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กลไกความช่วยเหลือทางการเงินของสมาชิกอาเซียน+3 หรือที่รู้จักภายใต้ “มาตรการ
ริเร ิ ่มเชียงใหม่ไปสู ่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)” เป็น 
ความร่วมมือทางการเงินที ่เป็นรูปธรรมที่สุดของภูมิภาคอาเซียน+3 ภายใต้กรอบการประชุม
ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังอาเซ ียน+3  (ASEAN+3 Finance Ministers’ Framework) 
ประกอบด้วยสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และกลุ่มประเทศ+3 ได้แก่ จีน (รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดย CMIM เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคในการเสริมสภาพ
คล่องระหว่างกันในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และ
เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ  

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2564 สมาชิกอาเซียน+3 ได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของ CMIM มาอย่างต่อเนื่อง มีการแก้ไขความตกลง CMIM จำนวน 4 ครั้ง ความตกลง 
CMIM ฉบับแรก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 จนมาถึงปัจจุบัน คือ ความตกลง CMIM 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการแก้ไขความตกลง 
ในแต่ละครั้ง อาเซียน+3 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของ CMIM ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญ
หรือปรับปรุงถ้อยคำในประเด็นเชิงเทคนิคให้มีความยืดหยุ่นและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ อาทิ  
การเพ่ิมขนาดวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
การเพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือที่ไม่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือของกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Monetary Fund: IMF)การจัดตั ้งกลไกให้ความช่วยเหลือสมาชิกเพ่ือ
ป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพิ่มเติมจากกลไกให้ความช่วยเหลือหลังจากที่สมาชิกประสบวิกฤต
เศรษฐกิจแล้ว และล่าสุดได้ยินยอมให้สมาชิกสามารถเลือกสมทบหรือขอรับความช่วยเหลือทาง
การเงินภายใต้กลไก CMIM เป็นเงินสกุลท้องถิ่นไดต้ามความสมัครใจ   

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอาเซียน+3 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM มาเป็น
ลำดับ แต่จากการวิเคราะห์ CMIM โดยวิธี SWOT Analysis ในรายงานการศึกษาฉบับนี้จะพบว่า 
CMIM ก็ยังคงมีข้อจำกัดอีกหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของจำนวนวงเงินความช่วยเหลือที่  
มีจำนวนน้อยและมีความไม่แน่นอนของจำนวนเงิน และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือเต็มจำนวนของ 
CMIM ที่ต้องเชื่อมโยงกับความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF ซึ่งถือว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญของ CMIM
เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาใช้ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทันที 
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จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและมีความท้าทายสืบเนื่องจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็น  
ความเสี่ยงที่สำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ด้วยเหตนุี้
การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ CMIM จึงมีความสำคัญเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจหรือช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น สมาชิกอาเซียน+3 จึงต้อง  
พิจารณาทบทวนหลักการของ CMIM และประเด็นที่ยังคงเป็นข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้ CMIM ทำหน้าที่
เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันไดอ้ย่างแท้จริง 

รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ CMIM รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สมาชิกอาเซียน+3 สามารถดำเนินการเพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ CMIM ในระยะกลางหรือใน 5 ปีข้างหน้านี้ อาทิ การเพิ่มจำนวนเงินสมทบของ 
CMIM การยกเลิกสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกับความช่วยเหลือของ IMF ในส่วนของ
การให้ความช่วยเหลือในช่วงก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของ 
สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research 
Office: AMRO) และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CMIM กับ IMF อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจาก
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่สำคัญคือ สมาชิกอาเซียน+3 
ควรกำหนด “ทิศทางและเป้าหมายสูงสุด” ที่ชัดเจนของ CMIM เพ่ือจะได้นำไปสู่การกำหนดแนวทาง
และกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทยนั้น 
การกำหนดนโยบายและท่าทีในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ 
ต้องมีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ CMIM เป็นระยะ ๆ บนพื้นฐานของสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน และต้องมีการเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากร
สำหรับกรณีที่มีการขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM รวมทั้ง ประเทศไทยต้องเพิ่มบทบาทในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน โดยต้องมีบทบาทนำในการกำหนดท่าทีร่วมของอาเซียนเพื่อกำหนดทิศทางและ  
แนวทางการพัฒนาของ CMIM ในอนาคตทีส่ะท้อนถึงประโยชน์ของประเทศ 

ผู้ทำการศึกษามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะทำให้ผู้อ่าน
ได้รับทราบและมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นถึงความเป็นมาและพัฒนาการของ CMIM ในช่วง 10 ปีที่ 
ผ่านมา รายละเอียดกลไกการให้ความช่วยเหลือของ CMIM และรับทราบถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของ 
CMIM เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM รวมทั้งเพื่อกำหนด
ท่าทีและนโยบายของประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพและการทบทวนความตกลง CMIM ใน
อนาคต
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ในการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณคณะอาจารย์  
ที ่ปร ึกษา ศาสตราจารย ์ ดร. พลภัทร บุราคม เอกอัครราชทูต ก ิตต ิพงษ์ ณ ระนอง และ 
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ ่งพงษ์ ชัยนาม ที ่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาให้คำแนะนำและชี ้แนะ 
ในการศึกษา การค้นคว้า และการจัดทำเนื้อหาของรายงานการศึกษา ส่งผลให้รายงานการศึกษา 
ส่วนบุคคลฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชา นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ที่ให้โอกาสและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตร 
นักบริหารการทูต รุ่นที่ 13 ปี 2564 และขอขอบพระคุณผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
รวมถึงเพื ่อนร่วมงานในสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ที่สนับสนุนให้ผู้ศึกษาสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้  

สุดท้ายนี ้ ผู ้ศึกษาขอขอบพระคุณผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศ 
เทวะวงศ์วโรปการทุกท่านที ่ได้ให้การสนับสนุนต่าง ๆ ในการจัดทำรายงานการศึกษา อำนวย 
ความสะดวกและให้ความอนุเคราะห์ผู้ศึกษาเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการอบรมนี้  

 
      สุขมีนา ภาสะวณิช 
      กันยายน 2564 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ภูมิหลังและความสำคัญของปัญหา 

กลไกความช่วยเหลือทางการเงินของสมาชิกอาเซียน+3 หรือที่รู้จักภายใต้ “มาตรการ
ริเร ิ ่มเชียงใหม่ไปสู ่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)” เป็น 
ความร่วมมือทางการเงินที่เป็นรูปธรรมที่สุดของภูมิภาคอาเซียน+3 ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ Framework) ประกอบด้วย
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม และกลุ่มประเทศ+3 ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) และ
เกาหลีใต้ โดย CMIM มีหลักการสำคัญ ได้แก่ 1) เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาค 
(Regional Financing Arrangement: RFA) ในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที ่สมาชิก
ประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และ 2) เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือ
ทางการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ โดยความตกลง CMIM ฉบับแรก มีผลบังคบัใช้
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ปัจจุบัน CMIM มีวงเงินช่วยเหลือจำนวน 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

CMIM มีพัฒนาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 สืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 
ในภูมิภาคเอเชียในระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2541 ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3 อย่างมาก กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและตะวันออก
เฉียงใต้ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค  
ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต จึงได้เกิดมาตรการ
ริเริ่มภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 โดยใช้ชื่อว่า “มาตรการ
ริเริ ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI)” เป็นการสร้างเครือข่ายข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangements: BSAs) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละ
ประเทศกับประเทศ+3 และต่อมา ประเทศสมาชิกได้เห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดของกลไก CMI 
ดังกล่าว เนื่องจากแต่ละประเทศต่างมีข้อตกลงระหว่างกันแยกคนละฉบับในลักษณะของข้อตกลง 
ทวิภาคี มีจำนวนเงินให้ความช่วยเหลือ เงื ่อนไข และขั ้นตอนในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้ ในปี พ.ศ. 2550 
สมาชิกอาเซียน+3 จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ โดยการจัดทำความตกลง
แลกเปลี่ยนเงินตราร่วมกันเป็นความตกลงฉบับเดียวในลักษณะพหุภาคี กล่าวคือ มีสมาชิกอาเซยีน+3 
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ทุกประเทศ (รวมฮ่องกง) เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลง โดยใช้ชื่อความตกลงนี้ว่าความตกลงมาตรการ
ริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ในรูปแบบ
ของ self-managed reserved pooling arrangement กล่าวคือ มีลักษณะเป็นการยืนยันการผูกพัน
เงินสมทบ (ear marking) ซึ่งไม่มีการลงเงินจริง (standby facility) โดย CMIM ยังคงวัตถุประสงค์
และหลักการเช ่นเดียวกับ CMI ในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีท ี ่ประสบปัญหา
ดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั ้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงิน  
ที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ 
  CMIM มีพัฒนาการมาเป็นลำดับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ. 2553 จนถึง 
พ.ศ. 2564 จากความตกลง CMIM ฉบับแรก ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ความตกลง 
CMIM ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ความตกลง CMIM ฉบับ
แก้ไข พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 จนมาถึงปัจจุบัน คือ ความตกลง CMIM 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการแก้ไขความตกลงใน 
แต่ละครั้ง สมาชิกอาเซียน+3 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของ CMIM มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 
การแก้ไขหลักการสำคัญหรือปรับปรุงถ้อยคำในประเด็นเชิงเทคนิคให้มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ ซึ่ง
จะช่วยให้การดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ภายใต้กลไก CMIM มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงที่
ผ่านมา มีการปรับปรุงหลักการที่สำคัญ ได้แก่ 1) การเพ่ิมขนาดวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 120,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเป็น 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2) การเพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือหากสมาชิก
ไม่เข้าโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (International 
Monetary Fund: IMF) หรือที่เรียกว่า IMF De-linked Portion จากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 
และในปัจจุบันเป็นร้อยละ 40 ของวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด 3) การจัดตั ้งกลไก crisis 
prevention facility เป็นกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
เพิ่มเติมจากกลไกของ CMIM ที่มีอยู่แล้วที่ให้ความช่วยเหลือภายหลังจากที่สมาชิกประสบวิกฤต และ 
4) การยินยอมให้สมาชิกสามารถเลือกสมทบหรือขอรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM เป็นเงิน
สกุลท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจ  
  ถึงแม้ว่าอาเซียน+3 ได้ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศสมาชิกยังไม่มีการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก 
CMIM ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจและการเงิน การมีฐานะเงินสำรอง
ระหว่างประเทศที่มั ่นคงของสมาชิกอาเซียน+3 รวมทั้งในระยะเวลาที่ผ่านมา ความต้องการเงิน
ช่วยเหลือหรือเงินกู้จากองค์กรการเงินระหว่างประเทศและจากธนาคารเพื ่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (Multinational Development Banks: MDBs) ของประเทศต่าง ๆ มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเงินกู้
ดังกล่าวจะนำมาใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคมและ 
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การพัฒนาทุนมนุษย์ หรือในช่วงที่ผ่านมานี้ การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจะนำมาใช้เพ่ือ
ดำเนินโครงการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจสืบเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) โดยเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก MDBs 
นี้ จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาล จะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้จะไม่ตรงกับรูปแบบ 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM ที่สมาชิกจะต้องนำเงินที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ไปเป็น
เงินสำรองระหว่างประเทศเท่านั้น   
 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกจะไม่มีความต้องการรับความช่วยเหลือ
จาก CMIM แต่ไม่ได้หมายความว่า CMIM ไมม่ีข้อจำกัด ล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2563 และต้นปี พ.ศ. 2564 
เมียนมาไดข้อรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF ในขณะเดียวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2563 ธนาคารกลาง
ของเกาหลีใต้ได้ขอใช้วงเงินชั่วคราวธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตรา (swap lines) กับธนาคารกลางสหรัฐ 
ซึ่งเหตุผลในการขอรับความช่วยเหลือของเมียนมาและเกาหลีใต้นั้นจะมีความแตกต่างกันไป เหล่านี้
อาจสะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดของ CMIM ได้บางประการ อาทิ จำนวนวงเงินให้ความช่วยเหลือที่มี
จำนวนน้อยเมื ่อเปรียบเทียบกับความต้องการเงินช่วยเหลือและความไม่แน่นอนของจำนวนเงิน
ช่วยเหลือเนื่องจากการลงเงินสมทบของ CMIM ปัจจุบันเป็นลักษณะของการยืนยันการผูกพันเงิน
สมทบโดยไม่มีการลงเงินจริง  

รวมทั้งในช่วงที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและมีความท้าทายสืบเนื่อง
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และอาจใช้ระยะ
เวลานานในการฟ้ืนตัวสู่ระดับก่อนการเกิด COVID-19 การเพ่ิมข้ึนของหนี้สาธารณะของประเทศกำลัง
พัฒนา ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของ 
CMIM ในการทำหน้าที่เป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันของภูมิภาคจึงมีความสำคัญ
ต่อการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคโดยรวม โดยจะเป็นการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อีกทางหนึ่ง  และสร้างความมั่นใจว่า
ประเทศสมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทใีนยามฉุกเฉิน  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อนำเสนอความเป็นมาและพัฒนาการของกลไกการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของภูมิภาค รวมทั้งนำเสนอวัตถุประสงค์ หลักการสำคัญของ CMIM และกลไกการให้ 
ความช่วยเหลือภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

1.2.2 เพ่ือนำเสนอผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ CMIM  
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1.2.3 เพื ่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ ่มประสิทธิภาพของ CMIM 
ในระยะกลาง (medium term) หรือระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ในการเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินของภูมิภาค และนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและท่าทีของประเทศไทยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ CMIM 

  

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดำเนินการศกึษา และระเบียบวิธีการศกึษา 
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา 

  ขอบเขตการศึกษาจะเป็นการนำเสนอความเป็นมาและพัฒนาการของ CMIM 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2564 เริ่มจากความตกลง CMIM ฉบับแรก 
ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 จนถึงความตกลง  CMIM ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อนำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ใน
ระยะกลาง  

1.3.2  วิธีการดำเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
          การศึกษาจะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมีวิธีการ

ดำเนินการศึกษา ดังนี้  
1) การรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการเงินระหว่าง

ประเทศของประเทศไทยและอาเซียน+3 และกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกลุ่ม
ประเทศต่าง ๆ 

 2) การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารผลลัพธ์การประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ 
เช่น เอกสารประกอบการประชุมหารือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน+3 แถลงการณ์ร่วมที่ประชุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 และบทความและผลงานวิชาการที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับความร่วมมือทางการเงินอาเซียน+3 เป็นต้น 

3) การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่าง ๆ และจากประสบการณ์ของ
ผู ้จัดทำรายงาน ซึ ่งเป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการกำหนดท่าทีของกระทรวงการคลังในการจัดทำ 
ความตกลง CMIM และการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM  

4) การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM ใน
ระยะกลาง เพื ่อให้เป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
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1.4 คำถามการศึกษา 
1.4.1  CMIM มีความเป็นมาและมีพัฒนาการอย่างไรในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2564   
1.4.2  หลักการสำคัญของ CMIM คืออะไร และมีกลไกในการให้ความช่วยเหลือ 

ทางการเงินแก่สมาชิกอย่างไร  
1.4.3 จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ CMIM คืออะไร 
1.4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ ่มประสิทธิภาพของ CMIM ในระยะกลาง 

มีอะไรบ้าง และประเทศไทยควรมีนโยบายและท่าทีอย่างไรในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM  
  

1.5 สมมติฐานการศึกษา   
สถานการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยง

ทางการเงินระหว่างประเทศท่ีสูงขึ้น ส่งผลให้ผลกระทบทางเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งสามารถส่งผ่าน
ความเสี่ยงให้อีกประเทศหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจากการ 
แพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเหล่านี้ มีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจและการเงิน และเพ่ิมโอกาส
ในการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ  CMIM ในการเป็นกลไก
ให้ความช่วยเหลือระหว่างกันของภูมิภาค (regional self-help mechanism) จึงมีความสำคัญเพ่ือ
เป็นภูมิคุ ้มกันในการป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือลดความรุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะ
เกิดข้ึน  
 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 
  1.6.1 ผลการศึกษาพัฒนาการของกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาค
อาเซียน+3 รวมทั้ง วัตถุประสงค์ หลักการสำคัญของ CMIM และสาระสำคัญของความตกลง CMIM 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564  
  1.6.2  ผลการศึกษาและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ CMIM 
  1.6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ ่มประสิทธิภาพของ CMIM ในระยะกลาง 
เพื่อให้เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถนำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการศึกษาฉบับนี้ไปประกอบการกำหนดท่าทีและนโยบายของประเทศไทย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM และการทบทวนความตกลง CMIM ในอนาคต 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
รายงานการศึกษาฉบับนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวกับความร่วมมือทางการเงิน

ระหว่างประเทศและกลไกทางการเงินระดับภูมิภาค ครอบคลุม 2 ส่วน คือการทบทวนแนวคิดทฤษฎี 
และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือสรุปกรอบแนวคิดท่ีจะนำมาอธิบายการศึกษาในครั้งนี้  
 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 
  2.1.1 ทฤษฎีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ  
               การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (economic integration) เป็นการรวมตัวกันของ 
2 ประเทศขึ้นไป เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความแข็งแกร่งและ
รักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ขยายปริมาณการค้า และการลงทุนระหว่างกัน อาทิ การขจัด
อุปสรรคทางการค้า ผ่านการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากร (tariff barrier) และการขจัดมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที ่ ไม ่ใช่ภาษีศ ุลกากร (non-tariff barrier) ตลอดจน มีความร ่วมมือเพื ่อประสาน
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยปัจจัยในการพิจารณารวมกลุ่มเศรษฐกิจอาจเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย 
เช่น การขยายตลาดการค้าการลงทุน การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ การขยายฐาน
การผลิต รวมไปถึงการสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับประเทศนอกกลุ่ม และการลดการพึ่งพา
ประเทศพัฒนาแล้ว  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจสามารถจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
    2.1.1.1 การแบ่งตามระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แบ่งออกได้เป็น 5 ระดับ 

