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กำรรุกคืบของเงินหยวนในระบบเศรษฐกิจโลก        
 จากครั้ งก่อนได้กล่าวถึงประเทศก าลังพัฒนา อาทิ                 
กลุ่ม BRICS ที่เริ่มร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายเศรษฐกิจ            
และสร้างอ านาจการต่อรองให้กับกลุ่มประเทศของตน ซึ่งเป็นผล           
มาจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจโลกที่สร้างความไม่มั่นคงกับ 
ระบบเศรษฐกิจ และระบบการเงินที่อิงดอลล่าร์สหรัฐฯ และยูโร   
จึงท าให้เงินสกุลอื่นๆ โดยเฉพาะเงินหยวนเริ่มได้รับความสนใจ
มากข้ึนเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่มั่นคงทางค่าเงิน ทั้งนี้ 
ปัจจุบันจีนมีขนาดเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยจีนมี
เงินทุนส ารองเงินตราต่างประเทศเป็นอันดับหนึ่งของโลก คือ 
มากกว่า ๓ ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีขนาดผลผลิตมวลรวม 
(GDP) เป็นอันดับสามของโลก๑ อีกทั้งเป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับ
หนึ่งของโลก ซึ่งจากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนที่ใช้เวลา
เพียง ๓๐ ปี ท าให้พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด อาทิ 
นโยบายการส่งเสริมให้ใช้เงินหยวนเพื่อช าระค่าสินค้าระหว่าง
ประเทศ แม้เริ่มแรกจะเป็นเพียงโครงการน าร่องระหว่างจีนกับ
ฮ่องกง มาเก๊า รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียน ๑๐ ประเทศ
เท่านั้น แต่ปัจจุบันจีนได้ผ่อนคลาย และขยายขอบเขตการใช้เงิน
หยวนออกไปในหลายประเทศและหลากหลายมากข้ึน เพื่อ
ผลักดันให้หยวนเป็นสกุลเงินสากลของโลก พร้อมทั้งยังก าหนด
เป็นนโยบายส่งเสริมการใช้เงินหยวนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ๕ ปี ฉบับที่ ๑๒ ของจีน โดยมีแผนผ่อนคลายเงินทุน
เคลื่อนย้าย และพัฒนาธุรกิจเงินหยวนระหว่างประเทศ แบ่งเป็น  
๓ ระดับ คือ ๑) การค้าระหว่างประเทศ ๒) การลงทุนทางการเงิน
ระหว่างประเทศ และ ๓) เป็นสกุลเงินส ารองระหว่างประเทศ  
  จีนได้ริเริ่มการส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศยุโรป ญ่ีปุ่น 
และกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกรอบความร่วมมือ ASEAN-CHINA 
FTA โดยรัฐบาลจีนได้ท ากรอบข้อตกลงทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ 

ภายใต้กรอบ Chiang Mai Initiative ในปี พ.ศ.๒๕๔๐ และความ
ตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี (Bilateral     
Currency Swap Agreement) กั บธนาคา รกลา งของ  ๑๗ 
ประเทศ (รวมเขตการปกครอง) ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย 
เบลารุส อินโดนีเซีย อาร์เจนตินา ไอซ์แลนด์ สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ 
อุซเบกิสถาน มองโกเลีย คาซัคสถาน ปากีสถาน สหรัฐอาหรับ -   
เอมิเรตส์ ตุรกี และออสเตรเลีย รวมทั้งไทยที่ลงนามเมื่อ ๒๒ 
ธ.ค.๕๔๒ 
 นอกจากนี้ ทางการจีนยังจัดต้ังเขตท าธุรกรรมการค้าเงิน 
สกุล ต่างๆ เพื่อ ใ ห้มีการก าหนดอัตราแลกเปลี่ ยนอ้างอิ ง                    
อย่างเป็นทางการ โดยทดลองเปิดตลาดระหว่างธนาคาร 
(Interbank) ใน ๔ มณฑลแรก ได้แก ่มณฑลซานตง กวางส ียูนนาน 
และซินเจียง  และท าธุ รกรรมซื้ อ -ขายแบบก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Quotation) ระหว่างเงินหยวนกับ
เงินวอน (เกาหลี) เงินด่อง (เวียดนาม) เงินบาท (ไทย) เงินกีบ 
(ลาว) และเงินเตงเก (คาซัคสถาน) รวมทั้งเงินรูเบิล (รัสเซีย) 
  ล่ า สุ ด  หลั ง จ า กธน าค ารกล า งจี น ไ ด้ อนุญาต ใ ห้
ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออกของจีน สามารถใช้สกุลเงินหยวนใน
การค้าขายได้เมื่อ มี.ค.๕๕ รวมทั้ง
อนุญาตให้กิจการทั่วไปทั้งหมด
ของจีน สามารถท าการค้าขาย
ช าระราคาสินค้า ด้วยสกุล เงิน
หยวน ท าให้จ านวนบริษัทต่างชาติ
ที่ใช้สกุลเงินหยวนเป็นทางเลือกใน
การค้าขายมี เพิ่ม ข้ึน ดังนั้ นใน
อนาคตมีความเป็นไปได้ที่ เงิน
หยวนจะถูกน ามาใช้ ในการท า
ธุรกรรมระหว่างประเทศมากข้ึน   

