
บทท่ี 1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในระยะ 3 - 4 ทศวรรษที่ผานมา ประเทศตางๆไดหันมาดําเนินนโยบายการเปดเสรีทางการ

เงินมากขึ้น ดังนั้นการเปดเสรีทางการเงินจึงเขามามีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

ประเทศซึ่งก็รวมทั้งประเทศไทยดวย การเปดเสรีทางการเงิน (financial liberalization) เปนการ

เปดตัวภาคการเงินของประเทศสูการทําธุรกรรมระหวางประเทศ  ซึ่งแตละประเทศอาจมีขนาดของ

การเปดภาคการเงิน (financial openness) ที่แตกตางกัน จากงานศึกษาของ Jaumotte et al. 

2008  ไดพิจารณาขนาดการเปดของภาคการเงินจากสัดสวนของสินทรัพยและหน้ีสินระหวางประเทศ

ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) โดยสินทรัพยและหนี้สิน

ระหวางประเทศ  จะรวมถึง 1) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: 

FDI) 2) การลงทุนในตราสารทุนระหวางประเทศ (foreign portfolio equity) 3) หนี้สินระหวาง

ประเทศ (international debt) 4) ธุรกรรมอนุพันธระหวางประเทศ (international financial 

derivatives) และ 5) รายรับรวมหักดวยทองคํา หากอัตราสวนดังกลาวสูงก็แสดงวาประเทศนั้นๆมี

ขนาดของการเปดภาคการเงินมากนั่นเอง  

การที่ประเทศมีการเปดเสรีทางการเงิน โดยการผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวการเคลื่อนยาย

เงินทุนใหมีความยืดหยุนมากขึ้น อาทิ การขยายเพดานในการนําเงินตราตางประเทศเขาและออกจาก

ราชอาณาจักร เปนตน เพื่อใหการทําธุรกรรมระหวางประเทศมีความคลองตัว จะสงผลใหเกิดการ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศมากขึ้นและเปนผลดีตอการคาและการลงทุนระหวางประเทศทั้ง

การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย ตลอดจนการกูยืมในตลาดการเงินระหวาง

ประเทศ ขณะเดียวกันในทางทฤษฎีก็มีความเชื่อวาการเปดเสรีทางการเงินจะสงผลตอการพัฒนาภาค

การเงินทั้งเชิงกวางและเชิงลึกในระยะตอมา สําหรับประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งที่ผาน

ประสบการณของการเปดเสรีทางการเงินมาระยะหนึ่ง ซึ่งในระยะ 2 ทศวรรษที่ผานมา แนวคิด

เกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงินของประเทศไทยไดเริ่มมากอนที่จะมีการประกาศยอมรับพันธะขอ 8 

ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Article VIII of the IMF Agreement) ใน พ.ศ. 2533 โดยมี

เปาหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาค ทั้งนี้การเปดเสรีทางการเงินถูก

บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยทางการมีการ

ผอนคลายการควบคุมปริวรรตเงินตราทั้งดานธุรกิจเดินสะพัดและดานเงินทุนเปนลําดับ เพื่อชวยให



การเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 |1- 2 
 

เงินทุนเขาออกไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น การเปดเสรีทางการเงินของไทยชงักลงเมื่อประเทศเขาสูวิกฤต

การเงินใน พ.ศ. 2540 อยางไรก็ตามภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อประเทศมีการฟนฟูและเขาสูภาวะ

ปกติแลว การเปดเสรทีางการเงินจึงถูกนํามาสานตออีกครั้ง 

ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 โครงสรางธุรกรรมในตลาดการเงินของไทยเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางชัดเจน โดยป 2540 นั้น การระดมเงินฝากผานระบบธนาคารพาณิชยมี

บทบาทในระบบเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมาไดแก การระดมเงินผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย หรือเปนการระดมทุนผานตราสารทุน สวนการระดมทุนผานตราสารหนี้มีสัดสวนต่ํามากเมื่อ

เทียบกับสองแหลงแรก อยางไรก็ตามเมื่อเวลาผานไป การระดมเงินโดยตรงผานตราสารทุนและตรา

สารหนี้ไดรับความนิยมมากขึ้น จะเห็นวาในป 2557 โครงสรางดงักลาวไดเปลี่ยนแปลงไปจากป 2540 

อยางชัดเจน กลาวคือ การระดมเงินผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้น โดยครอง

อันหนึ่งแทนเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย สวนการระดมทุนผานตราสารหนี้แมจะครองอันดับ

สุดทาย แตก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็วในระยะหลัง (ดูภาพที่ 1.1)  

 

 
   ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 

   หมายเหตุ 1) BOND หมายถึง ยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี ้

       2) EQUITY หมายถึง มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพย  

                     ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

      3) BANK หมายถึง เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย   

ภาพท่ี 1.1 เปรียบเทียบธุรกรรมทางการเงินของประเทศไทย 
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ดังนั้นจึงกลาวไดวาในระยะกวา 10 ปที่ผานมาตลาดการเงินของประเทศไทยมีการพัฒนาขึ้น

