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บทคดัย่อ 

ในงานวจิยันี้มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะตรวจสอบปฏสิมัพนัธ ์และความเชื่อมโยงของโครงสรา้งภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์
เอเชยีตะวนัออก โดยท าการศกึษาพลวตัของแบบโครงสรา้งภายในตลาดหุน้ ผ่านมุมมองโครงข่าย ดว้ยกระบวนการวเิคราะห์
โครงขา่ยแบบองิสหสมัพนัธ ์ ซึง่ในงานวจิยัดงักล่าวนี้ เลอืกทีจ่ะน าเสนอการวเิคราะหค์วามเสีย่ง Systemic Risk ทัง้ 3 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ ความแขง็แรงของโครงสรา้งโครงขา่ย, สภาวะลุกลามภายโนโครงขา่ย และความยดืหยุ่นในการปรบัตวัของโครงขา่ย  

งานวจิยันี้ไดน้ าเสนอเทคนิค ในการกลัน่กรองขอ้มูล โดยการแยกแก่นแทข้องขอ้มูลออกจากเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์
ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ภายในโครงขา่ย โดยในทีน่ี้ไดเ้ลอืกใชเ้ทคนิคในการสรา้งโครงขา่ยแบบบอกทศิทางในรูปแบบเพลน 
ดว้ยวธิ ีPartial Correlation Planar Maximal Filtered Graphs (PCPG) ซึง่วธิดีงักล่าวนี้มขีอ้ดอียู่ทีแ่ก่นของขอ้มูลทีไ่ดน้ัน้ จะ
ใหข้อ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ เมื่อเทยีบกบัโครงขา่ย MST เน่ืองจากโครงขา่ย PCPG ไดน้ าการเชื่อมโยงในรูปแบบวงวน และการจบักลุ่ม
ย่อยภายในโครงขา่ยมาพจิารณาดว้ย โดยทีน่ าค่า Partial Correlation มาประยุกต์ใช ้ในการวดัสหสมัพนัธ ์ระหว่าง 2 ตวัแปร
ใดๆ เมื่อหกัลา้งผลกระทบจากตวักลางแลว้ เช่นวดัผลตอบแทนหุน้ ทีไ่ดร้บัผลกระทบ จาก 3 ตวัแปรโดยท าการก าหนดตวัแทน 
ทีม่อีทิธพิลในระดบัสงูต่อหุน้ต่างๆภายในตลาดมาใชเ้ป็นตวักลาง เพื่อทีจ่ะน ามาใชห้าสหสมัพนัธ์แยกส่วน ซึ่ งในงานวจิยันี้มี
ขอบเขตการศกึษาพลวตัของดชันี ICF ตลอดช่วง ค.ศ.1990 – 2012 ภายในดชันีหุน้ของประเทศในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก โดยที่ 
ICF เป็นสดัส่วนของสหสมัพนัธร์ะหว่างตลาด ต่อสหสมัพนัธแ์ยกส่วนระหว่างตลาด พรอ้มกนันี้ยงัไดน้ าค่าทางสถติขิองแบบ
โครงสรา้งทีไ่ดจ้ากโครงขา่ย MST และ PCPG มาพจิารณาระดบัความเป็นศนูยก์ลางของตลาดหุน้ภายในภูมภิาค 

งานวจิยัดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าโครงข่ายในรูปแบบทีอ่งิค่าสหสมัพนัธน์ัน้ ยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวดั
คุณสมบตัิในแง่ของความเป็นศูนยก์ลางภายในโครงข่าย ได้เช่นเดยีวกนั นอกจากนี้ ยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวดั
ความเสีย่ง Systemic Risk ผ่าน 3 มุมมอง ในการวเิคราะหโ์ครงสรา้ง ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดพ้บว่าโครงสรา้งของระบบมคีวามแขง็แรง
แต่เปราะบาง (Robust yet Fragile) ภายในโครงข่าย อกีทัง้ยงัต้องเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตที่
อาจปะทุขึน้มาอกีครัง้  
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บทท่ี 1 บทน า 
1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

หากจะพดูถงึสภาวะเศรษฐกจิโลกทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั เชื่อว่าประเดน็ทีก่ าลงัอยู่ในความสนใจ

ของนักลงทุน และนักเศรษฐศาสตร์มากที่สุดเรื่องหน่ึงนัน้ น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องปจัจยัเสี่ยงต่อการเกิด

สภาวะลุกลามของวกิฤต ิดงัจะเห็นได้จากวกิฤตการณ์การเงนิต้มย ากุ้ง, วกิฤตการณ์ซบัไพรม์ และ

วกิฤตการณ์หนี้สาธารณะที่เกดิขึน้ในกรซี ซึ่งยงัคงด าเนินอยู่ในขณะนี้ ถงึแมว้่ากรซีจะเป็นประเทศที่มี

ขนาดเศรษฐกจิไม่ใหญ่มากนัก แต่กลบัส่งผลกระทบเชงิลบเป็นวงกวา้งเกนิคาด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อ

กลุ่มประเทศทีใ่ชเ้งนิสกุลยโูร หรอื Euro Zone รวมไปถงึตลาดหุ้นทัว่โลกทีก่ าลงัเผชญิกบัความผนัผวน

อยา่งรนุแรงอยูใ่นขณะน้ี 

นักเศรษฐศาสตร ์จงึได้เริม่ที่จะให้ความสนใจในการน าความรูท้างโครงข่าย (Network) มา

ประยุกต์ใช้ในการวดัระดบัความเชื่อมโยงระหว่างตลาดต่างๆ เพื่อที่จะใช้เป็นมาตรวดัการเกิดสภาวะ

ลุกลามของวกิฤต (Contagion) และเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจต่อโครงสรา้งภายในระบบให้มากขึน้ 

ผ่านทางการศกึษาค่าทางสถติขิองโครงข่าย (Network Statistics) ภายในตลาด ณ สภาวะต่างๆ ซึง่ใน

ปจัจบุนัน้ีมงีานวจิยัอื่นๆตามมาอกีมากทีท่ าการศกึษาหามาตรการในการหยุดยัง้ผลกระทบทีเ่กดิจากการ

ส่งผ่านวกิฤต ดว้ยการน าเครื่องมอืในการวดัสหสมัพนัธร์ะหว่างตลาด (Cross-market Correlations) มา

ใชใ้นการวเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาด และความเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตทีเ่กดิขึน้ ณ สภาวะ

ต่างๆ ผ่านทางการศกึษาคุณสมบตัขิองแบบโครงสรา้ง  (Topological Properties) ภายในโครงข่าย ซึง่

ในปจัจุบนันี้ถอืเป็นอกีหนึ่งศาสตรท์ี่ได้รบัความนิยมอย่างมาก ในการน ามาประยุกต์ใช้ในงานวจิยัสาขา

ต่างๆ 

โดยในงานวิจยันี้ มจีุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบปฏิสมัพนัธ์ภายในโครงสร้าง (Interactions 

Structure) ระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นในประเทศกลุ่มเอเชยีตะวนัออก โดยท าการศกึษาพลวตั

ของสหสมัพนัธท์ีเ่กดิขึน้ระหว่างกนัในแต่ละตลาดหุน้ ภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก และ 

ทดสอบหาผลกระทบของการเกดิสภาวะเชื่อมโยงกนั (Interdependence) ระหว่างตลาดหลกัทรพัยต่์างๆ

ภายในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก ต่อความแขง็แรง, ความเปราะบาง และ เสถยีรภาพ ภายในโครงข่าย 
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นอกจากนี้ยงั น าค่าสหสมัพนัธ ์และ สหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation) มาประยุกต์ใชเ้ป็นมาตร

วดัระดบัความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) ภายในภูมภิาค และความเสี่ยงต่อการเกดิสภาวะลุกลามของ

วกิฤต (Contagion) ผ่านมมุมองโครงขา่ย 

ในทีน่ี้จะแสดงตวัอย่างโครงสรา้งของตลาดการเงนิทัว่โลก โดยแสดงผลลพัธอ์อกมาอยู่ในรูป

โครงสรา้งของโครงขา่ยตน้ไม ้(MST) ทีม่คีวามเชื่อมโยงกนัระหว่างผลตอบแทนรายวนัในแต่ละสนิทรพัย ์

โดยก าหนดใหส้ขีองแต่ละNode ซึ่งเป็นตวัแทนของสนิทรพัยป์ระเภทต่างๆนัน้ มาพรอ้มกบัระดบัความ

เชื่อมโยงของสนิทรพัยต่์างๆ ที่แสดงผลออกมาผ่านทางระยะห่างระหว่างกิง่ในแต่ละNode ซึง่สนิทรพัย์

ใดยิง่มกีิง่ทีส่ ัน้มาก จะท าใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสองสนิทรพัยด์งักล่าวมสีหสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัในระดบั

ทีส่งูยิง่ขึน้ ในขณะทีข่นาดของNodeในสนิทรพัยใ์ดๆ นัน้เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัความผนัผวนรายเดอืนของ

อตัราผลตอบแทน โดยจะแสดงตวัอยา่งพลวตัของโครงสรา้งของตลาดการเงนิทัว่โลก ทัง้ในช่วงก่อนการ

ปิดตวัลงของ Lehman Brothers และภายหลงัการปิดตวัลงของ Lehman Brothers ภายในภาพที่ 1-5 

ซึ่งแสดงสหสมัพนัธ์ระหว่างตลาดการเงนิต่างๆภายในระบบการเงนิทัว่โลก เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างภายในตลาดการเงนิทัว่โลก โดยในช่วงก่อนการปิดตัวลงของ Lehman 

Brothers  นัน้จะแบ่งเป็นสองช่วง ซึง่ช่วงแรกนัน้อยู่ในช่วง 16 มถุินายน-15 สงิหาคม ค.ศ.2008 โดย

พบว่าลกัษณะโครงสร้างภายในตลาดการเงนิทัว่โลก มลีกัษณะเป็นโครงสร้างที่มคีวามเชื่อมโยงกัน

ระหว่างผลตอบแทนรายวันในแต่ละสินทรพัย์ อย่างไรก็ดีค่อนข้างที่จะมีระดับความเชื่อมโยงของ

สนิทรพัยต่์างๆ อยู่ในระดบัที่ต ่า หรอืระยะห่างระหว่างกิง่ในแต่ละNode นัน้ยงัคงมรีะยะห่างกนัอยู่มาก 

โดยเฉพาะในส่วนของดชันีหุน้ ดงัแสดงในภาพที ่1   
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ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร้างภายในตลาดการเงินทัว่โลก ในช่วงก่อนการปิดตวัลงของ Lehman Brothers (16 

มิถนุายน - 15 สิงหาคม ค.ศ. 2008) 

 
ทีม่า: www.fna.fi 
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ภาพท่ี 2 แสดงโครงสรา้งภายในตลาดการเงินทัว่โลก  ในช่วงก่อนการปิดตวัลงของ Lehman Brothers (16 
สิงหาคม – 15 กนัยายน ค.ศ. 2008) 

 

ทีม่า: www.fna.fi 

 ในขณะที่ช่วงที่สอง ซึ่งครอบคลุมช่วง 16 สงิหาคม-15 กนัยายน ค.ศ. 2008  ดงัแสดงใน

ภาพที ่2 จะเหน็ว่า ในช่วงเวลาดงักล่าวโครงสรา้งของตลาดการเงนิทัว่โลกได้เริม่มกีารปรบัตวั โดยมี

ระดบัความเชื่อมโยงกนัเพิม่สูงขึน้ ดงัจะสงัเกตได้จากระยะห่างในแต่ละกิง่ทีเ่ชื่อมโยงระหว่างสนิทรพัย์

ใดๆ ทีม่คีวามใกลช้ดิกนัมากขึน้ อย่างไรกต็ามเป็นทีน่่าสงัเกตว่า ในช่วงเวลาดงักล่าวสนิทรพัย์ส่วนใหญ่

แต่ละประเภทนัน้กลบัมคีวามเชื่อมโยงกนัเอง ภายในสนิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัอยู่ในระดบัทีสู่งขึน้ โดยมี

เพยีงสนิทรพัยบ์างส่วน ซึง่อยูน่อกกิง่เท่านัน้ ทีม่คีวามสมัพนัธผ์กูกบัสนิทรพัยต่์างประเภท    

อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณาในช่วงหลงัการปิดตวัลงของ Lehman Brothers ในช่วง 16 

กนัยายน - 15 ตุลาคม ค.ศ. 2008 จากโครงสรา้งภายในโครงขา่ยทีไ่ด ้ดงัแสดงในภาพที ่3 แลว้ จะพบว่า

โครงสรา้งของดชันีหุน้นัน้ค่อนขา้งทีจ่ะมสีหสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัมากขึน้ เมื่อพจิารณาจากความใกลช้ดิของ

กิง่ ทีเ่ชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่าง Node สเีหลอืง ซึง่แทนดว้ยดชันีหุน้ จะพบว่าNode ของดชันีหุน้ มี

ขนาดความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนอยู่ในระดบัที่สูงมาก เมื่อพจิารณาจากขนาดของ  Node สี
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เหลอืงเทยีบกบัในช่วงก่อนการปิดตวัลงของ Lehman Brothers อกีทัง้โครงสรา้งของโครงข่ายต้นไม ้

ค่อนขา้งทีจ่ะหดตวัลงอย่างมาก เมื่อเทยีบกบัในช่วงก่อนการปิดตวัลงของ Lehman Brothers ซึง่ส่งผล

ท าใหส้หสมัพนัธ์ระหว่างตลาดการเงนิต่างๆ และภายในตลาดสนิทรพัยป์ระเภทเดยีวกนัเอง ค่อนขา้งที่

จะมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัอย่างมาก ต่อมาในช่วง 16 ตุลาคม - 15 พฤษจกิายน ค.ศ.2008 พบว่า

โครงสร้างที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างผลตอบแทนรายวันในดัชนีหุ้น มีการเปลี่ยนรูปแบบความ

เชื่อมโยงของสนิทรพัยโ์ดยลุกลามไปผูกกบัสนิทรพัยต่์างประเภทมากยิง่ขึ้น จากเดมิที่มกัมโีครงสรา้ง

ความเชื่อมโยงผกูกนัเองระหว่างดชันีหุน้ต่างๆภายในตลาดหุน้ทัว่โลก ดงัแสดงในภาพที่ 4  และในช่วงปี 

16 พฤษจกิายน - 15 ธนัวาคม ค.ศ.2008 ดงัแสดงในภาพที่ 5 พบว่าดชันีหุน้นัน้มแีนวโน้มทีจ่ะมคีวาม

เชื่อมโยงอยู่ในระดบัทีสู่งขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงัพบว่า ตลาดตราสารหนี้ ระยะ 5 ปี ของรฐับาล

นัน้ ค่อนข้างที่จะมคีวามเชื่อมโยงในรูปแบบเป็นกลุ่มก้อนภายในสินทรพัย์ประเภทเดียวกันมากขึ้น 

พรอ้มกนัน้ีตลาดพนัธบตัรรฐับาล มกีารลดระดบัสหสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัสนิทรพัยภ์ายในประเภทเดยีวกนั

ลง เมื่อเทยีบกบัในช่วงก่อนหน้านี้  โดยเริม่ที่จะมคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัสนิทรพัยต่์างประเภทมาก

ยิง่ขึน้ อย่างไรก็ด ีวกิฤตการณ์ทางการเงนิ ในช่วงปี ค.ศ. 2007–2009 ที่ส่งผลรา้ยตามมานัน้ ถือเป็น

บทเรียนที่ส าคัญ ที่ผู้ก ากับดูแลระบบการเงินจ าเป็นต้องหามาตรการ รวมไปถึงวิธีในการวัดและ

ประเมนิผลจากพลวัตภายในตลาดการเงนิ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดวกิฤตการณ์ซ ้าขึ้นอีก วกิฤตการณ์

ทางการเงนิ (Financial Crisis) ซึง่เกดิขึน้เมือ่ไมน่านมานี้ นัน้ยงัคงต้องการไดร้บัการฟ้ืนฟู ทัง้นี้การเสรมิ

ความรูค้วามเขา้ใจในรูปแบบโครงสรา้งของระบบผ่านโครงข่ายของตลาดการเงนิ จงึเป็นสิง่ที่จ าเป็นต่อ

การปฏริูปการจดัการระบบ และคดิใหม่ท าใหม่ในเชงินโยบาย ในแง่ของการก ากบัดูแลโครงสร้างและ

พลวตัในตลาดการเงนิ  
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ภาพท่ี 3 แสดงโครงสรา้งภายในตลาดการเงินทัว่โลก ในช่วงหลงัการปิดตวัลงของ Lehman Brothers (16 
กนัยายน - 15 ตลุาคม ค.ศ. 2008) 

  

 

ทีม่า: www.fna.fi 

ภาพท่ี 4 แสดงโครงสร้างภายในตลาดการเงินทัว่โลก ในช่วงหลงัการปิดตวัลงของ Lehman Brothers (16 
ตลุาคม - 15 พฤศจิกายน ค.ศ.2008) 

 
ทีม่า: www.fna.fi 
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ภาพท่ี 5 แสดงโครงสร้างภายในตลาดการเงินทัว่โลก ในช่วงหลงัการปิดตวัลงของ Lehman Brothers             
(16 พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม ค.ศ.2008)  

 
ทีม่า: www.fna.fi 

เมื่อพจิารณาในช่วง 20 ปีหลงัสุด นัน้จะเหน็ว่าเศรษฐกจิของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (East 

Asian Economies) มกีารเติบโตของดุลบญัชเีดนิสะพดัอย่างก้าวกระโดด รวมไปถึงมกีารพฒันา

โครงสรา้งของระบบการเงนิ จนก้าวไปเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกจิของโลก ทดัเทยีมสหรฐัฯ และยุโรป 

นอกจากการเตบิโตของเศรษฐกจิทีก่า้วกระโดดของภูมภิาคดงักล่าวแลว้ ประเทศภายในภูมภิาคดงักล่าว

เหล่านี้ยงัไดม้กีารพฒันาศกัยภาพภายในตลาดการเงนิอยา่งต่อเนื่อง ท าใหภู้มภิาคดงักล่าวนี้ก้าวเขา้มามี

บทบาทส าคญัภายในตลาดการเงนิโลกอกีด้วย ดงันัน้จงึเป็นสิง่ที่น่าสนใจต่อการศึกษาตลาดทุนต่างๆ

ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกในช่วงก่อน และหลงัการเกดิวกิฤตการณ์การเงนิภายในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกตลอดช่วงทศวรรษ 1990 จนถงึช่วงทีว่กิฤตการณ์เริม่ก่อตวัเป็นวกิฤตการณ์การเงนิโลก ในปี 

ค.ศ. 2008  และค.ศ. 2011 อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาตวัอย่างของการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตนัน้ 

คงหนีไม่พ้นวิกฤตการณ์ทางการเงนิที่เกิดขึ้นภายในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก และวิกฤตการณ์ทาง

การเงนิในรสัเซยี โดยทัง้สองเหตุการณ์นัน้ด าเนินต่อเนื่องกนัไปในช่วงปี ค.ศ. 1997-1998 ซึง่เป็นช่วงที่

เกดิการลุกลามของวกิฤตการณ์ทางการเงนิ (Financial Contagion) และเกดิการส่งผ่านผลกระทบจาก

ผลกระทบภายนอก (Spillover) ขึน้ต่อเนื่องกนัมา จงึท าให้เกดิแนวคดิทีจ่ะท าการศกึษาการเกดิสภาวะ

ลุกลามของวกิฤต ภายในตลาดหุน้ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก  
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โดยที่กระบวนการแบ่งแยกตลาดหลกัทรพัย์ภายในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกนัน้จะอิงตาม

แนวทางในการศกึษา ของ Yılmaz (2009)  โดยท าการวเิคราะหค์วามเสีย่งของตลาดหลกัทรพัย ์ผ่านมุม

โครงข่ายทีไ่ด้จากความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการระบุบ่งชี้

การส่งผ่านอทิธพิลแฝงทีเ่กดิขึน้ภายในตลาดหุน้ใดๆ แทนทีจ่ะวดัเพยีงแค่ระดบัความผนัผวน (Volatility) 

ทีเ่กดิขึน้ภายในภมูภิาคดงักล่าวเท่านัน้ รวมไปถงึการพจิารณาความเป็นไปได ้หรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความ

เสีย่งในรปูแบบ Systemic Risk ซึง่เป็นบ่อเกดิของสภาวะลุกลามของวกิฤต พรอ้มกบัวเิคราะห์ความ

เสีย่งในรปูแบบ Aggregate Risk ประกอบการพจิารณา 

1.2 ท่ีมาและวตัถปุระสงคก์ารศึกษา 

1. มจีุดมุ่งหมายที่จะตรวจสอบปฏสิมัพนัธ์ของโครงสรา้ง (Interactions Structure) และ

ผลกระทบของการเกดิสภาวะเชื่อมโยงกนั (Interdependence) ระหว่างตลาดหลกัทรพัยต่์างๆภายใน

กลุ่มเอเชยีตะวนัออก ที่มต่ีอเสถยีรภาพของโครงข่าย และผลตอบแทนภายในตลาดหลกัทรพัย์ของ

ประเทศในกลุ่ม 

2. น าโครงข่ายในรปูแบบองิค่าสหสมัพนัธ ์(Correlation Based Network) มาท าการศกึษา 

เพื่อที่จะใช้เป็นมาตรวดัการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) และศกึษาหามาตรการในการ

หยดุยัง้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการส่งผ่านวกิฤต ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืในการวดัสหสมัพนัธร์ะหว่างตลาด 

(Cross-market Correlations) ในการวเิคราะห ์ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษานี้ใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) รายวนัตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ.2533 จนถงึ 1 

มกราคม พ.ศ.2556 รวมทัง้สิน้ 23 ปี จากตลาดหลกัทรพัย ์10 ประเทศ ภายในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก ซึง่

จ าแนกตาม Yılmaz (2009) ประกอบไปดว้ย ฮ่องกง, อนิโดนีเซยี, ญีปุ่น่, เกาหลใีต้, มาเลเซยี, ฟิลปิปินส์

, สงิคโปร,์ ไต้หวนั, ไทย และออสเตรเลยี ซึง่อาศยัแหล่งขอ้มลูทุตยิภูมจิาก Bloomberg โดยศกึษาและ

วเิคราะหข์อ้มลูผ่านขอ้มลูผลตอบแทน (Returns) และความผนัผวน (Volatilities)    
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1.4 กรอบวิธีในการศึกษาและวิธีด าเนินการวิจยั 
การศกึษานี้จะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 

1.4.1 การวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) 

การวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis) เป็นการใชข้อ้มลูทุตยิภูมใินการวเิคราะห์

ขอ้มลูเชงิสถติเิบือ้งต้น เพื่อวเิคราะหผ์ลตอบแทน และสหสมัพนัธข์องดชันีตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 10 

ประเทศหลกัของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (East Asian) โดยวดัผลตอบแทนของทัง้ภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออก ออกมาให้อยู่ในรายไตรมาส หลังจากนัน้จงึน ามาหาค่าเฉลี่ยสหสมัพันธ์ (Averagae 

Correlation) ของดชันีตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 10 ประเทศหลกัของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ซึง่เป็น

ประโยชน์ต่อการวเิคราะหค์วามเสีย่ง Aggregate Risk ทีเ่กดิขึน้กบัภูมภิาคดงักล่าว รวมไปถงึวดัความ

แปรปรวนของอตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้ภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยท์ีไ่ดท้ าการศกึษา   

เริม่จากการหาผลตอบแทนรายวนั จากขอ้มลูราคาปิดตลาด ในแต่ละตลาดหลกัทรพัย ์และวดั

อตัราผลตอบแทน ใหอ้ยู่ในรปูลอกการทิมึของผลตอบแทน (Log Returns) รายวนั โดยอ้างองิจากดชันี

อตัราผลตอบแทนภายในภมูภิาค โดยน ามาค านวณหาอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

ทัง้ภมูภิาค และแสดงออกมาในรปูของรอ้ยละผลตอบแทนไตรมาส จากตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก 

ทีไ่ดจ้ากการหาค่าเฉลีย่ของตลาดหุน้ภายในกลุ่มในรปูแบบไตรมาส ซึง่ก าหนดให ้1 ไตรมาส ม6ี3 วนัท า

การ หลงัจากนัน้จงึน ามาหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วนในแต่ละตลาด

หลกัทรพัยต่์อไป  

1.4.2 การวิเคราะหแ์บบโครงสร้างของโครงข่าย (Network Topologies  Analysis) 

น าค่าทางสถิติที่ได้จากแบบโครงสร้างหรอืทฤษฏีกราฟ มาใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

Systemic Risk ภายโครงข่าย เพื่อศึกษาสภาวะความเสี่ยงของความเชื่อมโยงระหว่างตลาด

(Interdependent) ที่เกิดขึ้นผ่าน 3 มุมมอง ดังต่อไปนี้  ความแข็งแรงของโครงสร้างโครงข่าย 

(Robustness in Networks), สภาวะลุกลามภายโนโครงข่าย (Contagion in Networks) และความ

ยดืหยุน่ในการปรบัตวัของโครงขา่ย (Resilience in Networks) โดยมขีัน้ตอนในการวเิคราะหด์งัต่อไปนี้   
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1. สรา้งโครงขา่ยองิสหสมัพนัธ ์(Correlation Based Networks) ดว้ยวธิ ีMinimum Spanning 

Tree (MST) พรอ้มกบัสรา้งโครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Networks) ดว้ยวธิ ี

Partial Correlation Planar Maximally Filtered Graph (PCPG) 

2. น าความเชื่อมโยง (Interdependent and Interconnectivity ) ทีเ่กดิขึน้ระหว่างตลาด

หลกัทรพัย์ของประเทศต่างๆ ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก มาท าการวดัค่าทางสถิติที่ได้จากแบบ

โครงสรา้งหรอืทฤษฏกีราฟ  

3. วดัความเสี่ยง Systemic Risk ของตลาดหลกัทรพัย์ ภายในภูมภิาคดงักล่าว ผ่าน

กระบวนการวเิคราะห ์ความแขง็แรงของโครงสรา้งโครงข่าย (Robustness in Networks), สภาวะลุกลาม

ภายในโครงขา่ย (Contagion in Networks) และความยดืหยุน่ในการปรบัตวัของโครงข่าย (Resilience in 

Networks) 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. สามารถน ามาใช้วดัความเสีย่ง Systemic Risk ด้วยเครื่องมอืวดัระดบัสหสมัพนัธ์ ผ่าน

มุมมองโครงข่าย (Network) เพื่อเสรมิสรา้งความเขา้ใจในการวเิคราะห์ความเสี่ยงภายในระบบ แก่ผู้

ก ากบัดแูลตลาดและนกัลงทุน ซึง่วธิวีเิคราะหค์วามเสีย่งในรปูแบบดงักล่าวท าหน้าทีไ่ดด้กีว่าวธิวีเิคราะห์

ความเสีย่งในแบบดัง้เดมิ   

2. สามารถน าวธิดีงักล่าวมาใช้ในการตรวจสอบเสถยีรภาพของตลาดหุ้น โดยใช้เครื่องมอื

วเิคราะหด์งักล่าวเป็นสญัญาณเตอืนวกิฤตทีอ่าจจะเกดิขึน้ (Warning System) 

1.6 นิยามศพัท ์

Forbes (2012) ไดใ้หน้ิยามค าว่า “Interdependence” ไวว้่าเป็นสภาวะเชื่อมโยงจากการทีม่ ี

สหสมัพนัธ์ ระหว่างตลาดต่างๆทัว่โลกอยู่ในระดบัสูง และให้นิยามค าว่า “Contagion” ว่าเป็นสภาวะ

ลุกลาม หรอืกระบวนส่งผ่านผลกระทบ (Spillovers) อนัเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น 

(Extreme Negative Events) 

 Mantegna (1999) ให้นิยาม Node หรอื Vertice ไว้ว่าคอื องค์ประกอบต่างๆภายใน

โครงขา่ย (Network) 
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Mantegna (1999) ใหน้ิยาม Edge, Arc และ Link ว่าคอื เส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ ซึ่ง

แสดงออกถงึปฏสิมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในโครงขา่ย (Network) 

West (1996)  ไดใ้หน้ิยามของ “Minimum Spanning Tree” ไวว้่าเป็นกราฟทีป่ราศจากวงวน 

(Loops) ต่างๆทีเ่ชื่อมโยงกบัทุก n องคป์ระกอบ ดว้ยจ านวน n-1 เสน้เชื่อม (Links) โดยที ่MST จะเลอืก

เอาเฉพาะเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ จ านวน n-1 เส้นเชื่อม ทีแ่ขง็แกร่งหรอืสัน้ที่สุด ที่ขยายไปครอบคลุม

ผ่านครบทุกองค์ประกอบ ภายในกราฟ โดย MST นัน้เป็นวธิทีีใ่ช้เป็นกระบวนการกลัน่กรองของขอ้มูล 

(Filtering the Relevant Information) ทีป่รากฏขึน้ภายในเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient 

Matrix) 
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บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวม และความเสี่ยงที่เกิดจากสภาวะเชื่อมโยง (Interdependence) 

อนัเนื่องมาจากสหสมัพนัธ์ (Correlations) ระหว่างตลาดต่างๆทัว่โลกอยู่ในระดบัทีสู่ง โดยในปจัจุบนัน้ี

พบว่าในตลาดการเงนินัน้มคีวามเชื่อมโยงอยู่ในระดบัที่สูง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดสภาวะ

ลุกลามของวกิฤต (Contagion) หรอืเกดิการส่งผ่านผลกระทบ (Spillovers) อนัเนื่องมาจากการเกิด

เหตุการณ์รา้ยแรงขึน้ (Extreme Negative Events) กเ็ป็นได ้

นอกจากนี้ยงัได้กล่าวถงึทฤษฏี รวมถงึแนวคดิใหม่ๆที่ใช้ในการศกึษาหาตวักลาง ที่เป็นตวั

ผลกัดนัระดบัสหสมัพนัธข์องหุน้ต่างๆทีซ่ือ้ขายแลกเปลีย่นกนัภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อง หรอืแมก้ระทัง่

เป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างตลาดหลกัทรพัย์เองก็ตามท ีโดยจะน ากรอบแนวคดิเกี่ยวกบัโครงสรา้งภายใน

ตลาดมาน าเสนอให้อยู่ในรปูแบบโครงข่าย (Network) เพื่อใหเ้หน็ภาพไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ ซึง่โครงข่าย

ต่างๆนัน้มวีธิใีนการสรา้งขึน้หลากหลายวธีดีงัจะกล่าวต่อไป  

ในส่วนสุดท้ายนี้ยงัได้น าเสนอวธิทีี่ใช้ในการวเิคราะห์ทางเลอืกในการท านโยบาย ด้วยการ

พจิารณาปจัจยัภายนอกประเทศทีอ่าจเป็นพาหะ หรอืต้นก าเนิดของช่องทางในการส่งผ่านผลกระทบจน

ท าใหว้กิฤตเศรษฐกจิลุกลามขึน้   

2.1 ทฤษฏีการส่งผา่นผลกระทบภายนอก (Spillover Effect) 

ทฤษฏขีอง Koop, Pesaran and Potter (1996) เป็นทฤษฏทีี่น ามาใช้ในการวเิคราะห์ 

Generalized Impulse Response Analysis ในแบบจ าลอง Unrestricted Vector Autoregressive (VAR) 

และCointegrated VAR   ซึง่แบบจ าลอง Vector Autoregressive (VARs) นัน้เป็นแบบจ าลองทีอ่ธบิาย

รูปแบบของความสมัพนัธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจว่าในความสัมพนัธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจ มี

แนวโน้มที่จะเกิดลกัษณะความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกนั และสามารถอธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างกนัได้

อย่างไร (Interdependence) อีกทัง้ยงัอธบิายความสมัพนัธ์เกิดขึน้ภายในพลวตัที่ได้ท าการศกึษาได้

เช่นเดยีวกนั  
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Pesaran and Shin (1998) ไดน้ าเสนอ Generalized Impulse Response Functions ซึง่เป็น

แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ ที่ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ โดยที่ไม่ทราบรูปแบบ

ความสมัพนัธข์องตวัแปรมาก่อนล่วงหน้า โดยอาศยัขอ้มลูในอดตีของตวัแปรเหล่านัน้มาหาความสมัพนัธ์

กนั เพื่อหาปจัจยัคงตวั (Parameter) ที่ใช้ในการท านาย ในงานวจิยัดงักล่าวได้ น าเทคนิค Impulse 

Response Function มาท าการศกึษาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกดิขึ้นภายในตวัแปรใดๆ ซึ่งผลจาก

แบบจ าลองดงักล่าวใหผ้ลลพัธ์ออกมาเป็นทีน่่าพอใจ แบบจ าลอง VARs จงึเป็นทีน่ิยมใช้กนัโดยทัว่ไป 

เนื่องจากสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวดักระบวนการส่งผ่านผลกระทบภายนอก (Spillover Effect) 

หลกัๆ ได ้4 รปูแบบ ไดแ้ก่ 

1. วดัในรปูแบบดชันีการส่งผ่านความผนัผวน (Spillover Index) 

2. วดัทศิทางการส่งผ่านความผนัผวนภายในระบบ (Directional Spillovers)  

3. วดัขนาดการส่งผ่านความผนัผวนของตวัแปรหนึ่งภายในระบบ เปรยีบเทยีบกบัผลรวมของ

ความผนัผวนจากตวัแปรอื่นๆทีเ่หลอื (Net Spillovers)  

4. วดัอทิธพิลการส่งผ่านความผนัผวนแต่ละตวัเปรยีบเทยีบกนัเองภายในระบบ (Net 

Pairwise Spillovers) 

Diebold and Yilmaz (2009a) ไดศ้กึษากระบวนการในการส่งผ่านผลกระทบอนัเนื่องมาจาก 

วกิฤตการณ์ทางการเงนิ ซึ่งด าเนินอยู่ ณ ขณะนัน้ และลุกลามเป็นวกิฤตการณ์การเงนิโลกในที่สุด ซึ่ง

พวกเขาไดน้ าเสนอวธิกีารใหม่ทีใ่ชว้เิคราะหก์ารเกดิสภาวะ Contagion และ Interdependence ระหว่าง

ตลาดต่างๆ ดว้ยการใช ้Vector Autoregregression มาท าการศกึษาผ่านขอ้มลูอตัราผลตอบแทน และ 

ความผนัผวนที่เกดิขึน้ ใน10 ตลาดหุน้ ภายในกลุ่มภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ซึง่พบว่าภายในพลวตัของ 

Return Spillover และ Volatility Spillover นัน้มคีวามแตกต่างกนัในทุกช่วงเวลา โดยน าการวเิคราะห ์

Variance Decomposition Analysis ภายใน VAR Model มาใชใ้นการระบุบ่งชีว้่า การเกดิ Shock ขึน้ใน

รปูแบบ Return Shocks หรอื Volatility Shocks  นัน้ ปจัจยัใดเป็นต้นก าเนิด Shock ทีแ่ทจ้รงิ  เพื่อทีจ่ะ

วดัความผนัผวนทีเ่กดิขึน้(Volatility)  

งานวจิยัดงักล่าว จงึเลอืกทีจ่ะน าวธิ ีEfficient Range-based Volatility Estimate มาใช ้ซึง่

เป็นวธิกีารทีเ่สนอขึน้โดย Garman and Klass (1980) อย่างไรกด็ใีนงานวจิยัของ Yılmaz (2009) นัน้ได้
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น ารปูแบบวธิกีารศกึษาดว้ยวธิ ีSpillover Index ทีไ่ดจ้าก Diebold and Yilmaz (2009a) มาท าการศกึษา 

ในตลาดหุ้นของ 10 ประเทศหลกัๆ ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของ Return 

Spillovers และ Volatility Spillovers ภายในภูมภิาคตลอดช่วง ปี ค.ศ.1992-2009 โดยใชก้ระบวนการ 

Rolling Sub-sample Windows ซึง่จะพบว่า Volatility Spillovers และ Return Spillovers มพีฤตกิรรมที่

แตกต่างกนัไปตลอดช่วงเวลาระหว่างทีเ่กดิวกิฤตการณ์ และช่วงสภาวะปกต ิ โดยผลลพัธท์ี่ไดจ้ากกราฟ

ของ Volatility Spillovers นัน้ค่อนขา้งทีจ่ะชดัเจน ว่าในช่วงที่มวีกิฤตการณ์ใหญ่ๆเกดิขึน้นัน้ จะแสดง

สญัญาณจากการปะทุ และส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งของวกิฤตขึน้ ผ่านทางกระบวนการส่งผ่านความผนั

ผวน (Volatility Spillovers) ซึ่งพบว่ามรีะดบัความรุนแรงมากกว่ากระบวนการส่งผ่านผลกระทบผ่าน

ผลตอบแทน (Return Spillovers)  

นอกจากนี้ผลจากการยกระดบัของการรวมกลุ่มของตลาด (Market Integration) ตลอดช่วง

ทศวรรษ 1990 ภายในตลาดหลกัทรพัย์เอเชียตะวนัออก นัน้ส่งผลท าให้ระดบัความเชื่อมโยง 

(Interdependent) เพิม่สูงขึน้ตามมา พรอ้มกนันี้ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึ การเพิม่ขึน้ของระดบัการส่งผ่าน

ผลกระทบผ่านผลตอบแทน (Return Spillovers) ในช่วงตอนกลางทศวรรษ 1990  

อยา่งไรกต็ามในช่วงหลงัจากทีต่ลาดเกดิใหม่หลกัๆ (Emerging Market) ผ่านพน้วกิฤตการณ์

ไปแลว้ กลบัพบว่าระดบั Return Spillovers นัน้ไม่ไดม้แีนวโน้มลดลงตามเลยตลอดช่วงทศวรรษ 1990 

เป็นต้นไป และต่อมาเมื่อเกดิวกิฤตการณ์ทางการเงนิโลกขึน้ในสหรฐัฯ ในช่วงปี ค.ศ. 2008 นัน้ ระดบั 

Return Spillovers ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ยงัคงทะยานขึน้สูงอย่างต่อเนื่องจนแตะจุดสูงสุด ซึง่

พวกเขาสรุปไดว้่าระดบั Return Spillovers  และระดบัการส่งผ่านความผนัผวน (Volatility Spillovers) 

จะเป็นตวัช่วยยนืยนั และสะท้อนให้เหน็ลกัษณะที่แสดงออกมาของระบบการเงนิ ต่อวกิฤตการณ์ทาง

การเงนิโลกทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้ 
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2.2 นิยามและทฤษฏีในการวดัความเส่ียงภายในระบบการเงิน 

สภาวะ Contagion มกัจะเป็นค าศพัทท์ีน่ิยมใชอ้ย่างแพร่หลายในหมู่นักเศรษฐศาสตรแ์ละนัก

ลงทุน ซึง่สภาวะดงักล่าวเกดิขึน้อยู่บ่อยครัง้ ดงัทีจ่ะเหน็อยู่ในวกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนัซึง่เกดิจาก

กระบวนการส่งผ่านความวุ่นวายภายในระบบการเงนิระหว่างประเทศ   

2.2.1 นิยามและทฤษฏีในการวดัสภาวะลกุลามของวิกฤตการณ์ (Defining and Measuring 
Contagion) 

มหีลายๆงานวจิยั ทีไ่ดใ้หค้ านิยามของ “Contagion” ทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัแสดงในตาราง

ที ่1 ซึง่ Forbes (2012) สรุปนิยามจากหลายๆงานวจิยัไดว้่า เป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ภายในประเทศ

หนึ่งแล้วถูกส่งผ่านผลกระทบไปยงัประเทศอื่นๆที่เหลอื ซึ่งไม่จ าเป็นต้องผ่านช่องทางดัง้เดิม ในรูป

ช่องทางการคา้ (Trade), สนิเชื่อ (Bank Loans) หรอืการเคลื่อนยา้ยเงนิลงทุน (Investment Flows) กไ็ด ้

เพียงแต่ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิพื้นฐาน ที่ก าหนดขึ้นภายใต้ค าจ ากัดความของนิยาม Contagion 

นอกจากนี้ยงัมนีักวจิยับางส่วนไดใ้หน้ิยามค าว่า Contagion ไวว้่าเป็นกระบวนการส่งผ่านผลกระทบของ

ตวัรบกวน (Residual Transmission) จากShocks ที่เกิดขึ้นภายหลงัการควบคุมปจัจยัพื้นฐาน 

(Fundamentals) แลว้ 

ตารางท่ี 1 แสดงนิยามของสภาวะลุกลามของวิกฤตการณ์ 
ทีม่า นิยามของค าว่า Contagion 

King and Wadhwani (1990) a model in which correlations between markets increase after 
an idiosyncratic Shock to one market because information is 
imperfectly revealed 

Masson (1999) the Residual in a model of market comovement ; the 
comovement that is not explained by Global Shocks. Linkage 
through normal trade and economic relationships. And country 
–specific  Shocks 

Bekaert , Ehrmann , Fratzscher and 
Mehl (2012) 

“the co-movement in excess of that implied by the factor 
model, i.e. above and beyond what can be explained by 
fundamentals taking into account their natural evolution over 
time” 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ทีม่า นิยามของค าว่า Contagion 

Forbes and Warnock (2012) large changes in a country ’s gross capital inflows or outflows 
“resulting from circumstances in another country or group of 
countries (but not the entire world)” 

Forbes and Rigobon (2002) “a significant increase in cross-market linkages after a Shock 
to one country (or group of countries)” 

Kodres and Pritsker (2002) “a price movement in one market resulting from a Shock in 
another market” 

Karolyi (2003) “ irrational comovement ” which are the residual in a model 
after controlling for “ fundamental-based co-movements ” 
(from a real and Financial Linkages) and “ rational investor-
based co-movements ” (from rational investment decision 
making by Financial agents) 

Bae , Karolyi and Stulz (2003) the fraction of “exceedance events” in a region that are not 
explained by  “exceedance events” from another region ; 
“exceedance events” are extreme returns Shocks (above or 
beLow that the 5th or 95th  quantile of the marginal return 
distribution) in equity indices 

Hartmann. 
Straetmans and de Vries (2004) 

 

a significant increase in the conditional probability of having a 
crash in one market. Given one occurred in  another 

Boyer , Kumagai and Yuan (2006) “exceed correlation” between stock markets during periods of 
high volatility , with “ exceed ” defined as a significant 
increase in cross-market correlations for investable Stocks 
(Relative to less accessible stocks) 

Dungey , Fry . Gonzalez – 
Hermosillo and Martin (2010) 

“ the effects of contemporaneous movements in asset returns 
across countries having conditioned on a range of factor ” 

ทีม่า: Forbes (2012) 

จากตารางที่ 1 ไม่เพยีงแต่แสดงนิยามที่แตกต่างกนัออกไปของสภาวะลุกลามของวกิฤต 

(Contagion) ที่ใชใ้นการศกึษา แต่ยงัแสดงขอบเขตในการเขา้ถงึวธิกีารวดั เพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วาม

เขา้ใจการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตการณ์ไดอ้ยา่งลกึซึง้  

ในงานวจิยัของ Forbes (2012) ไดท้ าการศกึษา ขอ้ดขีอ้เสยีของวธิใีนการวดัสภาวะลุกลาม

ของวกิฤต (Contagion) ทัง้ 5 แบบ ไดแ้ก่ Probability Analysis, Cross-market Correlations, VAR 
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Models, Latent  Factor/GARCH Models และ Extreme Value Analysis ซึง่งานศกึษาดงักล่าวไดใ้ห้

ความสนใจไปทีก่ารเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต ขึน้ในตลาดหุน้ เนื่องจากตลาดดงักล่าวนัน้มขีอ้มูลที่มี

ความถี่สูง (High Frequency) อกีทัง้ยงัมขีนาดของตวัอย่าง (Sample) ทีค่่อนขา้งหลากหลาย ตลอดจน

ขอ้มลูช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษาทีค่่อนขา้งยาว  นอกจากนี้มลูค่าหุน้นัน้ยงัสามารถเป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็

ถงึ การคาดการณ์กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้กีดว้ย นอกเหนือจากงานวจิยัดงักล่าว

แลว้ ยงัมอีกีหลายๆงานวจิยัที่ศกึษาการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตขึน้ภายในตลาดการเงนิอื่นๆ อาทิ

เช่น ผ่านทางตลาดพนัธบตัร, ดอกเบีย้ และอตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้ 

วธิวีดัการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตการณ์ (Measuring Contagion) มอียู่ด้วยกนั 5 วธิี

ดงัต่อไปนี้ 

1. Probability Analysis เป็นหนึ่งในวธิทีีน่ิยมใชก้นัในยุคแรกๆ ซึง่ใชใ้นการประเมนิการเกดิ

สภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) โดยมกัน าแบบจ าลองดงักล่าวมาหาความน่าจะเป็นในการเกดิ

สภาวะลุกลามของวกิฤต (Probability Models) เพื่อทีจ่ะใชป้ระเมนิว่า วกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ในขณะนัน้

สามารถเป็นต้นเหตุ ทีท่ าให้เกดิการระเบดิและลุกลามของวกิฤตการณ์ออกมา หรอืส่งผลกระทบเป็นวง

กวา้งไปยงัประเทศอื่นๆ จนเป็นสาเหตุท าให้วกิฤตการณ์ลุกลามขึน้ในภายหลงัไดห้รอืไม่  โดยจะพบว่า

ความน่าจะเป็นในการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต ภายในประเทศใดประเทศหนึ่งมจีะมแีนวโน้มสูงขึน้ ก็

ต่อเมือ่ ประเทศต่างๆภายในภูมภิาคนัน้ จะเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตมาก

ขึน้ เมือ่ประเทศตน้ตอของวกิฤตอยูภ่ายในภมูภิาคเดยีวกนั 

วธิดีงักล่าวนี้ จงึเป็นวธิพีื้นฐานที่สามารถน ามาต่อขยายกบัการทดสอบบทบาทของสภาวะ

ลุกลามของวกิฤตที่เกดิขึ้น ซึ่งได้มงีานวจิยัต่างๆน าวธิกีารดงักล่าวมาใช้ประโยชน์ในการอธิบาย การ

เพิม่ขึน้ของระดบัการเคลื่อนยา้ยเงนิทุน (Sharp Movements in Capital Flows) ทีย่กระดบัสูงขึน้อย่าง

รวดเรว็ในปจัจบุนั (Forbes and Warnock, 2012)  

นอกจากนี้ในงานวจิยัของ Constancio (2012) ยงัไดน้ าวธิกีารดงักล่าวมาค านวณหาความ

น่าจะเป็นในการผดินัดช าระหนี้  (Default Probabilities) ที่เกดิขึน้ผ่านผลติภณัฑท์างการเงนิ Credit 

Default Swaps  ซึง่วธิดีงักล่าวใชเ้ป็นเครื่องยนืยนัการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) ไดเ้ป็น

อยา่งด ีเพยีงแต่มขีอ้จ ากดัทีจ่ะบรรลุผลได้ กต่็อเมื่อมกีารควบคุมระดบัปจัจยัภายใน (Endogeneity) หรอื
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ผลกระทบยอ้นกลบั (Feedback Effects) รวมไปถงึผลกระทบจากการละเว้นตวัแปรต่างๆ ที่อาจเป็น

สาเหตุท าใหเ้หตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ในหลายๆประเทศพรอ้มๆกนั  

2. Cross-market Correlations เป็นเครื่องมอืในการวดัการเกดิสภาวะลุกลามผ่านทางค่า

สหสมัพนัธ์ระหว่างตลาด ซึ่งวิธดีงักล่าวได้รบัความนิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาวะลุกลามของวกิฤต

ภายในระบบการเงนิ ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา ผลจากการทดสอบในงานวจิยัต่างๆโดยส่วน

ใหญ่แลว้ จะพบว่าระดบัสหสมัพนัธ์ (Correlations) ภายในผลตอบแทนในกลุ่มหุ้น, ดอกเบีย้, อตัรา

แลกเปลีย่น และส่วนต่างของผลตอบแทนตราสารหนี้ภาครฐั (Sovereign Spreads) มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ 

และส่งผลท าให้ระดบัปฏสิมัพนัธ์ระหว่างระบบเศรษฐกจิ และการเงนิเพิม่สูงขึน้ อนัเป็นผลพวงสบืเนื่อง

ตามมาหลงัจากทีเ่กดิวกิฤตขึน้ นอกจากนี้ยงัพบความเคลื่อนไหวรว่มกนัระหว่างตลาดต่างๆอยู่ในระดบัที่

เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นัน้ค่อนข้างที่จะมนีัยส าคัญ และเป็นสิ่งที่พบอยู่บ่อยครัง้เมื่อเกิด

วกิฤตการณ์ขึน้ 

Forbes and Rigobon (2002) ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่าความผนัผวนภายในระบบการเงนิ จะมรีะดบั

ทีส่งูขึน้ในระหว่างช่วงทีเ่กดิวกิฤตการณ์ขึน้ ซึง่ความผนัผวนดงักล่าวนัน้ส่งผลท าให้ค่าคาดการณ์ ภายใน

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ีห่าไดน้ัน้มคี่าสูงเกนิจรงิ (Upward Bias) ซึ่งพวกเขาแสดงให้เหน็ว่าในตลาด

ต่างๆ นัน้มคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงระหว่างตลาด หรอืทีเ่รยีกว่า “Interdependent” เกดิขึน้อย่างมากในทุก

พืน้ทีท่ ัว่โลก และตระหนักถงึการเกดิสภาวะเชื่อมโยง (Interdependence) ผ่านทางระดบัความผนัผวนที่

มคี่าสงูขึน้ (High Volatility) ระหว่างช่วงเกดิวกิฤต  

อย่างไรกต็าม การแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้กบักระบวนการวดัสภาวะลุกลามของวกิฤตดงักล่าว 

ดว้ยกระบวนการแก้ไข หรอืปรบัแก้ (Corrections) เมื่อเกดิปญัหา Heteroskedasticity ขึน้ภายในการ

เคลื่อนไหวของราคาสนิทรพัย ์(Asset Price Movements) นัน้ไม่สามารถใช้เป็นเครื่องพสิูจน์การเกดิ

สภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) ได้ดนีัก ถงึแม้ว่ารูปแบบการแก้ไขปรบัแก้ (Corrections) ที่

แตกต่างกนัออกไปนัน้ จะอยู่ภายใต้สมมตฐิานที่ค่อนขา้งรดักุมแล้วก็ตาม ซึ่งก็ยงัไม่สามารถก่อให้เกิด

ความเชื่อถอืต่อศกัยภาพในทางปฏบิตัวิ่าจะใชไ้ดด้เีพยีงใด  

นอกจากน้ีปญัหา Heteroscedasticity ที่เกดิขึน้ในขอ้มูลผลตอบแทนนัน้เป็นสิง่ที่จ าเป็น ที่

จะต้องไดร้บัการแก้ไข ซึ่งการทดสอบการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต โดยองิจากค่าสหสมัพนัธ์ทีห่าได้
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นัน้ ยงัต้องให้ความส าคญัต่อการควบคุมผลกระทบจากการตอบสนองยอ้นกลบั (Feedback Effects) 

หรอืปจัจยัภายในอื่นๆ (Endogeneity) ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมไปถงึ Shocks ทัว่ไป (ตวัแปรทีถู่กเพกิเฉย) ที่

เกิดขึ้นอีกด้วย เมื่อมกีารคาดการณ์ว่าผลกระทบของวกิฤตการณ์ที่เกดิขึ้นภายในประเทศหนึ่ง จะถูก

ส่งผ่านกระทบไปยงัประเทศอื่นๆทีเ่หลอื โดยสามารถน าการวเิคราะห์สหสมัพนัธม์าใช ้เป็นมาตรวดัการ

เกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัอื่นๆตามมาอกีมาก ทีท่ าการศกึษาหา

มาตรการในการหยดุยัง้ผลกระทบทีเ่กดิจากการส่งผ่านวกิฤต ดว้ยการใชเ้ครื่องมอืวดัสหสมัพนัธร์ะหว่าง

ตลาด (Cross-market Correlations) ในการวเิคราะห ์

3. VAR Models หรอืเรยีกเตม็ๆว่า Vector Autoregression (VAR) เป็นอกีหนึ่งแบบจ าลองที่

มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ ในการวิเคราะห์สภาวะลุกลามของวิกฤต 

(Contagion) ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นแบบจ าลองทีใ่ชท้ านาย ผลตอบแทนของตลาดหุน้ หรอืส่วนต่างของอตัรา

ผลตอบแทนพนัธบตัรหรอืตราสารหนี้ ทีน่ ามาพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัระดบัอา้งองิทีใ่ชเ้ทยีบเคยีง (Yield 

Spreads)  ในขณะทีก่ารควบคุมปจัจยัทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก (Global Factors) และปจัจยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง (Country-specific Factors) รวมไปถงึความสม ่าเสมอ (Persistence) ของปจัจยัต่างๆ 

(Factors) เหล่านี้สามารถท าไดผ้่านกระบวนการ Error-Correction 

ดงันัน้วธิใีนการวดัสภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) ดว้ย Impulse-Response Function 

ซึง่ถูกสรา้งขึน้เพื่อใชท้ านายผลกระทบของ Shock ซึง่ไม่คาดคดิว่าจะเกดิขึน้ (Unanticipated Shock)ใน

การส่งผ่าน Shock จากประเทศหนึ่งไปยงัประเทศอื่นๆ จงึท าใหเ้ครื่องมอืดงักล่าวมคีวามทนัสมยักว่าวธิี

ว ัดที่ อิ งค่ าสหสัมพันธ์  เนื่ อ งจากแบบจ าลองVARs นี้  ท า ให้ ไม่ต้ อ งยุ่ งยากกับการปรับ แก ้ 

Heteroskedasticity ที่เกดิขึน้ในผลตอบแทน และไม่ท าให้ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้ เกดิความเสยีหายจากการ

ปรบัแต่งเหมอืนกบัวธิก่ีอนหน้าอกีดว้ย 

4. Latent Factor/GARCH Models เป็นวธิทีีน่ าค่าสมัประสทิธิิิ์สหสมัพนัธ์ (Correlation 

Coefficients) และแบบจ าลองVARs มาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหก์ารเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต ซึง่มี

หลายงานวจิยัทีน่ าแบบจ าลอง Latent Factor และ GARCH มาประยุกต์ใช ้ผ่านทางค่าความแปรปรวน

ของผลตอบแทน (Return Variances) ทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดช่วง (Regimes) ทีท่ าการศกึษา  
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นอกจากนี้ย ังมีงานวิจัยอื่นๆที่ท าการศึกษาการคาดการณ์การส่งผ่านความผันผ่วน 

(Spillovers in Volatility)  โดยทีใ่หค้วามสนใจไปทีค่วามเคลื่อนไหวระหว่างตลาด (Cross Market 

Movements) ซึง่เกดิการเคลื่อนไหวทางอ้อม (Second Moments) ผ่านราคาสนิทรพัยข์ึน้ แทนทีจ่ะเป็น

การส่งผ่านผลกระทบของราคา (Spillovers in Prices) โดยตรง โดยส่วนมากแลว้จะเป็นการศกึษาใน

รปูแบบการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต ที่มตี้นก าเนิดวกิฤตจากประเทศหนึ่งแลว้ลุกลามไปยงัประเทศ

อื่น 

ในงานวจิยัส่วนใหญ่ มกัจะควบคุมปจัจยัพื้นฐาน (Fundamental Factors) ที่ใช้ในการ

วเิคราะห ์และนิยามใหส้ภาวะลุกลามของวกิฤต นัน้เกดิจากค่าสหสมัพนัธส์่วนเกนิ (Excess Correlation) 

ทีไ่ดห้ลงัจากการควบคุมปจัจยัพืน้ฐานต่างๆแลว้ เน่ืองจากการวดัการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต นัน้องิ

ตามสหสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ ของส่วนต่างระหว่างค่าจากการท านาย และค่าที่ไดจ้รงิ (Residuals) หรอืค่า

คาดเคลื่อน (Error Term) ซึง่ท าใหเ้กดิประเดน็น่าสนใจ ทีว่่าอะไรเป็นสิง่ทีค่วรยดึถอืเป็นหลกัเกณฑใ์น

การพจิารณา ส่วนทีค่าดเคลื่อนจากการท านาย (Residuals) หรอืค่าคาดเคลื่อน (Error Term) เหล่านัน้

สามารถเป็นปจัจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิสภาวะลุกลามของวกิฤต หรอืสามารถเกดิสภาวะลุกลามจาก Shock 

ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก (Global Shocks) หรอืตวัแปรอื่นๆทีไ่ดร้บัการละเวน้นอกเหนือแบบจ าลองหรอืไม ่

5. Extreme Values/Co-exceedance/Jump Approach เป็นวธิใีนการวดัสภาวะลุกลามของ

วกิฤต   ซึง่ใชค้วามน่าจะเป็นเริม่ต้น (Initial Probability) มาเป็นพืน้ฐานส าหรบัการพฒันาต่อดว้ยการใช้

ทฤษฏ ีMultivariate Extreme Value มาทดสอบหางของการกระจายตวัของอตัราผลตอบแทน จากกลุ่ม

ทีไ่ดท้ าการศกึษา (Tail Observations) เหล่านัน้ ซึง่ในช่วงทีม่คีวามผนัผวนเกดิขึน้มากนัน้จะท าใหค้วาม

โด่งมคี่าต ่า ในขณะทีห่างของการกระจายตวัมลีกัษณะแบบ Fat Long Tail โดยทีค่วามเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศ ณ ช่วงเวลาทีส่ าคญัทีน่ ามาใชใ้นการวเิคราะห ์จะเผชญิกบัปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลาม 

กต่็อเมือ่ค่าทีว่ดัไดใ้นตวัแปรต่างๆมคี่าเกนิเกณฑข์ัน้สูงทีก่ าหนด (Threshold Value) ไม่ว่าจะเป็นการวดั

อยูใ่นค่าสมับรูณ์ (Absolute) หรอืค่าทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายตวัของผลตอบแทนอื่นๆกต็าม นอกจากนี้

ยงัมบีางงานวจิยัทีส่นใจไปทีช่่วงเวลาทีม่กีารความเคลื่อนไหวของระดบัราคาทีม่คีวามผนัผวนอย่างมาก 

(Large Movement in Prices)  
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วธิดีงักล่าวนี้มขีอ้ดอียูห่ลายประการ เนื่องจากไม่ไดส้มมตใิหก้ระบวนการส่งผ่าน Shock ต้อง

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง หรอืใหค้วามสนใจไปยงัความสมัพนัธผ์ลตอบแทนรายวนั ระหว่างตลาดต่างๆ 

เพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ให้ความสนใจไปที่ผลกระทบวงกว้างที่เกดิจาก Shock เชงิลบ (Negative 

Shocks) แทน ซึง่ใกลเ้คยีงกบันิยามแบบกวา้งๆของสภาวะลุกลามของวกิฤต อย่างไรกต็ามวธิดีงักล่าวนี้

มขีอ้เสยีอยู่บา้งเช่น กลุ่มตวัอย่างของ Extreme Moments ค่อนขา้งทีจ่ะน้อย และยากต่อการควบคุม 

Shock ทีเ่กดิขึน้ทัว่โลก (Global Shocks) ซึง่มโีอกาสท าใหเ้กดิ Extreme Value ในหลายๆตลาดขึน้

พรอ้มๆกนัทนัท ีซึง่อาจถูกตคีวามว่าเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตขึน้ไปโดยปรยิาย  

วธิกีารต่างๆเหล่านี้ค่อนขา้งที่จะใหผ้ลลพัธ์จากการทดสอบสมมตฐิานของการกระจายตวัใน

ผลตอบแทนต่างๆ ทีเ่ทีย่งตรง ซึง่วธิดีงักล่าวนัน้มขีอ้ดอียู่ตรงทีไ่ม่ต้องเผชญิกบัปญัหาทางดา้นเศรษฐมติิ

ต่างๆ เหมอืนกบัการใช้แบบจ าลองอื่นๆ อาทเิช่น แบบจ าลอง VAR และการวเิคราะห์ค่าสหสมัพนัธ ์

(Correlation Analyses) จงึท าใหห้ลายๆงานวจิยันิยมใช้ วธิดีงักล่าวเป็นเครื่องพสิูจน์การเกดิการลุกลาม

ของวกิฤต (Contagion) ดงัที่พบได้ในวกิฤตการณ์รสัเซยี (Russian Crisis) แต่ก็ไม่ใช่ทัง้หมดของ

วกิฤตการณ์ทีจ่ะเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตขึน้ 

ในแต่ละวธิทีีไ่ดก้ล่าวมาแลว้ส าหรบัการวดัสภาวะลุกลามของวกิฤต (Measuring Contagion) 

มทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยีแตกต่างกนัออกไปขึน้อยู่กบันิยามทีใ่ช้ในการศกึษา  วธิกีารวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธ ์

(Correlation Analysis) นั ้นค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับการวัดสภาวะเชื่อมโยง 

(Interdependence) ทีเ่กดิขึน้ระหว่างตลาดต่างๆทัว่โลก และแบบจ าลองปจัจยั (Factor models) ซึ่ง

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการวดัการส่งผ่านความผนัผวน (Spillovers in Volatility) ระหว่างตลาด 

ภายใตก้ารควบคุมปจัจยัพืน้ฐานต่างๆ (Fundamentals) ทีส่ามารถวดัได ้ 

ในขณะที ่การวเิคราะหแ์บบ Extreme-value Analysis เป็นวธิทีีเ่พิง่ถูกพฒันาขึน้มาส าหรบั

กระบวนการวดัสภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) โดยอิงตามนิยามทัว่ไป ซึ่งก็คอืกระบวนการ

ส่งผ่านผลกระทบ ใดๆ (Transmission) ของ Extreme Negative Shocks อย่างไรกต็ามแต่ละวธินีัน้ต้อง

มกีารก าหนดสมมตฐิานขึน้ ภายใต้การควบคุม Global Shocks ทีเ่กดิขึน้ ซึง่อาจเป็นสาเหตุท าให้เกดิ

วกิฤตการณ์ขึ้นภายในประเทศใดประเทศหนึ่ง ณ ช่วงเวลาเดียวกนั พร้อมกบัการเพิม่ขึ้นของระดบั 

Comovement ระหว่างประเทศมมีากขึน้เรือ่ยๆอยา่งต่อเนื่อง   
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ประเด็นที่ส าคัญของการเชื่อมโยงระหว่างตลาดต่างๆในหลากหลายภูมิภาค อาทิเช่น 

อาเซยีน (ASEAN)  และประเทศในกลุ่มยูโรโซน (Eurozone) ที่เกิดขึน้นัน้ ท าให้ปจัจุบนัผู้ด าเนิน

นโยบายและควบคุมระบบการเงนิในประเทศต่างๆ  นัน้เริม่ให้ความความส าคญักบัการเชื่อมโยงต่างๆ

ผ่านทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเงนิระหว่างประเทศ เนื่องจากการรวมกลุ่มประเทศดงักล่าว

ก่อให้เกิดความเชื่องโยงทางเศรษฐกิจทัง้ด้านการค้า และการเงนิระหว่างประเทศ ซึ่งท าให้ประเทศ

สมาชกิต่างๆที่สร้างกลไกเชื่อมโยงต่อกนั นัน้ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจและการเงนิ

ระหว่างประเทศ  

แต่อยา่งไรกต็ามการทีค่วามเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิและการเงนิดงักล่าว ยิง่มกีารขยายตวัมาก

เท่าไหร่ ยิ่งท าให้เกิดการลุกลามของวิกฤตขึ้นได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดสภาวะวิกฤตในระบบต่างๆทาง

เศรษฐกิจขึ้นกับประเทศหนึ่ง ก็จะส่งผลท าให้ประเทศอื่นๆที่อยู่ในเครอืข่ายที่เชื่อมโยงกันนัน้ได้รบั

ผลกระทบจากสภาวะวิกฤตลุกลามตามมาในภายหลงั ดงัจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์หนี้สาธารณะที่

เกดิขึน้ในประเทศกรซี ดงันัน้จงึท าใหน้กัวจิยัต่างๆสนใจทีจ่ะศกึษาโครงสรา้งทีเ่ชื่อมโยงกนัระหว่างตลาด

ต่างๆมากขึ้น เพื่อที่จะน ามาหาผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ อัน

เนื่องมาจากระดบัปฏสิมัพนัธ์ระหว่างประเทศที่เพิม่สูงขึ้น ดงันัน้การศกึษาความเชื่อมโยงในระดบัอนุ

ภมูภิาคผ่านโครงขา่ยนัน้จงึเป็นสิง่ทีท่ าใหเ้สรมิสรา้งความเขา้ใจไดด้ยีิง่ขึน้ 

Bessler and Yang (2003) ไดใ้ชแ้บบจ าลอง Error Correction เพื่อทีจ่ะแสดงลกัษณะพลวตั

ระยะสัน้ของปฏสิมัพนัธ์ภายในโครงข่าย และกราฟแสดงทศิทาง (Directed Graph) รวมไปถงึศกึษา

โครงสรา้งของการเกดิปฏสิมัพนัธภ์ายในตลาดหุน้ (Interaction Structure) ผ่านมุมมองโครงข่าย ระหว่าง

ตลาดหลกัทรพัย์นานาประเทศ ด้วยแบบจ าลองเชิงกราฟ (Graphical Models) ในงานวจิยัของ

Abdelwahab, Amor and Abdelwahed (2008) ไดแ้บ่งแยกชนิดของสหสมัพนัธเ์ป็นสองประเภทคอื 

สหสมัพนัธ์ทางตรง (Direct Correlations) และสหสมัพนัธ์ที่เกดิจากการเหนี่ยวน าของความสมัพนัธ์ 

(Induced Correlations) ระหว่างตลาดการเงนิต่างๆ โดยไดน้ าเสนอแบบจ าลองเชงิกราฟ (Graphical 

Models)  ส าหรบัใชใ้นแบบจ าลองขอ้มลูอนุกรมเวลาเชงิพหุ (Multivariate Time-series) โดยองิมาจาก

แบบจ าลองเชงิกราฟ (Graphical Models) (Bessler and Yang, 2003;Talih and Hengartner, 2005)  
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ในงานวจิยัของ Abdelwahab et al. (2008) มจีุดมุ่งหมายทีจ่ะคน้หาความสมัพนัธท์ีส่ าคญั 

ซ่อนอยู่ระหว่างตวัแปรต่างๆ โดยแสดงความสมัพนัธอ์อกมาในรปูแบบกราฟ อกีทัง้ยงัไดน้ าเสนอการใช้

กราฟสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Graph) ทีใ่ชข้อ้มลูอนุกรมเวลา ดว้ยกระบวนการสรา้ง

ความสมัพนัธจ์ากสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Spectral Coherence) เกีย่วเนื่องระหว่าง 2 องคป์ระกอบ

ใดๆ หลงัจากหกัผลกระทบเชงิเส้น (Liner Effect) ขององค์ประกอบที่เหลอืออก ซึ่งเป็นขอ้ดขีองวธิี

ดงักล่าว นอกจากนี้ยงัไดศ้กึษากระบวนการส่งผ่านของขอ้มลูระหว่างตลาดการเงนิหลกัๆของโลก  

ในงานวจิยัของ Abdelwahab et al. (2008) นัน้ยงัใหค้วามสนใจไปทีค่่า Partial Spectral 

Coherence เพื่อทีจ่ะน ามาใชใ้นการศกึษาปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ระหว่างผลตอบแทนของ 2 ตลาด

ใดๆ หลงัหกัผลกระทบเชงิเสน้จากตลาดอื่นๆทีเ่หลอืออก โดยเสน้ประในแต่ละรปูนัน้เป็นตวัแทนของการ

ทดสอบ Joint  5% ของสมมตฐิาน ทีว่่าค่า Partial Coherence เท่ากบัศูนยใ์นช่วงความถี่ต่างๆ  ผลการ

ทดสอบระบุว่า บางกระบวนการนัน้ไม่มสีหสมัพนัธ์กนักบักระบวนการที่เหลอื ซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามี

เพยีงบางความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ (Linear Dependencies) ระหว่างตลาดต่างๆ ทีส่ามารถเป็นตวัเหนี่ยวน า

ตลาดอื่นๆได้ ดงัเช่นในภาพที่ 6 พบว่ามหีลายๆคู่ของสหสมัพนัธ์ (Pairwise Correlations) ที่ไม่มี

นัยส าคญั ตวัอย่างเช่น ผลตอบแทนของ ตลาดหุ้นสหรฐัอเมรกิา (USA) และตลาดหุ้นในเครอืสหราช

อาณาจกัร (U.K) นัน้เป็นอสิระต่อกนั 
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ภาพท่ี 6 แสดงค่า Partial Spectral Coherences เชิงประจกัษ์ (ใต้แนวทแยงมุม) และ Partial Phase 
Sprectrum เชิงประจกัษ์ (เหนือเส้นทแยงมุม) จากข้อมูลผลตอบแทนตลาดหุ้นนานาประเทศ 

 
ทีม่า: Abdelwahab et al. (2008) 
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ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลของการใช้ข้อมูลร่วมกนัผ่านสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Mutual Information) ท่ีได้
จากผลตอบแทนตลาดหุ้นระหว่างประเทศ 

ทีม่า: Abdelwahab et al. (2008) 

ภายในตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันผ่านสหสัมพันธ์แยกส่วน (Partial 

Mutual Information) ระหว่างตลาดต่างๆ ซึง่พวกเขาไดน้ าผลจากตารางที่ 1 และภาพที ่6 มาหารปูแบบ

ต่างๆทีน่่าสนใจจากประเทศในภมูภิาคต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 US UK CA JA HK AU GE FR SW I
T 

USA 
UK 

CANADA 
JAPAN 

HONGKONG 
AUSTRALIA 
GERMANY 
FRANCE 
SWITZ 
ITALY 

. 
0.0231 
0.2150 
0.0562 
0.0614 
0.1197 
0.1048 
0.0492 
0.0485 
0.0345 

 
. 