ได้แก่  
                1) เขตการค้าเสรี (Free Trade Areas: FTAs) เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือ 
ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน เช่น การยกเว้นภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก การขจัด
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร รวมทั้ง ข้อจำกัดการค้าในสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศสมาชิกยังคงจัดเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศนอกกลุ่มในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เขตการค้าเสรี
สามารถจัดทำได้ใน 2 ลักษณะ ได้แก่  
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             (1) เขตการค้าเสรีพหุภาคี คือความตกลงที่มีภาคีความตกลงมากกว่า 
2 ภาคี รวมถึงความตกลงในภูมิภาคหรือระหว่างภูมิภาค เช่น เขตการค้าเสรีอาเซียน1 ความตกลง
สหรัฐอเมริกา–เม็กซิโก–แคนาดา2 ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ และ
ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน–จีน  

              (2) เขตการค้าเสรีทวิภาคี เป็นความตกลงระหว่าง 2 ภาคี เช่น  
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจประเทศไทย – ญี่ปุ่น ความตกลงเขตการค้าเสรีประเทศไทย - เปรู และ
ความตกลงเขตการค้าเสรีประเทศไทย - อินเดีย  

ทั้งนี ้ ในปัจจุบันการจัดทำ FTAs มีการพัฒนาไปจากรูปแบบเดิม 
ที่มุ่งเน้นการลดอุปสรรคทางการค้า การยกเว้นภาษีศุลกากร และการขจัดมาตรการกีดกันทางการค้า 
ท ี ่ ไม ่ ใช ่ภาษ ีศ ุลกากร  โดยเปล ี ่ ยนเป ็นร ูปแบบใหม ่ เร ียกว ่ า  New generation FTAs หรือ
Comprehensive FTAs กล่าวคือ เป็นความตกลงในลักษณะครอบคลุมให้กว้างและลึกขึ้น และขยาย
ขอบเขตตามรูปแบบการค้าที ่เปลี ่ยนแปลงไป เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั ้งครอบคลุม 
การลงทุน การค้าบริการ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ ตัวอย่าง 
Comprehensive FTAs ทีป่ระเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีล่าสุด คือ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค3 (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) โดยสมาชิกได้ร่วม 
ลงนามความตกลงเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563  

2) สหภาพศุลกากร (Customs Union) เป็นการรวมกลุ่มเพื่อยกเว้น
ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
ระหว่างกันแล้ว ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกจะกำหนดอัตราภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บจากสินค้านําเข้าจาก
ประเทศอื ่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นภาคีในอัตราเดียวกันด้วย (common external tariff: CET) ตัวอย่าง 
การรวมกลุ่มในรูปแบบสหภาพศุลกากร เช่น การรวมกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง (Southern 
Common Market) หรือ MERCOSUR และตลาดร่วมแห่งภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกา
ตอนใต้ (Common Market for Eastern and Southern Africa) (ปัจจุบันยังเป็นรูปแบบสหภาพ
ศุลกากร)  

3) ตลาดร่วม (Common Market) เป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
ขยายรูปแบบของสหภาพศุลกากรออกไป นอกเหนือจากการยกเลิกอุปสรรคทั้งด้านภาษีศุลกากร และ

 
1 ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2553  
2 The United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA) พัฒนาจากความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American 

Free Trade Agreement: NAFTA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
3 RCEP ประกอบด้วยสมาชกิ 15 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ จนี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
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มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากรแล้ว ประเทศภาคีได้ตกลงให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัย
การผลิตระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันได้อย่างเสรี ได้แก่ ทุน แรงงาน เทคโนโลยี และผู้ประกอบการ 
ตัวอย่างการรวมกลุ่มในรูปแบบตลาดร่วม คือ ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic 
Community: EEC) เมื่อปี พ.ศ. 2500 ซ่ึงภายหลังได้พัฒนาเป็นสหภาพยุโรปในปัจจุบัน  

4) สหภาพเศรษฐกิจ (Economic Union) เป็นการรวมกลุ่มที่มีระดับ 
สูงกว่าตลาดร่วม กล่าวคือ นอกจากประเทศจะต้องกำหนดอัตราภาษีศุลกากรกับประเทศนอกกลุ่ม 
ในอัตราเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศสมาชิกภายในกลุ่ม  
ได้อย่างเสรีแล้ว ประเทศสมาชิกจะต้องมีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน และนโยบาย 
การคลัง นโยบายการแข่งขัน และนโยบายอุตสาหกรรมร่วมกัน ตัวอย่างการรวมกลุ่มในรูปแบบ
สหภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน คือ สหภาพยุโรป (European Union) ที่มีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจ
ร่วมกัน มีการจัดตั้งธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) เพื่อกำหนดนโยบายการเงิน
ร่วมกัน  

5) สหภาพเหนือชาติ (Supranational Union) สหภาพเหนือชาติเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเมือง  และการปกครองเดียวกัน และมีรัฐบาล
เดียวกัน ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยเดียวกัน โดยปัจจุบันยังไม่มี
การรวมกลุ่มของประเทศใดในรูปแบบนี้  

 

 
 

แผนภาพที่ 1 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ที่มา: Jean-Paul Rodrigue (2020) 
 
 
 



9 
 

2.1.1.2 การแบ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจตามที่ตั้ง ได้แก่  
1) ค ว า ม ต ก ล ง ก า ร ค ้ า ร ะ ด ั บ ภ ู ม ิ ภ า ค  ( Regional Trade 

Agreements: RTAs) ที่ประเทศสมาชิกตั้งอยู่ในภูมิภาคทางภูมิศาสตร์เดียวกัน เช่น  กลุ่มประเทศ
ภูมิภาคอเมริกาเหนือภายใต้ USMCA กลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริกาใต้ภายใต้ MERCOSUR และกลุ่ม
ประเทศภูมิภาคตะวันออกกลางภายใต้ Gulf Cooperation Council (GCC)  

2) ความตกลงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค (Sub-regional Economic 
Zone) เป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน โดยความร่วมมือจะมุ ่งเน้นไปที่ 
การเสริมสร้างความเชื ่อมโยงระหว่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน  
การอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าผ่านแดน เช่น ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุภ ูม ิภาคลุ ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิรวดี – เจ ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS) และเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซ ีย – มาเลเซีย –ไทย 
(Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle: IMT – GT)  

 
2.1.2  แนวคิดรูปแบบความร่วมมือ   

กลุ่มประเทศสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้เป็น 4 ประเภท4 ได้แก่ 
1) ความร่วมมือระดับพหุภาคี (multilateral cooperation) 
    ความร่วมมือระดับพหุภาคีเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีจำนวน

สมาชิกจำนวนมากร่วมเป็นภาคีสนธิสัญญาหรือความตกลง เช่น ความตกลงทางทรัพย์สินทางปัญญา 
ที ่เกี ่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และความร่วมมือของกลุ่มเศรษฐกิจ BRICS5  

2) ความร่วมมือระดับภูมิภาค (regional cooperation) 
    ความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่มีภูมิภาคเดียวกันหรือ

ประเทศที่มีพื ้นที ่ติดต่อกัน เพื ่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ซึ ่งอาจ  
มีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือที่แตกต่างกัน เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ หรือสังคม ในปัจจุบัน
ความร่วมมือระดับภูมิภาคกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยมีระดับความร่วมมือและระดับการ
รวมตัวที่แตกต่างกันไป โดยอาจมีการจัดทำปฏิญญาจัดตั้งร่วมกัน ได้แก่ สหภาพแอฟริกา (African 

 
4 วิชุดา สาธิตพร และสติธร ธนานธิิโชติ, หน่วยที่ 12 กลุ่มประเทศทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช). 
5 สมาชิก BRICS ประกอบดว้ย บราซิล จีน อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้ 
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Union: AU) ตลาดร่วมแอฟริกาตะวันออกและใต้ (Common Market for Eastern and Southern 
Africa: COMESA) และกลุ่มประชาคมแอนเดียน (ANDEAN)  

3) ความร่วมมือระดับทวิภาคี (bilateral cooperation) 
        ความร่วมมือระดับทวิภาคีเป็นความร่วมมือโดยการจัดทำข้อตกลง 2 ฝ่ายใน

ลักษณะต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เช่น ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรีประเทศ
ไทย-อินเดีย ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประเทศไทย-เปรู และ
อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยง
การรัษฎากร  

4) ความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียว (unilateral cooperation)  
    เป็นความร่วมมือในลักษณะฝ่ายเดียวที่มีลักษณะของความเป็นผู้ให้กับอีก

ประเทศหนึ่ง ที่เรียกว่าเป็นฝ่ายเดียวเนื่องจากไม่ต้องการให้ชาติอื่นทำเช่นเดียวกัน6 เช่น โครงการที่
ประเทศพัฒนาให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalised System of Preferences: 
GSP) แก่ประเทศกำลังพัฒนา เป็นการลดภาษีศุลกากรนำเข้าสินค้าบางชนิดที่นำเข้าจากประเทศกำลัง
พัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมการส่งออก เช่นในกรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ให้ GSP แก่สินค้า
เกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

 
2.1.3 แนวคิดกลไกทางการเงินระดับภูมิภาค 

    กลไกทางการเงินระดับภูมิภาค7 (Regional Financial Arrangements: RFAs) 
หมายถึง กลไกทางการเงินที ่สนับสนุนโดยใช้ทรัพยากรของกลุ ่มประเทศต่าง ๆ ที ่ตกลงจะให้ 
การสนับสนุนทางการเงินร่วมกันแก่สมาชิกที่ประสบปัญหาสภาพคล่องหรือปัญหาดุลการชำระเงิน 
เพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิก โดย RFAs 
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินระดับโลก (Global Financial Safety Net: 
GFSN) ซ่ึงประกอบด้วย 4 ระดบั ได้แก่  

1) ระดับชาติ คือ เงินสำรองระหว่างประเทศของธนาคารกลาง 
2) ระดับทวิภาคี ได้แก่ ข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคี (Bilateral Swap 

Arrangements: BSAs) ของธนาคารกลางระหว ่าง 2 ประเทศ เช ่น ข ้อตกลงทว ิภาคีว ่าด ้วย 
การแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางญี่ปุ ่น และ
ข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างธนาคารกลางจีนกับธนาคารกลางญี่ปุ่น  

 
6 Kimberly Amadeo, Unilateral Trade Agreements, Their Pros and Cons, with Examples, (February 2021).  
7 IMF, Adequacy of the Global Financial Safety Net — Considerations for Fund Toolkit Reform, (IMF Policy Paper, 

December 2017). 
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3) ระดับภูมิภาค ได้แก่ ความตกลงระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกันใน
ลักษณะพหุภาคเีพ่ือจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น Arab Monetary Fund (AMF) จัดตั้ง
โดยกลุ่มประเทศภูมิภาคตะวันออกกลาง European Stability Mechanism (ESM) จัดตั้งโดยกลุ่ม
ประเทศภูมิภาคยุโรป Latin American Reserve Fund (FLAR) จัดตั้งโดยกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา 
North American Financial Agreement (NAFA) จัดตั้งโดยกลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริกาเหนือ และ 
CMIM ของอาเซียน+3    

4) ระดับโลก คือ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary 
Fund: IMF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2487 จากการประชุม United Nations Monetary 
and Financial Conference หรือที่รู้จักในนามของ Bretton Woods Conference มีสำนักงานใหญ่
อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และมีฐานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ  โดย
ข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศกำหนดให้ IMF ทำหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทาง
การเงินระหว่างประเทศ สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุล เสริมสร้าง
เสถียรภาพอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่าง
ประเทศ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงิน  โดย 
IMF มีบทบาทหลักในการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่
ประเทศสมาชิกเพ่ือให้ระบบการเงินโลกมีเสถียรภาพ ปัจจุบัน IMF มีสมาชิกทั้งสิ้น 190 ประเทศ 

โดยทั่วไปกลไกทางการเงินระดับภูมิภาคจะมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 
การจัดให้มีกลไกป้องกันวิกฤตสำหรับสมาชิก การจัดหาเงินทุนเมื่อเกิดวิกฤต และความร่วมมือด้าน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการเฝ้าระวังและวิเคราะห์เศรษฐกิจ ทั้งนี้ รูปแบบกลไกของ RFAs 
โครงสร้างการจัดการ และขนาดความช่วยเหลือจะมีความแตกต่างกันไป8 เช่น ในกรณีของ European 
Stability Mechanism (ESM) และ Arab Monetary Fund (AMF) จัดต ั ้งในร ูปแบบขององค์กร 
พหุภาคีภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศ มีสภาผู้ว่าการและคณะกรรมการบริหารองค์กร ในขณะที่ 
CMIM และ BRICS Contingent Reserve Arrangement (BRICS CRA) 9 ไม่มีสถานะทางกฎหมาย 
(legal entity) โดยม ีการบร ิหารเง ินช ่วยเหล ือโดยสมาช ิก และสำหร ับ Eurasian Fund for 
Stabilisation and Development (EFSD) ม ีการบร ิหารจ ัดการโดย Eurasian Development 
Bank นอกจากนี้ RFAs ยังมีระดับความเชื่อมโยงกับเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินระดับโลกของ 
IMF แตกต่างกันไป บาง RFAs กำหนดให้ความช่วยเหลือต้องเชื่อมโยงกับความช่วยเหลือของ IMF 

 
8 European Central Bank, Strengthening the global financial safety net: Moving relations between the IMF and 

regional financing arrangements forward, (ECB Occasional Paper, No. 207, March 2018). 
9 สมาชิก BRICS CRA  ประกอบด้วย บราซิล จีน อินเดีย รัสเซีย และแอฟริกาใต้  
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เช่น ในกรณีของ CMIM และ BRICS CRA ในขณะที่บาง RFAs กำหนดให้ต้องมีการแจ้งหรือหารือกับ 
IMF ก่อนการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  

 

 
 

แผนภาพที่ 2 กลไกทางการเงินระดับภูมิภาค 
ทีม่า: Valdai Discussion Club  
 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

Hil และ Menon (2012)10 นักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์กลไก CMIM ภายหลังที ่มี 
การเพิ ่มประสิทธิภาพเมื ่อปี พ.ศ. 2557 ที่มีการเพิ ่มขนาดวงเงินช่วยเหลือของ CMIM จากเดิม 
120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มสัดส่วน IMF De-linked 
Portion จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 ของวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด และการจัดตั้ง สำนัก
งานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office: 
AMRO) ถึงแม้ว่า CMIM จะปรับปรุงข้อจำกัดข้างตน้ แต่รูปแบบของ CMIM ยังคงมีสถานะเป็น stand 
by facility ที่ไม่มีการลงเงินจริง และเงินช่วยเหลือยังต้องพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและเงื่อนไข 
ต่าง ๆ และ CMIM ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรองรับการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 
รวมทั้งการคงเงื ่อนไขการให้ความช่วยเหลือที่ต้องผูกกับความช่วยเหลือของ IMF นั้น ถือว่าเป็น

 
10 Hal Hill and Jayant Menon, Asia’s new financial safety net: Is the Chiang Mai Initiative designed not to be used?, 

(VoxEU.org – CEPR’s policy portal, 2012). 
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ข้อจำกัดสำคัญที่ส่งผลให้สมาชิกไม่ต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CMIM นอกจากนี้ 
ถึงแม้ว ่า CMIM จะเพิ ่มกลไกการให้ความช่วยเหลือสมาชิกเพื ่อป้องกันการเกิดวิกฤต (CMIM 
Precautionary Line) เพิ่มเติมจากกลไกของ CMIM ที่มีอยู่แล้วที่ให้ความช่วยเหลือภายหลังจากที่
สมาชิกประสบวิกฤต แต่ CMIM Precautionary Line ก็ยังมีเงื่อนไขทีต่้องเชื่อมโยงกับความช่วยเหลือ
ของ IMF เช ่นกัน ทั ้งนี ้  Hil และ Menon ได้นำเสนอประเด็นที ่ต ้องพิจารณาสำหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ CMIM ได้แก่ การปฏิรูป AMRO ให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพในการ 
ทำหน้าทีร่ะวังภัยทางเศรษฐกิจ และเห็นว่าขนาดของ CMIM ในปัจจุบันสามารถให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินได้เฉพาะประเทศอาเซียนขนาดเล็กเท่านั้น และได้เสนอให้มีการขยายจำนวนสมาชิกของ 
CMIM เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนเงินช่วยเหลือได้อีกทางหนึ่ง 
อย่างไรก็ตาม อาเซียน+3 ต้องมีการพิจารณาว่า ท้ายที่สุดแล้ว อาเซียน+3 ต้องการรูปแบบของกลไก
ที่มีลักษณะใด คือจะเป็นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือร่วมกับ IMF ในลักษณะของ CMIM ที่เป็นอยู่ 
หรือมีลักษณะเป็นเครือข่ายความปลอดภัยของตนเองที่เป็นอิสระ 

