนั้น แนวโน้มที่สกุลเงินหยวน จะมีบทบาทในการเป็ นสกุลเงินหลักในอาเซี ยนจึงมี
ความเป็ นไปได้สูง และควรผลักดันให้สกุลเงินหยวนเป็ นสกุลเงินหลักในการค้าขายระดับโลก
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ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผศ. ดร. นิธินนั ท์ฯ ให้ความเห็นว่า ไม่จาํ เป็ นต้องมีการกําหนดเวลาที่ชดั เจน แต่ได้เน้นถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับและความพร้อมของประเทศต่างๆ เป็ นสําคัญ และเห็นว่า การริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมต้องมีการ
ประสานกับประเทศจีนและอินเดียให้รับรู ้ดว้ ย ซึ่ งอาจอยูใ่ นรู ปแบบของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ ASEAN+3 หรื อ
ASEAN+6 ในอนาคต และได้ยกตัวอย่างประสบการณ์จากกลุ่มยูโรที่ยงั จําเป็ นต้องรอเวลาเตรี ยมการอีกถึง 2 ปี
กว่านับจากวันที่ได้มีการประกาศใช้ จึงจะสามารถเริ่ มใช้ได้และมีเงินหมุนเวียนเพียงพอ นอกจากนี้ ยังต้องมีการ
ปรับระบบบัญชี คือ ต้องมี 2 บัญชีจนกว่ารายการการค้าทุกรายการจะสามารถแปลงเป็ นอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินร่ วมอาเซียน (Currency Conversion) ได้เรี ยบร้อย และสอดคล้องกับระบบบัญชีสากล (Global Accounting
Standard) รวมถึงต้องมีขา้ ราชการ นักตรวจสอบบัญชี (Professional Accountant) รับผิดชอบอีกด้วย
Q4: ท่ านคิดว่ า หากจะมีการริเริ่มใช้ สกุลเงินร่ วมโดยการรวมตัวเพียง 5 ประเทศ ได้ แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
อินโดนีเซีย สิ งคโปร์ จะเป็ นไปได้ หรือไม่ และถ้ าไม่ ควรมีเพียง 5 ประเทศ ดังนั้น ประเทศใดไม่ ควรนําเข้ ามารวม
และ/หรือควรพิจารณาเพิม่ ประเทศใดเป็ นสมาชิกเพือ่ ใช้ สกุลเงินร่ วม เพราะเหตุใด
ผูท้ รงคุณวุฒิมีความคิดเห็นแตกต่างกันในมุมมองที่หลากหลาย โดย คุณธเนศฯ และ ดร. เชาว์ฯ มี
ความเห็นที่ตรงกันว่า ยังไม่น่าที่จะเป็ นไปได้ที่ประเทศทั้งห้าจะริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วม โดยได้ยกปั จจัยด้านความ
แตกต่างทางฐานะทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขัน และโครงสร้างรายได้ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
เป็ นสําคัญ และทั้งสองท่านยังได้แสดงทัศนะว่า หากมีการใช้สกุลเงินร่ วมกันจริ ง สิ งค์โปร์ และ มาเลเซี ย น่าจะ
เป็ นประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนในต่างประเทศสู ง และมีความมัน่ คงทั้งด้าน
การเมืองและเศรษฐกิจ ในขณะที่ ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย อาจต้องเผชิ ญกับโจทย์ความสามารถในการ
แข่งขัน อันเป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุน่ ตํ่าลง แต่ค่าเงินมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจากการถ่วงดุล
โดยประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแข็งแกร่ งกว่า
อย่างไรก็ดี ดร. สุ ภสิ ทธิ์ ฯ และ ดร. ธนิตฯ ได้ให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ไทย มาเลเซี ย และ
สิ งคโปร์ นั้นมีความเป็ นไปได้ที่จะใช้สกุลเงินร่ วม แต่เห็นว่า ไม่ควรรวมฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซีย โดย
ดร.สุ ภสิ ทธิ์ ฯ ให้เหตุผลว่า ประเทศทั้งสองยังมีระดับรายได้ต่อประชากร (GDP per capita) ที่แตกต่างจากอีก 3
ประเทศมากเกินไป ประกอบกับมีภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยงั ไม่มนั่ คงเพียงพอ ส่ วน ดร.ธนิตฯ ได้ช้ ีถึง
ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ กายภาพ เนื่องจากฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนีเซี ยนั้นมีสภาพเป็ นหมู่เกาะน้อยใหญ่มากมาย
จึงอาจต้องนําปั จจัยเหล่านี้มาพิจารณาประกอบด้วยว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใด
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ในอีกแง่มุมหนึ่ง ผศ. ดร. นิธินนั ท์ฯ ได้แสดงความเห็นในภาพรวมว่า การที่ประเทศใดควรเข้าร่ วมหรื อ
ไม่ควรเข้าร่ วมการใช้สกุลเงินร่ วมนั้นเป็ นเรื่ องของเจตนารมณ์ของประเทศนั้นๆ เป็ นหลัก โดยมองว่า ประเด็น
เหล่านี้เปรี ยบเสมือนสิ ทธิ สภาพนอกอาณาเขตมากกว่า และได้ยกกรณี ตวั อย่างของประเทศอังกฤษที่ยงั คงใช้สกุล
เงินปอนด์ต่อไป และไม่ได้เข้าร่ วมใช้เงินสกุลยูโร เนื่องจากอังกฤษเองเห็นว่าเศรษฐกิจของตนมีความแข็งแกร่ ง
อยูแ่ ล้ว ดังนั้น ตัวแปรสําคัญสําหรับการที่จะเข้าหรื อไม่เข้าร่ วมใช้สกุลเงินร่ วมนั้นจึงไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ประเด็นทาง
สังคมหรื อเศรษฐกิจ แต่อยูท่ ี่การตัดสิ นใจของผูน้ าํ ของแต่ละประเทศในกลุ่ม ASEAN-5 ณ เวลานั้นๆ มากกว่า
Q5: ท่ านคิดว่ า หากมีการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียนขึน้ จะก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อประเทศไทย ในเชิงธุรกิจ
เศรษฐกิจ และสั งคม อย่ างไร
ผูท้ รงคุณวุฒิได้แสดงทัศนะในมุมมองที่หลากหลาย โดย ดร. ธนิตฯ และ ดร. สุ ภสิ ทธิ์ ฯ ได้เน้นมุมมอง
เชิงบวกต่อภาคการค้า ซึ่ ง ดร. ธนิตฯ เห็นว่า หากมีการใช้สกุลเงินอาเซียนได้จริ งจะเป็ นประโยชน์ต่อไทย เพราะ
การค้าในอาเซี ยนในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 60 ซึ่ งการใช้สกุลเงินของอาเซี ยนเองจะทําให้
ไม่ตอ้ งบัน่ ทอนค่าเงินกับเงินสกุลหลักอย่างดอลล่าร์สหรัฐและยูโรที่มีความผันผวน ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนใน
การค้าและการทําธุ รกิจภายในภูมิภาคได้เป็ นจํานวนมาก ส่ วน ดร. ศุภสิ ทธิ์ ฯ มองว่า การใช้สกุลเงินร่ วมจะช่วย
ผลักดันให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไปยังประเทศที่มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตสิ นค้านั้นๆ สามารถ
ทําได้ง่ายขึ้น ซึ่ งส่ งผลให้ประเทศต่างๆ สามารถนําเข้าสิ นค้าได้ในราคาที่ถูกลง และลดบทบาทของผูผ้ ลิต
ภายในประเทศที่ไม่สามารถแข่งขันได้ และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานในที่สุด
ในทางกลับกัน คุณธเนศฯ มองว่า ในเชิงธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการอาจต้องแบกรับต้นทุนค่าเงินที่สูงเกินไปใน
ระยะยาวจากค่าเงินของสกุลเงินร่ วมอาเซี ยนที่น่าจะมีค่าสู งกว่าเงินบาทของไทย ทําให้ผปู ้ ระกอบการไทยอาจไม่
สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ สําหรับผลด้านสังคมและวัฒนธรรม การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนแทนการใช้
ธนบัตรของไทย อาจมีผลกระทบเชิงจิตวิทยาส่ งผลให้ความรู ้สึกร่ วมในการเป็ นชาติลดน้อยลง นอกจากนี้
คุณธเนศฯ ยังเน้นถึงผลกระทบด้านนโยบายเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ ดร. เชาว์ฯ นัน่ คือการสู ญเสี ยความเป็ นอิสระ
ในการดําเนินนโยบายการเงินการคลังของประเทศไป เพื่อให้การกํากับดูแลด้านการเงินการคลังของกลุ่มที่ใช้
สกุลเงินร่ วมกันโดยรวมนั้นมีความน่าเชื่อถือ ซึ่ งบทเรี ยนจากประสบการณ์ในกลุ่มยูโรโซนได้สะท้อนให้เห็นว่า
การผลักดันแนวนโยบายร่ วมในกลุ่มประเทศที่มีความแตกต่างด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจมากเกินไปนั้นย่อม
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ส่ งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศในกลุ่มสมาชิกทั้งหมดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รัฐบาลจะไม่สามารถให้อตั ราแลกเปลี่ยนเป็ นส่ วนในการดําเนินนโยบายได้อย่างอิสระ และในอีกแง่มุมหนึ่ง
ผศ. ดร. นิธินนั ท์ฯ มองว่า ถึงแม้ในทางทฤษฎี การใช้สกุลเงินร่ วมจะส่ งผลดี คือ ช่วยลดต้นทุนในการทํา
ธุ รกรรมและความเสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเงิน นอกจากนี้ ยังช่วยกระตุน้ การลงทุนและส่ งเสริ มการพัฒนา
ตลาดเงินตลาดทุน เพื่อที่ตลาดทุนจะสามารถสนับสนุน SMEs ให้มีการเติบโตทางธุ รกิจได้ และยังช่วย
สนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี มากยิง่ ขึ้นนั้น อย่างไรก็ดี ในภาพรวมการใช้สกุลเงินร่ วมนั้น
จะมีคนได้ประโยชน์เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ภาครัฐจึงจําเป็ นต้องมีการพิจารณาและประเมินอย่างรอบคอบว่า
กลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบมีมากน้อยเพียงใด และการริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมนั้นคุม้ ค่าหรื อไม่
Q6: ท่ านคิดว่ า ประเทศไทยและอาเซียนควรให้ ความสํ าคัญกับปัจจัยใดมากทีส่ ุ ด เพือ่ นําไปสู่ การรวมตัวและ
การใช้ สกุลเงินร่ วม และท่ านมีแนวทางใดบ้ างทีจ่ ะทําให้ เกิดปัจจัยดังกล่าว
ผูท้ รงคุณวุฒิได้แสดงทัศนะและเสนอแนะในแง่มุมที่หลากหลาย โดย ดร. สุ ภสิ ทธิ์ ฯ ดร. ธนิตฯ และ
คุณธเนศฯ ได้แสดงทัศนะในมุมมองที่คล้ายคลึงกันว่า ปั จจัยที่สาํ คัญที่สุดก่อนที่จะมีการใช้สกุลเงินร่ วมมี 2
ประการ ประการแรก คือ การมีระดับและพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากการใช้สกุลเงินเดียวกัน
นั้นจําเป็ นจะต้องกําหนดแนวนโยบายการเงินการคลังที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของทุกประเทศร่ วมกัน
และประการที่สอง คือ ความพร้อมของภาคการเมือง นัน่ คือ การมีเจตนารมณ์ร่วมทางการเมือง ซึ่ งหมายถึง
การมีอุดมการณ์ร่วมกันในเชิ งการเมืองของภาครัฐในแต่ละประเทศในการผลักดันความร่ วมมือในด้านดังกล่าว
อย่างลึกซึ้ งและจริ งจัง ซึ่ งอาจเป็ นในรู ปของสหภาพ มิใช่แค่เพียงการร่ วมมือกันอย่างผิวเผินในเชิงเศรษฐกิจ
เท่านั้น รวมถึงการมีความโปร่ งใสของภาคการเมือง โดยเฉพาะการลดการคอร์ รัปชัน่ และการแทรกแซงในระบบ
ธนาคารกลาง
ในอีกแง่มุมหนึ่ง ดร. เชาว์ฯ มีความเห็นว่า การใช้เงินสกุลร่ วมยังคงไม่ใช่สิ่งจําเป็ นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทยภายใต้กรอบอาเซี ยนในขณะนี้ แต่ประเด็นหลักที่ควรให้ความสําคัญในเวลานี้ คือ การเร่ งดําเนิ นการกําจัด
อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบ AEC มากกว่า อย่างไรก็ดี ได้แสดงทัศนะว่า หากจะมีการริ เริ่ ม
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ใช้สกุลเงินร่ วมจริ ง สิ่ งสําคัญที่กลุ่มอาเซี ยนจําเป็ นจะต้องมี คือ กลไกการบังคับใช้ขอ้ ผูกพันทางการเงินการคลัง
ที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมไปถึงการจัดตั้งระบบธนาคารกลางของอาเซี ยน ทั้งนี้ องค์กรกลางของอาเซียน
จะต้องมีสถานะและศักยภาพที่แข็งแกร่ งเพียงพอที่จะเข้าไปกํากับดูแลการดําเนิ นการด้านการคลังของแต่ละ
ประเทศสมาชิกได้ นอกจากนี้ ยังจําเป็ นต้องมีการจัดตั้งกองทุนที่มีเงินทุนเพียงพอสําหรับแก้ปัญหาในกรณี
ฉุ กเฉิ น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกในยามที่มีแนวโน้มจะประสบกับปั ญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้
อย่างทันท่วงที เพื่อเป็ นการสร้างภูมิคุม้ กันและสร้างความมัน่ ใจว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่บานปลายและ
ลุกลามไปยังประเทศสมาชิกอื่นๆ สอดคล้องกับทัศนะของ ผศ. ดร. นิธินนั ท์ฯ ที่เห็นว่า ในการใช้สกุลเงินร่ วม
นั้นเป้ าหมายที่สาํ คัญยิง่ กว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก โดยการควบคุมการใช้จ่ายและการรักษาวินยั การเงินการคลังของภาครัฐ รวมถึงการดูแลระดับเงินทุน
สํารองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิก เป็ นต้น
สรุปผลการสํ ารวจความคิดเห็นประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
ผลการสํารวจความคิดเห็นประชาชนทัว่ ไปและจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า ส่ วนใหญ่
มีความเห็นตรงกันคือ อาเซี ยนรวมถึงประเทศไทยยังไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน โดยส่ วนใหญ่
เห็นว่า โครงสร้างทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนมีความแตกต่างกัน และแสดงความกังวลต่อความเคร่ งครัดในการ
รักษาวินยั ทางการคลังของอาเซี ยน ซึ่ งเป็ นปั จจัยสําคัญที่เห็นว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วม
ทั้งนี้ หากอาเซี ยนจะสามารถใช้สกุลเงินร่ วมได้จะต้องใช้ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี นับจากปั จจุบนั อย่างไรก็ดี
ส่ วนใหญ่เห็นว่าการใช้สกุลเงินร่ วมจะสนับสนุ นต่อภาคการค้า โดยลดต้นทุนในการค้าและการลงทุนภายใน
ภูมิภาคได้ ส่ งผลให้ประเทศสมาชิกสามารถบริ โภคสิ นค้าได้ในราคาที่ถูกลง อย่างไรก็ดี ภาครัฐจําเป็ นจะต้อง
สร้างองค์ความรู ้แก่ประชาชนทัว่ ไป ให้เข้าใจถึงบทบาทของอาเซี ยน รวมถึงขจัดข้อจํากัดทางด้านภาษาของคน
ไทย และสร้างความเชื่อมัน่ โดยแสดงความพร้อมทางการเมืองที่จะต้องการมีเจตนารมณ์ทางการเมืองกับประเทศ
อาเซียน เป็ นสําคัญ
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บทที่ 9
สรุ ปผลการศึกษา ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และการเตรียมความพร้ อมสํ าหรับการใช้ สกุลเงินร่ วม
9.1