0.0393 
0.0265 
0.0412 
0.0469 
0.0672 
0.1408 
0.0962 
0.0658 

 
 
. 

0.0244 
0.0492 
0.0385 
0.0376 
0.0273 
0.0275 
0.0494 

 
 
 
. 

0.1490 
0.0504 
0.0599 
0.0420 
0.0464 
0.0448 

 
 
 
 
. 

0.0535 
0.0314 
0.0379 
0.0628 
0.0290 

 
 
 
 
 
. 

0.0477 
0.0394 
0.0562 
0.0444 

 
 
 
 
 
 
. 

0.2683 
0.0656 
0.0769 

 
 
 
 
 
 
 
. 

0.1612 
0.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

0.0412 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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ภาพท่ี 7 แสดงสหสัมพันธ์เชิงประจักษ์ (เหนือแนวทแยงมุม) และ สหสัมพันธ์แยกส่วนเชิงประจักษ์                 
(ใต้แนวทแยงมุม) จากข้อมูลผลตอบแทนจากตลาดหุ้นนานาประเทศ 

 
ทีม่า: Abdelwahab et al. (2008) 

ผลลพัธจ์ากภาพที ่7 นัน้ แสดงใหเ้หน็ถงึสหสมัพนัธแ์ยกส่วนระหว่างประเทศ (Partial Cross 

Rorrelations) ทีถู่กก าหนดขึน้มาจาก การท า Inverse Fourier Transform จากค่าคาดการณ์ของ Partial 

Cross Spectral ซึง่เป็นวธิทีีถู่กน าเสนอโดย Dahlhaus (2000) ผลทีไ่ดจ้ากการพลอต พบว่าโครงสรา้งที่

ได้นัน้มทีิศทางที่สอดคล้องกับภาพที่ 6 โดยจะสงัเกตเห็นได้ชดัถึงสหสมัพนัธ์ระหว่างตลาด (Cross 

Correlations) และสหสมัพนัธแ์ยกส่วนระหว่างตลาด  (Partial Cross Correlations) ระหว่างผลตอบแทน 
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ซึง่ถา้ค่าทีไ่ด้เป็นบวกจะเป็นตวับ่งชีว้่าตลาดต่างๆเหล่านัน้ตอบสนองต่อข่าวสารในทศิทางเดยีวกนั โดย

ส่วนใหญ่นัน้ค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations) ภายในตลาดจะแสดงออกมาใหเ้หน็ว่าจะมี

ค่าสงูสุด (Peak) ณ การลา้หลงั 0 วนั (Zero Day Lag Witch) ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึ ความรวดเรว็ของการ

ปรบัตวัระหว่างตลาดการเงนิในประเทศต่างๆอยูใ่นระดบัทีส่งูมาก   

เมื่อค านวณหาค่า Partial Spectral Coherencies ระหว่าง 2 ตวัแปร พรอ้มกบัการพจิารณา

ตวัแปรที่เหลอื โดยก าจดัอทิธพิลเชงิเสน้ตรงของบางตวัแปรทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธอ์อกไป  น าค่าทีไ่ดจ้าก

ผลลพัธข์อง Spectrum และล าดบัขัน้ตอนในการแก้ไขปญัหา (Algorithm) ของ Fried และ Didelez มา

สร้างกราฟสหสมัพนัธ์แยกส่วนจาก 10 ประเทศที่ก าหนด ดงัแสดงในภาพที่ 8 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง

โครงสรา้งทีม่ปีฏสิมัพนัธต่์อกนัของตลาดหุน้นานาชาต ิ

ภาพท่ี 8 แสดงกราฟสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Grap) ผ่านทางข้อมูลผลตอบแทนตลาดหุ้น 
ภายใน 10 ประเทศ ท่ีก าหนด 

 
ทีม่า: Abdelwahab et al. (2008) 

จากภาพที่ 7 และภาพที่ 8 พบว่าสหสัมพนัธ์ภายในภูมิภาค (Intra-regional Pairwise 

Correlations) นัน้มแีนวโน้มทีจ่ะสูงกว่าระหว่างภูมภิาค (Inter-regional Correlations) ดงัทีเ่หน็อย่าง
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ชดัเจนจากทัง้ 10 ตลาดหุ้น ซึ่งครอบคลุมทัง้ 3 ภูมภิาค ได้แก่ ภูมภิาคอเมรกิาเหนือ (อเมรกิา และ

แคนาดา), ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก (ญี่ปุ่น, ฮ่องกง และออสเตรเลยี) และภูมภิาคในกลุ่ม European zone 

(ฝรัง่เศส, อติาล,ี เยอรมนี, สวสิเซอแลนด์ และสหราชอาณาจกัร) ซึง่จะสงัเกตเหน็ไดว้่าตลาดหุน้ต่างๆที่

อยู่ภายใต้ภูมภิาคเดียวกันนัน้จะมรีะดบัการเชื่อมโยงกัน (Connection) อยู่ในระดบัที่สูงมาก เมื่อ

พจิารณาจากค่าสหสมัพนัธ์ (Correlations) เช่นญี่ปุ่น/ฮ่องกง และ อเมรกิา/แคนาดา รวมไปถงึหลายๆคู่

ของประเทศในทวปียุโรป ทีม่สีหสมัพนัธ์ต่อกนัในระดบัสูง ดงัเช่นทีพ่บในฝรัง่เศส/เยอรมนี โดยที ่ตลาด

หุน้ฮ่องกงนัน้มสีหสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัทีสู่งกบัตลาดหุน้ญี่ปุ่น โดยความสมัพนัธร์ะหว่างภูมภิาคดงักล่าวนี้

เชื่อมโยง กับภูมภิาคยุโรปผ่านทางตลาดหุ้นเยอรมนี นอกจากนี้ตลาดหุ้นฮ่องกงยงัมีการเชื่อมโยง

โดยตรงกบั ภูมภิาคยุโรป ผ่านทางตวักลางตลาดหุ้นสวสิเซอแลนด์เมื่อพจิารณาจากระดบัสหสมัพนัธ ์

ในขณะทีต่ลาดหุน้ออสเตรเลยีนัน้มคีวามสมัพนัธแ์บบอ่อนๆต่อตลาดหุน้ญี่ปุ่นและฮ่องกง ในทางกลบักนั

ยงัเป็นตลาดหุน้ทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งสงู ต่อตลาดหุน้ในภมูภิาคอเมรกิาเหนือ ผ่านทางตลาดหุน้อเมรกิา  

ในขณะทีต่ลาดหุน้เยอรมน ีนัน้มบีทบาทส าคญัอยา่งมากในฐานะผูน้ าหรอืมหาอ านาจในภูมภิาคยุโรป ซึง่

มบีทบาทเป็นทัง้ตวักลาง รบัและส่งสญัญาณในแง่ของขอ้มลูข่าวสาร (Signal Information) จากตลาดหุน้

ต่างๆภายในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกนัน้ผ่านทางตวักลางตลาดหุ้นญี่ปุ่น และจากภูมภิาคอเมรกิาเหนือ 

ผ่านทางตลาดหุ้นอเมริกา  สิ่งหนึ่ งที่เราสังเกตได้จากตลาดหุ้นในกลุ่มยุโรป ก็คือสหสัมพันธ ์

(Correlations) ภายในภูมภิาคอยู่ในระดบัที่รุนแรง ดงัแสดงในภาพที่ 6, ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 8 ซึ่ง

พบว่าค่า Coherence นัน้มคี่าสูงสุด ภายในตลาดการเงนิของฝรัง่เศส, เยอรมนี, สวสิเซอรแ์ลนด์, อติาล ี

และสหราชอาณาจกัร 
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2.2 การวิเคราะหค์วามเส่ียง Systemic Risk  
นิยามของ  Systemic Risk สามารถเแบ่งออกเป็น 4 นิยามหลกัๆ ดงัต่อไปนี้ 

1. Mishkin (1995) ใหน้ิยาม Systemic Risk ไวว้่าเป็นความน่าจะเป็นของการเกดิเหตุการณ์

ทีไ่ม่คาดคดิอย่างทนัททีนัใด ซึ่งท าให้เกดิความสบัสนของขอ้มลูข่าวสาร ภายในตลาดการเงนิ จนท าให้

ช่องทางในการลงทุนขาดประสทิธภิาพในการท างาน และเสยีโอกาสในการลงทุน  

2. Kaufman (1995) ใหน้ิยาม Systemic Risk ไวว้่าเป็นความเสีย่งของปฏสิมัพนัธใ์นรปูแบบ

ห่วงโซ่ ทีเ่กดิขึน้จากการลุกลามของปญัหาจากองคป์ระกอบ ทีม่คีวามเชื่องโยงไปสู่องคป์ระกอบอื่นๆอยู่

ในระดบัสงู (Dominos Effect)  

3. Bank for International Settlements (1994) ใหน้ิยาม Systemic Risk ไวว้่า คอืความ

เสี่ยงที่เกดิจากความล้มเหลวที่เกิดขึน้ของคู่สญัญา ที่เกิดจากการผดินัดช าระหนี้ จนส่งผลกระทบเป็น

ห่วงโซ่ ต่อการช าระหนี้ของคู่สญัญาอื่นๆในระบบ  

4. Schwarcz (2008) ใหน้ิยาม Systemic Risk ไวว้่าเป็นความเสีย่ง ทีเ่ป็น Economic Shock 

ไม่ว่าจะเป็นความลม้เหลว ที่เกดิขึน้ในสถาบนัการเงนิ หรอืตลาด จนน ามาสู่ความตื่นตระหนก หรอืเกดิ

จากความลม้เหลวในห่วงโซ่โครงข่าย สถาบนัการเงนิ และ ตลาดต่างๆ ซึง่ส่งผลเสยีหายเป็นวงกวา้งต่อ

ทัง้ระบบ นอกจากนี้ยงัส่งผลกระทบท าใหต้้นทุนเงนิทุนเพิม่สูงขึน้ หรอืความสามารถในการจดัหาเงนิทุน

ลดลง ดังจะเห็นได้จากระดับความผนัผวนของราคาในตลาดการเงิน อีกในแง่หนึ่ง หมายถึงความ

เชื่อมโยงของ Shocks จากองคป์ระกอบหนึ่ง ไปยงัองคป์ระกอบอื่นๆภายในระบบ ซึง่ส่งผลท าใหส้ภาพ

คล่องภายในระบบลดลงตามมา  

Systemic Risk ภายในตลาดการเงนิ นัน้ถอืเป็นอกีช่องทางหนึ่งในการส่งผ่านสภาวะลุกลาม 

(Contagion) ใหเ้กดิขึน้ไดภ้ายในระบบการเงนิ ซึ่งปจัจยัทีส่ าคญัที่เป็นตวัขยายความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้

ภายในระบบการเงนิใหข้ยายวงกวา้งนัน้ ประกอบไปดว้ย 

1. สหสมัพนัธ ์(Correlation): ใชเ้ป็นตวับ่งชีว้่า ยิง่สถานะความเสีย่ง (Exposures) ต่อปจัจยั

จากความเสี่ยงพื้นฐาน (Common Risk Factors) สูง สามารถเป็นปจัจยัน าไปสู่ความเสยีหาย ที่แผ่

ผลกระทบเป็นวงกวา้งภายในโครงขา่ยได ้  
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2. การก่อสภาวะลุกลามผ่าน Balance Sheet หรอืปจัจยัเสี่ยงของคู่สญัญา (Counterparty 

Risk/ Balance Sheet Contagion): การผดิช าระหนี้ของสถาบนัหนึ่ง สามารถท าใหเ้กิดความเสีย่งต่อ

คู่สญัญา จนเป็นบ่อเกดิของการลม้ละลายไดใ้นทีสุ่ด  

3. ความผนัผวนของสภาพคล่อง (Spirals of Illiquidity): ความเคลื่อนไหวของตลาด รวมไป

ถงึสภาพคล่องภายในตลาด อาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กดิการเรยีก Margin Calls1 เพิม่จากสถาบนัการเงนิ 

ซึง่ท าใหเ้กดิปจัจยัเสีย่งต่อการผดิช าระหน้ีของสถาบนัการเงนิขึน้ได ้ภายในสถาบนัการเงนิ หรอืกองทุน

รวมระยะสัน้ ทีอ่าจขาดสภาพคล่องในชัว่ขณะ 

4. ผลกระทบยอ้นกลบัมาสู่หลกัทรพัยต่์างๆ (Procyclical Feedback Effects): อาจเกดิปญัหา 

Fire Sales2 ของสนิทรพัย ์อนัเนื่องมาจากการลดการถอืครองสนิทรพัยข์องนักลงทุน (Deleverage) จน

ส่งผลกระทบท าให้ราคาสนิทรพัยล์ดลงอย่างรวดเรว็ จนน าไปสู่ความเสยีหายใน Portfolio อื่นๆ ซึ่งถือ

สนิทรพัยด์งักล่าวอยู่ เพราะฉะนัน้จงึเปรยีบเสมอืนการขาดเสถยีรภาพ (Endogenous Instability) ขึน้

ภายในตลาดการเงนิ 

ในแต่ละกลไกที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ สามารถน ามาพจิารณาใช้เป็นกระบวนการวดัสภาวะ

ลุกลามของวกิฤต ร่วมกบัศาสตรท์างดา้น Network Topologies โดยภายในงานวจิยันี้เลอืกทีจ่ะน าการ

หาสหสมัพนัธ์ (Correlation) มาประยุกต์ใช้ในการศกึษา ร่วมกบัการสรา้งโครงข่ายในตลาดหลกัทรพัย์

ภายในภูมภิาค  เพื่อใชว้เิคราะห์ความไม่สมดุลที่เกดิขึน้ภายในโครงข่าย ซึ่งเป็นปจัจยัเสี่ยงต่อการเกดิ

สภาวะลุกลาม  

นอกจากวธิทีีไ่ดก้ล่าวมาในขา้งต้นแลว้ ยงัมวีธิกีารวดัความเสีย่งต่อการเกดิ Systemic Risk 

ในแงข่องการเกดิสภาวะลุกลาม ผ่านทางทฤษฏโีครงขา่ย ซึง่เป็นวธิใีหมท่ีน่่าสนใจอกีวธิหีนึ่งทีน่ าเสนอไว้

ในงานวจิยัของ Soramäki and Cook (2012) ซึง่ไดท้ าการศกึษา หามาตรที่ใชใ้นการวดัความสามารถใน

การคาดการณ์ ระดบัความล้มเหลวในแต่ละธนาคาร ทีส่่งผลท าให้ระบบการเงนิหยุดชะงกั อนัเป็นสิง่ที่
                                                           

1 การท่ีบริษทัหลกัทรัพยเ์รียกให้ลูกคา้น าเงินสดมาวางเป็นหลกัประกนัเพ่ิมเติม เพ่ือให้มูลค่าหลกัประกนัของลูกคา้ เทียบกบัมูลค่า
หลกัทรัพยใ์น Margin Account ของลูกคา้นั้น คิดเป็นอตัราส่วนไม่ต  ่ากวา่ ระดบัหลกัประกนัรักษาสภาพ (Maintenance Margin) ท่ีถือเป็นเกณฑ ์
Margin Call  

2 การเทขายสินทรัพยอ์อกไป ดว้ยความต่ืนตระหนก (Panic) ของนกัลงทุน โดย ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ยงัส่งผล
เสียหายไปถึงยงัผูถื้อสินทรัพยใ์นรูปแบบดงักล่าวภายในตลาดการเงินอีกดว้ย 

 

http://www.economics-ejournal.org/community/authors/author.2012-09-03.9730504969
http://www.economics-ejournal.org/community/authors/author.2012-09-03.0554117507
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ส าคญัต่อผู้ก ากบัดูแลระบบการเงนิอย่างมาก ในแง่ของการก ากบัดูแลระบบการช าระเงนิ และธุรกรรม

ระหว่างธนาคาร ซึ่งเป็นสิง่ทีพ่วกเขาให้ความสนใจ โดยพวกเขาได้น าการวดัระดบั SinkRank ซึ่งเป็น

ความรูท้างด้านโครงข่ายมาประยุกต์ใชก้บัระบบการช าระเงนิ โดยที่SinkRank นัน้สามารถน ามาใช้ใน

การท านาย ขนาดของความเสยีหายจากการหยุดชะงกั (Disruption) ของฟงัก์ชนัการท างานในระบบการ

ช าระเงนิ (Payment Systems) อนัเน่ืองมาจากความลม้เหลวทีเ่กดิขึน้กบัธนาคารใด ธนาคารหนึ่งภายใน

ระบบ ซึ่งผลลพัธ์จากการศึกษาพบว่าค่า SinkRank นัน้ให้ผลการท านายค่อนข้างแม่นย า อีกทัง้ยงั

สามารถเป็นตวับ่งชีไ้ดว้่าธนาคารใดจะไดร้บัผลกระทบสูงสุดจากความลม้เหลวในครัง้นี้ อนัทีจ่รงิแลว้ค่า 

SinkRank เป็นค่าทีอ่งิมาจาก Markov Chains ซึง่เป็นโมเดลทีใ่หผ้ลการศกึษาจากพลวตัของสภาพคล่อง

ในระบบการช าระเงนิ (Payment Systems) ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเริม่จากการสรา้งเมทรกิซ ์ขึน้ 2 เมทรกิซ ์

เพื่อที่จะใช้ในการประเมนิขนาดของความเสยีหาย (Disruption) ที่เกดิขึน้จากการหยุดชะงกัของระบบ 

พรอ้มกบัระยะเวลาทีห่น่วงรวมในระบบ (Congestion) ทีเ่กดิจากผลรวมของความล่าชา้ในทุกๆธนาคาร 

และค่าเฉลี่ยของระดบัเงนิทุนส ารองที่ลดลง อนัเนื่องมาจากการเกดิ Failing Bank3  หรอืที่เรยีกว่า 

Liquidity Dislocation  โดยทีพ่วกเขา ไดน้ าค่า SinkRank ไปทดสอบกบัโครงข่าย Scale-free Networks 

บนระบบ Fedwire System ซึง่พบว่าค่า SinkRank ของธนาคารทีม่คีวามลม้เหลวเกดิขึน้ (Failing bank) 

นัน้ค่อนข้างที่จะมสีหสมัพนัธ์กบัขนาดความเสยีหาย (Disruption) ภายในระบบอยู่ในระดบัที่สูงมาก 

นอกจากนี้ยงัสามารถใชค้่า SinkRank เป็นตวับ่งชี้ว่าธนาคารไหน ทีจ่ะน าความเสยีหายมาสู่ระบบมาก

ทีสุ่ด เมื่อเกดิความลม้เหลวขึน้ พรอ้มกนันี้พวกเขายงัได ้น าการวดัระดบั Centrality ภายในโครงข่ายมา

ศกึษาระดบัความเป็นศูนยก์ลาง ผ่านทางค่า Degree Centrality, Closeness Centrality, Betweenness 

Centrality และEigenvector Centrality นอกจากนี้ยงัไดน้ าเสนอวธิกีารวดัความเปราะบางของ Node 

ต่างๆ ภายในระบบผ่านทางค่า PageRank 

Hammond (2009) ได้สรุปไว้ว่าความอ่อนแอต่อการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงนิของ

โครงสรา้งภายในโครงขา่ยทางการเงนิ ทีเ่กดิขึน้เมือ่ไมน่านมานี้นัน้ เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้ราเขา้ใจถงึความเสีย่ง 

Systemic Risk ได้ดขีึ้น และการปฏริูประบบการเงนินัน้ ไม่ควรที่จะให้ความส าคญั แต่แค่เพยีง

องค์ประกอบภายในระบบการเงนิ (Financial Actors) เท่านัน้ แต่ควรใหค้วามสนใจไปที่รปูแบบความ

                                                           
3 สถาบนัการเงินท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกปิดกิจการ 
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เชื่อมโยงภายในระบบทีเ่กดิขึน้ด้วย โดยโครงสรา้งของโครงข่ายทางการเงนิ มกัมอีทิธพิลต่อพลวตัของ

ระบบ   

อย่างไรก็ตามภายใต้แนวทางในการศึกษา และความเข้าใจถึงโครงสร้างระบบการเงิน

เหล่านัน้ สามารถท าใหผู้ก้ ากบัดแูลระบบเขา้ใจโครงสรา้งภายในระบบอย่างลกึซึง้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การป้องกนัวกิฤตไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต ดงันัน้ เครื่องมอืและเทคนิค รวมไปถึงทฤษฎี จากงานวจิยั

หลากหลายสาขา ภายใน Network Science นัน้ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพียงแต่

จ าเป็นตอ้งเขา้ถงึขอ้มลู ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทีท่ าใหเ้ขา้ถงึการเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งภายในโครงข่าย

ทางการเงนิแบบเป็นทางการ และไม่ทางการ เพื่อที่จะเสริมสร้างความเข้าใจในแง่ของความเสี่ยง 

Systemic Riskไดล้กึซึง้ยิง่ขึน้ 

นอกจากนี้เครือ่งมอืทางดา้น Network ยงัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและปฏริปูระบบการเงนิ 

โดยเครื่องมอืดงักล่าวนัน้เป็นเครื่องมอืทีม่ศีกัยภาพมากพอต่อการปฏริปูระบบการเงนิ ซึง่เราสามารถที่

จะน ามาใช้ในการปรบัปรุงความแขง็แรงภายในโครงข่ายการเงนิ (Robustness), ความสามารถในการ

ปรบัตวั หรอืความยดืหยุน่ (Resilience) ภายในโครงขา่ย และความต้านทานต่อสภาวะลุกลามของวกิฤต 

(Resistance to Contagion) ภายในระบบการเงนิได ้

โดยส่วนใหญ่แล้วนิยามของการเกิดสภาวะลุกลามในทางการเงนิ  (Contagion) มกัจะ

หมายถึง การแพร่กระจายของผลกระทบที่เกิดจากวกิฤตการณ์ทางการเงนิจากสถาบนั หรอืประเทศ 

หนึ่งไปยงัสถาบนัอื่นๆ หรอืประเทศอื่นๆ เช่น การเกดิ Bank Run และ การส่งผ่านผลกระทบทีเ่กดิจาก

วกิฤตขา้มประเทศ ซึง่ไดแ้ก่ Stock Market Crashes, Currency Crises และ Sovereign Debt Crisis 

เป็นตน้ ตวัอย่างของการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต ทีเ่หน็ไดช้ดั คงจะหนีไม่พน้ วกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้

ในเอเชยี หรอืที่รู้จกักนัดใีนชื่อ วกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง ที่มตี้นก าเนิดมาจากประเทศไทย ในช่วงปี ค.ศ. 

1997 ทีส่่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปสู่ประเทศอื่นๆภายในภมูภิาค  

อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การเกิดสภาวะลุกลามของวิกฤตการณ์ นัน้สามารถที่จะน า 

ความรู้ทางด้าน Network มาใช้พจิารณาร่วมด้วยได้ ผ่านทางระดบัความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 

(International Linkages) เมื่อพจิารณาในส่วนเสน้เชื่อมความสมัพนัธร์ะหว่าง Node ทีเ่รยีกว่า Edges 

ซึ่งเป็นตวัแทนแสดงออกถงึการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่าง Node ต่างๆ ภายในโครงข่าย นัน้จะ
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พบว่า ประพฤตติวัเหมอืนกบัตวักลางในการไหลของขอ้มลู (Flows) ระหว่าง Node ต่างๆ ดงัเช่น การ

แพร่กระจายของแนวคดิ การแพร่กระจายของขอ้มลู การแพร่กระจายของราคาสนิทรพัย ์(Assets) หรอื

แมก้ระทัง่ความเสีย่ง 

งานวจิยัเกีย่วกบัโครงขา่ยส่วนใหญ่นัน้ มกัชีใ้หเ้หน็ว่า พลวตัของความเสีย่งต่อการเกดิสภาวะ

ลุกลาม ภายในโครงขา่ยนัน้ ส่งผลต่อโครงสรา้งของโครงขา่ยไดอ้ยา่งไร อย่างไรกต็ามกไ็ม่ใช่ทัง้หมดของ 

Node ทีจ่ะมโีอกาสตดิเชือ้ (Infected Nodes) ภายในโครงข่าย  โดยภายในโครงข่ายต่างๆ ทีม่คีุณสมบตัิ

แบบ Scale-free Property นัน้ จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อเป็นวงกว้างทนัททีี่สามารถท าให้

องค์ประกอบที่มคีวามเชื่อมโยงอยู่ในระดบัที่สูง (High-degree Node) ตดิเชื้อได้ ถึงแม้ว่าเชื้อโรค 

(Pathogen) ที่ไดร้บัจะไม่มศีกัยภาพมากเพยีงพอ ทีจ่ะท าใหเ้กดิการตดิต่อกนัได้ ดงันัน้ High-degree 

Nodes จงึมคีุณสมบตัแิบบ “Super-spreaders” ถงึแมว้่ากลุ่มย่อยๆ ของNode ทีเ่ป็นพาหะ (Infectious 

Nodes) นัน้จะมจี านวนอยู่น้อยก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม Node ที่เป็นพาหะเหล่านัน้ สามารถที่จะ

แพรก่ระจายการตดิเชือ้เป็นวงกวา้งไดผ้่านตวักลาง High-degree Nodes อย่างไรกต็ามองคป์ระกอบทีม่ ี

ความเชื่อมโยงอยูใ่นระดบัทีต่ ่า (Low-degree Nodes) มกัเป็นNode ทีก่ระจายตวักนัอยู่ในส่วนปลายของ

โครงข่าย แต่ถงึกระนัน้กด็สีามารถทีจ่ะถูกน ามาพจิารณาเป็นตวัต้นเหตุทีค่อยขบัเคลื่อนการเกดิสภาวะ

ลุกลามไดเ้ช่นเดยีวกนั ถ้าตวัมนัเองเชื่อมโยงกบั High-degree Node ซึง่จะเรยีกคุณสมบตัดิงักล่าวว่า 

Small-world Property  

โดยผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการน าสหสมัพนัธร์ะหว่างตลาด มาวเิคราะหโ์ครงสรา้งภายในโครงข่าย

ทางการเงนิ นัน้ท าใหเ้ราเขา้ถงึตน้ก าเนิดขององคป์ระกอบ ทีต่ดิเชือ้ไดง้่ายขึน้ผ่านทางองคป์ระกอบหลกั

ทีข่บัเคลื่อนระบบ ภายใต้สภาวะสภาวะลุกลามที่เกดิขึน้ภายในโครงข่าย ซึง่ผูก้ ากบัดูแลตลาด สามารถ

น ามาใช้ในการระบุบ่งชี้สาเหตุ และหาแนวทางในการป้องกนัวกิฤตการณ์ทางการเงนิที่อาจเกดิขึน้ใน

อนาคต หรอืแมก้ระทัง่ความยุ่งเหยงิที่เกดิขึน้ภายในระบบการเงนิเองก็ตามท ีซึง่เปรยีบกระบวนการ

ป้องกนัดงักล่าว เสมอืนการฉีดวคัซนีป้องกนัการตดิเชือ้ใหก้บัระบบ 

ในการก าดบัดูแลระบบนัน้ ผูก้ ากบัดูแลตลาดการเงนิต่างๆควรให้ความสนใจไปที่โครงสรา้ง

ของแต่ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายในภูมภิาค เน่ืองจากในปจัจุบนัน้ีความเสี่ยงของแต่ละตลาดหลกัทรพัย ์

นัน้สามารถที่จะวดัออกมาได้จากข้อมูลในอดีต (Historical Data) ผ่านทางระดบัความผนัผวน 
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(Exogenous Random Fluctuations) ของตวัแปรสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ราคาหุน้, อตัราแลกเปลีย่น, อตัรา

ดอกเบี้ย และราคาบ้าน เป็นต้น ซึ่งในงานวจิยัของเรานี้ได้เลอืกที่จะท าการวเิคราะห์ความเสี่ยง อนั

เนื่องมาจากการเกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศต่างๆ ภายในโครงข่ายของตลาด

หลกัทรพัย์ ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ตามแนวทางในการศึกษาของ Hammond (2009) โดยที่วธิ ี

วเิคราะห์ดงักล่าวมขี้อด ีตรงที่ให้ความส าคญัไปที่ความเชื่อมโยงของตลาด และปจัจยัเสี่ยงทางด้าน 

Systemic Risk ทีอ่าจเกดิขึน้ภายในโครงข่าย   

นอกจากความล้มเหลวที่เกิดจากองค์ประกอบหนึ่งภายในโครงข่าย ที่ถูกแพร่กระจายไปสู่

องคป์ระกอบอื่นๆ ทีเ่รยีกว่า Systemic Risk แลว้ ยงัมคีวามเสีย่งในอกีรปูแบบหน่ึงทีส่่งผลต่อเสถยีรภาพ

ของระบบการเงนิ ซึง่ถอืเป็นความเสีย่งรวมของทัง้โครงข่าย เรยีกความเสีย่งรวมดงักล่าวว่า Aggregate 

Risk  

2.2.3 การวิเคราะหค์วามเส่ียง Aggregate Risk หรือ Systematic Risk  

การศกึษาความเสีย่งรวม (Aggregate Risk) ของตลาดหุน้ทัง้ระบบ นัน้ โดยส่วนใหญ่แลว้มกั

เรยีกการวเิคราะห์ในลกัษณะดงักล่าวว่า การวเิคราะห์ Aggregate Risk หรอื Systematic Risk ซึ่ง

ภายใต้งานวรรณกรรมปรทิรรศน์ต่างๆ โดยส่วนมากแลว้นัน้ มกัพบว่า Aggregate Risk  สามารถทีก่่อ

ตวัขึน้ไดจ้ากแหล่งก าเนิดของความสมัพนัธ ์(Interdependent) ระหว่างอตัราผลตอบแทนของหุน้ (Stock 

Returns) ภายใตก้ลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดท้ าการศกึษา ดงันัน้การเพิม่ขึน้ของระดบั Aggregate Risk จงึสามารถ

น ามาสะท้อนให้เหน็ถงึความเสี่ยงได้เพยีงบางส่วนอย่างคร่าวๆ ผ่านทางค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ (Average 

Correlation) ของอตัราผลตอบแทนของหุน้ใดๆภายในตลาด โดยผลลพัธท์ีไ่ดใ้นงานวจิยัของ Pollet and 

Wilson (2010) พบว่า Average Correlation ภายในตลาดหุน้นัน้มคีวามอ่อนไหวไปในทศิทางเดยีวกนั 

(เชงิบวก) กบั Aggregate Market Shocks ซึง่ในงานวจิยัดงักล่าวนี้ไดน้ าเสนอ Average Correlation มา

ใชเ้ป็นเครื่องมอืในการยนืยนัในการคาดการณ์ความเสีย่ง Aggregate Risk ผ่านทางการท านายค่า Risk 

Premium ทีเ่กดิขึน้ภายในตลาดหุน้ 

ในขณะเดยีวกนั ค่า Average Correlation นัน้ยงัสามารถน ามาใช้ในการท านายอตัรา

ผลตอบแทนของตลาดหุน้ (Stock Market Returns) ไดเ้ช่นเดยีวกนั เมื่อใดกต็ามทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่าง 

Aggregate Risk และอตัราผลตอบแทนทีค่าดการณ์ (Expected Return) ยงัมลีกัษณะความสมัพนัธใ์น
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รปูแบบ Trade-off กนัอยู่ นอกจากนี้การเพิม่ขึน้ของ Aggregate Risk นัน้จงึถูกน ามาสะทอ้น

ใหเ้หน็ ภายใต้ขอ้จ ากดัทีว่่า ตลาดหุน้ดงักล่าวทัง้ระบบนัน้ต้องมคีวามอ่อนไหวไปในทศิทาง

เดยีวกนั (เชงิบวก) กบั Aggregate Market Shocks  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า Aggregate Risk จะเป็นตวัขบัเคลื่อนระดบั Risk 

Premium  กต็าม แต่ระดบัความผนัผวนของตลาดหุน้ (Stock Market Variance) ทีไ่ดก้ไ็ม่

จ าเป็นต้องมคีวามสมัพนัธก์บั Excess Return ของหลกัทรพัยใ์ดๆ ยิง่ไปกว่านัน้ Pollet and 

Wilson (2010) ยงัพบอกีว่า การเปลีย่นแปลงของความผนัผวนภายในตลาดหุ้น (Stock 

Market Variance) นัน้แทบทีจ่ะไม่มคีวามสมัพนัธก์บัค่า Average Correlation เลย และโดย

ปกตแิลว้มกัพบความสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราผลตอบแทนในอนาคต (Future 

Return) เลยดว้ยซ ้า 

2.3 ทฤษฏีในการสร้างโครงข่าย (Network) และทฤษฏีกราฟ 

การศกึษาคุณสมบตัขิองแบบโครงสรา้ง (Topological Properties) ภายในโครงข่าย (Watts 

and  Strogatz, 1998; Barab´asi and Albert, 1999) นัน้ส่วนมากจะพบลกัษณะทางสถติทิีไ่ม่เป็นไป

ดงัที่คาดหวงั (Unexpected Statistical Properties) ของเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) ต่างๆที่

เชื่อมโยงองค์ประกอบที่แตกต่างกันภายในระบบเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบลักษณะ 

Unexpected Statistical Properties ในระบบนิเวศน์ และระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์  

ดงันัน้ Erd˝os and  R´enyi (1961) จงึไดท้ าการสรุปไวว้่าภายในระบบดงักล่าวจะไม่สามารถ

ทีจ่ะแสดงผล และน ามาอธบิายให้อยู่ในรูปแบบกราฟสุ่ม (Random Graphs) ได้ เพราะฉะนัน้แบบ

โครงสร้าง (Topological Properties) ของหลายๆ กราฟ ที่ถูกน ามาศึกษาภายในระบบกายภาพ 

(Physical System) และระบบสงัคมออนไลน์ นัน้จงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจ ทีจ่ะน ามาศกึษาขอ้เทจ็จรงิ ดงัเช่น

ในงานวจิยัของ Albert, Jeong and Barab´asi (1999) ไดท้ าการศกึษาภายในระบบ World Wide Web  

ในขณะทีง่านวจิยัของ Caldarelli, Marchetti and Pietronero (2000) และ Pastor et al. (2001) ได้

ศกึษาแบบโครงสรา้งของระบบ Internet นอกจากนี้ยงัไดม้งีานวจิยัของ Newman, Watts and Strogatz 

(2002) ไดศ้กึษาลกัษณะของแบบโครงสรา้งภายในระบบเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network)   
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Bonanno et al. (2004) ไดน้ าเสนอวธิทีีเ่หมาะสมในการกลัน่กรองขอ้มลูภายในโครงข่าย ซึง่

สามารถทีจ่ะดงึขอ้มลู ทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์ (The Less Relevant Information ) ออก ด้วยการดงึเส้น

เชื่อมความสมัพนัธ ์ทีม่รีะดบัความเชื่อมโยงอยู่ในระดบัต ่าทีสุ่ด (Weakest Links) ออกไป ตามหลกัการ

แล้วมอียู่หลายวธิี ที่ใช้ในการกลัน่กรองเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ที่ได้จากการค านวณ (Filtering the 

Correlation Matrix) เพื่อที่จะได้รบัข้อมูลที่ผ่านการกลัน่กรองตวัรบกวน (Noise) ออกไปแล้ว โดยใน

งานวจิยัดงักล่าวให้ความสนใจไปที่ตลาดการเงนิ (Bonanno et al., 2004; Mantegna, 1999; 

Vandewalle, Brisbois and Tordoir, 2001) เพื่อทีจ่ะได้เขา้ถงึรปูแบบการสรา้งโครงข่ายนัน้ ซึง่ได้มี

งานวจิยัต่างๆ น าเสนอโครงข่ายออกมาในหลากหลายรูปแบบ โดยรูปแบบหนึ่งที่เหน็กนัอยู่บ่อยๆ คอื

โครงข่ายทีอ่งิกระบวนการสรา้งมาจากเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์หรอืทีเ่รยีกว่า Correlation Based Network 

ซึง่ในงานวจิยัของ Bonanno et al. (2004) เลอืกทีจ่ะใชว้ธิใีนการสรา้งโครงข่ายในลกัษณะดงักล่าว ใน

รปูแบบ Minimum Spanning Tree  โดยที ่Spanning Trees เป็นชนิดของกราฟในลกัษณะต่างๆ ทีม่ ี

การเชื่อมโยง (Connect) ขององคป์ระกอบใดๆ เขา้กบัองคป์ระกอบทีเ่หลอืทัง้หมด (Vertices) ภายใน

กราฟ โดยทีจ่ะไมพ่บลกัษณะวงวน (Loop) เกดิขึน้ภายในโครงขา่ย 

งานวจิยัในอดตีก่อนหน้าปี ค.ศ. 2004 นัน้โดยส่วนมากจะนิยมน ากระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย

ภายในโครงข่าย โดยอาศยัค่าสหสมัพนัธ์มาใช้ ในการหานัยของการจดักลุ่มภายในระบบ จากข้อมูล

อนุกรมเวลาของผลตอบแทนหุน้ (Mantegna, 1999; Bonanno, Lillo and Mantegna, 2001, 2003) รวม

ไปถงึงานวจิยัของ Bonanno, Vandewalle and Mantegna (2000) ที่ได้ท าการศกึษาสหสมัพนัธ์

เชื่อมโยงกนัระหว่างตลาดหลกัทรพัย ์(Interconnected Network) โดยใชข้อ้มลูผลตอบแทนของดชันีหุน้

จากตลาดหลกัทรพัยท์ัว่โลก นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัของ Mardia, Kent and Bibby (1979) ไดศ้กึษาหา

การเพิม่ขึน้ของความผนัผวนภายในผลตอบแทนหุน้จากขอ้มลูอนุกรมเวลา 

อย่างไรกต็ามยงัมงีานวจิยัศกึษาหากรอบช่วงเวลา (Time Horizon) ทีท่ าใหแ้ต่ละ Node มี

ระดบัการเชื่อมโยงกบั Node อื่นๆ อยู่ในระดบัทีสู่ง ผ่านระดบัสหสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ (Cross 

Correlation) ซึง่เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัการเชื่อมโยง ภายใต้ววิฒันาการตามช่วงเวลาทีเ่กดิขึน้ในเซตขอ้มลู

ของผลตอบแทนหุน้ เป็นหนึ่งในงานวจิยัทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมาก ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลายๆงานวจิยั ที่

ได้ท าการศกึษาภายในตลาดการเงนิ ซึ่งผลการศึกษาในงานวจิยัดงักล่าว พบว่ากรอบช่วงเวลา (Time 

Horizon) ของหนึ่งวนัท าการ (Trading Day) นัน้ใหค้่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) 
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สูงเท่ากบั 0.7 อย่างไรก็ตามมกัจะสงัเกตเหน็ได้ในความเชื่อมโยงของผลตอบแทนหุ้น ที่เป็นสมาชกิ

ภายในกลุ่มเศรษฐกจิเดยีวกนั (Wiley, 1959 ;Wiley and Sons, 1995; Campbell et al., 1997)  

การศึกษาสหสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Cross-Correlation) จากเซตข้อมูลของ

ผลตอบแทนภายในหุ้นกลุ่มภาคการเงนิ นัน้มปีระโยชน์ในเชงิประยุกต์อย่างมาก เนื่องจากสามารถ

น ามาใชใ้นการปรบัปรงุความสามารถใหก้บัแบบจ าลองทางดา้นการเงนิ เช่นใชใ้นพอรต์การลงทุนของหุน้ 

เป็นตน้ ซึง่มหีลากหลายวธิทีีแ่ตกต่างกนัไปทีใ่ชใ้นการแก้ปญัหา วธิทีัว่ไปทีใ่ชก้นัมากทีสุ่ด คอื Principal 

Component Analysis ซึง่ใชใ้นการวเิคราะห์เมทรกิซส์หสมัพนัธ์ของขอ้มลู  (Elton and Gruber, 1971) 

โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มกีารน าเสนอวธิตีรวจสอบข้อเทจ็จรงิของคุณสมบตั ิจาก   เมทรกิซ์สหสมัพนัธ ์

(Laloux et al., 1999; Plerou et al., 1999) ซึง่น ามาประยุกต์ใชก้บัศาสตรท์างดา้นฟิสกิส ์ผ่านทาง

ทฤษฏ ีRandom Matrix นอกจากนี้ยงัมอีกีหนึ่งคุณสมบตัขิองโครงข่าย ทีน่ิยมน ามาใชใ้นการศกึษา และ

วเิคราะหก์ารจดักลุ่มย่อยภายในโครงข่ายผ่านค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation Based Clustering Analysis) 

ด้วยกระบวนการแบ่งกลุ่มย่อยของหุ้นต่างๆ (Clusters) ภายในกลุ่มตวัอย่างข้อมูลอนุกรมเวลาของ

ผลตอบแทนหุ้น ในกระบวนการวเิคราะห์ดงักล่าว ม ี Algorithms ที่ใช้ในการสรา้งและวเิคราะห์การ

แบ่งกลุ่ม (Cluster Analysis) แตกต่างกนัออกไป โดยส่วนมากแล้วการวเิคราะห์การแบ่งกลุ่มย่อย

(Cluster analysis) ในลกัษณะดงักล่าวมกันิยมน ามาใชใ้นทางสาขาการเงนิ (Mantegna, 1999; Panton, 

Lessig, and Joy, 1976; Kullmann, Kertesz and Mantegna, 2000; Giada and Marsili, 2001; 

Marsili, 2002) 

ในงานวจิยัของ Onnela, Kaski and Kert´esz (2004) นัน้ไดใ้หค้วามสนใจไปที่กระบวนการ

สรา้ง และแบ่งกลุ่มย่อยภายในกราฟสนิทรพัย ์โดยเน้นให้เหน็ประเดน็ส าคญัของ ขอ้มูล ( Information) 

เปรยีบเทยีบกบัตวัรบกวน (Noise) ทีเ่กดิขึน้ แมว้่าการหาเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์ทีไ่ดจ้ากการประมาณ จะ

เป็นวธิอียา่งงา่ยในการวดัระดบัการเชื่อมโยงกนัของหุน้ต่างๆ แต่วธิดีงักล่าว มกัเผชญิกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้

จากตวัรบกวน (Noise) ภายในขอ้มลูราคาหุน้ เนื่องมาจากผลทีไ่ดพ้บว่ามขีนาดของตวัรบกวน (Noise) 

ทีเ่กดิขึน้จ านวนมาก จงึท าใหแ้ก่นแทข้องขอ้มลู (Information Content) ของหุน้ต่างๆ ทีไ่ดน้ัน้ขาดความ

แมน่ย าและไมน่่าเชื่อถอื 
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ในงานวจิยัอื่นๆ (Mantegna, 1999;Bonanno, Lillo and Mantegna, 2001; Bonanno et al., 

2003) ได้เลอืกใช้การแบ่งกลุ่มโดยองิจากค่าสหสมัพนัธ์ (Specific Correlation Based Clustering 

Method) มาใช้ในการจดักลุ่มย่อยภายในข้อมูลอนุกรมเวลาของผลตอบแทนหุ้น ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้นัน้

ค่อนขา้งทีจ่ะเป็นประโยชน์และมนีัยต่อการตคีวาม นอกจากนี้ Bonanno, Vandewalle and Mantegna 

(2000) ยงัได้ท าการศึกษาโครงสร้างภายในตลาดต่างๆ ผ่าน ผลตอบแทนของตลาดหุ้น จากตลาด

หลกัทรพัยท์ัว่โลก  ในขณะที ่Miccich`e et al. (2003) ไดศ้กึษาการเพิม่ขึน้ของระดบัความผนัผวน 

ภายในขอ้มลูอนุกรมเวลาของผลตอบแทนหุน้ (Volatility Increments of Stock Return Time Series)  

ทัง้นี้ในงานวจิยัของ Mantegna (1999) ไดส้รา้งโครงข่ายทางการเงนิ ดว้ยกระบวนการกลัน่กรองขอ้มลู

จากค่าสหสมัพนัธท์ีไ่ด้ (Correlation-Based Filtering Procedure) ซึง่องิมาจากวธิสีรา้งโครงข่ายแบบองิ

ค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation Based Method) โดยวธิกีารดงักล่าวสามารถน ามาตรวจสอบหาขอ้มลูหรอื

นัยทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Information) ที่ปรากฏขึน้ผ่านเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ (Correlation 

Coefficient Matrix) นอกจากนี้ในงานวจิยัของ Rammal, Toulouse, and Virasoro (1986) ยงัพบอกีว่า 

วธิดีงักล่าวเป็นกระบวนการกลัน่กรองขอ้มลูทีข่ ึน้อยู่กบั Subdominant Ultrametric ซึง่พจิารณามาจาก

เมทรกิซแ์สดงระยะห่างระหว่างองคป์ระกอบ (Metric Distance) ทีค่ านวณขึน้จากเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์

(Correlation Coefficient Matrix) ของเซตขอ้มลูหุน้ N ตวั 

กระบวนการดงักล่าวเหล่านี้ยงัสามารถใช้ร่วมกบัวธิอีื่นๆ ทัง้เมทรกิซ์แสดงระยะห่างระหว่าง

องคป์ระกอบ (Metric Distance) และ Minimum Spanning Tree (MST) รวมไปถงึการสรา้งล าดบัชัน้

ภายในโครงข่ายรปูแบบต้นไม ้ (Hierarchical Tree) จากเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ ดว้ยการใช้ Algorithms ที่

รูจ้กักนัดใีนชื่อ “Nearest Neighbor Single Linkage Clustering Algorithm” ซึง่เป็นวธิกีารวเิคราะหก์าร

จดักลุ่ม ทีพ่จิารณามาจากระยะห่าระหว่างองคป์ระกอบ ทีม่รีะยะห่างใกลก้นัทีสุ่ด ดงัแสดงในงานวจิยัของ 

Mardia, Kent and Bibby (1979) ซึง่ไดน้ าวธิดีงักล่าวมาศกึษาหา โครงสรา้งภายในตลาดหลกัทรพัย ์

ผ่านกระบวนการสรา้งโครงขา่ย MST และแสดงล าดบัชัน้ของNode ภายในโครงข่ายต้นไม ้(Hierarchical 

Tree) ผ่านค่าสหสมัพนัธภ์ายในกลุ่มหุน้ 

ในงานวจิยัของ Onnela et al. (2006) ไดใ้หค้วามสนใจไปทีก่ารศกึษาโครงข่ายภายในระบบ

การเงนิ ภายใต้กรอบแนวคดิของ Mantegna (1999) ซึ่งเป็นผู้รเิริม่การสรา้งโครงข่าย โดยเริม่จากการ

สรา้งองคป์ระกอบต่างๆของหุน้ ทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงกนัผ่านทางค่าสหสมัพนัธข์องผลตอบแทน 
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ซึง่เป็นตวับ่งบอกระดบัปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิขัน้ภายในหุน้ต่างๆ (Vandewalle, Brisbois and Tordoir, 2001; 

Marsili, 2002; Caldarelli et al., 2004; Onnela et al., 2003) 

วธิสีรา้งโครงข่ายแบบ Minimum Spanning Tree ทีห่าจากสหสมัพนัธส์นิทรพัย ์นัน้ถูกพบว่า 

เป็นวธิทีี่มปีระสทิธภิาพ และสามารถอธบิายเหตุการณ์ต่างๆในตลาดหุ้น ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเมื่อ

เทยีบกบัวธิวีเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบดัง้เดมิ ดงันัน้จงึมงีานวจิยัต่างๆ อาทเิช่น งานวจิยัของ Onnela et 

al. (2003) ซึง่มจีดุประสงคท์ีจ่ะน าพลวตัของโครงข่ายสนิทรพัยใ์นรปูแบบต้นไมม้าประยุกต์ใช ้กบัการท า 

Portfolio Optimization ซึ่งมงีานวจิยัหลายชิ้นที่พยายามจะแก้ปญัหาดงักล่าวด้วยวธิแีบบดัง้เดมิ ซึ่ง

ค่อนข้างที่จะมคีวามซบัซ้อนอยู่มาก (Markowitz, 1952) นอกจากนี้ยงัได้ท าการศึกษาโครงสร้างใน

รปูแบบ Spin-glass-type อกีดว้ย 

ในบรรดาวธิกีารแก้ไขปญัหาทัง้หมด วธิกีารหาสหสมัพนัธ์ ระหว่างผลตอบแทนจากราคา

สนิทรพัย ์นัน้มบีทบาทส าคญัอย่างมากต่อการศกึษาโครงข่ายทีม่คีวามซบัซอ้น (Complex System) ซึง่

คาดว่าจะเป็นวธิทีี่สามารถเชื่อมโยงองคค์วามรูท้างพลวตัของโครงข่ายสนิทรพัย์ในรูปแบบ MST กบั 

กระบวนการ Markowitz Portfolio Optimization ใหเ้ขา้กนัได ้ (Onnela et al., 2003)      แมว้่ารปูแบบ

โครงสรา้งของต้นไม ้(Topological Structure of the Tree) จะเปลีย่นแปลงไปตามอนุกรมเวลากต็าม  

บรษิทัต่างๆที่ด าเนินนโยบายบรหิารความเสี่ยงภายในพอรต์การลงทุน ภายใต้กลยุทธ์การลงทุนแบบ

ความเสีย่งต ่า (Minimum Risk Markowitz Portfolio) นัน้จะพบว่าหลกัทรพัยต่์างๆภายในพอรต์การ

ลงทุน (Portfolio) มกัจะเลอืกลงทุนตามสนิทรพัยท์ีว่างตวัอยู่ในกิง่นอกๆของโครงข่ายต้นไม้ (Tree) ซึง่

สามารถทีจ่ะน ามาใชร้่วมกบัการท า Portfolio Optimization  โดยการการกระจายความเสีย่งในแง่ของ

การท า Portfolio Optimization ส่งผลท าให้เกดิขอ้สงัเกตทีว่่า สนิทรพัยต่์างๆภายในพอรต์โฟลโิอการ

ลงทุน ทีใ่ชว้ธิกีารกระจายความเสีย่งแบบดัง้เดมิ หรอืเป็นไปตามทฤษฎ ีMarkowitz Portfolio นัน้มกัจะ

กระจายความเสีย่งไปอยูต่ามกิง่ส่วนนอกของโครงขา่ยตน้ไม ้(Tree) เสมอ ในขณะทีม่มุมองเชงิเทคนิคใน

การท า Window Size Dependence ด้วยการศกึษาเชงิปรมิาณ ยงัเป็นสิง่ที่จะต้องน ามาศกึษา และ

อภปิรายต่อไปในอนาคต 
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2.3.1 Minimum Spanning Tree (MST) 

โครงข่าย (Network) ที่ถูกสร้างขึน้ในรูปแบบ MST นัน้เป็นโครงข่ายที่ผ่านกระบวนการ

กลัน่กรองของขอ้มลู (Filtering the Relevant Information) ทีไ่ดจ้ากเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ภายในขอ้มลู

อนุกรมเวลาของผลตอบแทนหุน้  

MST นัน้เป็นกระบวนการสรา้งโครงข่าย ที่องิมาจากแนวคดิทางทฤษฏกีราฟ (West, 1996) 

โดย MST ที่ได้นัน้จะถอืว่าเป็นตวัแทนของ Spanning Tree ที่มรีะยะทางสัน้ที่สุด โดยที่นิยามของ 

Spanning Tree นัน้ถูกก าหนดให้เป็นกราฟที่ปราศจากวงวน (Loops)  ต่างๆทีเ่ชื่อมโยงกบัทุก n 

องค์ประกอบ (Nodes) ด้วยเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์จ านวนทัง้หมด n-1 (Links) ซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อ

กระบวนการสรา้งโครงข่ายเสรจ็สิน้อย่างสมบูรณ์ (Original Fully Connected Graph) จะพบว่า    เมท

รกิซแ์สดงระยะ di,j นัน้จะใหค้่าทีล่ดลง ตามค่าสหสมัพนัธ์ ij ทีเ่พิม่ขึน้ ตามหลกัการแลว้ MST จะเลอืก

เส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ n-1 (Links) ที่แข็งแกร่งหรอืสัน้ที่สุด ที่ขยายไปครอบคลุมผ่านครบทุก

องคป์ระกอบ (Nodes) ดงัแสดงตวัอยา่งในภาพที ่9 

ตวัอย่างของการสรา้งโครงข่ายในรูปแบบ MST ได้ถูกแสดงไว้อยู่ในผลลพัธ์ของงานวจิยั                    

Bonanno et al. (2004) ทีอ่้างองิผลลพัธจ์าก Bonanno et al. (2001) ดว้ยการตรวจสอบผลลพัธภ์ายใน

โครงข่าย ผ่านเซตขอ้มูลของหุน้ที่มมีูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 100 อนัดบัแรก  (100 Highly 

Capitalized Stocks) ทีซ่ือ้ขายกนัในตลาดหุน้หลกัของตลาดหุน้อเมรกิา ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ มกราคม 

ค.ศ.1995 – ธนัวาคม ค.ศ.1998 ซึง่ถูกน ามาใชค้ านวณดชันี Standard and Poor’s 100 Index โดยราคา

ทีใ่ชเ้ป็น ราคาทีแ่สดงการซือ้ขาย (Transaction Prices) ทีถู่กเกบ็ไว้ในฐานขอ้มูล Trade and Quote 

Database ของตลาดหลกัทรพัย ์New York Stock Exchange โดยการก าหนดกรอบช่วงเวลา (Time 

Horizons) ที่จะใช้ในตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่างๆนัน้ค่อนข้างที่จะมคีวามหลากหลายของช่วง (Time 

Horizons) ตัง้แต่ช่วง t = d = 6 ชัว่โมง กบั 30 นาท ีในฐานะทีเ่ป็นช่วงระยะเวลาในการซือ้ขายในหนึ่ง

วนั (Trading Day Time Interval)  จนถงึช่วง t = d/20 = 19 นาท ีกบั 30 วนิาท ีดงัแสดงในภาพที ่9  
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ภาพท่ี 9 แสดงโครงข่าย Minimum Spanning Tree ของหุ้นท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด100 อนัดบัแรก 
(100 Highly Capitalized Stocks) ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดหุ้นหลกัๆ ของตลาดหลกัทรพัยใ์นอเมริกา ณ 
ระดบักรอบช่วงเวลา (Time Horizon) ต่างๆ 

 
ทีม่า:Bonanno et al. (2004) 

ในขณะทีภ่าพที ่10 นัน้แสดงผลลพัธภ์ายในโครงข่าย Minimal Spanning Tree ทีไ่ดจ้ากการ

ตรวจสอบตามกรอบช่วงเวลา (Time horizon) แบบรายวนั (Trading day)  ซึง่รายชื่อหุน้ต่างๆนัน้จะถูก

ระบุไวอ้ยู่ในรปูสญัลกัษณ์ ทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทั โดยในแต่ละชื่อย่อสญัลกัษณ์ (Tick Symbol) นัน้หา

ไดจ้ากเวปไซตท์างการเงนิต่างๆ เช่น www.quicken.com  
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ภาพท่ี 10 แสดงโครงข่าย Minimal Spanning Tree ท่ีได้รบัจากการตรวจสอบตาม กรอบช่วงเวลา (Time 

Horizon)  แบบรายวนั (Trading Day) 

 
ทีม่า: Bonanno et al. (2004) 

2.3.2 Planar Maximally Filtered Graph (PMFG) 

Tumminello et al. (2005) ได้บรรยายถึงคุณสมบตัิในการสร้างกราฟด้วยวธิี Planar 

Maximally Filtered Graph (PMFG) ไวว้่ากราฟดงักล่าวนี้ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัโครงข่ายต้นไม ้ซึง่

แสดงออกมาอยูใ่นลกัษณะแสดงล าดบัขัน้ (Hierarchical tree) ซึง่สรา้งขึน้จากขอ้มลูสหสมัพนัธ์ เพยีงแต่

แตกต่างกนัที ่วธิดีงักล่าวสามารถทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิเขา้มา (Additional Information) เมื่อเทยีบ

กบัโครงข่ายแบบ MST ซึง่ขอ้มลูทีเ่พิม่เตมิเขา้มาภายในโครงข่าย PMFG นัน้เกดิขึน้จากโครงสรา้งใน

รปูแบบวงวน (Loops) และกลุ่มก้อนย่อยๆ (Cliques) โดยที ่ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะที่เพิม่เตมิ

ขึน้มาจากโครงข่ายในรปูแบบ MST ดงัแสดงในภาพที่ 11   อนัทีจ่รงิแลว้ทัง้ PMFG และ MST นัน้ยงัมี

ความเกี่ยวขอ้งกนัอย่างลกึซึง้ ในแง่ของการวเิคราะห์การจดักลุ่มย่อยภายในโครงข่ายในรปูแบบ Single 

Linkage Cluster อกีดว้ย (Mantegna, 1999; Bonanno et al., 2003; Tumminello et al., 2007) 

กลุ่มก้อนย่อยๆภายในโครงข่าย (Cliques) ทีเ่กดิจากองคป์ระกอบ  r ตวั (r-Clique) มกัอยู่

เรยีงตวักนัเป็นกราฟย่อยๆภายในโครงข่าย (Complete Subgraph) ซึง่มเีสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) 

จากองคป์ระกอบทัง้หมด r ตวั โดยทีก่รณพีเิศษ (Special Case) จะเกดิขึน้ไดน้ัน้อาจจะต้องก าหนดให ้g 

คงที ่(Fixed Genus)  g =k  = 0 จงึจะท าใหผ้ลลพัธจ์ากกราฟดงักล่าวแสดงอยู่ในแบบ  เพลน (Planar) 
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ซึง่ลกัษณะดงักล่าว ถูกอธบิายไวใ้นผลลพัธ์ของงานวจิยั West (2001) โดยทีก่ าหนดให้ขอ้มลูต่างๆนัน้

แฝงอยู่บนองคป์ระกอบ (Node) ซึง่การสรา้งกราฟในลกัษณะดงักล่าวเป็นวธิทีี่ต่อขยายมาจากวธิ ีMST 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ในขา้งต้น โดยเรยีกโครงข่ายในรูปแบบเพลนดงักล่าวว่า Planar Maximally Filtered 

Graph (PMFG)  การทีจ่ะบรรลุผลตามล าดบัขัน้ทีใ่ชใ้นการสรา้ง(Algorithm)  โครงข่าย PMFG ไดน้ัน้ 

ต้องอาศยัโปรแกรม MATHEMATICA ซึง่เป็นสิง่ที่จ าเป็นที่จะต้องใชร้่วมกบั Computer Programs 1 

และ 2  เพิม่เตมิ โดยโปรแกรมดงักล่าวนัน้ถูกเผยแพรข่อ้มลูไวอ้ยูบ่น www.pnas.org หรอื www.fna.fi  

ขอ้แตกต่างระหว่างคุณลกัษณะพืน้ฐานของ PMFG  กบั MST อยู่ตรงทีจ่ านวนของเสน้เชื่อม

ความสมัพนัธ ์(Links) ซึง่มคี่าเป็น n - 1 ในMST และ เป็น 3(n -2) ใน PMFG ดงัแสดงในภาพที่ 11 โดย

ปกตแิล้วจ านวนของเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) ภายในกราฟ G ซึ่งอยู่ในรูปแบบPMFG นัน้จะ

ก าหนดให ้g คงที ่(Fixed Genus)  โดยที ่g =k และมกัจะมาพรอ้มกบัจ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์

เท่ากบั  3(n -2 + 2k) ภายใต้เงื่อนไขทีก่ าหนด ดงันัน้กรณีทีเ่ป็นไปไดม้ากทีสุ่ดในทางปฏบิตั ิเมื่อ k  

O(1) และ n1 โดยการเพิม่จ านวน Genus ภายในโครงข่ายเขา้มา จะพบว่าผลกระทบดงักล่าวมคี่า

ค่อนขา้งน้อยมากจนแทบไม่มผีลเลย ซึง่สอดคลอ้งตามสมมตฐิานภายในโครงข่ายแบบ PMFG ทีส่มมติ

ให ้Special Case ที่เกดิขึน้ภายในกลุ่มกราฟทัง้หมด นัน้สามารถใช้กระบวนการสรา้งที่เหมอืนกนักบั

แบบแผนล าดบัการสรา้งโครงขา่ย (Algorithm) ทีไ่ดแ้นะน าไวใ้นขา้งตน้ ซึง่เป็นวธิทีีง่่ายทีสุ่ด ประกอบกบั

เป็นวธิทีี่ก่อให้เกดิขอ้มูลทีเ่พิม่เตมิเขา้มา (Additional Information) เมื่อเทยีบกบัโครงข่ายในรูปแบบ 

MST จงึเป็นเหตุผลทีส่ าคญัในการเลอืกใชโ้ครงขา่ยแบบ PMFG มาท าการศกึษาภายในงานวจิยัดงักล่าว 

(Tumminello et al., 2005) 
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ภาพท่ี 11 แสดงโครงข่ายในรปูแบบ PMFG (เส้นสีแดง) และโครงข่ายในรปูแบบ MST (เส้นสีด า)ผา่นเซตข้อมูล
ราคาของหุ้นท่ีมีมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 100 อนัดบัแรก  (100 Highly Capitalized Stocks) 
ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดหุ้นหลกัของตลาดหุ้นอเมริกา ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ ค.ศ.1995 – ค.ศ.1998  

 
ทีม่า: Tumminello et al. (2005)  

ชุดข้อมูลค าสัง่ที่ใช้ในการสร้างโครงข่าย (Algorithm) และข้อจ ากดัของแบบโครงสร้าง 

(Topological Constraints) บนโครงข่ายแบบ PMFG มขีอ้บงัคบัอยู่ว่าในแต่ละองค์ประกอบ จะต้องมี

ส่วนร่วมในการสร้างจ านวนกลุ่มอย่างน้อย 1 กลุ่มย่อย (Clique) จากจ านวน 3 องค์ประกอบที่ใช้ใน

กระบวนการสรา้งโครงข่าย PMFG ขึน้มานัน้ ผลลพัธท์ี่ได้ต้องอยู่ในรูปแบบโครงสรา้งของสามเหลี่ยม

เชงิมุมที่เชื่อมโยงองค์ประกอบในลกัษณะทรงกลมเข้าด้วยกนั (Topological Triangulation of the 

Sphere) ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มย่อย (Cliques) ที่มจี านวน 3 องค์ประกอบ และ 4 องค์ประกอบ ภายใต้

เงื่อนไขในการสรา้งโครงข่าย PMFG  ต้องสอดคลอ้งกบัทฤษฏ ีKuratowski (West, 2001) ซึง่ไดอ้ธบิาย

ไวว้่าโครงข่ายในลกัษณะเพลนดงักล่าว จะไม่ยอมให้กลุ่มย่อยต่างๆ (Cliques) ทีม่จี านวนองคป์ระกอบ

มากกว่า 4 เกดิขึน้ไดภ้ายในหน่ึงกราฟเพลน (Planar Graph) โดยกลุ่มยอ่ยต่างๆ (Cliques) ทีใ่หญ่กว่านี้

สามารถปรากฏได้แค่เพยีงภายในกราฟทีม่าพรอ้มกบั Genus k 0   โดยเฉพาะอย่างยิง่ต้องอยู่ภายใต้
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ขอ้จ ากดั r  (7 +√(1+48k) ) / 2 จงึท าให ้ยิง่ม ีค่า k มาก  ยิง่จะท าใหม้จี านวนองคป์ระกอบ  r ใน

จ านวนสงูสุดทีย่อมรบัไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นขอ้จ ากดัภายในทฤษฎดีงักล่าว (Ringel, 1974) 

วิธีสร้างโครงข่ายแบบ PMFG นัน้มีข้อดีและข้อได้เปรียบอยู่ตรงที่ให้ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น

(Additional Information) เมื่อเทยีบกบัวธิีสร้างโครงข่ายในรูปแบบ MST อย่างไรก็ตามข้อมูล 

(Information) ดงักล่าวนี้โดยส่วนมากแลว้ จะถูกน ามาใชป้ระโยชน์ ร่วมกบัการหาคุณลกัษณะทีแ่ทจ้รงิ ที่

แฝงอยู่ภายในกลุ่มย่อยๆของโครงข่าย (Cliques) ดงัจะสงัเกตได้ในงานวจิยัของ Tumminello et al. 