Kawai (2015)11 อดีตนักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยธนาคารพัฒนาเอเชียได้นำเสนอ
พัฒนาการของ CMIM ได้เริ่มจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียในระหว่างปี พ.ศ. 2540- 
2541 ซึ่งในขณะนั้นอาเซียน+3 ไม่มีกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาค สมาชิกในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งเกาหลีใต้จึงต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF และต่อมาในช่วงวิกฤต
การเงินโลก (Global Financial Crisis) ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552 ซึ่งทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ ถือเป็น
บทเรียนสำคัญที่ทำให้สมาชิกอาเซียน+3 เล็งเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก
ความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาค โดย Kawai เห็นว่า IMF คือแนวทางในการแก้ไขวิกฤต
เศรษฐกิจของโลก (global solution) ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขที่ให้ประเทศต่าง ๆ ปฏิบัติตาม ในขณะที่ 
CMIM จะทำหน้าที่เป็นกลไกของภูมิภาค (regional solution) ทั้งนี้ Kawai ได้วิเคราะห์ถึงปัญหาของ 
CMIM ที่สมาชิกไม่ขอรับความช่วยเหลือ ส่วนหนึ่งมาจากขนาดของเงินช่วยเหลือที่สมาชิกจะได้รับ  
มีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับความต้องการ รวมทั้งการกำหนดให้มีความเชื่อมโยงความช่วยเหลือส่วน
ใหญ่กับโครงการของ IMF ซึ่งการเข้าโครงการ IMF ได้เคยเป็นประเด็นทางการเมืองของประเทศ 
ที่เข้าร่วมโครงการในช่วง พ.ศ. 2540 - 2541 และการเพิ ่มประสิทธิภาพการทำงานของ CMIM 
ในอนาคตนั้น มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ได้แก่ ความเพียงพอของเงินช่วยเหลือ การเชื่อมโยง 
ความช่วยเหลือของ CMIM กับ IMF แนวทางและกระบวนการให้ความช่วยเหลือต้องมีความชัดเจน 
รวมทั้งประสิทธิภาพของการวิเคราะห์และระวังภัยเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพของ  
AMRO ในการทำหน้าที่ติดตาม ประเมินความเสี่ยง และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของ

 
11 Masahiro Kawai, From the Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund, (ADBI Working Paper Series, May 

2015). 
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แต่ละประเทศสมาชิกและของภูมิภาคอาเซียน+3 นอกจากนี้ Kawai เห็นว่า สมาชิกอาเซียน+3 ควร
ให้ความสำคัญต่อการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนเงินตราทวิภาคีระหว่างกัน เพื่อเป็นส่วนเสริมความ
ช่วยเหลือของ CMIM รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างของ CMIM ให้เป็นองค์กร
ถาวร มีการรวมทรัพยากรเข้าด้วยกัน และต้องมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ IMF เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และให้เกิดการทำงานร่วมกันทั้งในช่วงปกติ (peace time) และในการจัดการ
กับวิกฤตเศรษฐกิจ 

Hyun และ Paradise (2020) นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เอเชียตะวันออก12 ได้ศึกษา
พัฒนาการของ CMIM โดยเห็นว่าการจัดตั้ง CMIM และพัฒนาการของ CMIM อาจสะท้อนจากความ
ไม่เท่าเทียมกันของการจัดสรรโควตาความช่วยเหลือและอำนาจในการออกเสียงของ IMF (unfair 
voting structure) ระหว่างกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ที่มีความไม่เท่าเทียม
อย่างเห็นได้ชัด โดยเมื่อพิจารณาโควตาความช่วยเหลือของ IMF ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3 
นั้น จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 มีโควตาความช่วยเหลือรวมจำนวนร้อยละ 
18.8 ของจำนวนเงินช่วยเหลือทั้งหมด และมีอำนาจในการออกเสียงรวมจำนวนร้อยละ 18.1 ของ
อำนาจในการออกเสียงของทั้งหมด ในขณะที่ประเทศหลักจากทวีปยุโรป มีโควตาความช่วยเหลือรวม
จำนวนร้อยละ 42.3 ของจำนวนเงินช่วยเหลือทั้งหมด และมีอำนาจในการออกเสียงรวมจำนวนร้อยละ 
40.3 ของอำนาจในการออกเสียงของทั ้งหมด นอกจากนี ้ ย ังได้ให้ประเทศผู ้ถือหุ ้นใหญ่ คือ
สหรัฐอเมริกาทีม่ีอำนาจในการออกเสียงจำนวนร้อยละ 16.52 ของอำนาจในการออกเสียงของทั้งหมด
สามารถใช้สิทธิยับยั้ง หรือ veto ได้ เนื่องจากการลงคะแนนเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ นั้น ต้องได้รับเสียง
สนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ 85 ของอำนาจในการออกเสียงของทั้งหมด จากความไม่เท่าเทียมนี้ ส่งผล
ให้ RFAs ในภูมิภาคต่าง ๆ ผลักดันให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกความช่วยเหลือทางการเงิน
ระหว่างกันของภูมิภาค ทั้งนี้ Hyun และ Paradise เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM จะเป็น
ส่วนเสริมประสิทธิภาพของเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินระดับโลก โดยมีประเด็นสำคัญที่มีผล
ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ CMIM คือ การพิจารณาปรับโครงสร้างของ CMIM ให้เป็นรูปแบบของ
องค์กรระหว่างประเทศที่มีความเป็นอิสระโดยการทำสนธิสัญญาก่อตั้ง (treaty-type arrangement) 
การจัดตั้งหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการ (Secretariat) รวมถึงการขยายจำนวน
สมาชิก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย โดยอาเซียน+3 สามารถเรียนรู้จากพัฒนาการของ 

European Stability Mechanism (ESM) ของกลุ ่มประเทศในทวีปยุโรป ทั ้งรูปแบบการบริหาร
จัดการ การลงเงินช่วยเหลือในรูปแบบของทุน (paid-in capital) รวมถึงการระดมทุนผ่านตลาดเงิน 

 
12 Suk Hyun and James F. Paradise, Toward an Asian Monetary Fund: Ideas for Transition, (Asian Economic Papers 

19:2, June 2020). 
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อย่างไรก็ตาม Hyun และ Paradise เห็นว่าอาเซียน+3 ควรพัฒนารูปแบบของกลไกการให้ความ
ช่วยเหลือของ CMIM นี้ให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก  

 
2.3   สรุปกรอบแนวคิด 

 จากการพิจารณาทฤษฎีและแนวคิดข้างต้น CMIM เป็นความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันของสมาชิกอาเซียน+3 (Regional 
Financial Arrangement: RFAs) โดย CMIM มีระด ับของการรวมกลุ่มที่หลวม จ ัดตั้ งภายใต้  
ความตกลงระหว่างกัน และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนและมีความท้าทายสืบเนื่องจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นความเสี ่ยงสำคัญที่อาจกระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของอาเซียน+3 
ด้วยเหตุนี้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ CMIM ในการเป็นกลไกให้ความช่วยเหลือระหว่างกันของ
ภูมิภาค จึงมีความสำคัญเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือช่วยลดความ
รุนแรงของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น โดยกรอบแนวคิดของการศึกษาฉบับนี้จะนำเสนอข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ในการทำหน้าที่เป็นกลไกให้ความช่วยเหลือกันเองของ
ภูมิภาค และต้องสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเงินของอาเซียน+3 
ในการรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของประเทศไทย
ในการกำหนดแนวทางความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3 ที่สะท้อนถึงประโยชน์ของประเทศ 
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บทที่ 3 
ผลการศึกษา 

 
3.1 ความเป็นมาของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี 

ม า ต ร ก า ร ร ิ เ ร ิ ่ ม เ ช ี ย ง ใ ห ม ่ ไ ป ส ู ่ ก า ร เ ป ็ น พห ุ ภ า ค ี  ( Chiang Mai Initiative 
Multilateralisation: CMIM) ถือว่าเป็นความร่วมมือทางการเงินที ่เป็นรูปธรรมที่สุดของภูมิภาค
อาเซียน+3 โดยพัฒนาความร่วมมือมาจากมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ (Chiang Mai Initiative: CMI) ซึ่ง
เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 สืบเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียในระหว่างปี พ.ศ. 
2540 – 2541 โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประสบ
ปัญหาดุลการชำระเงินโดยการขาดสภาพคล่องในระยะสั้น ส่งผลให้หลายประเทศมีความจำเป็นต้อง
ขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคอาเซียน+3 อย่างมาก ผลกระทบจากประเทศหนึ่งได้แผ่ไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กลุ่มประเทศอาเซียน+3 จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง จึงเกิดความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบ 
การประช ุมร ัฐมนตร ีว ่ าการกระทรวงการคล ังอาเซ ียน +3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ 
Framework) โดยมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance 
Ministers’ Meeting: AFMM+3) ครั้งแรก เมื่อเดือนเมษายน 2542 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

ข้อริเริ ่มความร่วมมือทางการเงินภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    
การคลังอาเซียน+3 ไดก้ำหนดวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ 3 ประการ ได้แก่  

1. การหามาตรการหรือกลไกในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในลักษณะที ่เป็น  
ส่วนเสริมการดำเนินการของ IMF  

2. การจัดตั้งกลไกการตรวจสอบภาวะเศรษฐกิจระหว่างกัน (economic surveillance 
mechanism) เพื่อสอดส่องและตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจ หรือแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย  

3. การหาแนวทางในการลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นอันเกิด 
จากการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว (managed float exchange rate regime) 

ต่อมาในการประช ุม AFMM+3 ครั ้งที่ 2 เม ื ่อว ันที ่  6 พฤษภาคม 2543 จ ัดขึ้น 
ณ จังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้ประกาศมาตรการริเริ่มหลักของ
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างสมาชิกอาเซียน+3 สะท้อนถึงความร่วมมือด้าน
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เศรษฐกิจและการเงินที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และให้ชื่อมาตรการริเริ่มนี้ว่า มาตรการริเริ่มเชียงใหม่  โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือ 

1. เป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคเพื ่อเสริมสภาพคล่องระหว่างกัน 
ในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั้น และ 

2. เป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ 
มาตรการ CMI ประกอบด้วย  
1. การขยายโครงการ ASEAN Swap Arrangement (ASA) ให้ครอบคลุมประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั ้ง 10 ประเทศ และเพิ ่มวงเงินรวมจาก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 2,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐจากโครงการเดิมที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยธนาคารกลางของสมาชิกอาเซียน 5 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 

2. การสร้างเครือข่ายข้อตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap 
Arrangements: BSAs) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศ+3 โดยวงเงินในสัญญา BSAs 
จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเจรจาของแต่ละประเทศ 

3. ความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการซื ้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างกัน (Repurchase 
Agreement: Repo Agreement) เป็นกลไกเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิก 
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศเป็นการชั่วคราว 

 
3.2 พัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคีระหว่างป ีพ.ศ. 2553 – 2564 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 3 พัฒนาการของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี 
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3.2.1 พัฒนาการของการจัดทำความตกลงมาตรการริเริ ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็น  
พหุภาคี 

1) ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี พ.ศ. 2553 
    สมาชิกอาเซียน+3 มีความเห็นร่วมกันว่า มาตรการริเริ่มเชียงใหม่ยังมีข้อจำกัด 

ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก เนื่องจากภายใต้ข้อตกลง BSA แต่ละฉบับจะมีขนาด
วงเงินความช่วยเหลือ เงื่อนไขความช่วยเหลือ และขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือแตกต่างกัน โดย
เมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งต้องการขอรับความช่วยเหลือภายใต้ข้อตกลง BSA ประเทศนั้นต้องมี
กระบวนการหารือกับประเทศผู ้ให้ความช่วยเหลือเป็นรายประเทศ ทำให้การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือต้องใช้ระยะเวลานาน ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกจึงได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบของมาตรการ
ริเริ่มเชียงใหม่เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความไมแ่น่นอนของจำนวนเงิน
ช่วยเหลือ และเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยที่ประชุม AFMM+3 
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ ่น อาเซียน+3 ได้เห็นชอบ
แนวความคิดในการพัฒนาข้อตกลง BSA ที่ประเทศต่าง ๆ จัดทำขึ้น มาจัดทำความตกลงแลกเปลี่ยน
เงินตราร่วมกันเป็นความตกลงฉบับเดียว  โดยมีสมาชิกอาเซียน+3 ทุกประเทศเข้าร่วมเป็นภาคี 
ความตกลง โดยใช้ชื่อความตกลงนี้ว่า ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (CMIM 
Agreement) CMIM มีร ูปแบบเป ็น self-managed reserved pooling arrangement กล ่าวคือ 
ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศจะสมทบเงินก็ต่อเมื ่อมีประเทศสมาชิกที ่ประสบปัญหาแจ้งขอรับ  
ความช่วยเหลือ ซึ่งในสถานการณ์ปกติธนาคารกลางของแต่ละประเทศยังคงมีสิทธิในการบริหารเงิน
สำรองระหว่างประเทศจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ CMIM ยังคงมีวัตถุประสงค์หลักเช่นเดียวกับ CMI คือ 
เป็นกลไกความร่วมมือทางการเงินของภูมิภาคเพ่ือเสริมสภาพคล่องระหว่างกันในกรณีที่ประสบปัญหา
ดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องในระยะสั ้น และเป็นส่วนเสริมความช่วยเหลือทางการเงิน  
ที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศ และต่อมาที่ประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 4 
พฤษภาคม 2551 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน ได้เห็นชอบให้ CMIM มีขนาดวงเงิน 80,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้เคียงกับวงเงินรวมที่มีอยู่ภายใต้เครือข่าย BSAs ในขณะนั้น  
                             ท่ามกลางปัญหาวิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) เมื ่อปี พ.ศ. 
2551-2552 ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 
สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ไขวิกฤต
การเงินโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศสมาชิกในภูมิภาค และในการประชุมสมัยพิเศษครั ้งนั้น 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเพื่อขยายวงเงินของ CMIM จาก
เบื้องต้นกำหนดไว้ที่ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสัดส่วนวงเงิน
สมทบของเงินสำรองของประเทศอาเซียนและประเทศ+3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ในสัดส่วน 20:80 
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พร้อมทั้งประกาศสนับสนุนการจัดตั้งกลไกระบบระวังภัยเศรษฐกิจของภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่ติดตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและของ
ภูมิภาค  

ในการประชุม AFMM+3 ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ณ เกาะ
บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้ออกแถลงการณ์ประกาศ
ความสำเร็จของการพัฒนามาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่พหุภาคี และได้ให้ความเห็นชอบองค์ประกอบ
หลักทั้งหมดในการจัดตั้ง CMIM พร้อมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งหน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาคที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและ
สนับสนุนการทำงานของ CMIM ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อมาสมาชิกได้ร่วมกันจัดทำร่างความตกลง 
CMIM โดยความตกลง CMIM ฉบับแรก มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 และกำหนดให้มี 
การทบทวนความตกลงทุก ๆ 5 ปี  

 
2) ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับแก้ไข พ.ศ. 

2557 
สืบเนื่องวิกฤตการเงินโลกที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2551 ส่งผลต่อ 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา วิกฤตหนี้สาธารณะของสมาชิกสหภาพยุโรป รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 จึงมีความเห็นร่วมกันว่าอาเซียน+3 ควร
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกให้แก่สมาชิก ที่ประชุมรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance Ministers’ and 
Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3)13 ครั้งที ่15 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จึงได้เห็นชอบให้ทบทวนหลักการสำคัญของ CMIM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กลไกความร่วมมือทางการเงินหลักของภูมิภาค และนำไปสู่การจัดทำความตกลง CMIM ฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2557 (Amended Chiang Mai Initiative Multilateralisation Agreement) ซึ ่งความตกลง 
CMIM ฉบับแก้ไขนี้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 และใช้ทดแทนความตกลง CMIM 
พ.ศ. 2553 

ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557 ยังคงหลักการสำคัญของ CMIM เช่น 
สัดส่วนในการสมทบวงเงินของประเทศสมาชิก โควตาการขอรับความช่วยเหลือ กระบวนการตัดสินใจ 

 
13 ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2555 รูปแบบการประชมุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ได้เพิ่มผูว้่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 เข้าร่วม
ประชุมในระดับรัฐมนตรดี้วย โดยใช้ชือ่การประชุมวา่ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้วา่การธนาคารกลางอาเซียน+3 
(ASEAN+3 Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3)  
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และการกำหนดสิทธิลงคะแนนของประเทศสมาชิกตามสัดส่วนเงินสมทบ ทั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสำคัญของ CMIM ได้แก่  

(1) การเพิ่มขนาดของ CMIM จาก 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 240,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

(2) การเพิ ่มส ัดส่วนการให้ความช่วยเหลือหากสมาชิกไม่เข้าโครงการให้  
ความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF (IMF De-linked Portion) จากเดิมร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 
ของจำนวนเงินสูงสุดที่แต่ละประเทศสมาชิกสามารถได้รับจาก CMIM 

(3) การจัดตั้งกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤต
เศรษฐก ิจ (crisis prevention function) ของ CMIM เพ ื ่อป ้องก ันหร ือบรรเทาผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน โดยเรียกว่า CMIM Precautionary Line (CMIM-PL) เพิ่มเติมจาก
กลไกของ CMIM ที่มีอยู่แล้วที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อสมาชิกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว โดยเรียกกลไกเดิม
นี้ว่า CMIM Stability Facility (CMIM-SF) 

นอกจากนี ้ ภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ที ่ประชุม 
AFMGM+3 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ได้เห็นชอบให้เพ่ิม
ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ในองค์ประกอบคณะกรรมการผู้มีอำนาจตัดสินใจในระดับรัฐมนตรี 
(Minister Level Decision Making Body: MLDMB) ของ CMIM จากเดิมที่มีเพียงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการประชุมระดับรัฐมนตรีที่มีผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียน+3 เข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

 
3) ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับแก้ไข พ.ศ. 

