
บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

6.1  สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ: แนวทางที่เหมาะสมในประเทศ

ไทย มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเปนมาและสภาพทั่วไปของการเปดเสรีทางการเงินในประเทศ

ไทย 2) วิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยศึกษาใน

ประเด็นของการเปดเสรีทางการเงินที่สงผลตอการเติบโตของภาคการเงิน และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ โดยระบุถึงชองทางการระดมทุน ไดแก ระบบธนาคารพาณิชย ตลาดหลักทรัพย และตลาด

ตราสารหนี้ ที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ 3) เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนิน

นโยบายการเงินที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกับการเปดเสรีทางการเงิน และการปรับตัวของภาคการเงินเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวนที่สําคัญ ไดแก 1) 

การศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการเปดเสรทีางการเงินในประเทศไทย เปนการนําเสนอเกี่ยวกับความ

เปนมาของการเปดเสรีในประเทศไทย การดําเนินการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายที่สําคัญ การเปด

เสรีทางการเงินกับการพฒันาตลาดการเงินของไทย และทิศทางการเปดเสรทีางการเงินในอนาคต โดย

เปนการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิรวมกับการเก็บขอมูลภาคสนาม และ 2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ  

เปนการศึกษาบทบาทการเปดเสรีทางการเงินผานชองทางการระดมทุนที่สําคัญ ไดแก ระบบธนาคาร

พาณิชย ตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ ที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใชเครื่องมือ

ทางเศรษฐมิติภายใตรูปแบบ Vector Autoregressive (VAR) โดยทําการทดสอบคุณสมบัติความนิ่ง

ของขอมูลดวยวิธี unit root เปนอันดับแรก และหลังจากนั้นใชวิธี cointegration เพื่อศึกษาดุลย

ภาพในระยะยาวของตัวแปรทั้งหมด  ประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝาก

ในระบบธนาคารพาณิชย (BANK)  มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (EQ) และยอดคงคางของตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BOND) นอกจากนี้ยังศึกษา

ความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปรทีละคูตามวิธี causality ในการศึกษานี้ใชขอมูลทุติยภูมิราย

ไตรมาสจากไตรมาส 1 พ.ศ. 2540 ถึง ไตรมาส 4 พ.ศ. 2557  

 สําหรับผลการศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสรุปไดดังนี ้

 1)  การเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทยมีพัฒนาการขึ้นเปนลําดับ โดยเริ่มจากการผอน

คลายกฎระเบียบและเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศในระยะแรก และตอมามีการขยายขอบเขต
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เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยเริ่มมกีารดําเนินนโยบายการเปดเสรทีางการเงนิอยางไมเปนทางการมาตั้งแต 

พ.ศ.2528 โดยมีเปาหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการเงินในภูมิภาค ตอมาประเทศ

ไทยประกาศยอมรับพันธะขอ 8 ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Article VIII of the IMF 

Agreement) ใน พ.ศ. 2533 ซึ่งเปนขอผูกพันที่ประเทศจะตองทะยอยผอนคลายกฎระเบียบและ

เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศลงตามขอกําหนดของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ภาครัฐได

ดําเนินนโยบายการปฏิรูประบบการเงินและการเปดเสรีทางการเงินอยางเปนทางการ โดยการเปดเสรี

ในชวง พ.ศ. 2533-2537 มีการผอนคลายการควบคุมปริวรรตเงินตราทั้งดานธุรกิจเดินสะพัดและดาน

เงินทุน เพื่อชวยใหเงินทุนเขาออกไดโดยสะดวกยิ่งขึ้น รวมทั้งอนุมัติใหธนาคารพาณิชยสามารถจัดตั้ง

กิจการวิเทศธนกิจไทย (Bangkok International Banking Facilities: BIBF) ไดใน พ.ศ. 2535 

 ภายหลังการเปดเสรีทางการเงินในระยะแรกดังกลาวแลว ประเทศไทยตองเผชิญกับปญหา

ระบบการเงินระหวางประเทศและสถาบันการเงินที่ออนแอ จนกระทั่งนําไปสูการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

ใน พ.ศ. 2540 ทําใหการเปดเสรีทางการเงินของไทยในชวงนั้นตองหยุดชะงักลง รัฐบาลตองหัน

กลับมาแกปญหาที่เกิดขึ้นกับภาคการเงินและระบบเศรษฐกิจที่ออนแอลง ใหสามารถฟนตัวและ

แข็งแกรงขึ้น การเปดเสรีทางการเงินจงึถูกนํามาสานตอในระยะตอมา โดยธนาคารแหงประเทศไทยได

ดําเนินการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายที่สําคัญอีกหลายครั้ง อาทิ การผอนคลายระเบียบควบคุมการ

แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2546 การผอนคลายกฎระเบียบควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิเกี่ยวกับการลงทุนใน

หลักทรัพยตางประเทศ พ.ศ. 2548 การผอนคลายมาตรการดูแลเงินทุนเคลื่อนยาย (เพิ่มเติม) พ.ศ. 

2550 การผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายเพิ่มเติมตามแผนแมบทเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ 

พ.ศ. 2556 และการผอนคลายเงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 เปนตน สวนใหญเปน

การลดขอจํากัดและขยายเพดานวงเงินเดิมใหกวางขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความคลองตัว

ในการทําธุรกรรมระหวางประเทศ รวมทั้งผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนใหเกิดความสมดุลทั้งเงิน

ไหลเขาและไหลออก ดังนั้นจึงกลาวไดวาทิศทางการเปดเสรีทางการเงินของไทยมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

โดยมีแนวโนมที่จะเปดเสรีมากขึ้นอันเปนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของนานาประเทศที่มี

แนวโนมของการเปดเสรีมากขึ้นเปนลําดับนั่นเอง 

 สําหรับการเปดเสรีทางการเงนิของไทยในอนาคตนั้น มีทิศทางที่จะผอนคลายใหมีการเปดเสรี

มากขึ้นเชนกัน เมื่อประเทศตางๆมกีารคาระหวางประเทศมีการขยายตัว มีปริมาณการซื้อขายสินคา

และบริการระหวางกันมากขึ้น ความตองการความยืดหยุนในการทําธุระกรรมและคลองตัวทาง

การเงินก็ตามมา นอกจากนี้การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ของไทยใน ค.ศ. 2015 น้ัน ประเทศสมาชิกที่มีความพรอมมีเปาหมายที่จะรวมกลุมทางการเงิน

ใน ค.ศ. 2020 ดังนั้นประเทศไทยซึ่งเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนจึงมีภาระกิจสําคัญที่จะตองเปดเสรี
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ภาคการเงินใหเปนไปตามกรอบขอตกลง จนสามารถรวมเปนกลุมบริการภาคการเงินภายใน ค.ศ. 

2020 ได นอกจากนี้ในสวนของตลาดทุนก็มีแนวทางในการพัฒนารวมกัน โดยประเทศสมาชิกมี

เปาหมายรวมกันเพื่อลดตนทุนการซื้อ-ขาย และการระดมทุนในกลุมประเทศอาเซียน เพิ่มความ

เชื่อมโยงตลาดทุนในอาเซียนและมีมาตรฐานเดียวกันในการดําเนินการ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑทาง

การเงินของภูมิภาคใหมีความลึกซึ้งและหลากหลาย 

 2)   การศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติ  

พบวาขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย (BANK)  

มูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (EQ) และยอดคงคางของ

ตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ (BOND) มีลักษณะไมนิ่ง ณ ระดับ level และขอมูลทั้งหมดมี

คุณสมบัติของความนิ่งที่ผลตางลําดับที่ 1  

 สําหรับการศึกษาความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรทั้งหมดในแบบจําลอง ตาม

วิธี cointegration (Johansen and Juselius, 1990) พบวาตัวแปรทั้งหมดที่นํามาศึกษามี

ความสัมพันธในเชิงดุลยภาพระยะยาว สวนการหาความสัมพันธเชิงเหตุและผลของตัวแปรทีละคูตาม

วิธี causality พบวาผลการศึกษาเชิงประจกัษในกรณีของประเทศไทยนัน้ ตลาดหลักทรัพยหรือตลาด

หุนเปนเพียงชองทางเดียวที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงเวลาที่ทําการศึกษา ในขณะที่อีก

สองชองทาง คือ เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย และตลาดตราสารหนี้ กลับไมสงผลตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และเงินฝากในระบบ

ธนาคารพาณิชย ตางสงผลบวกตอการขยายตัวของตลาดตราสารหนี้อีกดวย อยางไรก็ตามแตละ

ชองทางการระดมทุนในภาคการเงินที่สําคัญดังกลาวขางตน ตางมีบทบาทตอการพัฒนาภาคการเงิน 

ผานการขยายตัวของผลิตภัณฑทางการเงินที่สงผลใหเกิดความลึกทางการเงินมากขึ้น  

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 การเปดเสรีทางการเงนิในประเทศไทย มีรูปแบบและพัฒนาการที่คลายคลึงกับกําลังประเทศ

อื่นๆอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ แมวาจะมีจุดเริ่มตนของการเปดเสรีทางการเงินที่ตางกัน โดย

ประเทศสิงคโปรและมาเลเซียเปนประเทศแรกๆในอาเซียนที่เริ่มดําเนินการเปดเสรีทางการเงิน 

(Williamson and Marhar 1998) กอนประเทศอื่น สําหรับประเทศไทยการเปดเสรีทางการเงินอยาง

ไมเปนทางการเริ่มขึ้นประมาณ พ.ศ. 2528 ดังกลาวขางตน และมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้นเมื่อประเทศไทย

ประกาศรับพันธะขอ 8  ของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Article VIII of the IMF Agreement) 

ใน พ.ศ. 2533 และในระยะตอมาก็มีการผอนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการทําธุรกรรมระหวาง

ประเทศและการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนลําดับ หรือกลาวไดวามีแนวโนมการ
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เปดเสรีทางการเงินที่มากชึ้น สอดคลองกับงานศึกษาของ Williamson and Marhar 1998 ที่กลาว

วาการเปดเสรีทางการเงินเกิดข้ึนอยางกวางขวางทั้งในกลุมประเทศพัฒนาแลวและกลุมประเทศกําลัง

พัฒนานับจาก ค.ศ. 1973 ซึ่งเปนชวงภายหลังการลมสลายของระบบเบรตตันวูดสเปนตนมา 

 สําหรับผลการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีทางการเงินและการพัฒนาภาค

การเงินนั้น พบวาการเปดเสรีทางการเงินในประเทศไทยสงผลดีตอการพัฒนาภาคการเงิน โดย

พิจารณาผานความลึกทางการเงินที่เพิ่มขึ้นตลอดชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษา สอดคลองกับงาน

ศึกษาสวนใหญ เชน งานศึกษาของกองทุนการเงนิระหวางประเทศ (IMF 2015)  ที่ระบุวาการเปดเสรี

ทางการเงินทําใหเกิดความลึกทางการเงินเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามความลึกทางการเงินดังกลาวอาจ