(2005) ซึ่งได้น าวธิ ีPMFG มาใช้ในการสรา้งโครงข่าย โดยวธิสีรา้งโครงข่ายแบบ PMFG เป็นวธิทีี่มี

รูปแบบแตกต่างกันออกไปจากวิธใีนการสร้างโครงข่ายแบบกลัน่กรองระดบัปฏิสมัพนัธ์ (Threshold 

Network) และเหตุผลในการเลอืกทีจ่ะใชว้ธิีดงักล่าวนี้ กเ็พราะกระบวนการกลัน่กรองระดบัปฏสิมัพนัธ์ 

(Threshold Methods) นัน้อาจจะไม่สามารถน ามาใชพ้จิารณาได ้เมื่อมปีญัหาในระดบัความไม่เป็นเอก

พนัธ ์(Heterogeneity) ของค่าระดบัความเหมอืน (Similarity) ขึน้ หรอืไม่สามารถน าผลลพัธ์ดงักล่าวมา

อธบิายอิทธพิลที่เกดิขึน้ ณ ระดบั (Scales) ที่แตกต่างกนัของกค่าสหสมัพนัธ์ภายในระบบที่มคีวาม

ซบัซอ้น (Complex Systems) อยา่งมนียัส าคญั และเป็นแบบแผนเดยีวกนัได ้ดงันัน้โครงข่าย PMFG จงึ

มขีอ้ไดเ้ปรยีบอยู่ตรงที่สามารถจดัการกบัปญัหาความไม่เป็นเอกพนัธ์ (Heterogeneity) ได้ รวมไปถงึ

ปญัหาต่างๆทีเ่กดิขึน้ภายในโครงข่ายองิสหสมัพนัธอ์ื่นๆ (Correlation based graphs) ดงัเช่น Minimum 

Spanning Tree (MST) เป็นต้น อกีทัง้ยงัสามารถแสดงโครงข่ายออกมาในรปูแบบการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น

ล าดบัขัน้ (Hierarchical Clustering) ไดอ้กีดว้ย  

2.3.3 โครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Networks) 

ในอดตีนัน้โครงข่ายองิสหสมัพนัธ์ (Correlation Based Networks) นัน้ถูกเสนอให้เป็น

เครื่องมอืที่ใช้ในการเปิดเผยโครงสรา้งที่เป็นเหมอืนกระดูกสนัหลงัหลกัของตลาด  (The Underlying 

Backbone of the Market) องคป์ระกอบภายในโครงข่ายองิสหสมัพนัธจ์งึเป็นเสมอืนตวัแทนของหุ้น

ภายในระบบ และแสดงความสมัพนัธภ์ายในกลุ่มหุน้ต่างๆ นอกจากวธิดีงักล่าวแลว้ยงัมกีารตรวจสอบหา

ขอ้เทจ็จรงิโดยการใชท้ฤษฏโีครงขา่ยอื่นๆทีต่่างออกไปในการตรวจสอบ 

Kenett (2010) และ Tumminello et al. (2005) นัน้ ไดร้เิริม่น าเสนอวธิกีารศกึษารปูแบบใหม ่

ในการจดัการกบัปญัหาที่เกิดขึ้นกบัวธิขี้างต้น โดยการสร้างโครงข่ายองิสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial 
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Correlation Network) ขึน้จากค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation) ซึง่เป็นค่าทีใ่ชว้ดัสหสมัพนัธ ์

ระหว่าง 2 ตัวแปรใดๆ ที่ถูกหักล้างผลกระทบของ สหสัมพันธ์ที่เกิดจากตัวกลางที่ 3 เช่นการวัด

ผลตอบแทนหุน้ ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากทัง้ 3 ตวัแปร โดยการก าหนดตวัแทน (Proxy) ทีม่อีทิธพิลต่อหุน้

ดงักล่าว (Stock Influence) แลว้จงึท าการสรา้งโครงข่ายองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วน  (Partial Correlation 

Network) ขึน้ในภายหลงั 

สหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation) เป็นตวับ่งปรมิาณสหสมัพนัธ ์ระหว่าง 2 ตวัแปร

ใดๆ เมื่อเกดิมเีงื่อนไข (Condition) ในตวัแปรอื่นๆ ตวัใดตวัหนึ่ง หรอืหลายๆตวัแปร ทีม่ผีลกระทบของ

ตวักลางแทรกเข้ามา ระหว่างค่าสหสมัพนัธ์ ระหว่าง 2 ตวัแปรใดๆ ซึ่งในที่นี้ตัวแปรต่างๆแทนด้วย

ผลตอบแทนหุน้ (Baba et al., 2004; Shapira et al., 2009; Tumminello et al., 2005) โดยก าหนดให ้

X1, . . . ,Xn เป็นล าดบัในตวัแปรสุ่ม (Random Variable) และก าหนดให ้X*
1:3,...,n และ X

*
2:3,...,n  เป็น

ค่าประมาณความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้ของ X1 และ X2 ทีอ่งิจากตวักลาง X3, . . . ,Xn และหลงัจากนัน้จงึ

ท าการหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Coefficient) หรอื  (X1,X2: X3,:::,Xn) 

ซึง่เป็นตวัแทนของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสุ่มต่างๆ (Random Variables)  โดยทีท่ ัง้ (Y1=

X1- X*
1:3,...,n) และ(Y2=X2-X*

2:3,...,n ) เป็นสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์าก Residual ของตวัแปร X1 และ 

X2 ตามล าดบั  

ในงานวจิยัของ Baba et al. (2004) และShapira et al. (2009) ได้อธบิายถงึวธิกีาร

ค านวณหาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Coefficient) หรอื (X,Y : Z) ระหว่าง 

ตวัแปร X และตวัแปร Y ซึง่องิกบัตวักลาง  Z ดว้ยการค านวณหา Pearson Correlation Coefficient 

ระหว่างส่วนทีเ่หลอื (Residuals) ใน X และ Y ทีถู่กหกัลา้งสหสมัพนัธจ์ากตวักลาง Z ออก ดงัแสดงใน

สมการที่ 2.1 เพื่อที่จะได้รบัส่วนที่เหลอื (Residuals) ของ X และ Y ซึ่งน าทัง้ 2 ตวัแปรมาหา

ความสมัพนัธถ์ดถอย (Regress) บน Z  ทีเ่ป็นตวัแปรควบคุม (Conditioning Variables ซึง่ในทีน่ี้ได้

ก าหนดล าดบัของสหสมัพนัธ์แยกส่วน (X,Y : Z) ให้มตีวัควบคุมตวัเดยีว (First-order Partial 

Correlation Coefficient) เพราะว่ามเีพยีงเงื่อนไข (Condition) จากตวักลางเดยีวบน Z โดยมวีธิคี านวณ

ดงัสมการที ่2.1  

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Coefficient)  
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 (     )  
 (   )  (   ) (   )

√[    (   )][    (   )]
    (2.1)  

 

โดยที ่X และ Y = ตวัแปรใดๆ, Z = ตวักลาง, ρ(X,Y)  = สหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร X และY   

เพื่อทีจ่ะบ่งชีค้วามแตกต่างระหว่างระดบัสหสมัพนัธ์ (Correlation) และสหสมัพนัธ์แยกส่วน 

(Partial Correlation) จงึไดใ้หค้วามสนใจไปทีป่รมิาณ d(X,Y:Z) ดงัสมการที ่2.2  

  

 (     )    (   )   (     )   (2.2) 

โดยที ่d(X,Y:Z) = ระดบัอทิธพิลทีเ่กดิจากตวักลาง Z ใดๆ 

ซึ่งปรมิาณ d(X,Y:Z) ดงักล่าวใช้เป็นตวับ่งชี้ระดบัอทิธพิลของสหสมัพนัธ์ (Correlation 

Influence) หรอือทิธพิลของตวักลาง Z บนคู่ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ X และ Y โดยปรมิาณ

ดงักล่าวนี้จะมคี่ามาก กต่็อเมื่อ สดัส่วนของปรมิาณสหสมัพนัธ ์(Correlation) หรอื (X,Y) นัน้สามารถที่

จะอธบิายไดด้ว้ยตวักลาง Z อยา่งมนียัส าคญั ดงันัน้ในงานวจิยัดงักล่าวจงึเลอืกทีจ่ะใหค้วามส าคญัในการ

วเิคราะหไ์ปยงัค่า d(X,Y : Z) ทีม่ากๆ ซึง่จากผลการศกึษาในงานวจิยัดงักล่าว ของKenett (2010) และ 

Tumminello et al. (2005) พบว่าหุน้ในกลุ่มภาคการเงนินัน้ มอีทิธพิลครอบง าเหนือกว่าหุน้ในกลุ่มอื่นๆ

ภายในตลาดหุ้น จงึท าให้พบขอ้สรุปว่าหุ้นในกลุ่มการเงนินัน้เป็นเสมอืนกระดูกสนัหลงัภายในตลาดหุ้น

ดงักล่าว ในแง่ของการส่งผ่านอิทธพิลแฝงไปยงัหุ้นอื่นๆภายในตลาดหุ้น พร้อมกนันี้ยงัสามารถน าค่า 

d(X,Y : Z) มาเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูในการสรา้งโครงข่ายในลกัษณะบอกทศิทางภายในโครงข่ายองิ

สหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks)ไดอ้กีดว้ย 

Kenett et al. (2010) ได้อธบิายถงึวธิใีนการสรา้งโครงข่ายสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial 

Correlation Networks) ทัง้ 2 รูปแบบที่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ Partial Correlation Threshold Network 

(PCTN) และ Partial Correlation Planar Maximally Filtered Graph (PCPG) โดยน ามาพจิารณาทัง้ 2 

โครงข่าย ดว้ยจุดมุ่งหมายเพื่อทีจ่ะหาแนวคดิเพิม่เตมิ รวมไปถงึคุณสมบตัต่ิางๆ จากผลลพัธท์ีไ่ด ้เมื่อมี

การปรบัเปลีย่นรปูแบบไปตามมติขิองระบบทีแ่ตกต่างกนัออกไป    
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 โดยในงานวจิยัของเขา ได้ให้เหตุผลหลกั 2 ข้อที่เลอืกน ารูปแบบการสร้างโครงข่ายแบบ

โครงข่ายองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) มาใชใ้นการอธบิายอทิธพิลของแต่ละ

องค์ประกอบในฐานะที่เป็นตวักลางที่มอีทิธต่ิอความสมัพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆที่เกดิจากระดบั

สหสมัพนัธภ์ายในระบบ 

1. โครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Networks) สามารถน ามาใช้แสดง

โครงสรา้งทีแ่ทจ้รงิภายในระบบ ดว้ยกระบวนการแยกและกลัน่กรองขอ้มลู (Filtering Procedures) ซึ่ง

เลอืกเอาเฉพาะขอ้มูลทีม่คีวามเที่ยงตรง และมนีัยส าคญัออกมา เพื่อทีจ่ะน าไปหาระดบัอทิธพิลของหุ้น

ตวักลาง ที่มลีกัษณะเฉพาะตวัที่โดดเด่นที่สุด บนโครงสร้างของโครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วนภายใน

ตลาดหุน้ออกมา ซึง่เป็นวธิทีีค่ลา้ยคลงึกนักบั วธิทีีใ่ชใ้นการศกึษาของ Mantegna (1999) ทีใ่ชโ้ครงข่าย

องิสหสมัพนัธ ์(Correlation Based Networks)    

2. มคีวามง่ายต่อการอธบิายระบบ ซึ่งพบว่าเกดิปฏสิมัพนัธ์ทีเ่กี่ยวขอ้งภายในระบบเกดิขึน้ 

(Partial Correlation Interactions) เท่ากบั N(N-1)(N-2)/2 ภายในเมทรกิซแ์สดงปฏสิมัพนัธ ์อย่างไร

กต็ามเมื่อน าขอ้มูลทัง้หมดทีม่อียู่มาพจิารณาจะพบว่า อนัที่จรงิแล้วระบบโครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วน 

(Partial Correlation Networks) อาจจะใหจ้ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Link) ของการเกดิปฏสิมัพนัธ์

ภายในโครงข่ายน้อยกว่าจ านวนปฏิสมัพนัธ์ที่ได้จากเมทรกิซ์แสดงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ 

(Matrix Interaction)  

2.3.3.1 Partial Correlation Threshold Network (PCTN) 

PCTN เป็นโครงข่าย ซึ่งประกอบด้วย Vertices ที่ท าหน้าที่เป็นตวัแทนขององค์ประกอบ

ต่างๆภายในระบบ ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบภายใน ตลาดหุ้น, ตลาดตราสารหนี้ หรอื ตลาดอตัรา

แลกเปลีย่น กต็ามท ีภายใต้องคป์ระกอบ X, Y และ Z ทีก่ าหนดนัน้ จะก าหนดใหม้ ี2 เสน้เชื่อมแสดง

ความสมัพนัธแ์บบบอกทศิทาง ระหว่าง 2 องคป์ระกอบ (Directed Links) เช่น แสดงทศิทางจาก ZX 

ซึง่เป็นการบ่งบอกว่า Z นัน้ส่งผ่านอทิธพิลไปยงั X และทศิทางจาก ZY ซึง่บ่งบอกว่า Z นัน้ส่งผ่าน

อทิธพิลไปยงั Y ดงันัน้จากลกัษณะของรปูแบบดงักล่าวภายในเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้ โดยทีจ่ะ

ท าหน้าที่เป็นตวับ่งบอกถงึระดบัอทิธพิลขององคป์ระกอบ Z ผ่านสหสมัพนัธ์ ระหว่าง องค์ประกอบ X 

และ Y ไดก้ต่็อเมือ่เป็นไปตามสมการที ่2.3 
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 (     )  〈 (     )〉      ( (     )) (2.3) 

 

โดยที ่<d(X,Y : Z)>Z  และ Z(d(X,Y : Z)) แทนค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดบัอทิธพิลในตวักลางต่างๆตามล าดบั ภายใต้การก าหนด

เงื่อนไข (Condition) ในตวักลาง Z ขึน้ ในขณะที ่k แทนค่าคงตวั (Parameter) ซึง่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ

คดัเลอืกระดบัอทิธพิล (Threshold of Influence) โดยค่า k ดงักล่าวเป็นค่าที่เราสนใจ และน ามาใช้

ประโยชน์ในการสรา้งโครงขา่ย  

คุณสมบตัขิองแบบโครงสรา้ง และเมทรกิซข์อง PCTN นัน้ขึน้อยู่กบัค่าคงตวั (Parameter)  k 

อย่างมาก ภายใต้กระบวนการเลอืกค่า k ทีเ่หมาะสมนัน้ Kenett et al. (2010) ไดท้ าการเลอืกค่า k  ณ 

ระดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไป และท าซ ้าไปเรือ่ยๆ รวมไปถงึค านวณหาค่าผลรวมของค่าถ่วงน ้าหนัก ในเสน้

เชื่อมความสมัพนัธ ์(Edges) ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ใน PCTN ดงัแสดงในภาพที ่12 

ภาพท่ี 12 แสดงสดัส่วนของ Ew(k)/Ew(0) และ NLC(k)/N ในรปูฟังกช์นัของ k 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 
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โดยระบุเป็นปรมิาณ Ew(k)  ส าหรบั k=0 จะได ้Ew(0)=12,018,586 ซึง่ในภาพที ่12 นัน้แสดง

สดัส่วนของ Ew(k)/Ew(0) ในรปูฟงักช์นัของ k นอกจากนี้ ยงัไดแ้สดงการวเิคราะหท์ีใ่กลเ้คยีงกนั ดว้ยการ

หาขนาดของส่วนประกอบ (Component) ที่มรีะดบัการเชื่อมโยงกนัสูงที่สุด (Largest Connected 

Component) ภายในโครงขา่ย ซึง่องิตามค่า k โดยแทนจ านวนทัง้หมดขององคป์ระกอบต่างๆ (Vertices) 

ภายใต้ส่วนประกอบ (Component) หรอืสดัส่วนที่ท าให้เกิดระดบัการเชื่อมโยงกนัสูงที่สุด (Largest 

Connected Component) ภายในโครงข่าย PCTN ส าหรบัค่า k ทีก่ าหนดดว้ย NLC(k) ในภาพที ่12 นัน้

แสดงปรมิาณ NLC(k) = N, โดยที่ N =300 เกดิขึน้พรอ้มกบั NLC(0) ในรปูนี้จะสงัเกตได้ว่า k=2 เป็น

ตวัเลอืกทีด่ทีีจ่ะได ้PCTN  ทีท่ าใหเ้กดิส่วนประกอบ (Component) หรอืสดัส่วนทีม่รีะดบัการเชื่อมโยง

กนัสูงที่สุด (Largest Connected Component) และสดัส่วนดงักล่าวมคี่าสูงเพยีงพอ ทีจ่ะเขา้ถงึแบบ

โครงสรา้งทีส่ าคญั จากเมทรกิซส์หสมัพนัธแ์ยกส่วนทีไ่ด้ ภายในโครงข่าย PCTN โดย PCTN นัน้เป็น

โครงข่ายในรปูแบบถ่วงน ้าหนัก (Weighted Network) ทีส่รา้งขึน้จากการถ่วงน ้าหนัก ภายในค่าแสดง

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบในระบบนัน้ ซึ่งมกัจะใช้ร่วมกบัเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ ในรูปแบบ

แสดงทศิทางความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ (Directed Link) ทีถู่กน ามาใชใ้นการบ่งบอกทศิทางจาก

ตวักลาง ZX รวมไปถงึการบ่งบอกทศิทางไปยงัตวัแปรอื่นๆ เช่น Y เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัสมการที ่

2.3 ขา้งต้น อนัทีจ่รงิแลว้ PCTN สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ทัง้ในโครงข่ายทีอ่งิการกลัน่กรองเกณฑ์

ขัน้ต ่า (Threshold-based Network) ภายในโครงข่ายเดี่ยว และระบบโครงข่ายทีอ่งิการกลัน่กรองเกณฑ์

ขัน้ต ่า หลายๆโครงขา่ย ซึง่ค่อนขา้งจะมคีวามอ่อนไหวต่อค่าเกณฑข์ัน้ต ่าทีก่ าหนด 

2.3.3.2 Partial Correlation Planar Maximally Filtered Graph (PCPG) 

PCPG เป็นวธิทีีพ่ฒันา และประยุกต์มาจาก Planar Maximally Filtered Graph (PMFG) ทีม่ี

ข้อด้อยในเรื่องการเกิดปฏิสัมพันธ์อย่างไม่สมมาตร (Asymmetric Interactions) ภายในกลุ่ม 

องคป์ระกอบต่างๆของระบบ ซึง่โครงข่ายดัง้เดมิแบบPMFG นัน้เป็นวธิสีรา้งโครงข่ายที่องิสหสมัพนัธ ์

(Correlation Based Network) เพยีงแต่โครงข่ายแบบ PCPG นัน้ไดผ้่านการประยุกต์และดดัแปลง โดย

เปลีย่นจากการหาเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์ไปเป็นหาเมทรกิซส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน แลว้จงึน าไปสรา้งโครงข่าย

ตามล าดบัขัน้การแกไ้ขปญัหาต่างๆ (Algorithm) ในภายหลงัต่อไป 

Kenett et al. (2010) ได้น าเสนอการประยุกต์โครงข่าย PMFG แบบดัง้เดมิ โดยน า

สหสัมพันธ์แยกส่วน มาใช้ร่วมกับกรณีการเกิดปฏิสัมพันธ์ต่างๆ (Interactions) ภายในแต่ละคู่
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ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ (Element Pairs) โดยที่มคีวามสมัพนัธ์จากขอ้มูลที่ไม่สมมาตร 

(Asymmetric) แฝงอยู่  อย่างไรกต็ามลกัษณะดงักล่าวมกัถูกน ามาแสดงใหอ้ยู่ในรปูแบบโครงข่ายแสดง

ทศิทาง (Directed Graph) ประกอบ ภายใต้รูปแบบใหม่ โดยที่เรยีกโครงข่ายนี้ว่า PCPG (Partial 

Correlation Planar Maximally Filtered Graph) โดยทีเ่ริม่ต้นจากการหาระดบัอทิธพิลของสหสมัพนัธ์ 

(Correlation Influence) หรอื d(X,Y: Z) โดยก าหนดให ้ค่าเฉลีย่ระดบัอทิธพิล (Average Influence) ของ

ตวักลาง ที่แทนด้วย d(X : Z) นัน้บ่งบอกระดบัอทิธพิล และทศิทางทีอ่อกจากองค์ประกอบ Z ไปยงั 

องคป์ระกอบ X และองคป์ระกอบ อื่นๆ ทีเ่หลอืทุกตวัภายในระบบ จากการน าระดบัอทิธพิลของตวักลาง

ทีส่่งไปยงัความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบต่างๆมาหาค่าเฉลีย่ ดงัสมการที ่2.4 

 

 (   )  〈 (     )〉         (2.4) 

 

หมายเหตุ: สิง่ทีน่่าสนใจกค็อืโดยทัว่ไปแลว้ d(X : Z)d(Z : X) 

ภายใต้ล าดบัขัน้ของกระบวนการสร้างโครงข่าย PCPG ดงักล่าวนัน้ จะเรยีงล าดบัตัง้แต่

ปฏสิมัพนัธ ์N(N-1) ของค่าเฉลีย่อทิธพิลของสหสมัพนัธ์ (Average Correlation Influence) หรอื   d(X : 

Z) เรยีงตามล าดบัทีล่ดลง ตามแบบแผนในการสรา้งโครงข่ายนัน้ จะเริม่จากการพจิารณาโครงข่ายทีว่่าง

เปล่า ทีม่าพรอ้ม N  องคป์ระกอบ (Vertices) โดยเริม่จากการใส่ล าดบัรายการ d(I : J) ซึง่กค็อืการบ่ง

บอกทศิทาง (Directed Link) ว่าเป็นการส่งอทิธพิลจาก JI ภายใต้ขอ้จ ากดัของโครงข่าย ทีต่้องอยู่ใน

รูปแบบเพลน (Planar) ซึ่งก็คอืเส้นเชื่อม Link ดงักล่าวสามารถถูกน ามาโยงความสมัพนัธ์ระหว่าง

องคป์ระกอบ (Node) ไดโ้ดยทีไ่ม่ท าใหเ้กดิเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ตดักนั (Link Crossing) โดยทีถ่้าค่า 

d(X : Z)  d(Z : X) ผลทีต่ามมาคอืเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Link) ZX จะถูกน ามาพจิารณา

ครอบคลุมในโครงข่าย PCPG เพยีงเสน้เดยีว โดยจะไม่แสดงเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Link) จากXZ 

อีก เพื่อที่จะหลกีเลี่ยงการเกิดเส้นเชื่อมจ านวนหลากหลายเส้น (Multiple Links) จนเกินไป ซึ่ง

กระบวนการกกัเกบ็ขอ้มลูนัน้ จะถูกแสดงออกมาอยูใ่นรปูทศิทาง ของการส่งผ่านอทิธพิลผ่านทางตวัแปร

อสิระ พรอ้มกบับอกขนาดของระดบัอทิธพิลในการส่งผ่านประกอบ 
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ภายในโครงข่าย PCPG จะมจี านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) ทีแ่น่นอน คอื 3(N-2) 

ส าหรบัระบบทีม่ ีN องคป์ระกอบ แต่อย่างไรกต็าม PCPG กลบักลายเป็นกระบวนการกลัน่กรองขอ้มลูที่

ค่อนข้างรุนแรงจากจ านวนปฏิสัมพันธ์เริ่มต้นในเมทริกซ์สหสัมพันธ์แยกส่วน(Original Partial 

Correlation Coefficients) N(N-1)(N-2)/2 เหลอืเพยีง 3(N-2) ในภายหลงัเมื่อสรา้งโครงข่ายเสรจ็

สมบรูณ์ ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวท าหน้าทีเ่ป็นตวัอธบิาย และแสดงถงึโครงสรา้งหลกัของระบบทีต่อบสนอง ต่อ

ลกัษณะคุณสมบตัขิองสหสมัพนัธ์ (Correlation Properties)4 ที่เป็นตวัควบคุมโครงสรา้งของโครงข่าย 

แมว้่าจะมกีารลดลงของขอ้มลูอยา่งรนุแรงกต็ามท ี อนัทีจ่รงิแลว้ PCPG เป็นวธิใีนการสรา้งโครงข่ายผ่าน

กระบวนการกลัน่กรองข้อมูล (Filtering) ที่รุนแรงภายใต้เงื่อนไขการเกิดปฏสิมัพนัธ์ (Interactions) 

ระหว่างองค์ประกอบที่แตกต่างออกไปจากวธิดี ัง้เดมิ โดยที่กระบวนการดงักล่าวนี้จะเก็บข้อมูล ไว้ใน

ตวัแทน 3(N-2) จากค่าสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlations) ดงัแสดงในภาพที่ 13 ซึ่งแสดง

ผลลพัธข์องระดบัการรบัอทิธพิล (Indegree) และ ระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ขององคป์ระกอบ

ใดๆ ภายในโครงข่าย ดงัแสดงในภาพ ที่ 12 ซึ่งภาพดงักล่าวนี้ ได้แสดง 10 อนัดบัแรกของหุ้นที่ทรง

อทิธพิล (Influential Stocks) เปรยีบเทยีบกนัในทัง้ 2 โครงข่าย ระหว่างโครงข่าย PCTN และ PCPG 

พรอ้มกบัการแบ่งกลุ่มเศรษฐกจิ (Sector) ตามกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั (Economic Sector of 

Activity) จากผลลพัธ์ในภาพที่ 13 พบว่า 10 อบัดบัแรกของหุ้นต่างๆ ที่มอีิทธพิลสูงสุดนัน้ต่างเป็น

สมาชกิอยูใ่นภาคการเงนิทัง้สิน้  

                                                           
4 โครงข่ายแบบไม่มีทิศทางนั้นระยะห่างระหวา่งองคป์ระกอบ หรือปฏิสมัพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนใน Link ต่างๆ ภายในโครงข่ายดงักล่าวนั้น 

มกัอิงตามระดบัสหสมัพนัธ์ ท่ีเป็นตวับ่งช้ีระดบัความเช่ือมโยงระหวา่งองคป์ระกอบใดๆ ในขณะท่ีโครงข่ายแบบแสดงทิศทางนั้น ระดบัอิทธิพล 
หรือ d(X,Y : Z) จะเป็นตวับอกทิศทางพร้อมกบัขนาดปฏิสมัพนัธ์ หรือระดบัอิทธิพลแฝงท่ีส่งหรือรับ ในแต่ละองคป์ระกอบภายในโครงข่าย 
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ภาพท่ี 13 แสดงระดบัการรบัอิทธิพล (Indegree) และ ระดบัการส่งอิทธิพล (Outdegree) ขององคป์ระกอบ ใน 
10 อนัดบัแรกของหุ้นทรงอิทธิพล (Influential Stocks) เปรียบเทียบระหวา่งโครงขา่ย PCTN และ 
PCPG 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

ในตารางที ่3 นัน้แสดงรายการของ 12 กลุ่มเศรษฐกจิ (Economic Sectors)  ทัง้หมดทีแ่บ่ง

ตามกจิกรรมการด าเนินงาน พรอ้มกบัขอ้มลูที่แสดงระดบัอทิธพิลทีเ่กดิขึน้ภายในโครงข่ายทัง้หมด เพื่อ

ความเขา้ใจของตวัอทิธพิลรว่มภายในกลุ่มเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้  โดยล าดบัของ กลุ่มเศรษฐกจิ จะถูกแสดงไว้

ในตารางที ่3 ตามระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ในโครงข่าย PCPG รวมไปถงึระดบัการส่งอทิธพิล

แบบถ่วงน ้าหนกั (Weighted Outdegree) ทีใ่ชใ้นโครงขา่ย PCTN 
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ตารางท่ี 3 แสดงล าดบัระดบัอิทธิพลร่วม 12 กลุ่มเศรษฐกิจ (Economic Sectors) เปรียบเทียบระหว่าง

โครงข่าย PCTN และ PCPG 

PCTN PCPG 
RA
NK 

SEC5

. 
WEIGHT 

OUT 
DEGREE 

WEIGHT 
IN 

DEGREE 

RW SEC. OUT 
DEGREE 

IN 
DEGREE 

RU 

1 FI 8344 4837 0.27 FI 304 4 0.97 
2 SE 5248 7663 -0.18 CG 56 17 0.53 
3 BM 3727 2743 0.15 CO 38 22 0.27 
4 EN 3219 1836 0.27 BM 26 25 0.02 
5 CG 2236 1652 0.15 SE 16 136 -0.79 
6 CC 2230 2775 -0.11 TE 12 87 -0.76 
7 UT 2090 1447 0.18 CC 8 52 -0.73 
8 CN 2004 3108 -0.21 EN 6 9 -0.2 
9 TE 1904 3797 -0.33 CN 6 53 -0.8 
10 CO 1424 1142 0.11 HE 3 44 -0.87 
11 HE 969 2625 -0.45 UT 1 18 -0.89 
12 TR 882 671 0.14 TR 0 9 -1 

ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

โดยระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ของกลุ่มเศรษฐกจิ (Economic Sectors) ซึง่แทนดว้ย 

s โดยที่ระดบัการส่งอิทธิพล ถูกก าหนดขึ้นตามจ านวนทัง้หมดของเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) 

ภายในโครงข่าย PCPG ซึ่งแสดงจ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ ที่ออกจากตวัแทนหุน้ ซึง่เป็นสมาชกิ

ภายในกลุ่มเศรษฐกจิ s ทีช่ีไ้ปยงัหุน้ในกลุ่มเศรษฐกจิอื่นๆ ทีถู่กแบ่งตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ โดยแทน

ปรมิาณดงักล่าวนี้ดว้ย o(s) ในท านองเดยีวกนัก็ก าหนดให้ i(s) เป็นตวัแทนของระดบัการรบัอทิธพิล 

(Indegree) ของ กลุ่มเศรษฐกจิ s ซึ่งก็คอื จ านวนเส้นเชื่อม (Links) ที่ชีอ้อกมาจากหุน้ ที่ไม่ได้เป็น

สมาชกิของ กลุ่มเศรษฐกจิ  s  เขา้ไปยงัหุน้ ทีเ่ป็นสมาชกิในกลุ่มเศรษฐกจิ s หรอื กค็อืการบ่งปรมิาณ

                                                           
5 แบ่งตาม Yahoo Finance (2004) : Basic Material (BM, 24 Stocks), Consumer Cyclical (CC, 22 Stocks), Consumer Non Cyclical 

(CN, 25 Stocks),Capital Goods (CG, 12 Stocks), Conglomerates (CO, 8 Stocks),Energy (EN, 17 Stocks), Financial (FI, 53 Stocks), 
Healthcare (HE, 19 Stocks), Services (SE, 69 Stocks), Technology (TE, 34 Stocks), Transportation (TR, 5 Stocks) และ Utilities (UT, 12 
Stocks). 
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การรบัอทิธพิลมาจากกลุ่มเศรษฐกจิ อื่นๆเขา้มายงั กลุ่มเศรษฐกจิ s ผ่านจ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์

(Link)  

ระดบัการส่งอทิธพิลถ่วงน ้าหนัก (Weighted Outdegree) หรอื ow(s) และระดบัการรบั

อทิธพิลถ่วงน ้าหนกั (Weighted Indegree) หรอื iw(s) ของกลุ่มเศรษฐกจิ  s ทีถู่กน ามาใชใ้น PCTN นัน้ก็

ท าคล้ายๆกบักรณีการวดัระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) และรบัอทิธพิล(Indegree) ในส่วนก่อน

หน้าทีไ่ดอ้ธบิายไปแลว้ ซึง่ค่า o(s) และ ow(s) สูงๆ เป็นตวับ่งชีว้่ากลุ่มเศรษฐกจิ  s นัน้มอีทิธพิลอย่าง

มากภายในระบบ ในขณะที ่i(s) และ iw(s)  มากๆ เป็นตวับอกว่ากลุ่มเศรษฐกจิ s นัน้เป็นกลุ่มเศรษฐกจิ 

ทีไ่ดร้บัอทิธพิลทีส่่งผ่านมาจากกลุ่มเศรษฐกจิอื่นๆ อยา่งมาก  

ในตารางที่ 3 นัน้ยงัแสดงผลการวดัค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบของกลุ่มเศรษฐกจิ ที่องิตาม

ตวัชี้วดั (Indicators) ต่างๆเหล่านี้ ภายใต้กลุ่มเศรษฐกจิ s ทีก่ าหนดนัน้ จะมสีดัส่วนของอทิธพิลเชงิ

เปรยีบเทยีบแทน ดงัสมการที ่2.5 

 

  ( )   
 ( )  ( )

 ( )  ( )
    ( )   

  ( )   ( )

  ( )   ( )
  (2.5) 

 

โดยที ่ow(s) = ระดบัการส่งอทิธพิลถ่วงน ้าหนกั (Weighted Outdegree) ของกลุ่มเศรษฐกจิ s 

และ iw(s) = ระดบัการรบัอทิธพิลถ่วงน ้าหนกั (Weighted Indegree) ของกลุ่มเศรษฐกจิ s 

โดยที่ การวดัค่าอิทธพิลเชงิเปรยีบเทยีบของกลุ่มเศรษฐกิจ ที่อิงตามตวัชี้วดั  แบบไม่ถ่วง

น ้าหนัก (Unweighted Relative Influence) หรอื Ru ของ กลุ่มเศรษฐกจิ s นัน้ถูกน ามาใชใ้น PCPG  ซึง่ 

วธิแีบบ PCPG นัน้เน้นให้เหน็ถงึอทิธพิลของหุ้นโดยเฉลีย่ทัว่ทัง้ตลาด ในขณะที่การวดัของค่าอทิธพิล

เชงิเปรยีบเทยีบของกลุ่มเศรษฐกจิ ที่องิตามตวัชี้วดัแบบถ่วงน ้าหนัก (Weighted Relative Influence) 

หรอื Rw ถูกน ามาใชใ้น PCTN เพื่อทีจ่ะสะทอ้นใหใ้หเ้หน็ถงึความแขง็แรงของการมปีฏสิมัพนัธใ์นแต่ละ

องค์ประกอบที่เกิดขึ้น ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามภายใต้ขอบเขตของอิทธิพลเชิงเปรยีบเทียบ 

(Relative Influence) ในรปูแบบทัง้สองนัน้ควรมคี่าอยูใ่นขอบเขต -1,+1  
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ค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Influence) ของกลุ่มเศรษฐกจิ ทีเ่ป็นบวกนัน้ บ่งบอกได้

ว่า  กลุ่มเศรษฐกจินัน้มอีทิธพิลเหนือกว่ากลุ่มเศรษฐกจิ อื่นๆ (อทิธพิลที่ส่งออกไปยงักลุ่มเศรษฐกจิอื่น 

นัน้มมีากกว่าอทิธพิลทีไ่ดร้บัเขา้มาภายในกลุ่มเศรษฐกจินัน้) ในทางกลบักนั ค่าลบทีไ่ดน้ัน้แสดงว่ากลุ่ม

เศรษฐกจิ นัน้มอีทิธพิลด้อยกว่ากลุ่มเศรษฐกจิอื่นๆ (อทิธพิลที่ส่งออกไปยงักลุ่มเศรษฐกจิอื่น นัน้น้อย

กว่าอทิธพิลทีไ่ดร้บัเขา้มาภายในกลุ่มเศรษฐกจินัน้) 

แมว้่าภาคการเงนิ (Financial Sector) จะมจี านวนการส่งอทิธพิล (Outdegree) ภายใน

โครงข่าย PCPG สูงที่สุด และมรีะดบัการส่งอทิธพิลถ่วงน ้าหนัก (Weighted Outdegree) ภายใน

โครงข่าย PCTN สูงทีสุ่ด  แต่ค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Influence) ในทัง้ 2 กรณีดงักล่าวนี้

ค่อนขา้งจะมรีะดบัทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดงัจะเหน็ไดจ้ากตารางที ่3 ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าส่วนใหญ่แลว้กลุ่ม

เศรษฐกจิ ต่างๆ จะมเีครื่องหมายระดบัอทิธพิล (Influence) ในตวัชี้วดั Ru หรอื Rw ทีเ่หมอืนกนัทัง้ 2 

โครงขา่ย แมจ้ะมรีะดบัค่อนขา้งแตกต่างกนักต็าม  

นอกจากนี้อนัดบัของระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ภายในกลุ่มเศรษฐกจิ  ก็มคีวาม

แตกต่างกนัในทัง้ 2 โครงขา่ย ซึง่มเีพยีงภาคการเงนิ (FI) ในล าดบัทีห่นึ่ง และภาคการขนส่ง (TR) ซึง่อยู่

ในล าดบัสุดท้าย ที่มอีนัดบัเหมอืนกนัในทัง้ 2 โครงข่าย  อย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างอนัดบัของ

การส่งอทิธพิล (Outdegree) และระหว่างค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบของกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆในหลายๆ

โครงขา่ย มคีวามเป็นไปไดม้ากทีจ่ะเกดิขึน้ อนัเนื่องมาจากความแตกต่างของขอ้มลูทีถู่กบรรจุไวใ้นทัง้ 2 

โครงขา่ย  ซึง่วธิแีบบ PCPG นัน้เน้นใหเ้หน็ถงึอทิธพิลของหุน้โดยเฉลีย่ทัว่ทัง้ตลาด ในขณะทีข่อ้จ ากดัที่

เหมอืนกนันี้ไม่ปรากฏอยู่ในวธิีแบบ PCTN ซึง่เมื่อพจิารณาจากผลลพัธภ์ายในตารางที่ 3 จะพบว่าม ี3 

กลุ่มเศรษฐกจิ ที่เครื่องหมายของอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบนัน้มสีญัลกัษณ์ตรงขา้มกนัในทัง้ 2 โครงข่าย 

ไดแ้ก่ ภาคพลงังาน (EN), ภาคสนิคา้อุปโภคบรโิภค (UT) และ ภาคการขนส่ง (TR) ซึง่เป็นตวับ่งชี้ว่า

อทิธพิลของหุ้นต่างๆ ในกลุ่มเศรษฐกิจเหล่านี้นัน้อาจมขี้อจ ากดัอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมคีวาม

แตกต่างเหล่านี้ เกดิขึน้ แต่สหสมัพนัธ์ ระหว่างค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Influence) ใน

โครงข่าย PCTN และPCPG ดงักล่าวนัน้มคี่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัชีว้ดั Rw และRu หรอื Corr(Rw,Ru) 

เท่ากับ 0.59 โดยประมาณ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูง ดังนัน้จงึเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าทัง้ 2 โครงข่าย นัน้

สามารถอธบิายระดบัอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Influence) ในกลุ่มเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัใหไ้ด้

ขอ้สรปุในลกัษณะทีค่ลา้ยคลงึกนั ดงัจะสงัเกตไดจ้ากภาพที ่13 และตารางที ่3 ซึง่พบว่าภาคการเงนินัน้มี
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บทบาทที่ส าคญัต่อระบบอย่างเหน็ได้ชดั อย่างไรกต็าม Kenett et al. (2010) พยายามที่จะเขา้ถงึ

ความสมัพนัธ์เหล่านัน้ ในระดบัที่ย่อยลงไปอกีภายในหุ้นกลุ่มภาคการเงนิ เพื่อทีจ่ะได้ศกึษาว่าในระดบั

ย่อยลงไปนัน้ สามารถที่จะเห็นพฤติกรรมของกลุ่มเศรษฐกิจย่อย (Sub-sector) หรอืแสดงออกว่ามี

รูปแบบของพฤติกรรมที่แตกต่างกันของระดับอิทธิพลภายในกลุ่มเศรษฐกิจ (Heterogeneity of  

Behavior) ในรปูแบบใด เพื่อทีจ่ะเขา้ใจกลุ่มเศรษฐกจิย่อยใหม้ากขึน้ Kenett et al. (2010) จงึไดท้ าการ

วเิคราะหโ์ครงขา่ยสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) เพิม่เตมิ โดยท าการศกึษาหุน้ทุก

ตัวที่เป็นสมาชิกในระดับกลุ่มเศรษฐกิจย่อย ซึ่งแบ่งตามการด าเนินงานของกลุ่มเศรษฐกิจย่อยที่

เหมอืนกนัเพิม่เตมิ โดยแทนแต่ละองคป์ระกอบดว้ยภาคเศรษฐกจิย่อย (Single Vertex) และน ามาแสดง

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกนัภายในโครงขา่ย PCPG 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากโครงข่ายแสดงทศิทางแบบถ่วงน ้าหนัก (Weighted Directed Network) ใน

แต่ละองค์ประกอบ (Vertex) ทีส่มัพนัธ์กบัการแบ่งกลุ่มเศรษฐกจิย่อย (Sub-sector) ตามกจิกรรมการ

ด าเนินงานของบรษิัท และถ่วงน ้าหนัก (Weight) เส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ในรูปแบบแสดงทิศทาง 

(Directed Link) ทีช่ีอ้อกจาก กลุ่มเศรษฐกจิย่อย  i ไปยงักลุ่มเศรษฐกจิย่อย j ซึ่งถูกก าหนดขึน้ดว้ย

จ านวนทัง้หมดของเสน้เชื่อมความสมัพนัธใ์นรปูแบบแสดงทศิทาง (Directed Links) ทีอ่อกจากหุน้ต่างๆ 

ทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มเศรษฐกจิย่อย i และวิง่เขา้สู่หุน้ต่างๆของกลุ่มเศรษฐกจิย่อย j ภายในโครงข่าย 

PCPG ในภาพที ่13 นัน้เป็นการแสดงโครงข่าย PCPG ในระดบักลุ่มเศรษฐกจิย่อย จากภาพดงักล่าวจะ

พบว่ามเีพยีง 3 กลุ่มเศรษฐกจิย่อยทีอ่ยู่ใจกลางโครงข่าย (Central Sub-sectors) ซึง่ทัง้หมดอยู่ในภาค

การเงนิ โดยประกอบไปดว้ย กลุ่มธุรกจิย่อยใหบ้รกิารทางดา้นการลงทุน (Investment Services), กลุ่ม

ธุรกจิย่อยประกนัภยั (Insurance Life) และกลุ่มธุรกจิย่อยธนาคาร (Regional Banks) ซึง่จะเหน็ว่า กลุ่ม

เศรษฐกจิย่อย ทัง้ 3 กลุ่ม  เหล่านี้ มรีะดบัอทิธพิลและส่งผ่านผลกระทบ ต่อหลายๆกลุ่มเศรษฐกจิย่อย

ภายในโครงข่าย และมบีทบาทส าคญัต่อแบบโครงสรา้งภายในโครงข่ายกลุ่มเศรษฐกจิย่อย (Sub-sector 

Network) ซึ่งมกัจะพบบทบาททีโ่ดดเด่นดงักล่าวอยู่ในหุน้กลุ่มภาคการเงนิ และนอกจากนี้ในบางกลุ่ม

เศรษฐกิจย่อย ก็ไม่ได้ปรากฏโครงสรา้งดงักล่าวออกมาให้เห็นเลย ในการวเิคราะห์ผ่านค่าสหสมัพนัธ์ 

(Standard Correlation Analysis) ของผลตอบแทนหุน้ภายในตลาดหลกัทรพัย ์NYSE 
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ภาพท่ี 14 แสดงการวิเคราะหโ์ครงข่าย PCPG จากหุ้น 300 ตวั ในตลาดหลกัทรพัย ์NYSE โดยพิจารณาราย

กลุ่มเศรษฐกิจย่อย (Subsector) 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

ความแตกต่างระหว่างขอ้มูลทางเศรษฐกจิ (Economic information) ซึ่งถูกบรรจุไว้ในค่า

สหสมัพนัธ์ (Standard Correlations) และอีกแบบ ที่ถูกบรรจุไว้ในค่าสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial 

Correlations) นัน้สงัเกตได้จากการเปรยีบเทยีบบทบาทภายในกลุ่มเศรษฐกจิ (Economic Sectors) 

ต่างๆ ภายใตโ้ครงขา่ยรปูแบบเพลน (Planar Networks) ทีเ่หมอืนกนั  

วธิสีรา้งโครงข่ายแบบ PMFG นัน้ใชร้่วมกบัค่าสหสมัพนัธ์ (Standard Correlations) ภายใน

โครงข่ายแบบไม่แสดงทศิทาง  (Undirected Network) โดยภายในโครงข่ายดงักล่าวในภาพที ่ 14 จะมี
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เสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบทัง้หมด 3(N-2) = 894 เสน้เชื่อม (Links) 6 ซึง่พบว่าจ านวน

เส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ (Links)  ทีไ่ดน้ัน้จะเท่ากบัในแบบโครงข่าย PCPG แสดงทศิทาง (Directed 

PCPG)  โดยจากผลลพัธด์งักล่าวจะพบว่า จ านวนของเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) ทัง้หมดทีเ่กดิการ

ขา้มกลุ่มของหุน้ (Bridging Stocks) ซึง่เกดิขึน้ภายในสมาชกิของกลุ่มเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนั มจี านวน

ทัง้สิ้น 283 เส้นเชื่อมความสมัพนัธ ์(Links)  ภายในโครงข่าย PMFG ในขณะที่ในโครงข่าย PCPG 

พบว่ามเีกอืบ 476 เสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Links)  ขอ้เทจ็จรงิเหล่านี้เป็นตวับ่งบอกว่าอทิธพิลทีเ่กดิขึน้

ร่วมกนัของหุน้ต่างๆ (Mutual Influence of Stocks) ทีถู่กก าหนดขึน้โดยสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial 

Correlations) นัน้ไม่ได้ถูกจ ากดัพื้นที่ไว้แค่ภายในระดบักลุ่มเศรษฐกจิเท่านัน้ ซึ่งโดยปกตแิล้วจะพบ

ความแตกต่างทีม่นีัยส าคญัระหว่าง ค่าสหสมัพนัธ ์(Standard Correlations) และค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน 

(Partial Correlations) จากการสงัเกตความสมัพนัธ์       ในแต่ละกลุ่มเศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่

ภายในโครงขา่ยรปูแบบเพลน (Planar Networks) ซึง่ไดแ้ก่ โครงขา่ย PMFG และPCPG 

ในตารางที่ 3 แสดงระดบัการรบัอทิธพิล (Indegree) และระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) 

ในแต่ละกลุ่มเศรษฐกจิ (Economic Sector) ภายในโครงข่าย PCPG ซึ่งพบว่า ระดบัการส่งอทิธพิล 

(Outdegree)  ของภาคการเงนิ (FI) เท่ากบั 304 ในขณะที ่ระดบัการรบัอทิธพิล (Indegree) เท่ากบั 4 

ในทางตรงกนัขา้มระดบัการเชื่อมโยง (Degree) ของภาคการเงนิ (FI) ภายในโครงข่าย PMFG นัน้มคี่า

เพยีง 119 ในการประมวณผลผ่านค่าสหสมัพนัธ์ (Standard Correlation) ในโครงข่าย PMFG (จาก

ตารางที ่3 และตารางที่ 4) ซึง่พบว่าระดบัอทิธพิลของภาคการเงนิ (FI)  ภายในโครงข่าย PCPG นัน้สูง

กว่าระดบัอทิธพิลของโครงข่าย ที่องิค่าสหสมัพนัธ์ (Standard Correlation) ดงัเช่นโครงข่าย PMFG 

ประมาณ 3 เท่า  

 

 

 

 

                                                           
6 จากภาพท่ี 2.8 แสดงการวิเคราะห์โครงข่าย PCPG โดยแบ่งกลุ่มตาม Subsector จากขอ้มูลหุ้น 300 ตวั ดงันั้นในท่ีน้ี N=300 

เพราะฉะนั้นจะไดจ้  านวน Link ทั้งหมด 3(N-2) หรือ 3(300-2) = 894 Link 
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ตารางท่ี 4 แสดงระดบัการเช่ือมโยงถ่วงน ้าหนัก (Weighted Degree) ของโครงข่าย PMFG และ PCPG 

Standard Correlation PMFG Partial Correlation PCPG 
RANK SECTOR7 W-DEG. SECTOR W-

OUTDEG. 
W- 

INDEG. 
1 FI 119 FI 304 4 
2 SE 85 CG 56 17 
3 BM 60 CO 38 22 
4 CO 55 BM 26 25 
5 CG 53 SE 16 136 
6 TE 51 TE 12 87 
7 CC 49 CC 8 52 
8 CN 29 EN 6 9 
9 HE 24 CN 6 53 
10 EN 15 HE 3 44 
11 UT 11 UT 1 18 
12 TR 9 TR 0 9 

ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

ดงัจะสงัเกตเหน็พฤตกิรรมดงักล่าวได้ในภาคการบรกิาร (SE) โดยผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการแบ่ง

ภาคเศรษฐกจิตามกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั นัน้ค่อนขา้งใหผ้ลตรงขา้มกนัออกไป เมื่อพจิารณา

จากระดบัความเชื่อมโยง (Degree) ของภาคบรกิาร (SE)  นัน้พบว่าอยู่เป็นอนัดบัสองรองจาก ภาค

การเงนิ (FI)  ซึง่พบอยู่ภายในทัง้ 2 โครงข่ายแบบเพลน (Planar Networks) ไดแ้ก่ PMFG และ PCTN 

แต่กลบัไม่พบระดบัความเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบของภาคบรกิาร ภายในโครงข่าย PCPGสูงเป็น

อนัดบัที่ 2 ดงัเช่น 2 โครงข่ายขา้งต้น โดยระดบัความเชื่อมโยง (Degree)  มคี่าเท่ากบั 85 ภายใน

รปูแบบองิสหสมัพนัธข์องโครงข่าย PMFG (ตารางที ่4) ในขณะที่โครงข่าย PCPG เท่ากบั 152 ส่วน

ภายในโครงข่าย PCPG (ตารางที ่3) นัน้ระดบัการรบัอทิธพิล (Indegree)  เท่ากบั 136 ในขณะทีร่ะดบั

การส่งอทิธพิล (Outdegree) มคี่าเพยีง 16 ซึง่ท าใหอ้ยู่เพยีงอนัดบัที ่ 5 ภายในโครงข่าย PCPG จาก

ผลลพัธ์ดงักล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าภาคบรกิาร (SE) นัน้ได้รบัอิทธพิลอย่างมากจากกลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ 

                                                           
7  แบ่งตาม Yahoo Finance (2004) : Basic Material (BM, 24 Stocks), Consumer Cyclical (CC, 22 Stocks), Consumer Non Cyclical 

(CN, 25 Stocks),Capital Goods (CG, 12 Stocks), Conglomerates (CO, 8 Stocks),Energy (EN, 17 Stocks), Financial (FI, 53 Stocks), 
Healthcare (HE, 19 Stocks), Services (SE, 69 Stocks), Technology (TE, 34 Stocks), Transportation (TR, 5 Stocks) และ Utilities (UT, 12 
Stocks). 
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ในขณะทีอ่ทิธพิลของมนัต่อทัง้ระบบ นัน้ค่อนขา้งน้อยมาก ซึง่ตรงกนัขา้มกบัในภาคการเงนิ ดงันัน้ความ

แตกต่างที่ส าคญัระหว่างภาคการเงนิ (FI) และภาคบรกิาร (SE) นัน้จงึไม่สามารถที่จะสรุปได้จากการดู

โครงข่ายต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการใชค้่าสหสมัพนัธ ์(Standard Correlation) ในการวดัระดบัความเหมอืน 

(Similarity)  

นอกจากนี้ Kenett et al. (2010) ยงัไดท้ าการเปรยีบเทยีบความเหมอืนระหว่างโครงข่าย 

PCPG และ PMFG โดยแสดงโครงข่ายกลุ่มเศรษฐกจิย่อย (Subsector Network) ซึง่ใชร้่วมกนักบัค่า

สหสมัพนัธ ์(Standard Correlation) ภายใน PMFG และไดท้ าการจดัล าดบัตามระดบัความเชื่อมโยง 

ของกลุ่มเศรษฐกจิ (Sector Degree) ภายใน PMFG 

ในภาพที ่ 15 นัน้แสดงโครงข่าย PCPG ของหุน้ 300 ตวั ซึง่รายชื่อทัง้ 300 ตวั นัน้มาพรอ้ม

กับกลุ่มเศรษฐกิจที่สอดคล้อง รวมไปถึงแบ่งกลุ่มเศรษฐกิจย่อย (Sub-sector) ตามกิจกรรมการ

ด าเนินงานของบรษิทั ในแต่ละองค์ประกอบ (Node) ภายในโครงข่ายนัน้เป็นตวัแทนของหุ้นรายตวั 

(Single Stock) และเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) ถูกแสดงทศิทางออกจากหุ้นที่ส่งผ่านอทิธพิล 

(Influential Stock) ไปยงัหุ้นตวัรบัอทิธพิล (Influenced Stock) ซึง่แสดงระดบัขัน้ของระดบัอทิธพิล

ภายในโครงข่ายเป็นชัน้ๆไป โดยพบว่าจุดศูนย์กลางระบบที่ส าคญันัน้ต่างเป็นหุ้น ที่เป็นสมาชกิอยู่ใน

ภาคการเงนิ 
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ภาพท่ี 15 แสดงการวิเคราะหโ์ครงข่าย PCPG ผ่านค่าสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation) ของหุ้น 300 
ตวั ในตลาดหลกัทรพัย ์NYSE 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

เปรียบเทียบลักษณะความเหมือนของโครงข่ายในรูปแบบเพลน ระหว่างโครงข่ายอิง

สหสมัพนัธ์ (Standard Correlations) ภายในโครงข่าย PMFG และโครงข่ายองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วน 

(Partial Correlations) ภายในโครงข่ายPCPG โดยที่ผลลพัธ์จากการสร้างโครงข่ายผ่านข้อมูล

ความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนหุ้น 300 ตวั ดงัแสดงในภาพที่ 15 และ16 พบว่า จ านวนเส้นเชื่อม

ความสมัพนัธ ์(Links) ใน PMFG และ PCPG นัน้ต่างมจี านวนเท่ากบั 3(N-2) = 894 เสน้เชื่อม 
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ภาพท่ี 16 แสดงการวิเคราะหโ์ครงข่าย PMFG ผา่นค่าสหสมัพนัธ ์(Standard Correlations) ของหุ้น 300 ตวั ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์NYSE 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

Kenett et al. (2010) ยงัได้ท าการเปรยีบเทยีบความเหมอืนระหว่างคุณสมบตัภิายใน

โครงข่าย PMFG ซึง่ขึน้อยู่กบั ค่าสหสมัพนัธ์ (Standard Correlations) และคุณสมบตัภิายในโครงข่าย 

PCPG  ซึง่สรา้งขึน้จากระดบัอทิธพิล ทีอ่งิมาจากค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations) โดย

ท าการศกึษาภายในกลุ่มหุน้ 300 ตวัภายในระบบ ในแง่ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มเศรษฐกจิย่อย โดยที่

รายชื่อของกลุ่มเศรษฐกจิยอ่ย มาพรอ้มกบักลุ่มเศรษฐกจิ ทีส่อดคลอ้งกนัตามกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  ใน

ตารางที่ 5 นัน้ได้แสดง 5 อนัดบัแรกของกลุ่มเศรษฐกิจย่อย ที่มรีะดบัความเชื่อมโยงแบบถ่วงน ้าหนัก 

(Weighted Degree) ภายในโครงข่าย PMFG  สูงทีสุ่ด และ5 อนัดบัแรกทีม่รีะดบัความเชื่อมโยงในการ
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ส่งระดบัอทิธพิลแบบถ่วงน ้าหนัก (Weighted Outdegree) ภายในโครงข่าย PCPG สูงทีสุ่ด  ซึง่พบว่า 

ระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ของกลุ่มธุรกจิการบรกิารด้านการลงทุน เท่ากบั 174 ในโครงข่าย 

PCPG ซึง่มากกว่า 2 เท่าเมื่อเทยีบกบัระดบัความเชื่อมโยง (Degree) ในโครงข่าย PMFG ซึง่มคี่าเพยีง 

77 

ตารางท่ี 5 แสดง การจดัอนัดบัของระดบัการเช่ือมโยงถ่วงน ้าหนัก (Weighted Degree) ภายในโครงขา่ย PMFG 

และ PCPG 

Standard Correlation PMFG Partial Correlation PCPG 

RANK SUB-SECTOR SEC.8 W-
DEG. 

SUB-SECTOR SEC. W-
OUTDEG. 

W- 
INDEG. 

1 Investment 
Services 

FI 77 Investment 
Services 

FI 174 3 

2 Regional Bank FI 59 Insurance Life FI 87 3 

3 Conglomerates CO 55 Regional Bank FI 76 12 

4 Insurance Life FI 43 Misc. Capital 
Goods 

CG 48 1 

5 Misc. Capital 
Goods 

CG 41 Conglomerates CO 38 22 

ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

ภาพที ่17 นัน้ได้แสดงให้เหน็ถงึกระบวนการสรา้งโครงข่ายกลุ่มเศรษฐกจิย่อย (Sub-sector 

Network) ดว้ยวธิสีรา้งโครงข่ายแบบ PMFG จากภาพดงักล่าวนี้สามารถน ามาเปรยีบเทยีบกบัวธิสีรา้ง

โครงข่ายแบบ PCPG ดงัแสดงไว้ในภาพที ่14 นอกจากนี้ในตารางที ่4 ที่ไดแ้สดงล าดบัของระดบัการ

เชื่อมโยงถ่วงน ้าหนกั (Weighted Degree) ของ กลุ่มเศรษฐกจิ ทัง้ในแบบ PMFG และ PCPG  ยงัสงัเกต

ไดว้่าระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ของ ภาคการเงนิ (FI) ใน  PCPG มากกว่าระดบัการเชื่อมโยง 

(Degree) ใน PMFG เกอืบ 3 เท่า 

                                                           
8 แบ่งตาม Yahoo Finance (2004) : Basic Material (BM, 24 Stocks), Consumer Cyclical (CC, 22 Stocks), Consumer Non Cyclical 

(CN, 25 Stocks),Capital Goods (CG, 12 Stocks), Conglomerates (CO, 8 Stocks),Energy (EN, 17 Stocks), Financial (FI, 53 Stocks), 
Healthcare (HE, 19 Stocks), Services (SE, 69 Stocks), Technology (TE, 34 Stocks), Transportation (TR, 5 Stocks) และ Utilities (UT, 12 
Stocks). 
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ภาพท่ี 17 แสดงโครงข่าย PMFG ผ่านค่าสหสมัพนัธ์ (Standard Correlation) ในรายกลุ่มเศรษฐกิจย่อย          

(Sub-sector) พรอ้มกบัแสดงสหสมัพนัธแ์บบไรทิ้ศทาง 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

Kenett et al. (2010) ไดท้ าการศกึษาระดบั (Scales) จากล าดบัขัน้ (Hierarchy) ภายใน

โครงข่าย ระดบักลุ่มเศรษฐกจิ (Networks of Economic Sectors) โดยน าทัง้โครงข่ายแบบ PCPG และ 

PMFG มาเปรยีบเทยีบลกัษณะความเหมอืน ดว้ยการจดักลุ่มหุน้ต่างๆ ณ ระดบักลุ่มเศรษฐกจิทีแ่ตกต่าง

กนั โดยแบ่งตามกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั (Economic Sector of Activity) โดยพบว่าใน

โครงข่ายนัน้มทีัง้หมด 12 องค์ประกอบ (Nodes) ที่ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบเป็นตัวแทนของกลุ่ม
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เศรษฐกจิหนึ่ง ภายใต้โครงข่ายเหล่านี้จะ ท าการค านวณ และแสดงใหเ้หน็ว่าในแต่ละกลุ่มเศรษฐกจิ นัน้

ส่งอทิธพิลไปยงักลุ่มเศรษฐกจิอื่นๆอย่างไร ดว้ยการแสดงโครงข่ายแบบบอกทศิทางการส่งผ่านอทิธพิล

ของกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆโดยวธิสีรา้งโครงข่ายแบบ PCPG (Directed Network) ดงัแสดงในภาพที ่18  

ในขณะที่โครงข่ายแบบไม่แสดงทิศทางการส่งผ่านอิทธิพลของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ (Undirected 

Network) ของกลุ่มเศรษฐกจิต่างๆ ซึง่กค็อืโครงข่าย แบบ PMFG  นัน้ถูกแสดงไวใ้นภาพที ่19 ทัง้นี้ได้

แสดงการก ากบัเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Link) ในทัง้ 2 โครงข่าย ดว้ยค่าถ่วงน ้าหนัก (Weight) ประกอบ 

ซึ่งการถ่วงน ้าหนักเป็นไปตามจ านวนของหุ้นต่างๆภายในกลุ่มเศรษฐกจิหนึ่ง ซึ่งถูกเชื่อมโยงไปยงัหุ้น

ต่างๆทีเ่ป็นสมาชกิในกลุ่มเศรษฐกจิอื่น 

ภาพท่ี 18 แสดงโครงข่ายพร้อมกบัสหสมพนัธ์แบบบอกทิศทางในรายกลุ่มเศรษฐกิจ (Sector) โดยใช้วิธีสร้าง

โครงข่ายแบบ PCPG ผา่นค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation) 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010)  
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ภาพท่ี 19 แสดงโครงข่ายพร้อมกบัสหสมัพนัธ์แบบบอกทิศทางในรายกลุ่มเศรษฐกิจ (Sector) โดยใช้วิธีสร้าง

โครงข่ายแบบ PMFG ผา่นค่าสหสมัพนัธ ์(Standard Correlation) 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2010) 

จากค่าสหสมัพนัธ์ (Standard Correlations) นัน้สามารถน ามาใช้ในการอธบิายอทิธพิลที่

เกดิขึน้ ซึง่รวมผลจากอทิธพิลร่วมเชงิเสน้ของผลตอบแทนหุน้ (Mutual Linear Influence) ประกอบดว้ย 

ในขณะทีส่หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations) นัน้อธบิายผลกระทบของอทิธพิล(Influence) จาก 

หุ้นตัวกลางหนึ่ง ที่ส่งผ่านแฝงไปยงั สหสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนหุ้นใดๆ ทัง้ 2 ตัว ด้วยเหตุผล

ดงักล่าว จงึท าใหส้ามารถทีจ่ะสงัเกตไดว้่า อทิธพิลของภาคการเงนิ นัน้มคีวามโดดเด่นอย่างมาก ภายใต้

โครงข่ายแบบองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) จงึท าให้หุน้ต่างๆที่เป็นสมาชกิ
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ภายในกลุ่มเศรษฐกจิเหล่านี้ สามารถเป็นสื่อกลางในการส่งอทิธพิล ภายในดชันีทางการเงนิ (Financial 

Index) ของระบบไดเ้ป็นอยา่งด ี 

2.3.4 โครงข่ายแสดงเส้นเช่ือมความสมัพนัธ ์ระหว่างองคป์ระกอบแบบถ่วงน ้าหนัก 
(Weighted Network)  

แมว้่าวธิกีารสรา้งโครงข่าย ดว้ยการก าหนดเกณฑป์ฏสิมัพนัธข์ ัน้ต ่า (Threshold Value) นัน้

จะเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในอันดบัต้น แต่อย่างไรก็ตามการก าหนดเกณฑ์ปฏิสมัพนัธ์ขัน้ต ่าดงักล่าว นี้

สามารถน ามาซึ่งข้อด้อยในแง่ของการสูญเสยีของข้อมูล เมื่อก าหนดค่า Threshold ดงักล่าวได้ไม่

เหมาะสม ดงันัน้ในงานวจิยัของ Onnela et al. (2006) จงึไดท้ าการพฒันาการสรา้งระบบโดยก าหนดค่า

ถ่วงน ้าหนกับนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Link) ต่างๆ เพื่อทีจ่ะสะทอ้นใหใ้ห้เหน็ถงึความแขง็แรงของ การ

มปีฏสิมัพนัธภ์ายในแต่ละองคป์ระกอบทีเ่กดิขึน้ งานวจิยัดงักล่าวนี้เน้นใหเ้หน็ถงึการศกึษาโครงข่ายทาง

การเงนิ (Financial Network) ในองคป์ระกอบ (Node) ต่างๆของหุน้ ทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยงกนั 

ผ่านสหสมัพนัธข์องผลตอบแทนหุน้ ซึง่เป็นตวับ่งบอกปฏสิมัพนัธ์ (Interaction) ภายในองคป์ระกอบหุน้

ต่างๆ ตามแนวคดิของ Mantegna (1999) ซึง่เป็นผูร้เิริม่การสรา้งโครงข่าย (Vandewalle et al., 2001; 

Marsili, 2002; Caldarelli et al., 2004; Onnela et al., 2003) 

Onnela1 et al. (2006) ไดน้ าขอ้มลูอนุกรมเวลาของราคาหุน้ ภายใต้เซตขอ้มลู ของหุน้ N ตวั 

โดยใชข้อ้มลูรายวนัของราคาปิดตลาด ของหุน้ i ณ เวลา  (ใชว้นัจรงิ) ซึง่แทนดว้ย Pi ( ) จากนัน้จงึ

น ามาหาค่าลอการทิมึของผลตอบแทนหุน้ i   

โดยก าหนดให้ ri () = ln Pi ( )-ln Pi (-1) โดยทีก่รอบเวลา  (Time Window)  นัน้มคีวาม

กวา้ง T  = 1000 (ใชข้อ้มลู 4 ปี โดยสมมตใิห ้ใน1ปีม ี250 วนัท าการ) ซึง่จะแสดงอยู่ในรปูของเวกเตอร์

ผลตอบแทน (rti )  ส าหรบั หุน้ i  ภายใต้เวลาเดยีวกนันัน้ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ระหว่างสนิทรพัย ์i 

และ j  ณ เวลาดงักล่าว มคี่าดงัสมการที ่2.6 
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〈  
   

 〉  〈  
 〉〈  

 〉

√(〈  
  〉  〈  

 〉 )(〈  
  〉  〈  

 〉 )

    (2.6) 

 

โดยที่ <...> แทน ค่าเฉลี่ยตลอดช่วงวนัเวลาที่ท าการซื้อขาย โดยที่ถูกแสดงไว้อยู่ในรูป

เวกเตอรข์องผลตอบแทน เพื่อน ามาหาเวกเตอรแ์สดงสหสมัพนัธ ์ระหว่างสนิทรพัย ์ N  ตวั จาก   เมท

รกิซส์มมาตร (Symmetric) ขนาด  N  N  ซึง่แทนดว้ย  Ct  โดย 
t i j   เป็น สหสมัพนัธ ์ณ กรอบเวลา 

(Time Windows) ทีต่่างกนั ซึง่ Time Window จะถูกแทนดว้ย T โดยที ่Time Window ของ 1 สปัดาห ์

มคี่า T = 5 วนั 

โดยขัน้ตอนต่อไป คอืการหาความแขง็แรงของปฏสิมัพนัธ ์(Interaction Strengths) หรอื เสน้

เชื่อมความสมัพนัธ์ในรูปแบบก ากับค่าถ่วงน ้าหนัก (Link Weights) จากสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ ์

(Correlation Coefficients) โดยการหาค่าสมับรูณ์ (Absolute) ของสหสมัพนัธอ์อกมา ซึง่เป็นค่าทีบ่่งบอก

ความแขง็แรงของปฏสิมัพนัธ ์(Interaction Strength) ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแขง็แรงของการเชื่อมโยง

ผ่านค่าสหสมัพนัธร์ะหว่าง ค่า ลอการทิมึของผลตอบแทนหุน้ i และ j ในกรอบเวลา (Time Window) t  

โดยก าหนดให ้wt  i j เป็น ค่าถ่วงน ้าหนัก (Weight) ของการเชื่อมโยง  ระหว่างองคป์ระกอบ (Node) i 

และ องคป์ระกอบ (Node)  j  พรอ้มกนันี้ไดก้ าหนดให้  wt  i j =|t ij | หรอืเขยีนอยู่ในรปู  เมทรกิซ ์Wt = 

|Ct | เนื่องจากค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์อยู่ระหว่าง  -1 และ 1 ซึ่งจะท าให้ค่าความแข็งแรงของ

ปฏสิมัพนัธ ์(Interaction Strengths) wt i j มคี่าอยู่ระหว่างช่วง [0, 1]  ภายในเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ Ct โดย

ทีแ่สดงค่าสหสมัพนัธใ์นแต่ละสนิทรพัย ์ผ่านเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ดงักล่าว และน ามาสรา้งเป็นโครงข่าย ที่

มกีารเชื่อมโยงดว้ย N  องคป์ระกอบ (Nodes) พรอ้มกบัเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์ระหว่างองคป์ระกอบ

