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การพฒันาภาคการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกจิในอาเซียน 

ผศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ* 

บทน า  
ในระยะ 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมาภาคการเงิน (financial sector) ของประเทศสมาชิกอาเซียนมีการ

ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากการขยายตวัของการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ รวมทั้งการ
ทะยอยเปิดเสรีทางการเงินของประเทศสมาชิกในช่วงท่ีผา่นมา โดยในทางทฤษฎีแลว้ภาคการเงินมีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนุนการคา้ การลงทุน และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีตลาดการเงินมีบทบาทในการ
ระดมทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและจดัสรรเงินทุนไปยงัภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยท าหนา้ท่ีเป็นตวักลาง
ระหวา่งผูท่ี้มีเงินเหลือและผูท่ี้ตอ้งการใชเ้งิน ตลาดการเงินแบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุน ส าหรับตลาดเงิน
เป็นการท าธุรกรรมทางการเงินระยะสั้น อาทิ การกูย้มืระหวา่งธนาคาร และตราสารทางการเงินระยะสั้นเป็น
ส าคญั ซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนในเร่ืองสภาพคล่องกบัภาคธุรกิจ ผูท่ี้ตอ้งการสภาพคล่องและระดมเงินจากผูท่ี้มี
เงินเหลือในช่วงสั้นๆไม่เกิน 1 ปี ส่วนตลาดทุนเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 1 ปีข้ึน
ไป ตลาดทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทท่ีส าคญั คือ ตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี ทั้งน้ีการพฒันา
ตลาดทุนเป็นกลไกส าคญัท่ีเสริมสร้างใหเ้กิดการสะสมทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงระดบัการพฒันาตลาดทุนดงักล่าวนิยมวดัจากสัดส่วนมูลค่ารวมของสินทรัพยท์าง
การเงินแต่ละประเภทต่อผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสารหน้ี และเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย ์ เรียกวา่ ความลึกทางการเงิน (financial depth) โดยทัว่ไปเม่ือประเทศมีตลาดทุนท่ี
พฒันามากก็จะมีความลึกทางการเงินมากนัน่เอง ดงันั้นความลึกทางการเงินท่ีเพิ่มข้ึน จะช่วยใหผู้ท่ี้ตอ้งการ
เงินทุนสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ 

 นอกจากน้ีการเปิดเสรีทางการเงินของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในระยะท่ีผา่นมา อนัเป็นการ
เปิดตวัภาคการเงินของประเทศสู่การท าธุรกรรมระหวา่งประเทศมากข้ึน  ซ่ึงแต่ละประเทศอาจมีขนาดของ
การเปิดภาคการเงินท่ีแตกต่างกนั การเปิดเสรีทางการเงินจะท าใหป้ระเทศต่างๆมีการเคล่ือนยา้ยเงินทุน
ระหวา่งกนัมากข้ึน มีการขยายตวัของการคา้และการลงทุนระหวา่งประเทศ และในทางทฤษฎีเช่ือวา่จะ
เอ้ืออ านวยใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึน    ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่การเปิดเสรีในภาค
การเงินนบัเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

                                                           
* สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ภาพรวมการพฒันาภาคการเงินในอาเซียน 

 โดยภาพรวมภาคการเงินในภูมิภาคอาเซียนมีการพฒันาข้ึนอยา่งต่อเน่ืองนบัตั้งแต่การเกิดวกิฤติ
เศรษฐกิจและการเงินใน ค.ศ. 1997 เป็นตน้มา แมว้า่ประเทศสมาชิกจะไดรั้บผลกระทบจากวกิฤติเศรษฐกิจ
ท่ีแตกต่างกนั เช่น ประเทศไทยซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของวกิฤติไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งมาก รวมทั้งอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ท่ีมีระบบเศรษฐกิจคลา้ยคลึงกนั ส่วนประเทศอ่ืนๆก็ไดรั้บผลกระทบมากนอ้ยแตกต่างกนัไป 
ส าหรับในประเทศท่ีมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีและสถาบนัการเงินมีความเขม้แขง็ เช่น สิงคโปร์ ก็ไดรั้บ
ผลกระทบไม่มากนกัและการฟ้ืนตวัจากวกิฤตเกิดข้ึนเร็ว เป็นตน้ ส่วนกลุ่มท่ีมีการเปิดประเทศนอ้ย
ผลกระทบก็นอ้ยเช่นกนั อาทิ ลาว เมียนม่า และกมัพชูา เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามผลจากวกิฤติในคร้ังน้ี ท าให้
ประเทศต่างๆมีความต่ืนตวัและเห็นความส าคญัของการพฒันาภาคการเงิน ให้มีความเขม้แขง็และมี
มาตรฐานในระดบัสากล การมีผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆและมีความหลากหลาย รวมทั้งการก ากบัดูแล
ของภาครัฐเองก็มีความเขม้ขน้ข้ึนกวา่ในอดีต โดยการด าเนินนโยบายการเงินไดใ้หค้วามส าคญักบัความ
ย ัง่ยนื และสามารถรองรับกบัความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกประเทศได ้ จะเห็นวา่ภายหลงัวกิฤติ
เศรษฐกิจ ประเทศต่างๆในภูมิภาคน้ีทะยอยปรับเปล่ียนระบบอตัราแลกเปล่ียนจากระบบอตัราแลกเปล่ียน
คงท่ี หรือระบบตะกร้าเงินท่ีเคยใชม้าก่อนการเกิดวกิฤติเศรษฐกิจมาเป็นระบบอตัราแลกเปล่ียนลอยตวั หรือ
ลอยตวัแบบมีการจดัการ เพื่อใหค้่าเงินของแต่ละประเทศมีความสอดคลอ้งกบัอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาด
อตัราแลกเปล่ียน สะทอ้นมูลค่าท่ีเหมาะสม และเป็นการแกปั้ญหาการโจมตีค่าเงินท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตอีก
ดว้ย  

นอกจากน้ีประเด็นท่ีน่าสนใจประการหน่ึง คือ เม่ือพิจารณาภาคการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน 
พบวา่แต่ละประเทศมีขนาดและระดบัการพฒันาภาคการเงินท่ีแตกต่างกนัมาก ในบางประเทศมีตลาด
การเงินท่ีพฒันามาก เช่น สิงคโปร์ รองลงมาไดแ้ก่ มาเลเซีย และไทย เป็นตน้ ในขณะท่ีบางประเทศการ
พฒันาภาคการเงินเพิ่งเร่ิมตน้ไดไ้ม่นาน เช่น ลาว และเมียนม่า เป็นตน้ ดงันั้นดว้ยระดบัการพฒันาของภาค
การเงินท่ีแตกต่างกนัน้ี จึงเป็นความทา้ทายท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนจะกา้วสู่การพฒันาภาคการเงินร่วมกนั
ภายหลงัจากการกา้วสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส าหรับความแตกต่างของการพฒันาภาคการเงิน
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Shimada and Yang (2010) ท่ีพบวา่ระดบัการพฒันาภาคการเงินของ
ประเทศสมาชิกในอาเซียนยงัคงมีความแตกต่างหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์และความพร้อมในแต่ละ
ประเทศเป็นส าคญั โดยทัว่ไปในการพิจารณาระดบัการพฒันาภาคการเงินนิยมวดัจาก ความลึกทางการเงิน 
ซ่ึงความลึกและความกวา้งทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ สามารถแสดงไดด้งัน้ี  
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ตารางที ่1 ความลึกและความกวา้งทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 

   ท่ีมา: Shimada and Yang (2010) 
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 จากงานศึกษาของ Shimada and Yang (2010) ไดพ้ิจารณาความลึกและความกวา้งทางการเงินจาก
รายการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 8 รายการดงัตารางขา้งตน้ จะเห็นวา่ในระยะเวลากวา่ 10 ปีนบัตั้งแต่ ค.ศ. 
1997-2008ประเทศต่างๆท่ีเป็นสมาชิกของอาเซียนไม่วา่จะเป็น อินโดนีเซีย ไทย เวยีดนาม และสิงคโปร์ ต่าง
มีสัดส่วนสินทรัพยท์างการเงินต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มข้ึน ยกเวน้ ฟิลิปปินส์ และ
มาเลเซีย มีสัดส่วนดงักล่าวลดลงเล็กนอ้ย อยา่งไรก็ตามการมีสินทรัพยท์างการเงินต่อ GDP ท่ีมีขนาดใหญ่
ข้ึนน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดการเงินในประเทศเหล่าน้ีมีผลิตภณัฑท์างการเงินใหภ้าครัฐและเอกชนเขา้มาถือ
ครองในสัดส่วนมากข้ึนเม่ือเทียบกบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจนัน่เอง หรือกล่าวไดว้า่ภาคการเงินมีความ
กวา้งทางการเงินมากข้ึน นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาเงินฝากธนาคารต่อ GDP ของประเทศสมาชิก พบวา่
ประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนดงักล่าวลดลงเม่ือเวลาผา่นไป ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ 
ส่วนสิงคโ์ปร์อตัราส่วนดงักล่าวค่อนขา้งคงท่ี ในขณะท่ีเวยีดนามมีสัดส่วนดงักล่าวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
แสดงถึงการขยายตวัของระบบธนาคารในเวยีดนามเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

 เม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดของพนัธบตัรกบั GDP พบวา่เกือบทุกประเทศยกเวน้ 
เวยีดนามมีสัดส่วนดงักล่าวสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงถึงการขยายตวัของตลาดตราสารหน้ีท่ีรวดเร็วใน
ระยะท่ีผา่นมา โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย และไทย ท่ีมีสัดส่วนดงักล่าวขยายตวัค่อนขา้งมาก ส่วน
สัดส่วนมูลค่าตามราคาตลาดของตลาดหุ้นต่อ GDP นั้น พบวา่เกือบทุกประเทศมีสัดส่วนดงักล่าวสูงข้ึน
เช่นกนั ยกเวน้มาเลเซียท่ีมีสัดส่วนดงักล่าวลดลง 

 

ภาพที ่1 ความลึกทางการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ 

 

% GDP 
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 เม่ือพิจารณาความลึกทางการเงินซ่ึงสะทอ้นถึงระดบัการพฒันาภาคการเงินของประเทศสมาชิก 
พบวา่ ประเทศส่วนใหญ่มีความลึกทางการเงินเพิ่มข้ึน กล่าวคือ สัดส่วนของตราสารทุนและตราสารหน้ีต่อ 
GDP ท่ีเป็นการระดมทุนทางตรงมีแนวโนม้สูงข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนเงินฝากท่ีนบัเป็นการระดมทุนทางออ้ม
มีแนวโนม้ลดลง ยกเวน้ประเทศเวยีดนามท่ีถือวา่มีความแตกต่างจากกลุ่ม เน่ืองจากเงินฝากมีสัดส่วนสูงข้ึน 
ส่วนตลาดทุนและตลาดตราสารหน้ียงัมิไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร ส าหรับประเทศท่ีมีการพฒันาภาคการเงิน
มากท่ีสุด คือ สิงคโปร์ 

 

 

ภาพที ่2 ขนาดของตลาดหลกัทรัพยข์องกลุ่มประเทศเอเชีย 

เม่ือพิจารณาตลาดหุน้ในภูมิภาคเอเชีย (Reuters 2010) โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียท่ีเศรษฐกิจ
เติบโตเร็ว (Emerging Asia) จ านวน 10 ประเทศโดยวดัจากมูลค่าหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด (market 
capitalization) ใน ค.ศ. 2010 พบวา่ตลาดหุน้ฮ่องกง1 มีขนาดใหญ่ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ตลาดเซ่ียงไฮข้องสา
ธารณประชาชนจีน และตลาดบอมเบยข์องอินเดียตามล าดบั ส่วนประเทศในอาเซียนท่ีมีการพฒันาตลาดทุน
มาช่วงระยะเวลาหน่ึงนั้น พบวา่ตลาดหุน้ของประเทศสิงคโปร์มีขนาดใหญ่และมีความโดดเด่นมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยตามล าดบั 

 

 
                                                           
1 ฮ่องกง เป็น เขตบริหารพเิศษ ของประเทศสาธารณประชาชนจีน 
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การศึกษาเชิงประจักษ์ 

ในระยะท่ีผา่นมางานศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาภาคการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน มี
ออกมาอยา่งต่อเน่ืองในแง่มุมต่างๆ เน่ืองจากภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบนันั้นมีบทบาทส าคญัเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั 
ทั้งในเร่ืองการคา้ การลงทุน การเป็นแหล่งวตัถุดิบ และฐานการผลิตท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของเอเชีย ส่วนหน่ึง
มาจากการเป็นตลาดขนาดใหญ่และมีค่าจา้งแรงงานต ่า อยา่งไรก็ตามการท่ีภาคการผลิต การคา้และการ
ลงทุนระหวา่งประเทศ รวมทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจจะด าเนินไปไดดี้นั้น จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ภาคการเงินท่ีมีความพร้อมในดา้นต่างๆ อาทิ การมีระบบการช าระและส่งมอบสินคา้ท่ีดี การเคล่ือนยา้ย
เงินทุนท าไดส้ะดวก มีตน้ทุนในการท าธุรกรรมต ่า มีตลาดเงินตลาดทุนขนาดใหญ่และเขม้แขง็ และการ
ก ากบัดูแลท่ีโปร่งใส เป็นตน้ การพฒันาภาคการเงินจะท าใหต้ลาดเงินตลาดทุน มีบทบาทส าคญัในการเป็น
ส่ือกลางในการระดมทุนและจดัสรรเงินทุนไปยงัภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจ เม็ดเงินลงทุนเหล่าน้ีจะ
ท าใหเ้กิดการขยายตวัในภาคการผลิต การจา้งงาน และการเติบโตทางเศรษฐกิจในท่ีสุด 

ส าหรับการศึกษาน้ีจะใหค้วามสนใจกบัประเทศสมาชิกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ านวน 
10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวยีดนาม กมัพชูา เมียนม่า ลาว และบรูไน 
เป็นส าคญั อยา่งไรก็ตามงานศึกษาเชิงประจกัษท่ี์ท าการศึกษาในเร่ืองน้ีอาจไม่ครอบคลุมประเทศสมาชิก
ทั้งหมด เน่ืองจากในหลายประเทศมีระดบัการพฒันาภาคการเงินโดยเฉพาะตลาดเงินและตลาดทุนในระดบั
ต ่าหรือเป็นระยะแรกในการก่อตั้งตลาดทุน เช่น ในประเทศลาว เมียนม่า และกมัพชูา เป็นตน้ จึงมีขอ้จ ากดั
ดา้นขอ้มูล อยา่งไรก็ตามการพฒันาภาคการเงินมีหลายมิติ ส าหรับในการศึกษาน้ีนอกจากการศึกษาภาพรวม
การพฒันาภาคการเงินในอาเซียนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ในส่วนต่อไปจะพิจารณาในอีก 2 ประเด็นท่ีส าคญั คือ 
1) การเปิดเสรีทางการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อพิจารณาผลของการเปิดเสรีทางการเงินในระยะท่ี
ผา่นมาต่อการขยายตวัของประเทศสมาชิก และ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดทุนกบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

การเปิดเสรีทางการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกจิ 

มกัจะมีการตั้งค  าถามอยูบ่่อยคร้ังวา่ การเปิดเสรีทางการเงินส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจริง
หรือไม่ จากงานศึกษาท่ีผา่นมา เช่น Ranciere et al 2006 มีมุมมองท่ีส าคญั  คือ การเปิดเสรีทางการเงินส่ง
ผลดีต่อการพฒันาภาคการเงินและน าไปสู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาว เน่ืองจากการเปิดเสรี
ทางการเงินโดยการผอ่นคลายกฎระเบียบต่างๆจะท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยเงินทุนมีความสะดวกยิง่ข้ึน มีเมด็เงิน
ใหม่ๆ เขา้มาในระบบเศรษฐกิจและอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าลง รวมทั้งสถาบนัการเงินในประเทศตอ้งมีการปรับตวั
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และปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการแข่งขนัและนวตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ขณะเดียวกนัการเปิดเสรี
ทางการเงินก็เป็นการเปิดรับความเส่ียงจากภายนอกประเทศ  ระบบเศรษฐกิจตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนมาก
ข้ึน และบ่อยคร้ังท่ีน าไปสู่การเกิดวกิฤตการเงินและเศรษฐกิจ ยกตวัอยา่งเช่น งานการศึกษาของ Bekaert et 
al (2005) พบวา่การเปิดเสรีการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ท าใหก้ารเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 
1 ส่วน Henry (2000) ยนืยนัวา่การเปิดเสรีทางการเงิน ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัดา้นการลงทุน อนัเป็นผลมา
จากการผอ่นคลายกฎระเบียบต่าง ๆ ท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยเงินทุนไดง่้ายและในปริมาณท่ีมากกวา่ในอดีต 
ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียในทอ้งตลาดมีแนวโนม้ปรับตวัลดลง ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจ
นัน่เอง และการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนทั้งการลงทุนในภาคการผลิตและการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ต่างก็เอ้ือใหเ้กิด
การขยายตวัของเศรษฐกิจในท่ีสุด กล่าวคือ การลงทุนในภาคการผลิต จะท าใหมี้การขยายตวัของการใช้
ปัจจยัการผลิตต่างๆ เช่ือมโยงไปยงัธุรกิจอ่ืน (spin over) รวมทั้งเกิดการจา้งงานใหม่ๆข้ึน ประชาชนมีรายได้
ในการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ท าใหเ้ศรษฐกิจขยายตวัในท่ีสุด 

นอกจากน้ีสถาบนัการเงินในประเทศรวมทั้งบริษทัเอกชนขนาดใหญ่ ก็สามารถกูย้มืจากแหล่ง
เงินทุนในต่างประเทศไดม้ากข้ึน  ก็จะมีเม็ดเงินใหม่ ๆ เขา้มาขยายการลงทุนในประเทศ  จากประเด็นต่าง ๆ 
ขา้งตน้การขยายตวัในภาคการเงินเอ้ือใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามการเปิดเสรีทางการเงิน
นอกจากจะส่งผลต่อภาคการเงินแลว้  ยงัส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจจริงดว้ย  กล่าวคือ  การผอ่นคลายกฎระเบียบ
ในการเคล่ือนยา้ยเงินทุน  จะท าใหมี้เมด็เงินไหลเขา้มาลงทุนโดยตรงมากข้ึนเช่นกนั  ส่งผลบวกต่อการ
ขยายตวัของการลงทุน  เกิดการจา้งงานมากข้ึนประชาชนมีรายไดแ้ละการบริโภคสูงข้ึน  ท าใหเ้กิดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  การเปิดเสรีทางการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 จากภาพท่ี 3  การเปิดเสรีทางการเงินจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจใน  2  ภาคส่วนท่ีส าคญั  
ไดแ้ก่  ภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจจริง  ในส่วนของภาคการเงินเม่ือมีการเปิดเสรีทางการเงิน  จะท าใหก้าร
เคล่ือนยา้ยเงินทุนเป็นไปอยา่งเสรีมากข้ึน  โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาตลาดเกิดใหม่ (emerging 
market)  จะเกิดเงินทุนไหลเขา้ (capital inflow) การไหลเขา้ของเงินทุนจะส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียในประเทศ
มีแนวโนม้ลดลงกระตุน้ให้เกิดการลงทุน  ขณะเดียวกบัเมด็เงินท่ีไหลเขา้มาส่วนหน่ึงก็จะมาลงทุนในตลาด
หุน้หรือตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ  การขยายตวัของตลาดหลกัทรัพยจ์ะส่งผลดีต่อการระดมเงินของบริษทั
จดทะเบียนท่ีจะน าเมด็เงินไปขยายธุรกิจต่อไป  และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัตลาด  

 สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Popov (2011) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเปิดเสรีทางการเงินกบัการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและความเส่ียงของประเทศต่างๆมากถึง 55 ประเทศ ซ่ึงก็รวมทั้งบางประเทศท่ีเป็นสมาชิก
อาเซียน ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ในช่วง ค.ศ. 1963-2007 เป็นระยะเวลา 45 ปี 

การเปิดเสรีทางการเงนิ 

ผ่อนคลายกฎระเบียบการ

เคลือ่นย้ายเงนิทุน 

ไปลงทุน

ต่างประเทศ 

ต่างประเทศ

เข้ามาลงทุน 

กู้ยมืจาก

ต่างประเทศ 

อตัราดอกเบีย้

ลดลง 
ตลาดหุ้น

ขยายตวั 

การเติบโตทางเศรษฐกจิ 

ภาคเศรษฐกจิจริง ภาคการเงนิ 
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โดยใชแ้บบจ าลองสมการถดถอย รวมทั้งมีการวดัความผนัผวนและความเบข้องการกระจายตวัของการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในระดบัประเทศและระดบัอุตสาหกรรม ผลการศึกษาพบวา่การเปิดเสรีทางการเงินส่ง
ผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัทั้งระดบัประเทศและระดบัอุตสาหกรรม แต่ใน
ขณะเดียวกนัการเปิดเสรีทางการเงินก็น ามาซ่ึงความเส่ียง หรือ ความผนัผวนของตวัแปรทางเศรษฐกิจท่ี
สูงข้ึนดว้ย โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีขยายตวัมากข้ึนนั้น ส่วนหน่ึงเน่ืองจากขอ้จ ากดัในการระดมทุน
และการลงทุนระหวา่งประเทศถูกผอ่นคลายลงหรือหมดไป ท าใหก้ารท าธุรกรรมทางการเงินระหวา่ง
ประเทศของภาคธุรกิจมีความคล่องตวัยิง่ข้ึนขณะเดียวกนัก็มีตน้ทุนท่ีต ่าลงอีกดว้ย นอกจากน้ีการเปิดเสรี
ทางการเงินท าให้เกิดการสะสมทุน อนัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีน าไปสู่การลงทุนในภาคการผลิตและการจา้งงาน
ในท่ีสุด และเป็นท่ีน่าสังเกตุวา่การเติบโตทางเศรษฐกิจมีความแตกต่างกนัในแต่ละภาคส่วน โดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัต่างประเทศจะไดรั้บประโยชน์สูงกวา่ อยา่งไรก็ตามงาน
ศึกษาน้ียงัพบวา่ประเทศต่างๆ ไดรั้บประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการเงินท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระดบั
ของการพฒันาของตลาดเงิน ตลาดทุน และภาคการเงินโดยรวมของแต่ละประเทศ โดยทัว่ไปประเทศท่ีมี
ระดบัการพฒันาภาคการเงินสูงมกัจะไดรั้บประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการเงินมากกวา่ประเทศท่ีมีระดบั
ของการพฒันาภาคการเงินท่ีต ่า ยกตวัอยา่งเช่น การเปิดเสรีทางการเงินในภูมิภาคลาตินอเมริกาไดรั้บ
ประโยชน์มากกวา่ในเอเชียในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา ส าหรับในประเด็นเร่ืองของความเส่ียงนั้นการเปิดเสรี
ทางการเงินท าให้ตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคมีความผนัผวนสูงข้ึน แต่ก็มีความแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ ส าหรับประเทศท่ีภาคการเงินและสถาบนัการเงินมีการพฒันามากและมีความเขม้แขง็ก็จะช่วยให้
ความเส่ียงลดลงได ้ 

ความสัมพนัธ์ระหว่างตลาดทุนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 ตามท่ีกล่าวแลว้วา่ในทางทฤษฎีมีความเช่ือวา่ตลาดทุนท่ีมีการพฒันามากข้ึน จะส่งผลดีต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจผา่นการสะสมทุนและส่งผา่นไปยงัภาคเศรษฐกิจจริง น าไปสู่การขยายการผลิต การ
ลงทุนใหม่ๆ มีการจา้งงานมากข้ึน เม่ือประชาชนมีรายไดม้ากข้ึนก็จะส่งผลดีต่อการบริโภคและการออม 
และการเติบโตทางเศรษฐกิจในท่ีสุด และเพื่อตอบค าถามท่ีวา่ตลาดทุนส่งผลบวกกบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจริงหรือ ในระยะท่ีผา่นมาจึงมีงานศึกษาเชิงประจกัษเ์ก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดทุนกบั
การเติบโตทางเศรษฐกิจออกมาจ านวนมาก ซ่ึงผลการศึกษายงัไม่มีขอ้สรุปท่ีแน่นอน โดยงานศึกษาจ านวน
หน่ึงระบุวา่ พบความสัมพนัธ์เชิงบวกระหวา่งตลาดทุนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือการพฒันาตลาด
ทุนส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะท่ีงานศึกษาอีกจ านวนหน่ึงกลบัไม่พบความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
หรือบางงานศึกษากลบัพบวา่ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นลบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในแต่ละประเทศเป็น
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ส าคญั เช่น เมด็เงินท่ีระดมมาไดถู้กจดัสรรอยา่งไร ประสิทธิภาพของการระดมทุนและตน้ทุนทางการเงินท่ี
แตกต่างกนั เป็นตน้ ก็ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่างกนัออกไป 

 ส าหรับงานศึกษา Tang et al. (2007) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดทุนกบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศในเอเชีย 12 แห่ง ไดแ้ก่ จีน ไตห้วนั ฮ่องกง ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย อินเดีย และศรีลงักา ใชข้อ้มูลรายไตรมาสจาก ค.ศ. 1980-2004 โดยเป็นการศึกษา
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวตามวธีิของ Johansen (1988) และความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลตามวธีิ 
Granger causality ผลการศึกษาพบวา่ตลาดทุนท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวนั้น มีเพียง 4 ตลาด 
ไดแ้ก่ จีน ไตห้วนั ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ส่วนผลการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลมีความ
หลากหลายแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงในบางประเทศแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสัมพนัธ์ 2 ทิศทางกล่าว คือ ตลาด
หุน้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อตลาดหุน้ดว้ย 
และประเทศเหล่าน้ี ไดแ้ก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ส่วนในตลาดหุน้ญ่ีปุ่นและเกาหลีนั้นมี
ผลแตกต่างออกไป โดยผลการศึกษาเชิงประจกัษร์ะบุวา่ตลาดหุน้ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจไม่มีผลต่อตลาดหุ้นแต่อยา่งใด ส าหรับในกรณีของอินเดียและสิงคโปร์นั้น กลบัพบวา่
การเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดหุ้นเพียงดา้นเดียวแต่ตลาดหุ้นมิไดส่้งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
นอกจากน้ีในตลาดหุน้ศรีลงักากลบัไม่พบความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดทุนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง
ระยะเวลาท่ีศึกษา 

  ในขณะท่ีงานศึกษาของ Mun, H. W. et al (2008) ก็มีความใกลเ้คียงกบั Tang et al. (2007) โดย
ศึกษาความสัมพนัธ์ของตลาดหุน้กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย พบวา่ในกรณีของ
ประเทศมาเลเซียนั้นตลาดหุ้นมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ผา่นการเป็น
แหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเอกชนท่ีเขา้ไประดมทุนเพื่อน าไปใชใ้นการลงทุนใหม่ๆและการขยายธุรกิจ ใน
ขณะเดียวกนัการขยายตวัทางเศรษฐกิจเองก็เป็นตวัเร่งใหเ้กิดการขยายตวัของตลาดหุน้เช่นกนั อยา่งไรก็ตาม
จากการทดสอบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลตามวธีิ