
ความเห็นต่องานวิจัย
ผลกระทบของ AEC:

ด้านสังคมและช่องว่างทางรายได้
การสมัมนาวชิาการประจ าปี 2555

“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน:  มายาคติ ความเป็นจริง โอกาสและความท้าทาย”

ยรรยง ไทยเจรญิ
กลุม่งานยทุธศาสตรอ์งคก์ร
ธนาคารแหง่ประเทศไทย

* เป็นความเห็นของผู้วิจารณ์ ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท.
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ข้อสรุปส าคัญของบทความ

ค ำถำมหลัก

วิธีกำรศึกษำ

ผลกำรศึกษำ

ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

- Empirical study approach   
(i) ประมาณการผลกระทบ ex-ante ของ AEC ต่อ GDP ใน ASEAN ในปี 2015

- ใชผ้ลจาก CGE GTAP model ของ Itakura (2012)
(ii) ประมาณการผลกระทบ ex-ante ต่อมติทิางสงัคม (S) 6 ดา้น ใน ASEAN ปี 2015

- Panel regression: est. S = F (est. GDP) 
(iii) ค านวณ CV เพือ่ประเมนิการเปลีย่นแปลงของชอ่งวา่งทางสงัคมระหวา่งประเทศใน ASEAN   

เสนอ 4 แนวทางเพือ่เตรยีมการดา้นนโยบายสงัคม ไดแ้ก่ 
(1) เรง่ความรว่มมอืกรอบ ASCC            (2) เพิม่ความคุม้ครองและสวสัดกิารทางสงัคม
(3) เรง่พฒันาคุณภาพคน (4) ปรบันโยบายการลงทุนใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้

1) AEC จะสง่ผลกระทบต่อมติทิางส’ังคมและชอ่งวา่งทางรายไดภ้ายในและระหวา่ง ASEAN อยา่งไร
2) มาตรการใดทีจ่ะชว่ยรองรบัปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่ใหป้ระโยชน์กระจายตวัทัว่ถงึและยัง่ยนืมากขึน้

- AEC สง่ผลใหต้วัแปรทางสงัคมในภาพรวมและของแต่ละประเทศเกอืบทุกตวัดขีึน้ (poverty rate, 
infant’s death rate, life expectancy, secondary school enrollment)  ยกเวน้ CO2 emission ที่
แยล่ง และ Gini (ไมช่ดัเจน/ ดขีึน้เลก็น้อยใน ASEAN 5 แต่แยล่งเลก็น้อยในกลุ่ม CLV)
- ชอ่งวา่งทางสงัคมระหวา่งประเทศสงูขึน้ (สะทอ้นโดยคา่ CV ของตวัแปรทางสงัคมทีส่งูขึน้) สวน
ทางกบัการลดลงของชอ่งวา่งทางเศรษฐกจิ (คา่ CV ของ GDP per capita ลดลง)

 อาจเป็นผลจาก Marginal social benefit มลีกัษณะ Progressive / minimum threshold  



• บทความยกประเด็นให้เห็นความส าคัญของมิติทาง
สังคม (human development) ควบคู่ไปกับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของ economic 
integration 

• เป้าหมายการพัฒนา ต้องหาสมดุลระหว่าง

– Competitiveness

– Inclusiveness

– Sustainability 

• Policymakers และนักวิจัยให้ความส าคัญกับ human
development มากขึ้น เพราะเป็นทั้ง ultimate 
development goal และมีผลต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ

– IMF study on impacts of income inequality 
on growth duration (2011)

• ความเข้าใจต่อผลกระทบและช่องทางของ AEC ที่มี
ต่อมิติทางสังคม จะช่วยให้สามารถออกแบบ FTA 
และมาตรการรองรบัได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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.. On importance of paper topics



• การศึกษา ex-ante impact of FTA เป็นเรื่องยาก ซับซ้อน และมีข้อจ ากัด (โดยเฉพาะมิติ
ทางสังคม)

• การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นผลกระทบทาง Macro changes (output, income, welfare) 
ซึ่งผลส่วนใหญ่สอดคล้องกับการศึกษาของ Itakura (2012) ที่ถูกใช้เป็น GDP input ใน
การศึกษาใน step ที่ 2  
– อย่างไรก็ตาม CGE model ก็มีข้อจ ากัดจาก restricted assumptions และคุณภาพของข้อมูล