แตกตางกันไปในแตละประเทศ สวนหนึ่งเปนผลมาจากปจจัยแวดลอมภายนอก เชน ลักษณะ

โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ ปจจัยทางการเมือง กฎระเบียบตางๆ เปนตน 

รวมทั้งงานศึกษาของ Ranciere et al 2006 ก็มีผลการศึกษาสอดคลองกันโดยพบวาการเปดเสรี

ทางการเงินสงผลดีตอการพัฒนาภาคการเงินและนําไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

ขณะเดียวกันการเปดเสรีทางการเงินก็เปนการเปดรับความเสี่ยงจากภายนอกประเทศ และระบบ

เศรษฐกิจตองเผชิญกับความผันผวนมากขึ้น 

 สวนผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางชองทางการระดมทุนประกอบดวย ธนาคาร

พาณิชย ตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสารหนี้ กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยนั้น พบวาตลาด

หลักทรัพยเปนเพียงชองทางเดียวที่สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งผลการศึกษา

นีม้ีทั้งสวนที่สอดคลองและแตกตางจากงานศึกษาที่ผานมาในประเทศตางๆ เชน สอดคลองกับงาน

ศึกษาของ Bekaert et al (2005) ที่พบวาการเปดเสรีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ทําใหการเติบโต

ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการเปดเสรีทางการเงินนั้นอาจมีความแตกตางกันไปในแตละ

ประเทศ ทั้งนี้ขึ้นกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ จํานวนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเปดเสรีทางการ

เงิน และประสิทธิภาพของเม็ดเงินลงทุนใหม รวมทั้งสอดคลองกับงานศึกษาของ Henry (2000) ที่

ระบุวาการเปดเสรีทางการเงิน สงผลใหเกิดการขยายตัวดานการลงทุน อันเปนผลมาจากการผอน

คลายกฎระเบียบตาง ๆ ทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนไดงายและในปริมาณที่มากกวาในอดีต สงผล

ใหอัตราดอกเบี้ยในทองตลาดมีแนวโนมปรับตัวลดลง ซึ่งกระตุนใหเกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ

นั่นเอง และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งการลงทุนในภาคการผลิตและการลงทุนในหลักทรัพย ตางก็เอื้อให

เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ Neusser and Kugler (1998) Choe and Moosa (1999) 

และ Tang et al. (2007) ก็ไดขอสรุปจากการศึกษาในทํานองเดียวกัน ในขณะเดียวกันงานของ Ang 

and McKibbin 2005 กลับมีความแตกตางออกไป โดยพบวาในประเทศมาเลเซียการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจสงผลตอการพัฒนาภาคการเงินในระยะยาว แตภาคการเงินกลับไมไดสงผลตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางมีนัยสําคัญ 

 ในประเด็นเกี่ยวกับชองทางการระดมทุนผานธนาคารพาณิชยที่สงผลตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจนั้น ในการศึกษานี้พบวาชองทางการระดมทุนผานธนาคารพาณิชยไมสงผลตอการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยแตอยางใด ซึ่งแตกตางจากงานศึกษาของ Levine and Zervos (1998) 

และ Levine (2001) ที่พบวาการเปดเสรีในระบบธนาคารพาณิชยสงผลบวกตอการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ สวนหนึ่งอาจเปนผลมาจากประเทศไทยเพิ่งเริ่มมีการเปดเสรีในระบบธนาคารพาณิชยใน

ระยะหลังแบบคอยเปนคอยไป รวมทั้งการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยมีสัดสวนของการบริโภค

คอนขางมาก ซึ่งตางจากชองทางตลาดหลกัทรัพยที่เปนการลงทุนของภาคเอกชนในระบบเศรษฐกิจ

เปนสวนใหญ และกอใหเกิดการขยายตัวของการจางงานตามมา 

 ความสัมพันธระหวางชองทางระดมทุนผานตลาดตราสารหนี้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น 

ในการศึกษานี้พบวาชองทางการระดมทนุผานตลาดตราสารหนี้ไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ประเทศไทยเชนกัน แตกตางจากงานศึกษาที่ผานมา เชน งานศึกษาของ Ali Abbas and 

Christensen (2007) และ Fink et al. (2003) ที่พบวาการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศสง

ผลบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้งานศึกษาของ Kapingura and Makhetha-Kosi 

(2014) แสดงใหเห็นวาการพัฒนาตลาดพันธบัตรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจตางสงผลเกื้อหนุนซึ่ง

กันและกัน จากการที่ตลาดพันธบัตรทําใหเกิดการระดมทุนจากผูที่มีเงินเหลือไปยังผูที่ตองการใชเงิน 

เกิดการสะสมทนุและพัฒนาภาคการเงิน รวมทั้งเปนเสนทางการนําทรพัยากรสูภาคเศรษฐกิจจริง เกิด

การขยายตัวของการลงทุนนําไปสูการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยนั้น

ตลาดตราสารหนี้มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับชองทางอื่น เนื่องจากไดรับการพัฒนาทีหลังและมีสินคาใน

ตลาดไมมาก จึงไมสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจเทาที่ควร 

6.3 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาการเปดเสรทีางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่พบวาการเปดเสรีทางการ

เงินสงผลดีตอการพัฒนาภาคการเงนิผานความลกึทางการเงินที่เพิ่มขึ้น และตลาดหลักทรัพยเปนเพียง

ชองทางเดียวที่สงผลตอการเติบโตทางเศราฐกิจอยางมีนัยสําคัญ ในขณะที่ธนาคารพาณิชยและตลาด