จ านวน  N (N -1)/2 ซึง่สอดคลอ้งกบัองค์ประกอบ ต่างๆ ในส่วนของเมทรกิซส์ามเหลีย่มบน (Upper 

Triangular Part) หรอืเมทรกิซส์ามเหลีย่มล่าง (Lower Triangular Part) ภายในเมทรกิซถ่์วงน ้าหนัก 

(Weight Matrix) 
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2.4 วิธีท่ีใช้ในการทดสอบอิทธิพลขององค์ประกอบต่างๆ หรือตัวกลางภายในระบบท่ีเป็น
ตวัแทนของการขบัเคล่ือน และบ่งช้ีสภาวะความเส่ียงของระบบ 

2.4.1 วิธีวดัความเส่ียงภายในระบบผา่นดชันี Index Cohesive Force และค่า Eigenvalue 
(Spectral) Entropy 

Kenett et al. (2010) ไดส้รา้งโครงข่ายสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) 

ขึน้ ภายใต้กรอบช่วงเวลาที่ได้ท าการศึกษา โดยก าหนดให้โครงข่ายเหล่านี้อยู่ในลกัษณะ Stationary 

Networks ซึง่ต่างออกไปจากโครงข่ายสหสมัพนัธด์ัง้เดมิ (Correlation Based Networks) โดยผลลพัธ์

จากวธิีดงักล่าวที่ได้น าเสนอนี้พบว่า ระดบัอิทธพิลของตัวกลางที่โดดเด่นภายในหุ้นกลุ่มการเงนิต่อ

โครงสรา้งสหสมัพนัธข์องตลาด ซึง่จะสงัเกตเหน็ไดว้่าหุน้กลุ่มภาคการเงนิ นัน้มลีกัษณะเป็นตวักลางทีม่ ี

อทิธพิลต่อโครงสรา้งสหสมัพนัธข์องหุน้ตวัอื่นๆภายในโครงข่าย เหล่านี้ และขัน้ต่อไป พวกเขาไดท้ าการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงของระดับอิทธิพลของหุ้นต่างๆ เพิ่มเติมในช่วงกรอบเวลาที่ส ัน้ลง ผ่านทาง

กระบวนการวเิคราะห์พลวตัภายในโครงข่าย (Dynamical Network Analysis) ภายใต้การวเิคราะห์

ดงักล่าวนี้ จะน าประโยชน์จากการวเิคราะหแ์บบเลื่อนกรอบช่วงเวลา (Moving Window Approach) มา

ใช้ โดยการเลอืกใช้ กรอบเวลาระยะสัน้ (Short Time Window) ในกรอบ 1 เดอืน ผ่านขอ้มูลรายวนั 

(Trading Days) และเลอืกกรอบเวลาทีใ่หญ่ขึน้ (Large Time Window) ในกรอบ 4  เดอืน (Trading 

Months) ผ่านขอ้มลูรายวนั (Trading Days) โดยการวเิคราะหผ์ลเชงิพลวตันี้ แสดงใหเ้หน็ว่าตวัแทนทีม่ ี

ระดบัอทิธพิลโดดเด่น (Dominant Influence) นัน้มกัอยูใ่นหุน้กลุ่มการเงนิ ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ด้ค่อนขา้งทีจ่ะให้

ผลลพัธส์ม ่าเสมอ (Persistent) ตลอดช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา ทัง้ภายใต้กรอบเวลาระยะสัน้และระยะ

ยาว จากขอ้สรุปการศึกษาดงักล่าวได้แสดงให้เหน็ถงึขอ้สงัเกตที่เกี่ยวกบัโครงสร้างหลกัที่เป็นเสมอืน

กระดกูสนัหลงั ของโครงขา่ยสหสมัพนัธภ์ายในตลาดหุน้ และแสดงใหเ้หน็ถงึบทบาททีส่ าคญัของหุน้กลุ่ม

ภาคการเงนิ ซึง่เป็นกลุ่มที่มคีวามโดดเด่นและมอีทิธพิลเหนือหุน้ตวัอื่นๆ อกีทัง้ยงัใหผ้ลลพัธท์ีส่ม ่าเสมอ

ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา รวมไปถึงเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในแง่ของความเสี่ยง ต่อการล้มลงของ

ตลาดการเงนิ อนัเน่ืองมาจากปญัหาสนิเชื่อตงึตวั (Credit Crunch Crisis) หรอืสภาพคล่อง ภายในระบบ

การเงนิ ใหม้คีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 

Kenett et al. (2011) ไดท้ าการทดสอบ พลวตัของความเสี่ยงทีเ่ป็นระบบจากสภาวะของ

ตลาดหุน้สหรฐัอเมรกิา โดยน าดชันี ICF (Index Cohesive Force) ซึง่คอืสดัส่วนระหว่างค่าเฉลีย่ของ
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สหสมัพนัธ ์ต่อค่าเฉลีย่สหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations) ภายใต้การควบคุมอทิธพิลของดชันี

ตลาดหุน้ มาเป็นตวัชีว้ดัระดบัความเสีย่ง (System-level Parameter) แทนวธิวีดัความเสี่ยงเป็นระบบ

แบบดัง้เดมิ โดยน ามาใชว้เิคราะหค์วามเสีย่งเชงิปรมิาณ ต่อสภาวะพลวตัของตลาด (Market Dynamical 

State) รวมไปถงึเสถยีรภาพของตลาดหุน้  ซึง่พบว่าในช่วงปลายปี ค.ศ. 2001 นัน้เป็นช่วงรอยต่อของ

การเปลีย่นแปลงสภาวะตลาดหุน้ (Market Transition) ทีท่ าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลง ภายในโครงสรา้ง

ของตลาดหุ้นอย่างรวดเรว็ จากสภาวะยดืหยุ่น (Flexible State) หรอื ICF ต ่าไปสู่สภาวะตึงตวั 

(Nonflexible State) หรอื ICFสูง เมื่อพจิารณาในช่วงทีเ่กดิสภาวะตงึตวั (Nonflexible State) นัน้จะพบ

ผลกระทบอย่างมากของตัวกลางดัชนีตลาดหุ้น ต่อ สหสัมพันธ์ของหุ้นแต่ละตัว (Stock-Stock 

Correlations) ซึ่งเป็นปจัจยัเสี่ยงที่ส่งผลท าให้ความน่าจะเป็น ที่จะตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงต่อการ

พงัทลายลงของตลาดหุน้ (Systemic Collapses) อยู่ในระดบัสูง และส่งผลกระทบเป็นวงกวา้ง ผลลพัธท์ี่

ได้จากงานวจิยัดงักล่าว พบการเปลี่ยนแปลงเกดิขึน้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2001 ซึ่งสภาวะของตลาด ณ 

ขณะนัน้ ตกอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของดชันี (Index) ซึง่สะทอ้นผ่านค่าสหสมัพนัธจ์ากค่าความคลาดเคลื่อนที่

เกดิจากการประมาณ (Residual Correlations) หรอื Partial Correlation อยู่ในระดบัทีต่ ่า ซึง่สามารถใช้

เป็นตวับ่งบอกคุณลกัษณะของการเปลีย่นแปลงของดชันีตลาด ทีส่่งผลท าใหส้ภาวะตลาดเปลีย่นแปลงไป 

Kenett et al. (2011) ไดศ้กึษาผลกระทบจากวกิฤตการณ์ทางการเงนิ ในช่วงปี ค.ศ. 2007–

2009  จากบทเรยีนทีส่ าคญัในช่วงเวลาดงักล่าวนี้ ส่งผลท าให้ผูก้ ากบัดูแลระบบ มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้อง

หามาตร หรอืวธิกีารวดั และประเมนิพลวตัของตลาดหุน้ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิวกิฤตการณ์ซ ้าขึน้อกี โดย

ในงานวจิยัดงักล่าวนี้ไดท้ าการศกึษาพลวตัของดชันี S&P500 ในช่วง 4/1999–4/2010 เพื่อทีจ่ะหามาตร

ในการวดั และสงัเกตสภาวะความเสี่ยง Systemic Risk ของระบบ ต่อการพงัทลายลงของตลาด 

(Systemic Collapses) ทัง้นี้ในงานวจิยัดงักล่าวได้น าเสนอการวดัความเสี่ยงผ่านดชันี ICF (Index 

Cohesive Force) ซึ่งเป็นสดัส่วนระหว่างค่าเฉลี่ยของสหสมัพนัธ์ ต่อค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์แยกส่วน 

(Partial Correlations) โดยในทีน่ี้ใชด้ชันีตลาดหุน้เป็นตวักลาง และตรวจสอบความยดืหยุ่นของสภาวะ

ตลาด ต่อShock ภายนอก ผ่านทางค่า Eigenvalue Entropy จากเมทรกิซส์หสมัพนัธ์  ซึง่สามารถสรุป

ขัน้ตอนในการค านวณ และวเิคราะหค์วามเสีย่ง ไดด้งัต่อไปนี้ 
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1. ค านวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องหุน้ (Raw Stock Correlations) ดว้ยวธิกีารหา

สหสมัพนัธแ์บบ Pearson  (Pearson’s Correlation Coefficient) ซึง่   (i,j) ระหว่างทุกๆคู่ของ หุน้ i 

และหุน้ j เป็นดงัสมการที ่2.7  

 

 (   )  
〈(   〈  〉)(   〈  〉)〉

    
     (2.7) 

 

  แทน ค่าเฉลีย่ และ  แทนส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน หรอื Standard Deviations (STD) 

ทัง้นี้ก าหนดให ้ri เป็นอตัราผลตอบแทนของหุน้ ดงัแสดงในสมการที ่2.8 

 

  ( )     [  ( )]     [  (   )]   (2.8) 

 

โดยทีP่i(t)เป็น ราคาปิดตลาดของหุน้ i ณ วนัที ่t  

2. ค านวณหาสหสัมพนัธ์จากค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณ (Residual 

Correlations) หรอื สหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations) 

โดยใช้วิธีการวดัสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlations) เพื่อที่จะค านวณหาค่า

สหสมัพนัธจ์ากค่าความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจาการประมาณ (Residual Correlations) ระหว่างหุน้ต่างๆ 

(หลงัจากหกัผลกระทบของ Index ออก)  ซึ่งค่าสหสมัพนัธ์จากค่าความคลาดเคลื่อนที่เกดิจากการ

ประมาณ (Residual Correlations) หรอืค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations) นัน้เป็นวธิวีดั 

สหสมัพนัธ ์ระหว่าง หุน้ i และหุน้ j ภายใต้การก าหนดให้ดชันีตลาดหุน้ หรอื m เป็นตวักลาง โดยหกั

ผลกระทบของสหสมัพนัธ ์ระหว่างหุน้ต่างๆแต่ละตวั กบัตวักลาง Index ออก ดงัสมการที ่2.9  

 

 (   | )  
(   ) (   ) (   )

√(   (   )) (   (   ))  

   (2.9) 
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3. ค านวณหามาตรในการวดัความเสีย่งผ่าน Index Cohesive Force ดงัสมการที ่2.10 

 

   ( )  
〈(   )〉 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

〈 (   | )〉 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      (2.10) 

 

     โดยที ่ เป็น กรอบเวลา (Time Window)  

ยิง่การเปลี่ยนแปลงของดชันี Index Cohesive Force มาก ย่อมส่งผลท าให้ เกดิแรงยดึ

เหนี่ยวจากตวักลาง (Cohesive Force) ตามมามากขึน้ แสดงว่าตวักลาง(m) อื่นๆ หรอืดชันีตลาด 

(Index)  นัน้เป็นตวัขบัเคลื่อนตลาด 

4. ค านวณหาค่า Eigenvalue Entropy  

เป็นวธิใีนการประเมนิสภาพความตงึตวัของตลาด (Market Stiffness) จากการค านวณค่า

Eigenvalue (Spectral) Entropy จาก เมทรกิซส์หสมัพนัธ ์(Raw Correlation Matrices)   

Spectral Entropy มคี่า ดงัสมการที ่2.11 

 

    
 

    ( )
∑       [  ]
 
        (2.11) 

 

i แทนค่า Eigenvalues ที่ผ่านการปรบัการกระจายตัวในรูปปกติ (Normalized 

Eigenvalues) และลดความซบัซอ้นของขอ้มลูลง จาก i ทีห่าไดภ้ายใน Diagonalized  Matrix ซึง่มคี่า

ดงัสมการที ่2.12  

 

   
  
 

∑   
  

   
       (2.12) 

 

 โดยทีค่วามตงึตวัของตลาด (Market Stiffness) =1-SE  
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 ค่า Entropy ของทัง้ระบบทีไ่ด้ท าการศกึษา เป็นตวับ่งบอกถงึการเปลี่ยนแปลงสถานะของ

ระบบ ผ่านความเป็นระเบยีบ และปรมิาณของขอ้มลูแฝงภายในระบบ  

จากงานวจิยัในอดตีนัน้นิยมวดัความเสีย่งและตรวจสอบสภาวะตลาดหุน้ ผ่านการวดัค่าเฉลีย่

ของสหสมัพนัธ์ (Average Raw Correlation) ภายในกลุ่มหุ้นต่างๆโดยให้ความสนใจไปที่กรอบเวลา 

(Time Window) ระยะยาว ซึง่อยูใ่นช่วงระยเวลา 200 ถงึ 500 วนั เพื่อทีจ่ะลดปญัหาความแปรปรวนทาง

สถติ ิ(Statistical Variation) ในขณะทีง่านวจิยัดงักล่าวของ Kenett et al. (2011) เลอืกทีจ่ะใช ้กรอบ

เวลา (Time Window) ในระยะสัน้ 22 วนัท าการ (1เดอืน) เป็นกรอบเวลา (Time Window) โดยผลลพัธ์

จากงานวจิยัดงักล่าว พบว่าการเลอืกใชก้รอบเวลาระยะสัน้ (Short Time Windows) นัน้ สามารถทีจ่ะ

ควบคุมผลกระทบจากปญัหาอนัเนื่องมาจากความแปรปรวนไดเ้ช่นเดยีวกนักบัระยะยาว ดงันัน้พวกเขา

จงึประสบความส าเร็จในการเลือกใช้กรอบเวลาระยะสัน้ ในการตรวจจบัความเคลื่อนไหว ภายใต้

เหตุการณ์ต่างๆ (Localized Event) ซึง่ท าใหพ้วกเขาสามารถสงัเกตเหน็อตัราการเปลีย่นแปลงของดชันี 

Index Cohesive Force ทีค่่อนขา้งเรว็ และมขีนาดการเปลีย่นแปลงในระดบัทีสู่งไดช้ดัเจนยิง่กว่ากรอบ

เวลาระยะยาว 

ภาพท่ี 20 แสดงพลวตัของค่าสหสมัพนัธ์ (Correlation) และค่าสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation) ของ
หุ้นต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกอยู่ภายในดชันี S&P 500 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 
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จากภาพที ่20.B พบว่าอทิธพิลของดชันีหุน้ (Index) มอีทิธพิลทีเ่หนือกว่าปจัจยัอื่นๆภายใน

ตลาดหุน้ดงักล่าว ท าใหต้ลาดดงักล่าว มโีอกาสทีจ่ะเผชญิกบัความเสีย่งที่ก่อใหเ้กดิการพงัทลายลงของ

ระบบอยู่ในระดบัทีเ่พิม่สูงขึน้ โดยพบว่า สภาวะตลาดหุน้แบบตงึตวันัน้เริม่ก่อตวัขึน้ในช่วงปลายปี ค.ศ. 

2001 โดยทีค่่าสหสมัพนัธข์องหุ้น (Stock Raw Correlations) เริม่มคี่าสูงขึน้ ซึง่เกดิขึน้พรอ้มๆกบัจุด

ต ่าสุดของดชันี (Index) ผลจากการทดสอบการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาดหุน้ พบว่าในช่วงปลายปี 

ค.ศ. 2001 นัน้เป็นช่วงรอยต่อที่ตลาดหุ้นเกิดการเปลี่ยนแปลง (Transition) โดยเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเรว็จากสภาวะยดืหยุ่น หรอื Flexible State (ICF ต ่า)ไปสู่สภาวะตงึตวั หรอื Stiff (Nonflexible) 

State (ICFสงู) เมือ่พจิารณาจากช่วงเวลาทีต่ลาดหุน้เกดิสภาวะตงึตวั จะพบผลกระทบของดชันีตลาดหุน้ 

ต่อสหสมัพันธ์ของหุ้นแต่ละตัว (Stock-Stock Correlations) อย่างชัดเจน ดังเช่นที่เกิดขึ้น กับ

วกิฤตการณ์แฮมเบอเกอร์ในอดตี ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างมาก โดยมตี้นเหตุมาจากการที่หุ้น

ต่างๆมรีะดบัสหสมัพนัธร์ะหว่างกนั (Stock Correlations) อยู่ในระดบัทีสู่งมากจนเกนิไป นอกจากนี้ภาพ

ที ่21 และ22 ยงัไดแ้สดงพลวตัของ Index Cohesive Force ไวอ้กีดว้ย  

ภาพท่ี 21 แสดงการเปรียบเทียบวิวฒันาการจากพลวตัท่ีได้ภายในตลาด S&P500 (แกนตัง้แทนด้วยดชันี 

Index Cohesive Force แกนนอนแทนด้วยค่าเฉล่ียสหสมัพนัธข์องหุ้น (Stock-Index Correlation)) 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 
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ภาพท่ี 22 แสดงวิวฒันาการของ ICF ตลอดช่วงเวลาในการศึกษา โดยน าช่วงปี ค.ศ. 2010 มาพิจารณา 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 

จากการสงัเกตพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 2010 นัน้ตลาดหุ้น S&P500 นัน้ถูกครอบง าโดยดชันี

ตลาดอนัเนื่องมาจากม ีIndex Cohesive Force ทีม่คี่าสูงอย่างต่อเนื่อง ในภาพที ่22 นัน้พบว่า ถ้าค่า

สหสมัพนัธร์ะหว่างหุน้และดชันีตลาด (Stock-Index Correlations) ยิง่มคี่ามากขึน้ จะส่งผลท าให้ ICF มี

ค่ามากขึน้เช่นเดยีวกนั ซึ่งเป็นสญัญาณบ่งบอกว่าตลาดยงัคงตกอยู่ในสภาวะผดิปกติ (Abnormal Stiff 

State) และมแีนวโน้มต่อเนื่องไปจนเกดิการพงัทลายลงของระบบ (Systemic Collapse) ขึน้ในที่สุด 

นอกจากนี้ในภาพที่ 23 ยงัได้ท าการเปรยีบเทยีบผลจากการวดัความเสีย่งเป็นระบบระหว่าง ICF กบั 

<i > ในรปูฟงักช์นัของเวลา  

ภาพท่ี 23 แสดงการเปรียบเทียบความเหมือนของค่า ICF กบั ค่าเฉล่ียของ  ท่ีได้จากทฤษฏีCAPM 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 
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ภาพที ่24 นัน้ไดแ้สดงววิฒันาการของ ค่า Spectral Entropy ระหว่างช่วงทศวรรษ 2000 ที่

ผ่านมา ซึง่พบว่าค่า Spectral Entropy ลดลงอย่างมากในช่วงทีส่ภาวะตลาดเปลีย่นแปลงไปในปี ค.ศ. 

2001 นอกจากนี้ในภาพที ่25 นัน้ยงัไดแ้สดงผลจากการศกึษาพฤตกิรรมของ Spectral Entropy ต่อการ

เปลีย่นแปลงภายในเมทรกิซส์หสมัพนัธข์องหุน้ (Stock Correlation Matrix)  

ภาพท่ี 24 แสดงวิวฒันาการ ของ Spectral Entropy ท่ีหาได้จากค่า Eigenvalue 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 
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ภาพท่ี 25 แสดงพฤติกรรมของค่าSpectral Entropy ต่อการเปล่ียนแปลงภายในเมทริกซส์หสมัพนัธข์องหุ้น 

(Stock Correlation Matrix) 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 

ทัง้นี้ในภาพที่ 26 นัน้ ได้น าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงในช่วงตอนปลายของปี ค.ศ. 

2001 เป็นต้นมา มาท าการศึกษา ซึ่งผลที่ได้พบว่าพลวตัของสภาพตลาดนัน้ไม่สามารถที่จะดูได้จาก

แนวโน้มของดชันีตลาด (Index Trend) ทีม่แีนวโน้มขึน้หรอืลงเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ดงัจะสงัเกตไดเ้มื่อ

เกดิสภาวะตงึตวัของตลาดขึน้แลว้นัน้ กลบัมแีนวโน้มของดชันีตลาด (Index Trend) ทีเ่ปลีย่นแปลงไปใน

หลายทศิทางมาก เพราะฉะนัน้แลว้ Kenett et al. (2011) จงึไดเ้สนอใหใ้ช้ ICF เป็นพารามเิตอรว์ดัระดบั

ความเสีย่งระบบ (System-level Parameter) แทน เนื่องจากเป็นเครื่องมอืทีค่่อนขา้งมปีระสทิธภิาพ และ

สามารถใช้วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ ต่อ พลวตัของสภาพตลาด รวมไปถงึเสถยีรภาพ (Stability) ของตลาด

หุน้ ซึง่สามารถทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ในการตดิตามและตรวจสอบสภาวะตลาดได ้
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ภาพท่ี 26 แสดง การพลอตกราฟ วิวฒันาการพลวตัของสภาวะตลาด ในช่วงต่างๆตลอดช่วงทศวรรษท่ีอ้างอิง
มาจากภาพท่ี 20.A 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2011) 

2.4.2 มาตรในการวดัความเส่ียงอย่างเป็นระบบ (Systematic Risk) ผ่านแบบจ าลอง 
CAPM 

ในทางสาขาการเงนิ นัน้นิยมใช้แบบจ าลอง CAPM ในการตรวจสอบความอ่อนไหวของ

สนิทรพัย ์ต่อความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (Non-diversifable หรอื Systematic Risk Parameter Beta () ) 

ดงัสมการที ่2.14 

 

  ( )          ( )    ( )    (2.13) 

 

   
   (     )

   (  )
  (   )  

  

  
    (2.14) 

 

   〈  〉     〈  〉      (2.15) 
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โดยที ่ri , rm แทน อตัราผลตอบแทนของหลกัทรพัย์i และตลาด m ตามล าดบั ส่วน i แทน 

Parameter ของอตัราผลตอบแทนคงตวั ในขณะที ่ เป็น Systematic Risk Parameter  

Kenett et al. (2011) ไดแ้สดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มของความสมัพนัธร์ะหว่างค่าเฉลีย่   

และค่าเฉลี่ยของสหสมัพนัธ์ระหว่างหุ้นและดชันีหุ้น (Stock Index Correlation)  ดงัแสดงการ

เปรยีบเทยีบในภาพที่ 27 ซึ่งพบว่าผลลพัธ์ที่ได้จากการทดสอบนัน้จะสงัเกตเห็นการกระโดดขึ้นของ

ค่าเฉลีย่ของระดบัความเสีย่งทีเ่ป็นระบบ (Systematic Risk) หรอื <i > ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2002   เป็นต้นมา 

อย่างไรกต็ามตลาดหุน้ทีม่พีฤตกิรรมสอดคลอ้งตามทฤษฏ ีCAPM นัน้ค่าเฉลีย่ <i > ภายในตลาดหุน้

ควรเท่ากบั 1 เมื่อตลาดหุน้อยู่ในสภาวะปกต ิซึง่ถ้าเป็นไปตามทฤษฏดีงักล่าวแลว้ ICF ควรจะเบีย่งเบน 

(Diverge) ออก แต่ผลทีไ่ดใ้นงานวจิยัน้ีนัน้กลบัพบว่า  ICF ไมเ่ป็นเช่นนัน้ อาจเป็นไปไดท้ี่พลวตัดงักล่าว

จะไมเ่ป็นไปตามทฤษฎ ีCAPM 

ภาพท่ี 27 แสดงการเปรียบเทียบ ค่าเฉล่ียของ  (เส้นสีแดง) กบัค่าเฉล่ียของสหสมัพนัธร์ะหว่างหุ้นและดชันี

ตลาด หรอื Stock-Index Correlation (เส้นสีน ้าเงิน) 

 
ทีม่า: Kenett et al. (2002)  

2.4.3 ค่าเฉล่ียของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Mean Correlation Coefficient และ ค่าเฉล่ีย
ของความยาวในแต่ละก่ิง ภายในโครงข่าย (Mean Occupation Layer) 

Onnelaa et al. (2003) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึระดบัความเสีย่งภายในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่พบว่า

ในช่วงวกิฤตการณ์ Black Monday วนัที ่19 ตุลาคม ค.ศ.1987 นัน้โครงข่ายภายในตลาดแสดงออกถงึ
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พฤตกิรรมทีเ่ด่นชดัของค่าเฉลีย่ของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Mean Correlation Coefficient) ซึง่มคี่าสูง

กว่า ค่าเฉลี่ยภายในขอบเขต (Interval) ระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1986 ถึง1990  โดยงานวจิยัดงักล่าวได้

ท าการศึกษาพลวตัของกราฟสนิทรพัย์ต้นไม้ โดยใช้ขอ้มูลองิจากปี ค.ศ. 1987 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการล่ม

สลายของตลาดหุน้ รวมไปถงึวกิฤตการณ์ Black Monday ซึ่งแสดงใหเ้หน็ว่า ความยาวของเสน้เชื่อม

ความสมัพนัธ ์ภายในโครงข่ายสนิทรพัยต์้นไม ้(Asset Tree) ทีผ่่านกระบวนการปรบัการกระจายตวัให้

อยู่ในรปูปกต ิ(Normalized Tree Length) จะลดลงระหว่างที่เกดิการพงัทลายลงของระบบ โดยน ากรอบ

แนวคดิ Single-step Survival Ratio มาใช ้ซึง่สดัส่วนดงักล่าวเป็นมาตรทีใ่ชใ้นการตรวจสอบหาความ

แขง็แรงของแบบโครงสรา้งของกราฟสนิทรพัยต์้นไม ้ซึง่จะพบว่า แบบโครงสรา้งของโครงข่ายต้นไม ้นัน้

มกีารเปลีย่นแปลงของโครงสรา้งอยา่งรนุแรงในระหว่างทีเ่กดิการพงัทลายลงของระบบ ทัง้นี้ Onnelaa et 

al. (2003) จงึไดน้ าค่า Mean Occupation Layer มาใชเ้พื่อทีจ่ะแสดงลกัษณะของรปูแบบการปรบัเปลีย่น

โครงสรา้ง  และพบว่าค่าเฉลีย่ของความยาวในแต่ละกิง่ภายในโครงข่าย (Mean Occupation Layer) จะ

ลดลง ณ ช่วงเกดิวกิฤตการณ์ภายในตลาด ดงันัน้ ลกัษณะของกราฟสนิทรพัยต์้นไม ้(Asset  Trees) 

ในช่วง Black Monday นัน้ จงึมลีกัษณะหดตวัลงทัง้ในแง่  ความยาวของโครงข่ายต้นไม ้(Tree Length) 

และแบบโครงสรา้ง 

ผลลพัธจ์ากภาพที่ 28 และ29 พบว่าค่าเฉลีย่ของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Mean Correlation 

Coefficient) และความยาวของเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์ภายในโครงข่ายสนิทรพัยต์้นไม้ (Asset Tree) ที่

ผ่านกระบวนการปรบัการกระจายตวัใหอ้ยู่ในรปูปกต ิ(Normalized Tree Length) นัน้ค่อนขา้งทีจ่ะมคี่า

สหสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนัอย่างสิน้เชงิ ซึง่เป็นไปตามที่ Onnelaa et al. (2003) คาดการณ์ไว ้

โดยผลจากการวดัค่าสหสมัพนัธเ์ชงิเสน้แบบ Pearson ระหว่างค่าเฉลีย่ของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์กบั 

ความยาวของเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์ภายในโครงข่ายสนิทรพัยต์้นไม้ (Asset Tree) ทีผ่่านกระบวนการ

ปรบัการกระจายตวัใหอ้ยู่ในรูปปกต ิ(Normalized Tree Length) L(t) นัน้มคี่า -0.98 และการวดัแบบ 

Spearman  Rank-order พบว่า Correlation Coefficient ใหค้่าเท่ากบั -0.92 ซึง่ค่าทัง้สองเป็นตวับ่ง

ชีใ้หเ้หน็ถงึรปูแบบความสมัพนัธใ์นลกัษณะตรงกนัขา้ม (Anticorrelation)  
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ภาพท่ี 28 แสดงการพลอตกราฟ ของฟังกช์นัความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง (Probability Density Function) จาก

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) ในรปูของเวลา 

 

ทีม่า: Onnela et al. (2003) 
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ภาพท่ี 29 แสดงการพลอตกราฟ ของฟังก์ชนัความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง (Probability Density Function) 

ของเส้นเช่ือมความสมัพนัธ ์ซ่ึงแสดงระยะห่างระหว่างองคป์ระกอบ ในรปูของเวลา 

 

ทีม่า: Onnela et al. (2003) 
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2.5 ทฤษฏีการเกิดโครงข่ายซบัซ้อน (Complex Network) 

ในงานวจิยัของ Haldane (2009) ไดท้ าการเปรยีบเทยีบรูปร่างโครงข่าย ระหว่างโครงข่าย

ต่างๆ (Interconnections) ทัง้ในระบบการเงนิและนอกระบบการเงนิ  โดยพบว่าโครงข่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้

นัน้มกีารโยงใยเหมอืนเชอืกทีเ่ชื่อมโยงกนัไปมา จงึเรยีกโครงข่ายแบบนี้ว่าโครงข่ายซบัซ้อน (Complex 

Network) อกีทัง้ยงัพบว่าพฤตกิรรมของโครงข่ายเหล่านี้ถูกขบัเคลื่อน ผ่านปฏกิริยิาระหว่างการสรา้ง

ปฏสิมัพนัธท์ีเ่หมาะสม (Optimize) โดยตวักลาง (Optimizing, but Confused, Agents) จงึท าใหเ้รยีก

โครงข่ายในลกัษณะดงักล่าวนี้ว่า โครงข่ายปรบัเปลี่ยนรูปแบบได้ (Adaptive Network) ซึ่งลกัษณะ

โครงขา่ยทัง้สองรปูแบบนัน้ เป็นลกัษณะทีป่รากฏใหเ้หน็อยูบ่่อยครัง้  

ดงันัน้การศึกษาพฤติกรรม รวมไปถึงผลกระทบของการเกิดโครงข่ายซบัซ้อน (Complex 

Network) และ โครงข่ายทีป่รบัเปลีย่นรปูแบบได้ (Adaptive Network) จงึเป็นสิง่ทีน่่าสนใจอย่างมากใน

งานวจิยัเชงิประจกัษ์ นอกจากลกัษณะดงักล่าวที่พบภายในระบบการเงนิแล้ว ยงัพบลกัษณะรูปแบบ

โครงข่ายที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งได้แก่ ปญัหาการหยุดชะงกัของระบบวงจรกระแสไฟ (Electricity Grid), 

ความเสื่อมโทรมของระบบสิง่แวดลอ้ม และการแพรร่ะบาดของโรคตดิต่อ  ซึง่เป็นแขนงทีแ่ตกต่างต่างกนั

ออกไป 

ทัง้นี้ Haldane (2009) ไดท้ าการศกึษาหาว่าปจัจยั และสาเหตุทีท่ าให้โครงข่ายทางการเงนิ 

เริม่เขา้สู่สภาวะผดิปกตนิัน้เกดิขึน้จากปจัจยัใด ซึง่จากผลการศกึษาพบว่าเกดิจากการเพิม่ขึน้ของความ

ซบัซอ้นภายในโครงข่าย (Complexity) และการลดลงของความหลากหลายทางผลติภณัฑท์างการเงนิ 

(Diversity) โดยทัง้สองปจัจยัน้ีสามารถใชเ้ป็นตวับ่งชีไ้ด ้ว่าเกดิสภาวะทีเ่ปราะ (Fragility) ภายในระบบ

การเงนิขึน้แลว้หรอืยงั และในงานวจิยัสาขาอื่นๆ ยงัใชเ้ป็นสญัญาณเตอืนภยัใหก้บันกัสิง่แวดลอ้ม วศิวกร 

และนักธรณีวทิยา ได้อกีด้วย โดยในงานวจิยัดงักล่าวนี้ได้แสดงโครงข่ายทางการเงนิทัว่โลก (Global 

Financial Network) ในช่วงปี ค.ศ. 1985 ดงัแสดงในภาพที่ 30 เปรยีบเทยีบกบัในช่วงปี ค.ศ. 2005 ดงั

แสดงในภาพที่ 31 ซึ่งจะเหน็ววิฒันาการก่อตวัเป็นระบบทีม่คีวามซบัซอ้น (Complex System) มาก

ยิง่ขึน้  
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ภาพท่ี 30 แสดง โครงข่ายทางการเงินทัว่โลก (Global Financial Network) ในช่วงปี ค.ศ. 1985 

 
หมายเหตุ: ความหนาของเสน้ เป็นตวัแทนของความแขง็แรงในการเชื่อมโยง (Link Strength) โดยเป็นสดัส่วนเดยีวกนั

กบั GDP สทุธ)ิ   

ทีม่า: Haldane (2009)  
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ภาพท่ี 31 แสดงโครงข่ายทางการเงินทัว่โลก (Global Financial Network) ในปี ค.ศ. 2005 

 
ทีม่า: Haldane (2009) 

Haldane (2009) กล่าวไวว้่า การทีม่รีะบบโครงข่ายหลายตวัเชื่อมโยงต่อกนันัน้ อาจท าให้

โครงสร้างภายในระบบมคีวามแขง็แรงมากขึ้น (Connectivity) แต่อย่างไรก็ตามอาจก่อให้เกิดความ

เปราะบางแฝงอยู ่(Robust yet Fragile) ภายในโครงขา่ยดงักล่าวไดด้ว้ยเช่นกนั การเกดิสภาวะเชื่อมโยง

ระหว่างองคป์ระกอบต่างๆภายในระบบ อาจเป็นไดท้ัง้ตวัดูด Shock (Shock Absorbers) หรอืเป็นตวั

ขยาย Shock (Shock Amplifiers) ซึง่อาจท าใหเ้กดิจุดพลกิผนัหรอืจุดประกายใหเ้กดิสภาวะลุกลามของ

วกิฤตการณ์ทางการเงนิขึน้ (Tipping Point) โดยท าหน้าที่เป็นตวัแบ่งแยกทัง้ 2 Regime ภายในระบบ 

ซึง่พบว่าการที่ระดบัการกระจายตวัของการเชื่อมโยง (จ านวน Link ต่อ Node) นัน้มรีปูแบบการกระจาย

ตวัของระดบัการเชื่อมโยงเป็นแบบหางอว้น (Fat-tailed Degree Distribution) นัน้เป็นตวับ่งบอกถงึความ

แขง็แรงต่อ Shock แบบสุ่มทีจ่ะเขา้มาภายในระบบ (Robustness to Random Shocks) อย่างไรกต็าม 

ยงัเป็นตัวบ่งบอกความอ่อนแอ ต่อ Shock ที่เกิดจากองค์ประกอบ (Node) ที่มกีารเชื่อมโยงกับ

องคป์ระกอบอื่นๆอยา่งมาก (Vulnerability to Shocks)  
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การศกึษาหาปจัจยัหลกัที่เป็นตวัก าหนดเสถยีรภาพทางการเงนิ (Financial Stability) นัน้

สามารถหาข้อสรุปได้จากการศึกษาภายในโครงข่ายชนิดอื่นๆเพิ่มเติม และศึกษาหาลักษณะของ

โครงขา่ยทางการเงนิทีม่อีทิธพิลสูงสุดต่อเสถยีรภาพ (Stability) ภายในตลาดการเงนิ จากตารางที่ 6 ซึง่

ในงานวจิยัของ Haldane (2009) ชีใ้ห้เหน็ถงึวธิกีารทดสอบวดัค่าความโด่งทางสถติ ิ(Kurtosis) ซึ่ง

ผลลพัธท์ีไ่ดพ้บว่ามรีปูแบบการกระจายตวัแบบหางอ้วนเกดิขึน้ (Fat Tail) โดยหางทีไ่ดจ้ากการกระจาย

ตวัทีป่รากฏใหเ้หน็ภายในระบบการเงนิผ่านผลตอบแทนหุน้ และเครดติสนิเชื่อ (Bank Credit) นัน้มรีะดบั

การกระจายตวัแบบหางอ้วน (Fat Tail) ในระดบัทีม่ากกว่าในภาคเศรษฐกจิมหภาค (Macro-Economic 

Series) หรอื GDP แต่อยา่งไรกต็าม ผลของการทดสอบระดบัการกระจายตวัแบบหางอ้วน (Fat Tail) ใน

ทัง้สองกลุ่มพบว่ามนีัยส าคญัทัง้คู่ ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการวดัการกระจายตวัแบบปกติ (Normality) ซึ่ง

เท่ากบั 3  

ตารางท่ี 6 แสดงค่าทางสถิติในการวดัความโด่งในการกระจายตวั (Kurtosis Statistics) ส าหรบั

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้นัน้เป็นตวัแทนของระบบ 

 Flares Quakes Rainfall Words Citations Cities Real 
GDP 

Rice Credit Equity 
prices 

Kurtosis 585.2 8325.8 3.3 4797 606.0 6143.9 9.3 6.8 12.2 12.2 

ทีม่า: Haldane (2009) 

2.6 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัความผนัผวน 
แบบจ าลอง Autorregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) และ 

Generalized Autorregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) 

 Engle (1982) ไดน้ าเสนอแบบจ าลองทีใ่ชใ้นการวดัความผนัผวนทีม่คีวามสมัพนัธก์บัค่าคาด

เคลื่อน (Error Term) ของช่วงเวลาในอดตี (Serial Correlation in Volatility) โดยเรยีกแบบจ าลอง

ดงักล่าวว่า ARCH ซึง่อธบิายได้ว่า ARCH ของ Engle (1982) นัน้ถูกสรา้งขึน้เพื่อแก้ไขปญัหา ค่า

แปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนไม่คงที่ (Heteroskedasticity) ซึ่งแปรผนัตามเวลาที่เกิดขึ้นภายใน

แบบจ าลองการวเิคราะห์สมการถดถอย (Regression) ทัว่ไป โดยความแปรปรวนของค่าความคาด
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เคลื่อน (Error Term) ในปจัจุบนันัน้จะขึน้กบัความแปรปรวน ของค่าความคาดเคลื่อน (Error term) ใน

อดตี ในรปูของหลกัการยกก าลงัสองในการวดัความแปรปรวน 

 

   (    |  )   [(            )
 ]        

 (2.16) 

 

      
      

        (2.17) 

 

ซึ่งค่าความแปรปรวนมคี่าไม่เท่ากบัค่าคงที่ค่าหนึ่ง โดยมคี่าประมาณของความแปรปรวน 

ของค่าความคาดเคลื่อน (Error Term) เป็นดงันี้ 

 

  ̂
         ̂  

          ̂  
       (2.18) 

 

โดยที ่Vt  เป็นตวัรบกวน (White Noise)  และค่าคาดการณ์ความแปรปรวน ของค่าความคาด

เคลื่อน (Error Term) t+1 ในอนาคต ณ เวลา t 

  

    ̂  
         ̂

      ̂  
          ̂    

  (2.19) 

 

หรอืเขยีนในรปู 

 

      ( )  
       (2.20) 
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โดยที ่(L) นัน้เป็นฟงัก์ชนัลา้หลงั (Polynomial Lag Operator) และ t|t-1  N(0,    1
2 )  

Innovation ภายในผลตอบแทนสนิทรพัย ์(Asset Return) 

 ต่อมา Bera and Higgins (1993) ไดอ้ธบิายถงึลกัษณะการกระจายตวัของการแกว่งตวัของ

ความคลาดเคลื่อน (Stochastic Error)  t  ซึง่มเีงื่อนไข เกดิขึน้บนเซตของตวัแปรต่างๆ t-1= {yt-1, xt-

1, yt-2, xt-2, ...} ยิง่ม ีPolynomial ทีม่ลี าดบั (Order) สูงๆจะยิง่เกดิปญัหาในการค านวณมากยิง่ขึน้ ซึง่

ต่อมา Bollerslev (1986) ได้เสนอแบบจ าลอง Generalized Autorregressive Conditional 

Heteroskedasticity (GARCH) ไวด้งันี้ 

 

     √  
        (2.21) 

 

โดยให้ความแปรปรวน Vt =  2=1 และตวัรบกวน (White Noise) ในช่วงเวลา (Period) 

ปจัจบุนัเป็นอสิระต่อความคลาดเคลื่อน (Error Term) ในช่วงเวลา (Period)  t-1 
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หรอืเขยีนในรปู 
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     ( )    

   ( )  
     (2.25) 

 

Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity นัน้เป็นแบบจ าลอง ทีใ่ชก้บั

ขอ้มลูอนุกรมเวลา โดยแบบจ าลอง GARCH ไดน้ าแนวคดิแบบจ าลอง ARCH ของ Engle (1982)  มา

ประยุกต์ใชก้บัขอ้มูลทางดา้นการเงนิอาท ิเช่น ราคาหุน้  ราคาทองค า อตัราแลกเปลี่ยน และ ดชันีชีว้ดั

ต่างๆ ซึ่งขอ้มลูเหล่านี้มแีนวโน้มอย่างมากทีค่วามผนัผวน (Volatility) ของขอ้มูลจะขึน้อยู่กบัความผนั

ผวนของขอ้มลูในอดตี จงึท าใหเ้ป็นทีน่ิยมในทางสาขาการเงนิทีจ่ะน าแบบจ าลอง GARCH มาใชใ้นการ

ท านาย หรอื วดัค่าความผนัผวน โดยการเลอืกรปูแบบการประมวณผลภายในแบบจ าลอง GARCH นัน้

ควรเลอืก GARCH (p, q) ใหเ้หมาะสมโดยที่ Polynomial (L) แทนดว้ย ล าดบั “p” ซึง่ก าหนดใหเ้ป็น

ช่วงเวลาทีล่า้หลงั (Autorregressive Term) ของค่าความแปรปรวนของขอ้มลู และ Polynomial (L) 

แทนดว้ย ล าดบั “q” ในรปูแบบเสน้ค่าเฉลีย่เคลื่อนที ่(Moving Average Term) ของช่วงการลา้หลงั (Lag) 

ของค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน (Error Term) ดงัสมการที ่2.24 และ 2.25  
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บทท่ี 3 วิธีการศึกษา 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

การศกึษานี้ใชข้อ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) รายวนัตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ.2533 จนถงึ 1

มกราคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิ้น 23 ปี จากตลาดหลกัทรพัย ์10 ประเทศ ภายในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก9 

ไดแ้ก่ ฮ่องกง, อนิโดนีเซยี, ญี่ปุ่น, เกาหลใีต้, มาเลเซยี, ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร,์ ไต้หวนั, ไทย และ

ออสเตรเลยี ซึ่งอาศยัแหล่งข้อมูลทุติยภูมจิาก Bloomberg โดยศกึษาและวเิคราะห์ข้อมูลผ่านขอ้มูล

ผลตอบแทน (Returns) และความผนัผวน (Volatilities)   

3.2 การวิเคราะหข้์อมลูและวิธีการศึกษา 
การศกึษานี้จะแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คอื 

3.2.1 การวิเคราะหค่์าสหสมัพนัธ ์(Correlation Analysis)  

เป็นการใช้ขอ้มูลทุติยภูมใินการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิสถติเิบื้องต้น เพื่อวเิคราะห์ผลตอบแทน 

และสหสมัพนัธ์ของดชันีตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 10 ประเทศหลกัของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (East 

Asian) โดยวดัผลตอบแทนออกมาให้อยู่ในรูปรายวนัและรายไตรมาส รวมไปถงึวดัความแปรปรวนที่

เกดิขึน้ภายในแต่ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายในกลุ่มทีไ่ดท้ าการศกึษา  

3.2.1.1 ขัน้ตอนค านวณหาผลตอบแทนรายวนัในแต่ละตลาด จากราคาปิดตลาด
ของดชันี ภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ดงัสมการท่ี 3.1 

 

  ( )    (
  (    )

  ( )
)    (  (    ))    (  ( )) (3.1) 

 

ก าหนดให ้Yi (t) เป็นราคาปิดตลาดของดชันีหุน้ i ณ วนัที ่t โดยช่วงเวลาตวัอย่าง (Sample 

Period) ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์ยู่ในช่วง 1 มกราคม พ.ศ. 2533 จนถงึ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 รวมทัง้สิน้ 

23 ปี  โดยน าขอ้มลูราคาในแต่ละประเทศนัน้ๆ มาท าการค านวณหาผลตอบแทน ระหว่าง วนัที ่t-1 และ

วนัที ่t ในรปูแบบผลต่างของค่าลอการทิมึของผลตอบแทน (Log Return)  

                                                           
9จ าแนกตาม Yılmaz (2009) 
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จากงานวจิยัในอดตีนัน้นิยมวดัค่าเฉลีย่ของสหสมัพนัธ์ (Average Raw Correlation) ภายใน

กลุ่มหุน้ต่างๆโดยใหค้วามสนใจไปที ่ กรอบเวลา (Time Window) ทีม่ขีนาดใหญ่ ในช่วง 200 ถงึ 500 

วนั เพื่อทีจ่ะลดความแปรปรวนทางสถติ ิ(Statistical Variation) ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยภายในงานวจิยัของเรา

นี้ เลอืกทีจ่ะน า กรอบเวลา (Time Window)  ระยะสัน้ 63 วนัท าการ (3เดอืน) มาเป็น กรอบเวลา (Time 

Window) เนื่องจากกรอบเวลาระยะสัน้นัน้ สามารถควบคุมผลกระทบจากปญัหาอนัเน่ืองมาจากความ

แปรปรวนของอัตราการเปลี่ยนแปลงของดชันีวดัความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆนัน้ค่อนข้างที่จะมีการ

เคลื่อนทีอ่ยา่งรวดเรว็ และมขีนาดการเปลีย่นแปลงในระดบัทีส่งูไดเ้ป็นทีน่่าพอใจ 

อีกทัง้ยงัสามารถอธิบายพลวตัของเหตุการณ์ หรือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่าการน า

ค่าสถติริายปีมาวเิคราะห ์เนื่องจากการใชก้รอบเวลา (Time Window) ระยะยาว นัน้ ไม่สามารถวเิคราะห์

ผล รวมไปถงึตคีวามออกมาไดด้แีละชดัเจนเท่ากรอบเวลา (Time Windows) ระยะสัน้  โดยในส่วนการ

วเิคราะหด์งักล่าวนี้จะน าการวเิคราะหค์่าเฉลีย่สหสมัพนัธ์ (Average Correlation) ของอตัราผลตอบแทน

รายไตรมาส ในระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (East Asian Returns) มาเป็นตวัแทนการวเิคราะหค์วาม

เสีย่ง Aggregate Risk ทีเ่กดิขึน้ภายในภมูภิาคต่อไป 

3.2.1.2 ขัน้ตอนค านวณหาอตัราผลตอบแทนในดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน
กลุ่มเอเชียตะวนัออก และวิเคราะห์ความเส่ียง Aggregate Risk ภายใน
ภมิูภาค 

ในการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงตลาดหลักทรพัย์แต่ละประเทศ ผ่านดัชนีตลาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งทีไ่ดส้งัเกตทัง้หมดจากผลตอบแทนดชันีตลาดหลกัทรพัยน์านาประเทศ เมื่อน ามาวเิคราะหอ์าจมี

ปญัหาความไม่นิ่งของขอ้มูลอนุกรมเวลา (Nonstationarity) ภายในดชันีตลาดหลกัทรพัยห์ลกัๆ ซึ่ง ใน

งานวจิยัของ Timmer et al. (2000) ไดก้ล่าวไวว้่า ส าหรบัการวเิคราะห ์Cross-Spectral และ กราฟ

สหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Graph) นัน้ไม่จ าเป็นที่จะต้องมขีอ้มลูอนุกรมเวลาต้องที่มี

ความนิ่ง (Stationary) มากนกักไ็ด ้เพยีงแค่ใหม้คีวามสมัพนัธ ์ระหว่างกระบวนการต่างๆนัน้เป็นอสิระกบั

เวลา (Time Independent) กเ็พยีงพอแลว้ อย่างไรกต็ามสามารถท าใหบ้รรเทาปญัหาดงักล่าวขา้งต้นลง

ไดด้ว้ยการปรบัแก้ขอ้มลู (Transformed Data) จากการวดัอตัราผลตอบแทนรายวนั แปลงใหอ้ยู่ในรปู

ลอการทิมึของผลตอบแทนรายไตรมาส โดยอ้างองิจากดชันีปิดตลาดหุน้ในรายวนั 63วนั (3 เดอืน) โดย

แสดงออกมาในรปูรอ้ยละผลตอบแทนรายไตรมาส จากตลาดหุน้ทัง้ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกซึง่แทนดว้ย  
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i ในรายไตรมาส (63 วนัท าการ)  เพื่อแก้ปญัหาเวลาในการซื้อขายทีไ่ม่ตรงกนัในแต่ละประเทศ ดงั

สมการที ่3.2 โดยในงานวจิยัน้ีจะแสดงค่าทางสถติเิชงิพรรณนาออกมาในรปูของรายไตรมาสแทน  

          (      )                                              (3.2) 

lnP it
   แทน ผลต่างของราคาปิดของตลาดหลพัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก (i) รายวนั ณ วนัที ่ t  

ในรปูลอการทิมึ  

ในส่วนของการสร้างโครงข่าย จะเริม่จากการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา ในรูปดัชนีตลาด

หลกัทรพัยร์ายวนั ณ เวลาปิดตลาด โดยค านวณใหอ้ยู่ในรูปแบบเดยีวกนัคอืวดัออกมาใหอ้ยู่ในรปูแบบ

ค่าเงนิทอ้งถิน่ (Local Currency Units)  ผ่าน10 ตลาดหลกัทรพัยห์ลกัๆ ใน10 ประเทศ ไดแ้ก่ ดชันี 

KOSPI ของเกาหลใีต้, ดชันีนิกเกอ ิ (Nikkei 225 Index) ของญี่ปุ่น, ดชันีไต้หวนัเวทเต็ด (Taiwan 

Weighted) ของไต้หวนั, ดชันีหัง่เสง็ (HangSeng Index) ของฮ่องกง, ดชันี PSE Composite ของ

ฟิลปิปินส,์ ดชันีKLSE  Composite ของมาเลเซยี, ดชันี Jakarta Composite ของอนิโดนีเซยี, ดชันีออ

ลออดนิารสี์ (All Ordinaries Accumulation Index (AOAI)) ของออสเตรเลยี, ดชันีสเตรทไทมส์ (Straits 

Times Index) ของสงิคโปร ์และดชันีSET ของไทย เพื่อที่จะน ามาหาเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์จากอตัรา

ผลตอบแทนรายไตรมาสต่อไป  

โดยในส่วนการวิเคราะห์ดังกล่าวนี้จะน าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยสหสัมพันธ์ (Average 

Correlation) ของอตัราผลตอบแทนรายเไตรมาส ในระดบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (East Asian 

Returns) มาเป็นตวัแทนการวเิคราะหค์วามเสีย่ง Aggregate Risk ที่เกดิขึน้ภายในภูมภิาค ซึง่เมื่อใดก็

ตามที ่ค่าเฉลีย่สหสมัพนัธ ์(Average Correlation) ของอตัราผลตอบแทนรายไตรมาส ของภูมภิาค อยู่ใน

ระดบัทีส่งู กจ็ะท าใหภ้มูภิาคดงักล่าวเผชญิกบัความเสีย่ง Aggregate Risk มากขึน้เท่านัน้   

ดงันัน้ในงานวจิยันี้จะน าการศกึษาพลวตัของความเสี่ยง Aggregate Risk ของทัง้ภูมภิาค 

ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990 – 2012 มาเปรยีบเทยีบกบัการวเิคราะหใ์นส่วนของความเสีย่ง Systemic Risk 

ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ในแง่ของการวเิคราะห์ความเสี่ยงภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ใน

รปูแบบทีแ่ตกต่างกนั 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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3.2.1.3 ขัน้ตอนค านวณสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation 
Coefficient) และระดบัอิทธิพลของตวักลางดชันีหุ้นใดๆ ภายในภมิูภาค 

เริม่จากการค านวณหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Coefficient) 

ดงัสมการที ่3.3  

 (     )  
 (   )  (   ) (   )

√[    (   )][    (   )]
   (3.3) 

 

พรอ้มกบัน าการเลื่อนกรอบเวลา (Moving Window Approach) มาใชร้่วมในการวเิคราะห ์

โดยเลอืกใช ้กรอบเวลา (Time Window) ระยะยาว 250 วนั อย่างไรกต็ามจะเลอืกใชก้รอบระยะสัน้ 63 

วนัท าการ (1 ไตรมาส) เป็น กรอบเวลา (Time Window) กต่็อเมื่อกรอบเวลาระยะยาว ไม่สามารถเขา้ถงึ

อตัราการเปลีย่นแปลงของดชันี Index Cohesive Force ทีค่่อนขา้งเรว็ และมขีนาดการเปลีย่นแปลงใน

ระดบัที่สูงได้ โดยการวเิคราะห์ผลลพัธ์ผ่านพลวตันัน้ จะชี้ให้เห็นถงึขอ้เทจ็จรงิที่ว่า อทิธพิลที่โดดเด่น 

(Dominant Influence) ของตวักลาง DJIA นัน้ท าหน้าที่เหมอืนกระดูกสนัหลงัหลกัของโครงข่าย โดย

แสดงออกมาผ่านระดบัสหสมัพนัธ์ภายในตลาด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวเิคราะหค์วามเสี่ยงในรปูแบบ 

Systemic Risk และเผยให้เหน็ถงึบทบาททีส่ าคญัของตวักลาง DJIA ทีม่คีวามโดดเด่น และมอีทิธพิล

ครอบง ากลุ่มตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชียตะวนัออก ทัง้ในแง่ของการส่งผ่านผลกระทบผ่านอัตรา

ผลตอบแทน และความผนัผวน ดงันัน้ในงานวจิยัของเรา จงึเลอืกทีจ่ะใชด้ชันี DJIA เป็นตวักลางทีใ่ชใ้น

การค านวณค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน 

 วธิใีนการสรา้งโครงข่ายสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) นัน้จะสรา้ง

ผ่านขอ้มูลสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Coefficient) ซึ่งเป็นตวับ่งปรมิาณ

สหสมัพนัธ ์ระหว่าง 2 ตวัแปรใดๆ ในทีน่ี้คอืผลตอบแทนของดชันีหุน้ โดยมเีงื่อนไขเกดิขึน้ ในตวัแปรใด

ตวัแปรหนึ่ง หรอื หลายตวัแปร โดยก าหนดให ้X1,....,Xn เป็นล าดบัของตวัแปรสุ่ม (Random Variables) 

ในขณะที ่X*
1:3,.....,n และ X

*
2:3,.....,n เป็นการประมาณความสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้ ระหว่างตวัแปร X1 และ 

X2 ทีอ่งิจากตวักลางหรอืควบคุมตวัแปร X3,.....,Xn. (จ านวนของตวัแปรเงือ่นไข) หลงัจากนัน้จงึน ามาหา

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แยกส่วน  (X1,X2 : X3,:::,Xn) ซึง่เป็นสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ระหว่างตวัแปร

สุ่ม (Random Variables) Y1และY2 โดยที ่Y1 = X1- X*
1:3,...,n  และY2 = X2-X*

2:3,...,n หรอืกค็อื
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สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนเศษเหลอื (Residuals) 

ของ ตวัแปร X1 และ X2  หรอืทีเ่รยีกว่า สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation)  

 ในสมการที่ 3.3 นัน้ได้ก าหนดลักษณะของตัวแปรควบคุม ภายในสหสัมพันธ์แยกส่วน 

(Partial Correlation Coefficient) หรอื (X,Y:Z) ใหเ้ป็นสหสมัพนัธแ์ยกส่วนล าดบัทีห่นึ่ง (first-order 

Partial Correlation Coefficient) ซึ่งก็คอืตวัแปรเงื่อนไข ที่ควบคุมนัน้มเีพยีงตวัเดยีว โดยในที่นี้

ก าหนดใหเ้ป็นตวัแปร Z ซึง่ในทีน่ี้มดีชันีหุน้อยู่ 10 ดชันี จงึตอ้งมกีารเปลีย่นตวักลางไปเรื่อยๆ จนครบทัง้ 

10 ดชันี 

เพื่อทีจ่ะแบ่งแยกความแตกต่างระหว่าง ค่าสหสมัพนัธท์ัง้สองแบบ จงึใหค้วามสนใจไปทีร่ะดบั

อทิธพิลของตวักลางใดๆ ซึง่แทนดว้ย d(X,Y:Z) ดงัสมการที ่3.4 

 

 (     )    (   )   (     )   (3.4) 

โดยที ่

  (   )  [
     
   
     

]

  

    (3.5) 

 

ในขณะที ่    (     )  [
     
   
     

]

      

         

(3.6) 

 

เพราะฉะนัน้จะต้องจดัรปูขนาดของเมทรกิซ ์ใหม้ขีนาดเท่ากนัเสยีก่อน โดยท าการตดัแถวที่ i 

และหลกัที่i ในต าแหน่งที่เป็นตวักลางออก ภายในเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ จงึจะท าให้เมทรกิซ์สหสมัพนัธ์

  (   ) ลดขนาดลงจาก nn เหลอื n-1n-1 ดงัสมการที ่3.7  
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 (   )  [

     
   
     

]

      

   (3.7) 

 

หลงัจากนัน้จงึน าเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์และเมทรกิซส์หสมัพนัธแ์ยกส่วนมาหกัลา้งกนั เพื่อทีจ่ะ

หาระดบัอทิธพิลของตวักลางใดๆ ดงัสมการที ่3.8 โดยที่ท าการเปลี่ยนตวักลางZ จากทัง้ 10 ดชันี ไป

เรื่อยๆ ซึง่ไดแ้ก่ ดชันี KOSPI ของเกาหลใีต้, ดชันีนิกเกอ ิ (Nikkei 225 Index) ของญี่ปุ่น, ดชันีไต้หวนั

เวทเตด็ (Taiwan Weighted) ของไต้หวนั, ดชันีหัง่เสง็ (HangSeng Index) ของฮ่องกง, ดชันี PSE 

Composite ของฟิลปิปินส์, ดชันีKLSE Composite ของมาเลเซยี, ดชันี Jakarta Composite ของ

อนิโดนีเซยี, ดชันีออลออดนิารสี์ (All Ordinaries Accumulation Index (AOAI)) ของออสเตรเลยี, ดชันีส

เตรทไทมส ์ (Straits Times Index) ของสงิคโปร ์และดชันีSET ของไทย เมื่อไดผ้ลดงักล่าวแลว้จงึน า

ระดบัอทิธพิลทีต่วักลาง z ส่งอทิธพิลไปยงัแต่ละแถวใน เมทรกิซ์ d(X,Y:Z) มาหาผลรวมระดบัอทิธพิลใน

แต่ละแถว แลว้จงึน ามาหาผลลพัธค์่าเฉลีย่ระดบัอทิธพิลของตวักลาง z ใดๆ โดยในทีน่ี้ม ีตวักลางอยู่ 10 

ดชันี ซึง่ในหนึ่งดชันีตวักลางจะได้ผลลพัธข์อง ระดบัอทิธพิลโดยเฉลี่ย ที่ส่งผ่านไปยงัตลาดอื่นๆภายใน

ภมูภิาค ออกมา ดงัตารางที ่7 
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   (3.8) 

ในทีน่ี้ไดแ้สดงตวัอย่างระดบัอทิธพิลทีส่่งจากตวักลาง SET Index ไปยงัตลาดอื่นๆภายใน

ภมูภิาค ซึง่จากจ านวนดชันี ทีไ่ดน้ ามาศกึษาทีม่จ านวน 10 ดชันี จงึท าใหต้อ้งมตีารางในลกัษณะดงักล่าว

อยู ่10 ตารางดว้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัตารางที ่7 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ตารางท่ี 7 แสดงตวัอยา่งระดบัอิทธิพลท่ีส่งจากตวักลาง SET Index ไปยงัตลาดอ่ืนๆภายในภมิูภาค 

From 

 

To 

Control 

Variables 

d:SET Index 

NKY Index 0.003649 

KOSPI Index 0.008798 

PCOMP Index 0.008144 

AS30 Index 0.001377 

HSI Index 0.000787 

JCI Index 0.007494 

FBMKLCI Index -0.00042 

FSSTI Index 0.005747 

TWSE Index 7.45E-05 

ทีม่า: ประมวลผลผ่าน SPSS และ Microsoft Excel 

เมื่อได้ผลลพัธ์ในรูปแบบดงักล่าวแล้ว จงึน าผลที่ได้มาจดัรูปเมทรกิซ์ เพื่อแสดงทศิทางของ

การรบั-ส่งอทิธพิล ในทีน่ี้จะจดัรปูแบบทศิทางการส่งผ่านอทิธพิล ให้ออกมาจาก แถวที่ 1,2,3……,n  ไป

ยงัหลกัที ่1,2,3……,n  ดงัสมการที ่3.9 ออกมา   

 

 (     )        [

     
   
     

]

  

   (3.9) 

 

โดยที ่d (X,Y:Z) Network  อยู่ในรปูเมทรกิซแ์สดงระดบัอทิธพิลของ Node หนึ่ง ในการส่งผ่าน

อทิธพิลไปยงั Node อื่นๆ 

ซึ่งปรมิาณดังกล่าวนี้ใช้เป็นตัวบ่งชี้อิทธิพลของตัวกลางผ่านสหสมัพนัธ์ (Correlation 

Influence) หรอือทิธพิลของตวักลาง Z บนคู่ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบ X และ Y โดยปรมิาณ

ดงักล่าวนี้จะให้ค่ามาก ก็ต่อเมื่อ สดัส่วนของปรมิาณสหสมัพนัธ์ (X,Y) นัน้สามารถทีจ่ะอธบิายได้ดว้ย  

Z ไดอ้ย่างมนีัยส าคญั ดงันัน้จงึเลอืกทีจ่ะใหค้วามส าคญัในการวเิคราะหบ์นค่า d(X,Y : Z) ทีม่ากๆ ซึ่ง

เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัอทิธพิลทีม่เีหนือองคป์ระกอบอื่นๆ ภายในโครงขา่ย 
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3.2.2 การวิเคราะหแ์บบโครงสร้างของโครงข่าย (Network Topologies  Analysis) 

น าค่าทางสถิติ ที่ได้จากแบบโครงสร้างหรอืทฤษฏีกราฟ มาใช้ในการวเิคราะห์ความเสี่ยง 

Systemic Risk ภายโครงข่าย เพื่อศึกษาสภาวะความเสี่ยงของความเชื่อมโยงระหว่างตลาด 

(Interdependent) ทีเ่กดิขึน้ ผ่าน 3 มมุมอง ไดแ้ก่ ความแขง็แรงของโครงสรา้งโครงข่าย (Robustness in 

Networks), สภาวะลุกลามภายโนโครงข่าย (Contagion in Networks) และความยดืหยุ่นในการปรบัตวั

ของโครงขา่ย (Resilience in Networks) โดยมขีัน้ตอนต่างๆในการวเิคราะห ์

3.2.2.1 แบบแผนและวิธีการสร้างความเช่ือมโยงภายในโครงข่ายตลาด
หลักทรัพย์ร ะห ว่ า งประ เทศ  ภายในภูมิภาค เอ เ ชี ยตะวันออก 
(Interdependent and Interconnectivity of East Asian Stock Market) 

น าขอ้มลู ผลตอบแทนของดชันีตลาดหุน้ จากตลาดหลกัทรพัย ์10 ประเทศ ภายในกลุ่มเอเชยี

ตะวนัออก (East Asian Stock Market) ไดแ้ก่ ฮ่องกง, อนิโดนีเซยี, ญี่ปุ่น, เกาหลใีต้, มาเลเซยี, 

ฟิลปิปินส,์ สงิคโปร,์ ไตห้วนั, ไทย และออสเตรเลยี  มาใชใ้นการสรา้งโครงข่ายแบบสหสมัพนัธแ์ยกส่วน 

(Partial Correlation Network) เพื่อท าการศกึษาพลวตัของดชันีตลาดหลกัทรพัย ์ภายในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกเพิม่เตมิ โดยการศกึษาอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัดงัต่อไปนี้ 

(1) ตลาดหุน้ภายใตก้ลุ่มประเทศในกรอบการศกึษา นัน้มชี่วงเวลาในการเปิดและปิดตลาด ไม่

พรอ้มกนั (Opening and Closing Hours)   

(2) ธุรกรรมการซือ้ขาย (Transactions) ทีเ่กดิในตลาดทีแ่ตกต่างกนันัน้ ต่างถูกด าเนินการใน

การซือ้ขายในสกุลเงนิทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจท าใหเ้กดิความผนัผวนขึน้ได้ 

จงึเป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะระบุเกณฑ์ที่ใช้ในแต่ละตลาดหลกัทรพัย์ให้มีระดับความเหมอืน 

(Degree of Similarity) หรอื ความคลา้ยคลงึกนัมากทีสุ่ด ระหว่างพลวตัทีเ่กดิขึน้ของดชันีตลาดหุน้ต่างๆ 

ในตลาดหลกัทรพัย์ ที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่ต่างกนั (Nonsynchronous) และซื้อขายกนัในสกุลเงนิที่

แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้เพื่อความเป็นเอกพนัธข์องขอ้มลู จะท าการตรวจสอบเซตของขอ้มลูต่างๆ ดว้ย

การใช้ราคา และดชันีปิดตลาดจาก Bloomberg Database ซึง่ใหบ้รกิารขอ้มลูดชันีเปิด-ปิดรายวนัของ

ตลาดหลกัทรพัย์ในแต่ละประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกค านวณให้อยู่ในรูป ค่าเงนิในประเทศนัน้ๆ 

(Local Currencies) หรอื US Dollars  
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โดย ดชันีหุ้น ที่ใช้ในงานวจิยันี้นัน้จะเลอืกน าเฉพาะสมาชกิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก  

มาพจิารณา ทัง้นี้จงึไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากใน เซตฐานขอ้มลู ของ Bloomberg ในรปูแบบขอ้มลูดชันีรายวนั 

มาใชโ้ดยค านวณใหอ้ยู่ในรปูแบบค่าเงนิในประเทศนัน้ๆ (Local Currencies)  หรอื US Dollars เพยีงแต่

ขอใหอ้ยูใ่นรปูแบบเดยีวกนัเท่านัน้ ภายใต ้ช่วงเวลา (Time period) จาก 1 มกราคม พ.ศ. 2533 จนถงึ 1 

มกราคม พ.ศ. 2556   

 ซึ่งในงานวจิยันี้เลอืกที่จะสรา้งโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ให้ออกมาอยู่ใน

รปูแบบ MST ซึง่ไมม่ทีศิทางก ากบั และรปูแบบ PCPG ซึง่เป็นโครงข่ายในรปูแบบเพลน ทีแ่สดงทศิทาง

ของการส่งผ่านอทิธพิลภายในโครงข่ายก ากบั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาความเชื่อมโยงระหว่าง

ตลาดต่อไป พร้อมกบัการน าค่าเฉลี่ยทางสถิติรายวนัมาพจิารณา พลอตกราฟวเิคราะห์ความเสี่ยงใน

รปูแบบรายไตรมาส ภายใต้การตรวจสอบโครงข่ายในกรอบช่วงเวลา (Time Period) 23 ปี โดยท าการ 