2563 
       ที่ประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองนาดี 
สาธารณรัฐฟิจิ ได้มีมติอนุมัติร่างความตกลง CMIM ฉบับแก้ไข เพื ่อปรับปรุงแนวปฏิบัติการให้ 
ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศสมาชิก และได้ปรับปรุงถ้อยคำที่มีความคลุมเครือในทางปฏิบัติ
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญของประเด็นที่ได้ปรับปรุง ดังนี้ 
    (1) ปรับปรุงแนวปฏิบัติของกลไก CMIM กรณีที ่เป็นความช่วยเหลือทาง
การเงินร่วมกับ IMF (IMF Linked Portion: ILP) ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ IMF เพื ่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การปรับปรุงระยะเวลาการเบิกจ่าย (disbursement) และการชำระคืน 
(repayment) เงินช่วยเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ 
IMF  
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(2) ปรับปรุงถ้อยคำที่มีความคลุมเครือในทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น อาทิ กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการใช้กลไก CMIM แก่บุคคลภายนอกภาคีจะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอา เซียน+3 และต้องได้รับ
ความยินยอมจากประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือภายใต้กลไก CMIM ก่อน  

ทั้งนี้ ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงิน
ความช่วยเหลือ ซึ่งมีจำนวน 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่าเดิม โดยประเทศไทยผูกพันเงินสำรอง
ระหว่างประเทศ จำนวน 9,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยความตกลง CMIM ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2563 มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  
 

4) ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2564 

ที่ประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 23 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2563 ได้ให้ความเห็นชอบร่างความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 โดยได้มี 
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 การแก้ไขความตกลงในครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกิจ
ก่อนการทบทวนความตกลงในรอบปกติทุก ๆ 5 ปี เนื่องจากจะมีการยกเลิกการใช้อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงกรุงลอนดอน (London Interbank Offered Rate: LIBOR) ในปลายปี พ.ศ. 2564 ซึ ่งใน 
ความตกลง CMIM ฉบับปัจจุบันมีการใช้ LIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยความตกลง CMIM ฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 มีสาระสำคัญที่แก้ไข ดังนี้ 

(1) การเพิ่มสัดส่วน IMF De-linked Portion จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 40 
ของวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด  

(2) การยินยอมให้สมาชิกสามารถเลือกสมทบหรือขอรับความช่วยเหลือภายใต้
กลไก CMIM เป็นเงินสกุลท้องถิ่นตามหลักความสมัครใจ และภายใต้วงเงินรวมคงเดิมที่ 240 ,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(3) การยกเลิกการใช้ LIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และการแก้ไขประเด็น
เชิงเทคนิคของกลไก CMIM อื่น ๆ เช่น การปรับระยะเวลาการเบิกถอนเงินให้มีความยืดหยุ ่นขึ้น  
เป็นต้น 
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ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบหลักการสำคัญของความตกลง CMIM  
 

หลักการสำคัญ ความตกลง CMIM 
 พ.ศ. 2553 

ความตกลง CMIM 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557 

ความตกลง CMIM 
ฉบับปรบัปรุง  
พ.ศ. 2563 

ความตกลง CMIM 
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

พ.ศ. 2564 
1. วงเงินช่วยเหลือ
ทั้งหมด 

120,000 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

240,000 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

240,000 ล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ 

240,000 ล้านดอลลาร ์ 
สหรัฐและสามารถสมทบ
หรือขอรับความชว่ยเหลอื
เป็นเงินสกุลท้องถิ่นตาม
หลักความสมัครใจ 

2. สัดส่วน IMF  
De-linked Portion 

ร้อยละ 20 ของจำนวนเงิน
สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับ 

ร้อยละ 30 ของจำนวนเงิน 
สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับ 

ร้อยละ 30 ของจำนวนเงิน
สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับ 

ร้อยละ 40 ของจำนวนเงิน 
สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับ 

3. กลไกความช่วยเหลือ สมาชิกจะได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจแล้ว 

1. สมาชิกจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเพื่อปอ้งกัน
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
2. สมาชิกจะได้รับความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจแล้ว 

1. สมาชิกจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเพื่อปอ้งกัน
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
2. สมาชิกจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจแล้ว 
 

1. สมาชิกจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเพื่อปอ้งกัน
การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
2. สมาชิกจะได้รับ 
ความช่วยเหลือเมื่อเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจแล้ว 

4. อื่น ๆ   ปรับปรุงแนวปฏิบัตขิอง
กลไก CMIM กรณี IMF 
Linked Portion ให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของ IMF 

การยกเลิกการใช้ LIBOR 
เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 

 

ที่มา: ผู้ทำการศึกษาประมวลจากความตกลง CMIM ทั้ง 4 ฉบับ 

 

3.2.2 การจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 

Macroeconomic Research Office: AMRO) 

นับจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคเอเชียเมื่อปี พ.ศ. 2540 อาเซียน+3 
ได้พัฒนาความร่วมมือเพื่อลดความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจมาโดยลำดับ การสอดส่องและระวังภัย
ทางเศรษฐกิจระหว่างกันถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือป้องกันการเกิดวิกฤต เนื่องจากเห็นว่าสาเหตุหนึ่งที่
ส่งผลให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคในครั้งนั้น มาจากการขาดระบบระวังภัยทางเศรษฐกิจ (early 
warning system) ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค รวมทั้งการขาดกลไกหารืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างกันเพ่ือให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะด้านนโยบายในการจัดการปัญหาหรือบรรเทาผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือด้านระวังภัยทางเศรษฐกิจของอาเซียน+3 ได้มีการพัฒนา 
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อย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากปี พ.ศ. 2543 ในรูปแบบการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจในลักษณะของ peer review ที ่ เร ียกว ่า Economic Review and Policy Dialogue 
(ERPD) โดยเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งปัจจุบันอาเซียน+3 
ยังคงมีการหารือ ERPD ในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลาง
อาเซียน+3 ปีละ 2 ครั้ง และมีการหารือในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ
ธนาคารกลางอาเซียน+3 ปีละ 1 ครั้ง 

อย่างไรก็ตาม จากความท้าทายและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของสมาชิกและของภูมิภาคท่ีเปลี่ยนไปตามห้วงเวลา สมาชิกอาเซียน+3 จึงไดเ้ล็งเห็นถึง
ความสำคัญของการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการสอดส่องและระวังภัยเศรษฐกิจของอาเซียน+3 
เพื่อเป็นการเตือนภัยให้สมาชิกเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้เกิดแนวคิดในการ
จัดตั้งหน่วยงานอิสระของภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่ระวังภัยเศรษฐกิจเมื่อปี พ.ศ. 2552 ต่อมาอาเซียน+3 
ไดร้่วมกันจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic 
Research Office) หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า AMRO ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่ระวังภัยเศรษฐกิจ 
เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม 2554 มีสำนักงานตั้งอยู่ที ่สิงคโปร์ และมีสถานะเป็นบริษัทจำกัด 
ในระยะแรกเนื่องจากมีความรวดเร็วในการจัดตั้งมากกว่ารูปแบบอ่ืน  

ต่อมาที่ประชุม AFMGM+3 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ณ กรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีมติให้เร่งรัดการยกระดับ AMRO ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ
โดยเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของ AMRO สมาชิกอาเซียน+3 จึงได้จัดทำความตกลง
จัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 (Agreement Establishing ASEAN+3 
Macroeconomic Research Office) เพื ่อยกระดับ AMRO ให้เป็นองค์การระหว่างประเทศ ซึ่ง 
ความตกลงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 

AMRO มีภารกิจหลักที ่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) เฝ้าระวัง ประเมิน และ
รายงานต่อสมาชิกเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจมหภาคและความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก   
2) ระบุความเสี ่ยงทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินและความเปราะบางในภูมิภาค และจัดทำ
ข้อเสนอแนะแนวนโยบายเพื่อบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว และ 3) สนับสนุนสมาชิกในการปฏิบัติตาม
ความตกลง CMIM โดยทำหน้าที ่สนับสนุนข้อมูล จัดทำรายงาน และให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินภายใต้ CMIM รวมทั้ง ปัจจุบัน AMRO ได้เพ่ิมบทบาทในการให้
ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก เช่น การเสริมสร้างขีดความสามารถของสมาชิกในด้าน 
การระวังภัยเศรษฐกิจ และการจัดโครงการอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  
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3.3 กลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM 
3.3.1 รูปแบบของ CMIM 
        CMIM ม ี ร ู ป แ บ บ เ ป ็ น  self-managed reserved pooling arrangement 

กล่าวคือ ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศได้ตกลงจำนวนเงินที่แต่ละประเทศจะสมทบใน CMIM โดยไม่มี
การลงเงินจริง เงินสมทบของแต่ละประเทศจะนำมาจากเงินสำรองระหว่างประเทศ โดยผู้ว่าการ
ธนาคารกลางจะลงนามในหนังสือยืนยันการสมทบเงิน (commitment letter) เพื่อยืนยันการสมทบ
เงินตามวงเงินที่ผูกพันของแต่ละประเทศ โดยจะมีผลเป็นเพียงภาระผูกพันเนื่องจากยังไม่มีการโอน
กรรมสิทธิ์ในเงินสำรองระหว่างประเทศ และยังคงถือว่าเงินที่จะสมทบจำนวนนั้นยังเป็นเงินสำรอง
ระหว่างประเทศในช่วงปกติ (peace time) ทั้งนี้ เมื่ออนุมัติการให้ความช่วยเหลือจึงจะเกิดธุรกรรม
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เรียกว่า currency swap transaction ระหว่างภาคีผู ้ขอรับความ
ช่วยเหลือ (swap requesting party) และภาคีผู ้ให้ความช่วยเหลือ (swap providing party) โดย
เป็นการ swap ระหว่างเงินสกุลท้องถิ่นกับเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือระหว่างเงินสกุลท้องถิ่นกับเงินสกุล
ท้องถิ่น 

ในกรณีของการ swap ระหว่างเงินสกุลท้องถิ่นกับเงินดอลลาร์สหรัฐนั้น ภาคี 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือจะนำเงินสกุลท้องถิ่นของตนฝากไว้ในบัญชีเงินสกุลท้องถิ่นของแต่ละประเทศ  
ที่เปิดไว้ที ่ธนาคารกลางของประเทศผู ้ขอรับความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างในกรณีของประเทศไทย 
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดบัญชีเงินบาทให้แก่ประเทศสมาชิก (local curency account) ไว้ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อประเทศไทยต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสมาชิก 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำเงินบาทไปใส่ในบัญชีของสมาชิกที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทย 
และในขณะเดียวกันประเทศที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทยจะนำฝากเงินดอลลาร์สหรัฐเข้าบัญชี
ของประเทศไทย ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา สาขานิวยอร์ก (General Account of Fed. New 
York) ในจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินบาท 

 
3.3.2 ขนาดและสัดส่วนการสมทบเงินของสมาชิก CMIM  

วงเงินของ CMIM มีจำนวน 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสัดส่วนการสมทบ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในสัดส่วนร้อยละ 20 หรือเท่ากับ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่
กลุ่มประเทศ+3 (รวมฮ่องกง) มีวงเงินสมทบในสัดส่วนร้อยละ 80 ของ CMIM หรือเท่ากับ 192,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยมีวงเงินสมทบใน CMIM เท่ากับ 9,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ14 ซึ่ง
เท่ากับสมาชิกอาเซียน 5 ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ ฮ่องกงสมทบเงิน  

 
14 วงเงินสมทบของสมาชิก ใน CMIM นี้ ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายจริง แต่เป็นการผกูพันวงเงินไว้ และเป็นเงินจากทุนสำรองระหว่าง
ประเทศ ไม่ใช่เงินจากงบประมาณ 
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ในสัดส่วนของจีน เป็นจำนวน 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังมีรายละเอียดเงินสมทบของสมาชิก 
ตามความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ปรากฏตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  เงินสมทบตามความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

 

  จำนวนเงินสมทบ 
ตัวคูณ
การซื้อ 

จำนวนสูงสุดใน
ความช่วยเหลือ

ทางการเงิน 

สิทธิ
ลงคะแนน

ทั่วไป 

สิทธิ
ลงคะแนน

ตาม 
เงินสมทบ 

สิทธิลงคะแนนทั้งหมด 

  
ดอลลาร์สหรัฐ

(พันล้าน) 
(ร้อยละ)  

ดอลลาร์สหรัฐ
(พันล้าน) 

(จำนวน
เสียง) 

(จำนวน
เสียง) 

(จำนวน
เสียง) 

(ร้อยละ) 

จีน 76.80 

จีน        
(ไม่รวม
ฮ่องกง)              
68.40 

32.0 
28.50 0.5 34.20 3.20 68.40 71.60 25.43  

ฮ่องกง   
8.40 

3.50 2.5 
  

8.40 0.00 8.40 8.40 2.98 

ญี่ปุ่น 76.80 32.00  0.5 38.40 3.20  76.80 80.00  28.41 

เกาหลีใต ้ 38.40 16.00 1 38.40 3.20 38.40 41.60 14.77 

กลุ่ม+ 3 192.00 80.00   119.40    9.60  192.00 201.60  71.59  

อินโดนีเซีย 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104  12.304  4.369  

ไทย 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  

มาเลเซีย 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  

สิงค์โปร์ 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  

ฟิลิปปินส์ 9.104 3.793  2.5 22.76 3.20 9.104 12.304 4.369  

เวียดนาม 2.00 0.833  5 10.00 3.20 2.00  5.20  1.847  

กัมพูชา 0.24 0.100  5 1.20 3.20 0.24  3.44  1.222  

เมียนมาร ์ 0.12 0.050  5 0.60 3.20 0.12  3.32  1.179  

บรูไน 0.06 0.025  5 0.30 3.20 0.06  3.26  1.158  

ลาว 0.06 0.025  5 0.30 3.20 0.06  3.26  1.158  

อาเซียน 48.00 20.00   126.20 32.00 48.000 80.00  28.41  

รวมทั้งหมด 240.00 100.00          245.60 41.60 240.00 281.60  100.00  

 

ที่มา: ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
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3.3.3  ส ัดส ่วนการให ้ความช ่วยเหล ือทางการเง ินส ่วนท ี ่ ไม ่ เช ื ่ อมโยงกับ 
ความช่วยเหลือของ IMF (IMF De-linked Portion)  
        จากวัตถุประสงค์หลักของมาตรการริเร ิ ่มเชียงใหม่ในการเป็นส่วนเสริม 
ความช่วยเหลือทางการเงินที่ได้รับจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศนั้น เช่นเดียวกัน CMIM ได้
กำหนดเงื่อนไขให้ความช่วยเหลือทางการเงินมีความเชื่อมโยงกับความช่วยเหลือของ IMF (IMF De-
linked Portion) กล่าวคือ สมาชิกจะสามารถรับความช่วยเหลือได้เต็มจำนวนก็ต่อเมื ่อประเทศ 
ผู้ขอรับความช่วยเหลือเข้าโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF หรือกำลังจะเข้าโครงการ 
ในระยะเวลาอันใกล้ ทั้งนี ้อาเซียน+3 ได้เพ่ิมสัดส่วน IMF De-linked Portion มาเป็นลำดับ (ตารางที่ 
3) และจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของ CMIM ภายใต้ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2564 ปัจจุบันประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือสามารถรับความช่วยเหลือในช่วงแรกได้ร้อยละ 40 ของ
วงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด โดยไม่จำเป็นต้องเข้าโครงการช่วยเหลือทางการเงินของ IMF  
  

ตารางท่ี 3  พัฒนาการของสัดส่วน IMF De-linked Portion  
 

พ.ศ. 2543 
ภายใต้ CMI 

พ.ศ. 2549 
ภายใต้ CMI 

พ.ศ. 2555 
ภายใต้ CMIM 

พ.ศ. 2564 
ภายใต้ CMIM 

 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 20 
 

ร้อยละ 30 
 

ร้อยละ 40 

 

ที่มา: ผู้ทำการศึกษาประมวลจากข้อตกลง BSA และความตกลง CMIM  
 
 การเพิ ่มสัดส่วน IMF De-linked Portion เป็นร้อยละ 40 นี ้ ส่งผลให้สมาชิก
สามารถขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในช่วงแรกได้ในจำนวนที่มากขึ้น ยกตัวอย่างกรณีของ
ประเทศไทย จากการเพิ่มจำนวนเงินของ CMIM เป็น 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ประเทศไทย
สามารถขอรับความช่วยเหลือได้สูงสุดจำนวน 22,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจากการเพิ่ม IMF De-
linked Portion เป็นร้อยละ 40 ประเทศไทยจะไดร้ับความช่วยเหลือในกรณีที่ไม่เข้าโครงการของ IMF 
ได้จำนวน 9,104 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4  จำนวนเงินความช่วยเหลือของประเทศไทย 
ตามความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

                                                                                                       หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ขนาด
ของ 

CMIM 

จำนวน 
เงินสมทบ 

 

ตัวคูณ 
การซ้ือ

(Borrowing 
Quota) 

จำนวนสูงสุด
ของความ
ช่วยเหลือ 

หากไม่เข้าโครงการ IMF 
(IMF De-linked Portion) 

 
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 

20% 30% 40% 

240 9,104 2.5 22.76 4,552 6,828 9,104 

       

  ที่มา: ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
  

 3.3.4 วงเงินความช่วยเหลือ (purchasing multiple)  
         วงเงินความช่วยเหลือจะเป็นรูปแบบที่มีสัดส่วนแตกต่างกัน (tiered-borrowing 
multiples) โดยประเทศขนาดเล็กจะสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ในโควตาที ่ส ูงกว่า (โดย
เปรียบเทียบกับสัดส่วนในการลงเงิน) เมื่อเทียบกับประเทศขนาดใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 สัดส่วน ได้แก่ 
 1) ประเทศอาเซียนขนาดเล็ก 5 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา และ
เวียดนาม) สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 5 เท่าของวงเงินสมทบใน CMIM 

2) ประเทศอาเซียนขนาดใหญ่ 5 ประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และไทย) สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 2.5 เท่าของวงเงินสมทบใน CMIM 

  3) เกาหลีใตส้ามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 1 เท่าของวงเงินสมทบใน CMIM 
4) จีนและญี่ปุ ่นสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 0.5 เท่าของวงเงินสมทบใน 

CMIM (สำหรับฮ่องกงให้ใช้โควตาการขอรับความช่วยเหลือในสัดส่วนเดียวกับประเทศอาเซียนขนาด
ใหญ่ คือ 2.5 เท่าของวงเงินสมทบ แต่สามารถขอรับความช่วยเหลือได้เพียงในส่วน IMF De-linked 
Portion เนื่องจากฮ่องกงไม่ได้เป็นสมาชิกของ IMF)  

 
3.3.5 อัตราดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ยจะเท่ากับ reference rate บวกกับ premium จำนวน 150 basis 
points และสำหรับทุก ๆ 2 ครั้งของการต่ออายุ (เริ่มจากการต่ออายุครั้งที่ 2) จะเพิ่มอีก 50 basis 
points แต่ท้ายที่สุดแล้ว premium จะต้องไม่เกิน 300 basis points โดยขณะนี้ประเทศสมาชิกอยู่
ระหว่างการหารือเพ่ือกำหนดอัตราดอกเบี้ย reference rate เพ่ือใช้แทน LIBOR  
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3.3.6  กระบวนการตัดสินใจของ CMIM 
 กระบวนการตัดสินใจแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 1) ร ะด ั บ ร ั ฐ มนตรี  เ ร ี ย ก ว ่ า  Ministerial Level Decision Making Body 

(MLDMB) ทำหน้าที่ตัดสินใจในระดับนโยบาย (fundamental issues) อาทิ ขนาดของวงเงินสมทบ 
โควตาความช่วยเหลือ และการเข้าเป็นสมาชิก โดยใช้หลักฉันทามติในการตัดสินใจ 

 2) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เรียกว่า Executive Level Decision Making Body 
(ELDMB) ประกอบด้วย ผู้แทนระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลาง ทำหน้าที่
พิจารณาในประเด็นการปฏิบัติ เช่น การให้ความช่วยเหลือ และการต่อสัญญา โดยจะใช้หลักเสียง 
ข้างมากในการตัดสินใจ 
 

3.3.7 การกำหนดสิทธิลงคะแนนของประเทศสมาชิก 
     สำหรับหลักการในการกำหนดสิทธิลงคะแนนหรือสิทธิออกเสียง (voting power) 

ของประเทศสมาชิกนั้น เป็นการให้สิทธิลงคะแนนตามสัดส่วนเงินสมทบ แต่ได้ให้ความสำคัญกับ 
เสียงของประเทศขนาดเล็กด้วย โดยแบ่งคะแนนเสียงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
          1) คะแนนเสียงพื้นฐานเป็นคะแนนเสียงที่ทุกประเทศได้รับเท่ากันประเทศละ 
1.6 คะแนนเสียง 
          2) คะแนนเสียงตามสัดส่วนเงินสมทบ ได้กำหนดให้ 1 คะแนนเสียงต่อเงินสมทบ 
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ     

นอกจากนี้ ในการกำหนดสิทธิลงคะแนนยังได้คำนึงถึงการมิให้มีประเทศสมาชิก
ประเทศใดประเทศหนึ่งมีอำนาจในการคัดค้านการตัดสินใจของประเทศสมาชิกอื่น ๆ ที่เหลือ (no 
veto power) 

 
3.3.8  รูปแบบกลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM  

                         CMIM มีการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกใน 2 สถานการณ์ ได้แก่  
   1)  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดย

เร ียกว่า “CMIM Precautionary Line (CMIM-PL)” เป็นกลไกที ่จ ัดตั ้ง เมื ่อปี พ.ศ. 2557 ตาม 
ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557 เพิ่มเติมจากกลไกในการให้ความช่วยเหลือเมื่อสมาชิก
ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว โดย CMIM-PL จะเป็นการให้ swap line ในรูปของเงินดอลลาร์
สหรัฐแก่สมาชิกที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาดุลการชำระเงินหรือขาดสภาพคล่องระยะสั้น ทั้งนี้  
ในการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าว ประเทศสมาชิกจะต้องผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติ (qualification 
criteria: QC) 5 ประการ ได้แก่ ฐานะการเงินระหว่างประเทศและการเข้าถึงตลาด นโยบายการคลัง 
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นโยบายการเงิน เสถียรภาพด้านการเงินและการกำกับดูแล และความพอเพียงของข้อมูล  ซึ่งจะช่วย
ยืนยันว่าประเทศผู ้ขอรับความช่วยเหลือมีโครงสร้างพื ้นฐานทางเศรษฐกิจที ่แข็งแกร่ง และมี  
การดำเนินการนโยบายที่ดี สามารถที่จะจ่ายเงินคืนให้แก่สมาชิกได้ และเพ่ือลดปัญหา moral hazard  

2) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิกหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดย
เร ี ยกว ่ า  “CMIM Stability Facility (CMIM-SF)” ซ ึ ่ ง เป ็นกลไกหล ั กของ CMIM โดยการ ให้  
ความช่วยเหลือนี้ ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ โดยสมาชิกสามารถแจ้งข้อเท็จจริง
ของปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ประเทศผู้ประสานงานเพ่ือขอให้สมาชิกพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 

กลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM ปรากฏตามแผนภาพที่ 4 
 

 
 

แผนภาพที่ 4  กลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM 
 

ที่มา: ผู้ทำการศึกษาประมวลจากความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 

 
3.3.9  ระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ  

 ระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือแต่ละครั้ง (maturity) ในกรณีของ CMIM 
Stability Facility (CMIM-SF) และ CMIM Precautionary Line (CMIM-PL) แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
                             1) ส่วน IMF Linked Portion กำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 1 ปี (360 
วัน) (ต่ออายุได้ 2 ครั้ง) รวมระยะเวลาให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 3 ปี ทั้งในกรณ ีCMIM-SF และ CMIM-PL 
                 2) ส่วน IMF De-linked Portion กำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือ 
6 เดือน (180 วัน) (ต่ออายุได้ 3 ครั้ง) รวมระยะเวลาให้ความช่วยเหลือไม่เกิน 2 ปี ทั้งในกรณ ีCMIM-SF 
และ CMIM-PL   
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3.3.10 ขั้นตอนการขอรับและการให้ความช่วยเหลือ 
         ประเทศผ ู ้ขอร ับความช ่วยเหลือจะต้องย ื ่นหนังส ือเพ ื ่อแจ ้งการขอรับ 
ความช่วยเหลือแก่ประเทศผู้ประสานงาน (coordinating countries) แต่ละประเทศ โดยหนังสือแจ้ง
การขอรับความช่วยเหลือจะต้องระบุถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือ และเมื่อกลุ่ม
ประเทศผู้ประสานงานได้รับหนังสือแจ้งการขอรับความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว จะต้องส่งต่อหนังสือนั้น
ให้แก่สมาชิกอื่นภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ประเทศผู้ขอความช่วยเหลือจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้น กลุ่มประเทศผู้ประสานงานจะ 
จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ผู้แทนของประเทศ
ไทยคือ ปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อพิจารณาอนุมัติการให้
ความช่วยเหลือ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติโดยมีเสียง 2 ใน 3 ของคะแนนออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ 
ขั ้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือจะต้องแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ โดยภายหลังจากการ
อนุมัติการให้ความช่วยเหลือแล้วจะเกิดธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตรา (กรณีความช่วยเหลือหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ) หรือการเปิดวงเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (กรณีความช่วยเหลือ
ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ) 
 

3.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ CMIM 
เพื ่อให้การวิเคราะห์ CMIM มีความสมดุลและครอบคลุมทุกมิติ รายงานการศึกษา 

จะวิเคราะห์โดยวิธ ี SWOT Analysis ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) และอุปสรรค (threats) เพ่ือประเมินปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อ CMIM เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ CMIM 

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง  

1.1)  ความช่วยเหลือของ CMIM มีความรวดเร็วและสามารถช่วยเหลือ
สมาชิกในกรณีฉุกเฉิน 

  CMIM เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาคที่ออกแบบมา
เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งมีความสำคัญในการป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 
ที่อาจมีความรุนแรงและขยายวงกว้าง หรือช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ 
CMIM ได้กำหนดให้การดำเนินการให้ความช่วยเหลือสมาชิกจะต้องแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากการอนุมัติให้ความช่วยเหลือ จึงถือว่า CMIM มีความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือเมื่อ
เปรียบเทียบกับการขอรับความช่วยเหลือจาก IMF ที่ต้องมีการหารือและเจรจาเงื ่อนไขการให้  
ความช่วยเหลือทีใ่ช้เวลานาน 
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1.2)  CMIM สะท้อนถึงความเป็นเจ้าของและความต้องการของสมาชิก 
     CMIM เป็นกลไกที่ออกแบบโดยสมาชิกอาเซียน+3 จึงเป็นกลไกที่สะท้อน

ถึงความเป็นเจ้าของ (regional ownership) และสะท้อนถึงความต้องการของสมาชิก เช่น จาก
ประสบการณ์ของสมาชิกบางประเทศในภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางการเงินของ IMF ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2541 ประเทศที่เหล่านี้ต้องดำเนินนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาดุลการชำระเงินตามเงื ่อนไขที่ IMF กำหนด15 เช่น การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และการปรับ
โครงสร้างภาคการเงิน ซึ่งมีการวิพากษ์ว่าบางเงื่อนไขไม่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศ และ  
ไม่เหมาะกับการแก้ปัญหาในช่วงกลางของวิกฤตเศรษฐกิจ16  เหล่านี ้นำมาสู ่การออกแบบกลไก 
ความช่วยเหลือของ CMIM เช่น กรณีการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว 
ภายใต้กลไก CMIM Stability Facility การช่วยเหลือในส่วนนี้จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่สมาชิกต้อง
ปฏิบัติตาม ซึ ่งต่างกับการเข้าโครงการของ IMF โดยสมาชิกอาเซียน+3 เห็นว่า CMIM ควรเป็น 
ความช่วยเหลือระหว่างกันในระยะสั ้นเพื ่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องหรือปัญหาดุลการชำระเงิน 
และไม่ควรผูกกับเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและภาคการเงิน 

1.3)  CMIM ไม่มีภาระต้นทุนในการบริหารจัดการ 
               จากร ูปแบบเง ินสมทบของ CMIM ที่ เป ็น self-managed reserved 

pooling arrangement ที่แต่ละประเทศได้ตกลงจำนวนเงินสมทบใน CMIM โดยไม่มีการลงเงินจริง 
และไม่มีการโอนกรรมสิทธิ ์ในเงินสำรองระหว่างประเทศ ธนาคารกลางของแต่ละประเทศยังคง 
มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการเงินสำรองระหว่างประเทศในส่วนนั้นได้ ด้วยเหตุนี้ CMIM จึงไม่มีภาระ
ต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสมทบ นอกจากนี้ การที่ CMIM ไม่ได้จัดตั้งในรูปแบบองค์กรถาวร 
จึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการองค์กร  

1.4)  CMIM มีความเชื่อมโยงกับ IMF 
  CMIM มีเงื่อนไขการช่วยให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่เชื่อมโยงกับ 

IMF กล่าวคือ สมาชิกจะต้องเข้าโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF เพื ่อให้ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจาก CMIM เต็มจำนวน เงื่อนไขนี้มีข้อดี คือ เป็นการเพิ่มจำนวนเงินให้ความช่วยเหลือแก่
สมาชิก รวมทั้งเป็นการแบ่งปันภาระความช่วยเหลือ (burden sharing) ระหว่าง CMIM กับ IMF 
นอกจากนี้ CMIM มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ IMF ทั ้งเรื ่องการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาค ทำให้สมาชิก CMIM มีความมั่นใจว่าประเทศ 
ผู้ได้รับความช่วยเหลือจะได้รับการสอดส่องดูแลเศรษฐกิจและประเมินสถานะทางเศรษฐกิจในช่วง

 
15 IMF, IMF Conditionality, (February 22, 2021). 
16 Elaine Robyn Hutson and Colm Kearney, The Asian financial crisis and the role of the IMF: A survey,  
Journal of the Asia Pacific Economy, (January 1999). 
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ระหว่างการรับความช่วยเหลือนั ้น ๆ โดยอาศัยความรู้และความชำนาญของ IMF (knowledge 
sharing)  

2) การวิเคราะห์จุดอ่อน  
2.1) รูปแบบของ CMIM เป็นการผูกพันเงินสมทบ 

               ปัจจุบันการลงเงินของ CMIM จะเป็นลักษณะของการยืนยันผูกพันเงิน
สมทบโดยไม่มีการลงเงินจริง ดังนั้น ในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมอาจไม่มี  
เงินจำนวนดังกล่าวให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกอื่นได้ ซึ่งความไม่แน่นอนถึงจำนวนเงินที่มี  
อยู่จริงนี้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือของ CMIM รวมทั้ง ยังมีเงื่อนไขให้ประเทศ
สมาชิกขอใช้สิทธิ์ถอนตัว (escape) จากการให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกอ่ืนได้ในกรณีที่ตนกำลัง
จะประสบวิกฤตเศรษฐกิจ 

2.2) วงเงิน CMIM มีจำนวนจำกัด 
                ปัจจุบัน CMIM มีขนาดวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกจำนวน 240,000  
ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามีขนาดเล็ก โดยตามความตกลง CMIM ฉบับปัจจุบัน ประเทศไทยและ
อินโดนีเซียสามารถขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM เต็มจำนวนสูงสุดได้เพียง 22,760 ล้านดอลลาร์
สหรัฐและหากไม่เข้าโครงการของ IMF จะได้รับความช่วยเหลือได้เพียงร้อยละ 40 หรือเท่ากับ 9,104 
ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั ้น ในขณะที ่เมื ่อวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ขอรับ 
ความช่วยเหลือจากทางการเงินจากองค์กรการเงินระหว่างประเทศและประเทศอื่น  ๆ รวมเป็นเงิน
จำนวนถึง 17,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอินโดนีเซียขอรับความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 40 ,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเห็นได้ว่า CMIM ยังคงมีข้อจำกัดของขนาดวงเงิน อีกทั้งวงเงิน 240,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐนี้ ยังต้องใช้กับท้ังกลไกให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
และกลไกให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และเมื่อเปรียบเทียบกับกลไกทางการเงิน
ระดับภูมิภาคอื ่น เช่น European Stability Mechanism (ESM) ที่มีความสามารถในการให้ 
ความช่วยเหลือสูงสุด จำนวน 500,000 ล้านยูโร หรือประมาณ 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งพบว่า 
CMIM มีขนาดเล็กกว่า ESM ถึง 2.5 เท่า  

2.3) การเชื่อมโยงกับโครงการความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF  
                   การที่ CMIM มีเงื่อนไขให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าโครงการความช่วยเหลือ
ทางการเงินของ IMF เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือจาก CMIM เต็มจำนวน เป็นข้อจำกัดประสิทธิภาพ 
ที่สำคัญของ CMIM เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาช่วยเหลือสมาชิกได้ทั้ง  ๆ ที่เป็นเงินที่
สมาชิกร่วมกันสมทบ โดยประเทศสมาชิกสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วน IMF De-linked 
Portion ได้เพียงร้อยละ 40 ของวงเงินทั้งหมด ถือว่าเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับความต้องการ
เงินช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสมาชิก ยกตัวอย่างกรณีของเมียนมาได้ขอรับ
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ความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF17 เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 และมกราคม 2564 มีจำนวนรวม 
700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงในกรณีของ CMIM ในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF นั้น เมียนมาจะไดร้ับความ
ช่วยเหลือจาก CMIM ในส่วนแรกได้เพียง 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในกรณีของเกาหลีใต้ เมื่อปี 
พ.ศ. 2563 ได้ขอใช้ swap line ของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จำนวน 19,870 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในกรณีของการขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM ในส่วนที่ไม่เชื่อมโยงกับ IMF นั้น 
เกาหลีใต้จะได้ร ับความช่วยเหลือจาก CMIM ในส่วนแรกได้เพียง 15,360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
นอกจากนี้ การเชื่อมโยงกับโครงการ IMF ยังสะท้อนถึงการไม่มีอิสระของกลไก CMIM ที่สมาชิกมุ่งหวัง
ให้ CMIM ให้เป็นกลไกให้ความช่วยเหลือกันเองของภูมิภาค  