• การประมาณการผลกระทบของ AEC ต่อตัวแปรของมิติทางสังคม โดยใช้ประมาณการ 
GDP เป็น explanatory variable เพียงตัวเดียว ท าให้มีข้อจ ากัดของผลและต้อง
ระมัดระวังในการตีความ เนื่องจาก
– Omitted variables:  หลายปัจจัยที่กระทบต่อตัวแปรมติิทางสังคม นอกเหนือจาก GDP 

– Structural changes:  ความสัมพันธ์อาจเปลี่ยนแปลง over time โดยเฉพาะในช่วงที่มี structural 
reforms  (e.g. FTA)

– Outliers: outliers ในประมาณการ GDP ส่งผลอย่างมากต่อประมาณการมติิทางสังคม (linear vs
non-liner relationship) 
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… On empirical methodology and results
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ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับมิติทางสังคม

CO2 Emission per capita to income per capita 
(proxy) 
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ไม่มี pattern ที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงของ Gini ในกลุ่ม ASEAN 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
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Ex-post study of determinants of income inequality 

Factors Impact 
on Gini

Channels

Trade 
globalization

- Export (esp. agricultural)
Tariff reduction (lower import 
prices that matter more for 
the poor

Financial
globalization

+ FDI tend to concentrate in 
relatively higher skill/tech => 
premium for skilled workers

Tech progress ++ Tech progress favor skilled
workers 

Financial 
deepening

+ The rich benefits more from 
collateral /income

Education - Higher educated worker can 
benefit more from tech 
progress and FDI 

Tech progress accounts for 0.35% out of 0.45 % annual 
average increase in Gini from 1980-2010 

while globalization account only 0.1%

Source: Rising Income Inequality: Technology, or
Trade and Financial Globalization? Jaumotte et al. IMF WP(2008)



26/11/55 8

…ข้อจ ากัดในการตีความของผลลัพธ์



ข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาเพิ่มเติม 

Ex-ante impact

1) ศึกษาผลกระทบต่อ income distribution โดยใช้ CGE / GTAP model (พร้อมกับการ
ประมาณการ Growth and output impact) ผ่านช่องทางด้าน wage rate to skilled 
and unskilled worker และ return to capital, land and natural resources (e.g., 
Ariyasajjakorn & Reynolds (2009))  

2) Trade Sustainability Impact Assessment framework ของ ASEAN-EU FTA (2009) 
โดยใช้ CGE model + Causal Chain  Analysis  (qualitative assessment based on 
expert views, consultation with pubic and private stakeholders)
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Estimated impact Key factors influencing impact 
differentials 

Macroeconomic
Impact

- Substantial positive impact on GDP, income, trade 
and employment for ASEAN
- the benefits is higher for deeper liberalization 
scenario and in the longer run

SG gains most from service 
liberalization; TH from NTB 
removal; VN relatively more 
from tariff reduction

Social impact:
Poverty rate 

Poverty will go down overall
(for some groups, SR negative) 

Linkage btw export sector to 
domestic economy (TH vs. PH)

Health and education Higher income will likely lead HH to buy more of 
health and education services 

Also depend on redistribution 
and social policies 

Income Equality Wages for both skilled and unskilled workers to 
increase. But in some countries under deeper 
liberalization, income inequality will increase due to 
higher wage rise for skilled. 

Shifts towards higher value
added and skilled activities 
leading to slight higher 
inequality  (TH, PH, SG) 

Environmental impact:
CO2 emission 

Increase CO2 emission slightly due to increased 
transport and manufacturing outputs

Improved standards and cleaner
technologies can help mitigate  
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Example:  Results from Trade sustainability impact assessment of 
ASEAN-EU FTA 

Source: TSIA of the FTA between EU and ASEAN, Final report (2009)
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ข้อเสนอนโยบาย pro-competiveness / inclusiveness / 
sustainability  ภายใต้ AEC   

Education reform / 
investment 

Preparing to 
finance higher 

social spending 

Effective  trade 
adjustment 
assistance

Better targeting of 
subsidies 

SME promoting 
policy 

- Tax structure reform
- Expanding tax base

- Priority for English and IT skills 
- Prepare for war for 
talent in key clusters

เห็นด้วยกับข้อเสนอ
- เรง่รดั ASCC progress
- Education reform
- Social protection reform
- Env. friendly investment regime

- Assist SME to 
max. AEC benefits
- increase SME 
access to 
financing 
- draw SME to 
formal sector

- Firms:  enhancing 
competitiveness 
- Workers: retraining / 
job search 

- Replace universal 
subsidy for key 
commodities (e.g., 
energy) with targeted 
subsidies
- cash transfer direct 
to the poor

1. Coherent growth  / 
social policy roadmap 

both national & 
regional level 

2. Effective monitoring 
& strategy execution 

-
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