ตราสารหนี้กลับมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดไมมากเมื่อเทียบกับตางประเทศ แสดงใหเห็น

วาตลาดทุนโดยภาพรวมยังทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ ในการจัดสรรทรัพยากรไปยังภาคเศรษฐกิจ

จริงไดดีนัก ดังนั้นเพื่อใหชองทางการระดมทนุตางๆสามารถจัดสรรทรัพยากรไปสูภาคเศรษฐกิจจริงได
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อยางมีประสิทธิภาพ และเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเตบิโตทางเศรษฐกิจ ในการศึกษานี้จึง

มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1) สงเสริมการพัฒนาตลาดหลักทรัพย จากผลการศึกษาที่พบวาตลาดหลักทรัพยเปนเพียง

ชองทางเดียวที่มีบทบาทสําคัญในการสงผลตอการเติบโตทางเศราฐกิจนั้น จึงตองใหความสําคัญกับ

การพัฒนาชองทางการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการ

จัดสรรทรัพยากรสูภาคเศรษฐกิจจริง เชน สงเสริมการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพไปพรอมกับการสรางสมดุลทางเศรษฐกิจ โดยใหเกิดความหลากหลายในกลุม

อุตสาหกรรมตางๆ เพื่อรองรับกับความตองการของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ อยางไรก็ตาม

ปญหาสําคัญประการหนึ่งในตลาดหลักทรัพยของไทย คือ ตลาดยังคงมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาด

หลักทรัพยสําคัญในภูมิภาค เชน ตลาดหุนสิงคโปร และตลาดหุนฮองกง เปนตน ทําใหเกิดความผัน

ผวนของราคาไดงาย เมื่อมีเม็ดเงินขนาดใหญจากตางประเทศเขามาซื้อราคาจะปรับตัวขึ้นอยาง

รวดเร็ว แตเมื่อตางชาติมีการขายออกมามากราคาหลักทรัพยก็จะปรับตัวลดลงแรง ดังนั้นการพัฒนา

ตลาดโดยการเพิ่มจํานวนบริษัทจดทะเบียนก็จะมีสวนลดความผันผวนลงได 

 ในขณะเดียวกันควรใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลเพื่อใหนักลงทุนสามารถเขาถึงขอมูล

ไดอยางเทาเทียม เพื่อลดปญหาการเก็งกําไรโดยการซื้อขายใชขอมูลวงใน (insider trading) ซึ่งจะ

นําไปสูหรือเขาใกลการเปนตลาดที่มีประสิทธิภาพ (efficient market) สรางความมั่นใจใหกับนัก

ลงทุน นอกจากนี้ในสวนสถาบันที่เปนตัวกลางซื้อขายหลักทรัพยก็ตองมีความรับผิดชอบตอลูกคา 

รวมทั้งมีระบบการซื้อขายที่เปนมาตรฐานในระดับสากล มีการรวมกลุมในระดับภูมิภาคเพื่อเปนการ

ขยายฐานลูกคาใหกวางขวางขึ้น (ในปจจุบันมีความรวมมอืของตลาดหลกัทรพัยอาเซยีนแลว) และกาว

สูการเปนตลาดหลักทรัพยระหวางประเทศเมื่อมีความพรอมในอนาคต สําหรับ ในดานของอุปสงค 

(demand side) ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพยอยางตอเนื่องผานชองทางตางๆ

ที่จะครอบคลุมไดทั่วถึง จากขอเท็จจริงมักพบวาคนรุนใหมจะยอมรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

มากวาคนรุนเกา และประชาชนในเมืองใหญจะมีความรูและเขาถึงขอมูลขาวสารการลงทุนไดดีกวา

ประชาชนตามเมืองรอบนอกหรือชนบท ดังนั้นเพื่อใหความรูดานการออมและการลงทุนสามารถ

เขาถึงประชากรอยางทั่วถึง ผูวิจัยมีความเห็นวานาจะมีการบรรจุในหลักสูตรการเรียนของนักเรียนใน

ระดับประถมและมัธยมตามความเหมาะสม 

 2) สงเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหน้ี โดยทั่วไปในประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศที่

ตลาดทุนมีการพัฒนาไปมากนั้น ตลาดตราสารหนี้นับเปนอีกชองทางการระดมทุนหนึ่งที่สงผลบวกตอ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในกรณีของประเทศไทยผลการศึกษาระบุวา ตลาดตราสารหนี้
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กลับมีบทบาทตอการเติบโตทางเศรษฐกิจนอย เนื่องจากตลาดตราสารหนี้ของไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อ

เทียบกับชองทางอื่น แมวาในระยะหลังจะมีการขยายตัวมากขึ้น โดยการระดมทุนผานตลาดตราสาร

หนี้ยังคงอยูในวงจํากัด เชน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหุนกูของบริษัทเอกชนขนาด

ใหญ เปนตน ทําใหสินคาในตลาดมีไมมาก ดังนั้นเพื่อใหตลาดตราสารหนี้สามารถทําหนาที่ในการ

จัดสรรทรัพยากรไดดเีชนเดียวกับในประเทศอื่นที่ตลาดตราสารหนี้มีการพัฒนาไปมากแลว ดังนั้นจึง

ควรสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มบทบาทตราสารหนี้ในอนาคต 

ใหสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไดดี อาทิ ขยายฐานการระดมทุนผานตราสารหนี้ให

กวางขวางขึ้น โดยสงเสริมใหภาคเอกชนระดมทุนภายในประเทศและระดมทุนผานหุนกูเพิ่มขึ้น (ใน