สรุปผลการศึกษา
ปั จจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้ดาํ เนิ นการเตรี ยมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Cooperation: AEC) ภายในปี 2558 ซึ่ งประเทศมหาอํานาจและอีกหลายประเทศ
ต่างจับตามองการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซี ยนว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด และมีหลาย
คําถามว่า สุ ดท้ ายอาเซียนจะร่ วมใช้ สกุลเงินร่ วมเช่ นเดียวกับประเทศในสหภาพยุโรปทีใ่ ช้ สกุลเงินยูโรหรือไม่ ?
อย่างไรก็ดี ในเชิงนโยบายว่าด้วยความร่ วมมือนโยบายระหว่างประเทศ ผูน้ าํ อาเซี ยนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า
อาเซี ยนจะร่ วมมือกันพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน แต่จะยังไม่มีการใช้สกุลเงินร่ วมกัน
เนื่องจากเห็นว่าอาเซี ยนยังไม่มีความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วม อีกทั้งประสบการณ์ของยุโรป ทําให้อาเซียน
ต้องทบทวนบทบาทความร่ วมมือให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์การศึกษาเพื่อศึกษาถึงความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียน โดยเป็ น
การศึกษาทั้ง Bottom-Up และ Top-Down โดยพิจารณาความพร้อมด้านเศรษฐกิจของอาเซี ยน-5 ควบคู่ไปกับ
การสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปใน 5 ภูมิภาคทัว่ ประเทศในหลายอาชีพ เกี่ยวกับความพร้อมใน
การใช้สกุลเงินอาเซี ยน นอกจากนี้ งานวิจยั นี้ยงั ได้ศึกษาต่อไปอีกว่าหากยังไม่พร้อม เมื่อไหร่ อาเซียน-5 จะพร้อม
ในการใช้สกุลเงินร่ วม โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ (Quantitative Analysis) ควบคู่ไปกับการสอบถาม
ความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไปเพื่อหาคําตอบ และบรรลุวตั ถุประสงค์การศึกษาของงานวิจยั นี้
ซึ่ งจากงานวิเคราะห์เชิงปริ มาณ โดยการจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมในการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียน
ซึ่ งจะให้ความสําคัญกับอาเซี ยน-5 ประกอบด้วย มาเลเซี ย อินโดนี เซี ย สิ งคโปร์ ไทย และฟิ ลิปปิ นส์ เนื่องจาก
มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยผลของการศึกษาของทั้ง 2 กรณี พบว่า ASEAN-5 มีความ
เป็ นไปได้ ทจ่ี ะสามารถรวมตัวทางการเงินกันได้ น้ันอาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาไม่ ตํ่ากว่า 18- 28 ปี นับจากปี 2555
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อนึ่ง หากเปรี ยบเทียบการดําเนินการพัฒนาการใช้สกุลเงินร่ วมระหว่าง ASEAN-5 และสหภาพยุโรป พบว่า
ASEAN-5 จําเป็ นต้องใช้ระยะเวลาดําเนินการมากกว่าของสหภาพยุโรป เนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจของ
อาเซี ยนที่มีความแตกต่างกันมากกว่าของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ใช้เงิน
สกุลยูโร
สําหรับผลจากการวิเคราะห์แบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคด้วยแบบจําลอง (VAR Model) โดยการสร้าง
สถานการณ์จาํ ลอง (Simulation) เพื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบของนโยบายการเงินผ่านเครื่ องมือนโยบายอัตรา
ดอกเบี้ยต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การใช้สกุลเงินบาท เปรี ยบเทียบกับสกุลเงินร่ วมอาเซี ยน ผลจากการศึกษา
พบว่า ภายใต้การทํา Simulation โดยการเข้าแทรกแซงเพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงินสะท้อนถึงประโยชน์
โดยรวมต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ได้แก่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลค่าการส่ งออกสิ นค้า และดัชนีตลาด
หลักทรัพย์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกรณี ฐาน ซึ่ งหากเปรี ยบเทียบผลการทํา Simulation ภายใต้สกุลเงินบาท
กับสกุลเงินร่ วม ACU พบว่า ผลการวิเคราะห์ ทไี่ ด้ อยู่ในระดับทีใ่ กล้เคียงกัน โดยจะมีเพียงผลกระทบจากการทํา
Simulation ต่ ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และต่ อตลาดหลักทรัพย์ไทย ภายใต้ สกุลเงินร่ วม ACU ที่ส่งให้
ระบบเศรษฐกิจและดัชนีหลักทรัพย์ ขยายตัวมากกว่าระบบเศรษฐกิจภายใต้ สกุลเงินบาท
สําหรับผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทัว่ ไปเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้สกุลเงินอาเซียน
พบว่า สัดส่ วนคนที่เห็นด้วยในการใช้สกุลเงินร่ วมและไม่เห็นด้วยอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ประชาชน
ที่เห็นด้วยในการใช้สกุลเงินร่ วมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.4 ขณะที่ไม่เห็นด้วยคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 36.0
ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 27.6 อย่างไรก็ดี ประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่าประเทศไทยยังไม่
พร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมในปี 2558 คิดเป็ นสั ดส่ วนพร้ อยละ 41.1 ขณะที่เห็นว่าพร้อมมีสดั ส่ วนร้อยละ 33.9
และไม่แน่ใจมีสดั ส่ วนร้อยละ 25.0 ทั้งนี้ ประชาชนส่ วนใหญ่เห็นว่า 6-10 ปี ภายหลังปี 2558 หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือ ภายหลังปี 2568 ประเทศไทยจึงอาจจะมีความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วม โดยคิดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ
49.1 ขณะที่คิดว่าพร้อม 1-5 ปี ภายหลังปี 2558 คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 26.1 ทั้งนี้ สํ าหรั บปัจจัยทีส่ นับสนุนต่ อ
ความพร้ อมในการใช้ สกุลเงินร่ วมคือ การมีสัดส่ วนทางการค้ าภายในภูมิภาคทีม่ าก รองลงมาคือ ระบบเศรษฐกิจ
ที่มีความเชื่อมโยงกันในภูมิภาคมาก และปัจจัยทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่ อความพร้ อมมากทีส่ ุ ดคือ ความแตกต่ างด้ าน
ภาษา และรองลงมา ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยนของคนไทยยังน้อยเกินไป
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9.2

ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจยั นี้ ทั้งจากการจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมการใช้สกุลเงินร่ วม
อาเซี ยน การวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของ ASEAN-5 และการจัดทําแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาค
ไทย รวมถึงศึกษาผลกระทบสถานการณ์จาํ ลองต่อระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้การใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน
ตลอดจนการสํารวจข้อมูลและความเห็นของประชาชนทัว่ ไปทัว่ ประเทศไทย สามารถสรุ ปและนําไปสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อเตรี ยมความพร้อม ได้ดงั นี้
9.2.1 การดําเนินการในระดับประเทศ
1) การสร้ างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจควบคู่กบั การพัฒนาตลาดเงิน
ผลจากการศึกษาแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคของไทยทั้ง 2 แบบจําลอง พบว่า ปั จจัย
เศรษฐกิจมหภาคที่สาํ คัญซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างมีนยั สําคัญ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย
มูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและบริ การ การขยายตัวของดัชนีหลักทรัพย์ และอัตราเงินเฟ้ อ ดังนั้น ภาครัฐจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องเร่ งดําเนินการ (1) รักษาเสถียรภาพภายในประเทศ โดยรักษาระดับอัตราเงินเฟ้ อไม่ให้เป็ น
อุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) สนับสนุนภาคการส่ งออก โดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพแทน
การแข่งขันด้านราคา และหลีกเลี่ยงการลดค่าเงินบาทเพื่อสนับสนุนการส่ งออก ซึ่ งอาจนําไปสู่ การเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ไม่ยงั่ ยืน (3) รักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศ และ (4) เร่ งพัฒนาตลาดทุน เพื่อเป็ นอีกทางเลือกสําหรับการระดมทุน
2) การประชาสั มพันธ์ ให้ ความรู้ เกีย่ วกับอาเซียนและการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
ภาครัฐควรกําหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
อาเซี ยนให้แก่ประชาชน โดยให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยน บทบาทของประเทศไทย
ในการเป็ นสมาชิกอาเซียน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและภาคธุ รกิจในประเทศสมาชิก โอกาสใน
การได้รับประโยชน์จากการรวมตัวกันดังกล่าว รวมถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้สกุลเงินร่ วมกันของอาเซียน
ซึ่ งกําหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์ดงั นี้
กลุ่มเป้ าหมาย เน้นประชาชนกลุ่มที่ผลสํารวจพบว่ามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
น้อยที่สุด คือ ประชาชนที่อยูใ่ นช่วงอายุ 25 – 34 ปี ผูท้ ่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม และผูท้ ่ีอาศัยอยูใ่ นภาคเหนือ
ช่องทางประชาสัมพันธ์ เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายที่ทาํ การสํารวจส่ วนใหญ่ได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซี ยนผ่านทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และหนังสื อพิมพ์ ตามลําดับ จึงเห็นว่าช่องทางดังกล่าว
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น่าจะมีศกั ยภาพในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลไปยังกลุ่มเป้ าหมายข้างต้น โดยช่องทางเผยแพร่ ผา่ นทาง
โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์จะเหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมายทั้ง 3 กลุ่ม และสําหรับช่องทางประชาสัมพันธ์ผา่ นทาง
เว็บไซต์จะเหมาะสําหรับกลุ่มประชาชนที่อยูใ่ นช่วงอายุ 25 – 34 ปี ซึ่งส่ วนใหญ่ค่อนข้างคุน้ เคยกับสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์อยูแ่ ล้ว
3) การพัฒนาทักษะด้ านภาษาต่ างประเทศให้ แก่ ประชาชน
เนื่องจากข้อจํากัดด้านภาษาเป็ นอุปสรรคสําคัญต่อความพร้อมของอาเซี ยนในการใช้สกุลเงิน
ร่ วมกัน ภาครัฐจึงจําเป็ นต้องมีมาตรการในการพัฒนาทักษะด้านภาษาของคนไทย โดยนอกจากจะให้ความสําคัญ
กับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ควรส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะภาษาอื่นๆ ด้วย เช่น ภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน การติดต่อด้านการค้าและการลงทุนกับไทยในสัดส่ วนที่สูง ซึ่งได้แก่ มาเลเซีย (ภาษามลายูหรื อ
ภาษามาเลย์) สิ งคโปร์ (ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ) อินโดนีเซีย (ภาษาบาฮาซา) และเวียดนาม (ภาษา
เวียดนาม) รวมทั้งภาษาของประเทศที่จะมีอิทธิ พลต่ออาเซียนมากขึ้นในอนาคต ซึ่งได้แก่ จีน และอินเดีย เป็ นต้น
ในทางปฏิบตั ิควรสนับสนุนให้สถานศึกษามีการสอนภาษาต่างประเทศดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น
และมีการสอดแทรกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซี ยนด้วย นอกจากนี้ อาจกําหนดให้มีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
สําหรับสถาบันสอนภาษาที่มีการเรี ยนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซี ยนที่ได้มาตรฐาน

สกุลเงินร่ วม

4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศเพือ่ เตรียมความพร้ อมก่อนมีการใช้

ในการเตรี ยมความพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะมีมากขึ้นและเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการ
ใช้สกุลเงินร่ วม ประเทศไทยควรเร่ งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่างๆ ทั้งการพัฒนาแรงงานฝี มือ
ซึ่งจะเป็ นที่ตอ้ งการ.ในตลาดแรงงานระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพสิ นค้าให้เป็ นที่ตอ้ งการของตลาดในระดับ
ภูมิภาค การสนับสนุนวิจยั และพัฒนา (Research and Development: R&D) รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีความพร้อมด้วย
9.2.2 การดําเนินการในระดับภูมิภาคอาเซียน
1) การเร่ งผลักดันและกระตุ้นเศรษฐกิจให้ หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ ปานกลาง
(Middle Income Trap) ผลจากการศึกษาเครื่ องชี้ ภาวะเศรษฐกิจมหภาคของอาเซี ยน พบว่า ประเทศสมาชิกยังมี
ระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ โดยเฉพาะประเทศส่ วนใหญ่ ได้แก่ อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย
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ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย ยกเว้นสิ งคโปร์ ยังไม่สามารถหลุดพ้นกับดักการเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง (Middle
Income Trap) ได้ ดังนั้นประเทศเหล่านี้จาํ เป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเร่ งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุ นการขยายตัวภาคบริ การ การ
พัฒนาความรู ้ความสามารถของแรงงาน การพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น ซึ่ งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุน
ให้กบั ประเทศ และทําให้ประเทศสามารถหลุดพ้น Middle Income Trap ได้ ซึ่ งจะส่ งผลให้ประเทศสมาชิกมี
ระดับการพัฒนาประเทศอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน อันเป็ นปั จจัยสําคัญในการใช้สกุลเงินร่ วม
2) การเร่ งพัฒนาและปฏิรูปตลาดทุนในภูมิภาค
ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมการใช้สกุลเงินร่ วม สะท้อนให้เห็นถึง
ความผันผวนของตลาดทุนใน ASEAN-5 โดยเฉพาะประเทศอินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และไทย ซึ่ งตลาดทุน
ดังกล่าวมีน้ าํ หนักคิดเป็ นร้อยละ 36 ของตลาดเงิน ดังนั้น ภาครัฐควรมีมาตรการส่ งเสริ มและพัฒนาตลาดทุน
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตลาดทุนที่มาจากพื้นฐานของหลักทรัพย์ (หุ น้ ) แทนการลงทุน
ในลักษณะของการเก็งกําไร ซึ่ งจะทําให้ตลาดทุนเคลื่อนได้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว
มากยิง่ ขึ้น ซึ่ งหากตลาดทุนของ ASEAN-5 เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกันมากขึ้นจะยิง่ ทําให้การ
รวมตัวการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนอาจจะใช้ระยะเวลาสั้นลง
3) การรักษาวินัยทางการคลัง
บทเรี ยนจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปแสดงให้เห็นว่าข้อผิดพลาดประการหนึ่งของกลุ่มยูโร
โซนคือการที่ประเทศสมาชิกไม่ได้รักษาวินยั ทางการคลังอย่างเคร่ งครัด ประกอบกับไม่มีมาตรการควบคุมหรื อ
ลงโทษประเทศสมาชิกที่ไม่สามารถรักษาวินยั การคลังหรื อเงื่อนไขอื่นๆ ที่จาํ เป็ นในการใช้สกุลเงินร่ วมกัน
ส่ งผลให้เกิดเป็ นปั ญหาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ทั้งนี้ จากผลการศึกษาเศรษฐกิจเชิงมหภาคของอาเซี ยนพบว่า
อาเซี ยนมีการกําหนดนโยบายด้านการคลังที่แตกต่างกัน โดยประเทศสมาชิกส่ วนใหญ่มีระดับหนี้สาธารณะอยู่
ในช่วงร้อยละ 25.0 – 56.0 ของ GDP ซึ่ งมีเพียงสิ งคโปร์ ประเทศเดียวที่มีระดับหนี้สาธารณะสู งถึงร้อยละ 93.4
ของ GDP ดังนั้น มาตรการสําคัญเร่ งด่วนเพื่อเตรี ยมความพร้อมการใช้สกุลเงินร่ วมคือ ประเทศสมาชิกจําเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องรักษาวินยั ทางการคลังอย่างเคร่ งครัด เพือ่ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมเหมือน
เช่นกรณี สหภาพยุโรป
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4) การเพิม่ ปริมาณการค้ าและการลงทุนภายในภูมิภาคอาเซียน
จากการสอบถามความเห็นของประชาชนทัว่ ไปเห็นว่าประโยชน์หนึ่งที่จะได้รับจากการ
ใช้สกุลเงินร่ วมกันคือการลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่ งหากปริ มาณการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกยัง
มีไม่มาก จะทําให้ประโยชน์ที่จะได้รับไม่คุม้ กับอํานาจในการบริ หารนโยบายการเงินที่ตอ้ งถูกตัดทอนลงจากการ
ดําเนินนโยบายร่ วมกัน ดังนั้น ภาครัฐจึงควรให้ความสําคัญกับการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนภายใต้
กรอบ AEC ให้ได้มากที่สุด
5) การสนับสนุนให้ มีการใช้ Baht Zone
ในระยะเริ่ มต้นนี้ ควรสนับสนุนให้มีการใช้ Baht Zone หรื อการใช้สกุลเงินบาทในการซื้ อ
ขายสิ นค้าและบริ การในภูมิภาคโดยเฉพาะกับประเทศสมาชิกอาเซี ยนในกลุ่มอินโดจีน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม ซึ่ งมีการค้ากับไทยในปริ มาณมาก
6) การจัดตั้งหน่ วยงานกลางเพือ่ อํานวยความสะดวกในการใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
6.1) จัดตั้งธนาคารกลางในกลุ่มประเทศอาเซี ยนที่ใช้ สกุลเงินร่ วมกัน โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบผลิตเงินตราสกุลใหม่ให้เพียงพอกับการทําธุ รกรรมของประเทศสมาชิก ควบคุมนโยบายด้านการเงิน
ของกลุ่มประเทศอาเซี ยน รวมทั้งการกําหนดอัตราดอกเบี้ย และปริ มาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคให้มีความสอดคล้องกัน
6.2) จัดตั้งหน่ วยงานกลางเร่ งรั ดการใช้ สกุลเงินอาเซี ยน ซึ่ งจะทําหน้าที่ที่สาํ คัญในด้านต่างๆ
เพือ่ เร่ งรัดไปสู่ การใช้สกุลเงินอาเซี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม อาทิ (1) จัดทําระบบการเทียบเงินตราของสกุลเงินต่างๆ
เพือ่ ใช้ในการเปลี่ยนสกุลเงินเดิมของประเทศสมาชิกเป็ นสกุลเงินอาเซียน (2) การประเมิน และกําหนดระยะเวลา
ที่เหมาะสมในการใช้สกุลเงินอาเซี ยน และกําหนดเวลาในการยกเลิกการใช้สกุลเงินเดิมของแต่ละประเทศไว้
ล่วงหน้า เช่น กําหนดให้เหรี ยญและธนบัตรของสกุลเงินเดิมสามารถใช้ชาํ ระหนี้ได้ภายใน 3 ปี นับจากเงินตราสกุล
ใหม่เริ่ มหมุนเวียนในระบบ และหลังจาก 5 ปี มิให้มีการใช้สกุลเงินเดิม และ(3) การจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายที่
เกี่ยวกับการให้สกุลเงินใหม่เริ่ มหมุนเวียนในระบบในรู ปแบบธุ รกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่เงินสด เช่น เช็คเดินทาง
หุน้ การจํานอง และธุ รกรรมทางบัญชี
6.3) จัดตัง้ หน่ วยงานเฝ้ าระวังภัยและติดตามภาวะเศรษฐกิจ โดยหน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่
ในการติดตามภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดของประเทศที่ใช้สกุลเงินร่ วม รวมถึงการกําหนดนโยบายในการ
บริ หารความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยน
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6.4) จัดตั้งองค์ กรกํากับดูแลสถาบันการเงิ น โดยองค์กรดังกล่าวจะเข้ากํากับดูแลสถาบัน
การเงินของประเทศในกลุ่มสมาชิกที่ใช้สกุลเงินร่ วมกัน พร้อมทั้งกําหนดกฏเกณฑ์กาํ กับดูแลที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อให้สถาบันการเงินทุกแห่งอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลแบบเดียวกัน รวมถึงเฝ้ าระวัง ติดตาม และ
ป้ องกันการเกิดวิกฤติสถาบันการเงินในประเทศหนึ่ง ซึ่ งย่อมส่ งผลกระทบต่อประเทศอื่นที่ใช้สกุลเงินร่ วมกัน
6.5) จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ ความช่ วยเหลื อทางการเงินกับประเทศสมาชิ ก ซึ่ งจะมีหน้าที่
เช่นเดียวกับกองทุน European Financial Stability Facility (EFSF) เพื่อสามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศสมาชิกได้หากในกรณี ที่เกิดวิกฤตการเงิน รวมทั้ง ยังเพื่อเป็ นกลไกรักษาเสถียรภาพทาง
การเงินในภูมิภาคอีกด้วย
7) การสร้ างเจตนารมณ์ ทางการเมืองร่ วมกันในการผลักดันให้ มกี ารใช้ สกุลเงินร่ วมอาเซียน
เนื่องจากเจตนารมณ์ทางการเมือง (Political Will) ของผูน้ าํ ประเทศเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการ
กําหนดนโยบายการใช้สกุลเงินร่ วม ดังนั้น ประเทศสมาชิ กอาเซี ยนจึงจําเป็ นต้องมีการกําหนดทิศทางที่ชดั เจน
พร้อมกับเตรี ยมความพร้อมของประเทศเพื่อไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ร่วมกัน
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ภาคผนวก ก
ประเภทของตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงิน
1. ตัวชี้วดั ในเชิ งปริมาณ ซึ่งมักคํานวณมาจากจํานวนสิ นทรัพย์และหนี้สินในรู ปสกุลเงิน
ต่างประเทศที่ประเทศถือครองอยู่ ทั้งนี้ Lane and Milesi-Ferretti (2007) ได้ใช้สดั ส่ วนของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ในรู ปสกุลเงินต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด ดังนี้