เปนลําดับ หรือตลาดมีความลึกทางการเงินมากขึ้นนั่นเอง จะเห็นไดวามีผลิตภัณฑทางการเงินที่มี

ความหลากหลายเพิ่มขึ้นและประชาชนมีความรอบรูในเรือ่งการเงินและการลงทุนผานชองทางตางๆดี

ขึ้น ดังนั้นมีการระดมเงินและการกูยืมผานการระดมเงินทางตรงมากขึ้น นั่นคือเปนการระดมเงินและ

การกูยืมผานตราสารทางการเงินทั้งในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและตลาดตรา

สารหนี้ ในขณะที่การระดมเงินทางออมผานระบบธนาคารพาณิชยยังคงมีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน แต

สัดสวนดังกลาวกลับต่ํากวาการระดมทุนผานตลาดทุนใน พ.ศ. 2557 การระดมทุนทางตรงนอกจาก

จะทําใหตนทุนในการระดมทนุของธุรกจิต่ําลงแลว (โดยทั่วไปการระดมทุนผานตราสารทางการเงินจะ

มีตนทุนต่ํากวาการกูยืมจากธนาคารพาณิชย) ยังเอื้อใหมีทางเลือกในการระดมทุนหลากหลายขึ้น ซึ่ง

เปนผลดีตอการลงทุนของภาคเอกชนอันเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันผู

มีเงินออมที่นําเงินมาลงทุนในตราสารทางการเงินเหลานี้ก็ไดรับผลตอบแทนสูงกวาการฝากเงินกับ

ธนาคารเชนกัน 

ในปจจุบันการเปดเสรีทางการเงินถูกกลาวขานถึงอยางกวางขวางในแงมุมตางๆ รวมทั้งผลดี

และผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเปดเสรทีางการเงินดังกลาว จากการที่หลายประเทศไดผานประสบการณ

ในอดีตมาระยะหนึ่ง  บางประเทศไดรับผลดีจากการเปดประเทศในขณะที่บางประเทศกลับไมไดรับ

ผลดีเทาที่ควร แมนักเศรษฐศาสตรสวนใหญจะมีความเห็นวา การเปดเสรีทางการเงินจะทําใหเกิดการ

พัฒนาในภาคการเงิน จากการที่มีเม็ดเงินจากตางประเทศเขามาลงทุนและทําธุรกรรมในตลาด

ภายในประเทศมากขึ้น การระดมเงินผานระบบธนาคารพาณิชย ตราสารทุน และตราสารหนี้ มีการ

ขยายตัวมากขึ้น เทากับวามีเม็ดเงินใหมเขามาในตลาดการเงนิ ซึ่งทําใหอัตราดอกเบี้ยในประเทศตํ่าลง

เปนผลดีกับการลงทุน เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจากภายนอกจะชวยขับเคลื่อนใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ตามสิ่งที่มาอยางหลีกเลี่ยงไมไดก็ คือ ความผันผวนและความเสี่ยงที่มาพรอมกับการเปดเสรี

ทางการเงิน เนื่องจากประเทศเปดรับกับความเสี่ยงมากขึ้น ประกอบกับในปจจุบันทั่วโลกมีความ

เชื่อมโยงทางการเงินมากขึ้น การเกิดปญหาการเงินกับประเทศใดประเทศหนึ่งจะสงผลกระทบตอ

ประเทศอื่นๆที่มีความเชื่อมโยงกันอยางรวดเร็ว จึงยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนและเปนขอโตแยงในปจจบุนั

วาการเปดเสรีสงผลดีตอประเทศจริงหรือ หากประเทศไมมีการเตรียมความพรอมและไมมีการบริหาร

จัดการที่ดีแลว ก็อาจเกิดความเสียหายรุนแรงกับประเทศ ซึ่งเปนตนทุนราคาแพงในการเปดประเทศ

เลยทีเดียว ดังเชนที่ประเทศไทยประสบมาในการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ที่ประเทศตองบอบช้ํา

และใชระยะเวลาในการเยียวยานาน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ตองการศึกษาผลของการเปดเสรีทางการเงินตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ผานภาคการเงิน โดยพิจารณาผานบทบาทการระดมทุนของระบบธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย และตลาดตราสารหนี้ตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ วาแตละชองทางมีบทบาทตางกัน

อยางไร โดยทั่วไปงานศึกษาในระยะที่ผานมาสวนใหญเปนการศึกษาแตละชองทางของการระดมทุนที่

สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน งานศึกษาของ Tang et al. (2007) และ Mun, H. W. et al 

(2008) ศึกษาความสัมพันธระหวางตลาดทุนกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ สวน Ali Abbas and 

Christensen (2007) ศึกษาบทบาทของตลาดตราสารหนี้ในประเทศตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ เปน

ตน สําหรับในการศึกษานี้จะมีความแตกตางออกไป เนื่องจากไดศึกษาทั้ง 3 ชองทางการระดมทุน

ดงักลาวของประเทศไทยในลักษณะของการเปรียบเทียบบทบาทแตละชองทางที่สงผลตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจมากนอยตางกันอยางไร ตลอดจนหาแนวทางที่เหมาะสมในการเปดเสรีทางการเงินของ