ปจจุบันหุนกูเอกชนยังคงมีไมมากนัก) เพื่อสรางอุปทานในตลาด สรางเครือขายการเช่ือมโยงตลาดตรา

สารหนี้ของไทยกับตลาดตราสารหนีใ้นภมูิภาค และพัฒนาระบบการซื้อขายในตลาดรองตราสารหนีใ้ห

มีมาตรฐานในระดับสากล เปนตน นอกจากนี้การใหความรูเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้กับ

ประชาชนก็นับเปนอีกแนวทางหนึ่งทีม่ีความจําเปนเพื่อใหเกิดการขยายตัวทางดานอุปสงค ทั้งนี้เมื่อ

ประชาชนเขาใจถึงรูปแบบการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงแลว จะสามารถใชเปนทางเลือกใน

การลงทุนตอไป 

 3) สงเสริมใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในระบบธนาคาร เนื่องจาก

ระบบธนาคารพาณิชยของไทยนับเปนแหลงระดมเงินทุนขนาดใหญและครองอันดับ 1 มาชานาน 

จนกระทั่งเสียอนัดับ 1 ใหกับการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยในป 2553 อยางไรก็ตามผลการศึกษา

กลับพบวาชองทางการระดมทุนผานธนาคารกลับไมมีบทบาทสําคัญที่สงผลตอการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเทาที่ควร ซี่งแตกตางจากงานศึกษาในหลายประเทศที่ธนาคารพาณิชยมีบทบาทในการ

ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นั่นแสดงใหเหน็วาการจัดสรรทรัพยากรสูภาคเศรษฐกิจจริงยังไม

มีประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้นภาครัฐควรสรางแรงจูงใจ เชน การใหสิทธิพิเศษ สิทธิในเรื่องภาษีกับ

ธนาคารที่จัดสรรสินเชื่อใหกับการลงทุนที่กอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หรือการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องและกอใหเกิดการจางงาน แทนการใหสินเชื่อเพื่อการบริโภค เปนตน 

เพื่อนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดประสิทธิผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได 

 4) การกํากับดูแลตลาดทุนและสถาบันการเงินใหมีความโปรงใสและไดมาตรฐาน เพื่อให

ตลาดทุนและสถาบันการเงินของไทยมีการพัฒนาอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ดังนั้นการกํากับ

ดูแล การกําหนดกติกา กฏระเบียบตางๆ ตองมีมาตรฐานในระดับสากลมีความโปรงใสและสามารถ

ตรวจสอบไดเพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับนักลงทนุทั้งไทยและตางประเทศ เนื่องจาก

เมื่อประเทศไทยกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว มีความรวมมือในกลุมประเทศสมาชิก
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ในการดําเนินการตลาดหลักทรัพยอาเซียน1 ที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถซื้อขายหุนในตลาด

ตางประเทศได เชน นักลงทุนไทยสามารถซื้อขายหุนในตลาดสิงคโปรไดผานการซี้อขายในตลาด

หลักทรัพยอาเซียน เปนตน ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ประเทศตางๆจะตองจัดใหมีกระบวนการกํากับ

ตลาดทุนที่มีมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาค มีความโปรงใสนาเชื่อถือ และยุติธรรม ซึ่งในทางออมจะชวย

ใหเกิดการพัฒนาภาคการเงินในอนาคต เนื่องจากนักลงทุนทั้งไทยและตางชาติมีความเชื่อมั่นที่จะเขา

มาลงทุนและระดมทุน 

 5) พัฒนาประเทศไทยสูศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค เนื่องจากประเทศไทยมีความ

ไดเปรียบทางกายภาพ ที่ประเทศมีทําเลที่ตั้งเปนศูนยกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน การติดตอ

คาขายระหวางเพื่อนบานมีความสะดวกจากการทีม่ีพรหมแดนติดตอกับประเทศสมาชิกหลายประเทศ 

จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคการเงินใหมีความพรอมรองรับการขยายตัวทางการคาและ

การลงทุนภายหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาประเทศไทยสูศูนยกลางทาง

การเงินในภูมิภาค (แมจะรองจากสิงคโปรก็ตาม) จะดึงดูดนักลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาคในเขามา

ลงทุนและดําเนินธุรกิจในไทย ซึ่งจะชวยใหตลาดการเงินของไทยมขีนาดใหญขึ้นและมีการเติบโตอยาง

ตอเนื่อง ตลอดจนพัฒนาบริการและผลิตภัณฑทางการเงินใหหลากหลายและมีความซับซอนมาก

ยิง่ขึน้ตอบสนองตอความตองการของนักลงทุนกลุมตางๆไดหลากหลาย นอกจากนี้การพัฒนาภาคการ

ธนาคารใหมีความเขมแข็งโดยการสงเสริมการแขงขันและชวยใหลูกคาทั้งไทยและตางชาติเขาถึง

บริการทางการเงินไดสะดวกและรวดเร็ว ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะทําใหประเทศไทยไดรับความ

สนใจจากตางชาติยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุมประเทศ CLMV2 ที่มีความตองการในการพัฒนาตลาดการเงิน 

หากไทยใหความชวยเหลือและสรางสัมพันธที่ดี ก็จะดึงดูดประเทศในกลุมนี้เขามาเปนเครือขายไดใน

อนาคต 

 

 

                                                
1 ตลาดหลักทรัพยอาเซียน เปนความรวมมือของตลาดหลักทรัพยทั้งหมด 7 แหง ใน 6 ประเทศ ไดแก 1) ตลาด

หลักทรัพย Bursa Malaysia (MYX) ประเทศมาเลเซีย 2) ตลาดหลักทรัพยอินโดนีเซีย (Indonesia Stock 