โดย

𝐼𝐹𝐼𝑡 =

𝐼𝐹𝐼𝑡
𝐴𝑡
𝐿𝑡
𝐺𝐷𝑃𝑡

𝐴𝑡 +𝐿𝑡

(ก1)

𝐺𝐷𝑃𝑡

คือ ตัวชี้วดั การรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศ ณ เวลา t
คือ สิ นทรัพย์ต่างประเทศ ณ เวลา t
คือ หนี้สินต่างประเทศ ณ เวลา t
คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด ณ เวลา t

อย่างไรก็ดี ตัวชี้ วดั ในสมการ (1) สามารถใช้ศึกษาได้เพียงในกรณี ที่ประเทศแห่งหนึ่ งมีการรวมตัวทาง
การเงินกับภาคต่างประเทศเท่านั้น และไม่สามารถใช้วดั การรวมตัวทางการเงินระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เดียวกันได้
ต่อมา Benetrix and Walti (2008) จึงได้ปรับปรุ งตัวชี้ วดั ในสมการ (1) ให้สามารถวัดการรวมตัวทาง
การเงินระหว่างกลุ่ มประเทศในภูมิภาคเดี ยวกันโดยทําการแบ่งระดับการรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศ
ออกเป็ น 2 องค์ประกอบ คือ 1) การรวมตัวทางการเงินภายในภูมิภาค (Intra-regional Financial Integration)และ
2) การรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคกับภายนอกภูมิภาค (Extra-regional Financial Integration)
ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
∗
𝐼𝐹𝐼R,t
=

∑𝑖∈𝑅 ∑j∈R�𝐴𝑖𝑗,𝑡 +𝐿𝑖𝑗,𝑡 �
𝐺𝐷𝑃𝑅,𝑡

+

𝐴𝑅,𝑡 +𝐿𝑅,𝑡 −∑𝑖∈𝑅 ∑j∈R�𝐴𝑖𝑗,𝑡 +𝐿𝑖𝑗,𝑡 �
𝐺𝐷𝑃𝑅,𝑡

(ก2)

∗
โดย 𝐼𝐹𝐼R,t
คือ การรวมตัวทางการเงินระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศแห่งหนึ่งณ เวลา t
𝐴𝑅,𝑡 คือ สิ นทรัพย์ต่างประเทศรวมของกลุ่มประเทศแห่งหนึ่ง ณ เวลา t
i

𝐿𝑅,𝑡 คือ หนี้สินต่างประเทศรวมของกลุ่มประเทศแห่งหนึ่ง ณ เวลา t
𝐺𝐷𝑃𝑅,𝑡 คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ณ ราคาตลาด ของกลุ่มประเทศแห่งหนึ่ง
ณ เวลา t
𝐴𝑖𝑗 คือ สิ นทรัพย์ต่างประเทศของประเทศ I ในประเทศ j
𝐿𝑖𝑗 คือ หนี้สินต่างประเทศของประเทศ i ที่กยู้ มื จากประเทศ j

2. ตัวชี้วดั ในเชิ งราคา ซึ่ งมักคํานวณมาจากระดับราคาหรื ออัตราผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ในตลาดการเงินประเภทต่างๆ เช่น ตลาดตราสารหนี้ (Bond Market) และตลาดตราสารทุน(Equity Market)เป็ น
ต้น โดยเครื่ องมือทางสถิตที่สามารถคํานวณตัวชี้วดั ในเชิงราคามีดงั นี้
2.1 อัตราส่ วนความแปรปรวน (Variance Ratio): สามารถนํามาใช้ศึกษาการรวมตัวทางการเงิน
ระหว่างประเทศแห่งหนึ่ งกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคได้ โดยในเบื้องต้น กําหนดให้การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงินในประเทศ i (∆𝑅𝑖,𝑡 ) ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
อ้างอิงของภูมิภาคในหลักทรัพย์ทางการเงินประเภทเดียวกัน (∆𝑅𝑏,𝑡 ) และตัวแปรรบกวน (Disturbance Term)
ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของประเทศ i (𝜀𝑖,𝑡 ) ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสามดังกล่าว สามารถ
นําเสนอในรู ปของสมการทางคณิ ตศาสตร์ ดงั นี้
∆𝑅𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∗ ∆𝑅𝑏,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡

(ก3)

σ2∆𝑅𝑖,𝑡 = 𝛽𝑖2 ∗ σ2∆𝑅𝑏,𝑡 + σ2𝜀𝑖,𝑡

(ก4)

หากกําหนดให้ ∆𝑅𝑏,𝑡 ไม่มีความสัมพันธ์กบั 𝜀𝑖,𝑡 ความสัมพันธ์ในสมการ (3) สามารถ
ประมาณการได้โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ ทําให้ได้ค่าประมาณของสัมประสิ ทธิ์ 𝛼𝑖 และ 𝛽𝑖 รวมทั้งคํานวณหา
ค่าความแปรปรวน (σ2 ) ของ ∆𝑅𝑖,𝑡 ได้ดงั นี้
ดังนั้น สัดส่ วนความแปรปรวนของ ∆𝑅𝑖,𝑡 ที่มาจาก ∆𝑅𝑏,𝑡 สามารถคํานวณได้ ดังนี้
𝑉𝑅i,t =

2
𝛽𝑖2 ∗σ∆𝑅

𝑏,𝑡
2
σ∆𝑅
𝑖,𝑡

(ก5)

ii

จากสมการ (5) พบว่า หาก 𝑉𝑅i,t มีค่า สู ง แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ทาง
การเงิ นในประเทศหนึ่ ง จะได้รับอิ ทธิ พลจากการเปลี ่ย นแปลงไปของตลาดการเงิ นของภูมิ ภาคมาก ดัง นั้น
จึงสรุ ปได้วา่ ประเทศแห่งนั้นมีการรวมตัวทางการเงินกับภูมิภาคสู ง
2.2 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient): สามารถนํามาใช้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่าง ∆𝑅𝑖,𝑡 และ ∆𝑅𝑏,𝑡 โดยค่าสัมประสิ ทธ์ดงั กล่าว คํานวณได้ดงั นี้
ρ�∆𝑅𝑖,𝑡 , ∆𝑅𝑏,𝑡 � =

Cov�∆𝑅𝑖,𝑡 ,∆𝑅𝑏,𝑡 �
σ∆𝑅 ∗ σ∆𝑅
𝑖,𝑡
𝑏,𝑡

(ก6)