 2.4) การขาดหน่วยงานผู้ประสานงานหลักในการขอรับความช่วยเหลือจาก 
CMIM 
               ขณะนี้สมาชิกอาเซียน+3 ได้จัดตั้ง AMRO เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม 
ประเมินและรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของแต่ละประเทศสมาชิกและของภูมิภาค
อาเซียน+3 และสนับสนุนการทำงานของ CMIM ให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บทบาท
ของ AMRO ยังจำกัดอยู่เพียงการติดตาม ประเมิน และรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินของ
แต่ละประเทศสมาชิกและของภูมิภาคอาเซียน+3 และจะมีหน้าที่ทำรายงานผลการวิเคราะห์สภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกเมื่อสมาชิกขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM เท่านั้น โดยไม่ได้ทำหน้าที่
เป็นสำนักเลขาธิการ (Secretariat) ในการขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM ปัจจุบันหากสมาชิก
ต้องการขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือจะต้องยื่นหนังสือเพื่อแจ้ง
ประเทศผู ้ประสานงาน (coordinating countries) ซ่ึงเป็นประธานร่วม18ของกรอบการประชุม
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังอาเซียน+3 ในปีนั ้น  ๆ ทั ้งนี ้ การไม่มีหน่วยงานที ่ทำหน้าที่
ประสานงานหลักจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกของ CMIM  
ในยามฉุกเฉิน 

3)  การวิเคราะห์โอกาส  
3.1) ความล่าช้าของการปฏิรูปโควตาของ IMF  
       กระบวนการทบทวนโควตาและสิทธิออกเสียงของ IMF (IMF general 

review of quotas) เกิดจากข้อเรียกร้องของสมาชิก IMF กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ต้องการให้เพ่ิม
สัดส่วนโควตาและสิทธิออกเสียงของกลุ่มเศรษฐกิจใหม่และประเทศกำลังพัฒนาเพื่อให้สะท้อนขนาด
เศรษฐกิจที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวมีความล่าช้าและคาดว่าจะเลื่อนกำหนด 

 
17 IMF, Press Release NO. 21/9, (January 13, 2021). 
18 ประธานร่วม หมายถึงประธานท่ีเป็นผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 1 คน และประธานท่ีเป็นผู้แทนจาก
ประเทศกลุ่ม+3 1 คน  
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การพิจารณาออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2567 ซึ่ง IMF ได้เห็นชอบการทบทวนโควตาและสิทธิออกเสียงของ 
IMF ครั้งสุดท้ายเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือปี พ.ศ. 2553 และเม่ือพิจารณาถึงอำนาจในการออกเสียงใน IMF 
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน+3 ในปัจจุบัน จะพบว่ากลุ่มสมาชิกอาเซียน+3 มีอำนาจในการออก
เสียงรวมจำนวนร้อยละ 18.14 ของอำนาจในการออกเสียงของทั้งหมด ในขณะที่ประเทศหลักจาก
ทวีปยุโรปมีอำนาจในการออกเสียงรวมจำนวนร้อยละ 40.3 ของอำนาจในการออกเสียงของทั้งหมด 
นอกจากนี้ ยังได้ให้ประเทศผู้ถือหุ้นใหญ่ คือสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจในการออกเสียงจำนวนร้อยละ 
16.50 ของอำนาจในการออกเสียงของทั ้งหมดสามารถใช้สิทธิยับยั ้ง  หรือ veto ได้ เนื ่องจาก 
การลงคะแนนเสียงในเรื่องที่สำคัญ ๆ นั้น ได้กำหนดให้ มีเสียงสนับสนุนอย่างน้อยร้อยละ 85 ของ
อำนาจในการออกเสียงของทั้งหมด จากความไม่เท่าเทียมนี้ส่งผลให้ RFAs ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้ง 
CMIM ของภูมิภาคอาเซียน+3 สมาชิกจึงได้ร่วมกันผลักดันให้มีการเพิ ่มประสิทธิภาพของกลไก 
ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันของภูมิภาค 

3.2) ประสบการณ์การเข้าโครงการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF 
ในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือทางการเงินของ IMF ของสมาชิกใน

ภูมิภาคอาเซียน+3 ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 - 2541 ประเทศที่รับความช่วยเหลือเหล่านี้ต้องดำเนิน
นโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินตามเงื่อนไขที่ IMF กำหนดนั้น เป็น
ประเด็นที ่มีความอ่อนไหวสูงสำหรับประเทศที่เข้าโครงการ โดยเห็นว่าการดำเนินนโยบายและ
มาตรการตามกรอบที่ IMF กำหนดอาจไม่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศและไม่เหมาะกับ 
การแก้ปัญหาในช่วงกลางของวิกฤตเศรษฐกิจ ตัวอย่างกรณีของประเทศไทย นอกจากการแก้ปัญหา
สถาบันการเงินแล้ว IMF ได้กำหนดเงื่อนไขให้มีการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น การเปิดเสรี
บัญชีทุน การลดการผูกขาดและเพิ่มการแข่งขัน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่า
การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะ
ยาว แต่การปฏิรูปในหลาย ๆ ด้านพร้อมกันในช่วงกลางวิกฤตนี้ ส่งให้เกิดข้อสงสัยว่ามาตรการเหล่านี้
มีส่วนช่วยการแก้ปัญหาวิกฤตในขณะนั้นได้อย่างไร19 ด้วยเหตุนี้ การมีกลไกให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินระหว่างกันของอาเซียน+3 จึงเป็นที ่ยอมรับของสมาชิกและพร้อมให้ความสนับสนุน 
การดำเนินการของ CMIM  

3.3)  ความสำคัญของเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน+3 ต่อเศรษฐกิจโลก 
  ภ ูม ิภาคอาเซ ียน+3 เป ็นภ ูม ิภาคที่ศ ักยภาพและสามารถเต ิบโตได้ 

อย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 นี้ เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 
2564 เติบโตได้ดีจากการขยายตัวของการบริโภคภายในประเทศ ในขณะที่เศรษฐกิจเอเชีย (ไม่รวม

 
19 สุกำพล จงวิไลเกษม, กองทุนการเงินระหว่างประเทศกับวิกฤตกิารณ์การเงินไทย 2540, (คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548), หน้า 66-73. 
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ญี่ปุ่นและจีน) ในไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สืบเนื่องจากการขยายตัว
ของการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ จึงกล่าวได้ว่าภูมิภาคอาเซียน+3 ยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่ผลักดันให้เศรษฐกิจของโลก
เติบโตในภาพรวม โดยขนาดเศรษฐกิจของกลุ ่มอาเซียน+3 มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในแง่ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของโลก จากร้อยละ 17.9 
หรือ 5.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2541 เป็นร้อยละ 23.8 หรือ 19.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี พ.ศ. 2561 โดย AMRO คาดการณ์ว่า สัดส่วนดังกล่าวจะสูงถึงร้อยละ 29 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของโลก หรือประมาณ 40 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2578 และจากการ
คาดการณ์ของ IMF20 ในปี พ.ศ. 2564 เศรษฐกิจประเทศในเอเชียตะวันออกจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 
และเศรษฐกิจประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทและความสำคัญของเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน+3 ที่มีต่อเศรษฐกิจโลก 

4)  การวิเคราะห์อุปสรรค 
4.1) ความท้าทายและความเสี่ยงท่ีจะกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

             ถึงแม้ว ่าเศรษฐกิจโลกจะเริ ่มฟื ้นตัวอย่างต่อเนื ่องจากการระบาดของ 
COVID-19 อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรมหลักยังคงมีการฟื้นตัวในระดับที่แตกต่างกัน 
โดยเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรและญี่ปุ่นยังคงหดตัวหลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 กลับมาเพิ่มขึ้น 
และจากความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ภูมิภาคอาเซียน+3 
ยังคงมีความท้าทายและความเสี่ยงที่จะกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น ความไม่แน่นอนของ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงหลัง COVID-19 ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตทั่วโลกอาจรุนแรง
และยืดเยื้อกว่าที่คาด และปัญหาหนี้สาธารณะในหลายประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากที่อาจนำไปสู่ 
การผิดนัดชำระหนี้และการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ ความท้าทายและความเสี่ยง
เหล่านี้ล้วนเป็นภัยคุกคามต่อขีดความสามารถของ CMIM ในการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งหากสมาชิกในภูมิภาคประสบวิกฤตพร้อมกันหลาย ๆ ประเทศ ก็จะ
เกิดคำถามว่า CMIM มีความพร้อมและความสามารถในการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกได้มากน้อย
และมีประสิทธิภาพเพียงใด 

4.2) ความช่วยเหลือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศมีความสำคัญ
ต่อบริบทของการพัฒนา 

               รูปแบบความต้องการเงินช่วยเหลือหรือเงินกู้จากองค์กรการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือจากธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Multinational Development Banks: 

 
20 IMF, World Economic Outlook, (April 2021).  
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MDBs) ของประเทศต่าง ๆ นั้น จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการนำเงินกู้ดังกล่าวมาใช้ในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ หรือในช่วงที่ผ่าน
มานี้ การขอรับความช่วยเหลือทางการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการเยียวยา
และฟื้นฟูเศรษฐกิจสืบเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โดยเงินที่ได้รับความช่วยเหลือจาก MDBs 
เหล่านี้จะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาล จึงเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้ไม่ตรงกับรูปแบบ
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ CMIM ที่สมาชิกจะต้องนำเงินที่ได้รับความช่วยเหลือนี้ไปใช้เป็น
เงินสำรองระหว่างประเทศที่บริหารจัดการโดยธนาคารกลางของประเทศนั้น ๆ  ด้วยเหตุนี้ ประเทศ 
ต่าง ๆ ในภูมิภาคจึงขอรับความช่วยเหลือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้จาก MDBs มากขึ้นในช่วงที่ผา่น
มา ยกตัวอย่างกรณีการขอรับความช่วยเหลือทางการเง ินจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ในปี พ.ศ. 2563 อินโดนีเซียขอรับความช่วยเหลือจาก ADB เป็นเงิน
จำนวน 6,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฟิลิปปินส์ขอรับความช่วยเหลือจาก ADB เป็นเงินจำนวน 5,800
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประเทศไทยขอรับความช่วยเหลือจาก ADB ภายใต้โครงการ COVID-19 
Pandemic Response Option เป็นเงินกูจ้ำนวน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 

 
 

แผนภาพที่ 5 การวิเคราะห์ CMIM โดยวิธี SWOT Analysis 

 
3.5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM 

ถึงแม้ว่าอาเซียน+3 ได้เพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM มาเป็นลำดับ แต่จากการวิเคราะห์ 
CMIM โดยวิธี SWOT Analysis ข้างต้น (แผนภาพที่ 5) จะพบว่า CMIM ยังคงมีข้อจำกัดอีกหลาย
ประการ โดยเฉพาะในเรื่องของรูปแบบ จำนวนวงเงินให้ความช่วยเหลือที่ยังคงถือว่ามีจำนวนน้อย  
เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก และจำนวนเงินดังกล่าวยังต้องใช้กับทั้งกลไก
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ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและกลไกให้ความช่วยเหลือหลังการ
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ นอกจากนี้ การกำหนดเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือเต็มจำนวนของ CMIM 
จะต้องเชื่อมโยงกับโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของ IMF นั้น ถือว่าเป็นข้อจำกัดสำคัญของ 
CMIM เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างทันที  
 ด้วยเหตุนี ้  เพื ่อให้ CMIM เป็นกลไกความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ สมาชิกอาเซียน+3 จึงควรพิจารณาทบทวนหลักการของ CMIM และประเด็นที่ยังคง
เป็นข้อจำกัดดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศสมาชิกจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ได้อย่างเพียงพอในยามฉุกเฉินเพ่ือป้องกันและแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในลำดับแรกประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 ควรกำหนด“ทิศทางและเป้าหมายสูงสุด” ที่ชัดเจนของ CMIM และผลที่ต้องการได้รับจาก
ความร่วมมือดังกล่าว เช่น จะต้องพิจารณาว่าอาเซียน+3 จะร่วมกันพัฒนา CMIM ให้มีลักษณะเป็น
องค์กรที่เรียกว่า Asian Monetary Fund (AMF) หรือไม่ หรือต้องการคงสถานะของ CMIM ให้เป็น
ความตกลงระหว่างประเทศเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำไปสู่เป็นการกำหนดแนวทางและกลยุทธ์
ที่จะต้องดำเนินการร่วมกันให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

รายงานการศึกษาฉบับนี้ขอนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของ CMIM ดังนี้  

3.5.1 การเปลี่ยนรูปแบบการลงเงินสมทบของสมาชิกใน CMIM                                
        ปัจจุบันการลงเงินของ CMIM เป็นลักษณะของการยืนยันผูกพันเงินสมทบโดยไม่มี

การลงเงินจริง จำนวนเงินสำรองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศที่ผูกพันจะถือว่าเป็นเงินสำรอง
ระหว่างประเทศในช่วงปกติ และจะลดลงก็ต่อเมื่อมีประเทศสมาชิกขอรับความช่วยเหลือจำนวน
ดังกล่าว โดยรูปแบบปัจจุบันของ CMIM ถือว่าเป็นข้อจำกัดที่สำคัญที่สุด เนื่องจากก่อให้เกิดความ 
ไม่แน่นอนถึงจำนวนเงินที่สมาชิกจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกัน โดยประเทศหนึ่งอาจ
กำลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจหรือกำลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกอื ่นได้ ด้วยเหตุนี้ การเปลี ่ยนรูปแบบการสมทบวงเงินจาก ear marking มาเป็น 
การลงเงินสมทบจริง (real reserve pooling) จะเป็นการสร้างความมั่นใจในจำนวนเงินช่วยเหลือ 
ทีม่ีอยู่จริง โดยสามารถดำเนินการได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่  

1) การจัดตั ้งกองทุนเง ินสำรองระหว่างประเทศ (centrally managed 
reserve pooling)  
    เป็นรูปแบบที่สมาชิกนำเงินสำรองระหว่างประเทศมารวมกันเป็น reserve 
fund ในภาวะปกติ โดยแต่งตั้งบุคคลที่ 3 เป็นผู้บริหารการลงทุนของกองทุน ตามแนวทางการลงทุนที่
ประเทศสมาชิกร่วมกันกำหนด ประเด็นในการบริหารโดยบุคคลที่ 3 นี้ เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง
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รูปแบบ self-managed reserve pooling และ centrally managed reserve pooling โดยธนาคาร
กลางของประเทศสมาชิกจะไม่สามารถบริหารจัดการเงินสำรองระหว่างประเทศในส่วนนี้ได้  

2) ร ูปแบบขององค ์กรถาวรภายใต ้ความตกลงพหุภาคี  (multilateral 
institution)   
            การจัดตั้งในรูปแบบขององค์กรถาวรภายใต้ความตกลงพหุภาคี มีบุคลากร
ประจำทำหน้าที่ในการบริหารกองทุนและดำเนินงานด้านระวังภัยเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยอาจ
จัดตั้งในลักษณะเดียวกับ IMF ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมจะมีการลงเงินทุน (paid in capital) ตามสัดส่วน 
ที่กำหนด และองค์กรจะนำเงินเหล่านั้นไปให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิก โดยการจัดตั้งในรูปแบบ
ขององค์กรถาวรนี้จะมีความแน่นอนของจำนวนเงินที่สามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกได้จริง และเป็น
ความร่วมมือทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในรูปแบบนี้ประเทศสมาชิกจะ
ไม่สามารถบริหารเงินสำรองระหว่างประเทศบางส่วนของตนได้ ตัวอย่างกลไกการเงินของภูมิภาคที่มี
ล ักษณะเป ็นองค ์กรถาวรพหุภาคี  ได ้แก ่  European Stability Mechanism (ESM) และ Arab 
Monetary Fund (AMF) ที่สมาชิกได้ลงเงินทุนร่วมกันและมีสภาผู้ว่าการและคณะกรรมการบริหาร 
ทำหน้าที่บริหารจัดการ 
 

3.5.2 การเพิ่มขนาดวงเงินช่วยเหลือของ CMIM  
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM สมาชิกอาเซียน+3 ควรมีการศึกษา

ร่วมกันในการกำหนดขนาดวงเงิน CMIM ที่เหมาะสมและควรเป็นจำนวนที่เพียงพอในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ทั ้งสำหรับกลไก CMIM-PL และ CMIM-SF โดยปัจจุบันจำนวนเงิน 
240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั ้น เป็นวงเงินที่สมาชิกกำหนดขึ้นมาเองจากการเจรจาต่อรองทาง
การเมือง (political based decision) ซึ ่งไม่ได้พิจารณาความเหมาะสมตามสภาวะและขนาด
เศรษฐกิจหรือตามฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของแต่ละประเทศ โดยจะเห็นได้ว่าจีนและญี่ปุ่นมี
ความต้องการทีจ่ะลงเงินใน CMIM เท่ากัน คือ ประเทศละ 76,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 32 
ของวงเงินทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้ 2 ประเทศมีอำนาจในการออกเสียงใน CMIM เท่ากัน  

ขนาดของวงเงิน CMIM จะต้องเพียงพอในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นระหว่าง
ประเทศสมาชิกในกรณีที่เกิดวิกฤตทางการเงินของภูมิภาค และต้องสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่
สมาชิกในการทำหน้าที่เป็นกลไกช่วยเหลือระหว่างกัน โดยขณะนี้วงเงินรวมของ CMIM จำนวน 
240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังคงถือว่ามีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก ซึ่งอาจไม่เพียงพอหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นจริงและเกิดพร้อมกันในหลาย ๆ ประเทศ โดย
การเพ่ิมขนาดของ CMIM สามารถดำเนินการได้ ดังนี้  
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1) การเพิ่มเงินสมทบของสมาชิกอาเซียน+3 การเพิ่มวงเงินสมทบของสมาชิก
ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมตามขนาดเศรษฐกิจของสมาชิก แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และขนาดของเงินสำรองระหว่างประเทศ โดยเมื่อพิจารณาสถานะเงินสำรองระหว่างประเทศของ
สมาชิกอาเซียนและของสมาชิกกลุ่ม+3 (แผนภาพที่ 6 และแผนภาพที่ 7) จะพบว่าเงินสำรองระหว่าง
ประเทศมีระดับเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม การเพิ่มเงินสมบทบของ
สมาชิกจะต้องพิจารณาตามความพร้อม ข้อจำกัด และความสมัครใจของสมาชิก 