Rolling Sample Window ไปทลีะ 63 วนัท าการ หรอื 1 ไตรมาสโดยประมาณ จะไดเ้มทรกิซ์ d(X:Z) 

Network ขนาด n  n จากระดบัอทิธพิลที่องิมาจากค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial 

Correlation Coefficient) ภายในโครงข่าย PCPG และเมทรกิซข์นาด   n  n จาก ระดบัสมัประสทิธิ ์

สหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient) ภายในโครงขา่ย MST  

3.2.2.1.1 สร้าง Partial Correlation Networks ในแต่ละตลาดหลกัทรพัยด้์วยวิธี 

Partial Correlation Planar maximally filtered Graph (PCPG) 

มเีหตุผลหลกั 2 ขอ้ ทีเ่ลอืกใช้โครงข่ายสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) 

ในการอธบิายอทิธพิลของตวักลางต่างๆ ในแต่ละความเชื่อมโยงภายในระบบ 

1. โครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Networks) สามารถน ามาใช้แสดง

โครงสรา้งที่แทจ้รงิภายในระบบออกมาให้เหน็ได้ ด้วยกระบวนการแยก และกลัน่กรองขอ้มลู (Filtering 

Procedures) ซึง่เลอืกเอาเฉพาะขอ้มลูทีม่คีวามเทีย่งตรงและมนีัยส าคญัออกมา โดยการหาอทิธพิลของ

หุ้นตัวกลางที่มีล ักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น บนโครงสร้างของสหสัมพันธ์ ภายในระบบ เป็นวิธีที่

คลา้ยคลงึกนักบั วธิทีีใ่ชใ้นการศกึษาของ Mantegna (1999) ทีใ่หค้วามสนใจไปที่โครงข่ายองิสหสมัพนัธ ์

(Correlation Based Networks)   
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2. เหตุผลส าหรบัการสรา้งโครงข่ายสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) ก็

คอื ง่ายต่อการอธบิายปฏสิมัพนัธ์ที่เกดิขึน้ภายในระบบ ภายใต้การวเิคราะห์โครงข่ายสหสมัพนัธ์แยก

ส่วน จะพบว่าจ านวนปฏิสมัพนัธ์เริม่ต้น นัน้มีจ านวนทัง้หมด N(N-1)(N-2)/2 อันที่จรงิแล้วระบบ

โครงข่ายสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Networks) นัน้ในบางครัง้อาจท าใหจ้ านวนเสน้เชื่อม 

(Link) ของการเกดิปฏสิมัพนัธภ์ายในโครงข่ายเกดิน้อยกว่าค่าทีไ่ดจ้ากเมทรกิซแ์สดงปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

องคป์ระกอบ (Matrix Interaction) เมื่อน าขอ้มูลทัง้หมดที่มอียู่มาพจิารณา จะพบว่าลดลงจากจ านวน

ปฏสิมัพนัธเ์ริม่ต้น โดยกลัน่กรองเหลอืจ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ์ (Links) เพยีง 3(N-2) ทีไ่ดจ้ากใน

โครงขา่ยแบบ PCPG 

รูปแบบในการสร้างโครงข่ายสหสมัพนัธ์แยกส่วนนัน้มอียู่ 2 รูปแบบหลกัๆ ได้แก่ Partial 

Correlation Threshold Network (PCTN) และ Partial Correlation Planar maximally filtered Graph 

(PCPG)   ซึง่ในงานวจิยันี้ไดใ้ห้เหตุผลทีไ่ดเ้ลอืก วธิสีรา้งโครงข่ายแบบ PCPG มาใช ้แทนทีจ่ะเป็นวธิี

สรา้งโครงขา่ยแบบ PCTN กเ็พราะ คุณสมบตัขิองแบบโครงสรา้ง และเมทรกิซ ์ของ PCTN นัน้ขึน้อยู่กบั

ค่าของค่าคงตวั (Parameter) k อย่างมาก รวมไปถงึต้องค านวณหาค่าผลรวมของค่าถ่วงน ้าหนักในเสน้

เชื่อม (Edges) ต่างๆ ซึง่ท าใหก้ารเลอืกค่า k ทีเ่หมาะสมนัน้จงึเป็นเรื่องยาก เช่น ถ้าเลอืก k ต ่าไปกจ็ะ

ไดจ้ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Link) ทีผ่่านเกณฑน์ ามาใชใ้นการสรา้งโครงข่ายจ านวนมากจนเกนิไป 

ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อ การหาตัวกลางที่มคีวามโดดเด่นในระบบเนื่องจากปฏิสมัพันธ์ที่ได้ ภายใน

โครงข่ายมคีวามซบัซ้อนมากจนเกินไป  จงึท าให้งานวจิยัของเราเลือกที่จะใช้วิธีสร้างโครงข่ายแบบ 

PCPG แทน 

PCPG เป็นวธิทีีพ่ฒันา และประยุกต์มาจาก Planar Maximally Filtered Graph (PMFG) ทีม่ี

ขอ้ดอ้ยในเรื่องการเกดิปฏสิมัพนัธแ์บบไม่สมมาตร (Asymmetric Interactions) ภายในกลุ่มองคป์ระกอบ

ต่างๆ ของระบบ  ซึง่โครงข่าย PMFG แบบดัง้เดมินัน้เป็นวธิสีรา้งโครงข่ายที่องิสหสมัพนัธ์ (Correlation 

Based Network) แต่ โครงขา่ยรปูแบบ PCPG นัน้ไดด้ดัแปลงโดยเปลีย่นจากการหาเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์

ไปเป็นหาเมทริกซ์สหสัมพนัธ์แยกส่วน (Partial Correlation Matrix) แล้วจึงน าไปสร้างโครงข่าย

สหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlation Network) ผ่าน Algorithm ต่างๆในล าดบัต่อไป  ซึง่ Algorithm 

เหล่านัน้ แสดงไว้อยู่บน www.fna.fi ซึ่งงานวจิยันี้จะน าวธิสีรา้งโครงข่าย PMFG แบบดัง้เดมิมา

ประยกุตใ์ช ้โดยน าค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วนมาใชแ้ทนค่าสหสมัพนัธ์ เพื่อน าไปใชใ้นการสรา้งโครงข่ายจาก
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ปฏสิมัพนัธ ์(Interactions) ทีเ่กดิขึน้ ภายในความเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ (Element Pairs) 

ทีม่ลีกัษณะปฏสิมัพนัธ์ไม่สมมาตรแฝงอยู่ โดยผลลพัธท์ี่ได้จะแสดงผลออกมาอยู่ ในรปูแบบโครงข่าย

แสดงทศิทางของความเชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบ (Directed Graph) ภายใต้รปูแบบใหม่ดงักล่าวทีว่่า

มานัน้ มชีื่อเรยีกว่า  PCPG  พรอ้มกนัประมวลผลหาค่าสถติทิี่ส าคญัของแบบโครงสรา้งของโครงข่าย

ออกมาดว้ย อาทเิช่น CheiRank, PageRank เป็นตน้  

โดยกระบวนการสรา้งโครงข่ายนัน้ เริม่จากการหาอทิธพิลแฝงของตวักลาง z ภายในความ

เชื่อมโยงระหว่างองคป์ระกอบต่างๆ (Correlation Influence) หรอื d(X,Y : Z)  โดยก าหนดให ้     d(X : 

Z) เป็น อทิธพิลแฝงของตวักลาง z โดยเฉลี่ย ภายในความเชื่อมโยง ระหว่างองค์ประกอบ X และ 

องคป์ระกอบต่างๆทีเ่หลอืภายในระบบ ซึง่มคี่าเป็นไปตามสมการที ่3.10 

 

 (   )  〈 (     )〉         (3.10) 

 

หมายเหตุ: สิง่ทีน่่าสนใจกค็อืโดยทัว่ไปแลว้ d(X : Z)  d(Z : X) 

โดยการสรา้งโครงข่าย PCPG ขึ้นนัน้ จะเรยีงล าดบัจากค่าเฉลี่ยอิทธพิลสหสมัพนัธ์ของ

ตวักลางองคป์ระกอบ  z หรอื d(X : Z) ตามล าดบัทีล่ดลง เป็นไปตามระเบยีบแบบแผนในการสรา้ง

โครงข่าย ซึง่เริม่จากการพจิารณาโครงข่ายทีว่่างเปล่า ทีม่าพรอ้ม N องคป์ระกอบ (Vertices) โดยเริม่

จากการใส่ล าดบัรายการ d(I : J) คอืใส่เสน้เชื่อมความสมัพนัธแ์บบบอกทศิทาง (Directed Link) จาก 

JI ภายใต้ข้อจ ากดัของโครงข่ายที่อยู่ในรูปแบบเพลน (Planar) ซึ่งก็คอืสามารถสร้างเส้นเชื่อม

ความสมัพนัธ ์ระหว่างองคป์ระกอบ (Node) ต่างๆไดโ้ดยทีไ่มเ่กดิ Link Crossing ขึน้ภายในโครงขา่ย 

ถ้าค่า d(X : Z)  d(Z : X) ผลทีต่ามมาคอืเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Link) ZX จะถูกน ามา

พจิารณาครอบคลุมในโครงข่าย PCPG เพยีงเส้นเดยีว โดยจะไม่แสดงเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์ (Link) 

จากXZ อกี เพื่อทีจ่ะหลกีเลีย่งการเกดิเสน้เชื่อมจ านวนหลากหลายเสน้ (Multiple Links) จนเกนิไป 

ซึง่กระบวนการกกัเกบ็ขอ้มลู (Information) นัน้จะถูกแสดงออกมาอยู่ในรูปทศิทาง (Direction) ของการ
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ส่งผ่านอทิธพิลผ่านทางตวัแปรอสิระ พรอ้มกบับอกขนาดของระดบัอทิธพิล ( Influence) ในการส่งผ่าน

ประกอบ  

ภายในโครงข่าย PCPG จะมจี านวนเส้นเชื่อมความสมัพนัธ ์(Links) ทีแ่น่นอน คอื 3(N-2) 

ส าหรบัระบบทีม่ ีN องคป์ระกอบ แต่อย่างไรกต็าม PCPG กลบักลายเป็นกระบวนการกลัน่กรองขอ้มลูที่

ค่อนข้างรุนแรงจากจ านวนปฏิสัมพันธ์เริ่มต้นในเมทริกซ์สหสัมพันธ์แยกส่วน(Original Partial 

Correlation Coefficients) ขนาด N(N-1)(N-2)/2 และเหลอืเพยีง 3(N-2) ภายหลงัเมื่อสรา้งโครงข่าย

เสรจ็สมบูรณ์ ซึง่ขอ้มูลดงักล่าวท าหน้าที่เป็นตวับรรยายถงึโครงสรา้งหลกัของระบบ และสะทอ้นให้เหน็

ถงึคุณสมบตัขิองสหสมัพนัธ ์(Correlation Properties) ทีเ่ป็นตวัควบคุมโครงสรา้งของระบบ แมว้่าจะมี

การลดลงของขอ้มูล (Information) อย่างรุนแรงก็ตามท ี อนัที่จรงิแล้ว PCPG เป็นวธิใีนการสร้าง

โครงข่ายผ่านกระบวนการกลัน่กรองข้อมูล (Filtering) ที่รุนแรงภายใต้เงื่อนไขการเกิดปฏสิมัพนัธ ์

(Interactions) ระหว่างองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างออกไปจากวธิดี ัง้เดมิ โดยทีก่ระบวนการดงักล่าวนี้จะเกบ็

ขอ้มลู (Information) ไวใ้นตวัแทน 3(N-2) จากค่าสหสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial Correlations)   

3.2.2.1.2 สร้างโครงข่ายต้นไม้ (Tree) ขึ้นภายตลาดหลกัทรพัยภ์มิูภาคเอเชีย

ตะวนัออกด้วยวิธี Minimum Spanning Tree (MST)  

ในงานศกึษานี้เลอืกที่จะใช้ วธิกีารวเิคราะห์โดยใช้กรอบเวลา (Rolling Window Analysis) 

Period ละ 1 ปี หรอื 250 วนัท าการ ในการวเิคราะห์ โดยทีเ่ริม่จากการหาเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ภายใน

ภมูภิาคดงักล่าว ซึง่เป็นไปตาม สมการที ่3.11 

 (   )  [

     
   
     

]

  

    (3.11) 

หลงัจากนัน้จงึน ามาประมวลผลผ่านชุดค าสัง่ (Algorithm) ที่ใช้ในการสรา้งโครงข่าย แบบ

โครงขา่ยองิสหสมัพนัธ ์โดยแสดงผลออกมาในรปูแบบ Minimum Spanning Tree (MST) ซึง่ถูกเขยีนขึน้

เพิม่เตมิโดยโปรแกรม MATHEMATICA ซึ่งถูกเผยแพร่อยู่ในส่วนของขอ้มูลเพิม่เตมิ (Supporting 

Information) บน www.fna.fi  พรอ้มกนันี้ยงัประมวลผลหาค่า Centrality Metrics อาทเิช่น Average 

Shortest Path และ Betweenness Centrality ซึง่เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบัความเป็นศูนยก์ลาง ภายในแบบ

โครงสรา้งของโครงข่ายออกมาด้วย  เพื่อที่จะได้น ามาตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิของระดบัอทิธพิลของหุ้น

ต่างๆ และพลอตกราฟแสดงการวดัความเสีย่งในช่วงกรอบเวลาระยะสัน้ 63 วนัท าการ หรอื 1 ไตรมาส 
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โดยประมาณ ผ่านทางกระบวนการวเิคราะห์พลวตัของค่าสถติภิายในโครงข่าย (Dynamical Network 

Analysis) ภายใตก้ารวเิคราะหด์งักล่าวนี้ จะน าการวเิคราะหโ์ครงข่ายในกรอบเวลาระยะสัน้ (Short Time 

Window) ในกรอบ 3 เดอืน ผ่านขอ้มลูรายวนั (Trading Days) มาท าการวเิคราะหแ์นวโน้มของความ

เสี่ยงจากผลลพัธ์ที่ได้จากพลวตัดงักล่าว ซึ่งผลลพัธ์ทีไ่ด้ค่อนขา้งทีจ่ะให้ผลลพัธส์ม ่าเสมอ (Persistent) 

ตลอดช่วงเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา  

ถึงแม้ว่าจากงานวิจยัในอดีตมกัจะนิยมหาข้อเท็จจรงิผ่านการวดัค่าเฉลี่ยของสหสมัพนัธ ์

(Average Raw Correlation) ภายในกลุ่มหุน้ต่างๆโดยใหค้วามสนใจไปทีก่รอบเวลา (Time Window) 

ระยะยาว ซึง่อยูใ่นช่วงระยเวลา 200 ถงึ 500 วนั เพื่อทีจ่ะลดปญัหาความแปรปรวนทางสถติ ิ(Statistical 

Variation) อยา่งไรกต็ามในงานวจิยัของเรานี้เลอืกทีจ่ะใช ้กรอบเวลา (Time Window) ในระยะสัน้ 63 วนั

ท าการ (1ไตรมาส) เป็นกรอบเวลา (Time Window) โดยจากผลการศกึษาของ Kenett et al. (2002) 

พบว่าการใชก้รอบเวลาระยะสัน้ (Short Time Windows) 63 วนัท าการ (1ไตรมาส) นัน้สามารถควบคุม

ผลกระทบจากปญัหาอนัเน่ืองมาจากความแปรปรวนไดเ้ป็นอยา่งด ีพรอ้มกบัเป็นประโยชน์ต่อการอธบิาย

พลวตัของเหตุการณ์ในภูมภิาคดงักล่าว (Localized Event) ได้ดกีว่าการน าค่าสถติริายปีมาวเิคราะห์ 

เนื่องจากการใชก้รอบเวลา (Time Window) ระยะยาว นัน้ ไมส่ามารถวเิคราะหผ์ลและตคีวามออกมาไดด้ี

และชดัเจนเท่ากบักรอบเวลา (Time Windows) ระยะสัน้ นอกจากนี้อตัราการเปลีย่นแปลงของดชันีวดั

ความเสีย่งในรปูแบบต่างๆนัน้ค่อนขา้งที่จะมกีารเคลื่อนที่อย่างรวดเรว็  และมขีนาดการเปลีย่นแปลงใน

ระดบัทีสู่ง ดงันัน้การใชก้รอบระยะเวลา 63 (1 ไตรมาส) จงึเป็นทางเลอืกทีด่ทีางหนึ่ง ทีจ่ะท าใหเ้ขา้ถงึ

มมุมองความเสีย่งในช่วงขณะเวลาใดๆไดด้กีว่าการใชก้รอบเวลาระยะยาว  

3.2.2.2 วดัความเส่ียง Systemic Risk ของตลาดหลกัทรพัยภ์ายในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกผา่น 3 มุมมอง ซ่ึงได้แก่ ความแขง็แรงของโครงสร้างโครงข่าย 
(Robustness), สภาวะลุกลามภายโนโครงข่าย (Contagion) และความ
ยืดหยุ่นในการปรบัตวัของโครงข่าย (Resilience) 

3.2.2.2.1 วิเคราะหค์วามแขง็แรงของโครงสร้างโครงข่าย (Robustness) 

เริม่แรกจะอธบิายก่อนว่า Robustness นัน้ คือ ความสามารถของโครงข่ายที่จะด าเนิน

ฟงัก์ชนัการท างานต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง ถงึแมว้่าเมื่อใดกต็าม จะม ีNodes หรอื Edges ใดๆ ถูกก าจดั

ออกจากระบบไปกต็าม 
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ประเด็นที่ได้รบัความสนใจอย่างมากในเรื่อง Robustness ก็คอืการน าความรูค้วามเข้าใจ

ทางดา้นสาขา Network Science มาประยุกต์ใช้ โดยท าการศกึษาผ่านรปูแบบการกระจายตวัของระดบั

ความเชื่อมโยงในแต่ละNode (Degree Distribution) ซึง่ในงานวรรณกรรมปรทิศัน์ต่างๆ พบว่ารปูแบบ

การกระจายตวัของ Degree ทีม่รีปูแบบเป็น Right-skewed  Heavy Tail  หรอื Fat Tail นัน้จะท าให้

โครงข่ายดงักล่าวมลีกัษณะเป็นไปตามโครงสรา้งแบบ Scale-free หรอื Power-law Distribution นัน่เอง 

โดยทีภ่ายในโครงข่ายเหล่านัน้ Node ส่วนใหญ่จะมรีะดบั Degree ทีต่ ่า ในขณะที่ Node ส่วนน้อยนัน้จะ

มรีะดบั Degree ทีส่งู ในขณะทีช่่วงการกระจายตวัของ Degree ทีม่ชี่วงการกระจายตวัทีห่ลากหลายกว่า 

มกัจะพบอยู่ภายในโครงข่ายที่มรีูปแบบการกระจายตวัแบบปกติเท่านัน้ ได้แก่ Social System และ 

Natural System เป็นต้น อย่างไรก็ตามโครงข่ายที่พบว่ามกีารกระจายตวัในรูปแบบ  Scale-free 

Networks นัน้มกัพบอยู่ในโครงข่ายทางการเงนิ (Financial Networks) ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึได้น า

โครงข่ายของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก มาท าการศกึษารูปแบบการกระจายตวัของระดบัความ

เชื่อมโยงในแต่ละNode (Degree Distribution)  เพื่อพจิารณาโครงสรา้งและคุณสมบตัทิางด้านความ

แขง็แรง  ซึง่ภายใต้กรอบการศกึษาในงานวจิยันี้จะตรวจสอบว่า การกระจายตวัในรปูแบบ ความถี่ของ

จ านวนDegree และขนาดDegree เป็นไปตาม ลกัษณะการกระจายตวัแบบ Scale-free Structure หรอื 

Power-law Distribution ดงัแสดงในภาพที่ 32 หรอืสอดคลอ้งตามสมการที่ 3.12 ซึง่แสดงรปูแบบการ

กระจายตวัแบบ Power-law Distribution หรอืไม ่ 

 ( )       ส าหรบั x xmin      (3.12) 

ก าหนดให ้ C เป็นค่าคงทีใ่ดๆ และ  เป็นระดบัDegree ของ Power Law ซึง่ในรปูแบบ 

Real Graph นัน้จะมคี่า  อยู่ในช่วง  23 ในขณะที ่ x แทนดว้ยระดบั Degree ของการเชื่อมต่อ 

(จ านวน Link  ทีเ่ชื่อมต่อกบั Nodeใดๆ)  และ p(x) แทนความน่าจะเป็นของระดบักระจายตวัของ 

Degree ภายในโครงขา่ย 

อยา่งไรกต็ามเมือ่ท าการแปลงสมการใหอ้ยูใ่นรปู log-log Plot แลว้จะไดส้มการดงัต่อไปนี้

   ( )                 (3.13) 
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โดยสมการทีไ่ดน้ัน้มลีกัษณะคลา้ยกบัสมการเชงิเสน้ ในรปู  y = ax + b  ภายหลงัการปรบั

สมการที ่3.12 

นอกจากนี้ยงัสามารถท าการทดสอบผ่านรูปแบบการกระจายตวัของ Degree  ณ ระดบั 

Alpha ทีแ่ตกต่างกนั (ในหน่วย Log Scale) ดงัแสดงในสมการที ่3.13 ซึง่ถ้าโครงข่ายทีท่ าการศกึษา

ให้ผลการพลอตอยู่ในลกัษณะเป็นเส้นตรง  ดงัแสดงในภาพที่ 33  นัน้ก็จะท าให้โครงข่ายดงักล่าวมี

ลกัษณะเป็นโครงขา่ยแบบ Small World Network  

ภาพท่ี 32 แสดงตวัอย่างการกระจายตวัในรปูแบบ Power-law  Distribution (แกน Y แทนด้วยจ านวน Degree 
และแกน X แทนด้วย Degree)  

 

ทีม่า:http://www.networkscience.org/powerlaw_scalefree_node_degree_distribution.html 
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ภาพท่ี 33 แสดงการกระจายตวัของDegree สะสม ในโครงขา่ยท่ีแตกต่างกนั ระหวา่ง degree k กบั ความถ่ี

สะสมของความน่าจะเป็น (The Cumulative Probability Distribution) 

 

ทีม่า: http://economics.mit.edu/files/4624 

โดยภายในโครงข่ายแบบ Scale-free Networks นัน้ จะแสดงใหเ้หน็ถงึโครงสรา้งทีค่่อนขา้ง

แขง็แรงต่อ Random Disruptions หรอื Random Shock ออกมา เพราะว่า Node ส่วนใหญ่นัน้ จะมรีะดบั 

Degree ทีต่ ่า  ในขณะที่ Node ส่วนน้อยนัน้จะมรีะดบั Degree ที่สูง และเมื่อใดกต็ามที่เราท าการแยก 

Nodeใดๆ ออกไปจากโครงข่ายในรปูแบบสุ่ม กจ็ะมแีนวโน้มอย่างมากทีจ่ะสุ่มมาเจอ Node ทีม่ ีDegree 

ต ่าๆ แทนที่จะเป็นNode ที่มรีะดบั Degree สูงๆ แต่อย่างไรก็ตามโครงข่าย Scale-free Networks 

อาจจะตกสู่สภาวะทีเ่ผชญิกบัความอ่อนแอ ต่อการเกดิ Shock แบบเฉพาะเจาะจง หรอือาจท าใหฟ้งัก์ชนั

ในระบบเกดิการหยดุชะงกั จนส่งผลกระทบโดยตรง ต่อ Node ทีม่รีะดบั Degree อยู่ในระดบัสูง ซึง่Node 

ทีม่ ีDegree สงูๆ นัน้เปรยีบเสมอืนเป็นศูนยก์ลางของโครงข่ายนัน่เอง  

รปูแบบการกระจายตวัแบบ Power Law Distribution ทีไ่ดจ้ากศกึษา ดงัแสดงใหเ้หน็ภายใน 

ภาพที ่ 32 เป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าโครงสรา้งภายในโครงข่ายมคีวามแขง็แรง แต่อย่างไรกต็ามกย็งัมี

ความเปราะบางแฝงอยู่ (Robust yet Fragile) ภายในโครงข่าย จงึท าใหพ้จิารณาได้ว่าระดบัความ

เชื่อมโยงภายในภูมภิาคดงักล่าว อาจเป็นได้ทัง้ตวัดูด Shock (Shock Absorbers) อนัเนื่องมาจากมี

ความแขง็แรงของโครงสรา้ง และอาจเป็นตวัขยาย Shock (Shock Amplifiers) ที่เกดิขึน้จากความ
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เปราะบางทีแ่ฝงอยู่ภายใน Node ทีม่ ีDegree สูงๆ หรอืมจีุดพลกิผนั (Tipping Point) ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็น

ตวัแบ่งแยกทัง้ 2 Regime ดงักล่าวออกจากกนั เรยีกคุณสมบตัขิองโครงข่ายดงักล่าวว่า Small-world 

Network 

ในขณะทีโ่ครงข่ายทีพ่บว่ามกีารกระจายตวัในรปูแบบ Scale-free Networks นัน้มกัพบอยู่ใน

โครงข่ายทางการเงนิ (Financial Networks) อันที่จรงิแล้ว กระบวนการควบคุมความแข็งแรง 

(Robustness) ของโครงสร้างภายในโครงข่ายนัน้ ได้รบัอิทธพิลอย่างมากมาจากกระบวนการควบคุม

ระดบั Betweenness Centrality และ Closeness  Centrality ในขณะทีร่ะดบัความส าคญั และความเป็น

ศูนยก์ลางของระบบสามารถพจิารณาไดจ้ากระดบั Betweenness Centrality, Closeness  Centrality 

และ Eigenvector Centrality ซึง่มนีิยามดงัต่อไปนี้ 

Betweenness Centrality  

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานัน้จะเหน็ว่าศาสตรท์างด้าน Network เริม่ที่จะไดร้บัความสนใจจาก

นักเศรษศาสตรเ์ป็นอย่างมาก ซึ่งในงานวจิยัของเราก็ได้เลง็เหน็ความส าคญัและน าศาสตรด์งักล่าวมา

ประยุกต์กบัโครงข่ายของตลาดทุน โดยเฉพาะการวดัระดบัความเป็นศูนย์กลางของระบบ (Centrality)  

ซึง่หนึ่งในวธิดีงักล่าวกค็อืการวดัระดบั Betweenness Centrality ทีม่กัน ามาใชป้ระโยชน์ในการแก้ปญัหา

ภายในมุมมองโครงข่ายที่ซบัซ้อน (Complex Networks) ไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายทางชวีภาพ, Social 

Networks, การขนส่ง และโครงขา่ยทางการเงนิ เป็นตน้ 

Betweenness Centrality เป็นมาตรทีใ่ชใ้นการวดัระดบัความเป็นศูนยก์ลางขององคป์ระกอบ 

(Centrality) ภายในโครงข่าย ซึ่งนิยามของ Betweenness Centrality คอื จ านวนครัง้ของ Directed 

Shortest Paths ซึ่งเป็นเส้นทางในการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ในทุกๆ คู่ ของ Node ที่เคลื่อนที่ผ่าน 

Node ดงักล่าวไปยงั Node อื่นๆทีเ่หลอืภายในโครงข่าย หรอืถูกพจิารณาใหอ้ยู่ในฐานะทีเ่ป็น สะพานใน

การเชื่อมโยงระหว่างสอง Nodeใดๆ ในรปูแบบ Shortest Path ดงัแสดงในภาพที่ 34 โดยที ่Nodeใด ยิง่

มคี่า Betweenness Centrality มาก จะท าให ้ Node ดงักล่าวนัน้มคีวามส าคญัต่อระบบมากขึน้ดว้ย

เช่นกนั ดงันัน้ในงานวจิยันี้จะน าการวดัระดบัBetweenness Centrality มาพจิารณาระดบัความความเป็น

ศูนย์กลางของตลาดหุ้นภายในภูมภิาคใดๆ ร่วมกบัการพจิารณา ค่า Closeness  Centrality และ 

Degree ในการเชื่อมโยง   

http://en.wikipedia.org/wiki/Betweenness_centrality
http://en.wikipedia.org/wiki/Closeness_centrality
http://en.wikipedia.org/wiki/Betweenness_centrality
http://en.wikipedia.org/wiki/Closeness_centrality
http://en.wikipedia.org/wiki/Betweenness_centrality
http://en.wikipedia.org/wiki/Closeness_centrality
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ภาพท่ี 34 แสดงตวัอยา่ง Betweenness 

 

ทีม่า: www.fna.fi 

ในแง่ของการใชป้ระโยชน์นัน้ Betweenness Centrality และCloseness  Centrality สามารถ

น ามาใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลายกว่าการวดัเพยีงแค่ค่า Connectivity  โดยทีม่ปีระโยชน์ทัง้ในแง่การวดั

ระดบัข้อมูลที่ส่งผ่านใน Node ต่างๆ และความส าคญัของตัว Node ดงักล่าวเอง ซึ่งในส่วนของ 

Betweenness Centrality และCloseness Centrality นัน้สามารถที่จะน ามาวดัผลกระทบโดยรวม 

(Global Effect) ที่เกดิขึน้กบัโครงข่ายได้ แทนที่จะสามารถวดัผลกระทบได้แค่เพยีงระดบัอนุภูมภิาค

ภายในโครงขา่ย (Local Effect) เหมอืนดงัเช่นค่า Connectivity   

โครงข่ายทีม่ ีBetweenness Centrality อยู่ในระดบัสูงนัน้ โดยส่วนมากแลว้จะพบอยู่เพยีงใน

ไม่กี่ Node ภายในโครงข่าย ซึง่ยิง่ค่าดงักล่าวมคี่าสูง ยิง่บ่งบอกว่า Node นัน้มบีทบาทอย่างมากภายใน

โครงข่าย โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสาร หรือข้อมูลกับNode ต่างๆ หรือบ่งบอกถึง

ความสามารถในการยกระดบัขึน้ เป็นศูนยก์ลางภายในภูมภิาคนัน่เอง ในทางตรงกนัข้าม ถ้าพบว่าค่า 

Betweenness Centrality อยู่ในระดบัต ่า มอียู่เพยีงในไม่กี่Node ก็เป็นตวับ่งชี้ได้ว่า ในทุกๆNodeนัน้มี

ระดบัความส าคญัภายในโครงขา่ยเท่าๆกนั หรอื มเีสน้ทาง Shortest Paths ทีห่ลากหลายออกไป ภายใน

ส่วนต่างๆของโครงข่าย ดงันัน้ค่า Betweenness Centrality ภายในโครงข่าย จงึเป็นตวัแทน (Proxy) ที่

ส าคญัในการบ่งชี้ว่า ภายในโครงข่ายดงักล่าวมคีวามแขง็แรงเพยีงใด ต่อ Shock  แบบสุ่ม (Random 

Vertex or Edge Removals) ในขณะทีภ่ายในโครงข่ายแบบ Small World Network นัน้การก าจดั Node 

หรอืเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Edge) ทีม่รีะดบั Betweenness Centrality สูงออกไปนัน้ หมายความว่า 

การส่งสารในแต่ละคู่ของNode ภายในโครงข่าย ถูกตดัขาดออกจากกนั ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อ

โครงขา่ย เนื่องจากในแต่ละ Node ตอ้งปรบัเปลีย่นไปใชช้่องทางในการส่งสาร (Information) ทางอื่น ทีม่ ี

ระยะทางในการส่งสารทีย่าวขึน้กว่าเดมิ ในขณะทีภ่ายในโครงข่ายทีม่ฐีานนิยมของระดบั  Betweenness 

http://en.wikipedia.org/wiki/Closeness_centrality
http://en.wikipedia.org/wiki/Closeness_centrality
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Centralities ของ Node ต่างๆ อยูใ่นระดบัต ่านัน้ กลบัมคีวามอ่อนไหวอยา่งมาก ต่อการเกดิ Shock แบบ

สุ่ม (Random Vertex or Edge Removals)  

Betweenness Centrality ของNode หรอืเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Edge)ใด ภายในโครงข่าย 

ทีไ่ม่สามารถทีจ่ะเป็นตวักลางส่งขอ้มลู (Information) ต่างๆ หรอืไม่สามารถยกระดบัขึน้เป็นศูนยก์ลาง

ภายในโครงข่ายได ้จะท าให้Node หรอืเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Edge) ดงักล่าวนัน้เกดิการส่งผ่านความ

ผนัผวนระหว่างกนัขึน้ อย่างไรก็ตามภายในโครงโครงข่ายใดๆ ที่มรีะดบั  Betweenness Centrality 

ใกลเ้คยีงกนัในแต่ละNode เป็นส่วนมาก และจ านวนNode ทีม่รีะดบั Betweenness Centrality สูง เป็น

เพยีงส่วนน้อยนัน้ พบว่า ระดบัความผนัผวนของเส้นทาง ระหว่างNode หรอืเส้นเชื่อมความสมัพนัธ ์

(Edge)  ต่างๆภายในโครงข่ายดังกล่าว ยิ่งอยู่ในระดับสูงขึ้น หรือมีความเปราะบางมากกว่า Low 

Degree Node นัน้เอง จงึเป็นตวัเผยใหเ้หน็ถงึความอ่อนแอต่อการโจมตแีบบเฉพาะเจาะจง (Targeted 

Attacks) เนื่องจาก เมื่อใดกต็ามที ่Node ทีท่ าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางภายในโครงข่าย นัน้ถูกก าจดัออกไป 

จะส่งผลเสียหายต่อกระบวนการท างานของฟงัก์ชนัภายในระบบ สรุปก็คือยิง่จ านวน Betweenness 

Centrality ทีม่คี่าสูงมจี านวนน้อย ยิง่มคีวามแขง็แรง (Robust) ต่อ Shock  แบบสุ่มมาก แต่จะมคีวาม

เปราะบางต่อ การโจมตแีบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Attacks) โดยตามธรรมชาตขิองค่า Betweenness 

Centrality นัน้มกัมคีวามสมัพนัธก์บัค่า Average Shortest Path Length   

Closeness  Centrality 

Closeness Centrality ใชใ้นการบ่งบอกความส าคญั ในฐานะทีเ่ป็นศูนยก์ลางภายในโครงข่าย

ดงักล่าวนัน้ ซึง่ Nodeใด ยิง่มรีะยะทางสัน้ทีสุ่ด ในการเชื่อมโยงไปยงัทุกๆ Node ทีเ่หลอืภายในโครงข่าย 

ยิง่บ่งบอกไดถ้งึความส าคญัของ Nodeนัน้ ผ่านระดบัความใกลช้ดิกนัภายในโครงข่าย (Closeness) โดย

ทีส่ามารถพจิารณาไดจ้ากค่า Average Shortest Path ดงัแสดงในสมการที ่3.14 ซึ่งเป็น ค่าเฉลี่ย

เสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดของ Node ใดๆ ในการเคลื่อนทีไ่ปทัว่ทัง้โครงขา่ย หรอืกล่าวคอืเป็น ค่าเฉลีย่ของความ

ยาวของเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดจาก Node ใดๆ ไปยงั Nodeอื่นๆ ทีเ่หลอืภายในโครงข่าย ดงัแสดงในภาพที ่

35  

http://en.wikipedia.org/wiki/Closeness_centrality
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ภาพท่ี 35 แสดงตวัอย่าง Closeness 

 

ทีม่า: www.fna.fi 

โดยที ่สมการ Average Shortest Path มรีปูแบบดงัต่อไปนี้ 

    
 

 (   )
 ∑ ∑           (3.14) 

โดย dij เป็น Shortest path ภายในโครงขา่ยส าหรบัNode i ใดๆไปยงัNodeทีเ่หลอื j และ n 

แทนจ านวนของNodeภายในโครงข่าย 

โดยที ่ Nodeใด มคี่า Average Shortest Path ต ่า จะยิง่ท าให้ Node นัน้มคีวามส าคญั หรอื

เขา้ใกลร้ะดบัความเป็นศูนยก์ลางของระบบมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้ค่า Closeness  ยงัสามารถน ามาใช้เป็น

มาตรในการวดัอตัราเรว็ที ่Nodeใดๆ จะสามารถแพร่กระจายขอ้มลู จาก Node หนึ่งไปสู่ Nodeอื่นๆที่

เหลอืภายในโครงขา่ย   

อนัที่จรงิแล้ว Average Shortest Path เป็นมาตรวดัระยะทางในการเคลื่อนที่ไปยงั 

Distributed Network ภายใต้ขอ้ก าหนดที่โครงข่ายมคีวามเชื่อมโยงกนัในแต่ละNodeนัน้ ค่า Average 

Shortest Path จะมคี่าเพิม่สูงขึน้ กต่็อเมื่อโครงข่ายใดๆ ก าลงัเผชญิกบัการหยุดชะงกัขึน้ (Disruptions) 

ภายในโครงข่าย อนัเนื่องมาจาก Links หรอื Nodes ใดๆถูกลบออก หรอืหายไปจากโครงข่าย โดยทีใ่น

สภาวะปกตนิัน้ Nodeใดๆ หรอืความเชื่อมโยงต่างๆ เหล่านัน้จะถูกสรา้งตวัขึน้ในรปูแบบ Shortest Path 

ภายในโครงข่ายได ้ก่อนทีจ่ะเกดิการหยุดชะงกั (Disruptions) ขึน้จนท าให้ Shortest Path มรีะยะทีย่าว

ขึน้กว่าเดมิ อนัเนื่องมาจากการที่ Nodes หรอื Links ต่างๆ เหล่านี้ถูกก าจดัออกไปจากโครงข่าย 

อย่างไรก็ตามถ้าฟงัก์ชนัการท างานของโครงข่ายดงักล่าวหยุดชะงกัอย่างรุนแรงหรอืเกดิการแตกแยก 

(Fragmented) แล้ว จะท าให้ Shortest Paths ระหว่างNodeใดๆที่ถูกแยกออกไปจากโครงข่าย 

(Fragmented Nodes) และNodeทีเ่หลอือื่นๆ มคี่าเขา้สู่ Infinity จนท าใหค้่า Average Shortest Path มี

ค่าเขา้สู่ Infinity ด้วยเช่นเดยีวกนั จงึท าให้การจ าลองโครงข่ายทางการเงนิ ภายในภูมภิาคเอเชยี
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ตะวนัออก นัน้สามารถน าค่า Average Shortest Path มาพจิารณาว่าโครงข่ายดงักล่าวเกดิการแตกหกั 

(Fragment) หรอืฟงักช์นัการท างานของตลาดหุน้ นัน้หยดุชะงกัแลว้หรอืไม ่

นอกจากนี้ยงัสามารถน าค่า Centrality Metric ในรปูแบบการวดั Closeness Centrality  มา

วเิคราะหค์วามเสีย่ง Systemic Risk  ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกไดเ้ช่นเดยีวกนั โดยน ามาพจิารณา

ในแง่ของความแขง็แรงของโครงข่ายทางการเงนิ ผ่านทางค่าเฉลี่ยของ Average Shortest Path ซึ่ง

เมื่อใดกต็ามทีค่่าเฉลีย่ Average Shortest Path ทะยานขึน้อย่างรุนแรง นัน้จะเป็นช่วงที่ High Degree 

Nodes ก าลงัเผชญิกบั Targeted Shock ทีเ่กดิขึน้ จนท าให ้Node ดงักล่าวเกดิความอ่อนแอ และเป็นบ่อ

เกดิของการขยายผลกระทบจาก Shock (Amplifier Shock) ขึน้ในทีสุ่ด นอกจากนี้ยงัส่งผลท าให ้Node 

ต่างๆ ต้องเคลื่อนที่ในระยะทางที่ยาวขึ้น เพื่อที่จะเคลื่อนที่ผ่านไปยงั Nodeในอื่นๆ ภายในโครงข่าย 

พรอ้มกนันี้ยงัไดท้ าการพจิารณาความอ่อนแอทีเ่กดิขึน้ภายใน Small World Network ต่อการถูกโจมตี

โดย Shock แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Attack)  

คณุสมบติัของ Small-world Networks 

Small-world Networks เป็นโครงข่ายทีป่ระกอบไปดว้ยกลุ่มย่อยภายในโครงข่าย (Cliques) 

และส่วนที่เหลอืทีอ่ยู่รอบกลุ่มย่อยภายในโครงข่าย โดยส่วนใหญ่แล้ว ภายในโครงข่ายเหล่านี้กลุ่มย่อย

ภายในโครงข่าย (Cliques) มกัจะใหค้่า Clustering Coefficient อยู่ในระดบัทีสู่งมาก ซึง่บ่งบอกถงึระดบั

การจบักลุ่มกนัตัง้แต่ 3 องค์ประกอบขึน้ไป นอกจากนี้ในแต่ละคู่ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่าง Node 

จะต้องมอีย่างน้อยหนึ่งเสน้ทางในการเชื่อมโยง ทีใ่หร้ะยะทางในการเชื่อมโยงที่ส ัน้ (Short Path) ทีสุ่ด 

ดงันัน้ในโครงขา่ยในรปูแบบดงักล่าว จงึมคีุณสมบตัทิี่ท าใหค้่า Mean-Shortest Path Length อยู่ในระดบั

ทีต่ ่า และองค์ประกอบภายในโครงข่ายทีม่รีะดบัความเชื่อมโยงอยู่ในระดบัสูง (High Degree Nodes) 

หรอื Hubs เหล่านี้จะท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการเชื่อมโยงเสน้ทางในการเคลื่อนทีใ่นรปูแบบ Short Path 

Lengths ซึง่เปรยีบ High Degree  Nodes เสมอืนศูนยก์ลางในการลงทุนภายในภูมภิาค ซึง่ในงานวจิยันี้

จะน าคุณสมบตัขิอง Mean-Shortest Path Length ภายใน Small-world Networks มาพจิารณาระดบั

ความแขง็แรง และอ่อนแอต่อ Shock แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Attack) ภายในโครงข่ายตลาด

หลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก โดยพจิารณาว่าระดบั Mean-shortest Path Length เกดิการเปลีย่นเฟสจาก

ระดบัMean-shortest Path Length ต ่า ไปสู่ระดบัMean-shortest Path Length สูง ในช่วงเวลาใด ซึง่จะ

http://en.wikipedia.org/wiki/Degree_%28graph_theory%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Degree_%28graph_theory%29
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mean-shortest_path&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mean-shortest_path&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mean-shortest_path&action=edit&redlink=1
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เป็นตวับ่งชีว้่าโครงสรา้งภายในระบบไดเ้ปลีย่นจากแขง็แรงแต่เปราะบาง (Robust yet Fragile) ไปสู่

สภาวะเปราะบาง และถูกโจมตดีว้ย Shock แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Attack) ภายในตลาดหุน้ใดๆ 

ทีม่รีะดบัความเป็นศูนยก์ลางภายในโครงขา่ยตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก หรอืระดบัความเชื่อมโยง 

(Degree) อยูใ่นระดบัสงู  

การวิเคราะหค์วามแขง็แรง (Robustness) ภายในโครงข่าย Small World Network 

เมื่อพจิารณา Shock แบบสุ่ม ภายในโครงข่าย Small World Network ซึง่มรีูปแบบการ

กระจายตวัของ Degree แบบ Power law นัน้พบว่าโอกาสทีจ่ะก าจดั Random Node ออกไปในรปูแบบ

สุ่ม จนเป็นสาเหตุท าให้ Mean-shortest Path Length นัน้เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ นัน้เป็นไปได้ยาก 

เนื่องจากว่า ภายใต้รปูแบบการกระจายแบบ Power law นัน้จะพบว่าจ านวนของ High-degree นัน้น้อย

กว่า Low-degree ซึ่งในทีน่ี้ก าหนดให้ High-degree เป็นเสมอืนศูนยก์ลาง (Hub) โดยที ่ Low-degree 

นัน้วางตวัอยู่รอบนอกโครงข่าย (Peripheral Nodes)  ซึง่เมื่อพจิารณาความน่าจะเป็นต่อการเกดิ Shock 

แบบสุ่มแล้ว จะพบว่าความน่าจะเป็น ที่ Node ดงักล่าว ซึ่งม ี High-degree จะถูกก าจดัออกไปนัน้

ค่อนขา้งทีจ่ะน้อยกว่า Node ทีม่ ีLow-degree  

เพื่อที่จะให้เห็นภาพมากยิง่ขึ้น จะยกตวัอย่างของสนามบนิ เป็นตวัอย่าง เมื่อพจิารณาถึง

ระดบัของสนามบนิ จะแบ่งสนามบนิไดอ้อกเป็นสองประเภท ซึ่งไดแ้ก่สนามบนิทีอ่ยู่ในเมอืงใหญ่ (Hub) 

และสนามบนิทีอ่ยู่ในเมอืงเลก็ (Peripheral Nodes) เมื่อใดก็ตามที่สนามบนิแห่งใดแห่งหนึ่งถูกปิด จะ

พบว่าผลกระทบที่เกดิขึน้นัน้จะไม่เท่ากนั โดยเมื่อก าหนดให้ผู้โดยสารมคีวามต้องการเดนิทางไปยงัรฐั

ต่างๆทีม่สีนามบนิตัง้อยู่ ถ้าสนามบนิเลก็ถูกปิดจ านวนเทีย่วบนิโดยเฉลีย่ (Average Number of Flights) 

ทีผู่โ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไปเทีย่วยงัภมูภิาคต่างๆนัน้ จะไม่เพิม่ขึน้แต่อย่างใดในขณะทีเ่มื่อท าการสุ่มให้

สนามบนิใหญ่ถูกปิดไปโดยบงัเอญิ (Random deletion) นัน้จะมโีอกาสเกดิขึน้น้อยกว่า แต่อย่างไรกต็าม

ถ้าสนามบนิใหญ่ถูกโจมตโีดย Shock แบบเฉพาะเจาะจง จะท าให้ส่งผลกระทบเป็นวงกวา้งมากกว่าใน

สนามบนิเลก็ เนื่องจากจะท าใหร้ะดบั Average Path Length นัน้เพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยจะสงัเกตได้

ว่าเมือ่สนามบนิใหญ่ถูกปิดลงดว้ยเหตุโดยบงัเอณิ เช่น เกดิพายุหมิะ หรอืภยัพบิตัอิื่นๆ เป็นต้น จะส่งผล

กระทบท าใหผู้โ้ดยสารจ านวนมากต้องเพิม่จ านวนเทีย่วบนิในการเดนิทาง เพื่อไปยงัทีห่มาย  (Additional 

Flights) หลายเทีย่วยิง่ขึน้  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mean-shortest_path&action=edit&redlink=1
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ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เป็นโครงข่ายแบบ Random Network จะพบว่าทุกๆNode นัน้มจี านวน

ในการเกดิเชื่อมโยง (Connection) เท่าๆกนัโดยประมาณ ซึง่เมื่อท าการก าจดั Random Node ออกไป

แล้วดูเหมอืนว่าค่า Mean-shortest Path Length นัน้จะมคี่าเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ค่อนข้างที่จะมี

นยัส าคญัต่อทุกๆ Node ทีถู่กก าจดั จงึท าใหโ้ครงข่ายแบบ Random Network นัน้มคีวามอ่อนแอต่อการ

รบกวนโดย Shock แบบสุ่ม ในขณะที่ในโครงข่าย Small World Network นัน้ค่อนขา้งที่จะมคีวาม

แขง็แรง (Robustness) ภายในโครงสรา้งของโครงข่าย แต่อย่างไรกต็าม Small World Network กลบัมี

ความอ่อนแอ ต่อการถูกโจมตโีดย Shock แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Attack) ทีเ่ขา้มาสู่ Node ทีม่ ี

ความส าคญั (Hub) ในทางตรงกันข้ามภายใน Random Network ที่ถูกโจมตีโดย Shock แบบ

เฉพาะเจาะจง (Targeted Attack) นัน้กลบัไม่สรา้งความเสยีหายอย่างรุนแรงใหก้ลบัระบบไดแ้ต่อย่างใด  

จงึอาจสรุปไดว้่าโครงข่ายแบบ Small World Network นัน้มคีวามแขง็แกร่งแต่เปราะบางซ่อนอยู่ภายใน

โครงขา่ย (Robust yet Fragile) (Watts and Strogatz, 1998; Barabás, 2002) 

ในแง่ของการวเิคราะหค์วามเสี่ยง Systemic Risk  ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกผ่าน

ค่าเฉลีย่ของ Mean Shortest Path ก็เช่นเดยีวกนัจะท าการสงัเกตว่า ช่วงเวลาใดทีค่่าเฉลีย่ Mean 

Shortest Path ทะยานขึน้สู่ระดบัสูงอย่างรุนแรง ซึง่จะสามารถอธบิายไดว้่าเป็นช่วงทีต่ลาดหุน้ทีม่คีวาม

เชื่อมโยงอยูใ่นระดบัทีส่งู (High Degree Nodes) ตอ้งเผชญิกบั Shock ทีเ่กดิขึน้ภายในตลาดหุน้ดงักล่าว 

เอง เช่นการประกาศใชม้าตรการหยุดซือ้ขายชัว่คราว (Circuit Breaker) อนัเนื่องมาจากเกดิความหวาด

วติก (Panic) ของนักลงทุนในตลาด ซึง่ท าใหด้ชันีหุน้ภายในตลาดหุน้ดงักล่าวร่วงลงหนักเกนิเกณฑท์ี่

ก าหนด หรอือาจเป็นช่วงทีฟ่งัก์ชนัการท างานภายในตลาดดงักล่าวหยุดชะงกั จนท าใหเ้กดิปญัหาขึน้กบั

ความเชื่อมโยงภายในโครงข่ายการเงนิ และส่งผลท าให้ตลาดหุ้น (Node) อื่นๆ ภายในโครงข่ายต้อง

เคลื่อนทีใ่นระยะทางทีย่าวขึน้ เพื่อทีจ่ะท าการเคลื่อนทีผ่่านไปยงัทุกๆ (Node) ภายในโครงข่าย ภายใต้

รูปแบบการ Walk แบบ Shortest Path ในทฤษฏกีราฟ หรอืกล่าวคอืเมื่อใดก็ตามที่ระดบั Mean 

Shortest Path  ปรบัตวัสูงขึน้นัน้ อาจเป็นไปไดว้่าตลาดหุน้ทีม่รีะดบัความเชื่อมโยงอยู่ในระดบัทีสู่งนัน้ 

ถูกโจมตดีว้ย Shock แบบเฉพาะเจาะจง (Targeted Attack) จงึท าใหค้่าดงักล่าวปรบัตวัขึน้อย่างรุนแรง

จากระดบัปกต ิ หรอืตลาดหุน้ทีม่รีะดบัความเชื่อมโยงอยู่ในระดบัทีสู่งนัน้ (High Degree Nodes) ได้

เปลี่ยนสถานะไปเป็นตวัขยาย Shock (Shock Amplifiers) ที่เกดิขึน้จากความเปราะบางซึ่งแฝงอยู่

ภายในระบบอยา่งเตม็ตวัแลว้ 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mean-shortest_path&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Watts_and_Strogatz_Model
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Eigenvector Centrality 

Eigenvector Centrality ของNodeใดๆ คอื ปรมิาณเวลาทีถู่กคาดว่าจะสูญเสยีไปในระหว่าง

ช่วงเวลา ทีเ่คลื่อนทีผ่่านNode ดงักล่าวนัน้ ใน Infinite Random Walk ตลอดทัว่ทัง้โครงข่าย อย่างไรก็

ตาม  Eigenvector Centrality จะถูกค านวณขึน้ได้ ก็ต่อเมื่อโครงข่ายนัน้ๆมรีะดบัการเชื่อมโยงกนัแบบ 

Strongly Connected Component ซึง่ค่าดงักล่าวนิยมน ามาใชใ้นการวดัระดบัอทิธพิลของNode ภายใน

โครงข่าย โดยที่ Nodeใด ทีใ่หค้่า Eigenvector Centrality  มากแสดงว่า Nodeนัน้มคีวามส าคญัต่อระบบ

อย่างมาก  ดงัแสดงในภาพที่ 36 อย่างไรกต็าม Eigenvector Centrality มขีอ้ดอ้ยกว่าค่า CheiRank อยู่

ตรงทีค่่า CheiRank นัน้สามารถน ามาค านวณหาค่าได้ โดยที่ไม่ต้องมเีงื่อนไขเลยว่าแต่ละ Node ใน

โครงข่ายต้องมลีกัษณะแบบ Strongly Connected Components ดงัเช่น Eigenvector Centrality อกีทัง้

ค่า CheiRankยงัสามารถน ามาพจิารณาว่า Node ใด ภายในภูมภิาคที่มคีวามส าคญัต่อโครงข่าย ได้

เช่นเดยีวกนักบั Eigenvector Centrality ดงัจะกล่าวถงึในหวัขอ้ถดัไป  

ภาพท่ี 36 แสดงตวัอย่าง Eigenvector Centrality 

 

ทีม่า: www.fna.fi  

3.2.2.2.2 วิเคราะหค์วามเส่ียงต่อการเกิดสภาวะลกุลามของวิกฤต (Contagion) 

การน าค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตลาด มาวเิคราะห์โครงสรา้งภายในโครงข่ายทางการเงนิ ท าให้

เราสามารถ ที่จะเข้าถึงต้นก าเนิดขององค์ประกอบที่ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น ผ่านทางองค์ประกอบหลกัที่

ขบัเคลื่อนระบบ ภายใต้ สภาวะ Contagion ที่เกดิขึน้ในโครงข่าย ซึง่กลไกดงักล่าวมาสามารถน ามา

พจิารณาใชเ้ป็นกระบวนการวดัสภาวะลุกลามของวกิฤต (Contagion) ร่วมกบัศาสตรท์างดา้น Network 

Topologies  โดยภายในงานวจิยันี้เลอืกทีจ่ะน า Correlation มาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาร่วมกบัการสรา้ง

โครงข่ายในตลาดหลักทรพัย์ภายในภูมภิาค  เพื่อใช้วิเคราะห์การขาดความสมดุลที่เกิดขึ้นภายใน
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โครงข่าย และปจัจยัเสี่ยงต่อการเกดิสภาวะลุกลาม (Contagion) โดยที่สามารถวเิคราะห์สภาวะลุกลาม 

(Contagion) ผ่านมาตรวดั ดงัต่อไปนี้ 

1. Index Cohesive Force   2. Chei Rank และPage Rank    

1. Index Cohesive Force 

มหีลายครัง้ที่ พลวตัของสภาวะตลาด (Dynamical State) นัน้ ไม่สามารถพจิารณาได้จาก 

แนวโน้มดชันี (Index Trend) ทีม่แีนวโน้มขึน้หรอืลงเพยีงอย่างเดยีว ดงัจะสงัเกตได้ ในงานวจิยัของ 

Kenett et al. (2002) ซึ่งไดท้ าการศกึษาผ่านพลวตัของตลาดโดยพบว่ามหีลายช่วงเวลาที่ตลาดเกดิ

สภาวะตงึตวั (Stiff State) ขึน้ภายในตลาดแลว้ แต่แนวโน้มของดชันี (Index trend) กลบัผนัผวนไปมาใน

หลากหลายทศิทาง จนไม่สามารถบ่งบอกสภาวะตลาดที่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิได้ เพราะฉะนัน้ใน

งานวจิยันี้ จงึเลอืกทีจ่ะใช้ ICF เป็นตวัวดัระดบัความเสีย่ง (System-level Parameter) แทน เนื่องจาก

เป็นเครือ่งมอืทีค่่อนขา้งมปีระสทิธภิาพ และสามารถน ามาใชใ้นการวเิคราะหป์รมิาณความเสีย่ง ต่อพลวตั

ของสภาวะตลาด (Dynamical State) ที่เกดิขึน้ รวมไปถงึเสถยีรภาพ (Stability) ของตลาดหุน้ภายใน

ภมูภิาค ซึง่สามารถทีจ่ะน ามาใชป้ระโยชน์ในการตดิตาม และตรวจสอบสภาวะตลาดไดเ้ป็นอยา่งด ี

งานวจิยัน้ีจะท าการศกึษาวกิฤตการณ์ทางการเงนิ ในช่วงปี ค.ศ. 1990–2012 ผ่านทางการวดั 

และประเมนิผลลพัธ์ จากพลวตัของตลาดหุ้น ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกจากสมาชกิ 10 ประเทศ 

ผ่านวธิกีารวดั และสงัเกตสภาวะความเสีย่งต่อการล่มสลายของระบบ (Systemic Collapses) ดว้ยดชันี 

ICF ภายใต้ตวักลางทีก่ าหนด ในทีน่ี้ เลอืกทีจ่ะใชด้ชันี DJIA (Dow Jones Industrial Average) เป็น

ตวักลาง โดยที ่ICF นัน้เป็นสดัส่วนของ ค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ของหุ้น ต่อ ค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธแ์ยกส่วน 

นอกจากนี้ย ังสามาถน าการวิเคราะห์ความยืดหยุ่นของโครงข่ายตลาดหลักทรัพย์ ผ่านทางค่า 

Eigenvalue Entropy ที่ได้จากเมทรกิซ์สหสมัพนัธ์ (Stock Correlation Matrices) มาเป็นเครื่องมอื

ประกอบการพจิารณาความเสีย่งไดอ้กีดว้ย 

บทบาทฟงัก์ชนัของตวักลางดชันีหุ้น DJIA เป็นเสมอืนตวักลางขบัเคลื่อนระบบภายใน

ภูมภิาค หรอืมแีรงตงึยดึตดิระหว่างดชันีหุ้นต่างๆ (Cohesive Force between Stocks) เหล่านัน้ 

กล่าวคอื การทีส่หสมัพนัธร์ะหว่างตลาดต่างๆ มคี่ามากอาจเป็นผลอนัเนื่องมาจาก ดชันีหุน้แต่ละตวันัน้มี

สหสมัพนัธท์ีแ่ขง็แรง (Strong Correlation) กบั ตวักลางทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนตลาดนัน้ ซึง่เปรยีบตวักลาง
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นัน้ดัง่กาวทีเ่ป็นเสมอืนตวักลางทีท่ าใหห้น้าทีย่ดึตดิกบัองคป์ระกอบอื่นๆ ภายในระบบ หรอือทิธพิลของ

ตวักลาง DJIA ทีโ่ดดเด่นนัน้ส่งผลต่อสหสมัพนัธภ์ายในกลุ่มดชันีหุน้ ภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัย์

เอเชยีตะวนัออก (Adhesive Effect) มากกว่าอทิธพิลจากความสมัพนัธ์ระหว่างดชันีหุ้นภายในภูมภิาค

ดงักล่าวโดยตรง โดยส่วนใหญ่จะพบว่าเมือ่ใชต้วัแปรดชันี DJIA เป็นตวักลางแลว้ จะท าใหโ้ครงข่ายนัน้ม ี

Cohesive Effect มากกว่า ตวักลางดชันีอื่นๆ ซึ่งในงานวจิยันี้เลอืกที่จะท าการวเิคราะห์ผลลพัธ์จาก

อนุกรมเวลาของดชันี Index Cohesive Force ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก โดยทีแ่ทนตวักลาง m 

ดว้ยดชันี DJIA ในขณะเดยีวกนักจ็ะท าการเปรยีบเทยีบความสามารถในการท านายความเสีย่งSystemic 

Risk ระหว่างตวักลางดชันี DJIA และดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออกทัง้ภูมภิาค ดงัสมการที่ 3.17 

ว่าตัวกลางใดมอีิทธิพลโดดเด่นกว่ากนัในแต่ละช่วงเวลา โดยที่เริม่จากการหาค่าสหสมัพนัธ์ และค่า

สหสมัพนัธแ์ยกส่วน ดงัสมการที ่3.15-3.16 
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เพื่อที่จะน าค่าสหสมัพนัธ์เฉลี่ย และค่าสหสมัพนัธ์แยกส่วนเฉลี่ย มาวิเคราะห์ความเสี่ยง

Systemic Risk ผ่านดชันี ICF (Index Cohesive Force) ดงัสมการที ่3.17 

   ( )  
〈(   )〉 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

〈 (   | )〉 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      (3.17) 

 

โดยที ่ แทน กรอบเวลา (Time Window),  <  > แทนค่าเฉลีย่  

ยิง่สดัส่วนของสหสมัพนัธ์ของหุ้น (Stock Correlations) ปรบัตวัสูงขึน้กว่าสหสมัพนัธแ์ยก

ส่วน (Partial Correlation) มาก ยิง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงภายในดชันี Index Cohesive Force มาก 

จงึท าใหเ้กดิ Cohesive Force ตามมามากขึน้ แสดงว่าตวักลาง (m) อื่นๆ หรอืดชันีตลาด (Index) นัน้มี

อทิธพิลต่อการขบัเคลื่อนตลาดหุน้ภายในภมูภิาคดงักล่าว 
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โดยในงานวจิยันี้จะท าการศกึษาวกิฤตการณ์ทางการเงนิโลกควบคู่ไปกบัการวเิคราะห์ความ

เสีย่ง Systemic Risk ผ่านดชันี ICF (Index Cohesive Force) และศกึษาผลกระทบต่อสภาวะตลาด

ต่างๆทีเ่กดิขึน้ ผ่านพลวตัของตลาด โดยสงัเกตการเปลีย่นแปลงในช่วงรอยต่อของการเกดิวกิฤตการณ์

ต่างๆว่ามกีารเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาดไปในทศิทางใด รวมไปถงึพจิารณาการเปลี่ยนแปลงภายใน

โครงสรา้งของระบบ ว่าเปลีย่นไปเป็นโครงสรา้งทีซ่บัซอ้นขึน้ (Complex System) หรอืไม่ โดยมกัพบว่า

เมื่อใดก็ตามที่ ค่าเฉลี่ยปฏสิมัพนัธ์ภายในระบบ หรอืระหว่างตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมนีัยส าคญั จะท าให้

สภาวะตลาด ณ ขณะนัน้เปลี่ยนแปลงเฟสไปสู่สภาวะไร้ความยดืหยุ่น หรอืมีความอ่อนไหวต่อการ

เปลีย่นแปลงของปจัจยัภายนอกไดง้่ายขึน้ 

2. CheiRank และPageRank     

CheiRank ของ Node ใดๆ สามารถถูกค านวณขึน้ได ้ผ่านกระบวนการ First Transposing 

ภายในโครงขา่ย  หรอืกค็อื การกลบัทศิทาง ของ Directed Links ทัง้หมด นัน่เอง โดยที ่CheiRank จะ

พจิารณาเฉพาะ Link ทีช่ีอ้อกไปยงัNodeอื่นๆเท่านัน้ ซึง่แทน CheiRank ดว้ย G*
i,j ดงัสมการที ่3.18  

         
 
     (  )      (3.18) 

โดยก าหนดให้ PageRank นัน้เป็น Right Transition Matrix ในขณะที่ CheiRank 

Eigenvector นัน้พจิารณาเฉพาะในส่วนกลบัทศิจากค่า Inverted Matrix ในPageRank Matrix ซึง่แทน

ดว้ย T*
i,j   

โดยที ่ เป็นค่าคงทีข่อง Damping Factor ซึง่ 01 เนื่องจากถ้า  =0  ค่า PageRank 

จะใหค้่า Centrality ในแต่ละNodeเท่ากบั 1/N ในขณะที ่=1  จะใหค้่า PageRank เท่ากบั Eigenvector 

Centrality โดยปกตแิล้ว นิยมใช ้=0.85 เป็น Damping Factor ซึ่ง ยิง่ค่า CheiRank มาก ยิง่ท าให ้

Node นัน้ มคีวามส าคญัต่อโครงข่ายมาก โดยปกติแล้ว CheiRank มกัถูกน ามาพจิารณาในโครงข่าย

แบบมทีศิทาง (Directed Network) ในแต่ละNode ภายใน Transposed Network ซึง่ ค่า CheiRank ถูก

น ามาพิจารณาว่ าเป็นระดับการส่งอิทธิพลจากNodeหนึ่ ง ไปสู่Nodeอื่นๆภายในโครงข่าย (Out-

Direction) ดงันัน้ค่า CheiRank จงึเป็นตวับ่งชีร้ะดบัความส าคญัของNodeใดๆ ภายในโครงข่าย โดยทีใ่น

แง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะลุกลามนัน้ จะพิจารณาเฉพาะNode ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

ลกัษณะแบบ Super Spreader ขึน้เท่านัน้ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวจะเกิดขึน้ ภายใน Node ที่ให้ค่า 
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CheiRank อยู่ในระดบัสูง ณ ขณะเวลาใดๆ อย่างไรก็ตาม Super Spreader Node ดงักล่าวทีม่ที ัง้

ความส าคญัและความเปราะบางซ่อนอยู่ภายในโครงข่าย นัน้จะเป็นตวัพาหะที่ก่อให้เกดิปจัจยัเสีย่ง ต่อ

การเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤตตามมาในภายหลงัได้ โดยในส่วนของการค านวณความเปราะบางของ

แต่ละNode ผ่านทางค่า PageRank นัน้จะแสดงรายละเอยีดของ PageRank ภายในหวัขอ้ถดัไป   

3.2.2.2.3 วิเคราะหค์วามยืดหยุ่นของตลาดหุ้น (Resilience) 

1.วิเคราะหค์วามเปราะบางของแต่ละดชันีหุ้นภายในภมิูภาคผ่านค่า PageRank 

PageRank ของNodeใดๆ คอื ปรมิาณเวลาที่ถูกคาดว่าจะ สูญเสยีไปในระหว่างช่วงเวลา ที่

เคลื่อนทีผ่่านNodeนัน้ ไปใน Infinite Random Walk โดยตลอดทัว่ทัง้โครงข่าย โดยที่ Parameter Alpha 

เป็นตวัก าหนดความน่าจะเป็น (Probability) ของการเคลื่อนที ่ระหว่างคู่ ของ Node ต่างๆ อย่างไรกต็าม 

ค่า PageRank นัน้มขีอ้ดกีว่าการค านวณ Eigenvector Centrality อยู่ตรงที ่สามารถทีจ่ะค านวณผลได ้

ถงึแมว้่าโครงข่ายดงักล่าวจะไม่ได้มรีูปแบบการเชื่อมโยงแบบ Strong Connected Node ก็ตาม  

เพราะฉะนัน้กระบวนการสรา้งค่า PageRank ดงักล่าว จงึเป็นเสมอืนวธิกีารในการแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ 

กับการค านวณหาค่า Eigenvector Centrality ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่Nodeใดๆ ต้องเป็น Strong 

Connected Node เท่านัน้ ถงึจะถูกน ามาใชใ้นการค านวณได้ โดยที ่PageRank เป็นกระบวนการทีน่ า 

Transition Matrix (S)  มาดดัแปลง ดงัแสดงในสมการที ่3.19  

             (  )       

 (3.19) 

ก าหนดให ้ Ti,j = Transition Matrix ในการเคลื่อนทีแ่บบ Random Jump ในแต่ละNodeซึง่

เคลื่อนทีไ่ปยงั Nodeอื่นๆทีเ่หลอื โดย  แทนดว้ยความน่าจะเป็นทีจ่ะเกดิ Random Suffer ซึง่เป็นไป

ตาม Transition Matrix  ในขณะที ่1-  เป็นความน่าจะเป็นที่Nodeใดๆ จะเคลื่อนทีใ่นทศิทางออกไปยงั 

Nodeอื่นๆ ที่เหลอื โดยให้ Gi,j  แทน Artifitial Transition Matrix ที่มคีวามน่าจะเป็นในการเคลื่อนที่

ออกไปยงั Nodeอื่นต ่า หรอืพจิารณาเพยีงเฉพาะทศิทางของ Link ทีช่ีเ้ขา้มายงัNodeใดๆเท่านัน้ เรยีกค่า

ดงักล่าวว่า PageRank (Brin and Page, 1998)  

http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
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ภาพท่ี 37 แสดงตวัอยา่งโครงข่าย ท่ีประกอบไปด้วย 3 Node 