โดย Cov(. , . ) คือ ค่า Covariance ระหว่างตัวแปร 2 ตัว

หากค่า ρ�∆𝑅𝑖,𝑡 , ∆𝑅𝑏,𝑡 � อยูใ่ นระดับสู ง แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทางการเงินใน
ประเทศหนึ่ ง จะมีแนวโน้มการปรับตัวในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงไปของตลาดการเงินของภูมิภาค
มาก ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ประเทศแห่งนั้นมีการรวมตัวทางการเงินกับภูมิภาคสู ง
2.3 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation): สามารถนํามาศึกษาหาระดับการรวมตัว
ทางการเงินระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเดียวกันได้ โดยสามารถคํานวณได้ดงั นี้
1

𝑆𝐷𝑖,𝑡 = �𝑁−1 ∑𝑁
𝑗=1�𝑅𝑗,𝑖,𝑡 − 𝑅𝑖,𝑡 �

2

(ก7)

โดย 𝑅𝑖,𝑡 คือ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทางการเงินในประเทศ i ณ เวลา t

𝑅𝑡 คือ อัตราผลตอบแทนในหลักทรัพย์ทางการเงินเฉลี่ยในกลุ่มประเทศแห่งหนึ่ง ณ เวลา t
𝑁 คือ จํานวนประเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์

Solnik and Roulet (2000) และ Adjaoute and Danthine (2004) กล่าวว่า ระดับการรวมตัวทาง
การเงินระหว่างประเทศต่างๆ ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่ ง สามารถอธิ บายได้โดยการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระหว่างผลตอบแทนของสิ นทรัพย์ทางการเงินในกลุ่มประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ หากส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าตํ่า
ระดับการรวมตัวทางการเงินระหว่างกันจะอยูใ่ นระดับสู ง
iii

ภาคผนวก ข
ความร่ วมมือทางการเงินภายในภูมภิ าคอาเซียนและอาเซียน+3
1. ความร่ วมมือทางการเงินภายในภูมิภาคอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซี ยนได้ดาํ เนินการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ
สมาชิกในหลายมิติ เพือ่ มุ่งไปสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนภายในปี 2558 โดยมีแนวทาง
การดําเนินงานที่สาํ คัญ สรุ ปได้ ดังนี้
1.1 ความร่ วมมือด้ านการเงิน
มีการจัดตั้งคณะทํางานในหลายกลุ่ม เพื่อกําหนดนโยบายการพัฒนาความร่ วมมือด้านการเงิน
ประกอบด้วย
1.1.1 ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) เป็ นการดําเนินงานของหน่วยงานกํากับ
ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาตลาด
ทุนในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งจะเน้นเรื่ องการเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน ซึ่ ง
ปั จจุบนั มีความคืบหน้าในการดําเนินการค่อนข้างมาก โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญ คือ การประสานกฎระเบียบ
ด้านการเปิ ดเผยข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิ กสําหรับการประกาศซื้ อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ ในตลาด
แรก (Common Prospectus for Primary Offerings of Plain Dept and Equity) การประสานกฎเกณฑ์เพือ่ ให้
กองทุนรวมทีไ่ ด้รับอนุญาตในประเทศหนึ่ งสามารถเสนอขายกองทุนรวมดังกล่าวได้ในประเทศสมาชิกอื่น การ
เชื่อมโยงระหว่างตลาดหลักทรั พย์ของมาเลเซี ย สิ งคโปร์ และไทย ในด้านการซื้ อขายผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
รวมถึ ง การจั ดตั้ง กลไกในการคุ ้ม ครองผูล้ งทุ น และการส่ ง เสริ ม การกํา กับ ดู แลที ่ดี (ASEAN Corporate
Governance Initiative) เป็ นต้น
1.1.2 Capital Markets Development (CMD) 1 มีวตั ถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดทุน
ของสมาชิกอาเซี ยน เพื่อลดความแตกต่างของระดับการพัฒนาด้านตลาดพันธบัตรในประเทศสมาชิ ก และพัฒนา
ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดพันธบัตรในภูมิภาค โดยมีแนวทางการดําเนิ นการ 2 ระดับ คือ (1) การเตรี ยมตัว
ของสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดทุนของสมาชิกอาเซี ยน โดยเน้น Institutional Capacity Building และ
(2) การเตรี ย มตัวเพื อ่ นํา ไปสู่ ค วามร่ วมมื อเพือ่ ซื้ อขายข้ ามพรมแดนในอนาคต ซึ่ ง ปั จจุ บ นั ได้มี ก ารจัดทํา
Scorecard สําหรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรอาเซี ยน (Scorecard for ASEAN Bond Market Development) เสร็ จ
1
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เรี ยบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเดือนสิ งหาคม 2553 และอยูใ่ นระหว่างการดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการระยะปานกลาง
ซึ่ งแบ่งประเทศสมาชิ กออกมาเป็ น 2 กลุ่ม ตามระดับการพัฒนาด้านตลาดทุน ได้แก่ กลุ่มตลาดอาเซี ยนใหม่
(บรู ไน ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม) และกลุ่มตลาดอาเซี ยน 5 (ไทย อินโดนี เซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย และ
สิ งคโปร์ ) อย่างไรก็ดี การดําเนินการในด้านตลาดพันธบัตรนั้นค่อนข้างล่าช้า เมื่อเปรี ยบเทียบกับการดําเนิ นการ
ด้านตลาดหลักทรัพย์
1.1.3 Capital Account Liberalisation (CAL) เป็ นการเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุนการ
เปิ ดเสรี บญ
ั ชี ทุนเคลื่อนย้าย โดยมี ภารกิ จหลักในการลดข้อจํากัดในการเคลื่อนย้ายเงิ นทุน (FDI, Portfolio
Investments, Current Account Transactions และ Other Flows) ในภูมิภาค เพื่อให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของ AEC
Blueprint ในการเคลื่อนย้ายเงิ นทุนอย่างเสรี มากขึ้น (Freer Flow of Capital) ภายในปี 2558โดยมีแผนการ
ดําเนิ นการคื อ (1) การจัดลําดับก่ อนหลังการเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ายเงิ นทุ น (2) การพัฒนาระบบป้ องกัน
ผลกระทบในเชิ งลบต่อระบบเศรษฐกิจ และ (3) การพัฒนาร่ วมกันเพื่อนําไปสู่ การซื้ อขาย และการลงทุนข้าม
พรมแดนระหว่างประเทศสมาชิกในที่สุด โดยปัจจุบนั ประเทศสมาชิกอาเซี ยนทุกประเทศ ยกเว้นพม่า ได้รับรอง
มาตรการ 8 (Article VIII) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งมีสาระสําคัญในด้านการ
เปิ ดเสรี การซื้ อ การขาย และการโอนเงิน เพื่อชําระค่าสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ และการไม่มีขอ้ จํากัดใน
การแลกเปลี่ยนเงิ นเพือ่ การค้าสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ เพื่อรองรับการเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุน
และขณะนี้ อยูใ่ นระหว่างการยกร่ างกรอบการดําเนินการเปิ ดเสรี การเคลื่อนย้ายเงินทุน เพื่อเป็ นแนวทางสําหรับ
ประเทศสมาชิกในการเปิ ดเสรี ต่อไป
1.1.4 Financial Services Liberalisation under ASEAN Framework Agreement on
Services (FSL/AFAS) เป็ นกรอบที่ดาํ เนิ นการเปิ ดเสรี ทางการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริ การ
ของอาเซี ยน โดยมีภารกิจหลักในการเจรจาลดข้อจํากัดการเข้าสู่ ตลาด (Market Access) ของการค้าบริ การด้าน
การเงิ น ซึ่ งปั จ จุ บ ั นอยู่ใ นระหว่า งการเจรจาเปิ ดเสรี ก ารค้า บริ ก ารด้า นการเงิ น รอบที ่ 6 และมี แ นวทางใน
การมุ่งเน้นการรวมตัวในสาขาที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank Sector) ให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการประกันภัย 2 เพื่อ
ตอบสนองวิ สั ย ทัศ น์ ข องอาเซี ย นที่ ใ ห้ มี ก ารรวมตัว แบบบู ร ณาการ และลดงานที่ ซ้ ําซ้ อ นกับ คณะทํา งาน
ที่ดาํ เนินการด้านการรวมตัวภาคการธนาคารของอาเซี ยน (ASEAN Banking Integration Framework)
1
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ภาคประกันภัยมีกรอบย่อยแยกโดยเฉพาะ คือ ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) เพื่อส่ งเสริ มการประสานงานระหว่างหน่ วยงานกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยของ

อาเซี ยน และนําหลักการปฏิบตั ิสากล )International Association of Insurance Supervisors: IAIS) มาใช้เป็ นแนวทางในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัยให้มีความสอดคล้องกัน