 
 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 
 

แผนภาพที่ 6 เงินสำรองระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน  
ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2563 (ค.ศ. 2000 - 2020) 

 

ที่มา: ประมวลโดยผู้ทำการศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลจาก IMF International liquidity selected 
indicators 
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ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

 
 

  แผนภาพที่ 7 เงินสำรองระหว่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม+3  
ระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2563 (ค.ศ. 2000- 2020) 

ที่มา: ประมวลโดยผู้ทำการศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลจาก IMF International liquidity selected 
indicators 
 
 2) การเพิ ่มโควตาการขอรับความช่วยเหลือ การเพิ ่มโควตาการขอรับ 
ความช่วยเหลือจะทำให้สมาชิกได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนขนาด
เล็ก 5 ประเทศ (บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ควรได้รับการช่วยเหลือได้ในโควตาที่
สูงขึ้น จากปัจจุบันสามารถขอรับความช่วยเหลือได้ 5 เท่าของวงเงินสมทบใน CMIM แต่เนื่องจาก
ประเทศเหล่านี้สมทบเงินใน CMIM เป็นจำนวนน้อย ความช่วยเหลือที่ได้รับจึงมีจำนวนน้อย เช่น กรณี
ของ ลาวลงเงินสมทบจำนวน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะได้รับความช่วยเหลือสูงสุดได้เพียง 300 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  
 3) การจัดทำ CMIM-linked bilateral swap arrangement คือการที่ CMIM 
ทำข้อตกลงเพิ่มเติมกับประเทศสมาชิกอื่น เช่น จีนหรือญี่ปุ่น โดยเป็นการขอเงินสนับสนุนเพิ่มเติม
ให้กับ CMIM ในกรณีที่มีความจำเป็น หรืออาจเป็นรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่าง
กันในลักษณะทวิภาคี ซึ่งจะระบุเงื่อนไขให้สมาชิกต้องขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM แล้วเช่นกัน 
โดยจะช่วยให้สมาชิกได้รับความช่วยเหลือเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวงเงินที่ได้รับภายใต้ CMIM   

4) การขยายสมาชิก CMIM ไปสู ่ประเทศอื ่นในภูมิภาค  ในลักษณะของ 
contributing partners ซึ ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศนอกภูมิภาค อื ่น ๆ เช ่น อินเดีย 
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เข้ามามีส่วนร่วมในการลงเงินใน CMIM โดยที่ผ่านมา ออสเตรเลียได้แสดง
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ความสนใจอย่างไม่เป็นทางการในการเข้ามามีส่วนร่วมใน CMIM ซึ่งตามความตกลง CMIM ก็เปิด
โอกาสให้ CMIM สามารถเปิดรับสมาชิกใหม่ได้ หากสมาชิกทุกประเทศมีความเห็นเป็นฉันทามติ โดย
การเพิ่มสมาชิกของ CMIM จะเป็นการเพิ่มจำนวนเงินสมทบ อย่างไรก็ตาม การขยายความร่วมมือ 
CMIM ไปสู ่ประเทศอื ่นในภูมิภาคเป็นประเด็นที ่ต้องมีการตัดสินใจในระดับนโยบาย เนื ่องจาก  
มีผลกระทบโดยตรงต่อระบบดุลอำนาจของสมาชิกอาเซียน+3  

 
3.5.3 การเพิ่มสัดส่วน IMF De-linked Portion  

                        ปัจจุบันสัดส่วน IMF De-linked Portion ที่ร้อยละ 40 ถือว่ายังต่ำอยู่มาก และ
เป็นข้อจำกัดที่สำคัญของ CMIM เนื่องจากเงินส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 60 ไม่สามารถนำมาช่วยเหลือ
สมาชิกได้ ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้   

1) การเพ่ิมสัดส่วน IMF De-linked Portion ให้มากขึ้นเพ่ือให้สมาชิกสามารถนำ
เงินมาให้ความช่วยเหลือกันได้มากยิ่งขึ้น  

2) การยกเลิกสัดส่วน IMF De-linked Portion ดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกสามารถ
รับความช่วยเหลือจาก CMIM ได้เต็มจำนวนในกรณีขาดสภาพคล่องในระยะสั้น เช่นไม่เกิน 1 ปี ที่เกิด
จากการไหลออกของเงินทุนกะทันหัน (sudden rapid capital outflows) อย่างไรก็ตามหากประเทศ
สมาชิกยังคงต้องการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินต่อไป จึงควรขอรับความช่วยเหลือจาก IMF 
เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกนั้นมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นจากปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่า
ความผันผวนของปัจจัยภายนอกในระยะสั้น ซึ่งต้องอาศัยความช่วยเหลือในระยะยาวจาก IMF ในการ
ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ (structural reform)  

 
3.5.4  การเพิ่มประสิทธิภาพของ AMRO 

                         เนื่องจาก AMRO เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการ
ของ CMIM โดยการจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สมาชิกอาเซียน+3 การเพิ่มประสิทธิภาพของ AMRO จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าสมาชิกอาเซียน+3 จะมีหน่วยงานเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ  
มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับเท่าเทียมกับองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งขณะนี้ 
AMRO ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในการ
วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคที่ถือว่าเป็นภารกิจหลัก
ของ AMRO 
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3.5.5  การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CMIM กับ IMF  

              จากการที่ CMIM เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความปลอดภัยทางการเงินระดับ
โลก (Global Financial Safety Net: GFSN) ทีป่ระกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชาติ ระดับทวิภาคี 
ระดับภูมิภาค และระดับโลก (คือ IMF) กลไกท้ัง 4 ระดับนี้จึงต้องทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกัน 
ด้วยเหตุนี้ CMIM จึงควรสร้างความร่วมมือกับ IMF อย่างใกล้ชิด ไม่เฉพาะแต่กรณีของ CMIM เท่านั้น 
เมื่อพิจารณากลไกความช่วยเหลือของ ESM จะพบว่า ESM ได้กำหนดให้สมาชิกที่ต้องการขอรับ 
ความช่วยเหลือจะต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง จาก 
“Troika” เสียก่อน ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ European Commission  ธนาคารกลางยุโรป 
และ IMF เพื่อพิจารณารูปแบบ วงเงิน และเงื่อนไขประกอบการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่ากลไกในลักษณะองค์กรถาวรอย่าง ESM ก็ยังจำเป็นต้องดำเนินการควบคู่ไปกับกลไกของ 
IMF ในฐานะที่ IMF มีความพร้อมด้านบุคลากรและประสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ประเทศสมาชิกมากที่สุด (การเปรียบเทียบ RFA และความสัมพันธ์กับ IMF ปรากฏตามตารางที่ 5) 

ทั้งนี้ เนื่องจากการให้ความช่วยเหลือของ CMIM และ IMF มีความเชื่อมโยงกัน 
CMIM และ IMF จึงควรเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของ 2 กลไกนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมี 
การขอรับความช่วยเหลือ โดยควรร่วมมือกันในการออกแบบความช่วยเหลือและร่วมกำหนด 
แนวทางการติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีได้รับความช่วยเหลือ  

 
ตารางท่ี 5  การเปรียบเทียบ RFA และความสัมพันธ์กับ IMF 

RFA สมาชกิ วัตถุประสงค์ ขนาด ความสัมพันธก์ับ IMF 
EU Balance of 
Payments Facility 

สมาชิก EU  
ที่ไม่ได้ใช้ 
เงินสกุลยโูร 

ให้ความช่วยเหลือระยะ 
ปานกลาง  
 

50,000  
ล้านยูโร 

ไม่มีความเช่ือมโยงกับ 
IMF แต่สมาชิกต้อง
หารือกับ EU ก่อนขอรับ 
ความช่วยเหลือจาก 
IMF 
 

European 
Financial 
Stabilization 
Mechanism 

สมาชิก EU  
ทุกประเทศ 

ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเมื่อ
ประสบวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรง 
ที่สมาชิกไมส่ามารถรับมือได ้

60,000   
ล้านยูโร 

ให้ความช่วยเหลือ
ร่วมกับ IMF เรียกว่า 
Joint EU/IMF 
support แต่ต้อง
สอดคล้องกับ
กฎระเบียบของ EU 
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RFA สมาชกิ วัตถุประสงค์ ขนาด ความสัมพันธก์ับ IMF 
European 
Stability 
Mechanism (EMS) 

สมาชิก 19 
ประเทศท่ีใช้เงิน
สกุลยโูร 

เป็นความช่วยเหลือท่ีมีเง่ือนไข
เข้มงวดในรูปเงินกู้ และ 
precautionary instrument  

500,000   
ล้านยูโร 

ร่วมมือทางด้านเทคนิค
และการเงินกับ IMF  
 

CMIM สมาชิกอาเซียน 
10 ประเทศ และ
จีน เกาหลีใต้ 
ญี่ปุ่น 

เสรมิสภาพคล่องกรณีประสบ
ปัญหาดลุการชำระเงินหรือ
ขาดสภาพคล่องในระยะสั้น 
และเป็นส่วนเสริมความ
ช่วยเหลือของ IMF 

240,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

หากสมาชิกไม่เข้า
โครงการช่วยเหลือของ 
IMF จะไดร้ับความ
ช่วยเหลือร้อยละ 40 
ของวงเงินสูงสุด 

Arab Monetary 
Fund (AMF) 

22 ประเทศใน
ภูมิภาคแอฟริกา-
เหนือ และ
ตะวันออกกลาง 

ให้ความช่วยเหลือในรูปของ 
credit facility ระยะสั้นถึง
ระยะปานกลาง 

771 ล้าน 
Arab 
Accounting 
Dinar (3,300 
ล้านดอลลาร์
สหรัฐ) 

Ordinary loan จะให้
พร้อมกับความช่วยเหลือ
ของ IMF ส่วนความ
ช่วยเหลือรูปแบบอ่ืน 
ไม่มีความเช่ือมโยงกับ 
IMF 

Latin American 
Reserve Fund 

โบลิเวีย โคลมัเบีย 
คอสตาริกา เปรู 
เอกวาดอร์ 
ปารากวัย อุรุกวัย
และเวเนซุเอลา 

เสรมิสภาพคล่องระหว่างกัน
ในกรณีที่สมาชิกประสบปัญหา
ดุลการชำระเงิน โดยการให้
เครดติและค้ำประกัน 

3,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

ไม่มสี่วนเกี่ยวข้องกับ 
IMF 

North American 
Framework 
Agreement 

แคนาดา เม็กซโิก
สหรัฐอเมริกา  

ให้ความช่วยเหลือในการ 
เสรมิสภาพคล่อง โดยการทำ
ธุรกรรม swap ระหว่าง
ธนาคารกลาง 

9,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

กำหนดให้กระทรวง 
การคลังสหรัฐ ต้องมี
หนังสือแจ้ง IMF ก่อน 
การให้ความช่วยเหลือ 
ทางการเงิน 

BRICS Contingent 
Reserve 
Arrangement 
(BRICS CRA)  

บราซิล จีน 
อินเดีย รสัเซีย 
และแอฟริกาใต้   

ให้ความช่วยเหลือก่อนและ
หลังการเกดิวิกฤต  

100,000 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

หากสมาชิกไม่เข้า
โครงการช่วยเหลือของ 
IMF จะไดร้ับความ
ช่วยเหลือร้อยละ 30 
ของวงเงินสูงสุด 

Eurasian Fund for 
Stabilization and 
Development 
(EFSD) 

อาร์เมเนยี เบลารุส 
คาซัคสถาน ครี์กีซ
สถาน รัสเซีย และ
ทาจิกิสถาน 

ให้ความช่วยเหลือในรูปของ
เครดติ เงินกู้เพื่อการลงทุน 
และการใหเ้ปล่า 

8,500 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

มีการหารือกับ IMF 
สภาวะเศรษฐกิจท่ัวไป 

 

ที่มา: Randall Henning (2016) 
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 3.5.6 การเตร ียมความพร้อมของ CMIM ในสถานการณ์ปกติ (peace-time 
preparation) 

 ประเทศสมาชิกควรเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อ  
มีการร้องขอ เช่น ควรจัดให้มีการทดสอบโดยใช้สถานการณ์จำลอง หรือ test run เพื่อทดสอบระบบ 
ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราของ CMIM การเตรียมระบบประชุมทางไกลเพ่ือ
ใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเพื่อลงคะแนนเสียงพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือ 
และการเตรียมความพร้อมใช้งานของบัญชีผ่านระบบ SWIFT (SWIFT Account) เพื่อใช้เป็นช่องทาง
ในการเบิกถอนเงินตามที่ได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เมื่อมีประเทศอ่ืนขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจริง  
 

3.5.7  การพัฒนา CMIM เป็น Asian Monetary Fund (AMF) 
 การจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือทางการเงินในลักษณะองค์กรถาวร หรือเรียกว่า 

Asian Monetary Fund (AMF) นั้น เป็นแนวคิดริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่นในช่วงวิกฤตการเงินเอเชียปี 
พ.ศ. 2540 - 2541 ที่เสนอในที่ประชุม G7-IMF จัดขึ้นที่ฮ่องกง เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดย AMF จะทำ
หน้าที ่เป็นกลไกความช่วยเหลือทางการเงินระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวได้รับ 
การคัดค้านจากสหรัฐอเมริกา โดยเห็นว่าการจัดตั้ง AMF จะเป็นการลดบทบาทของ IMF ในภูมิภาค
เอเชยี ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดใน IMF นั่นก็จะหมายถึงการลดบทบาทของสหรัฐอเมริกา
ในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน รวมทั้งแนวคิดดังกล่าวไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากจีน เนื่องจากจีนไม่ต้องการ
ให้ญี่ปุ่นมีบทบาทนำในเอเชีย21 ด้วยเหตุนี้การจัดตั้ง AMF ในขณะนั้นจึงไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่ง
ต่อมาอาเซียน+3 จึงได้การจัดตั้งกลไกความช่วยเหลือทางการเงินของภูมิภาค และได้พัฒนาเป็น 
CMIM มาโดยลำดับ  

เมื่อพิจารณาการจัดตั้งองค์กรถาวรในลักษณะเดียวกับ IMF หรือ ESM นั้น พบว่า
องค์กรจะมีลักษณะร่วมบางประการ ได้แก่  

1) เงินทุน (paid in capital) ตามสัดส่วนที่กำหนด โดยอาจแบ่งเป็น (1) paid in 
เต็มจำนวน หรือ (2) paid in จำนวนหนึ ่ง และเงินทุนที่เร ียกเก็บในอนาคต (callable capital) 
อีกจำนวนหนึ่ง เช่นในกรณีของ ESM นั้น สมาชิกได้ลงเงิน paid in capital จำนวน 80,550 ล้าน 
ยูโร จากขนาดกองทุนทั้งหมด 704,800 ล้านยูโร โดยเงินทุนนี้จะนำไปให้ความช่วยเหลือประเทศ
สมาชิกหากมีการร้องขอ 

 
21 Suk Hyun and James F. Paradise, Why is there no Asian Monetary Fund?, (ADBI Working Paper Series, December 

2019). 
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2) จัดตั้งภายใต้ความตกลงพหุภาคี เช่น ในกรณีของ IMF จัดตั้งภายใต้ The 
Agreement of the International Monetary Fund หรือกรณีของ ESM จัดตั้งภายใต้ The Treaty 
Establishing the European Stability Mechanism เพื่อกำหนดรูปแบบองค์กร และสิทธิและภาระ
ผูกพันของสมาชิก โครงสร้างการกำกับดูแลและบทบาทขององค์กร และกำหนดกฎเกณฑ์ ในการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินการและธุรกรรม   

3) บทบาทหลัก คือการสอดส่องดูแลระวังภัยทางเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อให้ระบบการเงินระหว่างประเทศมีเสถียรภาพ 

 

 
 

แผนภาพที่ 8  การพัฒนา CMIM เป็น Asian Monetary Fund 

 
 จากที่กล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ากลไกความช่วยเหลือของ IMF จะมีลักษณะของ
การรวมหน้าที่การระวังภัยทางเศรษฐกิจและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเข้าไว้ด้วยกันภายใน
องค์กรเดียว ในขณะที่กลไกความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3 มีลักษณะแยกส่วนออกจากกัน
อย่างชัดเจน กล่าวคือ กลไกการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (lending) ของ CMIM และกลไกระวัง
ภัยทางเศรษฐกิจ (surveillance) ดำเนินการโดย AMRO ซึ่งเมื่อรวมกลไกทั้ง 2 เข้าด้วยกัน องค์กร 
ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้จะมีบทบาทเช่นเดียวกับ IMF (แผนภาพที่ 8) นอกจากนี้ ต้องเพิ่มบทบาทของ 
AMRO ในการทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการ (Secretariat) ในการบริหารจัดการกองทุน โดยอำนาจใน
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การตัดสินใจให้ความช่วยเหลือยังคงอยู่ที่สมาชิก ทั้งนี้ในส่วนของการเชื่อมโยงกับ IMF นั้น เราสามารถ
ออกแบบกลไก AMF ให้มีความร่วมมือกับ IMF เช่นในกรณีของ ESM ที่กำหนดให้สมาชิกที่ต้องการ
ขอรับความช่วยเหลือต้องได้รับการวิเคราะห์และประเมินฐานะทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังจาก 
Troika ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน ได้แก่ European Commission  ธนาคารกลางยุโรป และ IMF 
เพ่ือร่วมกันพิจารณารูปแบบ วงเงิน และเงื่อนไขประกอบการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม 

สำหรับความเป็นไปได้ท่ีอาเซียน+3 จะจัดตั้ง AMF ในอนาคตนั้น ต้องพิจารณาถึง
ความพร้อมของสมาชิกและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบ เช่น ปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศของแต่ละ
สมาชิกว่าสามารถลงเงินในลักษณะ paid in capital ได้หรือไม ่ประสิทธิภาพของกลไกความช่วยเหลือ
ที่มีอยู่เพื ่อให้กลไก AMF มีความยั่งยืน การเพิ่มขึ้นของภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ 
การดำเนินการขององค์กร และที่สำคัญต้องพิจารณาความพร้อมของ AMRO ในการทำหน้าที ่เป็น
หน่วยงานสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในภาวะปกติ (peace time) รวมทั้ง
ความพร้อมของ AMRO ในการประเมินและติดตามเศรษฐกิจของประเทศในช่วงวิกฤต (crisis time) 
ซ่ึง AMRO ยังคงตอ้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการทำหน้าที่ดังกล่าว  

ทั ้งนี ้ การจัดตั ้ง AMF เป็นประเด็นที ่มีความอ่อนไหวสูงและต้องอาศัยการ
สนับสนุนในระดับนโยบายของประเทศสมาชิกเป็นสำคัญ เนื่องจาก AMF จะทำหน้าที่ในลักษณะ
เดียวกับ IMF ส่งผลให้บทบาทของ IMF ในภูมิภาคอาเซียน+3 ลดลง และหากมีการดำเนินการจัดตั้ง 
AMF สำเร็จจะแสดงให้เห็นถึงการขยายบทบาทของอาเซียน+3 ในเวทีการเงินโลก โดยเฉพาะบทบาท
ของจีน  
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บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา  
  รายงานการศึกษาได้นำเสนอความเป็นมาและพัฒนาการของกลไกการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินของภูมิภาคของ CMIM ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2564 จาก 
ความตกลง CMIM ฉบับแรก ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 จนมาถึงฉบับปัจจุบัน คือ 
ความตกลง CMIM ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดย 
การแก้ไขความตกลงในแต่ละครั้ง สมาชิกอาเซียน+3 ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของ CMIM มาอย่าง
ต่อเนื ่อง ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญหรือปรับปรุงถ้อยคำในประเด็นเชิงเทคนิคให้มี  
ความยืดหยุ่นและมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ อาทิ การเพิ่มขนาดวงเงินช่วยเหลือจากเดิม 120,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 240,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือ IMF De-
linked Portion เป็นร้อยละ 40 ของวงเงินขอรับความช่วยเหลือสูงสุด การจัดตั ้งกลไก crisis 
prevention facility และล่าสุดได้ยินยอมให้สมาชิกสามารถเลือกสมทบหรือขอรับความช่วยเหลื อ
ภายใต้กลไก CMIM เป็นเงินสกุลท้องถิ ่นตามหลักความสมัครใจ นอกจากนี้ รายงานการศึกษา 
ได้นำเสนอหลักการสำคัญของ CMIM รายละเอียดของกลไกการให้ความช่วยเหลือภายใต้ความตกลง 
CMIM เช่น ขนาดและสัดส่วนการสมทบเงินของสมาชิก วงเงินช่วยเหลือ การเชื่อมโยงความช่วยเหลือ
ของ CMIM และ IMF กระบวนการตัดสินใจและสิทธิลงคะแนนของประเทศสมาชิก รูปแบบกลไก 
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และขั้นตอนการขอรับและการให้ความช่วยเหลือ  

รายงานการศ ึกษาได้นำเสนอผลการว ิ เคราะห์  CMIM โดยว ิธ ี  SWOT Analysis
ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประเมินปัจจัยภายในและปจัจัย
ภายนอกที่มีผลต่อ CMIM เพื่อนำไปสู่การนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ CMIM ตัวอย่างจุดแข็งที่สำคัญของ CMIM คือ ความช่วยเหลือของ CMIM มีความรวดเร็วและ
สามารถให้ความช่วยเหลือสมาชิกในยามฉุกเฉิน และความช่วยเหลือที ่เชื ่อมโยงกับ IMF ยังเป็น 
การแบ่งปันภาระความช่วยเหลือระหว่าง CMIM กับ IMF ในขณะที่ข้อจำกัดที่สำคัญของ CMIM คือ
ขนาดของเงินช่วยเหลือที่จำกัด มีความไม่แน่นอนของจำนวนเงินช่วยเหลือสืบเนื่องจากรูปแบบการลง
เงินในลักษณะ stand by facility รวมทั้งประเทศสมาชิกสามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วน IMF 
De-linked Portion ได้เพียงร้อยละ 40 ของวงเงินทั้งหมด ในส่วนของการวิเคราะห์โอกาสของ CMIM 
พบว่า การปฏิรูปโควตาและอำนาจในการออกเสียงของ IMF มีความล่าช้า ส่งผลให้ RFAs ในภูมิภาค
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ต่าง ๆ รวมทั้ง CMIM ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกความช่วยเหลือทาง
การเง ินของภูมิภาค และสุดท้าย การวิเคราะห์อุปสรรคของ CMIM พบว่าความผันผวนและ 
ความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังช่วง COVID-19 เป็นความท้าทายและความเสี่ยง
ที่อาจจะกระทบเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของอาเซียน+3 ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อขีดความสามารถของ 
CMIM ในการรองรับวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต  

จากการวิเคราะห์ CMIM โดยวิธี SWOT Analysis ข้างต้น พบว่า CMIM มีข้อจำกัด
หลายประการ การพิจารณาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ในการทำหน้าที่เป็นกลไก 
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกันของภูมิภาคจึงมีความสำคัญเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันต่อ
ผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้อีกทางหนึ่ง และสร้างความมั่นใจว่าประเทศสมาชิก 
จะได้ร ับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CMIM ได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีในยามฉุกเฉิน 
โดยรายงานการศึกษาได้นำเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ในหลายแนวทาง อาทิ 
การเปลี่ยนรูปแบบการลงเงินสมทบของสมาชิก การเพิ่มขนาดวงเงินช่วยเหลือ การเพิ่มสัดส่วน IMF 
De-linked Portion การเพ่ิมประสิทธิภาพของ AMRO การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CMIM กับ 
IMF นอกจากนี ้ รายงานการศึกษาได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนา CMIM เป็น Asian 
Monetary Fund (AMF) โดยเห็นว่าจะต้องพิจารณาถึงความพร้อมของสมาชิกและปัจจัยอื ่น ๆ 
ประกอบ เช่น ปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศของแต่ละสมาชิกว่าสามารถลงเงินในลักษณะ paid 
in capital ได้หรือไม่ ประสิทธิภาพของกลไกความช่วยเหลือที่มีอยู่ และที่สำคัญต้องพิจารณาความ
พร้อมของ AMRO ในการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
ในภาวะปกติ รวมทั้งความพร้อมของ AMRO ในการประเมินและติดตามเศรษฐกิจของประเทศในชว่ง
วิกฤต ทั้งนี้ การจัดตั้ง AMF เป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวสูงเนื่องจากจะเป็นการลดบทบาทของ IMF 
ในภูมิภาคเอเชีย โดยการจัดตั้ง AMF จะต้องอาศัยการสนับสนุนในระดับนโยบายของประเทศสมาชิก
เป็นสำคัญ  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
         จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ที่ได้นำเสนอใน 
บทที่ 3 นั้น รายงานการศึกษาขอนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สมาชิกอาเซียน+3 สามารถ
ดำเนินการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM ในระยะกลางหรือใน 5 ปีข้างหน้า ดังนี้  

1) การเพิ่มจำนวนเงินสมทบของ CMIM 
        เงินสมทบของสมาชิกต้องพิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ขนาดเศรษฐกิจของสมาชิก แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และขนาดของเงินสำรองระหว่างประเทศ 
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โดยเมื่อพิจารณาสถานะเงินสำรองระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน+3 พบว่าเงินสำรองระหว่าง
ประเทศมีระดับเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.7 จากปี พ.ศ. 2553 - 2563 ทั้งนี้ การเพิ่มเงินสมทบของสมาชิก
สามารถทยอยสมทบตามความพร้อมและความสมัครใจของสมาชิก ตัวอย่างเมื ่อปี พ.ศ. 2553 
ฟิลิปปินส์ไม่สามารถเพิ่มวงเงินสมทบได้ตามจำนวน เนื่องจากเงินสำรองระหว่างประเทศในขณะนั้น 
มีจำนวนจำกัด ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 4 ประเทศจึงผูกพันวงเงินเพิ่มเติมในส่วนที่ฟิลิปปินส์ 
ไม่สามารถผูกพันได้ และต่อมาเมื่อฟิลิปปินส์มีจำนวนเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นจึงได้ผูกพัน
วงเงินใน CMIM เพิ่มตามสัดส่วนที่ได้ตกลง นอกจากนี้ อาเซียน+3 อาจพิจารณาขยายสมาชิก CMIM 
ไปสู่ประเทศอื่นในภูมิภาคในลักษณะของ contributing partners เช่น อินเดีย ออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด์ โดยการเพิ ่มสมาชิกของ CMIM นี้จะเป็นการเพิ ่มจำนวนเงินสมทบของ CMIM ได้อีก 
ทางหนึ่ง 

2) การยก เล ิ กส ั ดส ่ วน  IMF De-linked Portion ในส ่ วนของการให้  
ความช่วยเหลือในช่วงก่อนการเกิดวิกฤต CMIM Precautionary Line (CMIM-PL)  

     การยกเล ิกส ัดส ่วน IMF De-linked Portion ในส ่วนของการให ้ความ
ช่วยเหลือ CMIM-PL จะทำให้สมาชิกได้รับความช่วยเหลือเต็มจำนวนโดยไม่ต้องเข้าโครงการของ IMF  
โดยก่อนที่สมาชิกจะได้รับการอนุมัติการช่วยเหลือ CMIM-PL นั้น สมาชิกต้องผ่านเงื่อนไขคุณสมบัติ 
5 ประการ (qualification criteria: QC) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เข้มงวดมาแล้ว ได้แก่ การพิจารณาฐานะ
การเงินระหว่างประเทศและการเข้าถึงตลาด นโยบายการคลัง นโยบายการเงิน  เสถียรภาพด้าน
การเงินและการกำกับดูแล และความพอเพียงของข้อมูล โดยการผ่านเงื่อนไขเหล่านี้ช่วยยืนยันได้ว่า
ประเทศผู้ขอรับความช่วยเหลือมีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และมีการดำเนินนโยบาย
ที่ดี สามารถที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือคืนให้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ CMIM ใช้ทั้ง 5 ประการข้างต้น
ยังเป็นเงื่อนไขเดียวกับการให้ credit line ของ IMF  

3) การเพิ่มประสิทธิภาพและบทบาทของ AMRO  
              เนื่องจาก AMRO เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งเพ่ือทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินการ
ของ CMIM การเพิ่มประสิทธิภาพของ AMRO จึงมีความสำคัญอย่างมากเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
สมาชิกอาเซียน+3 จะมีหน่วยงานเฝ้าระวังทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ และ
มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในภาวะปกติและในช่วงวิกฤต โดยในขณะนี้ เห็นควรให้ AMRO มุ่งเน้นการพัฒนา
บุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ นอกเหนือจากการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจรายประเทศสมาชิกโดยทั่วไป นอกจากนี้ เห็นควรเพิ่มบทบาทของ AMRO 
ในการทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการ (Secretariat) ของ CMIM เพื่อทำหน้าที่ประสานการขอรับและ
ให้ความช่วยเหลือ ซึ ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนในการทำหน้าที ่ดังกล่าว โดยการมี 
ผู้ประสานงานหลักจะทำให้การให้ความช่วยเหลือของ CMIM มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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4) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง CMIM กับ IMF 
        CMIM และ IMF ควรสร้างความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ 

การเตรียมความพร้อมหากมีการขอรับความช่วยเหลือในส่วนที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง CMIM กับ IMF 
เช่น ร่วมกันกำหนดขั้นตอนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือที่ชัดเจน และการกำหนดแนวทาง 
การติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือร่วมกัน นอกจากนี้ เห็นควรให้มี 
ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจที่จำเป็นในการวิเคราะห์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ  
รวมถึงความร่วมมือเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ AMRO โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ของ IMF ในเรื่องการระวังภัยและประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศต่าง ๆ  
 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ 
  รายงานการศึกษาขอนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการดำเนินการของ
ประเทศไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ดังนี้  

1) การพิจารณากำหนดท่าทีของประเทศไทยจะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ
เพื่อสะท้อนถึงประโยชน์ของประเทศไทยที่จะได้รับ โดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศ
ไทยในฐานะภาคีความตกลง CMIM ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของมาตรการ CMIM เป็นระยะ ๆ 
โดยต้องพิจารณาองค์ประกอบและหลักการสำคัญของ CMIM เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมและ
ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบัน รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงและความเปราะบางทางเศรษฐกิจ
และการเงินของประเทศไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพของกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือของ CMIM ทั้งนี้ เนื่องจากกลไก CMIM เป็นกลไกที่จัดตั้งมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2553 

2) กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมของ 
องค์กรสำหรับกรณีท่ีมีการขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM เช่น การทดสอบโดยใช้สถานการณ์จำลอง
หรือ test run เพื่อทดสอบระบบที่เกี ่ยวข้องในการทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราของ CMIM 
การเตรียมระบบประชุมทางไกลเพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อลงคะแนนเสียงพิจารณา
อนุมัติความช่วยเหลือ และการเตรียมความพร้อมใช้งานของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานมี
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ เมื่อมีสมาชิกขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
ซึ่งจะเป็นทั้งการตรวจสอบความพร้อมของระบบและของบุคลากร 

3) การเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในกลุ่มสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยต้อง
มีบทบาทนำในการกำหนดท่าทีร่วมของอาเซียน เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาของ 
CMIM ในอนาคต เนื่องจากสมาชิกอาเซียนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจาก CMIM ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากสัดส่วนในการลงเงินและอำนาจในการออกเสียงใน CMIM จะพบว่า กลุ่มสมาชิก+3 มีสิทธิในการ
ออกเสียงถึงร้อยละ 71.59 ในขณะที่สมาชิกอาเซียนมีสิทธิในการออกเสียงเพียงร้อยละ 28.41 



51 
 

แนวทางการพัฒนา CMIM จึงมักจะสะท้อนประโยชน์ของประเทศกลุ่มประเทศ+3 รวมทั้งที่ผ่านมา
สมาชิกอาเซียนมีท่าทีที่แตกต่างกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงความช่วยเหลือระหว่าง 
IMF กับ CMIM ซึ่งท่าทีของอาเซียนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายที่สนับสนุนการเพิ่มหรือยกเลิกสัดส่วน  

IMF De-linked Portion และฝ่ายที่เห็นควรให้คงสัดส่วนดังกล่าวไว้เช่นเดิม ซึ่งท่าทีที่แตกต่างกันนี้มี
ส่วนให้การเจรจาเพิ่มสัดส่วน IMF De-linked Portion มีความล่าช้า ด้วยเหตุนี้ การมีเอกภาพของ
อาเซียนจึงมีความสำคัญอย่างมาก ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องประสานประโยชน์ร่วมกันทั้งในมุมมอง
ของผู้ให้ความช่วยเหลือและผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก CMIM  

4) ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในการจัดทำข้อตกลงทวิภาคีว ่าด ้วย 
การแลกเปลี ่ยนเงินตรา หรือ BSA ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกลุ ่ม+3 เพื ่อเป็นส่วนเสริม 
ความช่วยเหลือที่ได้รับจาก CMIM โดยปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีเพียงข้อตกลง BSA กับ
กระทรวงการคลังญี่ปุ่นเท่านั้น จากเดิมท่ีมขี้อตกลง BSA กับธนาคารกลางจีนและเกาหลีใต้ ทีห่มดอายุ
ไปเมื่อปี พ.ศ 2547 และ พ.ศ. 2550 ตามลำดับ และไม่ได้มีการต่ออายุข้อตกลงดังกล่าว โดยเห็นว่า 
ทั้ง 2 ประเทศเป็นภาคีความตกลง CMIM อยู่แล้ว ทั้งนี้ การจัดทำ BSA นี้ จะทำให้ประเทศไทยได้รับ
เงินช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มมากขึ้น และมีระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วกว่า CMIM  

 
ข้อเสนอแนะสำหรบัการศึกษาในอนาคต 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยนำเสนอข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM โดยการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการเงินของอาเซียน+3 ทั้งนี้ เห็นว่า
การศึกษาในอนาคตอาจดำเนินการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) เพื่อให้การศึกษา 
มีการวิเคราะห์ในเชิงลึก โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เช่น เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ ปริมาณเงินสำรอง
ระหว่างประเทศ และยอดคงค้างหนี้ต่างประเทศของสมาชิกอาเซียน+3 เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพของ CMIM ในเชิงปริมาณ เช่น นำเสนอขนาดวงเงินที่เหมาะสม
ของ CMIM และสัดส่วนการเชื่อมโยงความช่วยเหลือระหว่าง CMIM กับ IMF ที่เหมาะสม รวมทั้ง
นำเสนอรายละเอียดต้นทุนในการจัดตั้ง CMIM ให้เป็นองค์กรถาวร เพื่อประกอบการพิจารณากำหนด
นโยบายในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ CMIM ในอนาคตต่อไป 
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