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เคยเป็นมหาอ านาจในระบบเศรษฐกิจ แต่หลังประสบวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ท าให้ทิศทางของ
เศรษฐกิจโลกได้หันมาสู่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น อาทิ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น ท้ังนี้ ปัจจุบันจีนก าลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้าน
เศรษฐกิจโลก เห็นได้จากนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนท่ีจะผลักดันให้เงินหยวนเข้าไปเป็นสกุลเงินหลักของโลกในระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้ามาเบียดดอลล่าร์สหรัฐฯ และยูโรได้ในอนาคต....  

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์       ฉบบัที่  ๒๐/๕๖     ๒๕ กุมภำพันธ์ - ๓ มีนำคม ๒๕๕๖ 

กำรเลื่อนไหลของระบบเศรษฐกิจโลก (๒) : เมื่อเงินหยวนเข้ำแทนที่ ดอลล่ำร์สหรัฐฯ และ ยูโร 
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โดยความส าเร็จของการรุกคืบของเงินหยวนครั้งนี้ เกิดจากการที่
จีน ใ ห้ความส าคัญต่อการพัฒนาตลาดเงิ นและตลาดทุน               
อย่างมีล า ดับและแบบแผนด า เนินงานที่ ชัด เจนท าใ ห้จีน                 
มีการเปิดเสรีทางการเงินอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จีนยังมีภาค
ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นผลส าเร็จมาจากนโยบายเศรษฐกิจ
ของจีนที่สามารถดึงดูดเงินลงทุนมหาศาลจากทั่วโลก๓  
 
แนวโน้มในอนำคต : ทิศทำงและอุปสรรคของเงินหยวนใน
ระบบเศรษฐกิจโลก 
 การที่เงินหยวนจะก้าวข้ึนมาเป็นเงินสกุลหลักในระบบ
เศรษฐกิจโลกนั้น อาจยังต้องอาศัยระยะเวลา และต้องมีการ            
เปิดเสรีทางการเงินมากข้ึน แต่หากมองตามศักยภาพที่จีน              
มีขนาดเศรษฐกิจและสัดส่วนการค้าที่ค่อนข้างใหญ่ (Size of the 
economy) ซึ่งคาดว่าจีนจะมีสัดส่วนต่อ GDP ของโลกเพิ่มข้ึน
ใกล้เคียงกับสหรัฐฯ ในปี ค.ศ.๒๐๒๕๔ มีความต้องการบริโภค
ภายในประเทศในทุกมิ ติเพิ่มสูง ข้ึน รวมทั้ งรัฐบาลจีนเริ่ม                 
ผ่อนคลายมาตรการด้านเศรษฐกิจในหลายด้านมากข้ึน อีกทั้ง              
การใช้สกุลเงินหยวนท าให้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก               
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงิน และสะดวกในการติดต่อ
ค้าขายมากย่ิงข้ึน จึงเป็นไปได้ที่เงินหยวนจะก้าวข้ึนมามีบทบาท
ส าคัญคานอ านาจกับเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ  