v

1.2 ความร่ วมมือด้ านการอํานวยความสะดวกด้ านการค้ าการลงทุนระหว่ างประเทศ มีดงั นี้
1.2.1 Payment and Settlement System (PSS) เป็ นกรอบความร่ วมมือเพื่อกําหนดแนวทาง
การอํานวยความสะดวกในการทําธุ รกรรมการเงินระหว่างประเทศ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ตลาดการเงิน
รวมถึงการมีระบบการชําระเงินที่มีความเชื่อมโยงกัน และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ระบบชําระบัญชี ต่างๆ ดังนี้ (1) การสร้ างมาตรฐานระหว่างโครงสร้ างพื้นฐานและเครื่ องมือต่างๆ (2) การ
ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับกับความต้องการทางธุ รกิจ และ (3) การพิจารณาความเป็ นได้ใน
การเชื่อมโยงระบบการชําระเงินและธุ รกรรมทางการเงินข้ามพรมแดนของอาเซี ยนให้รวดเร็ วยิ่งขึ้น โดยปั จจุบนั
ได้มีการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาและประสาน (Harmonization) ระบบการชําระ
เงิ นและธุ รกรรมทางการเงิ น และเตรี ย มการศึก ษาประเด็นทีจ่ ะช่ วยพัฒนาระบบการชํา ระเงิ นและธุ รกรรม
ทางการเงินเพือ่ สนับสนุ นวัตถุประสงค์หลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในการเป็ นตลาดและฐานการผลิ ต
ร่ วมกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากระบบการชําระเงินและธุ รกรรมทางการเงินมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับสาขาอื่นๆ
โดยเฉพาะระบบการธนาคาร ตลาดทุน และบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างมาก ดังนั้นการดําเนินกาต่างๆ จึงต้อง
สอดคล้องกับการดําเนินการของคณะทํางานอื่นๆ โดยเฉพาะ CMD CAL และ FSL ด้วย
1.2.2 The ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
(GIT Agreement) เป็ นกรอบความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยน เพื่อสนับสนุ นและส่ งเสริ มการค้าระหว่างประเทศสมาชิ ก และทําให้เกิ ดการรวมตัวกันทาง
เศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยพิธีสารทั้งหมด 9 ฉบับ โดยในส่ วนที่ดาํ เนิ นการเสร็ จแล้ว
ครอบคลุมในส่ วนของการกําหนดเส้นทางการขนส่ งผ่านแดนและสิ่ งอํานวยความสะดวก จุดข้ามแดนสําหรับ
รถไฟและสถานี ข้อกําหนดทางเทคนิ คของพาหนะ ประเภทและปริ มาณรถยนต์ การประกันภัยทางรถยนต์ภาค
บังคับอาเซี ยน มาตรการด้านตรวจโรคคนและพืช และสิ นค้าอันตราย และส่ วนที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการเกี่ยวกับ
ด้านศุลกากร คือ การกําหนดที่ทาํ การพรมแดน และระบบศุลกากรผ่ านแดน
1.2.3 ASEAN Cooperation on Customs เป็ นความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานกํากับดูแล
ด้านศุลกากรของประเทศสมาชิ กอาเซี ยน เพือ่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกํากับดูแลการดําเนิ นงานด้าน
ศุลกากรให้มีความสอดคล้องและเข้าใจตรงกัน รวมถึงวางแนวทางในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงาน
และวางยุทธศาสตร์ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการรวมตัวทางศุลกากรในอาเซี ยน โดยมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การ
ทบทวนความตกลงด้านศุลกากรอาเซี ยน (ASEAN Agreement on Customs) การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้านศุลกากร (Strategic Plan of Customs Development) ช่วงปี ค2 .ศ.011-2015 การพัฒนาระบบบริ การ
ศุลกากรแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window) ซึ่ งคาดว่าจะแล้วเสร็ จภายในช่วงปลายปี 2555 และ
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การใช้ระบบพิกดั ศุลกากรฮาร์ โมไนซ์อาเซี ยน (ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature) ซึ่ ง อินโดนีเซี ย พม่า
สิ งคโปร์ เวียดนาม และไทย ได้เริ่ มดําเนินการใช้ระบบพิกดั ศุลกากรนี้ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555
1.2.4 ASEAN Forum on Taxation (AFT) เป็ นคณะทํางานด้านภาษีที่ต้ งั ขึ้นเพื่อเป็ นเวที
หลักในการหารื อประเด็นเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดทุน โดยเฉพาะ ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายและภาษีซ้ าํ ซ้อน
รวมถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้แนวปฏิบตั ิที่ดี (Best Practices) ในด้านระบบภาษี เพือ่ ช่วยสนับสนุ น
การพัฒนาตลาดทุนของภูมิภาค โดยปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาเปรี ยบเทียบความแตกต่างในด้านโครงสร้าง
ภาษี กฎระเบียบ การใช้เครื่ องมือทางภาษี และการปฏิบตั ิต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซี ยนแต่ละประเทศ เพื่อ
ใช้เป็ นฐานในการดําเนินความร่ วมมือในลําดับต่อไป อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน
ตลาดทุน อาเซี ยนควรขยายความร่ วมมื อให้ครอบคลุมภาษีอื่นๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนใน
ภูมิภาคด้วย โดยเฉพาะการประสานข้อกําหนดต่างๆ ด้านภาษีภายในประเทศให้มีความสอดคล้องกันเพื่อรองรับ
การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในปี 2558
1.2.5 Anti-Money Laundering And Countering Terrorism Financing (AML/CTF)
เป็ นกรอบความร่ ว มมื อ ด้า นมาตรการต่ อ ต้า นการฟอกเงิ น และกิ จ กรรมทางการเงิ น ของผูก้ ่ อ การร้ า ยโดย
คณะทํางานเฉพาะกิ จเพือ่ ดําเนิ นมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force:
FATF) ซึ่ ง เป็ นองค์กรระหว่างรั ฐบาลได้ออกข้อแนะนําต่า งๆ จํานวน 49 ข้อ เพื่อให้รัฐบาลแต่ละประเทศ
ดําเนินการ ซึ่ งถึงแม้วา่ ไทยจะไม่ได้เป็ นสมาชิกของ โดยตรง แต่ก็เป็ นสมาชิกในกลุ่มต่อต้านการฟอกเงิน FATF
เอเชี ย (The Asia Pacific Group on Money Laundering: APG) ซึ่ งเป็ นองค์กรในเครื อที่เกี่ยวข้องของ FATF และ
มีขอ้ บังคับให้ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อแนะนําและข้อแนะนําพิเศษของ FATF อย่างไรก็ดี การปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย
ของไทยดังกล่าวจนถึงปั จจุบนั ยังไม่ครอบคลุมหลักการของ FATF ดังกล่าวครบทั้ง 49 จึงทําให้ไทยถูกจัดเป็ น
ประเทศที่มีขอ้ บกพร่ องด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และไม่มี
ความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่ องหรื อไม่ปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการที่ทาํ ขึ้นร่ วมกับ FATF ซึ่ งจะส่ งผลให้
สถาบันการเงินต่างๆ เพิ่มการตรวจสอบ (Enhanced Due Diligence) เมื่อธุ รกรรมทาง การเงินกับภาครัฐและ
เอกชนของไทย
1.2.6 ASEAN Infrastructure Fund (AIF) หรื อ กองทุนเพือ่ พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานใน
ภูมิภาคอาเซียน มีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดหาแหล่งเงินทุนภายในภูมิภาคอาเซี ยนเพื่อจะนํามาใช้สําหรับการ
ลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศสมาชิกอาเซี ยน และสามารถนําเงินออมภายในภูมิภาคมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านทางการออกพันธบัตรที่มีความน่าเชื่อถือในระดับ Reserves Eligibility (ระดับ AA)
ขึ้นไป ซึ่ งจะสามารถช่วยส่ งเสริ มการเชื่ อมโยงและสนับสนุ นภาวะการเจริ ญเติมโตของเศรษฐกิ จของภูมิภาค
ในระยะยาว เนื่องจากหลายประเทศในอาเซี ยนยังมีความจําเป็ นที่จะต้องได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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อีกมากโดยปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างร่ วมลงทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนดังกล่าว อย่างไรก็ดี กองทุนดังกล่าวมีความท้าทาย
สําคัญในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่จะขอกู้ รวมถึ งการบริ หารต้นทุนสําหรับประเทศที่ตอ้ งการ
กูเ้ งินและผลตอบแทนสําหรับประเทศที่สบทบทุน
1.3 ความร่ วมมือด้ านการติดตามสถานการณ์ และความคืบหน้ าของอาเซียน
1.3.1 ASEAN Integration Monitoring Office หรือ AIMO คือ หน่วยงานติดตามการ
รวมตัวของอาเซี ยน เพื่อทําหน้าที่หลักในการจัดทํารายงานระวังภัยอาเซี ยน (ASEAN Surveillance Report) และ
ติดตามความคืบหน้าของการรวมตัวด้านเศรษฐกิจของอาเซี ยนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN
Economic Community)
1.3.2 ASEAN Surveillance Report (ASR) จัดทําขึ้นโดย AIMO โดยเป็ นรายงานบท
วิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซี ยน และรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ ที่สาํ คัญทางเศรษฐกิจราย
ประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลด้านเศรษฐกิจมหภาค และระบบการเงิน เพื่อเป็ นการส่ งสัญญาณเตือนภัยให้ประเทศ
สมาชิกได้รับทราบในกรณี ที่มีแนวโน้มที่อาจเกิดวิกฤติสถาบันการเงิน หรื ออาจมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซี ยน อย่างไรก็ตาม AIMO ควรร่ วมมือกับสํานักงานวิจยั เศรษฐกิจมห
ภาค (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: AMRO) ภายใต้กรอบความร่ วมมืออาเซี ยน+3 ในการจัดทํา
รายงานด้านเศรษฐกิจ โดยอาจให้ท้งั สองหน่วยงานมีการหารื อกับประเทศสมาชิกร่ วมกัน (Joint Country
Visit/Consultation) เพื่อจัดทํารายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจรายประเทศ ซึ่ งจะช่วยลดภาระให้แก่ประเทศ
สมาชิก และให้ AIMO เน้นการพิจารณาเรื่ องการรวมตัว (Integration) ของอาเซี ยนมากกว่าการวิเคราะห์ดา้ น
เศรษฐกิจมหภาค เพื่อมิให้ซ้ าํ ซ้อนกับ AMRO
1.3.3 AEC Scorecard เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยการดําเนินงานที่ผา่ นมาสามารถแบ่งออกได้เป็ น ระยะ ดังนี้ 2
ระยะที่ 1 2551ระหว่างเดือนมกราคม - 1ธันวาคม 2552 ได้กาํ หนดเป้ าหมายไว้ท้งั หมด
มาตรการ 105 ซึ่ งจนถึ งปั จจุบนั สามารถทําสําเร็ จตามเป้ าหมายได้ 87.62 มาตรการ หรื อคิดเป็ นร้อยละ 92 โดย
มาตรการที่ยงั คงค้างอยู่ ได้แก่ การดําเนิ นการตามพันธกรณี ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริ การของ
อาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services: AFAS) และการให้สัตยาบัญกรอบความตกลงต่างๆ
ระยะที่ 2 2553 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2554ได้กาํ หนดเป้ าหมายไว้ 172
มาตรการซึ่ งปั จจุบนั สามารถทําสําเร็ จตามเป้ าหมายได้โดยมาตรการ 55.81 มาตรการหรื อคิดเป็ นร้อยละ 96
ที่ตอ้ งเร่ งดําเนินการในระยะที่ 2 ให้แล้วเสร็ จ ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการรวมกลุ่มทางด้านศุลกากรการค้าบริ การ
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การลงทุน การเกษตร การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และการขนส่ ง โดยจะมุ่งเน้นสาขาที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ
อาเซียน มากที่สุด ได้แก่ ด้านการค้าสิ นค้า การเษตร การค้าบริ การ การเคลื่อนย้ายแรงงาน การเปิ ดเสรี การลงทุน
การลดช่วงว่างการพัฒนา และการจัดทําความตกลงการค้าเสรี กบั ประเทศนอกอาเซี ยน
2. ความร่ วมมือทางการเงินภายในภูมิภาคอาเซียน+3
2.1 มาตรการริเริ่มเชี ยงใหม่ ไปสู่ การเป็ นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation:
CMIM) ซึ่ งพัฒนามาจาก “มาตรการริ เริ่ มเชียงใหม่”(Chiang Mai Initiative: CMI)โดยเป็ นจุดเริ่ มต้นของความ
พยายามครั้งสําคัญของอาเซี ยนที่จะจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือภายในภูมิภาคโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการ
คือ เพื่อเป็ นกลไกความร่ วมมือทางการเงินในภูมิภาค (Regional Financial Arrangement: RFA) ที่ช่วยเสริ มสร้าง
สภาพคล่องระหว่างกันในกรณี ที่ประสบปั ญหาดุลการชําระเงินหรื อขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และ เป็ น
เครื่ องมือเสริ มความช่วยเหลือด้านการเงินจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้พฒั นา
รู ปแบบมาจาก “ความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราอาเซี ยน” (ASEAN Swap Arrangement: ASA) ที่จดั ตั้งขึ้นมา
ตั้งแต่ปี 2520 ทั้งในด้านโครงสร้าง รู ปแบบและวงเงิน โดยได้ขยายเครื อข่ายให้ครอบคลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ และได้สร้างเครื อข่าย “ความตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี” (Bilateral Swap
Arrangement: BSA) ระหว่างประเทศอาเซี ยนกับกลุ่ม ประเทศ+3 ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ด้วย อย่างไร
ก็ตาม กลไกดังกล่าวมีจุดบกพร่ องสําคัญในด้านความแน่นอนของจํานวนเงินในกรณี การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
และขั้นตอนการดําเนินการเบิกจ่าย
2.2 มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market Development Initiative:
ABMI) เป็ นความร่ วมมือที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความร่ วมมือและโครงสร้างพื้นฐานของตลาดพันธบัตรใน
ประเทศสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงจากความแตกต่างของระยะเวลาการให้กยู้ มื และระยะเวลาลงทุน
(Maturity Mismatch) และความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยสนับสนุนให้มีการนําเงินออมในภูมิภาคมาลงทุน
ในระยะยาวภายในภูมิภาคด้วยการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ของภูมิภาคให้แข็งแกร่ งเพื่อเป็ นแหล่งระดมทุนระยะ
ยาวให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเป็ นทางเลือกในการลงทุนของผูม้ ีเงินออม ซึ่ งปั จจุบนั มีคณะทํางาน
ภายใต้ ABMI ASEAN+3 New ABMI Roadmap ได้แก่ (1) Promoting the Issuance of Local CurrencyDenominated Bonds เพื่อส่ งเสริ มด้านอุปทาน (2) Facilitating the Demand for Local Currency-Denominated
Bonds เพื่อส่ งเสริ มด้านอุปสงค์ (3) Improving the Regulatory Framework เพื่อกําหนดแนวทางปรับปรุ งกรอบ
ข้อบังคับ กฎระเบียบ ต่างๆ
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ภาคผนวก ค
การกําหนดความล่าช้ าทีเ่ หมาะสม (Optimal Lag Length)
สําหรับแบบจําลอง VAR สามารถทดสอบได้โดยวิธี VAR Lag Order Selection Criteria โดยดูค่า
สถิติแบบ AIC สําหรับข้อมูลรายเดือน โดยแบบจําลองที่มีค่า AIC น้อยที่สุด จะเป็ นแบบจําลองที่เหมาะสม
ที่สุดสําหรับข้อมูลรายไตรมาสที่มีจาํ นวนน้อยกว่า 120 ตัวอย่างนั้น HQC ถือว่าเป็ นค่าสถิติท่ีดีท่ีสุดนอกเหนื อ
จากนั้นควรใช้ค่าสถิติแบบ SIC รวมถึงข้อมูลรายไตรมาสที่มีลกั ษณะ Cointegration หรื อมีความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพในระยะยาว (Ivanov and Killian, 2005)
1. Baht Macro Model I
. varsoc y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, maxlag(4)
Selection-order criteria
Sample: 1961q2 - 1978q4