ประเทศไทยในทศวรรษหนา ที่ประเทศตองมีการปรับตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economics Community: AEC) ทั้งนี้เพื่อใหทุกฝายไดรับผลประโยชนจากการเปดเสรีทางการเงิน

มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงและความผันผวนที่มากับการเปดเสรีทางการเงินลง 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

สําหรับการศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมใน

ประเทศไทยมีวัตถุประสงค ดังนี ้

1. เพื่อศึกษาความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย 

2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงนิกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยศึกษา

ในประเด็นของการเปดเสรีทางการเงินที่สงผลตอการเติบโตของภาคการเงิน และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยระบุถึงชองทางการระดมทุน ไดแก ระบบธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย และตลาด

ตราสารหนี้ ที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3. เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินนโยบายการเงินที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการ

เปดเสรีทางการเงิน และการปรับตัวของภาคการเงินเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

1.3  ขอบเขตโครงการวิจัย 

 การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทย   จะแบงการศึกษา

ออกเปน 3 ลักษณะ คือ การศึกษาเชิงพรรณนา การสัมภาษณเชิงลึก และการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

ดังนี้ 
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 1. การศึกษาเชิงพรรณนา เปนการศึกษาความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรี

ทางการเงินในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ โดยใชขอมูลจากเอกสาร ตํารา 

บทความ สื่อออนไลนอื่นๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ 

 2. การสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของในเรื่องที่ทําการศึกษา ทั้งที่เปนหนวยงาน

ราชการ ภาคเอกชน และนักวิชาการ 

 3. การวิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงินกับ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติ เพื่อดูความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว

และระบุวาชองทางในการระดมทุนในตลาดการเงิน ไดแก ระบบธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย 

และตลาดตราสารหนี้ วาชองทางใดมีบทบาทตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  สําหรับขอมูลที่นํามาใชในการศึกษานี ้ แบงเปนขอมูลปฐมภูมทิี่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกผู

ที่มีสวนเกี่ยวของทั้งในภาคเอกชน นักวิชาการ และสวนราชการที่เปนผูกําหนดนโยบาย และขอมูล

ทุติยภูมิจากการรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของทั้งที่เปนตํารา บทความ และเอกสารอื่นๆที่

เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ สําหรับขอมูลที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณนั้นเปนขอมูลราย     

ไตรมาสโดยเริ่มจากไตรมาส 1 พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2557   ประกอบดวย  1) ผลิตภัณฑ   

มวลรวมในประเทศ (GDP) 2) เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย 3) มูลคาตามราคาตลาดของ

หลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 4) มูลคาตราสารหนี้ที่จดทะเบียน

ในตลาดตราสารหนี ้
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1.4  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

ความเปนมาของการ

เปดเสรีทางการเงินใน

ประเทศไทย 

-ศึกษาจากเอกสาร 

วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิด 

ทางเศรษฐศาสตร 

   - การเปดเสรีทางการเงินกับการ

พัฒนาภาคการเงิน 

   - การเปดเสรีทางการเงินกับการ

เติบโตทางเศรษฐกจิผานชอง

ทางการระดมทุน ไดแก ระบบ

ธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย 

และตลาดตราสารหนี้ ดวยการ

วิเคราะหเชิงปริมาณและเครือ่งมือ

สภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงิน 

ในประเทศไทย 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แนวทางการพฒันา

ที่เหมาะสมใน

ประเทศไทย 

   -จากการ

สัมภาษณเชิงลึก

และเอกสาร 

แนวทางการพฒันา 

ที่เหมาะสมในอนาคต 

ผลกระทบการเปดเสรทีางการเงิน 

- ภาคการเงิน 

- การเติบโตทางเศรษฐกจิ 
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1.5  ประโยชนที่ไดรับ  

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษานี้ คือ 

1. ผูมีสวนเกี่ยวของสามารถเตรียมความพรอมเพื่อการปรับตัวกับการเปดเสรีในอนาคต 

งานวิจัยนี้จะทําใหทราบพัฒนาการของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทย การพัฒนาตลาด

การเงิน ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในชวงของการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดการเงินสูตลาดที่มี

การพัฒนาในระดับสูงขึ้น โดยนําบทเรียนในอดีตมาวางแผน เพื่อรองรับการพัฒนาตลาดการเงินใน

ทศวรรษหนา ภายใตทิศทางการเปดเสรีที่มีแนวโนมมากขึ้น   

2. สามารถระบุถึงชองทางการระดมเงินผานตลาดการเงิน ไดแก ระบบธนาคารพาณิชย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดตราสารหนี้ วาชองทางใดมีประสิทธิผลตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ตลอดจนวางแนวทางการพัฒนาความเขมแข็งของภาคการเงินใหสมดุลและมีความยั่งยืน 

3. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการเปดเสรีทางการเงิน แนวทางการปรับตัวของผูที่มีสวน

เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อใหไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการเงินอยางแทจริง 

รวมทั้งลดปญหาอุปสรรคตางๆในการดําเนินนโยบายและการดําเนินธุรกิจลง 