Exchange: IDX) ประเทศอินโดนีเซีย 3) ตลาดหลักทรัพยฟลิปปนส (The Philippine Stock Exchange: PSE)  

ประเทศฟลิปปนส 4) ตลาดหลักทรัพยสิงคโปร (Singapore Exchange: SGX) ประเทศสิงคโปร 5) ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย (SET) ประเทศไทย 6) ตลาดหลักทรัพยโฮจิมินห (Ho Chi Minh Stock Exchange: HOSE) และ

7) ตลาดหลักทรัพยฮานอย (Hanoi Stock Exchange: HNX) ประเทศเวียดนาม 
2 CLMV หมายถึง ประเทศกัมพูชา (Cambodia) ประเทศลาว (Laos) ประเทศเมียนมาร (Myanmar) และประเทศ

เวียดนาม (Vietnam) 
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 แนวทางการเปดเสรีทางการเงินที่เหมาะสมในประเทศไทย 

 จากผลการศึกษาการเปดเสรีทางการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  แสดงใหเห็นการเปดเสรี

ทางการเงินโดยการผอนคลายกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งผอนคลายการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง

ประเทศใหคลองตัวยิ่งขึ้น จะสงผลใหเกิดการขยายตัวของการทําธุรกรรมระหวางประเทศไมวาจะเปน

การคาและการลงทุนระหวางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ การกูยืมระหวางประเทศ 

นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมทางการเงินใหมๆจากการมีผูเลนรายใหมเขามาในตลาดมากขึ้น 

ทําใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมทั้งไดรับการถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม

จากตางชาติที่เขามาในอุตสาหกรรม โดยภาพรวมจึงเปนผลดีตอการพัฒนาภาคการเงิน รวมทั้งสงผล

บวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจผานการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยเปนสําคัญ อยางไรก็ตาม

แมวาการเปดเสรีทางการเงินจะสงผลดีดังกลาว แตการเปดเสรีทางการเงนิก็ทําใหเกดิความผันผวนกับ

ระบบเศรษฐกิจและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นเชนกัน หรืออาจนําไปสูการเกิดวิกฤต

ทางการเงินดังที่เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยในอดีต จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ผูถูกสัมภาษณทานหนึ่งใหความเห็นที่นาสนใจถึงบทเรียนในอดีตของไทย ที่มีความรีบเรงเปดเสรี

ทางการเงินทั้งที่ไมมีความพรอม เชน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนยังคงใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ 

ในขณะที่มีการผอนคลายในเรื่องการเคลื่อนยายเงินทุน ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยในประเทศและ

ตางประเทศมีความแตกตางกันมา จึงเปนแรงจูงใจใหมกีารกูยืมเงินจากตางประเทศมากขึน้โดยเฉพาะ

การกูยืมระยะสั้น การเคลื่อนยายเงินในปริมาณมากขึ้นและเขาออกรวดเร็วไมเปนผลดีกับระบบ

เศรษฐกิจ ทําใหเกิดความผันผวนและขาดเสถียรภาพ นอกจากนี้การใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

โดยที่คาเงินบาทแข็งคาเกินไปไมสอดคลองกับปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่ประเทศมีการขาด

ดุลการชําระเงินติดตอกันมาหลายป นําไปสูการโจมตีคาเงินบาทหลายครั้ง ทําใหประเทศไทยตอง

สูญเสียเงินสํารองระหวางประเทศไปจํานวนมากเพื่อปกปองคาเงินบาท กอนที่รัฐบาลจะประกาศ

ลอยตัวคาเงินในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ผลกระทบดังกลาวขยายวงกวางออกไปทั้งภาคการเงิน

และภาคเศรษฐกิจจริง เศรษฐกิจตกต่ําซบเซาตามมาอีกหลายป  

 ดังนั้นบอยครั้งมักจะมีคําถามวา ทําอยางไรจึงจะใหไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการ

เงินอยางแทจริง ขั้นแรกก็ตองกลับมาสํารวจตัวเองกอนวามีความพรอมหรือยัง โดยความพรอมในที่นี้

คงเปนความพรอมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล ระบบสถาบัน

การเงิน ภาคเอกชน และระบบปจจยัพื้นฐานทางการเงินทีจ่ะรองรับการทําธุรกรรมระหวางประเทศที่

มีขนาดใหญขึ้นภายหลังการเปดเสรีทางการเงิน  การเปดเสรีทางการเงินที่เหมาะสมควรเกิดขึ้นเมื่อ

ภาคสวนตางๆมีความพรอมและเปนแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถปรบัตัวไดทันกับ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบตางๆที่อาจเกิดขึ้นเชนเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นกับหลาย
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ประเทศในอดีตรวมทั้งประเทศไทยดวย สวนภาคการเงินจะตองสรางความเขมแข็งโดยการเขาสู

มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทั้งเวทีในประเทศและระดับภูมิภาค และ

เพื่อใหไดรับประโยชนจากการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ทุกประเทศจะตองเปนตลาดและ

ฐานการผลิตเดียว ทั้งนี้ภาคการเงินที่มีความพรอมจะเอื้อใหธุรกรรมทางเศรษฐกิจมีการขยายตัว 

ดังนั้นการเตรียมความพรอมในดานตางๆเปนสิ่งที่จะตองสรางขึ้น เชน การสรางความเชื่อมโยง

ระหวางตลาดการเงินของประเทศตางๆในภูมิภาคใหมีระบบการชําระเงิน การโอนเงิน มีความสะดวก 

มีมาตรฐานเดียวกัน และที่สําคัญคือ มีตนทุนทางธุรกรรมที่ต่ําลง จากการนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม

มาใช เชน การทําธุรกรรมผานอินเทอรเนต เปนตน ซึ่งประเทศสิงคโปรไดมีการพัฒนาในดานนี้ล้ําหนา

ประเทศอื่นในอาเซียน โดยในระยะยาวจะสงผลดีตอการขยายตัวของการคาและการลงทุนระหวาง

ประเทศในภูมิภาคนี้ สําหรับแนวทางการดําเนินการควรเปนการทํางานประสานกันระหวางภาครัฐ

และเอกชน ทั้งนี้บทบาทภาครัฐควรเปนผูกําหนดทิศทาง นโยบาย และกรอบเวลาใหชัดเจน เพื่อสง

สัญญาณใหกับภาคเอกชนไดมีการปรับตัวตามทิศทางที่วางไว เนื่องจากการเปดเสรีทางการเงินผูเลน

หลักและผูไดรับผลกระทบจะอยูทีภ่าคเอกชน บทบาทของภาครัฐบาลจะคอยอํานวยความสะดวกและ

กําหนดกติ โดยปลอยใหกลไกตลาดเปนตัวขับเคลื่อนและจัดสรรทรัพยากร 

แนวทางการเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีทางการเงินของภาคสวนตางๆ 

 ตามที่กลาวมาแลววาการเปดเสรีทางการเงินนั้นมีผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบ ดังนั้น 

เพื่อใหไดรับประโยชนจากการเปดเสรีทางการเงินและลดผลกระทบดานลบลง นําไปสูการพัฒนาที่ยัง

ยืน จึงมีขอเสนอแนะถึงแนวทางการเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีทางการเงินของภาคสวนตางๆ 

โดยแบงเปน ภาครัฐ สถาบันการเงิน และธุรกิจเอกชน ดังนี้ 

 1. ภาครัฐ โดยทั่วไปภาครัฐจะมีบทบาทนําในการเตรียมความพรอมในดานปจจยัพื้นฐานทาง

การเงิน กําหนดนโยบาย กฎระเบียบ และมาตรการตางๆ รวมทั้งตัดสินใจเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม

เพื่อรองรับกับการเปดเสรีทางการเงิน อยางไรก็ตามในระยะแรกของการเปดเสรีทางการเงินของไทย

เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจของภาครัฐ ที่สําคัญคือการเปดเสรีทางการเงินโดยที่ยังคงใชระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนที่ไมยืดหยุนดังกลาว นําไปสูการโจมตีคาเงินบาทและวิกฤตการเงินในที่สุด แต

ภายหลังการเกิดวิกฤตการเงนิใน พ.ศ. 2540 แลว ภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและนโยบายตางๆ

ใหมีความเหมาะสมมากขึ้น นับตั้งแตการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนเปนแบบลอยตัว การสรางความ

เขมแข็งใหสถาบันการเงนิโดยการกํากับดูแลที่มีมาตรฐานในระดับสากลตามมาตรฐาน BIS (Bank for 

International Settlements) การเปดเสรีภาคการเงินที่ใหตางชาติเขามาลงทุนในสถาบันการเงิน
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ของไทยไดมากขึ้น โดยในระยะที่ผานมามีการขยายเพดานการถือครองหุนของตางชาติเพิม่ขึ้น เปนตน 

ซึ่งนับเปนแนวทางที่ถูกตอง กลาวคือสรางความพรอมและความเขมแข็งภายในกอนคอยเปดเสรี 

 สําหรับในอนาคตอันใกลนาจะเปนเรื่องของการสรางความรวมมือระหวางภาคการเงินใน

ภูมิภาคอาเซียน เพื่อใหการชําระเงินและโอนเงินระหวางประเทศเปนระบบและมาตรฐานเดียวกัน 

เพื่อรองรับและอํานวยความสะดวกใหกบักับการทําธุรกรรมทางการเงนิระหวางประเทศสมาชิก ทําให

การเคลื่อนยายเงินทุนมีความคลองตัวมากขึ้น รวมทั้งสานตอนโยบายการเปดเสรีภาคการเงินของ

อาเซียนใหบรรลุผล ซึ่งจะเอื้อใหเกิดการขยายตัวทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศในระยะ

ตอมา นอกจากนี้การดําเนินงานของธนาคารกลางควรเนนในเรื่องความโปรงใสและเปดเผยขอมูลตอ

สาธารณะชน เพื่อใหภาคเอกชนมีการปรับตัวตามกลไกตลาด ภาครัฐควรมีบทบาทเปนผูอํานวยความ

สะดวกเทานั้นและแทรกแซงกลไกตลาดเทาที่จําเปน 

 2. สถาบันการเงิน นับเปนภาคสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการเงิน

โดยตรง ภายหลังการเกิดวิกฤตการเงินแลวภาคการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยมีการปรับตัวใน

ทิศทางที่ดีขึ้นอยางชัดเจน มีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงในเกณฑที่สูงกวาในอดีต ซึ่งแสดงถึงความ

มั่นคงที่มากขึ้น สวนหนึ่งเปนผลมาจากการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทยที่เขมงวดขึ้นตาม

มาตรฐานสากล โดยนับจาก พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดยกระดับการกําหนดเงินกองทุนตอสินทรัพย

เสี่ยงเปน Basel III3  เพื่อใหธนาคารพาณิชยมีเงินกองทุนที่มีคุณภาคและเพียงพอรองรับความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต ซึ่งจะชวยใหเกิดเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ (ธนาคารแหง

ประเทศไทย 2554) นอกจากนี้ธนาคารพาณิชยแทบทุกแหงไดใหความสําคัญกับการบรหิารความเสีย่ง

ในดานตางๆมากขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งหลายธนาคารไดปรับตัวไป

กอนหนานี้โดยการรวมทุนกับธนาคารตางชาติ เชน ธนาคารกรุงศรีอยุธยารวมทุนกับธนาคารโตเกียว-

มิตซูบิช ิเปนตน ทําใหมีความเขมแข็งทางการเงิน รวมทั้งไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและดําเนินงาน

ในเชิงรุกมากขึ้น 

    สําหรับแนวทางในการเตรียมความพรอมตอการเปดเสรีทางการเงินที่มีแนวโนมมากขึ้นใน

อนาคตนั้น ประการสําคัญคือ สถาบันการเงินตองเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการนํา

ระบบเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการใหบริการ และลดตนทุนการดําเนินงานโดยการหันไปเสนอ

                                                
3 Basel III คือ หลักเกณฑการกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking 

Supervision (BCBS) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการดํารงเงินกองทุนและการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสงเสริมใหสถาบันการเงินสามารถตานทานภาวะวิกฤตในระบบการเงินและระบบ 

เศรษฐกิจไดดีขึ้น พรอมทัง้ลดการสงตอความเสี่ยงจากระบบการเงินไปยังภาคเศรษฐกิจจริงดวย 
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บริการที่เปนธนาคารอิเล็กทรอนิกส (electronic banking) มากขึ้น ทําใหใชพนักงานนอยลงหรือเปน

การใชทุนแบบเขมขน (capital intensive) ซึ่งจะตอบสนองและสอดรับกับวิธีขีวิตของคนรุนใหมที่

ตองการความรวดเร็ว สะดวก และสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผานอุปกรณคอมพิวเตอรและ 

โทรศัพทมือถือที่ไหน เมื่อใด ก็ไดโดยไมตองเดินทางไปติดตอธนาคาร ซึ่งประเทศที่มีการพัฒนาดานนี้

ไปไดดีคือ ประเทศสิงคโปร นอกจากนี้การสรางเครือขายและพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารใน

ตางประเทศโดยเฉพาะกลุมอาซียน เพื่อขยายฐานการใหบริการไปยังประเทศสมาชิกอื่น สอดรับกับ

นโยบายการรวมกลุมทางการเงินของรัฐบาลในลักษณะประชารัฐ นําไปสูการพัฒนาภาคการเงิน

รวมกันในภูมิภาค รวมทั้งสถาบันการเงินตองปรบัระบบการโอน/ชําระเงินระหวางกันใหเปนมาตรฐาน

เดียวกันดวย 

 สืบเนื่องจากการแขงขันในภาคการเงินที่รุนแรงขึ้น ธนาคารและสถาบันการเงินควรดําเนิน

ธุรกิจในเชิงรุกมากขึ้น โดยพยายามนําเสนอผลิตภัณฑทางการเงินใหมๆ รวมทั้งนวตกรรมทางการเงิน

ที่อํานวยความสะดวกกับผูใชบริการ ทั้งนี้ในระยะที่ผานมาธนาคารพาณิชยหลายแหงไดมีการปรับ

ระบบการฝากเงินโดยไมตองเขียนใบฝากถอน การฝากเงินแบบไรสมุดเงินฝาก การเช็ค/ปรับยอดเงิน

ฝากผานโทรศัพทมือถือ และระบบการแจงเตือนเงินเขาออกจากบัญชีเงินฝาก เปนตน นับเปน

ตัวอยางที่ดีในการพัฒนาดานบริการ   

  3. ธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะบริษัทที่มีการทําธุรกรรมระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการนําเขา

สงออกสินคา การลงทุน/รวมทุนในตางประเทศ ควรหันมาใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง

จากอัตราแลกเปลี่ยนมากขึ้น เนื่องจากในสถานการณปจจุบันที่มีการเปดเสรีทางการเงินมากกวาใน

อดีตประกอบกับการใชระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวของทางการ ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความผัน

ผวนสูงและยากตอการคาดการณ ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจากปจจัยภายนอกที่ควบคุมไมได อาทิ การใช

มาตรการ QE (Quantitative Easing) ของประเทศอื่นแตสงผลใหมีเงินทุนไหลเขาประเทศไทย

จํานวนมากและคาเงินบาทแข็งคาขึ้น เปนตน ดังนั้นการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวย

เครื่องมืออนุพันธทางการเงิน เชน การซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (forward/future) สัญญา

สิทธิ (option) และ สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (currency swap) เปนตน ก็เปนแนวทางหนึ่งที่ชวย

ลดความเสี่ยงดังกลาว อยางไรก็ตามการปองกันความเสี่ยงดังกลาวมักจะไมทําครอบคลุมการเปด 

position ทั้งหมด เนื่องจากตนทุนสูง แตจะครอบคลุมมากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสมนั้น ชึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจและความสามารถในการรับความเสี่ยงของแตละบรษิัทเปนสําคัญ นอกจากนี้สําหรับบริษัทที่

มีการทําธุรกรรมระหวางประเทศจํานวนมาก ควรติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจของโลกอยาง

ใกลชิด อาจมีการกําหนดบุคคลหรือสวนงานมาดูแลในเรื่องนี้ และรายงานแกผูบริหารที่มีสวน

เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถปรับตัวและรับมือกับปจจัยเสี่ยงตางๆไดอยางรวดเร็วและทันการณ 