Number of obs =

71

+---------------------------------------------------------------------------+
|lag | LL LR df p FPE

AIC HQIC SBIC |

|----+----------------------------------------------------------------------|
| 0 | 304.989

5.3e-13 -8.39405 -8.30534 -8.17097 |

| 1 | 511.854 413.73 49 0.000 6.3e-15* -12.841 -12.1313* -11.0563* |
| 2 | 552.137 80.567 49 0.003 8.4e-15 -12.5954 -11.2647 -9.24919 |
| 3 | 606.501 108.73 49 0.000 8.0e-15 -12.7465 -10.7948 -7.83873 |
| 4 | 669.453 125.9* 49 0.000 6.6e-15 -13.1395* -10.5669 -6.67016 |
+---------------------------------------------------------------------------+
Endogenous: y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7
Exogenous: _cons
x

2. ACU MACRO Model II
. varsoc y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, maxlag(4)
Selection-order criteria
Sample: 1961q2 - 1978q4

Number of obs =

71

+---------------------------------------------------------------------------+
|lag | LL LR df p FPE

AIC HQIC SBIC |

|----+----------------------------------------------------------------------|
| 0 | 535.72

8.0e-16 -14.8935 -14.8048 -14.6704 |

| 1 | 725.583 379.73 49 0.000 1.5e-17* -18.8615* -18.1518* -17.0769* |
| 2 | 761.763 72.359 49 0.017 2.3e-17 -18.5004 -17.1697 -15.1541 |
| 3 | 812.547 101.57 49 0.000 2.4e-17 -18.5506 -16.5989 -13.6428 |
| 4 | 865.227 105.36* 49 0.000 2.7e-17 -18.6543 -16.0816 -12.1849 |
+---------------------------------------------------------------------------+
Endogenous: y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7
Exogenous: _cons

xi

ภาคผนวก ง
ขั้นตอนการทํา Simulation
ขั้นตอนในการจัดทํา Simulation มีดงั นี้
1. ประมาณการแบบจําลอง VAR ทั้งในกรณี แบบจําลองค่าเงินบาท THB และในกรณี แบบจําลอง
ACU โดยความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ตามแบบจําลอง VAR อยูใ่ นลักษณะดังต่อไปนี้
p

X=
A0 + ∑ Ai X t −i + ∈t
t
i =1

โดย X t คือ เมตริ กของตัวแปร Endogenous Variables
∈t ~ N (0, Σ)

= เมตริ กความสัมพันธ์ของตัวรบกวน
การประมาณการแบบจําลอง VAR จะทําให้ได้ค่าประมาณการของสัมประสิ ทธ์

Â0 และ Aˆi

2. ประมาณค่าตัวรบกวน ∈ˆ t ที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อคํานวณหาเมตริ กความสัมพันธ์ของตัวรบกวน
(Variance-Covariance Matrix) หรื อ Σ̂
3. สุ่ มสร้างตัวรบกวน (Simulated Error Term) โดยให้ตวั รบกวนของแต่ละสมการมีความสัมพันธ์
ตาม Σ̂ ทําให้ในที่สุดจะได้ค่า simulation ของตัวรบกวน หรื อ ∈ˆ tS
4. คํานวณค่าตัวแปร Endogenous Variables โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ Â0 และ Aˆi ที่ประมาณได้ และ
ค่าตัวรบกวนที่สุ่มขึ้นมาจากขั้นตอนก่อนหน้า หรื อ ∈ˆ tS ทั้งนี้ ให้นาํ เงื่อนไขในการรักษาเสถียรภาพค่าเงิน
มาใช้ร่วมในการคํานวณด้วย
5. ทําขั้นตอนที่ (2) และ (3) จํานวน 100 รอบ
6. ทําการหาค่าเฉลี่ยของตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่สนใจ เพื่อทําการเปรี ยบเทียบผลของการเข้าร่ วม
ใช้สกุลเงิน ACU ของไทย

xii

ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม
เรื่อง การจัดทําดัชนี ชี้วัดระดับความพร้อมในการริเริ่มสกุลเงินอาเซียนและศึกษาผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน
แบบสอบถามชุดนี้ ถูกจัดทําขึ้ นเพื่อเป็ นส่วนหนึ่ งของการทําวิจยั เท่านั้น ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างที่ทุกท่านกรอก
ในแบบสอบถามชุดนี้ ทางคณะผูว้ ิจยั ขอรับรองว่าจะเก็บรักษาคําตอบของทุกท่านไว้เป็ นความลับ และ
นําไปใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น
คําชี้ แจง แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ 2 ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน
ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการริเริ่มใช้สกุลเงินอาเซียน
โปรดทําเครื่องหมาย  ใน  แต่ละข้อเพียงคําตอบเดียว
ส่วนที่1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ  1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ  1. 15-24 ปี

 2. 25-34 ปี  3. 35-44 ปี  4. 45-60 ปี

 5. มากกว่า 60 ปี ขึ้ นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1. ตํา่ กว่าปริญญาตรี
 2. ปริญญาตรี
 3. สูงกว่าปริญญาตรี
 4. อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………
4. สถานภาพ  1. โสด

 2. สมรส

 3. หย่าร้าง/หม้าย หรือแยกกันอยู่
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5. ที่อยูอ่ าศัยปั จจุบนั
 1. กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 3. ตะวันออกเฉียงเหนื อ
 5. ตะวันออก

 2. เหนื อ
 4. ภาคกลาง
 6. ตะวันตก

 7. ใต้

6. อาชีพ
 1. นักเรียน/นักศึกษา
 3. พนักงานบริษัทเอกชน
 5. เกษตรกรรม

 2. ข้าราชการ
 4. ธุรกิจส่วนตัว
 6. อื่น ๆ (ระบุ) …………………………………

7.รายได้ต่อเดือน
 1. ไม่มรี ายได้
 3. 5,001-20,000 บาท
 5. 50,001-100,000 บาท

 2. น้อยกว่า 5,000 บาท
 4. 20,001-50,000 บาท
 6. 100,000 บาท ขึ้ นไป

8. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1.ภาษาอังกฤษ
 3. ภาษาญี่ปุ่น
 5. ภาษาฝรัง่ เศส
 7. ภาษาบาฮาซา (อินโดนี เซีย)
 9. ภาษาฟิ ลิปิโน่ (ฟิ ลิปปิ นส์)
 11. ภาษาพม่า

 2. ภาษาจีน
 4. ภาษาเกาหลี
 6. ภาษาเยอรมัน
 8. ภาษามลายู (บาฮาซารีเยา)
 10. ภาษาเวียดนาม
 12. อื่นๆ (ระบุ)....................
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ส่วนที่2 ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนของผูต้ อบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่องหมาย √ ใน  แต่ละข้อเพียงคําตอบเดียว
1. อาเซียนมีสมาชิกรวมกี่ประเทศ
 1. 5 ประเทศ
 3. 8 ประเทศ

 2. 6 ประเทศ
 4. 10 ประเทศ

2. ประเทศใด ไม่ใช่สมาชิกของอาเซียน
 1. พม่า
 3. เวียดนาม

 2. สิงคโปร์
 4. จีน

3. ท่านทราบหรือไม่ ว่าจะมีการรวมตัวกันเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ใด
 1. 2556
 3. 2558

 2. 2557
 4. 2560

4. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
 1.
 2.
 3.
 4.

อาเซียนได้มกี ารกําหนดเขตการค้าเสรีในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียนจะเริ่มใช้สกุลเงินเดียวกันในปี 2558
ประชากรอาเซียนมีประมาณ 600 ล้านคน
สมาชิกอาเซียน คือ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5. ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) เกี่ยวกับข้อใด
 1. เขตการค้าเสรี
 3. เขตส่งเสริมการท่องเที่ยว

 2. เขตปกครองพิเศษ
 4. เขตพื้ นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
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6. ข้อใด ไม่ใช่วตั ถุประสงค์ในการรวมกลุม่ ของอาเซียน
 1.
 2.
 3.
 4.

เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีดา้ นสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อส่งเสริมความมัน่ คงในภูมิภาค

7. ข้อใดไม่ใช่วตั ถุ ประสงค์ทางด้านการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
1.
2.
3.
4.