 

ทีม่า: Microsoft Excel  

ภาพท่ี 38 แสดงตวัอยา่ง Adjacency Matrix 

 

A B C 

A 0 1 2 

B 1 0 0 

C 0 1 0 

ทีม่า: Microsoft Excel  

ภาพท่ี 39 แสดงตวัอยา่ง Transition Matrix : Right Stochastic  

 

A B C 

A 0 1/3 2/3 

B 1 0 0 

C 0 1 0 

ทีม่า: Microsoft Excel  



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                        M04/2013                   

120 
 

โดยที ่ เป็นค่าคงที ่ซึง่ 01 เนื่องจากถา้  =0  ค่า PageRank จะใหค้่า Centrality 

ในแต่ละNodeเท่ากบั 1/N ในขณะที ่=1  จะใหค้่า PageRank  เท่ากบั Eigenvector Centrality โดย

ปกตแิลว้ นิยมใช ้=0.85  

กระบวนการท างานของ PageRank นัน้ท างานภายใต้ Eigenvector-based Algorithm  โดย

ที ่Score ส าหรบั Node ใดๆทีก่ าหนดขึน้นัน้ อาจ พจิารณามาจากสดัส่วนของ ปรมิาณเวลาทีถู่กคาดว่า

จะ สญูเสยีไปในระหว่างช่วงเวลา ทีเ่คลื่อนทีผ่่านNode ดงักล่าว ต่อ เวลาทัง้หมดภายใน Random Walk 

ซึ่งพจิารณามาจาก Vertices ทัง้หมด ที่ม ี Outgoing Edges จากNodeอื่นๆ มายงัNodeนัน้ภายใน

โครงข่าย10 โดยทีค่่า PageRank  ยิง่มคี่ามาก ยิง่ท าให ้Node นัน้มคีวามส าคญัต่อโครงข่ายมากขึน้ดว้ย 

อย่างไรก็ตามในโครงข่าย แบบแสดงทศิทางนัน้ยิง่ค่า PageRank มากยิง่มคีวามเปราะบางในNode

ดงักล่าวสูง จงึสามารถน าค่า PageRank ดงักล่าวมาใช้พจิารณาความสามารถในการปรบั ตวัต่อการ

เปลีย่นแปลงของสภาวะตลาดต่างๆทีเ่กดิขึน้ในแต่ละตลาดหุน้ภายในภูมภิาคได้  

2. วิเคราะหส์ภาวะยืดหยุ่นของทัง้ระบบผา่นทางค่า Eigenvalue Entropy  

เป็นวธิกีารศกึษาหาแก่นแทข้องขอ้มลู (Information Content) ดว้ยวธิทีางทฤษฎ ีRandom 

Matrix Theory (RMT)  ผ่านทางค่า Eigenvalue ทีไ่ดจ้ากเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ ซึง่เป็นวธิกีารศกึษาทีน่ า 

ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และการเงนิ มาใช้ในการค านวณหาค่าสหสมัพนัธ์ของดชันีหุ้น (Stock Index 

Correlations) ซึง่ถูกประกอบขึน้โดยมขีอ้มลูแฝง (Latent Information) ระหว่างความสมัพนัธข์องดชันี

หุน้ซ่อนอยู่ภายใน (Hidden Stock Index Relations) นอกจากนี้ยงัเป็นวธิกีารวดั และประเมนิสภาพ

ความตงึตวัของตลาดหุน้ (Market Stiffness) ผ่านทางการค านวณค่า Eigenvalue (Spectral) Entropy 

จากเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์(Raw Correlation Matrices)  

โดยที ่Spectral Entropy มคี่า ดงัสมการที ่3.20  

 

    
 

    ( )
∑       [  ]
 
       (3.20) 

 

                                                           
10 หมายเหตุ: เม่ือใดก็ตามท่ี alpha เท่ากบั 0  จะพบวา่ ค่า PageRank นั้นมีค่าเท่ากบัค่า standard eigenvector centrality 
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ก าหนดให้ N เป็นจ านวนของหุ้น และ  แทนค่า Eigenvalues ภายในเมทรกิซ์ โดยใช ้

1/log(N) เป็นตวัช่วยในกระบวนการ Normalization เพื่อยนืยนัว่าค่า SE = 1 นัน้เป็นขดีจ ากดับน (Limit) 

สงูสุดของค่า Eigenvalue Entropy ทีเ่ป็นไปได ้ภายใตก้ารกระจายตวัของค่า Eigenvalue  

โดยก าหนดให ้i ในสมการที ่3.21 แทนค่า Eigenvalues ทีผ่่านการปรบัการกระจายตวัใน

รูปปกติ และลดความซบัซ้อนของข้อมูลลง (Normalized Eigenvalues) จาก i ที่ได้ภายใน           

Diagonalized  Matrix   

 

   
  
 

∑   
  

   
       (3.21) 

 

โดยทีส่ภาวะตงึตวัของตลาด (Market Stiffness) =1-SE  

การค านวณหาค่า Eigenvalue Entropy (SE) นัน้สามารถน ามาหาขอ้มูลแฝง (Latent 

Information) หรอื LI ต่อได ้ซึง่ Latent Information เท่ากบั  1-SE โดยก าหนดให้ขอบเขตของ Entropy 

ส าหรบัภายใน เมทรกิซ์สุ่ม (Random Matrix) ใดๆนัน้ มคี่าไดสู้งสุดเท่ากบั 1 เมื่อใดก็ตามที ่Spectral 

Entropy มคี่ามาก แสดงว่าสามารถดงึแก่นแทข้องข้อมลูออกมาจากเมทรกิซส์หสมัพนัธ์ไดม้าก ในทาง

ตรงกนัขา้มถ้า Spectral Entropy มคี่าน้อย แสดงว่าสามารถดงึแก่นแทข้องขอ้มูลออกมาจากเมทรกิซ์

สหสมัพนัธ์ไดน้้อย หรอืมขีอ้มลูแฝงอยู่ภายในระบบมาก โดยที่เราไม่สามารถดงึออกมาไดจ้ากเมทรกิซ์

สหสมัพนัธ ์ 

ในงานวจิยันี้จะท าการศกึษาพลวตัของ Eigenvalue Entropy โดยแสดงววิฒันาการของค่า

Spectral Entropy ตลอด 2 ช่วงทศวรรษทีผ่่าน โดยน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่า ICF เพื่อใชเ้ป็นเครื่อง

ยนืยนัพลวตัของสภาวะตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามช่วงเวลา 

3.2.2.3 พิจารณาความเส่ียง Systemic Risk ผ่านทางการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ผลตอบแทน และระดบัความผนัผวนของผลตอบแทน 

 ในส่วนนี้จะท าการเปรยีบเทยีบว่าตวัแปรต้น ซึ่งแทนด้วยมาตรวดัความเสื่ยง และตวั

แปรตามที่แทนดว้ยอตัราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน หรอืระดบัความผนัผวนนัน้ มคีวามสมัพนัธ์
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กนัทางสถติหิรอืไม่ ทัง้นี้ยงัพจิารณาอกีว่ามาตรวดัความเสีย่งใดสามารถอธบิายความผนัแปรทัง้หมดของ

ตวัแปรตาม ซึง่แทนดว้ยอตัราการเปลีย่นแปลงของผลตอบแทน และระดบัความผนัผวนไดด้กีว่ากนั โดย

ทีใ่นงานวจิยัน้ีจะองิวธิกีารศกึษาตามงานวจิยัของ Pollet and Wilson (2010)  

3.2.2.3.1 เปรียบเทียบความสามารถของมาตรวดัความเส่ียงต่างๆ ใน

การวดัความเส่ียงผ่านอตัราการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทน 

ภายในตลาดหุ้นภมิูภาคเอเชียตะวนัออก  

ในทีน่ี้จะท าการวเิคราะหค์วามถดถอย เพื่อทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม ซึง่ใน

ทีน่ี้แทนดว้ยอตัราการเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน กบัตวัแปรอสิระ 1 ตวัแปร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

ประมาณการค่าของตวัแปรตามเมื่อไดท้ราบค่าของตวัแปรอสิระแล้ว โดยท าการวเิคราะห์ความถดถอย

อยา่งงา่ย (Simple Regression Analysis) 

ดว้ยการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (R) 1 ตวัแปร ซึง่แทนดว้ยอตัราผลตอบแทน 

กบั ตวัแปรอสิระ (X) 1 ตวัแปร ซึ่งในที่นี้แทนด้วยมาตรวดัความเสี่ยง โดยที่พจิารณาความสมัพนัธ์

ระหว่าง R กบั X ในรปูเชงิเสน้  ดว้ยสมการเชงิเสน้ถดถอย ดงัแสดงในสมการที3่.22  

              
 
     (3.22) 

ก าหนดให ้β0 แทนค่าคงที ่หรอื จุดตดัแกนตัง้, β1 แทนค่าความชนั,    แทนดว้ยมาตรวดั

ความเสีย่งต่างๆ อาทเิช่น ความผนัผวนของผลตอบแทน, ค่าเฉลีย่สหสมัพนัธภ์ายในภูมภิาค, ค่า Mean 

Shortest Path, ค่าICF และค่าความตงึตวัของสภาวะตลาดหุ้นของทัง้ภูมภิาค (Market Stiffness) 

ในขณะที ่ε แทนส่วนคาดเคลื่อน โดยท าการสุ่มตวัอย่างมาใชใ้นการสรา้งสมการถดถอย ซึง่เป็นสมการ

ถดถอยทีไ่ดจ้ากการประมาณ ซึง่อยูใ่นรปู  

 ̂    ̂    ̂           (3.23) 

โดยก าหนดให ้  

 ̂  = ค่าประมาณการของ     

  ̂ = ค่าประมาณการของ β0 

  ̂ = ค่าประมาณการของ β1     
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   = ค่าความผดิพลาด (Error) โดยที ่   =    –  ̂   

โดยในงานวจิยัดงักล่าวนี้จะใชก้ารประมาณสมการถดถอย ทีเ่กดิค่าความผดิพลาดน้อยทีสุ่ด 

ดว้ยวธิกี าลงัสองน้อยทีสุ่ด OLS (Ordinary Least Square) ซึง่เป็นวธิทีีน่ิยมใชก้นั  

นอกจากนี้ยงัไดน้ าการท านายอตัราผลตอบแทน ทีไ่ดจ้ากการลงทุนภายในตลาดหลกัทรพัย์

เอเชยีตะวนัออก ดว้ยแบบจ าลองถดถอย (Predictive Regressions) มาใชป้ระกอบการพจิารณาความ

เสีย่งอกีดว้ย ดงัแสดงในสมการที่ 3.24 (Pollet and Wilson, 2010)     

  [    ]                (3.24) 

โดยที ่ตวัแปรตาม แทนดว้ย การคาดการณ์อตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก 

(East Asian Return) ณ เวลา t+k ในขณะที ่ตวั แปรอสิระ แทนดว้ยมาตรวดัความเสีย่งต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ 

ระดบัความผนัผวนของผลตอบแทน ( ), ค่าเฉลี่ยหสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน (Average 

Correlation), ค่าเฉลีย่ Shortest Path ภายในโครงข่าย (Mean Shortest Path) , ค่า ICF และอตัราการ

เปลีย่นแปลงของระดบัสภาวะตงึตวัของตลาดหุน้ภายในภูมภิาค (Market Stiffness)    

3.2.2.3.2 เปรียบเทียบความสามารถของมาตรวดัความเส่ียงต่างๆ ในการวดั

ความเส่ียงผา่นความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน ภายในตลาดหุ้น

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออก 

ในขณะเดยีวกนัในส่วนนี้กจ็ะท าการวเิคราะหค์วามถดถอย เพื่อทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรตาม ซึง่ในทีน่ี้แทนดว้ยระดบัความผนัผวนของผลตอบแทน กบัตวัแปรอสิระ 1 ตวัแปร  

ซึง่แทนดว้ยมาตรวดัความเสีย่ง โดยท าการประมาณค่าของตวัแปรตาม เมือ่ทราบค่าของตวัแปรอสิระ

แลว้ โดยท าการวเิคราะหค์วามถดถอยอย่างงา่ย (Simple Regression Analysis) 

เริม่จากการวเิคราะห ์และตรวจสอบองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการอธบิายความผนัผวนทีเ่กดิขึน้

ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก (East Asian Stock Market Variance Decomposition) ผ่าน

ทางสมการที ่3.25 และ3.26 (Pollet and Wilson, 2010)    

              
 
     (3.25) 

                   
 
    (3.26) 
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ก าหนดให ้β0 แทนค่าคงที ่ หรอื จดุตดัแกนตัง้, β1 แทนค่าความชนั,      แทนดว้ยมาตร

วดัความเสีย่งต่างๆ ณ เวลา t อาทเิช่น ค่าเฉลีย่สหสมัพนัธภ์ายในภมูภิาค, ค่า Mean Shortest Path, 

ค่าICF และ ค่าความตงึตวัของสภาวะตลาดหุน้ของทัง้ภมูภิาค (Market Stiffness) ในขณะที ่      

     เป็นตวัแทนของ Cross-term ระหว่างมาตรวดัความเสีย่งใดๆ ณ เวลา t       

นอกจากนี้ยงัวเิคราะหแ์ละท านายตวัแปรตาม (    ) ซึง่แทนดว้ยความผนัผวนของอตัรา

ผลตอบแทน ณ เวลา t+k ดว้ย ตวัแปรอสิระ (X) 1 ตวัแปร ณ เวลา t ซึง่ในทีน่ี้แทนดว้ยมาตรวดัความ

เสีย่ง โดยพจิารณาผลลพัธจ์ากสมการท านายเชงิเสน้ถดถอยดงัต่อไปนี้   

                
 
      (3.27) 

ก าหนดให ้β0 แทนค่าคงที ่หรอื จุดตดัแกนตัง้, β1 แทนค่าความชนั,      แทนดว้ยมาตร

วดัความเสีย่งต่างๆ ณ เวลา t อาทเิช่น ค่าเฉลีย่สหสมัพนัธภ์ายในภูมภิาค, ค่า Mean Shortest Path, 

ค่า ICF และ ค่าความตงึตวัของสภาวะตลาดหุ้นของทัง้ภูมภิาค (Market Stiffness) รวมไปถึง           

Cross-term ระหว่างมาตรวดัความเสีย่งใดๆ ภายในภูมภิาค ณ เวลา t ในขณะที ่ε แทนส่วนคาดเคลื่อน

โดยใช้การประมาณสมการถดถอย ที่เกดิค่าความผดิพลาดน้อยที่สุด ด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด OLS 

(Ordinary Least Square) ดงัสมการที ่3.28       

  [
 
   
]    ̂    ̂           (3.28) 

โดยก าหนดให ้ 

  [
 
   
] = ค่าประมาณการของ      ณ เวลา t ภายใตก้รอบช่วงเวลาในการ

ท านาย k   

  ̂ = ค่าประมาณการของ β0   

  ̂= ค่าประมาณการของ β1    

   = ค่าความผดิพลาด (Error) โดยที ่   =      –   [
 
   
] 

พรอ้มกนันี้ยงัไดน้ าค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์วามถดถอยทีส่ าคญัของการสรา้งสมการเส้น

ถดถอย มาพจิารณาผลลพัธจ์ากการพยากรณ์ตวัแปรทีต่้องการศกึษา เพื่อความมัน่ใจว่าสมการเสน้

ถดถอยทีส่รา้งขึน้มานัน้ จะสามารถน าไปประมาณหรอืพยากรณ์ตวัแปรทีเ่ราตอ้งการศกึษาไดจ้รงิ จงึ
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ตอ้งมกีารทดสอบสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (Coeficient of Determination : R2) ซึง่เป็นค่าทีอ่ธบิายว่า

ความผนัแปรทัง้หมดของตวัแปรตามมสีาเหตุมาจากตวัแปรอสิระมากน้อยเพยีงใด  

3.2.2.4 วดัระดบัความเป็นศนูยก์ลางการลงทุน (Centrality) ของตลาดหลกัทรพัย์
ภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก  

บทบาททีส่ าคญัของ High-degree Nodes ภายใน Scale-free Network ใชใ้นการระบุบ่งชีว้่า 

องค์ประกอบใด ภายในโครงข่าย ที่มีระดับความเชื่อมโยงอยู่ในระดับที่สูง นอกจากนี้  ยงัสามารถ

พจิารณาระดบัความเป็นศูนยก์ลางไดจ้ากค่า Betweenness Centrality ซึง่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้

หลากหลายกว่าการวดัเพยีงแค่ค่า Connectivity โดยทีม่ปีระโยชน์ทัง้ในแง่การวดัระดบัขอ้มลูทีส่่งผ่านใน

Nodeต่างๆ และความส าคญัของตวัNode ดงักล่าวเอง ซึง่ในส่วนของ Betweenness Centrality นัน้ยงั

สามารถน ามาวดัผลกระทบโดยรวม (Global Effect) ทีเ่กดิขึน้กบัโครงข่ายไดอ้กีดว้ย แทนทีจ่ะสามารถ

วดัผลกระทบไดแ้ค่เพยีงระดบั (Local Effect) เหมอืนดงัเช่นค่า Connectivity  ดงันัน้ ในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่าน

มา ศาสตร์ทางด้าน Network จงึได้รบัความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการวดัระดบัความเป็น

ศูนยก์ลางของระบบ (Centrality) หนึ่งในวธิดีงักล่าว กค็อืการวดัระดบั Betweenness Centrality ซึง่มกั

น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแก้ปญัหาภายในโครงข่ายที่ซบัซ้อน (Complex Networks) ไม่ว่าจะเป็น

โครงข่ายทางชวีภาพ, Social Networks, การขนส่ง และโครงข่ายทางการเงนิ เป็นต้น โครงข่ายที่ม ี

Betweenness Centrality อยู่ในระดบัสูงนัน้ โดยส่วนมากแลว้จะพบอยู่เพยีงในไม่กี่ Node ภายใน

โครงขา่ย ซึง่ยิง่ค่าดงักล่าวสูง ยิง่บ่งบอกว่า Node นัน้มบีทบาทอย่างมากภายในโครงข่าย โดยท าหน้าที่

เป็นตวักลางในการส่งสารกบั Node ต่างๆ  หรอืยกระดบัขึน้เป็นศูนยก์ลางภายในภูมภิาคนัน่เอง 

พรอ้มกนันี้ยงัสามารถทีจ่ะวเิคราะห์ความเป็นศูนยก์ลางภายในโครงข่ายนัน้ จากระดบัความ

ใกลช้ดิกนัภายในโครงข่าย (Closeness) โดยทีส่ามารถพจิารณาไดจ้ากค่า Average Shortest Path ซึง่

เป็น ค่าเฉลีย่ของสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดของแต่ละNode หรอืกล่าวคอืเป็น ค่าเฉลีย่ของระยะห่างของเสน้ทางที่

ส ัน้ทีสุ่ด จากNode ดงักล่าวเคลื่อนที่ไปยงัNodeอื่นๆทีเ่หลอื โดยที่Node ใด มคี่า Average Shortest 

Path ต ่า จะยิง่ท าให้ Node ดงักล่าวนัน้มคีวามส าคญั หรอืเขา้ใกลร้ะดบัความเป็นศูนยก์ลางของระบบ

มากขึน้ นอกจากนี้ค่า Closeness  ยงัสามารถน ามาใช้เป็นมาตรในการวดัอตัราเรว็ที่ Nodeใดๆ จะ

สามารถแพรก่ระจายขอ้มลู จาก Node หนึ่งไปยงั Nodeอื่นๆ ทีเ่หลอืภายในโครงขา่ยไดอ้กีดว้ย   
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3.2.2.5 วดัระดบัอิทธิพลเชิงเปรียบเทียบในการส่งผ่านผลกระทบแฝงท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างตลาดหุ้นภายในภมิูภาค 

โดยเริม่จากการวดัระดบัการส่งอทิธพิล (Outdegree) ของตลาดหุน้ของประเทศต่างๆ s ซึง่

ถูกก าหนดขึน้ตามจ านวนทัง้หมดของเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์(Links) ภายในโครงข่าย PCPG ซึง่แสดง

จ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์ทีอ่อกจากตลาดหุน้หนึ่ง ทีเ่ป็นสมาชกิภายในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก และชี้

ไปยงัตลาดหุ้นอื่นๆ ภายในกลุ่ม โดยแทนปรมิาณดงักล่าวนี้ดว้ย o(s) และท านองเดยีวกนักก็ าหนดให ้

i(s) เป็นตวัแทนของระดบัการรบัอทิธพิล (Indegree) ของตลาดหุน้ s ซึง่กค็อื จ านวนเสน้เชื่อม (Links) 

ทีช่ีอ้อกมาจากตลาดหุน้อื่นๆภายในภมูภิาค เขา้ไปยงัตลาดหุน้ s หรอื กค็อืการบ่งปรมิาณการรบัอทิธพิล

มาจากตลาดหุน้อื่นๆ ภายในภูมภิาคเขา้มายงั ตลาดหุน้ s ใดๆ ผ่านทางจ านวนเสน้เชื่อมความสมัพนัธ ์

(Link) ทีช่ีเ้ขา้สู่ ตลาดหุน้  s 

ซึ่งค่า fo(s) สูงๆ เป็นตวับ่งชี้ว่าตลาดหุ้น s นัน้ มอีทิธพิลอย่างมากต่อตลาดทุนภายใน

ภมูภิาค ในขณะที ่i(s) มากๆ เป็นตวับอกว่าตลาดหุน้ s นัน้เป็นตลาดหุน้ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลซึง่ถูกส่งผ่านมา

จากตลาดหุน้อื่นๆ ภายในภมูภิาคอยา่งมาก  

ดงัสมการที ่3.29 ซึง่จะน าเสนอผลการวดัของค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบของตลาดหุน้ใดๆ ที่

องิตามตวัชีว้ดั (Indicators) ดงักล่าวนี้   

  ( )   
 ( )  ( )

 ( )  ( )
        (3.29)  

 

โดยก าหนดให ้o(s) = ระดบัหรอืจ านวนการส่งอทิธพิล ของตลาดหุน้ s ใดๆ ไปยงัตลาดหุน้

อื่นๆ และ i(s) = ระดบัหรอืจ านวนการรบัอทิธพิล ของตลาดหุน้ s ทีถู่กส่งมาจากตลาดหุน้อื่นๆภายใน

ภมูภิาค 

โดยที ่การวดัค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบของตลาดหุน้ใดๆ ที่องิตามจ านวน Link ที่ใช้ชี้วดั 

ภายในโครงขา่ย PCPG  อยา่งไรกต็ามภายใตข้อบเขตของอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Influence) 

ดงักล่าวนัน้จะใหค้่า RU (s) อยูใ่นขอบเขต -1,+1 

ค่าอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative Influence) ของตลาดหุน้ s ทีเ่ป็นบวกนัน้ บ่งบอกไดว้่า  

ตลาดหุ้นดงักล่าวนัน้มอีทิธพิลเหนือกว่าตลาดหุ้นอื่นๆภายในภูมภิาค (อทิธพิลที่ส่งออกไปยงัตลาดหุ้น
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อื่นๆภายในภูมภิาคดงักล่าว นัน้มมีากกว่าอิทธพิลที่ได้รบัเข้ามาภายในตลาดหุ้นดงักล่าวเอง) ในทาง

กลบักนั ค่าลบที่ได้นัน้แสดงว่าตลาดหุ้นดงักล่าว นัน้มอีิทธพิลด้อยกว่าตลาดหุ้นอื่นๆ ภายในภูมภิาค 

(อทิธพิลทีส่่งออกไปยงัตลาดหุน้อื่นๆ นัน้มน้ีอยกว่าอทิธพิลทีไ่ดร้บัเขา้มาภายในตลาดหุน้ดงักล่าวเอง)  

หลงัจากนัน้จงึน าค่าดงักล่าวมาค านวณหาค่ารอ้ยละของสดัส่วนของอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ

สะสม (Cumulative Relative Influence) ของแต่ละตลาดหุน้ตลอดช่วงเวลา 23 ปีทีผ่่านมา (ค.ศ. 1990 – 

2012) 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษา 

ในบทดงักล่าวนี้จะน าวกิฤตการณ์ทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ตลอด 23 ปีทีผ่่านมา มาท าการศกึษา 

และวเิคราะหอ์ตัราผลตอบแทน และความผนัผวนของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก พรอ้มกนั

นี้ ยงัได้ท าการวเิคราะห์ความเสี่ยงภายในตลาดหุ้นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ออกมาผ่าน 2 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ Aggregate Risk และ Systemic Risk  

4.1 วิเคราะหอ์ตัราผลตอบแทน และความผนัผวนของตลาดหุ้นภายในภมิูภาค 

ในส่วนนี้จะท าการวเิคราะห์ผลลพัธ์ที่ได้จากงานวจิยัรายไตรมาส (63 วนั) จาก อตัรา

ผลตอบแทน และความผนัผวนของดชันีหุ้นจากตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก เมื่อพจิารณา

จากอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ตลอด 23 ปีทีผ่่านมา ดงัแสดงในภาพที่ 4.1 จะ

พบว่าในช่วงแรกนัน้ภมูภิาคดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะใหอ้ตัราผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ ตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ. 1991 

-1993  โดยที่ช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ นักลงทุนต่างชาติ และภาคเอกชน ให้ความสนใจที่จะลงทุนภายใน

ภูมภิาคดงักล่าวมากขึน้ ประกอบกบัไดร้บัการสนับสนุนจากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) และ

ธนาคารโลก (World Bank) ทีจ่ะน าเงนิมาลงทุนภายในตลาดเกดิใหม่ ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ เงนิจาก

ภาคเอกชนเริ่มไหลออกจากประเทศในแถบลาตินอเมริกา มาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากขึ้น 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศก าลงัพฒันาอยา่ง ไทย อนิโดนีเซยี และมาเลเซยี   

อย่างไรก็ตามความเฟ่ืองฟูของตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีก็เริม่ที่จะถดถอยในช่วงเวลา

ต่อมา ตัง้แต่ กลางปี ค.ศ. 1995-1998 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีน่ักลงทุนต่างชาตเิริม่สูญเสยีความเชื่อมัน่ และ

วติกกงัวลทีจ่ะปล่อยกู้ให้กบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก จงึท าใหช้่วงเวลาดงักล่าวเงนิกู้ที่ปล่อยออกมาเริม่

ชะลอตวัลง ซึ่งผลกระทบดงักล่าวได้ยอ้นกลบัมาท าลายตลาดหุ้นภายในภูมภิาคดงักล่าว และน าไปสู่

วกิฤตการณ์ต้มย ากุ้งในที่สุด ในขณะที่ช่วงเวลาหลงัจาก กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1997 ตลาดหุ้นภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกต่างเผชญิกบัสภาวะตดิเชือ้จนท าใหอ้ตัราผลตอบแทนตดิลบ และลุกลามไปตามๆกนั  
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ภาพท่ี 40 แสดงดชันีราคาของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก (รายไตรมาส)   

 

หมายเหตุ: เสน้ประเป็นตวัแทนของเหตุการณ์ทีส่ าคญั ตลอดชว่งปี ค.ศ. 1990-2012 และหน่วย: จุด ทัง้นี้ ดชันี ณ 

จุดเริม่ตน้ใน ปี ค.ศ. 1990 อยู่ทีร่ะดบั 100 จุด 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel  

แต่หลงัจากนัน้ในปี ค.ศ. 1999  ตลาดหุ้นในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกได้ฟ้ืนตัวจาก

วกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง โดยให้อตัราผลตอบแทนกลบัมายงัจุดสูงที่สุดของดชันีอีกครัง้ แต่อย่างไรก็ตาม

ตลาดหุน้ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกกฟ้ื็นตวัไดอ้ยู่เพยีงปีเดยีว กเ็จอวกิฤตการณ์ Dot Com เล่นงาน 

อกีครัง้ในปี ค.ศ. 2000 จงึท าใหต้ลาดหุน้ภายในภมูภิาคดงักล่าวเริม่เขา้สู่สภาวะซบเซา และค่อนขา้งทีจ่ะ

มแีนวโน้มของอตัราผลตอบแทนขึ้นๆลงๆสลบักนัไปในกรอบแคบๆ หรอืเคลื่อนตวัไปด้านข้าง และมี

ทศิทางทีไ่มแ่น่นอน จงึท าใหปี้ ค.ศ. 2004-2007 ตลาดหุน้ภายในภูมภิาคดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะใหอ้ตัรา

ผลตอบแทนเคลื่อนทีเ่ป็นลกัษณะแนวราบ อย่างไรกต็ามตลาดหุน้ภายในภูมภิาคดงักล่าวกท็รุดตวัลงอกี

ครัง้ภายหลงัที่วกิฤตการณ์ซบัไพรม์ ได้เริม่ขึ้นในสหรฐัฯ ในช่วงค.ศ. 2007 และการปิดตัวลงของ 

Lehman Brothers ในช่วงกนัยายน ปี ค.ศ. 2008 ซึ่งตลาดหุ้นในสหรฐัฯ ได้ส่งผ่านผลกระทบไปยงั

ภมูภิาคต่างๆทัว่โลก ซึง่ตลาดหุน้ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกกเ็ป็นหนึ่งในนัน้ โดยทีใ่หอ้ตัราผลตอบแทน

ตดิลบสงูสุดในช่วงตุลาคม ค.ศ. 2008 อยา่งไรกด็ภีายหลงัวกิฤตการณ์ดงักล่าว ธนาคารกลางของสหรฐัฯ 

ไดอ้อกนโยบายในการกระตุน้เศรษฐกจิ ใหเ้ศรษฐกจิฟ้ืนตวัขึน้อกีครัง้ โดยการอดัฉีดสภาพคล่องเขา้ไปใน
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ระบบ เรยีกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิดงักล่าวว่า QE (Quantitative Easing) ซึง่มาตรการ QE1 เกดิขึน้

ในปี ค.ศ. 2009 โดยประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ทีไ่ดร้บัผลกระทบต่อนโยบายดงักล่าวอย่างมาก 

ไดแ้ก่ประเทศ ไทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์จงึท าใหเ้งนิทุนดงักล่าวไหลกลบัเขา้สู่ภูมภิาคเอเชยีเอเชยี

อกีครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ตัง้แต่ต้นปีจนถงึปลายปี ค.ศ. 2009 จะเหน็ได้ว่าตลาดหุ้นภายในภูมภิาค

ดงักล่าว กลบัมาให้อตัราผลตอบแทนสูงสุดอกีครัง้ในเดอืนเมษายน ทัง้นี้ในปี ค.ศ. 2011 นัน้ได้เกดิ 

วกิฤตหนี้สาธารณะ ขึน้ในประเทศกรซี และลุกลามไปสู่ประเทศในกลุ่มยโูรโซน จนท าใหต้ลาดหุน้ภายใน

ภูมิภาคเอเชีย ได้รบัผลกระทบตามไปด้วย โดยอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะลดลงในระยะสัน้ 

อย่างไรกต็ามในปี ค.ศ. 2012 นัน้ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกได้เริม่มเีงนิทุนไหลเขา้อกีครัง้จนท าให้เกดิ

แนวโน้มระยะสัน้ใหเ้หน็ว่าอตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑท์ีส่งูขึน้ แต่ทัง้นี้ยงัคงต้องจบัตามองวกิฤตการณ์ 

และความผนัผวนทีอ่าจจะเขา้มาอยูต่ลอดเวลา 

ในส่วนของการวเิคราะหค์วามผนัผวนนัน้ พบว่าผลลพัธ์ทีไ่ด้จากงานวจิยัค่อนขา้งทีจ่ะใหผ้ล

สอดคลอ้งกบัการวเิคราะหอ์ตัราผลตอบแทน ดงัแสดงในภาพที่ 41 โดยทีใ่นช่วงปีค.ศ. 1997 นัน้ ตลาด

หุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกต่างเผชญิกบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน อยู่ในระดบัที่สูง 

และมแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้จนถงึปี ค.ศ. 1998 ซึง่เป็นผลมาจากวกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง ทีส่รา้งความแตกตื่น 

และความเสยีหายให้กบัพอรต์โฟลโิอการลงทุนของนักลงทุนทัว่ทัง้ภูมภิาค อย่างไรก็ตามช่วงปี ค.ศ. 

2001-2005 นัน้ภูมภิาคดงักล่าว ค่อนข้างที่จะมรีะดับความผนัผวนลดลงเป็นอย่างมาก จนกระทัง่มี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้อกีครัง้ในช่วงปี ค.ศ. 2007 เป็นตน้ไป และระดบัความผนัผวนอยู่ในระดบัสูงสุดในช่วง

ตุลาคม ค.ศ. 2008 ภายหลงัการล้มละลายของเลห์แมน บราเธอร ์ซึ่งสอดคล้องกบัอตัราผลตอบแทน

ภายในภูมภิาคที่ตดิลบมากสุดในช่วงตุลาคม ค.ศ. 2008 แต่อย่างไรก็ตามความผนัผวนดงักล่าวได้มี

แนวโน้มลดลงตัง้แต่ปลายปี ค.ศ. 2008 จวบจนถงึช่วงกรกฎาคม ปี ค.ศ. 2011 ทีร่ะดบัความผนัผวนเพิม่

สูงขึน้อกีครัง้ อนัเนื่องมาจากวกิฤตหนี้สาธารณะภายในกลุ่มยูโรโซน ทัง้นี้แนวโน้มของระดบัความผนั

ผวนเริม่ทีจ่ะมแีนวโน้มลดระดบัลงไปสู่จุดต ่าสุด ในช่วงปลายปี ค.ศ. 2012   
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ภาพท่ี 41 แสดงความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนรายไตรมาสของตลาดหุ้นในกลุม่ภมิูภาคเอเชียตะวนัออก 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

4.2 วิเคราะหค์วามเส่ียงภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 

ในแง่ของการวเิคราะห์ความเสีย่งของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคดงักล่าวนัน้ สามารถแบ่งการ

พจิารณาไดอ้อกเป็นสองหมวดใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ความเสีย่งในรปูแบบ Aggregate Risk ซึง่เป็นผลรวมความ

เสี่ยงต่อทัง้โครงข่ายตลาดหลักทรพัย์เอเชียตะวันออก อันเนื่องมาจากระดับความเชื่อมโยงในการ

ตอบสนองต่อข่าวด ีและข่าวรา้ยระหว่างตลาดการเงนิต่างๆภายในภูมภิาคดงักล่าวนัน้  อยู่ในระดบัทีสู่ง

มากจนเกนิไป ในขณะที่ความเสีย่งในรปูแบบ Systemic Risk นัน้เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากตลาดหุน้ทีม่ ี

ระดบัความเชื่อมโยงกบัตลาดหุน้อื่นๆภายในภมูภิาคอยูใ่นระดบัสงู หรอืมรีะดบัความเป็นศูนยก์ลางอยู่ใน

ระดบัที่สูง ซึ่งแฝงไปด้วยความเปราะบางอยู่ภายในตลาดหุ้นดงักล่าว และส่งผลกระทบยอ้นกลบัไปยงั

ตลาดหุ้นอื่นๆ ภายในภูมภิาคที่เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นดงักล่าวเอง จนน ามาซึ่งความเสี่ยงต่อการเกิด

สภาวะลุกลามของวกิฤตในระดบัภมูภิาคในทีสุ่ด   
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4.2.1 วิเคราะหค์วามเส่ียงในรปูแบบ Aggregate Risk ของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชีย
ตะวนัออก  

การวดัระดบัสหสมัพนัธร์ะหว่างตลาดหุน้ต่างๆภายในภูมภิาคนัน้ สามารถน ามาใช้เป็นมาตร

วดับ่งชี้ระดบัความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุ้นต่างๆภายในภูมภิาคได้ โดยที่ค่าดงักล่าวเป็นตวัชี้วดัว่า

ตลาดหุน้ต่างๆ นัน้มคีวามเชื่อมโยงผูกตดิกนัมากแค่ไหน ในงานวรรณกรรมปรทิศัน์ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่ามาตร

วดัค่าเฉลีย่สหสมัพนัธร์ะหว่างตลาด (Average Correlation) ดงักล่าวสามารถน ามาใชเ้ป็นตวับ่งชีว้่าใน

ระบบทีม่คีวามซบัซอ้นนัน้ เมือ่ระบบดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจาก Shock ทีเ่กดิขึน้กบัระบบแลว้ จะส่งผล

กระทบยอ้นกลบัออกมาผ่านทางระดบัความเชื่อมโยงได้เช่นกนั ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ระดบัความเชื่อมโยง

ภายในภูมภิาคดงักล่าวอยู่ในระดบัที่สูง หรอืมคี่าสหสมัพนัธ์โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูงก็จะท าให้ภูมภิาค

ดงักล่าวเผชญิกบัความเสี่ยงในรูปแบบ Aggregate Risk อยู่ในระดบัที่สูง เมื่อพจิารณาจากระดบั 

Average Correlation ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ดงัภาพที่ 42 แลว้จะพบว่า ในช่วงต้นทศวรรษ 

1990 นัน้แนวโน้มของ Average Correlation ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่สูงขึน้ 

จนถงึช่วง ตุลาคม ค.ศ. 1991 ซึง่เป็นตวับ่งชีว้่าในช่วงเวลาดงักล่าว ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกก าลงัเผชญิ

กบัความเสีย่งในรปูแบบ Aggregate Risk อยา่งสงู แต่กเ็ป็นเพยีงระยะเวลาสัน้ๆเท่านัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

สภาวะเศรษฐกจิในช่วงเวลาดงักล่าวของภูมภิาคเอเชยี ที่อยู่ในสภาวะถดถอยในช่วงต้นทศวรรษ 1990 

นอกจากนี้ยงัพบแนวโน้มทีส่ าคญัของระดบัความเสีย่งภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ในช่วงปี 

ค.ศ. 1993 เป็นต้นไป จนถงึปจัจุบนั ซึง่มแีนวโน้มของค่า Average Correlation อยู่ในระดบัทีเ่พิม่สูงขึน้

อย่างต่อเนื่อง และมรีะดบัสูงทีสุ่ดในช่วงกรกฎาคม ค.ศ. 2007 และตุลามคม ค.ศ. 2008 ตามล าดบั โดย

เป็นการสะทอ้นใหเ้หน็ว่าภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก นัน้มคีวามเสีย่งสะสม Aggregate Risk อยู่ใน

ระดบัทีเ่พิม่สูงขึน้ จงึเป็นสิง่ที่ผูก้ ากบัดูแลระบบควรใหค้วามส าคญัและใส่ใจ ต่อการลดระดบัความเสี่ยง  

Aggregate Risk ไม่ให้อยู่ในระดบัที่สูงจนเกินไป อย่างไรก็ตามมสีิง่ที่น่าสนใจอยู่หนึ่งจุดคอื  ในช่วง

ปลายปี ค.ศ. 2012 เป็นตน้มานัน้ กลบัไมพ่บความเชื่อมโยงอยู่ในระดบัทีสู่งเลย โดยในช่วงเวลาดงักล่าว

นัน้ค่า Average Correlation ของตลาดต่างๆ ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก มคี่าลดลงอย่างมาก ซึ่ง

เป็นตวัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึระดบัความเสีย่ง Aggregate Risk ทีล่ดลง  
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ภาพท่ี 42 แสดงค่าสหสมัพนัธเ์ฉล่ียของอตัราผลตอบแทนรายไตรมาส ระหวา่งตลาดหุ้นภายในกลุม่ภมิูภาค
เอเชียตะวนัออก 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

4.2.2 วิเคราะหค์วามเส่ียง Systemic Risk ของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก  

ในส่วนของผลการศึกษาจากการทดสอบความเสี่ยงในรูปแบบ Systemic Risk ที่เกดิขึ้น

ภายในระบบการเงิน นัน้จะท าการศึกษาออกมาในรูปแบบมุมมองโครงข่าย เพื่อที่จะท าให้เข้าถึง

โครงสรา้งและความเสีย่งภายในระบบไดม้ากยิง่ขึน้ วกิฤตการณ์ทางการเงนิทีเ่กดิขึน้เมื่อไม่นานมานี้ นัน้

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการลดลงของระดบัเสถยีรภาพภายในระบบการเงนิอย่างรวดเรว็ และผลกระทบทีข่ยาย

วงกว้างออกไป พรอ้มกบัพบจุดบกพร่องของสญัญาณเตอืนภยัวกิฤตล่วงหน้า โดยวกิฤตการณ์ครัง้นัน้

เป็นสาเหตุท าใหเ้ราเกดิความพยายาม ทีจ่ะเขา้ใจโครงสรา้งภายในระบบการเงนิใหม้ากยิง่ขึน้ รวมไปถงึ

ท าการศกึษาว่าปจัจยัใดเป็นบ่อเกดิของความอ่อนแอ และน าไปสู่การเกดิสภาวะไรเ้สถยีรภาพขึน้ภายใน

ระบบ ดงันัน้โครงสรา้งภายในโครงข่าย จงึค่อนขา้งที่จะมบีทบาทส าคญัต่อการศึกษาวกิฤตการณ์ทาง

การเงนิที่เกดิขึน้ ซึ่งในงานวจิยันี้เลอืกที่จะน าโครงข่ายในตลาดหุ้น ภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยี

ตะวนัออกมาใชใ้นการวเิคราะหผ์ลลพัธใ์น 3 ประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
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1. ความแขง็แรงของโครงสรา้งภายในโครงขา่ย (Robustness in Networks)  

2. การเกดิสภาวะลุกลามภายในโครงข่าย (Contagion in Networks) 

3. ความยดืหยุน่ หรอื ความสามารถในการปรบัตวัของโครงข่าย (Resilience in Networks) 

โดยในแต่ละส่วนมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

4.2.2.1 วิเคราะห์ความแขง็แรงของโครงสร้างภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัย์
เอเชียตะวนัออก (Robustness in East Asian Stock Markets Networks) 

ผลจากการศกึษาผ่านรปูแบบการกระจายตวัของระดบัความเชื่อมโยง (Degree Distribution) 

ภายในโครงข่ายตลาดหุน้ พบว่าผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากพลวตัทีไ่ดท้ าการศกึษา โดยส่วนใหญ่ แลว้ Node ส่วน

ใหญ่จะมรีะดบั Degree ทีต่ ่า และ Node ส่วนน้อยจะมรีะดบั Degree ทีสู่ง หรอืเรยีกโครงข่ายดงักล่าวว่า 

มกีารกระจายตวั Power-law Distribution ดงัแสดงในภาพที่ 43-44 จงึท าใหก้ารกระจายตวัในลกัษณะ

ดงักล่าวแตกต่างจากรปูแบบการกระจายตวัของDegree ทีอ่ยู่ในรปูแบบปกต ิซึง่จะมชี่วงการกระจายตวั

ทีห่ลากหลายกว่าแบบ โครงข่ายแบบ Small World Network ทีพ่บว่ามกีารกระจายตวัแบบ Power-law 

Distribution  หรอื Scale-free ซึง่โครงข่ายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออกนัน้มลีกัษณะแบบ Small 

World Network หรอือาจกล่าวไดว้่าตลาดหุน้ต่างๆภายในภูมภิาคดงักล่าว ต่างมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยง

กับตลาดหุ้นที่มรีะดบัความเป็นศูนย์กลางสูงภายในภูมภิาค ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบพลวตัการ

กระจายตวัของ Degree นัน้จะเหน็ว่าในแต่ละช่วงเวลานัน้โครงข่ายมกีารปรบัเปลีย่นระดบัการกระจาย

ตวัอยู่ตลอดเวลา โดยมรีปูแบบการกระจายเป็น Right-skewed  Heavy Tail, Fat Tail หรอืโครงสรา้ง

แบบ Scale-free หรอื Power-law Distribution บา้งสลบักนัไป ซึง่ลกัษณะการกระจายตวัทุกรปูแบบที่

พบนัน้ต่างเป็นคุณสมบตัทิีพ่บอยูภ่ายในโครงข่ายแบบ Small World Network  

โดยภายในโครงข่ายแบบ Scale-free Networks หรอื Small World Network จะแสดงใหเ้หน็

ถงึโครงสรา้งที่ค่อนขา้งแขง็แรงต่อ Random Disruptions หรอื Random Shock เพราะว่าตลาดหุ้น

ภายในภมูภิาค ซึง่แทนดว้ย Node ภายในโครงขา่ย ส่วนใหญ่นัน้ จะมรีะดบัความเชื่อมโยง (Degree) อยู่

ในระดบัต ่า  ในขณะที ่มเีพยีงตลาดหุน้ส่วนน้อย ทีจ่ะมรีะดบัความเชื่อมโยง (Degree) อยู่ในเกณฑท์ีสู่ง 

และเมื่อใดกต็ามทีเ่กดิม ีRandom Shock เขา้มา จนท าใหต้ลาดหุน้ใดๆ ถูกตดัขาดออกไปจากโครงข่าย

ในรูปแบบสุ่ม ซึ่งเมื่อพิจารณษจากความน่าจะเป็นแล้ว ก็จะพบว่ามแีนวโน้มอย่างมากที่จะสุ่มมาเจอ
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ตลาดหุ้น (Node) ทีร่ะดบัความเชื่อมโยง (Degree) อยู่ในระดบัต ่าๆ แทนที่จะเป็นตลาด (Node) ที่มี

ระดบัความเชื่อมโยง (Degree) อยู่ในระดบัสูง แต่อย่างไรกต็ามโครงข่าย Scale-free Networks อาจจะ

ตกสู่สภาวะที่เผชญิกบัความอ่อนแอ ต่อการเกดิ Shock แบบเฉพาะเจาะจง หรอืท าใหฟ้งัก์ชนัในระบบ

เกดิการหยุดชะงกั จนส่งผลกระทบโดยตรง ต่อตลาดหุน้ (Node) ทีม่รีะดบัความเชื่อมโยง (Degree) อยู่

ในระดบัทีสู่ง ซึง่Node ทีม่ ีDegree สูงๆ นัน้เปรยีบเสมอืนเป็นศูนยก์ลางการลงทุนของโครงข่ายภายใน

ภมูภิาคดงักล่าวนัน่เอง  

รปูแบบการกระจายตวัแบบ Power Law Distribution ที่ไดจ้ากการศกึษา ดงัแสดงใหเ้หน็

ภายใน ภาพที่ 43-44 เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างภายในโครงข่ายตลาดหลักทรพัย์เอเชีย

ตะวนัออกมคีวามแขง็แรง แต่อย่างไรกต็ามกย็งัมคีวามเปราะบางแฝงอยู่ (Robust yet Fragile) ภายใน

โครงข่าย จงึท าใหพ้จิารณาไดว้่าระดบัความเชื่อมโยงภายในโครงข่ายภูมภิาคดงักล่าว อาจเป็นไดท้ัง้ตวั

ดูด Shock (Shock Absorbers) อนัเนื่องมาจากมคีวามแขง็แรงของโครงสรา้ง และอาจเป็นตวัขยาย 

Shock (Shock Amplifiers) ทีเ่กดิขึน้จากความเปราะบางทีแ่ฝงอยู่ภายใน ตลาดหุน้ (Node) ทีม่รีะดบั

ความเชื่อมโยง (Degree) อยู่ในระดบัทีสู่ง หรอืกล่าวคอืโครงสรา้งในลกัษณะดงักล่าวสามารถมจีุดพลกิ

ผนั (Tipping Point) ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแบ่งแยกทัง้ 2 Regime ดงักล่าวออกจากกนัได ้เรยีกคุณสมบตัิ

ของโครงขา่ยดงักล่าวว่า Small-world Network  
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ภาพท่ี 43 แสดงการกระจายตวัของ Degree สะสม ในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ระหว่าง 
Degree k กบั ความถ่ีสะสมของความน่าจะเป็น (The Cumulative Probability Distribution) ในช่วง
ปี ค.ศ. 1990-2012 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

ภาพท่ี 44 แสดงการกระจายตวั (Log Scale) ของDegree สะสม ในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 
ระหว่าง Degree k กบั ความถ่ีสะสมของความน่าจะเป็น (The Cumulative Probability 
Distribution) ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2012 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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ในส่วนนี้จะน าค่าทางสถติทิี่ไดจ้ากการวเิคราะหโ์ครงสร้างภายในโครงข่ายตลาดหุน้ทีไ่ดจ้าก

การศกึษา มาพจิารณาระดบัความแขง็แรงของโครงสรา้งภายในโครงข่าย (Robustness)  ผ่านทางค่า 

Mean Shortest Path โดยเริ่มจากการหาความสัมพันธ์ระหว่างความเปราะบางของระบบ           

(Market Stiffness) กบั ค่า Mean Shortest Path ซึง่จะพบว่ามคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกัน ดงัจะ

เหน็ไดจ้ากภาพที ่45  

ภาพท่ี 45 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่า Mean Shortest Path และความตึงตวั (Market Stiffness) ของตลาด
หลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

โดยสามารถตีความได้ว่าความเปราะบางของโครงข่ายนัน้มคีวามสมัพนัธ์กับค่า  Mean 

Shortest Path ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะการเกดิ Targeted Shock ขึน้ภายในSmall World Network 

ดงันัน้จากความสมัพนัธ์ดงักล่าว จงึได้น าค่า Mean Shortest Path มาพจิารณาพลวตัของ ความ

เปราะบางหรอื ความอ่อนแอที่เกิดขึ้น ภายในโครงข่าย ดงัแสดงในภาพที่  46 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อ

พจิารณาจากจดุต ่าสุดของค่า Mean Shortest Path ทีเ่ป็นตวับ่งชีถ้งึความแขง็แรงของโครงข่าย ในกรอบ

ช่วงเวลา ปี ค.ศ. 2005 ไปยงัจุดสูงสุดของปี ค.ศ.2007 จะพบแนวโน้มทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่องคดิเป็น 

180 เปอรเ์ซนท์โดยประมาณ จงึท าใหเ้ผยให้เหน็ถงึแนวโน้มของความเปราะบาง และความอ่อนแอของ
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โครงสร้างตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเกิดขึ้น เนื่องด้วยตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกมกีารเตบิโตอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2 ทศวรรษทีผ่่านมา พรอ้มกบัความเชื่อมโยงภายใน

ภูมภิาคอยู่ในระดบัทีสู่งขึน้เรื่อยๆ จงึก่อให้เกดิความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายในตลาดต่างๆ โดยเฉพาะ

ตลาดหุ้นที่มรีะดบัความเชื่อมโยงอยู่ในระดบัที่สูง เพราะว่าในตลาดหุน้ดงักล่าวเมื่อเกดิความเปราะบาง

ขึน้แล้ว ก็จะส่งผลท าให้เกดิสถานะความเสี่ยงในรูปแบบ Systemic Risk ต่อการติดเชื้อและลุกลาม 

(Contagion Effect) ขึน้ได ้ 

ภาพท่ี 46 แสดงพลวตัรายไตรมาส ของระดบั Mean Shortest Path ของโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชีย
ตะวนัออก 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

ดงัจะเหน็ได้จากภาพที่ 46 ซึ่งพบว่าตลอดช่วงพลวตัที่ได้ท าการศึกษานัน้ ภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกมรีะดบั Mean Shortest Path ทีค่่อยๆเพิม่สูงขึน้ในลกัษณะวฏัจกัร (Cyclical Wave) โดยแต่

ละลูกคลื่นของ Mean Shortest Path จะมจีุด Peak ในแต่ละช่วงเวลา ยกตวัอย่างเช่นช่วงปี ค.ศ. 1997 

ซึง่พบว่ามคี่า Peak สูงสุดในช่วงเวลาดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกบัช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเวลาที่เกดิ

วกิฤตการณ์ทางการเงนิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกขึน้ ดงันัน้จงึท าให้ช่วงเวลาดงักล่าว ตลาดหุ้น
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ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก จงึมคีวามเปราะบางภายในระบบการเงนิเป็นอย่างมาก ในขณะทีใ่นช่วง 

ค.ศ. 2008 ภายหลงัการลม้ละลายของเลหแ์มน บราเธอร ์ไปแลว้นัน้ พบว่าในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ระดบั 

Mean Shortest Path มคี่าเพิม่สูงขึน้อกีครัง้ ภายหลงัการย่อตวัจากระดบัสูงสุดในช่วงปี ค.ศ. 1997 จงึ

ท าใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ การพจิารณาแนวโน้มของความเปราะบางภายในระบบ และการเสรมิสรา้ง

ความยดืหยุน่ใหก้บัตลาดหุน้ภายในภมูภิาคดงักล่าว จงึเป็นสิง่เร่งด่วนทีผู่ก้ ากบัดูแลสภาวะตลาดหุน้ควร

จะท า นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2011 นัน้ยงัพบอกีว่ามาตรวดัความเสีย่ง Mean Shortest Path ส่งสญัญาณ

แสดงใหเ้หน็ถงึแนวโน้มความเสี่ยงดงักล่าวทีเ่ริม่เกดิขึ้นตัง้แต่ปี ค.ศ. 2009 ซึ่งวกิฤตหนี้สาธารณะเริม่

เกดิขึน้ในประเทศกรซีและลุกลามไปสู่ประเทศในกลุ่มยโูรโซน รวมไปถงึตลาดภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ก็

ได้รบัผลกระทบด้วยเช่นกัน โดยพบว่าอัตราผลตอบแทนมแีนวโน้มที่จะลดลงในช่วงเวลาดงักล่าว 

อยา่งไรกด็ใีนหวัขอ้ต่อไปจะกล่าวถงึปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิสภาวะตดิเชือ้และลุกลามของวกิฤตการณ์ ซึง่

เป็นปจัจยัเสีย่งอกีรปูแบบหน่ึงทีเ่ป็นสาเหตุท าใหเ้กดิความเสีย่ง Systemic Risk ขึน้ 

4.2.2.2 วิ เคราะห์ความเ ส่ียงต่อการเกิดสภาวะลุกลามภายในโครงข่าย 
(Contagion in in East Asian Stock Markets Networks)  

ในส่วนของการวเิคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกดิสภาวะลุกลามนัน้ ในงานวจิยันี้เลอืกที่จะน า

ดชันีวดัความเสีย่ง (Systemic Parameter) มาวดัผ่านทางค่า Index Cohesive Force หรอื ICF โดย

ก าหนดให ้ DJIA เป็นตวัแทน (Proxy) ทีม่อีทิธพิลอย่างสูง ต่อตลาดหุน้ทัว่โลก ในฐานะที่เป็นตวักลาง 

(Mediation) ทีส่ าคญัในการเชื่อมโยง และตอบสนองต่อสภาวะตลาดหุ้นทัว่โลก ซึ่งผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการ

วเิคราะหค์วามเสีย่ง Systemic Risk ต่อการเกดิสภาวะลุกลามภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ดงัแสดง

ในภาพที ่ 47 พบว่าตลอด 23 ปีที่ไดท้ าการศกึษานัน้ ตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้ส่ง

สญัญาณในการเกดิปจัจยัเสี่ยงต่อการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤภายในภูมภิาคอยู่ 2 ช่วงเวลา โดย

ในช่วงทีพ่บสญัญาณในการเตอืนครัง้แรกนัน้ พบในช่วง กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ซึง่ใหค้่าดชันี ICF สูงถงึ 

6.67 ซึ่งสูงที่สุดตลอดช่วงเวลา 23 ปีที่ได้ท าการศกึษา ทัง้นี้ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงที่ตลาดทุนใน

ประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย อาทิเช่น ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เริม่เกิดปญัหาฟองสบู่ในตลาด

อสงัหารมิทรพัย์ และตลาดหุ้น อย่างไรก็ตามช่วงเวลาหลงัจากนัน้ก็พบสญัญาณที่สอง ในปี มกราคม 

ค.ศ. 1997  ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงทีเ่ริม่เกดิวกิฤตการณ์ต้มย ากุ้งขึน้ในประเทศไทย โดยทีส่่งผล
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กระทบผ่านความเชื่อมโยงไปยงัประเทศอื่นๆและลุกลามไปยงัตลาดหุ้นอื่นๆทัว่ทัง้ภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกในเวลาต่อมา  

ภาพท่ี 47 แสดงพลวตัของดชันี Index Cohesive Force ของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก  

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

อยา่งไรกต็ามภายในกราฟแสดงผลลพัธจ์ากการวเิคราหค์วามเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลาม

ของวกิฤต ดงัแสดงในภาพที่ 47 นัน้ จะสงัเกตไดถ้งึความแตกต่างระหว่าง 2 กรอบช่วงเวลาใหญ่ๆ ซึ่ง

ได้แก่ ช่วงปี ค.ศ. 1990-1999 และ ช่วงปี ค.ศ. 2000-2012 โดยจะเหน็ได้ถงึความแตกต่างระหว่าง 2 

เฟสดงักล่าว ภายใต้กรอบช่วงเวลา ค.ศ. 1990-1999 นัน้จะเห็นได้ว่าตลาดทุนภายในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกนัน้ ค่อนขา้งที่จะเผชญิกบัความแปรปรวนของสภาวะตลาด (Turbulence Phase) ในขณะที่

ช่วงปี ค.ศ. 2000-2012  นัน้ตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ค่อนขา้งที่จะอยู่ในสภาวะสงบ 

(Tranquil Phase) ซึง่ค่อนขา้งทีจ่ะสอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน และผลการศกึษาของ            Elekdag et 

al. (2012) ซึง่ไดท้ าการเปรยีบเทยีบ Financial Betas ของกลุ่มเศรษฐกจิภายในภูมภิาคเอเชยี โดยใน

งานวจิยัดงักล่าว พบว่า ในช่วงปี ค.ศ. 1997-2001 ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก มรีะดบัความเสี่ยงอยู่ใน

ระดบัสูง พรอ้มกบัความแปรปรวนของสภาวะเศรษฐกจิ แต่เมื่อพจิารณา 2002-2007 นัน้กลบัพบว่าเป็น

ช่วงเวลาทีส่ภาวะเศรษฐกจิภายในกลุ่มเอเชยีตะวนัออก ซึง่ครอบคลุมถงึกลุ่ม ASEAN ค่อนขา้งทีจ่ะอยู่
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ในสภาวะสงบ (Tranquil Phase) โดยที่หลงัจากนัน้ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2011 ค่าเฉลี่ยของระดบั 

Financial Betas ภายในภมูภิาคดงักล่าวเริม่กลบัมาอยูใ่นระดบัทีส่งูขึน้อกีครัง้  

ดงันัน้ในงานวจิยัของเราจงึแบ่งเฟสการศกึษาเป็น 2 ช่วง โดยเมื่อพจิารณาจากช่วงแรกใน

กรอบช่วงเวลา ค.ศ. 1990-1999 นัน้จะสงัเกตไดว้่าดชันี Index Cohesive Force อยู่ในระดบัทีสู่งมาก 

ซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัความเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลาม อนัเน่ืองมาจากต้นตอของความเสีย่งดงักล่าวนัน้ 

มาจากตลาดหุน้ทีเ่ป็นสมาชกิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกไดเ้ป็นอย่างด ีดงัแสดงในภาพที ่48  

ภาพท่ี 48 แสดงพลวตัของดชันี Index Cohesive Force ของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ภายใต้ กรอบ
ช่วงเวลา ค.ศ. 1990-1999 (Turbulence Phase) 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

ในขณะที่เมื่อพจิารณาจากกรอบช่วงเวลาที่สอง ภายใต้ช่วงเวลา ค.ศ. 2000-2012 จะพบว่า

ค่าที่ได้โดยเฉลี่ยนัน้ จะมแีนวโน้มน้อยกว่าในช่วงเฟสแรก จงึท าให้เฟสที่สองนี้ความเสี่ยงในการเกิด

สภาวะติดเชื้อ อนัเนื่องมาจากตวักลางสมาชกิภายในภูมภิาคดงักล่าว ค่อนขา้งที่จะมโีอกาสเกดิขึน้ได้

น้อยเมื่อเทียบกับช่วงเฟสแรก จงึท าให้ช่วงเวลาดงักล่าวตลาดหุ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก 

ค่อนขา้งทีจ่ะอยูใ่นสภาวะสงบ (Tranquil Phase) ดงัแสดงในภาพที ่49  
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ภาพท่ี 49 แสดงพลวตัของดชันี Index Cohesive Force ของตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ภายใต้ กรอบ
ช่วงเวลา ค.ศ.2000-2012 (Tranquil Phase)   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

เมือ่พจิารณาสญัญาณการเตอืนความเสีย่งต่อการเกดิสภาวลุกลามในกรอบช่วงเวลาทีส่องนัน้ 

พบว่าเกดิการเปลีย่นแปลงระดบัดชันี Index Cohesive Force อย่างมากในช่วงพฤษภาคม ปีค.ศ. 2005 

จากระดบั 0.87 ไปสู่จุดสูงสุดทีร่ะดบั 1.55 ในช่วงมกราคม ค.ศ. 2007 ซึง่เพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ78.1 โดย

เปรยีบเทยีบ ถงึแมว้่าระดบั Index Cohesive Force ในช่วงมกราคม ค.ศ. 2007  จะไม่ไดม้ากเทยีบเท่า

กบั ในช่วง กรกฎาคม ค.ศ. 1992 และมกราคม ค.ศ. 1997 ก็ตามท ีซึ่งน่าจะมาจากเหตุผลที่ว่าในช่วง 

กรกฎาคม ค.ศ. 1992 และมกราคม ค.ศ. 1997 ความเสี่ยง Systemic Risk ดงักล่าวมตี้นตอมาจาก

ประเทศภายในกลุ่มเอเชยีตะวนัออกเอง ในขณะที่ในช่วงมกราคม ค.ศ. 2007 นัน้ความเสี่ยงดงักล่าว

สะทอ้นมาจากการเกดิ Global Financial Shocks อนัเนื่องมาจากประเทศมหาอ านาจทางการเงนิอย่าง

สหรฐัฯ ซึ่งผลกระทบจากปจัจยัภายนอกดงักล่าวน้ี ได้ส่งผลกระทบผ่านทางความผนัผวน และอตัรา

ผลตอบแทนไปยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก จงึท าใหค้่าทีไ่ดจ้ากดชันี Index Cohesive Force ดงักล่าวไม่

สามารถทีจ่ะส่งสญัญาณในแงข่องความเสีย่ง Systemic Risk ไดม้ากเทยีบเท่ากบัในช่วงกรอบเวลาแรกที่

ได้ท าการศึกษานัก แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวก็ท าให้เราสามารถที่จะมองเห็นถึงการ

เปลีย่นแปลงของระดบัแรงยดึเหนี่ยวระหว่างดชันีหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก และดชันีหุน้  DJIA 

ภายในตลาดหุ้นของสหรฐัฯ โดยเปรยีบเทียบได้ดรีะดบัหนึ่งเช่นเดยีวกนั เมื่อพจิารณาถึงเหตุการณ์
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หลงัจากการส่งสญัญาณดงักล่าวในช่วงปี ค.ศ.2007 นัน้จะพบว่า ได้เกิดวิกฤตการณ์การเงนิครัง้ที่

รา้ยแรงที่สุด ซึ่งเกดิจากประเทศมหาอ านาจทางการเงนิอย่าง สหรฐัฯ ขึน้ ซึ่งผลพวงจากวกิฤตการณ์

แฮมเบอรเ์กอรด์งักล่าว ไดส้่งผลกระทบเป็นวงกวา้งไปทัว่โลก สาเหตุหลกัเกดิจากการตกอยูใ่นสภาวะตดิ

เชือ้ของสถาบนัการเงนิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ภายหลงัการปิดตวัลงของ Lehman Brothers นัน้ท าให้

นักลงทุนในตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพนัธ ์ เกดิความวติกกงัวลต่อการถอืสนิทรพัย์

เสีย่ง จงึท าใหต้ลาดหุน้ต่างๆเผชญิกบัความเสีย่งทีร่าคาหุน้อย่างรวดเรว็ (Fire Sale) ซึ่งภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกก็ได้รบัผลกระทบอย่างมาก เช่นเดยีวกนั ดงัจะเหน็ได้จากอตัราผลตอบแทนของหุ้นที่ตกลง

อยา่งหนกั พรอ้มกบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงตุลาคม ค.ศ. 2008 เมื่อพจิารณา

จากภาพที ่40 และภาพที ่41 ประกอบ  

แต่ถ้ามองยอ้นกลบัมาที่ภาพที่ 41-42 และภาพที่ 46 จะพบว่ามาตรวดัระดบัความผนัผวน

ของผลตอบแทน และค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ภายภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก รวมไปถงึค่า Mean Shortest 

Path ทีไ่ดจ้ากทฤษฎโีครงข่ายนัน้ ส่งสญัญาณในการเตอืนระดบัความเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลามขึน้

ภายในภูมภิาคดงักล่าว พรอ้มกบัครอบคลุม Global Financial Shocks ทีเ่กดิขึน้จากปจัจยัเสีย่งนอก

ภูมภิาค ได้ดกีว่าการใชส้ญัญาณ Index Cohesive Force (ICF)  จงึท าให้การใช้สญัญาณ Index 

Cohesive Force (ICF) ในการเตอืนนัน้ มขีอ้จ ากดัในแง่ของการเตอืนความเสีย่งอนัเนื่องมาจากการเกดิ 

Global Shocks  อย่างไรกด็สีญัญาณ Index Cohesive Force กย็งัถอืเป็นทางเลอืกหนึ่งทีผู่ก้ ากบัดูแล

ตลาดไมค่วรมองขา้ม เนื่องจากการใชด้ชันี ICF ในการวเิคราะหน์ัน้ครอบคลุมความเสีย่ง Systemic Risk 

ในส่วนของปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิ Contagion Effect ภายในภูมภิาค ทีผู่ก้ ากบัดูแลตลาดหลายๆคนมกั

มองข้ามสิ่งส าคัญในจุดนี้ไป ซึ่งมาตรวัดดังกล่าวนี้ยงัสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ประกอบการ

พจิารณา และยนืยนัผลทีไ่ดจ้ากมาตรวดัอื่นไดเ้ช่นเดยีวกนั ในหวัขอ้ต่อไปเราจะมาพจิารณากนัว่าตลาด

หุน้ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้ จะมคีวามสามารถในการปรบัตวัต่อ External Shock ทีเ่ขา้มามาก

น้อยเพยีงใด  
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4.2.2.3 วิเคราะห์ความยืดหยุ่น หรือ ความสามารถในการปรับตัวภายใน
โครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก (Resilience in East Asian 
Stock Markets Networks) 

ในการวดัความเสีย่ง Systemic Risk ในส่วนสุดทา้ย จะเป็นส่วนส าคญัทีข่าดไม่ได ้เนื่องจาก

การวเิคราะห์ความตงึตวั หรอืความเปราะบางของระบบนัน้ เป็นตวัสะท้อนให้เหน็ถงึความยดืหยุ่นของ

ระบบ ซึง่บ่งชีถ้งึความสามารถของโครงขา่ยในการปรบัตวั ต่อการเปลีย่นแปลงของสภาวะตลาดทีเ่กดิขึน้ 

ณ ขณะเวลาใดๆ ทีก่ระบวนการท างานของฟงักชัน่ส่วนต่างๆภายในระบบ นัน้ไม่สามารถปรบัตวัเขา้กบั

สภาวะทีเ่กดิขึน้ได ้หรอือกีนัยหนึ่ง กค็อืความสามารถในการเชื่อมโยงระบบใหม่ เพื่อใชใ้นการซ่อมแซม

ฟ้ืนฟูความสามารถในการท างานของฟงัก์ชนัภายในระบบ ใหก้ลบัมาดเีหมอืนเดมิอกีครัง้ ภายใต้รปูแบบ

ดงักล่าวของการปรบัตวัรู้จกักนัดีในชื่อ “Self-healing” ซึ่งเป็นรูปแบบในการปรบัตัวแบบพื้นฐานของ

ระบบ ในทีน่ี้จะวเิคราะหค์วามตงึตวัหรอืความเปราะบางภายในตลาดหุน้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกผ่าน

ทางมาตรวดัความเสีย่ง ที่ได้จากการน าค่า Eigenvalue มาประยุกต์ใช ้โดยแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูป

ของความตงึตวัของตลาดหุน้ทัว่ทัง้ภมูภิาค 

เมื่อพจิารณาจากภาพที่ 50 จะพบว่าแนมโน้มของความตงึตวัของตลาดหุ้นภายในภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกทัง้ภมูภิาค นัน้แสดงออกใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นเฟสจากแนวโน้มของความตงึตวัของตลาด 

(Market Stiffness) ต ่าในช่วงปี ค.ศ. 1993 ไปสู่แนวโน้มของความตงึตวัของตลาดภายในภูมภิาคทีเ่พิม่

สงูขึน้เรือ่ยๆ จนถงึปจัจุบนั โดยทีม่เีพยีงแค่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2012 ทีต่ลาดหุน้ภายในภูมภิาคมแีนวโน้ม

ของความตงึตวัลดลง หรอืมคีวามยดืหยุ่นสูงขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 40 เมื่อวดัจากค่าความตงึตวัสูงสุดที่ได้

ท าการศกึษาตลอดช่วง 23 ปีทีไ่ด้ท าการศกึษา พบว่าความตงึตวัสูงทีสุ่ดอยู่ทีร่ะดบั 92.5  เปอรเ์ซน็ต์

โดยประมาณในช่วง กรกฏาคม ค.ศ. 2007 โดยช่วงเวลาดงักล่าวเป็นจุดเริม่ต้นของวกิฤตการณ์ซบัไพรม ์

ในสหรฐัฯ ในขณะทีค่วามตงึตวัสงูเป็นอนัดบัทีส่องภายในพลวตัดงักล่าวนัน้อยู่ในช่วง ตุลาคม ค.ศ. 2008 

โดยอยูท่ีร่ะดบัสงูถงึ 92.1 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่ในช่วงเวลาดงักล่าวตลาดหุน้ทัว่โลกต่างตื่นตระหนก กบัการปิด

ตวัลงของเลหแ์มน บราเธอร ์ซึง่เป็นสถาบนัการเงนิใหญ่อนัดบัต้นๆ ของสหรฐัฯ  นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 

2011 ตลาดหุน้ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้ต่างตกอยูใ่นสภาวะตงึตวัอยา่งสงูอกีครัง้ อนัเป็นผลสบื

เนื่องมาจากการเกดิวกิฤตการณ์หนี้สาธารณะในประเทศกลุ่มยโูรโซน อย่างไรกต็ามในช่วงปลายปี ค.ศ. 

2012 ค่าความตงึตวัดงักล่าวกลบัลดลงอยา่งรวดเรว็  
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ภาพท่ี 50 แสดงพลวตัของความตึงตวัหรอืความเปราะบาง ภายในโครงขา่ยตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก
ทัง้ระบบ 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

การที่แนวโน้มของความตงึตวัในปจัจุบนัของตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกอยู่ใน

ระดบัที่สูงขึ้นนัน้เป็นสิง่ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากเป็นตวับ่งชี้ให้เห็นถงึความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ภายใน

ตลาดการเงนิดงักล่าว ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้พบว่าพลวตัของสภาวะตลาดหุ้นภายในภูมภิาคดงักล่าวนัน้ ไม่

สามารถที่จะพิจารณาได้จากแนวโน้มของดชันีราคาของตลาดหุ้น หรอืความผันผวนของอัตรา

ผลตอบแทนภายในภมูภิาค ทีม่แีนวโน้มขึน้หรอืลงเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ ดงัจะสงัเกตไดเ้มื่อเกดิสภาวะ

ตงึตวัของตลาดหุ้นภายในภูมภิาคดงักล่าว ขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วนัน้ แต่กลบัพบว่าแนวโน้มของดชันี

ตลาด (Index Trend) ผนัผวนในหลายทศิทางมาก เพราะฉะนัน้จงึท าใหส้ามารถประเมนิความเสีย่งไดไ้ม่

ครบทุกรูปแบบ ดงันัน้ในงานวจิยันี้จงึได้เสนอให้ใช้มาตรวดัระดบัความเสี่ยงระบบอื่นๆ (System-level 

Parameter) ควบคู่ไปกบัการพจิารณาความตงึตวัของตลาด และปจัจยัเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลาม 

เนื่องจากทัง้สามเครื่องมอืดงักล่าวเป็นเครื่องมอืที่ค่อนขา้งมปีระสทิธภิาพ และสามารถใช้วเิคราะห์เชงิ
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ปรมิาณ ต่อ พลวตัของสภาพตลาด รวมไปถึงเสถยีรภาพ (Stability) ของตลาดหุ้น ซึ่งสามารถที่จะ

น ามาใชป้ระโยชน์ในการตดิตามและตรวจสอบสภาวะตลาดได้  

4.3 วิเคราะหค่์าทางสถิติในแต่ละตลาดหุ้นภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 
4.3.1 วิเคราะหค์วามเปราะบาง และความส าคญัของตลาดหุ้นภายในภมิูภาค ในแต่ละ

ช่วงเวลา 

ในการวเิคราะหค์วามเปราะบางทีเ่กดิขึน้นัน้ สามารถน ากราฟ Scatter Diagram ระหว่างค่า 

CheiRank และ PageRank ภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก11  มาพจิารณาร่วมดว้ย 

ในฐานะที่เป็นตลาดที่มคีุณสมบตัแิบบ Super-spreader หรอืตลาดที่มคีวามเปราะบาง ดงัแสดงไว้อยู่

ภาพที ่51 โดยทีเ่กณฑใ์นการแบ่งแยกระดบัความเปราะบาง และความส าคญัของตลาดหุน้ต่างๆภายใน

ภูมภิาคนัน้ จะใชค้่าเฉลีย่ระดบั CheiRank และ PageRank ของทัง้โครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยี

ตะวนัออก มาเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา ซึง่จะน าค่าดงักล่าวมาพลอตเป็นเสน้แบ่งแนวนอนแทนเกณฑ์

ค่าเฉลีย่ของ CheiRank และเสน้แบ่งแนวตัง้แทนเกณฑค์่าเฉลีย่ PageRank ดงัแสดงในภาพที่ 51 เพื่อ

ใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างค่า CheiRank และ PageRank  เป็นเกณฑใ์นการแบ่งแยกคุณสมบตัทิางดา้น 

Centrality Metrics ภายในโครงขา่ย   

                                                           

11 หมายเหตุ: ก าหนดใหต้ลาดหุ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกประกอบไปดว้ย KOSPI = ดชันี KOSPI ของเกาหลีใต,้ NKY =ดชันี 

Nikkei 225 Index ของญ่ีปุ่ น , TWSE = ดชันี Taiwan Weighted ของไตห้วนั, HSI = ดชันี HangSeng Index ของฮ่องกง, PCOMP = ดชันี PSE 

Composite ของฟิลิปปินส์ , FBMKL = ดชันีKLSE  Composite ของมาเลเซีย, JCI = ดชันี Jakarta Composite ของอินโดนีเซีย, AS30 = ดชันีAll 

Ordinaries Accumulation Index (AOAI) ของออสเตรเลีย และ SET = ดชันีSET Index ของไทย (ในช่วงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 – 2012 จึงจะมีขอ้มูล

จาก FSSTI = ดชันี Straits Times Index ของ สิงคโปร์ มาประกอบการพิจารณาดว้ย) 
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ภาพท่ี 51 แผนผงัแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างค่า CheiRank และ PageRank 

 

หมายเหตุ: ใชค้า่เฉลีย่ของ CheiRank และ PageRank ในการแบ่งความสมัพนัธ ์
ทีม่า: www.fna.fi   

เมื่อพจิารณาคุณสมบตัขิองตลาดหุน้ภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก จาก

ภาพที ่52 จะพบว่าตลาดหุน้ HSI หรอื ดชันี HangSeng Index ของฮ่องกงนัน้มคีวามส าคญั และมรีะดบั

การส่งผ่านอทิธพิลไปยงัตลาดหุ้นอื่นๆ ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก มากที่สุดภายในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออก ตามมาดว้ยตลาดหุน้ AS30 หรอื ดชันีAll Ordinaries Accumulation Index (AOAI) ของ

ออสเตรเลยี, ตลาดหุน้ KOSPI หรอื ดชันี KOSPI ของเกาหลใีต ้ซึง่มคีวามถี่เท่ากนัเป็นอนัดบัทีส่อง และ

ตลาดหุน้ FSSTI หรอื ดชันี Straits Times Index ของสงิคโปร ์ตามมาเป็นอนัดบัที่ 3 ภายในภูมภิาค 

การที่ตลาดหุ้นดงักล่าวมคีวามส าคญัอย่างมากต่อตลาดหุ้นอื่นๆภายในภูมภิาคนัน้ จะเรยีกคุณสมบตัิ

ดงักล่าวว่า Super Spreader อย่างไรก็ตามการที่ตลาดหุน้ใดตลาดหุน้หนึ่งมอีทิธพิลครอบง าตลาดหุ้น

อื่นๆภายในภูมภิาค อยู่ในระดบัสูงนัน้ ในช่วงแรกตลาดดงักล่าวอาจจะยงัไม่ก่อให้เกิดผลร้ายใดๆกบั

ตลาดอื่น แต่เมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุน้ดงักล่าวมคีวามเปราะบางแฝง อยู่ในระดบัสูง พรอ้มกบั มอีทิธพิล

ครอบง าตลาดหุ้นอื่นๆภายในภูมภิาค เมื่อนัน้ก็จะท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และลุกลามของ

วกิฤตภายในภมูภิาคดงักล่าวไดง้า่ย พรอ้มกบัแผ่ผลกระทบเป็นวงกวา้งไดด้ว้ยเช่นเดยีวกนั ทนัททีีต่ลาด

ดงักล่าวอยูใ่นสภาวะตดิเชือ้ 
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ภาพท่ี 52 แสดงความถ่ีของสภาวะตลาดหุ้นท่ีมีความส าคญั แต่ไม่มีความเปราะบาง ภายในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

ในขณะทีต่ลาดหุน้ทีม่คีวามถีใ่นแง่ของความส าคญัและความเปราะบาง ภายในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกสูงสุด ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012 ดงัแสดงในภาพที่ 53 นัน้ปรากฏอยู่ภายในตลาดหุ้น 

FBMKLCI หรอืดชันี KLSE  Composite ของมาเลเซยี รองลงมาคอืตลาดหุน้ NKY หรอื ดชันี Nikkei 

225 Index ของญี่ปุ่น ตามมาดว้ยอนัดบัสาม ซึง่ไดแ้ก่ตลาดหุน้ JCI หรอื ดชันี Jakarta Composite ของ

อนิโดนีเซยี และตลาดหุน้ KOSPI หรอื ดชันี KOSPI ของเกาหลใีต้ โดยการทีม่คีวามเปราะบางแฝงอยู่

ภายในตลาดหุน้ดงักล่าว พรอ้มกบัศกัยภาพในการส่งผ่านอทิธพิลจากตลาดใดตลาดหนึ่งไปยงัตลาดอื่นๆ

ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกอยูใ่นระดบัทีส่งูนัน้ เป็นตวับ่งชีถ้งึสถานะความเสีย่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ

เสีย่งในรปูแบบSystemic Risk ขึน้ได ้
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ภาพท่ี 53 แสดงความถ่ีของสภาวะตลาดหุ้นท่ีมีความส าคญั และความเปราะบาง ภายในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

เมื่อพจิารณาความถี่ของสภาวะตลาดหุน้ทีไ่ม่มคีวามส าคญั และไม่มคีวามเปราะบาง ภายใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012  ดงัแสดงในภาพที ่54 พบว่าตลาดหุน้ NKY หรอื 

ดชันี Nikkei 225 Index ของญี่ปุ่น ตลาดหุน้ AS30 หรอื ดชันีAll Ordinaries Accumulation Index 

(AOAI) ของออสเตรเลยี และตลาดหุน้ TWSE หรอืดชันี Taiwan Weighted ของไต้หวนัใหค้่าความถี่

สงูสุดตามล าดบั 
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ภาพท่ี 54 แสดงความถ่ีของสภาวะตลาดหุ้นท่ีไม่มีความส าคญั และไมมี่ความเปราะบาง ภายในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

นอกจากนี้เมื่อพจิาณาความถี่ของสภาวะตลาดหุ้นที่ไม่มคีวามส าคญั แต่มคีวามเปราะบาง 

ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012  ดงัแสดงในภาพที่ 55 นัน้จะพบว่าความถี่

สงูทีสุ่ดสามอนัดบัแรกอยูภ่ายในตลาดหุน้เกดิใหม่ 3 ประเทศภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ทีม่ ี

ชื่อเรยีกว่า “TIP” ซึง่ประกอบไปดว้ย ไทย อนิโดนีเซยี และฟิลปิปินส ์โดยตลาดหุน้ PCOMP หรอื ดชันี 

PSE Composite ของฟิลปิปินส ์เป็นตลาดหุน้ทีไ่ม่ได้มคีวามส าคญักบัภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกมากนัก 

แต่เป็นตลาดหุน้ทีม่คีวามเปราะบางอยู่ในระดบัทีสู่ง รองลงมาคอืตลาดหุน้  SET หรอื ดชันีSET Index 

ของไทย และตลาดหุน้ JCI หรอื ดชันี Jakarta Composite ของอนิโดนีเซยี ตามล าดบั อย่างไรกต็าม

สามารถทีจ่ะเปรยีบเทยีบคุณสมบตัต่ิางๆของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกไดจ้ากภาพที่ 56 

เพื่อทีจ่ะไดเ้หน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้   
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ภาพท่ี 55 แสดงความถ่ีของสภาวะตลาดหุ้นท่ีไม่มีความส าคญั แต่มีความเปราะบาง ภายในภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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ภาพท่ี 56 แสดงความถ่ีของสภาวะตลาดหุ้นในทุกสภาวะ ภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกตลอดช่วงปี ค.ศ. 

1990-2012   

 

 
ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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4.3.2  วิเคราะหค์วามเป็นศนูยก์ลางของการเช่ือมโยง (Centrality Metrics) ภายใน
โครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ผา่นทางค่า Average Shortest Path , 
Betweenness และDegree  

ในทีน่ี้จะพจิารณาระดบัความเป็นศูนยก์ลางจากค่า Betweenness Centrality และAverage 

Shortest Path ประกอบกบั ระดบั Degree ดงัแสดงในภาพที่ 57 เนื่องจากค่าทัง้สองขา้งต้นนัน้สามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ไดห้ลากหลายกว่าการวดัเพยีงแค่ระดบั Degree โดยทีม่ปีระโยชน์ทัง้ในแง่การวดั

ระดบัขอ้มูลที่ส่งผ่านในตลาดหุ้นต่างๆ และความส าคญัของตวัตลาดหุ้นนัน้เอง  ซึ่งในส่วนของการวดั  

Betweenness Centrality และCloseness Centrality นัน้สามารถวดัผลกระทบโดยรวม (Global Effect) 

ที่เกดิขึน้ภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก แทนที่เป็นเพยีงการวดัผลกระทบแค่เพยีง

ระดบั (Local Effect) เหมอืนดงัเช่นค่า Degree จงึท าให ้มปีระโยชน์การวดัระดบัความเป็นศูนยก์ลาง

ของระบบ (Centrality)  ซึ่ง หนึ่งในวิธีดงักล่าวก็คือการวดัระดบั Betweenness Centrality และ

Closeness  Centrality ซึง่มกัน ามาใชใ้นการวเิคราะหโ์ครงข่ายทางการเงนิทีม่คีวามซบัซอ้น (Complex 

Networks)  
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ภาพท่ี 57 แสดงความถ่ีของระดบัความเป็นศนูยก์ลาง และความเช่ือมโยงของตลาดหุ้นต่างๆ ภายในภมิูภาค

เอเชียตะวนัออก ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

เมื่อพจิารณาจากภาพที่ 57 ซึ่งแสดงค่าความถี่ทางสถติขิองโครงข่ายภายในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออก จะพบว่า ตลอด 23 ปีทีผ่่านมานัน้ เมื่อพจิารณาระดบัความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) ของ

ตลาดหุน้ภายในภูมภิาคดงักล่าว จากระดบั Average Shortest Path ระดบั Betweenness Centrality 

และDegree ประกอบกนั จะเห็นว่าภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้ ตลาดหุ้นที่เป็นศูนย์กลางการ

ลงทุนภายในภูมภิาคได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา จงึท าให้โครงข่ายของตลาดหุ้นภายในภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกนัน้ มลีกัษณะโครงข่ายแบบ Adaptive Network เมื่อพจิารณาจากความถี่ของการเป็น

ศูนยก์ลางภายในภูมภิาคดงักล่าว ดงัแสดงในภาพที่ 58-59 นัน้ จะพบว่าตลาดหุ้น HSI หรอื ดชันี 

HangSeng Index ของฮ่องกงนัน้มรีะดบัความเป็นศูนยก์ลางมากทีสุ่ดตลอด 23 ปีทีผ่่านมา เมื่อพจิารณา

ความสอดคลอ้งจากค่า Minimum Average Shortest Path และMaximum Betweenness ประกอบแลว้
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ปรากฏว่าใหผ้ลทีค่่อนขา้งสอดคลอ้งกนั นอกจากนี้เมื่อพจิารณาผลลพัธจ์ากภาพที่ 60 ยงัพบอกีว่าตลาด

หุน้HangSeng Index ของฮ่องกง นัน้มรีะดบัความเชื่อมโยงสูงมากทีสุ่ดภายในภูมภิาค ซึง่เป็นการบ่งชี้

ได้ว่าตลาดหุ้นดงักล่าวนัน้เป็นที่น่าดงึดูดใจของนักลงทุนทัง้ใน และนอกภูมภิาค จนท าให้ตลาดหุ้นของ

ฮ่องกงยกระดบัขึน้มาเป็นศูนยก์ลางการลงทุนของเอเชยี ได้บ่อยครัง้กว่าตลาดอื่นๆ ภายในภูมภิาค 

ประกอบกบัตลาดหุ้นHangSeng Index ของฮ่องกงนัน้มสีหสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัที่สูงกบัตลาดหุน้ญี่ปุ่น 

รวมไปถงึมคีวามสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัภมูภิาคยุโรปผ่านทางตลาดหุน้เยอรมนี นอกจากนี้ตลาดหุน้ฮ่องกง

ยงัมคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกบัภูมภิาคยุโรป ผ่านทางตวักลางตลาดหุน้สวสิเซอแลนดเ์มื่อพจิารณาจาก

ระดบัสหสมัพนัธ ์ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัของ Abdelwahab et al. (2008) ซึง่ในหวัขอ้ถดัไปจะน าตวักลางดชันี 

HSI ของฮ่องกงมาใชป้ระกอบการพจิารณาความเสีย่งผ่านมาตรวดัความเสีย่ง Index Cohesive Force 

ว่าตงักลางดงักล่าวเป็นตวักลางในการสะท้อนความเสี่ยงผ่านอตัราผลตอบแทน และความผนัผวนได้ดี

มากน้อยเพยีงใด 

ภาพท่ี 58 แสดงความถ่ีของระดบัความเป็นศนูยก์ลางของตลาดหุ้นต่างๆภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกผา่น
ทางค่า Minimum Average Shortest Path ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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ภาพท่ี 59 แสดงความถ่ีของระดบัความเป็นศนูยก์ลางของตลาดหุ้นต่างๆภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกผา่น
ทางค่า Maximum Betweenness  ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

ภาพท่ี 60 แสดงความถ่ึของระดบัความเช่ือมโยงของตลาดหุ้นต่างๆภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก ผา่นทาง

ระดบั Maximum Degree ตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-2012   

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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4.4 แสดงผลลพัธ์ท่ีได้จากการท านายอตัราผลตอบแทนในอนาคต ท่ีได้จากการลงทุนภายใน
ตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ด้วยแบบจ าลองถดถอย (Predictive Regressions)  

ในหวัขอ้นี้จะน ามาตรวดัความเสีย่งต่างๆ ณ เวลา t มาใชใ้นการท านายอตัราผลตอบแทนทีจ่ะ

เกดิขึน้ ณ เวลา t+1 เพื่อทีจ่ะตรวจสอบประสทิธภิาพของมาตรวดัความเสีย่งต่างๆ ในการท านายอตัรา

ผลตอบแทนภายในภมูภิาค (กรอบช่วงเวลาในการท านายรายไตรมาส) ดงัแสดงในตารางที ่8 

ตารางท่ี 8 แสดงการท านายอตัราผลตอบแทน (รายไตรมาส) ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ณ เวลา t+1  

อตัราผลตอบแทนภาย ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก  ณ เวลา  t+1  
ค่าคงตวั -

0.004054 
(0.7090) 

 -0.0069 
(0.6641) 

-0.0061 
(0.638) 

-0.0046 
(0.7015) 

0.00069 
(0.9455) 

0.00219 
(0.781) 

Average 
Correlatio

n 

0.023702 
(0.4312) 

       

Mean 
Shortest 

Path 

 0.0077 
(0.4936) 

     

Market 
Stiffness 

  0.0174 
(0.4267) 

   

ICF 
(m:East 
Asian 
Index) 

   0.00202 
(0.4591) 

  

 ICF 
(m:DJIA) 

    0.002051 
(0.7535) 

 

ICF 
(m:HSI) 

     0.000561 
(0.833) 

R2(%) 5.65 3.95 5.79 4.85 0 0 

หมายเหตุ: ** แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 99, ( ) แสดงค่า P-value 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Eviews    
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เมือ่พจิารณาผลลพัธท์ีไ่ดภ้ายในตารางที่ 11  จากการท านายในช่วง t+1 พบว่าไม่มตีวัแปรอสิระ

ใดๆ ทีจ่ะสามารถท านายอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกได้อย่างมนีัยส าคญัเลย ทัง้นี้

เมื่อพจิารณาผลลพัธ์จากมาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation ในการท านายอตัราผลตอบแทนหุ้น 

ภายในตลาดหุ้นใดๆ ภายในงานวจิยัของ Pollet and Wilson (2010) แล้ว พบว่าให้ผลลพัธ์ที่ไม่

สอดคลอ้งกบัการท านายอตัราผลตอบแทนภายในกลุ่มตลาดหุน้ในระดบัภูมภิาคเลย โดยในงานวจิยัของ

เรา แสดงให้เหน็ว่ามาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation นัน้ไม่มคีวามสามารถในการท านายอตัรา

ผลตอบแทนหุน้ภายในภมูภิาคเลย  

4.5 การท านายระดับความผนัผวนของอัตราผลตอบแทนภายในตลาดหลักทรพัย์เอเชีย
ตะวนัออก ในช่วง t+1 

ในหวัขอ้ดงักล่าวนี้ จะแสดงการวเิคราะห์ศกัยภาพของมาตรวดัความเสี่ยงต่างๆ จากขอ้มูล

รายไตรมาส ทีค่าดการณ์ขอ้มลูจากช่วงเวลา t  ในการท านาย ผลลพัธจ์ากการคาดการณ์ระดบัความผนั

ผวนของอตัราผลตอบแทนภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ในช่วงเวลา  t+1  

ตวัแปรตาม: ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาค (Regional Variance) ณ 

เวลา t+1          

ตวั แปรอิสระ: ค่าเฉลี่ยหสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน (Average Correlation), 

ค่าเฉลีย่ Shortest Path ภายในโครงข่าย (Mean Shortest Path), ICF (Index Cohesive Force) และ

อตัราการเปลีย่นแปลงของระดบัสภาวะตงึตวัของตลาดหุน้ภายในภูมภิาค (Market Stiffness)  ณ เวลา t       

วิธีการทดสอบ: Ordinary Least Squares (OLS) 

 

 

   

 

 

 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                        M04/2013                   

159 
 

ตารางท่ี 9 แสดงการท านายระดบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน รายไตรมาส ภายในตลาดหลกัทรพัย ์    

เอเชียตะวนัออก ณ เวลา t+1   (ในช่วงปี ค.ศ. 1990-2012)  

หมายเหตุ: * และ**  แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 และ รอ้ยละ99 ตามล าดบั, ( ) แสดงค่า P-value                         

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Eviews  

 

 
ตวัแปรตาม: ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน รายไตรมาส ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ณ เวลา t+1 

ค่าคงตวั 0.00281 
(0.0000) 

0.00246 
(0.0001) 

0.00264 
(0.0000) 

0.00317 
(0.0000) 

0.00316 
(0.0000) 

0.00286 
(0.0000) 

0.00396 
(0.0000) 

0.00219 
(0.7810) 

Average 
Correlation 

0.00297 
(0.0069) 

** 

         

Mean 
Shortest 

Path 

 0.00095 
(0.0212) 

* 

      

Market 
Stiffness 

  0.00199 
(0.0129) 

* 

        

(Mean 
Shortest 

Path *Avg. 
Cor.) 

   0.00114 
(0.0167) 

* 

      

(Mkt. Stiff.  
*Avg. Cor.) 

    0.00272 
(0.0131) 

* 

     

ICF (m:East 
Asian Index) 

      0.00022 
(0.0267) 

* 

  

 ICF 
(m:DJIA) 

      -0.00016 
( 0.5033) 

 

ICF (m:HSI)        0.00056 
(0.8330) 

R2(%) 7.2603 5.1428 6.0767 5.5929  6.0379 4.7 0 0.02 
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เมื่อพจิารณาผลลพัธ์ทีไ่ด้จากตารางที่ 9 ซึง่ แสดงการวเิคราะห์ความสามารถของมาตรวดั

ความเสี่ยงต่างๆ จากขอ้มูลรายไตรมาส จากขอ้มูลในช่วงเวลา t  เพื่อที่จะท านาย ผลลพัธ์จากการ

ท านายระดบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ในช่วงเวลา  

t+1  ตลอดช่วงเวลา ปี ค.ศ. 1990-2012 พบว่ามาตรวดัความเสี่ยง Average Correlation, Mean 

Shortest Path, Market Stiffness รวมไปถงึ Mean Shortest Path *Avg. Cor. และ Mkt. Stiff.  *Avg. 

Cor. ทีอ่ยูใ่นตารางที ่9 นัน้ต่างมนียัส าคญัในการท านายความผนัผวนของผลตอบแทนภายในภูมภิาค ณ 

ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 โดยพบว่ามาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation ซึง่เป็นตวัแทนของ

ความเชื่อมโยงของผลตอบแทนจากดชันีหุ้นภายในภูมภิาค นัน้มศีกัยภาพในการท านายความผนัแปร

ของตวัแปรตามที่เกดิขึน้ในช่วงเวลา t+1 มากทีสุ่ด รองลงมาก็จะเป็นองค์ประกอบที่เกดิจากผลคูณ

ระหว่างมาตรวดัความเสีย่งอื่นๆ กบัมาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation และ ICF (m:East Asian 

Index) อยา่งไรกต็าม เมื่อพจิารณาค่า R2ของมาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation, Mean Shortest 

Path, ICF ทีม่ตีวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก และ Market Stiffness จะพบว่าค่า

สมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ หรอื R2 ของมาตรวดัทัง้สามนัน้ มคี่าค่อนขา้งใกลเ้คยีงกนั โดย R2 อยู่ในช่วง 

5-7%   อย่างไรก็ดเีมื่อท าการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ทีเ่พิม่ตวัแปร Mean Shortest 

Path และMarket Stiffness เขา้มายงัแบบจ าลองทีใ่ชเ้พยีงมาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation 

เดยีวในการท านายความผนัผวน เพื่อทีจ่ะทดสอบว่ามาตรวดัความเสีย่ง 2 ตวัดงักล่าวนัน้ สามารถน ามา

ซึง่ขอ้มูล และศกัยภาพทีเ่พิม่ขึน้ในการท านายความผนัผวน ณ เวลา t+1 หรอืไม่ ซึ่งผลลพัธ์ที่ได้จาก

ตารางที ่ 10  กลบัพบว่าตวัแปรทีใ่ส่เพิม่เขา้มานัน้ ไม่ได้เพิม่นัยส าคญัในการท านายความผนัผวนเลย 

เนื่องจากใหผ้ลลพัธใ์นทางตรงกนัขา้ม คอื ท าใหต้วัแปร Average Correlation นัน้ไม่มนีัยส าคญัในการ

ท านายความผนัผวนตามไปดว้ย ถงึแมว้่าค่า F-statistic ทีไ่ดจ้าก สมการพยากรณ์ทีป่ระกอบดว้ยตวัแปร

ทัง้สองชุดรวมกนัสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความผนัผวนที่เกดิขึน้ ได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 

0.05  กต็ามท ี  
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ตารางท่ี 10 แสดงการทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง ในการท านายระดบัความผนัผวนของอตัรา

ผลตอบแทน รายไตรมาส ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ณ เวลา t+1   (ในช่วงปี ค.ศ. 

1990-2012)  

ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนภาย ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก  ณ เวลา  
t+1  

ค่าคงตวั 0.00281 
(0.0000) 

0.003124 
(0.0000) 

0.003185      
(0.0000) 

Average 
Correlation 

0.00297 
(0.0069) ** 

0.004336 
(0.1350)   

 0.006909 
(0.1947) 

Mean Shortest 
Path 

 -0.00055 
(0.6110) 

 

   

Market Stiffness   -0.002921 
(0.4494) 

Prob (F-statistic)  0.009800 0.0318  0.0272 

R2(%) 7.26 7.53 7.87 
หมายเหตุ: **  แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 99, ( ) แสดงค่า P-value                         

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Eviews    

เมื่อพจิารณาค่า Correlation Coefficient จากตารางที่ 11 ซึง่แสดงเมทรกิซส์หสมัพนัธ ์จะ

พบว่า มาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation มสีหสมัพนัธก์บัค่า Mean Shortest Path และ Market 

Stiffness ค่อนขา้งสูงไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้จะเหน็ได้ว่ามาตรวดัความเสี่ยง Average Correlation  

จดัได้ว่าเป็นมาตรวดัความเสี่ยงที่ให้ผลครอบคลุม และมคีวามสมัพนัธ์อยู่ในกลุ่มเดยีวกนักบั มาตรวดั

ความเสีย่ง Mean Shortest Path และ Market Stiffness ถงึแมว้่ามาตรวดั Average Correlation ของ

ผลตอบแทนภายในภูมภิาค จะไม่มศีกัยภาพในการท านายอตัราผลตอบแทนในอนาคต ได้เลย ดงัที่ได้

กล่าวมาแลว้ในตารางที ่8    
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อย่างไรกด็มีาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation  ภายในภูมภิาค กย็งัมศีกัยภาพในการ

ท านายความผนัผวนของผลตอบแทนภายในภูมภิาคไดเ้ป็นอย่างดี โดยทัง้นี้ยงัครอบคลุมผลลพัธท์ี่ได้

จากการวดัความแขง็แรงของโครงขา่ย และความตงึตวัทีเ่กดิขึน้ภายในภมูภิาคอกีดว้ย 

ตารางท่ี 11 แสดงเมทริกซส์หสมัพนัธร์ะหว่างมาตรวดัความเส่ียงต่างๆ  

Correlation 
Matrix 

Average 
Correlation 

Mean Shortest 
Path 

Market Stiffness 

Average 
Correlation 

1.000000 0.926282 0.978874 

Mean Shortest 
Path 

0.926282 1.000000 0.919990 

Market Stiffness 0.978874 0.919990 1.000000 
ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Eviews     

4.5.1 การท านายระดบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชีย
ตะวนัออก ในช่วง t+1 ภายใต้กลุ่มตวัอย่างย่อย ท่ีแตกต่างกนัออกไป (Subsample 
Analysis) 

ในหวัขอ้นี้จะแสดงการท าานาย ค่าตวัแปรตาม ความผนัผวนของผลตอบแทนภายในภูมภิาค

ในช่วงเวลา t+1 ดว้ยมาตรวดัความเสีย่งต่างๆ ในกรอบช่วงเวลา (Subsamples) ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 

จากสมการถดถอย (Predictive Regressions) โดยน าไปเปรยีบเทยีบกบัการท านายภายใต้กลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด (Full Sample) ที่ได้ท าการศกึษา ซึ่งครอบคลุมช่วงเวลา ไดรมาสที่1/1990 จนถงึ ไตรมาสที่ 

4/2012  โดยในการวเิคราะหใ์นส่วนน้ีนัน้จะแบ่งกลุ่มช่วงเวลาย่อย ออกเป็นสอง กรอบช่วงเวลา ซึง่ไดแ้ก่ 

กรอบช่วงเวลา ค.ศ. 1990-1999 และกรอบช่วงเวลา ค.ศ. 2000-2012 ดงัแสดงในตารางที่ 12 และตาราง

ที ่13 ตามล าดบั   
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ตารางท่ี 12 แสดงการท านายระดบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน รายไตรมาส ภายในตลาดหลกัทรพัย์

เอเชียตะวนัออก ณ เวลา t+1   (ในช่วงปี ค.ศ. 1990-1999)  

ตวัแปรตาม: ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน รายไตรมาส ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก 
ณ เวลา t+1 

กรอบช่วงเวลา ค.ศ. 1990-1999 
 

ค่าคงตวั 0.002240 0.001396 
(0.1737)  

 0.002226 
(0.0006) 

0.001939 
(0.0025) 

Average 
Correlation 

0.007256 
(0.0028) ** 

   

Mean Shortest 
Path 

 0.002194 
(0.0328) * 

  

Market Stiffness   0.003642 
(0.0176) * 

 

ICF (m:East Asian 
Index) 

    0.000644  
(0.0071) ** 

 R2(%) 16.6521 6.6841 9.2677 18.23 

หมายเหตุ: * และ**  แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 95 และ รอ้ยละ99 ตามล าดบั, ( ) แสดงค่า P-value                          

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Eviews  

ผลลพัธ์ที่ได้จากการวเิคราะห์ และท านายความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนรายไตรมาส

ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ณ เวลา t+1 ภายใต้กรอบช่วงเวลาแรก (ค.ศ. 1990-1999) ใน

ตารางที ่13 พบว่า ในหลายๆมาตรวดัความเสีย่ง ทีเ่ป็นตวัเลอืกในการท านาย นัน้มคีวามสามารถในการ

ท านาย ค่อนขา้งเพิม่ขึน้ในระดบั Subsample ภายใต้กรอบช่วงเวลาแรก (ค.ศ. 1990-1999)   ซึง่ส าหรบั

ศกัยภาพในการท านายภายใต้กลุ่มตวัอย่างย่อยดงักล่าว (In-sample Forecasting Power) นัน้ มาตรวดั

ความเสีย่ง ICF (m:East Asian Index) ซึง่เป็นตวัแทนของ Index Cohesive Force ภายใต้ตวักลางของ

ดชันีของตลาดหุ้นรายภูมภิาค นัน้ยงัคงมศีกัยภาพในการท านายความผนัแปรของตวัแปรตามทีเ่กดิขึน้

ในช่วงเวลา t+1 มากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบัผลลพัธจ์ากการวเิคราะหแ์บบ Full Sample รองลงมากจ็ะเป็น
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มาตรวดั Average Correlation, Market Stiffness และMean Shortest Path ตามล าดบั อย่างไรกด็มีาตร

วดัความเสี่ยงทุกตวั ยงัคงมนีัยส าคญัในการท านาย และสอดคล้องกบัการพจิารณาในรูปแบบ Full 

Sample อยูเ่ช่นเคย    

อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณาผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการวเิคราะห์และท านายความผนัผวนของอตัรา

ผลตอบแทนรายไตรมาสภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ณ เวลา t+1 ภายใต้กรอบช่วงเวลาที่

สอง (ค.ศ. 2000-2012) ในตารางที่ 13 นัน้ พบว่าไม่มมีาตรวดัความเสี่ยงใดเลยทีม่นีัยส าคญั ในการ

ท านายความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนรายไตรมาสภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ณ เวลา 

t+1 ทัง้นี้สาเหตุหนึ่งทีท่ าให้มาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation, Mean Shortest Path, ICF ทีม่ี

ตวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัย์เอเชยีตะวนัออก และ Market Stiffness นัน้ไม่มนีัยส าคญัในการ

ท านายเลย อาจเป็นไปได้ว่าความเสี่ยงของตลาดหุ้นต่างๆเหล่านัน้ ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับปจัจัย 

Financial Global Shock ทีเ่กดิขึน้ในตลาดการเงนิสหรฐัฯ ในช่วงทศวรรษดงักล่าวค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะ

เป็น วกิฤตการณ์ดอทคอม และวกิฤตการณ์ซบัไพรม ์ซึ่งส่งผลกระทบไปยงัตลาดหุ้นต่างๆทัว่โลก จน

ส่งผลท าให้ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ หรอื R2 ของมาตรวดัต่างๆ มคีวามสามารถที่ลดลงในการ

อธบิายความผนัแปรของระดบัความผนัผวน  
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ตารางท่ี 13 แสดงการท านายระดบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน รายไตรมาส ภายในตลาดหลกัทรพัย์

เอเชียตะวนัออก ณ เวลา t+1 (ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2012)   

ตวัแปรตาม: คาดการณ์ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน รายไตรมาส ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยี
ตะวนัออก ณ เวลา t+1 

กรอบช่วงเวลา ค.ศ. 2000-2012  
 

ค่าคงตวั 0.0027 
(0.002) 

0.0022 
(0.068) 

0.0024 
(0.0552) 

 

0.00345 
(0.0012) 

Average Correlation 0.0026 
(0.176) 

    

Mean Shortest Path  0.0009 
 (0.180)  

  

Market Stiffness   0.00214 
(0.2079) 

 

ICF (m:East Asian 
Index) 

   0.0992 
(0.5953) 

 R2(%) 3.8337 3.7572 3.3357 0.2 
หมายเหตุ: **  แสดงนยัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 99, ( ) แสดงค่า P-value                         

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Eviews  

ดงันัน้ในการท านายความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนรายไตรมาสภายในระดบัภูมภิาค ณ 

เวลา t+1 ควรทีจ่ะเลอืกน ามาตรวดัความเสีย่ง Average Correlation  ซึง่เป็นตวัแทนของความเชื่อมโยง

ของอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาค รวมไปถงึ มาตรวดัความเสีย่ง ICF (m:East Asian Index) ซึง่เป็น

ตวัแทนของ Index Cohesive Force ภายใต้ตวักลางของดชันีของตลาดหุ้นรายภูมภิาคมาใช้ในการ

ท านาย เนื่องจากให้ผลลพัธ์ทีส่ม ่าเสมอ และมนีัยส าคญั ตลอดช่วงการวเิคราะหผ์ลลพัธจ์ากการท านาย

แบบ Full sample และ Subsample ในช่วงปี ค.ศ. 1990-1999   

โดยที่พลวตัของมาตรวดัความเสี่ยง ICF ที่มตีวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัย์เอเชยี

ตะวนัออก ดงัแสดงใหเ้หน็ภายในภาพที ่61 ซึง่จะเหน็ว่ามาตรวดัดงักล่าว ค่อนขา้งทีจ่ะมคีวามสามารถ
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ในการเตอืนความผนัผวนทีเ่กดิขึน้ล่วงหน้า (Early Warning) ไดเ้ป็นอย่างด ี โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงปี 

ค.ศ. 1990-199  

ภาพท่ี 61 แสดงพลวตัของ ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 

(แกนขวา) และมาตรวดัความเส่ียง ICF ท่ีมีตวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 

(แกนซ้าย) 

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย SPSS และ Microsoft Excel   

อยา่งไรตามเมือ่พจิารณาพลวตัของ มาตรวดัความเสีย่ง ICF ทีม่ตีวักลางเป็นดชันี DJIA และ

มาตรวดัความเสี่ยง ICF ที่มตีวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ดงัแสดงในภาพที่ 62 

แลว้ จะพบว่าค่าทีไ่ดจ้ากมาตรวดัความเสีย่ง ICF ทีม่ตีวักลางเป็นดชันี DJIA ค่อนขา้งทีจ่ะมขีนาดน้อย

กว่า มาตรวดัความเสีย่ง ICF ทีไ่ดจ้ากตวักลางดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ค่อนขา้งมาก โดย

จะเหน็แนวโน้มของ ICF จากตวักลางดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง

ตัง้แต่ปี ค.ศ.1993 เป็นตน้ไปจนถงึปจัจบุนั ในขณะทีค่่า ICF ทีไ่ดจ้ากตวักลางดชันี DJIA กลบัมแีนวโน้ม

ลดลงอยา่งต่อเนื่องตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นตน้มา ซึง่เป็นการบ่งชีว้่าตัง้แต่ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นต้นมานัน้ 

อทิธพิลของตวักลางดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออกนัน้มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ อกีทัง้ความสมัพนัธ์

เชื่อมโยงกนัภายในตลาดหุ้นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกดงักล่าวนัน้ กลบัถูกผลกัดนัด้วยอทิธพิลแฝงจาก

ตวักลางดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความเสีย่ง Systemic Risk ใน

แง่ของการเกดิสภาวะลุกลาม ที่เกดิขึน้จากภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกทีเ่พิม่สูงขึน้เรื่อยๆ แทนทีจ่ะ
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เกดิจากการส่งผ่านอทิธพิลแฝงมาจากตลาดหุน้ DJIA ของสหรฐัฯ ในฐานะทีเ่ป็นตวักลาง (Mediation) ที่

ส าคญัในการเชื่อมโยง และตอบสนองต่อสภาวะตลาดหุน้ทัว่โลก ซึง่กส็อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิตลอด

ช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ที่การตอบสนองและความเคลื่อนไหวของดชันีราคาของตลาดหุ้นในแต่ละ

ประเทศ ภายในภมูภิาคดงักล่าว มกัเคลื่อนทีไ่ปในทศิทางเดยีวกนั จงึท าใหด้ชันีตลาดหลกัทรพัยข์องทัง้

ภมูภิาคนัน้ท าท าหน้าทีเ่ป็นเสมอืนตวัผลกัดนัระดบัอทิธพิลแฝงไปยงัตลาดหุน้อื่นๆภายในภูมภิาค  

ภาพท่ี 62 แสดงพลวตัของ มาตรวดัความเส่ียง ICF ท่ีมีตวักลางเป็นดชันี DJIA (แกนขวา) และมาตรวดัความ

เส่ียง ICF ท่ีมีตวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก (แกนซ้าย)  

 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย SPSS และ Microsoft Excel  

อยา่งไรกด็ ีความเสีย่งทีแ่ฝงอยู่ภายในตวักลางดชันีตลาดหลกัทรพัยข์องทัง้ภูมภิาค อาจเป็น

บ่อเกดิทีท่ าใหเ้กดิความเสีย่งต่อการประเดน็ความเสีย่งทางดา้น Systemic Risk อนัเนื่องมาจากความ

เปราะบาง ภายในภูมภิาคดงักล่าวเองก็ดี หรอืตัวกลางใด ตวักลางหนึ่งที่มคีวามส าคญัภายในระบบ

ดงักล่าว ซึ่งอยู่ในสภาวะเปราะบาง และอ่อนแออย่างมาก โดยทีเ่มื่อใดกต็ามทีม่ ี Shock เขา้มา แล้ว 

ตวักลางดงักล่าวอาจท าหน้าที่เป็นตวัขยาย Shock ไม่ว่าจะเป็นความกลวั หรอืสภาวะตื่นตระหนก 

(Panic) ที่ก าลงัจะเกดิขึ้น ผ่านความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนต่างๆ ทัง้ในแง่ของข่าวสาร และการ

รวมกลุ่มการเงนิ จนน าไปสู่สภาวะลม้เหลว ภายในตลาดหุน้ใดๆทีเ่หลอืภายในโครงข่ายภูมภิาค และเป็น

บ่อเกดิของการเกดิสภาวะลุกลาม (Contagion) ขึน้ จนน าไปสู่วกิฤตในที่สุด ดงันัน้จงึเป็นสิง่ที่ผูก้ ากบั
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ดูแลตลาดหุ้น ควรให้ความส าคญัในการตรวจสอบ และประเมนิความเสี่ยงในรูปแบบดงักล่าว ไม่ว่าจะ

เป็นการตรวจสอบความเสีย่งทีเ่กดิจากตลาดหุน้ใหญ่ๆ ทีม่คีวามเชื่อมโยงอยู่ในระดบัทีสู่ง หรอืแมก้ระทัง่

การใชค้่า Index Cohesive Force เป็นทางเลอืกในการตรวจสอบ 

ภาพท่ี 63 แสดงพลวตัของ มาตรวดัความเส่ียง ICF ท่ีมีตวักลางเป็นดชันี HSI และมาตรวดัความเส่ียง ICF ท่ีมี

ตวักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก         

    

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย SPSS และ Microsoft Excel   

เมื่อพจิารณาระดบัอิทธพิลของตวักลางที่เป็นตวัผลกัดนัความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคให้

สูงขึน้นัน้จากภาพที่ 63 พบว่า ดชันี HSI ทีเ่ป็นดชันีทีม่คีวามเป็นศูนยก์ลางมากที่สุดภายในภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกนัน้ ค่อนขา้งที่จะส่งระดบัอทิธพิลแฝงในการผลกัดนัความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคให้

เพิม่สูงขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 แต่อย่างไรกต็ามแนวโน้มหลงัจากปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมานัน้ กลบั

พบว่าดชันีราคาตลาดหลกัทรพัย์เอเชยีตะวนัออกทัง้ภูมภิาคท าหน้าที่เป็นตวัผลกัดนัความเชื่อมโยง

ภายในภมูภิาคใหเ้พิม่สงูขึน้ จงึเปรยีบเสมอืน Cohesive Force ทีเ่ป็นตวัส่งปจัจยัเสีย่งแฝง(Exposure) ที่

เกดิขึน้ภายในภมูภิาคใหเ้พิม่สงูขึน้ได ้ในแงข่องความผนัผวนทีเ่กดิขึน้ 
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บทท่ี 5 สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผลการวิจยั 

เมื่อพจิารณาในแง่ของเสถยีรภาพ (Stability) จากการตรวจสอบปฏสิมัพนัธ์ของโครงสรา้ง 

ภายในโครงขา่ยทางการเงนิ จะพบว่าปจัจยัหน่ึงทีส่ าคญัและส่งผลต่อเสถยีรภาพภายในตลาดหุน้ นัน้คอื

ความแขง็แรงของโครงสรา้งภายในโครงข่าย (Robustness in Network) ซึง่แสดงออกใหเ้หน็ว่าโครงข่าย

ในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก นัน้ มทีัง้ความแขง็แรง (Robust) และเปราะบาง (Fragile) อยู่

รวมกนัภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ภายในบางช่วงเวลา ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนต่างๆ

นัน้ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัดูดซบั Shock ทีเ่กดิขึน้ภายในภูมภิาคดงักล่าว (Shock-absorber) หรอืกล่าวอกีนัย

หนึ่ง คอื ความเชื่อมโยงดงักล่าวนัน้ แฝงไปด้วยความแขง็แรง (Robust) และ          ท าหน้าที่เป็นตวั

แบ่งปนัความเสีย่ง (Risk-sharing) ทีเ่กดิขึน้ภายในโครงข่ายตลาดทุน อย่างไรกต็ามในบางช่วงเวลานัน้

ความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนต่างๆนัน้ กลบัท าหน้าทีเ่ป็นตวักระจาย Shock ไดเ้ช่นเดยีวกนั (Shock-

amplifier) หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่ง คอื ความเชื่อมโยงดงักล่าวนัน้ อาจแฝงไปด้วยความเปราะบาง และ

ความเสี่ยงทีจ่ะเกดิการแพร่กระจายความเสี่ยงทีเ่กดิขึน้ภายในตลาดทุนภูมภิาค (Fragility and Risk-

spreading prevails)  

จากผลลพัธใ์นงานวจิยันี้สามารถสรุปไดว้่า ไม่มมีาตรวดัความเสี่ยงใดเลยที่ ถอืเป็นมาตรวดั

ความเสี่ยงที่มศีกัยภาพในการท านายการเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาคได้ดทีี่สุด 

ถงึแมว้่าความเสีย่ง Aggregate Risk ทีส่ะทอ้นผ่านระดบัสหสมัพนัธโ์ดยเฉลีย่ภายในภูมภิาค จะเป็นตวั

ผลกัดนั และท านายอตัราผลตอบแทนของหุ้นภายในตลาดหุ้นใด ตลาดหุ้นหนึ่ง ได้ดทีี่สุด ก็ตามท ีดงั

แสดงในงานวจิยัของ Pollet and Wilson (2010) แต่อย่างไรก็ดใีนการศกึษาความเสี่ยงจากอตัรา

ผลตอบแทนในระดบัภูมภิาค ภายในงานวจิยัของเรา กลบัพบว่าไม่มมีาตรวดัความเสี่ยงใดทีจ่ะสามารถ

ท านายผลอตัราผลตอบแทนได้ดทีี่สุดในระดบัภูมภิาคนัน้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการท านายความผนัผวน

ของผลตอบแทน ทีไ่ดจ้ากตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก  กลบัพบว่ามาตรวดัความเสีย่ง Average 

Correlation นัน้สามารถที่จะท านายความผนัแปรของความผนัผวนจากอตัราผลตอบแทนของดชันีหุ้น

ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ในช่วง t+1 ไดด้ทีีสุ่ด  เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ตวัแปรอสิระอื่นๆในการ
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ท านาย โดยทีค่่าเฉลีย่หสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทน นัน้ถอืเป็นมาตรในการวดัความเสีย่งรปูแบบ 

Agregate Risk ทีใ่หผ้ลลพัธค์รอบคลุมในการวดัความแขง็แรงของโครงขา่ยภายในภูมภิาค ทีส่ะทอ้นผ่าน 

ค่า Mean Shortest Path ภายในโครงข่าย รวมไปถงึอตัราการเปลีย่นแปลงของระดบัสภาวะตงึตวัของ

ตลาดหุ้นภายในภูมภิาค อีกทัง้ยงัพบว่ามสีหสมัพนัธ์อย่างมากไปในทศิทางเดยีวกนักบั 2 มาตรวดั

ดงักล่าว   

นอกจากนี้ในการพจิารณาความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผนัผวนของผลตอบแทน หรอื

เสถยีรภาพของตลาดหุน้ภายภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้ แสดงใหเ้หน็ว่า ระดบั Mean Shortest Path 

ภายในโครงข่าย และค่าเฉลีย่สหสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทน (Average Correlation) รวมไปถงึ 

มาตรวัดความตึงตัวของตลาดหุ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Market Stiffness) ต่างเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญในการอธิบายความผันแปรของระดับความผันผวนของผลตอบแทนในระดับ 

ภูมภิาค ซึง่ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ บ่งชีว้่ามาตรวดัความเสีย่งทัง้สาม ต่างเป็นองคป์ระกอบทีม่คีวาม

โดดเด่น (Dominant Component) ในการตรวจสอบเสถยีรภาพ ภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยี

ตะวนัออกในช่วงเวลาเดยีวกนั ดงันัน้การวดัความเสีย่งในอกีแง่มุมผ่านความผนัผวนของผลตอบแทนนัน้ 

สามารถที่จะน ามาตรวดัความเสี่ยงที่ได้จากโครงข่ายตลาดหุ้นภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (Mean 

Shortest Path) และค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน (Average Correlation) รวมไปถงึ 

มาตรวดัความตงึตวัของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (Market Stiffness) อย่างใดอย่างหนึ่ง

มาใชป้ระกอบ การท านายความผนัผวนของผลตอบแทนภายในภมูภิาค ไดเ้ช่นเดยีวกนั      

เมื่อพจิารณาความสามารถในวเิคราะห์ และท านายความเสี่ยงผ่านระดบัความผนัผวนของ

ผลตอบแทนภายในภูมภิาคนัน้ จะพบว่า ในช่วงการท านาย 1 ไตรมาส นัน้ยงัมอีกีหนึ่ง มาตรวดัความ

เสีย่งทีม่นียัส าคญั ซึง่ไดแ้ก่ Index Cohesive Force ทีใ่ชต้วักลาง East Asian Index ในการท านายระดบั

ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนภายในภมูภิาคทัง้หมด โดยเมื่อพจิารณาความสามารถในการอธบิาย

ความผนัแปรของระดบัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนภายในภมูภิาค ในทุกช่วงเวลาแลว้ จะพบว่ามี

ศักยภาพในการท านายระดับความผันผวนของอัตราผลตอบแทนภายในภูมิภาคได้เป็นอย่างด ี

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง ปี ค.ศ. 1990-1999   
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ทัง้นี้ในการพจิารณาว่าตวักลางใดทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวัผลกัดนั ความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคให้

สงูขึน้ นัน้ ดว้ยการเปรยีบเทยีบขนาดของ Exposure ทีก่่อก าเนิดจากตวักลาง HSI ซึง่เป็นดชันีทีม่คีวาม

เป็นศูนยก์ลางมากทีสุ่ดภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก,  ดชันี DJIA ทีเ่ป็นเสมอืนตวักลางภายนอกทีม่ ี

อทิธพิลต่อภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกมากทีสุ่ด และ East Asian Index ทีเ่ป็นเสมอืนตวั สะทอ้นแนวโน้ม

ของผลตอบแทนทัง้ภูมภิาค ผลลพัธท์ีไ่ดพ้บว่ดชันี DJIA และ HSI ค่อนขา้งทีจ่ะมขีนาดของการส่งระดบั

อทิธพิลแฝง ต่อการผลกัดนัความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคให้เพิม่สูงขึน้ในช่วงต้นทศวรรษ  1990 แต่

อย่างไรกต็ามแนวโน้มหลงัจากปี ค.ศ. 1997 เป็นต้นมานัน้ กลบัพบว่าดชันีราคาตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยี

ตะวนัออกทัง้ภูมภิาค (East Asian Index) ท าหน้าทีเ่ป็นตวัผลกัดนัความเชื่อมโยงภายในภูมภิาคใหเ้พิม่

สูงขึน้ จงึเปรยีบเสมอืน Cohesive Force ที่เป็นตวัส่งปจัจยัเสี่ยงแฝง (Exposure) ที่เกดิขึน้ภายใน

ภมูภิาคใหเ้พิม่สงูขึน้ได ้ในแงข่องความผนัผวนทีเ่กดิขึน้  

อย่างไรก็ดเีมื่อพจิารณาผลลพัธ์ที่ได้จากการวเิคราะห์ และท านายความผนัผวนของอตัรา

ผลตอบแทนภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ในช่วงการท านาย 1 ไตรมาส ภายใต้กรอบ

ช่วงเวลา ค.ศ. 1990-1999 พบว่า  มาตรวดัความเสี่ยง Index Cohesive Force ที่ใช้ตวักลาง             

East Asian Index มศีกัยภาพในการท านายมากทีสุ่ด  ในขณะที่ในช่วงเวลา ค.ศ. 2000-2012 กลบั

พบว่า ไมม่มีาตรวดัใดเลยที ่มนียัส าคญัและศกัยภาพในการท านายความผนัผวนทีเ่กดิขึน้   

อย่างไรก็ดจีงึสามารถท าใหเ้ราสรุปไดว้่า ในการวเิคราะหค์วามเสีย่งภายในตลาดการเงนินัน้ 

ควรใหค้วามส าคญัทัง้ในแงข่อง Aggregate Risk และ Systemic Risk ประกอบกนั เนื่องจากผลลพัธท์ีไ่ด้

จากการวัดความเสี่ยงของตลาดหุ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกนัน้ พบว่า ถึงแม้อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ ระหว่างอตัราผลตอบแทนภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก จะไม่

สามารถท านายอตัราผลตอบแทนได้ดีเลยก็ตาม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ระหว่างอตัรา

ผลตอบแทนของดชันีหุน้ สามารถท าหน้าทีเ่ป็นมาตรวดัความเสีย่ง Aggregate Risk ทีเ่กดิขึน้กบัภูมภิาค

ดงักล่าวได ้เพยีงแต่เป็นการวดัความเสีย่งรวมของทัง้ภูมภิาคเท่านัน้ ในแง่ของการท านายความผนัผวน

ทีเ่กดิขึน้ ในขณะที่ในแง่ของการพจิารณาว่าตวักลางใดเป็นตวัผลกัดนัความผนัผวนทีเ่กดิขึน้ในอนาคต

นัน้ สามารถทีจ่ะน าพบว่า มาตรวดัความเสีย่ง Index Cohesive Force ทีใ่ชต้วักลางดชันีราคาของทัง้

ภูมภิาคดงักล่าว มาใช้ในการประเมนิความเสี่ยงต่อการเกดิสภาวะลุกลาม และความผนัผวนที่เกิดขึ้น

ภายในภมูภิาค ดงันัน้ในการวดัความเสีย่งของทัง้ภมูภิาคนัน้ ควรใหค้วามส าคญักบัความเสีย่งในรปูแบบ 



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                        M04/2013                   

172 
 

Systemic Risk ดว้ย ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลายครัง้ในอดตี ทีค่วามเสีย่งของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออกดงักล่าว นัน้สะทอ้นใหเ้หน็ผ่านทางแหล่งก าเนิดของความเสีย่งในรปูแบบ  Systemic Risk ซึง่

ไดแ้ก่ ความแขง็แรง การเกดิสภาวะลุกลาม และความยดืหยุ่นของโครงข่ายทางการเงนิ โดยพจิารณาได้

จากค่า Mean Shortest Path, ICF และมาตรวดัความตงึตวัของตลาดหุน้ในระดบัภูมภิาค (Market 

Stiffness) ตามล าดบั   

ในขณะทีก่ารใชม้าตรวดัความเสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลามทีไ่ดจ้ากดชันี Index Cohesive 

Force (ICF) ที่ใช้ตวักลาง DJIA ในการเตอืนนัน้ กลบัมขีอ้จ ากดัในแง่ของการเตอืนความเสีย่ง อนั 

เนื่องมาจากการเกดิ Global Shocks  จงึท าใหม้าตรวดัความเสีย่งอื่นๆ ส่งสญัญาณในการเตอืนระดบั

ความเสี่ยงต่อการเกิดสภาวะลุกลามขึ้นภายในภูมภิาคดงักล่าว ได้ดีกว่า เนื่องจากมกีารส่งสญัญาณ

ครอบคลุม Global Financial Shocks ทีเ่กดิขึน้จากปจัจยัเสีย่งนอกภูมภิาค ไดด้กีว่าการใชส้ญัญาณจาก 

Index Cohesive Force (ICF) ทีใ่ชต้วักลาง DJIA ในการวเิคราะห ์อย่างไรกด็สีญัญาณทีไ่ดจ้าก  Index 

Cohesive Force กย็งัถอืเป็นทางเลอืกหนึ่งทีผู่ก้ ากบัดแูลตลาดไม่ควรมองขา้ม เนื่องจากการใชด้ชันี ICF 

ทีใ่ชต้วักลางเป็นดชันีตลาดหลกัทรพัยข์องทัง้ภมูภิาค ในการวเิคราะหน์ัน้ครอบคลุมความเสีย่ง Systemic 

Risk ในส่วนของปจัจยัเสี่ยงต่อการเกิด Contagion Effect ภายในภูมภิาค ที่ผู้ก ากับดูแลตลาดหุ้น

มองขา้มสิง่ส าคญัในจุดนี้ไป ทัง้นี้ Index Cohesive Force (ICF) ทีใ่ชต้วักลางดชันีตลาดหลกัทรพัยข์อง

ทัง้ภูมภิาคในการวเิคราะห์นัน้ ถอืว่าเป็นมาตรวดัความเสีง่หนึ่งที่มคีวามโดดเด่นในการท านายความผนั

ผวนที่เกดิขึน้ นอกจากนี้มาตรวดัความเสี่ยงดงักล่าวนี้  ยงัสามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ประกอบการ

พจิารณา รว่มกบัมาตรวดัความเสีย่งอื่นๆไดเ้ช่นเดยีวกนั ยิง่ไปกว่านัน้ยงัสามารถน ามาใช้พจิารณาระดบั

อทิธพิลแฝง ทีไ่ดเ้กดิจากตวักลางทีใ่ชใ้นการวเิคราะหผ์ลลพัธจ์ากดชันี Index Cohesive Force ไดอ้กี

ดว้ย     

ถงึแมว้่ามาตรวดัความเสีย่ง Mean Shortest Path ทีไ่ดจ้ากทฤษฎโีครงข่าย และมาตรวดั

สภาวะตงึตวัของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคนัน้ จะไม่ใช่มาตรวดัความเสีย่ง Systemic Risk ทีท่ านายอตัรา

ผลตอบแทนไดอ้ย่างมนีัยส าคญักต็าม อย่างไรกด็ใีนแง่ของการวดัความเสีย่ง Systemic Risk จากความ

ผนัผวนของผลตอบแทนนัน้ กลบัพบว่ามาตรวดัความเสีย่ง Mean Shortest Path  นัน้มคีวามสามารถใน

การอธบิายความผนัแปรของความผนัผวนของผลตอบแทนภายในตลาดหุ้นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกได้
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เป็นอย่างดใีนระดบัหนึ่ง รวมไปถงึมนีัยส าคญัในการท านายตลอดช่วงเวลาการท านาย 1 ไตรมาส (3 

เดอืน)  

อยา่งไรกด็ใีนการวดัความเสีย่ง Systemic Risk ของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก

นัน้สามารถสะทอ้นผ่านทาง ความผนัผวนของอตัราผลผลตอบแทนภายในภูมภิาค โดยเป็นเสมอืน การ

วดัการตอบสนอง และปฏสิมัพนัธข์องนักลงทุนว่ามพีฤตกิรรมอย่างไร ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า Mean 

Shortest Path ภายในโครงข่าย และค่าเฉลี่ยสหสมัพนัธ์ระหว่างอตัราผลตอบแทน (Average 

Correlation) รวมไปถึง มาตรวัดความตึงตัวของตลาดหุ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Market 

Stiffness)  ต่างเป็นองคป์ระกอบในการวเิคราะหท์ีม่คีวามโดดเด่น ในการอธบิายความผนัผวนทีเ่กดิขึน้

ภายในภูมภิาค ที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมหภาค และวฏัจกัรเศรษฐกิจ  

รวมไปถงึนโยบายเศรษฐกจิ เป็นต้น ทัง้นี้ในมุมมองโครงข่ายนัน้ มาตรวดัความเสี่ยง Mean Shortest 

Path ยงัสามารถน ามาใช้ประโยชน์เป็นตวัชี้วดัเสถียรภาพของโครงข่ายได้อีกด้วย ซึ่งผลจากการ

พจิารณาพบว่าโครงสรา้งของการเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุน้ภายในภูมภิาคดงักล่าวนัน้ อาจเป็นไดท้ัง้ตวั

ดูด Shock (Shock Absorbers) อนัเนื่องมาจากมคีวามแขง็แรงของโครงสรา้ง และอาจเป็นตวัขยาย 

Shock (Shock Amplifiers) ทีเ่กดิขึน้จากความเปราะบางทีแ่ฝงอยู่ ภายในตลาดหุน้ทีม่คีวามเชื่อมโยงกบั

ตลาดอื่นๆอยู่ในระดบัที่สูง จงึท าให้มาตรวดัดงักล่าวสามารถวดัความเสี่ยงได้ครอบคลุม เทยีบเท่ากบั

ค่าเฉลีย่สหสมัพนัธ ์และสภาวะตงึตวัของตลาดหุน้ภายในภมูภิาค   

นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาจากความยดืหยุ่นภายในภูมภิาคแล้ว จะเหน็ได้ว่าตลาดหุ้นภายใน

ภูมภิาคเอเชียตะวนัออก นัน้ มคีวามเปราะบางและความตึงตัวอยู่ในระดบัที่สูงมาก ตลอดช่วงที่ได้

ท าการศกึษา ดงันัน้การเสรมิสรา้งความยดืหยุน่ และความสามารถในการปรบัตวัต่อ Shock  ทีเ่ขา้มานัน้ 

จงึเป็นอกีหน่ึงปจัจยั ทีไ่ม่ควรจะมองขา้ม เพื่อทีว่่าความยดืหยุ่นดงักล่าวจะท าหน้าทีเ่ป็นตวัช่วยบรรเทา 

หรอื ดดูซบั Shock ทีเ่ขา้มาไมใ่หแ้พรก่ระจายต่อไป 

แนวทางในการป้องกนัการเกดิสภาวะลุกลามนัน้ ผู้ก ากบัดูแลระบบควรที่จะเสรมิสรา้งความ

ยดืหยุ่นต่อการเกดิสภาวะลุกลาม (Resilience to Contagion) ที่อาจเกดิขึน้ ซึ่งเป็นแนวทางในการ

ป้องกนัการเกดิสภาวะลุกลาม (Contagion) ไดด้แีนวทางหนึ่ง นอกจากนี้ควรทีจ่ะตรวจตราสดัส่วนของ

ความเชื่อมโยง ซึง่ตกอยู่ในสภาวะตดิเชือ้ (Contagious Links) ทีเ่ชื่อมโยงระหว่างตลาดหลกัทรพัยอ์ื่นๆ 
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ภายในภูมภิาค โดยหาแนวทางในการลดสดัส่วนดงักล่าวใหไ้ดม้ากทีสุ่ด เนื่องจาก ความเชื่อมโยง ทีอ่ยู่

ในสภาวะติดเชื้อ (Contagious Links) นัน้อาจเป็นบ่อเกิดที่ท าให้เกิดสภาวะลุกลามของวกิฤตขึ้น  

นอกจากนี้ ในการก ากบัดแูลระบบ นัน้ยงัสามารถทีจ่ะหาแนวทางในการลดระดบัความเป็นศูนยก์ลางของ

ตลาดใด ตลาดหนึ่ง ภายในโครงข่ายตลาดหุ้น ที่มรีะดบัความสมัพนัธ์เชื่อมโยง ไปยงัตลาดอื่นๆอยู่ใน

เกณฑท์ีส่งู เนื่องจากตลาดหุน้ดงักล่าว อาจเป็นบ่อเกดิของความเสีย่งในรปูแบบ Systemic Risk ทีก่่อตวั

ขึน้กเ็ป็นได ้

สถานะความเสีย่งของการเกดิสภาวะลุกลามของวกิฤต และต้นตอในการส่งผ่านวกิฤตนัน้ ถอื

เป็นสิง่หนึ่งที่ควรควบคุม เนื่องจากขนาดของผลกระทบจาก Systemic Risk และโอกาสในการเกิด

สภาวะลุกลามนัน้  กเ็ป็นอกีสิง่ที่ไม่ควรมองขา้ม เนื่องจากเมื่อพจิารณายอ้นกลบัไปในช่วงวกิฤตการณ์

ตม้ย ากุง้ในเอเชยีนัน้ ผลลพัธท์ีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึสญัญาณของโอกาสในการเกดิสภาวะลุกลามเพิม่สูงขึน้

ในช่วงเวลาดงักล่าว ดงันัน้การศึกษาช่องทาง และกระบวนการส่งผ่านวกิฤตนั ้น จงึเป็นตวัอธบิายว่า

สภาวะตดิเชือ้นัน้อยูภ่ายในตลาดหุน้ใด ซึง่ในงานวจิยัดงักล่าวนี้ไดน้ าเสนอมุมมองการศกึษาความส าคญั 

และความเปราะบางภายในตลาดหลกัทรพัย์เอเชยีตะวนัออก ด้วยการน าทฤษฎีทางด้านโครงข่ายมา

ประยุกต์ ผ่านทางมาตรวดั CheiRank และPageRank ซึ่งมุมมองโครงข่ายดงักล่าวแสดงให้เหน็ถึง

สภาวะตลาดหุ้นต่างๆ ซึ่งเป็นสมาชกิอยู่ภายในภูมภิาคดงักล่าวได้ชดัเจนยิง่ขึ้น โดยเมื่อพจิารณาจาก

ตลาดหุน้ภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกแลว้ พบว่าตลาดหุน้ของฮ่องกงมคีวามถี่ของสภาวะตลาดหุน้ทีม่ ี

ความส าคญั แต่ไม่มคีวามเปราะบาง ภายในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกมากที่สุดตลอดช่วงปี ค.ศ. 1990-

2012  ในขณะที่ตลาดหุน้เกดิใหม่อย่างเช่น ไทย อนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และมาเลเซยี นัน้ต่างตกอยู่ใน

สภาวะเปราะบาง ซึง่บ่อยครัง้ทีว่กิฤตการณ์ต่างๆ เกดิกบัตลาดหุน้เกดิใหม่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากวกิฤตการณ์

ต้มย ากุ้ง ทีส่่งผลกระทบ ต่อเสถยีรภาพทางการเงนิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ดงันัน้การวเิคราะห์

เสถยีรภาพในแต่ละตลาดหุน้จงึเป็นสิง่ทีไ่มค่วรมองขา้ม  

นอกจากนี้ในแง่ของการวเิคราะห์ความยดืหยุ่นรวมภายในโครงข่ายของตลาดหุ้นภูมภิาค

ดงักล่าว ยงัพบอกีว่า เกดิการเปลี่ยนแปลงเฟสจากสภาวะที่มคีวามยดืหยุ่นสูง ต่อ Shock จากปจัจยั

ภายนอก (External Shock) ทีเ่ขา้มาภายในภูมภิาค หรอืมคีวามตงึตวัของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคต ่า 

(Market Stiffness ต ่า) ไปสู่สภาวะตงึตวั หรอืไรค้วามยดืหยุ่น ต่อ Shock จากปจัจยัภายนอก ทีเ่ขา้มา

ภายในภูมภิาค (Market Stiffness สูง) รวมไปถงึการมขีอ้มลูแฝง (Latent Information) เกดิขึน้อยู่
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บ่อยครัง้ภายในตลาดการเงนิระดบัภมูภิาค ดงันัน้การเสรมิสรา้งความยดืหยุ่นใหภู้มภิาคเอเชยีตะวนัออก 

จงึเป็นเสมอืนการฉีดวคัซนีใหแ้ก่ตลาดหุน้ภายในภมูภิาคไดเ้ป็นอย่างด ี   

ผลจากการพจิารณาบทบาทของตลาดหุ้นภายในภูมภิาคดังกล่าว ในแง่ความเป็นศูนยก์ลาง 

(Centrality) ของตลาดหุ้นภายในภูมภิาคนัน้ ผ่านทางค่า Betweenness Centrality และAverage 

Shortest Path ประกอบกบัการพจิารณาความเชื่อมโยงระหว่างตลาดหุน้ผ่านทางการวดัระดบั  ความ

เชื่อมโยงในแต่ละตลาดหุน้ (Degree) พบว่าภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้ ตลาดทุนทีเ่ป็นศูนยก์ลาง

การลงทุนได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะโครงข่ายแบบปรบัเปลี่ยนรูปแบบได ้

(Adaptive Network) ทีม่กัพบในตลาดการเงนิทีม่คีวามซบัซอ้น (Haldane, 2009) ซึง่โครงข่ายในรปูแบบ

ดงักล่าวมกัเกิดขึ้นพร้อมกับโครงสร้างที่มกีารโยงใย เหมอืนเชือกที่เชื่อมโยงกันไปมา และมีความ

ซบัซอ้นเกดิขึน้ จงึเรยีกโครงข่ายแบบนี้ว่าโครงข่ายซบัซอ้น (Complex Network) ซึง่ในตลาดหุน้ต่างๆ

มกัพบว่าพฤตกิรรมของโครงข่ายเหล่านี้ถูกขบัเคลื่อน ผ่านทางปฏสิมัพนัธท์ีเ่หมาะสม (Optimize) โดย

ตวักลางภายในโครงข่าย จงึท าใหเ้รยีกโครงข่ายในลกัษณะดงักล่าวนี้ว่า โครงข่ายปรบัเปลีย่นรปูแบบได ้

(Adaptive Network) ซึ่งลกัษณะโครงข่ายทัง้สองรูปแบบนัน้ เป็นลกัษณะที่ปรากฏให้เหน็ร่วมกนัอยู่

บ่อยครัง้ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงความถี่ของการยกระดบัขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการลงทุนภายใน

โครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออกแลว้ จะพบว่าดชันีหุน้ HangSeng Index ของฮ่องกงนัน้มี

ระดบัความเป็นศูนยก์ลาง และระดบัความเชื่อมโยงสูงทีสุ่ดตลอด 23 ปีทีผ่่านมา ซึ่งเป็นการบ่งชี้ได้ว่า

ตลาดหุน้ดงักล่าวนัน้เป็นทีน่่าดงึดูดใจของนักลงทุนทัง้ใน และนอกภูมภิาค จนท าใหต้ลาดหุน้ของฮ่องกง

ยกระดบัขึน้มาเป็นศูนยก์ลางการลงทุนของเอเชยี ไดบ้่อยครัง้กว่าตลาดอื่นๆ ภายในภูมภิาค ประกอบกบั

ดชันีหุน้ HangSeng Index ของฮ่องกงนัน้มสีหสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัทีสู่งกบัตลาดหุน้สหรฐัฯ รวมไปถงึมี

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัภูมภิาคยุโรป จงึอาจกล่าวไดว้่าตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกนัน้มี

ลกัษณะโครงข่ายทางการเงนิแบบรวมศูนย ์โดยมตีลาดหุ้นของฮ่องกงเป็นศูนยก์ลางการลงทุนภายใน

ภมูภิาค   

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานัน้ ความเสี่ยง Systemic Risks ภายในตลาดการเงนิ ภายภูมภิาค

เอเชยีตะวนัออกนัน้ยงัอยู่ระดบัที่สูง ซึ่งความเสี่ยงในรูปแบบดงักล่าวสามารถย้อนกลบัมาสรา้งความ

เสยีหายต่อระบบการเงนิ และภาคเศรษฐกจิจรงิได ้ถงึแมว้่าเศรษฐกจิมหภาคของประเทศดงักล่าวจะยงั
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แขง็แกร่งอยู่กต็าม ส าหรบัในแง่ของการวเิคราะหค์วามเสีย่ง Systemic Risk นัน้ กไ็ม่ควรทีจ่ะใหค้วาม

สนใจเพยีงมุมใดมุมหน่ึงเท่านัน้ ควรที่จะให้ความส าคญักบัคุณสมบตัแิละปจัจยัเสี่ยง ทัง้ทางด้านความ

แขง็แรงของโครงสร้างภายในตลาดหุ้นภูมภิาค ความยดืหยุ่นต่อ Shock ภายนอกที่เขา้มา และความ

เสีย่งต่อการเกดิสภาวะลุกลาม รวมไปถงึระดบัความเชื่อมโยงโดยเฉลีย่ของผลตอบแทนภายในภูมภิาค 

ซึง่เป็นมาตรวดัความเสีย่งที่ส าคญั และมศีกัยภาพมากทีสุ่ด ในแง่ของการวดัความเสีย่ง และการท านาย

ความผนัผวนทีจ่ะเกดิขึน้ภายในภมูภิาค เมือ่พจิารณาในแงเ่สถยีรภาพของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคเอเชยี

ตะวนัออก ดงันัน้การปรบัปรุงฟงัก์ชนัการท างานของตลาดหุน้อยู่ตลอดเวลา  จงึเป็นสิง่ที่ ผูก้ ากบัดูแล

ระบบควรถอืปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่ง Systemic Risks ทีก่ าลงัเผชญิ ไม่ว่าจะเป็นการ

เสรมิสร้างความแขง็แรงให้ตลาดการเงนิในระดบัภูมภิาค ซึ่งสามารถน าแนวคิดในการจดัตัง้สถาบนั

ป้องกันความเสี่ยงในระดบัภูมภิาคมาเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการป้องกันความเสี่ยงในระดบัภูมภิาค 

เพื่อทีจ่ะท าหน้าทีค่อยตรวจสอบ และบรหิารความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้กบัภูมภิาคดงักล่าว ในขณะที่

ในแง่ของเสถียรภาพนัน้ อาจเสรมิสร้างความยดืหยุ่นให้กบัตลาดการเงนิต่างๆ เพื่อที่ว่าในยามที่เกิด  

Shock เขา้มาภายในตลาดการเงนิดงักล่าวแลว้ ตลาดการเงนิดงักล่าวจะไดม้เีสถยีรภาพมากเพยีงพอต่อ

การรบัมอื ดว้ยการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัใหก้บัสถาบนัการเงนิหรอืตลาดการเงนิต่างๆ พรอ้มกบัการจดัตัง้

กองทุนทีค่อยช่วยเหลอืทางดา้นสภาพคล่องแก่สถาบนัการเงนิต่างๆในยามทีเ่กดิวกิฤตขึน้ เพื่อเป็นการ

ป้องกนัและดดูซบั Shock ทีเ่ขา้มา ไมใ่หข้ยายวงกวา้งต่อไป     

ในแง่ของการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในตลาดการเงินต่างๆก็เช่นเดียวกันนัน้

สามารถประเมนิระดบัความอ่อนแอออกมาไดเ้ช่นกนั ผ่านทางมาตรวดัความเสีย่ง  Systemic Risk ซึ่ง

เมื่อใดก็ตามที่พบสัญญาณบ่งชี้ความอ่อนแอต่อการติดเชื้อของวิกฤตขึ้น ผู้ก ากับดูแลระบบ ควรมี

นโยบายในการตอบโต้ความเสี่ยงที่เข้ามาท าลายเสถียรภาพ ภายในโครงข่ายตลาดการเงินอย่าง

ทนัท่วงท ีไม่ว่าจะเป็นการหมัน่ตรวจตรางบดุล (Balance Sheet) ของสถาบนัการเงนิต่างๆ ใหม้เีงนิทุน

อย่างเพียงพอ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดปญัหาเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในภายภาคหน้า นอกจากน้ีการควบคุม

เงนิทุนที่ไหลเขา้มาจากนอกภูมภิาคต่างๆ ไม่ให้มอีตัราเรว็ในระดบัที่สูงเกนิไปนัน้ถอืเป็นอกีทางเลอืก

หนึ่ง เนื่องจากเงนิทุนเหล่านัน้ ทีไ่หลเขา้มาอาจเป็นเงนิทุนระยะสัน้ ทีพ่รอ้มทีจ่ะออกไปทุกเมื่อ ซึง่เมื่อใด

กต็ามทีเ่กดิปญัหาขึน้ในตลาดหน่ึงจะส่งผลกระทบกบัตลาดอื่นๆโดยตรง ผ่านทางความเชื่อมโยงระหว่าง
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ตลาดการเงนิ ไม่ว่าจะเป็นการเกดิสภาวะตื่นตระหนก (Panic) ของนักลงทุน จนท าใหเ้กดิ Fire Sale12 

ขึน้ในตลาดการเงนิต่างๆ ดงัทีเ่หน็ไดจ้ากวกิฤตการณ์ทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ในสหรฐัฯ  

นอกจากนี้เมือ่พจิารณาจากผลลพัธ์จากภาคผนวก ภายในงานวจิยัดงักล่าวนี้ จะเหน็ว่าตลาด

หุน้ของไทย นัน้เป็นเสมอืนแกนกลางของโครงสรา้งแบบรวมศูนยใ์นระดบัอนุภูมภิาค หรอืเป็น Hub ที่

เชื่อมโยงตลาดหุน้ระหว่างอนุภูมภิาคเขา้ดว้ยกนั เนื่องจากสมาชกิภายในกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดท้ าการศกึษา

นัน้ครอบคลุมตลาดหุน้ภายในกลุ่ม ASEAN โดยเฉพาะอย่างยิง่นัน้ตลาดหุน้ของไทย นัน้ค่อนขา้งทีจ่ะมี

ความสมัพนัธ์เชื่อมโยงกบัตลาดหุ้นของอินโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ และมาเลเซยีอย่างมาก ประกอบกบัมี

ความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงกบัตลาดหุน้หลกัๆ ทีเ่หลอืภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้น

ของฮ่องกง และญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งในงานวจิยัน้ีได้เลง็เหน็ความส าคญัของการรวมกลุ่มทางการเงนิผ่าน

ทางตลาดทุนภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก จงึได้เสนอแนะแนวทางในการสรา้ง Intra East Asian 

Stock Markets Network ทีเ่ชื่อมโยงระหว่าง Inter-Connected Exchange Hub ในระดบัอนุภูมภิาคเขา้

ด้วยกนั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการระดมทุน และสรา้งเสถยีรภาพในระดบัภูมภิาคร่วมกนั อาทเิช่นการ

รวมกลุ่มเปิดเสรกีารลงทุนผ่านตลาดทุนระหว่างประเทศในกลุ่มASEAN และประเทศอื่นๆทีเ่หลอืภายใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก ดงัจะเหน็ไดจ้ากในหลายประเทศภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก นัน้มศีกัยภาพ

ทางด้านการลงทุนอยู่ในระดบัสูง เพียงแต่ยงัขาดความมัน่ใจต่อเสถยีรภาพ อกีทัง้ยงัขาดโอกาสในการ

เขา้ถงึการลงทุนภายในตลาดทุนภายในภูมภิาค เพราะว่ายงัขาดตวักลาง  (Hub) ทีใ่ช้ในการเชื่อมโยง

โครงข่ายในระดบัอนุภูมภิาคเข้าด้วยกนั จงึท าให้หลายครัง้ที่เมด็เงนิลงทุนไหลออกไปสู่ภูมภิาคอื่นๆ 

แทน จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจเชงินโยบาย ต่อการรวมกลุ่มทางการการเงนิและเปิดเสรกีารลงทุน รวมไปถงึ

จดัตัง้กองทุนการเงนิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกขึ้น เพื่อเสรมิสรา้งสภาพคล่อง และจดัการความ

เสีย่งภายในระบบการเงนิของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกในยามทีเ่กดิวกิฤตขึน้ 

 

 

                                                           
12 การเทขายสินทรัพยอ์อกไป ดว้ยความต่ืนตระหนก (Panic) ของนกัลงทุน โดย ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อลูกหน้ีและเจา้หน้ี ยงัส่งผล

เสียหายไปถึงยงัผูถื้อสินทรัพยใ์นรูปแบบดงักล่าวภายในตลาดการเงินอีกดว้ย 
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แนวทาง และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา Systemic Risk ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในตลาดหุ้น
ภมิูภาค 

1. ผู้ก ากบัดูแลระบบควรคอยติดตาม และควบคุมระดบัความเสี่ยงเอาไว้ โดยการออกแบบ

โครงสรา้งภายในโครงข่าย ใหเ้ป็นระบบรวมศูนย ์ซึง่ระบบดงักล่าวสามารถเพิม่ศกัยภาพในการควบคุม

ไดด้กีว่า 

2. ลดระดบัความเชื่อมโยงภายในตลาดทีม่คีุณสมบตัแิบบ Super-spreader เมื่อพบสญัญาณ

ของการตดิเชือ้จากตลาดการเงนิดงักล่าว  

3. เตรยีมแผนการควบคุมผลกระทบ จากความลม้เหลวในตลาดหุน้ภายในภูมภิาค ดว้ยการ

เพิม่หลกัประกนัในการซื้อขาย เพื่อป้องกนัขนาดความเสยีหาย และความเรว็ในการไหลเข้า-ออกของ

เงนิทุนที่อยู่ในระดบัที่สูงมากจนเกนิไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตลาดหุ้นที่พบว่ามปีจัจยัเสี่ยงต่อการเกดิ 

Systemic Risk  

4. จดัตัง้สถาบนัในการควบคุมความเสี่ยงภายในภูมภิาค เพื่อเป็นตวักลางในการตรวจตรา 

และก ากบัดูแลความเสี่ยงทางดา้น Systemic Risk ผ่านทางการวเิคราะห์ความแขง็แรง (Robustness) 

ความยืดหยุ่น (Resilience) ต่อShockที่เข้ามา และความเสี่ยงในการติดเชื้อภายในโครงข่าย 

(Contagion)   

5. จดัตัง้กองทุนทีด่แูลตลาดทุนภายในภมูภิาค เพื่อเสรมิสรา้งสภาพคล่อง ในยามทีเ่กดิวกิฤต

ขึน้ โดยให้แต่ละตลาดหลกัทรพัยส์ะสมเงนิเขา้กองทุนเอาไว้ เพื่อที่จะน าออกมาใช้ในยามที่เกดิสภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย หรอืน าเงนิภายในกองทุนดงักล่าวออกมา รองรบัความผนัผวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

ตลาดทุน ณ ขณะเวลาใดๆ โดยกองทุนดงักล่าวอาจจะออกกฏเกณฑใ์นการควบคุมสดัส่วนเงนิกองทุน

ต่อสถานะความเสีย่งของตลาดทุนใดๆ ณ ขณะนัน้ กเ็ป็นไปได ้ 

6. เสรมิสรา้งระบบการควบคุมความเสีย่งจากการลงทุนใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมถงึสะสมเงนิ

ส ารองเอาไว ้เพื่อเสรมิสรา้งสภาพคล่องในยามฉุกเฉินเมื่อเกดิวกิฤตขึน้ รวมไปถงึการสรา้งจุดหยุดระบบ

การลงทุน (System Stop) เอาไว ้เพื่อทีจ่ะจดัการกบั ปญัหาระดบัความผนัผวนทีเ่กดิขึน้ 
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5.3 ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ ส าหรบังานวิจยัศึกษาในอนาคต  
  5.3.1 ข้อจ ากดัในการศึกษา 

ในงานวจิยัดงักล่าวนี้มขีอ้จ ากดัทางดา้นขอ้มลูภายในดชันี Straits Times Index ของ สงิคโปร ์

ซึง่เริม่มขีอ้มลูตัง้แต่ปี ค.ศ. 2000 จนถงึปจัจบุนัเท่านัน้  

  5.3.2 ข้อเสนอแนะ ส าหรบังานวิจยัศึกษาในอนาคต 

งานวจิยัที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศกึษาต่อนัน้ อาจน าโครงข่ายทางการเงนิทัง้ระบบ 

เช่น ตลาดหุ้น ตลาดตราสารอนุพนัธ์ ระบบธนาคาร และระบบช าระแลกเปลี่ยนเงนิตรา มาพจิารณา 

ศกึษาเสถยีรภาพของทัง้ระบบการเงนิ และวเิคราะหค์ุณสมบตัขิองโครงข่ายทางการเงนิทัง้ระบบ ทีม่ต่ีอ

เสถยีรภาพ (Stability) ผ่านทางค่า (Centrality Metrics) และSystemic Parameter ต่างๆ  

 อีกประเด็นหนึ่ง ที่ประเด็นส าคัญภายใต้รูปแบบการเชื่อมโยงระหว่างตลาดต่างๆใน

หลากหลายภูมภิาค อาทเิช่น อาเซยีน (ASEAN)  และประเทศในกลุ่มยโูรโซน (Eurozone) ทีเ่กดิขึน้นัน้ 

ท าให้ปจัจุบนัผู้ด าเนินนโยบายและควบคุมระบบในประเทศต่างๆ  นัน้เริม่ให้ความความส าคญักบัการ

เชื่อมโยงต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเงนิระหว่างประเทศ  เนื่องจากการรวมกลุ่ม

ประเทศดงักล่าวก่อใหเ้กดิความเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิทัง้ดา้นการคา้ และการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่ท า

ให้ประเทศสมาชกิต่างๆที่สรา้งกลไกเชื่อมโยงต่อกนั นัน้ได้ประโยชน์จากการเตบิโตของเศรษฐกจิและ

การเงนิระหว่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามการทีค่วามเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ และการเงนิดงักล่าว ยิง่มี

การขยายตวัมากเท่าไหร่ ยิง่ท าใหเ้กดิการลุกลามของวกิฤตไดง้่ายขึน้ ทนัททีีเ่กดิสภาวะวกิฤตในระบบ

ต่างๆทางเศรษฐกจิขึน้กบัประเทศหนึ่ง และส่งผลท าให้ประเทศอื่นๆทีอ่ยู่ในเครอืข่ายที่เชื่อมโยงกนันัน้

ได้รบัผลกระทบจากสภาวะวกิฤตลุกลามตามมาด้วย ดงันัน้จงึท าให้ผู้วจิยัสนใจ ที่จะศกึษาโครงสรา้งที่

เกดิการเชื่อมโยงกนัระหว่างตลาดต่างๆในระดบัที่มากขึน้ อนัเนื่องมาจากการรวมกลุ่ม หนึ่งในนัน้คอื

โครงการ ASEAN Linkage ดงัภาพที ่64 ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่างตลาดหลกัทรพัยอ์าเซยีน 

7 แห่งใน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี และเวยีดนาม เพื่อพฒันา

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงการซื้อขายระหว่างตลาดหลกัทรพัยท์ี่เขา้ร่วมโครงการ  ซึ่งโครงการ

ดงักล่าวจะอ านวยความสะดวกให้ผูล้งทุนในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์า้มประเทศ เพิม่ความน่าสนใจของ

ภมูภิาค และดงึดดูเมด็เงนิลงทุนใหเ้ขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรพัยภ์ูมภิาคอาเซยีนมากขึน้  โดยเฟสแรก 

ของ ASEAN Linkage เกดิขึน้ใน 3 ตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยไ์ทย -มาเลเซยี-สงิคโปร ์ซึง่
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จะท าให้นักลงทุนไทยเข้าถึงหลกัทรพัย์ในการลงทุนมากขึ้นจากเดมิ 545 หลกัทรพัย์ เป็น 2,278 

หลกัทรพัย ์และคาดว่าจะสามารถเชื่อมโยง 7 ตลาดหลกัทรพัย ์ใน 6 ประเทศ ใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวไดใ้นอกี 

2 ปี ขา้งหน้า  โดยทีท่ าการเปลีย่นรปูแบบการวเิคราะหจ์ากรปูแบบอนุกรมเวลา (Time Series) มาเป็น

แบบภาคตดัขวาง (Cross Sectional Analysis) แทน  

ภาพท่ี 64 แสดงรปูแบบการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นปัจจบุนัเปรียบเทียบกบัรปูแบบการซ้ือขาย หลกัทรพัยผ์า่น 

ASEAN Links 

 

ทีม่า: http://www.set.or.th/th/asean_exchanges/asean_Link.html 

ภายใตก้ารพฒันาโครงการนี้ขึน้มานัน้ ส่งผลท าใหเ้กดิการเพิม่ขึน้ของช่องทางในการลงทุนใน

หลกัทรพัยก์ลุ่มต่างๆในอาเซยีนไดม้ากขึน้ ซึง่มขีอ้ดีอยู่หลายประการ อาทเิช่น การเพิม่ประสทิธภิาพใน

การเขา้ถงึตลาดอาเซยีนไดม้ากขึน้, มชี่องทางในการกระจายความเสีย่งเพิม่ขึน้, ลดต้นทุนในการซือ้ขาย, 

เพิม่สภาพคล่อง, เพิม่การเตบิโต และความสามารถในการแข่งขนักบัภูมภิาคอื่นไดม้ากขึน้ นอกจากนี้

ก าไรทีไ่ดจ้ากการขายหลกัทรพัยข์องบุคคลธรรมดาจะไดร้บัการยกเวน้ภาษ ีอย่างไรกต็ามกอ็าจมขีอ้เสยี

คอื ปจัจยัลบต่างๆอาจก่อใหเ้กดิกระบวนการส่งผ่านผลกระทบจากตลาดการเงนิหนึ่งไปยงัตลาดการเงนิ

ของประเทศสมาชกิอื่นๆ ภายใน ASEAN Linkage ขึน้ได้ และอาจส่งผลกระทบไปยงัภาคเศรษฐกจิที่

แทจ้รงิ (Real Sector) ในภายหลงัได ้นอกจากนี้การรวมกลุ่มตลาดหลกัทรพัย ์ASEAN Linkage อาจ
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ส่งผลท าใหแ้บบโครงสรา้งของโครงข่ายทางการเงนิเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้การศกึษาผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงรปูแบบการซือ้ขายนี้จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจในการศกึษาต่อไปในอนาคต  
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1.1 วิเคราะหร์ะดบัอิทธิพลเชิงเปรียบเทียบภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 

โดยในที่นี้จะน าโครงข่ายแบบ PCPG มาพจิารณาระดบัอิทธพิลเชงิเปรยีบเทยีบภายใน

โครงข่ายตลาดหลักทรพัย์เอเชียตะวันออก และทิศทางการส่งผ่านอิทธิพลแฝง ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็น

ประโยชน์ต่อการศกึษาทศิทางการส่งผ่านความผนัผวน หรอือทิธพิลแฝงทีเ่กดิขึน้ภายในภูมภิาค โดยใน

งานวจิยันี้ไดน้ ากรอบแนวคดิดงักล่าว มาท าการศกึษาผ่านทางระดบัอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบ (Relative 

Influence) ของตลาดหุน้ทีเ่ป็นสมาชกิภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ดงัแสดงในภาพที ่65 

ภาพท่ี 65 แสดงระดบัอิทธิพลเชิงเปรียบเทียบสะสมภายในกลุ่มตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก ตลอดช่วงปี 
ค.ศ. 1990-2012  

 

 

หมายเหตุ: เปอรเ์ซนตท์ีเ่ป็นบวกนัน้ เป็นตวับ่งชีว้่า  ตลาดหุน้ดงักล่าวมอีทิธพิลเหนือกว่าตลาดหุน้ อื่นๆ ภายในกลุ่ม

คดิเป็นรอ้ยละเท่าใด (อทิธพิลทีส่ง่ออกจากตลาดดงักล่าวไปยงัตลาดอื่นนัน้ มมีากกว่าอทิธพิลทีไ่ดร้บัเขา้มา

ภายในตลาดดงักล่าว) ในทางกลบักนั เปอรเ์ซน็ตใ์นรปูแบบตดิลบทีไ่ดน้ัน้แสดงว่าตลาดหุน้ดงักล่าวนัน้มี

AS30 Index 
6% 

FBMKLCI Index 
-7% 

HSI Index 
27% 

JCI Index 
-10% 

KOSPI Index 
4% 

NKY Index 
0% 

PCOMP Index 
-19% 

SET Index 
-8% 

TWSE Index 
-9% FSSTI Index 

10% 
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อทิธพิลดอ้ยกว่าตลาดอื่นๆ ภายในภูมภิาค (อทิธพิลทีส่ง่ออกไปยงัตลาดหุน้อื่นนัน้ น้อยกว่าอทิธพิลทีไ่ดร้บั

เขา้มาภายในตลาดหุน้ดงักล่าว) 13  

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Microsoft Excel 

ผลลพัธ์ทีไ่ด้จากการพจิารณาในภาพที่ 65 แสดงใหเ้หน็ว่า จากค่าสหสมัพนัธ์ (Standard 

Correlations) นัน้สามารถน ามาใชใ้นการอธบิายอทิธพิลทีเ่กดิขึน้ ซึง่รวมผลจากอทิธพิลร่วมเชงิเสน้ของ

ผลตอบแทนของตลาดหุน้ (Mutual Linear Influence) เขา้ไปดว้ย ในขณะทีส่หสมัพนัธแ์ยกส่วน (Partial 

Correlations) นัน้อธบิายผลกระทบของอทิธพิล (Influence) จาก ตลาดหุน้ตวักลางหนึ่ง ทีส่่งผ่านแฝง

เข้าไปยงั สหสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนตลาดหุ้นใดๆ ด้วยเหตุผลดงักล่าว จงึท าให้สามารถที่จะน า

ผลต่างดงักล่าวมาประยุกต์หา ระดบัอทิธพิลในแต่ละตวักลางตลาดหุน้ภายในภูมภิาค โดยผลลพัธ์ที่ได้

สามารถอธบิายไดว้่า อิทธพิลของตลาดหุน้ HSI หรอืดชันี HangSeng Index ของฮ่องกงนัน้มคีวามโดด

เด่น และมอีทิธพิลครอบง าตลาดหุ้นอื่นๆอย่างมาก ภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก  

โดยคดิเป็นรอ้ยละ27 โดยตามมาดว้ยตลาดหุน้ FSSTI หรอืดชันี Straits Times Index ของ สงิคโปร ์และ

ตลาดหุน้ AS30 หรอืดชันีAll Ordinaries Accumulation Index (AOAI) ของออสเตรเลยี คดิเป็นรอ้ยละ

10 และรอ้ยละ6 ตามล าดบั นอกจากนี้ยงัมตีลาดหุน้ NKY หรอืดชันี Nikkei 225 Index ของญี่ปุ่น ทีม่ ี

ระดบัในการรบัและส่งอทิธพิลในขนาดเทยีบเท่ากนั จงึท าใหต้ลาดหุน้ของญี่ปุ่นเป็นเพยีงตลาดหุน้เดยีว 

ทีม่ขีนาดของระดบัอทิธลิเชงิเปรยีบเทยีบสะสมคดิเป็นรอ้ยละ 0  

ในขณะทีต่ลาดหุน้ทีใ่หผ้ลลพัธเ์ปอรเ์ซน็ต์ ในรปูแบบตดิลบ 3 อนัดบัแรกนัน้ ประกอบไปดว้ย 

ตลาดหุ้นPCOMP หรอืดชันี PSE Composite ของฟิลปิปินส์, ตลาดหุ้น JCI หรอื ดชันี Jakarta 

Composite ของอนิโดนีเซยี และตลาดหุน้ TWSE หรอืดชันี Taiwan Weighted ของไต้หวนั คดิเป็นรอ้ย

ละ19, 10และ9 ตามล าดบั ซึ่งจากผลลพัธ์ดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าตลาดหุ้นPCOMP หรอืดชันี PSE 

Composite ของฟิลปิปินส ์มรีะดบัอทิธพิลดอ้ยกว่าตลาดอื่นๆ ภายในภมูภิาค หรอือทิธพิลทีส่่งออกไปยงั

ตลาดหุ้นอื่นนัน้มน้ีอยกว่าอิทธพิลที่ได้รบัเข้ามาภายในตลาดหุ้นดงักล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้น

                                                           
13 หมายเหตุ: ก าหนดให้ตลาดหุ้นภายในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกประกอบไปดว้ย KOSPI = ดชันี KOSPI ของเกาหลีใต,้ NKY =ดชันี 

Nikkei 225 Index ของญ่ีปุ่ น , TWSE = ดชันี Taiwan Weighted ของไตห้วนั, HSI = ดชันี HangSeng Index ของฮ่องกง, PCOMP ดชันี PSE 
Composite ของฟิลิปปินส์ , FBMKL = ดชันีKLSE  Composite ของมาเลเซีย, JCI = ดชันี Jakarta Composite ของอินโดนีเซีย, AS30 = ดชันีAll 
Ordinaries Accumulation Index (AOAI) ของออสเตรเลีย และ SET = ดชันีSET Index ของไทย (ในช่วงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 – 2012 จึงจะมีขอ้มูล
จาก FSSTI = ดชันี Straits Times Index ของ สิงคโปร์ มาประกอบการพิจารณาดว้ย) 
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PCOMP ของฟิลปิปินส์จะได้รบัอทิธพิลที่ส่งผ่านมาจากตลาดหุน้อื่นๆซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการบ่ง

บอกว่าตลาดหุน้ดงักล่าวนัน้ มคีวามอ่อนไหว ต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ภายในตลาดหุน้อื่นๆ ภายใน

ภูมภิาค อยู่ในระดบัที่สูงมาก ซึ่งอาจก่อให้เกดิสถานะความเสี่ยง (Exposure) ขึ้นภายในตลาดหุ้น

ดงักล่าวกเ็ป็นได ้

ดงันัน้การศกึษาปฏสิมัพนัธ์ทีเ่กดิขึน้จงึเป็นประโยชน์ในแง่ของการบรหิารความเสี่ยง โดยใน

งานวจิยัดงักล่าวนี้จะแสดงความเชื่อมโยงของตลาดหุน้ต่างๆภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกออกมาใน 2 

รปูแบบ ซึง่ไดแ้ก่โครงข่ายองิสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST และโครงข่ายแบบบอกทศิทาง PCPG ในบาง

ช่วงเวลาประกอบการพจิารณาทศิทางการส่งผ่านอทิธพิลระหว่างตลาดหุน้ต่างๆภายในภูมภิาค ดงัแสดง

ในภาพที่ 66–77 อีกทัง้เมื่อน ามาพิจารณาในแง่ของการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน Risk 

Management ตามทฤษฏ ี Markowitz Portfolio Theory แลว้ สามารถที่จะน า Correlation Based 

Network มาใชใ้นการวเิคราะห ์Portfolio Optimization โดยพจิารณาเลอืกลงทุนในตลาดหุน้ทีอ่ยู่ ในกิง่

นอกๆ ที่มรีะดบัความเชื่อมโยงห่างไกลกบัตลาดหุ้นที่มคีวามเป็นศูนยก์ลางที่มรีะดบัความเชื่อมโยงใน

ระดบัสูง (High Degree Node) ภายในโครงข่าย MST เพื่อหลกีเลีย่งความเสีย่ง หรอืเลอืกทีจ่ะป้องกนั

ความเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงการลงทุนในตลาดหุ้น ที่เผชิญกับปจัจยัเสี่ยงต่อการเกิดคุณสมบตัิ Super-

spreader ในขณะที่การพจิารณาความเสี่ยงจากโครงข่าย PCPG นัน้ สามารถที่จะน ามาใช้พจิารณา

ทศิทางของการส่งผ่านผลกระทบจาก Single Stock Market Shock ภายในโครงข่าย อย่างไรกต็ามใน

โครงข่าย PCPG กลบัมขีอ้จ ากดัในแง่ของการพจิารณา กรณีทีเ่กดิ Multiple Stock Market Shock ขึน้

ภายในโครงขา่ย  

เมือ่พจิารณาจากปฏสิมัพนัธข์องโครงสรา้งภายในโครงข่ายตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก 

พบว่ามมุมองโครงขา่ยทีไ่ดน้ัน้ มกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบโครงสรา้งอยู่ตลอดเวลา ดงัแสดงใหเ้หน็ในภาพ

ที ่ 66–ก.77 พรอ้มกนันี้โครงข่ายยงัได้มกีารปรบัเปลีย่นความเป็นศูนยก์ลางในการเชื่อมโยงตลาดทุน 

ภายในภมูภิาคอยูต่ลอดเวลาอกีดว้ย ซึง่อาจเกดิจากการทีโ่ครงสรา้งของตลาดหุน้ภายในภูมภิาคดงักล่าว 

มกีาร Optimize อยู่ตลอดพลวตัทีไ่ดท้ าการศกึษา  โดยทีเ่มื่อพจิารณาความเป็นศูนยก์ลาง (Centrality) 

ของตลาดหุน้ภายในภูมภิาค จากค่าระดบั Average Shortest Path, Betweenness Centrality และ

Degree ประกอบ จะเห็นว่าภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก นัน้ตลาดทุนที่เป็นศูนยก์ลางการลงทุนได้

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะโครงขา่ยแบบ Adaptive Network  



Capital Market Research Institute, The Stock Exchange of Thailand                        M04/2013                   

190 
 

ในขณะทีใ่นแง่ของการตรวจสอบ และก ากบัดูแลจากมุมมองโครงข่าย ดงัแสดงในภาพที่ 66 

ซึง่แสดงโครงข่ายองิสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ในช่วง Q2 ค.ศ. 1997 (ก่อนเกดิวกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง 

โดยในช่วงเวลาดงักล่าวโครงข่ายองิสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  นัน้มรีะดบัความเชื่อมโยง และDegree 

อยู่ในระดบัทีไ่ม่สูงมากนัก ซึ่งพบว่าตลาดหุน้AS30 มรีะดบัDegree สูงที่สุด และท าหน้าที่เป็นเสมอืน

ตวักลางในการเชื่อมโยงตลาดหุน้อื่นๆภายในภูมภิาคเขา้ไวด้ว้ยกนั  

ภาพท่ี 66 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ใน Q2 ปี ค.ศ. 1997 (ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง) 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละNode ภายในโครงขา่ยMSTองิตามระดบั Degree ของโครงขา่ย   

พรอ้มกบัแสดงระดบัความเชื่อมโยงผ่านทางความหนาของ Link 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi  

ในขณะทีใ่นแงข่องการตรวจสอบ และก ากบัดแูลจากมุมมองโครงข่าย ดงัแสดงในภาพที ่6714 

ซึง่แสดงโครงขา่ยองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทศิทาง PCPG ในช่วง Q2 ค.ศ. 1997 โดยเป็น

ช่วงเวลาก่อนทีจ่ะเกดิวกิฤตการณ์ตม้ย ากุ้งขึน้ พบว่าความเปราะบางในแง่ของการรบัอทิธพิลแฝงทีเ่กดิ

                                                           
14หมายเหตุ: ก าหนดให้ KOSPI = ดชันี KOSPI ของเกาหลีใต,้ NKY =ดชันี Nikkei 225 Index ของญ่ีปุ่ น , TWSE = ดชันี Taiwan 

Weighted ของไตห้วนั, HSI = ดชันี HangSeng Index ของฮ่องกง, PCOMP = ดชันี PSE Composite ของฟิลิปปินส์ , FBMKL = ดชันีKLSE  
Composite ของมาเลเซีย, JCI = ดชันี Jakarta Composite ของอินโดนีเซีย, AS30 = ดชันีAll Ordinaries Accumulation Index (AOAI) ของ
ออสเตรเลีย, FSSTI = ดชันี Straits Times Index ของ สิงคโปร์ และ SET = ดชันีSET Index ของไทย 
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จากตลาดหุน้อื่นๆภายในภูมภิาค ของตลาดหุน้SET ตลาดหุน้ FBMKLCI และตลาดหุน้KOSPI ยงัมี

ขนาด และจ านวนในการเขา้มาในตลาดหุน้ดงักล่าวไม่มากนกั เมือ่เทยีบกบัในช่วง Q3 ค.ศ. 1997 ซึง่

เป็นช่วงทีเ่กดิวกิฤตการณ์ตม้ย ากุง้ขึน้ ดงัแสดงในภาพที่ 69 โดยในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ตลาดหุน้JCI ส่ง

อทิธพิลแฝงออกมามากทีสุ่ด สงัเกตจากจ านวนและขนาดความหนาของLink ในการส่งอทิธพิลแฝงไปยงั

ตลาดอื่นๆ ในขณะทีต่ลาดหุน้SET ตลาดหุน้ FBMKLCI และตลาดหุน้KOSPI ไดร้บัอทิธพิลแฝงจาก

ตลาดหุน้อื่นๆ ไปมากทีสุ่ด จงึท าใหต้ลาดหุน้ดงักล่าวมคีวามเปราะบางเป็นอย่างมากในช่วงเวลาดงักล่าว 

ภาพท่ี 67 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทิศทาง PCPG ใน Q2 ปี ค.ศ. 1997 (ก่อนเกิด
วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง) 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละ Node ภายในโครงขา่ยPCPG องิตามระดบั  Degree ของโครงขา่ย โดยทีร่ะดบัอทิธพิลที่

สง่ผ่านไปยงัNodeใดๆ ถูกแทนดว้ยความหนาของ Link ภายในโครงขา่ย ซึง่สขีองเสน้แทนทศิทางจาก

ตวักลางทีส่ง่ผ่านอทิธพิลแฝงผ่าน Link   

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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ในขณะทีใ่นช่วง Q3 ค.ศ. 1997  ปี ดงัแสดงในภาพที ่68 ซึง่เป็นช่วงเวลาทีเ่กดิวกิฤตการณ์

ต้มย ากุ้งขึน้ในประเทศไทย และส่งผลกระทบไปยงัประเทศอื่นๆภายในภูมภิาคเอเชยี พบว่าในช่วงเวลา

ดงักล่าวโครงสรา้งของโครงขา่ย มรีะดบัDegree ในการเชื่อมโยงกบัตลาดหุน้อื่นๆ เพิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในตลาดหุน้ JCI ซึง่เชื่อมโยงผูกกบัตลาดหุน้SET ตลาดหุน้PCOMP และFBMKLCI อย่างมาก 

อกีทัง้ยงัเชื่อมโยงกบัตลาดหุน้HSI ซึง่เป็นตลาดหุน้ขนาดใหญ่ในเอเชยีอกีดว้ย 

ภาพท่ี 68 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ใน Q3 ปี ค.ศ. 1997 (เกิดวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง) 

 
หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละNode ภายในโครงขา่ยMSTองิตามระดบั Degree ของโครงขา่ย   

พรอ้มกบัแสดงระดบัความเชื่อมโยงผ่านทางความหนาของ Link 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi   
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ภาพท่ี 69 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทิศทาง PCPG ใน Q3 ปี ค.ศ. 1997 (เกิดวิกฤตการณ์
ต้มย ากุ้ง) 

 
หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละ Node ภายในโครงขา่ยPCPG องิตามระดบั  Degree ของโครงขา่ย โดยทีร่ะดบัอทิธพิลที่

สง่ผ่านไปยงัNodeใดๆ ถูกแทนดว้ยความหนาของ Link ภายในโครงขา่ย ซึง่สขีองเสน้แทนทศิทางจาก

ตวักลางทีส่ง่ผ่านอทิธพิลแฝงผ่าน Link     

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

อย่างไรก็ตามเมื่อพจิารณาในช่วงหลงัการเกดิวกิฤตการณ์ต้มย ากุ้งในช่วง  Q4 ค.ศ. 1997   

ดงัแสดงในภาพที่ 70 จะพบว่าโครงข่ายองิสหสมัพนัธ์ดงักล่าวนัน้มรีะดบัความเชื่อมโยงกนัมากยิง่ขึน้ 

สงัเกตไดจ้ากขนาดของเส้นเชื่อมความสมัพนัธ์และระยะห่างระหว่างNode ซึง่เป็นตวัแทนของตลาดหุ้น

ต่างๆ จงึเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าตลาดหุ้นต่างๆมีการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันอย่างมาก จนท าให้

ช่วงเวลาดงักล่าวผลตอบแทนดชันีหุน้ภายในเอเชยีตะวนัออกมแีนวโน้มลดลงอย่างมาก พรอ้มกบัระดบั

ความผนัผวนทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว  
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ภาพท่ี 70 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ใน Q4 ปี ค.ศ. 1997 (หลงัเกิดวิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง) 

 
หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละNode ภายในโครงขา่ยMSTองิตามระดบั Degree ของโครงขา่ย   

พรอ้มกบัแสดงระดบัความเชื่อมโยงผ่านทางความหนาของ Link 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi  

เมื่อพิจารณาจากมุมมองโครงข่ายตลาดหลักทรพัย์เอเชียตะวันออกในช่วงหลังการเกิด

วกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง ดงัแสดงในภาพที่ 71 ในช่วง Q4 ค.ศ. 1997 จะพบว่าโครงข่ายทางการเงนิ 

ดงักล่าวมโีครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากปีอื่นๆค่อนข้างมาก พร้อมกนันี้ระดบัความเชื่อมโยง และ

จ านวนของNode ทีร่บัอทิธพิลแฝง ซึง่ส่งมาจากตลาดหุน้ AS30 ไปยงัตลาดหุน้อื่นๆภายในภูมภิาค

ดงักล่าวนัน้ มจี านวนมากถงึ 8 ตลาดหุน้ ซึง่อยู่ในระดบัทีเ่พิม่สูงขึน้มากจนผดิปกติ ซึง่อาจเป็นไปไดว้่า

ช่วงเวลาดงักล่าวนัน้Shock ทีเ่กดิขึน้อนัเนื่องมากจากอทิธพิลแฝงจากตวักลางตลาดหุน้ต่างๆ ภายใน

ภูมภิาคดงักล่าวนัน้ ส่งผลกระทบโดยตรงผ่านความเชื่อมโยงอนัเนื่องมาจากตลาดหุน้อื่นๆ ทัว่โลก โดย

ผ่านทางตลาดหุน้ AS30 ซึง่ตลาดหุน้ดงักล่าวค่อนขา้งทีจ่ะมรีะดบัความเชื่อมโยงในระดบัทีสู่งกบัตลาด

หุน้ยโุรป จนท าใหต้ลาดหุน้ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัอออกในช่วงเวลาดงักล่าวมคีวามเปราะบางเป็นอย่าง

มาก จนสามารถน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนโครงสร้างภายในระบบให้ซับซ้อนขึ้น หรือเกิดการส่งผ่าน

ผลกระทบจากปจัจยัเสี่ยงต่างๆ ไปยงัประเทศอื่นๆภายในภูมภิาคในระดบัทีสู่งขึน้ ซึ่งจะท าให้ทัง้ระบบ

ตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งทีส่งูขึน้ตามมาในทีสุ่ด  
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ภาพท่ี 71 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทิศทาง PCPG ใน Q4 ปี ค.ศ. 1997 (หลงัเกิด
วิกฤตการณ์ต้มย ากุ้ง) 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละ Node ภายในโครงขา่ยPCPG องิตามระดบั  Degree ของโครงขา่ย โดยทีร่ะดบัอทิธพิลที่

สง่ผ่านไปยงัNodeใดๆ ถูกแทนดว้ยความหนาของ Link ภายในโครงขา่ย ซึง่สขีองเสน้แทนทศิทางจาก

ตวักลางทีส่ง่ผ่านอทิธพิลแฝงผ่าน Link     

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

ในขณะทีเ่มื่อพจิารณาโครงข่ายองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทศิทาง PCPG ในช่วงก่อน

การปิดตวัลงของเลหแ์มน บราเธอร ์ในช่วง Q2 ปี ค.ศ. 2008 พบว่าตลาดหุน้ KOSPI เป็นตลาดหุน้ทีม่ ี

ระดบัอทิธพิลครอบง าตลาดหุน้อื่นๆ ภายในเอเชยีตะวนัออกมากทีสุ่ด อยา่งไรกต็ามเมื่อถงึช่วงการปิดตวั

ลงของเลหแ์มน บราเธอร ์ในช่วง Q3 ปี ค.ศ. 2008 นัน้กลบัพบว่า โครงสรา้งของโครงข่ายตลาดหลกั

ทรยัพเ์อเชยีตะวนัออกนัน้ ค่อนขา้งทีจ่ะมกีารปรบัเปลีย่นรปูร่างไปจากเดมิ ดงัจะสงัเกตไดจ้ากภาพที่ 75 

ซึง่จะพบว่า ตลาดหุ้นต่างๆโดยส่วนใหญ่ภายในภูมภิาค นัน้ต่างมคีวามสมัพนัธ์ หรอืรบัอทิธพิลมาจาก

ตลาดหุน้ FSSTI ของสงิคโปร ์และตลาดหุน้AS30 เป็นส่วนใหญ่ โดยทีต่ลาดหุน้SET ตลาดหุน้JCI และ

ตลาดหุน้PCOMP เป็นตลาดหุน้เกดิใหมท่ีไ่ดร้บัอทิธพิลแฝงอยูใ่นระดบัทีส่งูมาก 
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ภาพท่ี 72 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ใน Q2 ปี ค.ศ. 2008 (ก่อนการล้มละลายของ                              
เลหแ์มน บราเธอร)์ 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละNode ภายในโครงขา่ยMSTองิตามระดบั Degree ของโครงขา่ย   

พรอ้มกบัแสดงระดบัความเชื่อมโยงผ่านทางความหนาของ Link 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi  
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ภาพท่ี 73 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทิศทาง PCPG ใน Q2 ปี ค.ศ. 2008 (ก่อนการ
ล้มละลายของเลหแ์มน บราเธอร)์ 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละ Node ภายในโครงขา่ยPCPG องิตามระดบั  Degree ของโครงขา่ย โดยทีร่ะดบัอทิธพิลที่

สง่ผ่านไปยงัNodeใดๆ ถูกแทนดว้ยความหนาของ Link ภายในโครงขา่ย ซึง่สขีองเสน้แทนทศิทางจาก

ตวักลางทีส่ง่ผ่านอทิธพิลแฝงผ่าน Link     

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 
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ภาพท่ี 74 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ใน Q3 ปี ค.ศ. 2008 (เกิดการล้มละลายของเลหแ์มน 
บราเธอร)์ 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละNode ภายในโครงขา่ยMSTองิตามระดบั Degree ของโครงขา่ย   

พรอ้มกบัแสดงระดบัความเชื่อมโยงผ่านทางความหนาของ Link 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi  
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ภาพท่ี 75 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทิศทาง PCPG ใน Q3 ปี ค.ศ. 2008 (เกิดการ
ล้มละลายของเลหแ์มน บราเธอร)์ 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละ Node ภายในโครงขา่ยPCPG องิตามระดบั  Degree ของโครงขา่ย โดยทีร่ะดบัอทิธพิลที่

สง่ผ่านไปยงัNodeใดๆ ถูกแทนดว้ยความหนาของ Link ภายในโครงขา่ย ซึง่สขีองเสน้แทนทศิทางจาก

ตวักลางทีส่ง่ผ่านอทิธพิลแฝงผ่าน Link     

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

อยา่งไรกด็ใีนช่วงหลงัการปิดตวัลงของเลหแ์มน บราเธอรน์ัน้ ในช่วง Q4 ปี ค.ศ. 2008 พบว่า 

ตลาดหุน้SET ตลาดหุน้JCI ตลาดหุน้FBMKLCI และตลาดหุน้PCOMP ไดร้บัอทิธพิลแฝงจากตลาดหุน้

อื่นๆภายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกมากทีสุ่ด โดยตลาดหุน้ทีม่ถีงึ 3 ตลาดหุน้ ทีม่อีทิธพิลครอบง าตลาด

หุน้อื่นๆ ไดแ้ก่ตลาดหุน้ FSSTI ของสงิคโปร ์ตลาดหุน้AS30 และตลาดหุน้KOSPI  
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ภาพท่ี 76 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธใ์นรปูแบบ MST  ใน Q4 ปี ค.ศ. 2008 (หลงัการล้มละลายของเลหแ์มน 
บราเธอร)์ 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละNode ภายในโครงขา่ยMSTองิตามระดบั Degree ของโครงขา่ย   

พรอ้มกบัแสดงระดบัความเชื่อมโยงผ่านทางความหนาของ Link 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi  
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ภาพท่ี 77 แสดงโครงข่ายอิงสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทิศทาง PCPG ใน Q4 ปี ค.ศ. 2008 (หลงัการ
ล้มละลายของเลหแ์มน บราเธอร)์ 

 

หมายเหตุ: ขนาดของแต่ละ Node ภายในโครงขา่ยPCPG องิตามระดบั  Degree ของโครงขา่ย โดยทีร่ะดบัอทิธพิลที่

สง่ผ่านไปยงัNodeใดๆ ถูกแทนดว้ยความหนาของ Link ภายในโครงขา่ย ซึง่สขีองเสน้แทนทศิทางจาก

ตวักลางทีส่ง่ผ่านอทิธพิลแฝงผ่าน Link     

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

เมื่อพจิารณาถงึสภาวะตลาดในช่วง วกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง ในปีค.ศ. 1997 และวกิฤตการณ์

แฮมเบอเกอร์ ในสหรฐัฯ ช่วงปี ค.ศ. 2008 ที่ผ่านมา พบว่าตลาดหลกัทรพัย์ภายในภูมภิาคเอเชีย

ตะวนัออกนัน้ มคีวามอ่อนไหวอย่างมาก ต่อการเปลีย่นแปลงของผลกระทบภายนอกทีเ่ขา้มา ดงัจะเหน็

ไดจ้ากภาพที่ 66–77 ซึง่พบว่ามปีฏกิริยิาในการตอบสนองต่อการเกดิปจัจยัเสีย่งไปในทศิทางเดยีวกนั 

ทัง้ในแง่ของความอ่อนแอต่อ Specific Shock ที่จะเข้ามา หรอืความเสี่ยงSystemic Risk ภายใน

โครงข่ายตลาดหลกัทรพัย ์และความตงึตวัต่อ หรอืสภาวะไรค้วามยดืหยุ่น ต่อ External Shock ทีจ่ะเขา้

มา อกีทัง้ยงัพบสญัญาณของการเกดิสภาวะลุกลามเป็นเครือ่งยนืยนัประกอบอกีดว้ย   
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อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Yilmaz (2009) ซึ่งได้น ารูปแบบวิธี

การศกึษาการส่งผ่านผลกระทบจากความผนัผวนและผลตอบแทนมาทดสอบดว้ยวธิ ีSpillover Index ที่

ไดจ้าก งานวจิยัของ Diebold and Yilmaz (2009) มาท าการศกึษาตลาดหุน้ภายใน 10 ประเทศหลกัๆ

ของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก (กลุ่มประเทศดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของเรา) เพื่อศกึษาพฤตกิรรม

ของ Return Spillovers และ Volatility Spillovers ภายในตลาดหุน้ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกตลอดช่วง ปี 

ค.ศ. 1992-2009 โดยใชก้ารท า Rolling 100-Week Sub-sample Windows  จากขอ้มลูรายสปัดาห ์ซึง่มี

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 904 ตวัอยา่ง เพื่อน ามาแสดงผลในรปูแบบรายปี ดงัแสดงในภาคผนวก ก ใน

ตารางที ่14 และตารางที่ 15 ซึง่เมื่อพจิารณาจากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยัของเรานี้ภายในภาพที่ 52-56 

และภาพที่ 65–77 ก็จะมลีกัษณะคล้ายกบัตารางที่ 14 และตารางที่ 15 แต่มขีอ้ดกีว่าตรงที่เหน็ทศิ

ทางการรบัส่งอทิธพิลเชงิเปรยีบเทยีบไดช้ดัเจนกว่า อกีทัง้การน าทฤษฏโีครงข่ายมาน าเสนอทศิทางการ

ส่งผ่านอิทธพิลแฝง ที่เกิดจากตวักลางตลาดหุ้นใดๆ ภายในภูมภิาคนัน้ จะท าให้เราเห็นมุมมองการ

ส่งผ่านระดบัอิทธพิลแฝงได้ชดัเจนกว่า ตรงที่โครงข่ายดงักล่าวจะแสดงทศิทางการส่งต่ออิทธพิลจาก

ตลาดหุน้หน่ึงไปยงั ตลาดหุน้ถดัไปทีเ่กดิการส่งผ่านอทิธพิลไปแลว้ว่าจะมทีศิทางไปยงัตลาดหุ้นใดต่อไป 

ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดแูลระบบการเงนิ ซึง่ค่อนขา้งทีจ่ะมคีวามซบัซอ้น 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาผลลพัธข์อง Volatility Spillovers และ Return Spillovers ดงัแสดงใน

งานวจิยัของ Yılmaz (2009) ประกอบในภาพที่ 78 และภาพที่ 79 จะพบว่าผลทีไ่ดจ้ากทัง้สองกราฟ

ดงักล่าวจะมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไปตลอดช่วงเวลาระหว่างทีเ่กดิ Crisis และช่วงสภาวะปกติ จาก

กราฟของ Volatility Spillovers ค่อนขา้งชดัเจนว่าในช่วงทีม่วีกิฤตการณ์ใหญ่ๆเกดิขึน้นัน้จะเหน็การ

ระเบดิ และส่งผลกระทบในวงกว้างของกระบวนการส่งผ่านผลกระทบจากความผนัผวน (Volatility 

Spillovers) ได้ชดัเจนกว่า และผลกระทบจากกราฟที่แสดงออกมาจะท าให้เห็นแนวโน้มที่ชดัเจน และ

รุนแรงมากกว่ากระบวนการส่งผ่านผลกระทบจากผลตอบแทน (Return Spillovers) ผลลพัธจ์ากการ

เพิม่ขึน้ของระดบัการรวมกลุ่มภายในตลาดการเงนิ (Market Integration) ตลอดช่วงทศวรรษ 1990 

ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก (East Asian Stock Markets) นัน้พบว่าระดบัความเชื่อมโยง

ระหว่างตลาดต่างๆ ก็เริม่เพิม่สูงขึ้น ซึ่งพจิารณาผลจากการเพิม่ขึ้นของการส่งผ่านผลกระทบจาก

ผลตอบแทน (Return Spillovers) ทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงตอนกลางของช่วงทศวรรษ1990 แต่ผลจากสญัญาณ

การเตือนวกิฤตผ่านผลตอบแทนดงักล่าวกลบัพบจุดบกพร่อง โดยที่ในช่วงปี ค.ศ. 1997 นัน้อตัราการ
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ส่งผ่านผลกระทบผ่านผลตอบแทน(Return Spillovers) อยู่ในระดบัทีต่ ่ามาก จงึท าใหส้ญัญาณดงักล่าว

ให้ผลตรงกันข้ามกับสภาวะตลาดจริงๆที่เกิดขึ้น ณ ขณะนัน้ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหลังจากที่เกิด

วกิฤตการณ์ขึน้ในเอเชยีตะวนัออก ในปีค.ศ. 1997 ในตลาดหุน้ต่างๆภายในภูมภิาคดงักล่าวไปแลว้ แต่

สญัญาณดงักล่าวจาก Return Spillovers นัน้กลบัไม่ไดม้แีนวโน้มลดลงตามเลยเริม่ตัง้แต่ทศวรรษ 1990  

โดยทีเ่มือ่เกดิวกิฤตการณ์การเงนิโลก ในปี 2008 ขึน้นัน้ ระดบั Return Spillovers ภายในภูมภิาคเอเชยี

ตวัออก ยงัคงทะยานขึน้ต่อเนื่องจนแตะจุดสูงสุด การทีเ่กดิการระเบดิของ Return Spillover Index หรอื

อตัราผลตอบแทนภายในตลาดหุน้ของภูมภิาคดงักล่าวนัน้ลดลงไปอยู่ในระดบัต ่าสุด  เป็นตวัสะทอ้นให้

เหน็ถงึลกัษณะทีแ่สดงออกมาของระบบในการเกดิวกิฤตการณ์การเงนิโลกขึน้ อย่างไรกต็ามเมื่อเทยีบผล

จากกราฟ Return Spillover Index และกราฟแสดงพลวตัของ Mean Shortest Path ทีไ่ดจ้ากทฤษฎี

โครงข่าย ซึง่เป็นตวัแทนของดชันีวดัความเสีย่ง Systemic Risk ต่อการเกดิสภาะวะลุกลามและความ

อ่อนแอต่อ Specific Shock จากวกิฤตทีเ่ขา้มาภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชยีตะวนัออก ดงัแสดงในภาพ

ที่ 46 หรอืแมก้ระทัง่การวดัความผนัผวนของอตัราผลตอบแทน ดงัแสดงในภาพที่ 41 ยงัค่อนขา้งที่จะ

ใหผ้ลการเตอืนทีค่่อนขา้งแม่นย าและชดัเจนกว่า  อกีทัง้การน าค่าทางสถติภิายในโครงข่ายทางการเงนิ

มาพจิารณา นัน้จะท าใหเ้ราเขา้ถงึสภาวะตลาดการเงนิต่างๆภายในภูมภิาคไดด้กีว่าการวดัเพยีงค่ระดบั  

Spillovers เนื่องจากการน าค่า PageRank มาประยุกต์ใช้ในการวดัความเปราะบางนัน้ ค่อนขา้งที่จะ

ให้ผลสอดคล้องกบัสภาวะตลาดในช่วงเวลาดงักล่าว  ยกตวัอย่างเช่นในช่วงการเกดิวกิฤตต้มย ากุ้งนัน้ 

ผลลพัธจ์ากค่า PageRank ภายในภาพที ่69 ซึง่แสดงโครงข่ายองิสหสมัพนัธแ์ยกส่วนแบบบอกทศิทาง 

PCPG ใน Q3 ปี ค.ศ. 1997 ในช่วงการเกดิวกิฤตการณ์ต้มย ากุ้ง นัน้ใหผ้ลทีค่่อนขา้งสอดคลอ้งกบัความ

เป็นจรงิในในช่วงเวลาดงักล่าว ซึง่ตลาดหุ้น SET ของไทยนัน้มคีวามเปราะบางเกนิเกณฑค์่าเฉลี่ยที่

ก าหนดภายในภูมภิาคดงักล่าว ซึ่งสอดคล้องกบัในช่วงดงักล่าวตลาดหุ้นของไทยมคีวามเปราะบางต่อ

การเกดิวกิฤตอยา่งมาก จนท าใหเ้กดิวกิฤตการณ์ต้มย ากุ้งตามมาในปี ค.ศ. 1997 จงึท าใหก้ารน าค่าทาง

สถติทิางด้านโครงข่ายมาพจิารณา มปีระโยชน์ในแง่ของการก ากบัดูแลความเสี่ยงมากกว่าการวดัเพยีง

แค่ดชันีการส่งผ่านผลกระทบภายนอก (Spillover Index) เท่านัน้ 
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ตารางท่ี 14 แสดงตวัอย่างผลลพัธจ์ากดชันี Return Spillovers ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 
ภายในงานวิจยัของ Yılmaz (2009) 

 

ทีม่า: Yılmaz (2009) 
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ตารางท่ี 15 แสดงตวัอย่างผลลพัธจ์ากดชันี Volatility Spillovers ภายในตลาดหลกัทรพัยเ์อเชียตะวนัออก 
ภายในงานวิจยัของ Yılmaz (2009) 

 

ทีม่า: Yılmaz (2009) 
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ภาพท่ี 78 แสดงพลวตัของดชันี Return Spillovers ท่ีได้จากตลาดหุ้นภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก ภายใน

งานวิจยัของ Yılmaz (2009)  

 

ทีม่า: Yılmaz (2009) 
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ภาพท่ี 79 แสดงพลวตัของดชันี Volatility Spillovers ท่ีได้จากตลาดหุ้นภายในภมิูภาคเอเชียตะวนัออก ภายใน
งานวิจยัของ Yılmaz (2009) 

 

ทีม่า: Yılmaz (2009) 

1.2 วิเคราะห์ความเป็นแกนกลาง (Core) ของตลาดหุ้น ในระดบัอนุภมิูภาค ผ่านทางค่า
Maximum Cliques 

ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทดสอบระดบั Maximum Cliques ในตารางที ่16 ซึง่เป็นตวับ่งชีถ้งึระดบั

ความเป็นแกนกลาง (Core) ของโครงข่าย ในฐานะทีเ่ป็น Hub ทีเ่ชื่อมโยงตลาดหุน้ระหว่าง  อนุภูมภิาค

ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั พบว่า ตลอดช่วง 23 ปีทีผ่่านมานัน้ ดชันี SET ของไทย มคีวามถี่ของฐานนิยมสูงทีสุ่ด 

ยกเวน้เพยีงปี ค.ศ. 2007 ทีด่ชันี NKY ของญี่ปุ่น และTWSEของไต้หวนั ใหค้่า Maximum Cliques รวม

ไปถงึปี ค.ศ. 2012 ทีแ่กนกลางนัน้เปลีย่นมาเป็น KOSPI ของเกาหลใีต้และ HSI ของฮ่องกงแทน จาก

ผลลพัธด์งักล่าวในตารางที ่16 จะเหน็ว่าดชันี SET ของไทยนัน้เป็นเสมอืนแกนกลางของโครงสรา้งแบบ

รวมศูนย ์หรอืเป็น Hub ทีเ่ชื่อมโยงตลาดหุน้ระหว่างอนุภมูภิาค (Cliques) เขา้ดว้ยกนั     
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ตารางท่ี 16 แสดงจ านวนความถ่ีท่ีสูงท่ีสุดของตลาดหุ้นท่ีมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงในระดบัอนุภมิูภาคผา่นทาง

ค่า Maximum Cliques ของภมิูภาคดงักล่าวในแต่ละช่วงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี Maximum Cliques 

1990 SET 

1991 SET 

1992 SET 

1993 SET 

1994 SET 

1995 SET 

1996 SET 

1997 SET 

1998 SET 

1999 SET 

2000 SET 

2001 SET 

2002 SET 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 

ทีม่า: ประมวลผลดว้ย Algorithm ผ่าน www.fna.fi 

ในงานวจิยันี้ได้เล็งเห็นความส าคญัของการรวมกลุ่มทางการเงนิผ่านทางตลาดทุนภายใน

ภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก จงึไดเ้สนอแนะแนวทางในการสรา้ง Intra East Asian Stock Markets Network 

ทีเ่ชื่อมโยงระหว่าง Inter-Connected Exchange Hub ในระดบัอนุภูมภิาคเขา้ดว้ยกนั เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อการระดมทุน และสรา้งเสถยีรภาพในระดบัภูมภิาคร่วมกนั ดงัจะเหน็ได้จากในหลายประเทศภายใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก นัน้มศีกัยภาพทางดา้นการลงทุนอยู่ในระดบัสูง เพยีงแต่ยงัขาดความมัน่ใจต่อ

เสถยีรภาพ อกีทัง้ยงัขาดโอกาสในการเขา้ถงึการลงทุนภายในตลาดทุนภายในภูมภิาค เพราะว่ายงัขาด

ตวักลาง (Hub) ทีใ่ชใ้นการเชื่อมโยงโครงข่ายในระดบัอนุภูมภิาคเขา้ดว้ยกนั จงึท าใหห้ลายครัง้ทีเ่มด็เงนิ

ลงทุนไหลออกไปสู่ภมูภิาคอื่นๆ แทน จงึเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจเชงินโยบาย ต่อการรวมกลุ่มทางการการเงนิ

ปี Maximum Cliques 

2003 SET 

2004 SET 

2005 SET 

2006 SET 

2007 NKY และTWSE 

2008 SET 

2009 SET 

2010 SET 

2011 SET 

2012 KOSPI และ HSI 
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และเปิดเสรกีารลงทุน รวมไปถงึจดัตัง้กองทุนการเงนิภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกขึน้ เพื่อเสรมิสรา้ง

สภาพคล่อง และจดัการความเสี่ยงภายในระบบในยามที่เกดิวกิฤต ในอนาคตอนัใกล้นี้อาจจะเหน็การ

รวมกลุ่มจดัตัง้ศูนยก์ลาง (HUB) ทีเ่ชื่อมต่อตลาดทุนระหว่างประเทศอาเซยีน (ASEAN Linkage) เขา้กบั

ประเทศที่เหลอืภายในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก เขา้ด้วยกนั โดยมตีลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท า

หน้าทีเ่ป็นตวักลาง (HUB) ในการเชื่อมต่อ กเ็ป็นไปได ้ซึง่การเชื่อมโยงระบบซือ้ขายหลกัทรพัยร์ะหว่าง

ตลาดหลกัทรพัยใ์นภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก นัน้จะเป็นประโยชน์ ต่อนักลงทุน ทัง้ในแง่ของความสะดวก

ในการซื้อขายหลกัทรพัยข์า้มประเทศจะสะดวกยิง่ขึน้ ซึ่งจากยุทธศาสตรด์งักล่าวที่ไดน้ าเสนอมานัน้จะ

ช่วยยกระดบัประสทิธภิาพของกระบวนการซื้อขายหลกัทรพัย์ การช าระราคา และส่งมอบหลกัทรพัย ์

รวมไปถงึในแงข่องการกระจายขอ้มลูหลกัทรพัยใ์หเ้พิม่สงูขึน้ได ้ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