 แต่หากมองในมิติอุดมการณ์สังคมนิยม ซึ่งในอดีตผู้น าจีน 
เต้ิง เสี่ยวผิง ต้องการให้ประชาชนจีนมีการกระจายรายได้               
ที่ทัดเทียมกัน โดยเรียกระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่ผสม
ระหว่างระบบสังคมนิยมและทุนนิยมว่า “ระบบสังคมนิยม              
ที่มี เอกลักษณ์เป็นของชาวจีน” (Socialism with Chinese 
Characteristic) และค าดหวั ง ใ ห้ จี น เ ป็นประ เทศพัฒนา
ระดับกลางภายในปี ค.ศ.๒๐๕๐  โดยที่จีนยังมีการปกครองโดย                
พรรคคอมมิวนิสต์และมีเป้าหมายพัฒนาให้จีนเป็นประเทศสังคม
นิยม ไม่ใช่ทุนนิยม แต่จากความส าเร็จด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจกว่า ๓๐ ปีที่ผ่านมา พบว่าจีนประสบความส าเร็จเกิน

กว่าที่อดีตผู้น า ต้ังเป้าหมายไว้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหา
ช่องวา่งรายได้ระหวา่งคนรวย-คนจน และการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียม
ระหว่างเขตเมือง-ชนบทมากข้ึน ดังนั้น การที่จีนเปิดเสรีทาง
เศรษฐกิจ ท าให้จีนก้าวไปสู่ระบบทุนนิยม และท าให้ถูกควบคุม
และแทรกแซงจากต่างชาติโดยเฉพาะสหรัฐฯ และองค์กรการเงิน
ระหว่างประเทศ อาทิ IMF, WB และ WTO รวมทั้งบรรษัท
ต่างชาติ ได้มากข้ึนด้วย ท าให้ในอนาคตจีนภายใต้พรรค
คอมมิวนิสต์อาจประสบปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ และดูเหมือนจีน              
ก็ไม่ได้ต้องการเช่นนี้ ดังนั้น การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจเพื่อให้               
เงินหยวนเป็นเงินสกุลหลักของระบบเศรษฐกิจโลกอาจยังเป็นไป
ได้ยาก ซึ่งจีนคงเลือกวิธีท าข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนและค้าขาย
กับแต่ละประเทศมากกว่า เพื่อรักษาเสถียรภาพและง่ายต่อ             
การควบคุม 
 
ควำมลงท้ำย 
 แม้ปัจจุบันการใช้เงินหยวนของจีนยังอยู่ในวงจ ากัด แต่
ความพยายามของรัฐบาลจีนในการส่งเสริมให้ใช้เงินหยวนเพื่อ
ช าระค่าสินคา้ระหว่างประเทศ รวมทั้งประโยชน์ในการสร้างความ
ได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการค้าของจีนและคู่ค้าเพิ่มข้ึน ช่วยลด
ต้นทุนในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และลดความเสี่ยง
ในอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในกรณีของไทย เงินหยวนเข้ามามีบทบาท
ในการค้าชายแดนระหว่างไทยกับจีนตอนใต้ที่ท าการช าระค่า
สินค้าด้วยเงินสกุลบาทและหยวน โดยไม่ผ่านระบบธนาคาร
พาณิชย์ ท าให้มีต้นทุนต่ าและสะดวกรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สิ่งที่
จีนต้องแลก คือ การเผชิญกับความท้าทายในอนาคตจากการเปิด
เสรีของระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ประกอบกับจีนเป็นประเทศที่มี
ตลาดขนาดใหญ่ และเป็นคู่ค้าส าคัญของหลายประเทศ รวมทั้ง
ไทยและอาเซียน ซึ่งรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การศึกษาท าความเข้าใจ และสร้างองค์ความรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านกฎระเบียบต่างๆ ในการรองรับเงินหยวนที่จะมีบทบาท
มากข้ึนในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อลดอุปสรรคและ
ความเสี่ยง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มทางเลือก อีกทางหนึ่งของ
เศรษฐกจิไทยในภาพรวมดว้ย... 
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