การเปิ ดเสรีการค้าสินค้า
การเปิ ดเสรีการค้าบริการ
การเปิ ดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมอื
การเปิ ดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเสรีโดยไม่มีการเก็บภาษี เงินได้นิติบุคคล

8. ข้อใดเป็ นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
1. ทําให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
2. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
3. มีอาํ นาจในการต่อรองการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้ น
4. ทําให้ชนพื้ นเมืองมีสิทธิในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ
9. การตั้งประชาคมอาเซียนก่อให้เกิดผลดีกบั ประเทศใดมากที่สุด
1. ฟิ ลิปปิ นส์
2. มาเลเซีย
3. ประเทศไทย
4. ทุกประเทศที่เป็ นสมาชิก
10. ข้อใดเป็ นผลดีของการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียน
1. การขยายการค้าและการลงทุนภายในภูมภิ าค
2. การเพิ่มอํานาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ
3. การส่งเสริมการใช้วตั ถุดิบภายในภูมภิ าค
4. ถูกทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น
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ส่วนที่3 ทัศนคติเกี่ยวกับการริเริ่มใช้สกุลเงินอาเซียน
1. ท่านได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนจากสื่อใดมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 1. หนังสือพิมพ์

 2. วิทยุ

3.โทรทัศน์

 4. เอกสารเผยแพร่ต่างๆ

 5. เว็บไซต์ต่างๆ

6. อื่นๆ (ระบุ)...........................

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีการริเริ่มใช้สกุลเงินอาเซียน
 1. เห็นด้วย
 2. ไม่เห็นด้วย
 3. ไม่แน่ ใจ
3. ท่านคิดว่า ในปี 2558 ที่จะประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความ
พร้อมหรือไม่ หากจะมีการริเริ่มใช้สกุลเงินอาเซียน
 1. พร้อม (ข้ามไปทําข้อ 5)
 2. ไม่พร้อม (ทําต่อข้อ 4)
 3. ไม่แน่ ใจ (ทําต่อข้อ 4)
4. หากประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมจะใช้สกุลเงินร่วมอาเซียนในปี 2558 ท่านคิดว่า ประเทศไทย
จะสามารถพร้อมใช้สกุลเงินอาเซียนได้เมื่อไหร่
 1. 1-5 ปี ภายหลังปี 2558
 2. 6-10 ปี ภายหลังปี 2558
 3. 11-20 ปี ภายหลังปี 2558
 4. อื่นๆ (ระบุ)...........................
5. ท่านคิดว่าข้อใด คือปั จจัยความพร้อมของอาเซียนหากจะมีการริเริ่มสกุลเงินร่วมอาเซียน
(เรียงลําดับจากมากไปน้อย 3 ลําดับ, อันดับ 1 = มากที่สุด, อันดับ 3 = น้อยที่สุด)

 1. มีระดับเศรษฐกิจที่ใกล้เคียงกัน
 2. มีระดับการเปิ ดประเทศในระดับสูง
 3. มีระบบเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับภูมิภาคมาก
 4. มีเสถียรภาพและวินัยทางการคลัง
 5. มีวฒั นธรรมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงกัน
 6. มีระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่คล้ายกัน
 7. อื่นๆ (ระบุ).............................................
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6. ท่านคิดว่าข้อใด คือปั จจัยความไม่พร้อมของอาเซียนหากจะมีการริเริ่มสกุลเงินร่วมอาเซียน
(เรียงลําดับจากมากไปน้อย 3 ลําดับ, อันดับ 1 = มากที่สุด, อันดับ 3 = น้อยที่สุด)

 1. ความไม่พร้อมด้านภาษา (เช่น ภาษาแตกต่างกัน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ)
 2. ความเคยชินในการใช้สกุลเงินบาท
 3. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนของคนไทยยังไม่เพียงพอ
 4. ความแตกต่างของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของอาเซียน
 5. ผูป้ ระกอบการของไทยยังไม่มีความพร้อมในการปรับตัว
 6. ความไม่พร้อมด้านนโยบายภาครัฐ (เช่น ไม่มีมาตรการรองรับผลกระทบ การขาด
การประชาสัมพันธ์ การขาดการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน เป็ นต้น)

 7. อื่นๆ (ระบุ).............................................
คําชี้ แจง ทําเครื่องหมาย  ใน  แต่ละข้อเพียงคําตอบเดียว ตามข้อเท็จจริงหรือความเห็นของคุณ มากที่สุด
กรณีท่ีมกี ารใช้สกุลเงินร่วมอาเซียน
ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

1. ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ
1.1 ทําให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้น
1.2 ขาดเสถียรภาพในการดําเนิ นนโยบาย
1.3 เพิ่มอํานาจต่อรองกับกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ
1.4 กลายไปเป็ นประเทศพัฒนาแล้ว
1.5 มีอาํ นาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศ
มหาอํานาจเพิ่มมากขึ้ น
1.6 เป็ นภาระในการเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่ดอ้ ย
กว่า เช่น ฟิ ลิปปิ นส์และอินโดนี เซีย
1.7 ลดปั ญหาความยากจนของไทย
ระดับความคิดเห็น
xviii

น้อย

น้อยที่สุด

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

2. ด้านการค้าและการลงทุน
2.1 เพิ่มระดับการเปิ ดประเทศ
2.2 เพิ่มการกระจายสินค้าระหว่างกัน
2.3 เพิ่มระดับการเคลื่อนย้ายแรงงาน
2.4 ทําให้ราคาสินค้าในประเทศลดตํา่ ลง
2.5 เป็ นตลาดร่วมที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ
2.6 เปรียบเทียบราคาสินค้าในภูมิภาคได้ง่ายขึ้ น
3. ด้านวิกฤติการเงิน
3.1 ป้องกันการเกิดวิกฤตการเงินของประเทศได้
3.2 ลดความผันผวนของค่าเงินบาท
3.3 ก่อให้เกิดความผันผวนทั้งตลาดเงินและตลาดหุน้
มากขึ้ น
4. ด้านต้นทุนการดําเนินการ
4.1 ลดต้นทุนทางธุรกรรมด้านการเงิน
4.2 ช่วยแก้ปัญหาในการพิมพ์ธนบัตรปลอม
4.3 ทําให้เกิดความสับสนในมูลค่าของเงิน
5. ด้านสังคม
5.1 มีความเป็ นสังคมอาเซียนมากขึ้ น
5.2 ขาดความเป็ นเอกลักษณ์ของชาติ
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

xix

ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามปลายเปิ ด
เรื่อง การจัดทําดัชนีช้ ีวดั ระดับความพร้อมในการริ เริ่ มสกุลเงินอาเซี ยนและศึกษาผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยภายใต้สกุลเงินอาเซียน
Q1: ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ หากประเทศไทยและอาเซียนจะใช้สกุลเงินร่ วม เพราะเหตุใด
Q2: ท่านคิดว่า ประเทศไทยและอาเซียน พร้อมหรื อไม่ หากจะมีการริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียน
เพราะเหตุใดและข้อใดคือความพร้อม และความไม่พร้อมของประเทศไทยและของอาเซียน หากจะ
มีการริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วม
Q3: ท่านคิดว่า ในปี ใด (ช่วงระยะเวลา เช่น อีก 5 ปี หรื อ 10 ปี ข้างหน้า) ที่ประเทศไทยและอาเซียน
จะสามารถเริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมอาเซียนได้
Q4: ท่านคิดว่าหากจะมีการริ เริ่ มใช้สกุลเงินร่ วมโดยการรวมตัวเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย
มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ อินโดนีเซีย สิ งคโปร์ จะเป็ นไปได้หรื อไม่
- ถ้าไม่ควรมีเพียง 5 ประเทศ ดังนั้น ประเทศใดไม่ควรนําเข้ามารวม และ/หรื อควร
พิจารณาเพิ่มประเทศใดเป็ นสมาชิกเพื่อใช้สกุลเงินร่ วม เพราะเหตุใด
Q5: ท่านคิดว่า หากมีการใช้สกุลเงินร่ วมอาเซี ยนขึ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยใน
เชิงธุรกิจ เศรษฐกิจและสังคม อย่างไร
Q6: ท่านคิดว่า ประเทศไทยและอาเซียนควรให้ความสําคัญกับปัจจัยใดมากที่สุด เพื่อนําไปสู่การ
รวมตัวและการใช้สกุลเงินร่ วม และท่านมีแนวทางใดบ้างที่จะทําให้เกิดปัจจัยดังกล่าว
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ผลการทดสอบค่ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้ สูตร Cronbachs’alpha
เครื่องมือในการวิจัยทีใ่ ช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบบสอบถาม เรื่ อง การสํารวจความ
คิดเห็นและทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับความพร้อมในการริ เริ่ มสกุลเงินอาเซียน
ได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูล ทัว่ ไป
ส่ วนที่ 2 ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซี ยน
ส่ วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการริ เริ่ มใช้สกุลเงินอาเซี ยน
การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. คณะผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมเนื้ อหา รายละเอียดและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินอาเซียน
2. สร้างแบบสอบถาม
3. นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิพจิ ารณาและตรวจสอบ และนํามาปรับปรุ งแก้ไข
4. นําแบบสอบถาม 30 ชุด ไปทําการทดลองสอบถาม เพื่อนํามาหาค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตร Cronbachs’alpha หรื อสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ าครอนบาค โดยได้ผลดังตาราง
ผลการวิเคราะห์ หาค่ าสั มประสิ ทธิ์แอลฟาจากโปรแกรมสํ าเร็จรูปทางสถิติ SPSS
R E L I A B I L I T Y

A N A L Y S I S

-

S C A L E

(A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

ข้อ1.1
ข้อ1.2
ข้อ1.3
ข้อ1.4
ข้อ1.5

69.0000
68.9286
68.5000
69.1071
68.5000

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
ItemTotal
Correlation

73.1852
77.1058
76.9259
74.0992
74.2593

.5991
.1743
.3631
.3838
.4454
xxi

Alpha
if Item
Deleted

.8413
.8596
.8496
.8493
.8465

ข้อ1.6
ข้อ1.7
ข้อ2.1
ข้อ2.2
ข้อ2.3
ข้อ2.4
ข้อ2.5
ข้อ2.6
ข้อ3.1
ข้อ3.2
ข้อ3.3
ข้อ4.1
ข้อ4.2
ข้อ4.3
ข้อ5.1
ข้อ5.2

68.9286
69.5357
68.3214
68.2857
68.3571
68.8929
68.5000
68.6429
69.1786
69.2500
68.9286
68.6786
69.0357
68.8929
68.5357
69.0000

77.9206
69.3690
76.0780
78.5079
78.3122
75.4325
73.9630
74.9788
68.3743
67.1574
74.5873
74.5966
70.9987
76.2474
76.9246
73.8519

.2154
.5821
.4270
.2560
.1991
.3995
.5358
.5060
.7172
.7088
.3473
.5353
.5917
.3660
.3544
.3644

.8546
.8401
.8476
.8525
.8549
.8482
.8436
.8451
.8337
.8333
.8510
.8441
.8400
.8494
.8498
.8506

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha

=

28.0

N of Items =

21

.8533

จากผลการวิเคราะห์ พ บว่า ค่า Alpha = 0.8533 ซึ่ ง มีค่า อยู่ระหว่า ง 0.64 – 0.92 แสดงให้เห็ นว่า
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในข้อ 1.1 - 5.2 สามารถนําไปใช้จริ งได้ทุก ๆ ข้อ
5. นําแบบสอบถามที่ผา่ นการวิเคราะห์เรี ยบร้อยแล้ว นําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจริ งจํานวน 3000
ชุด
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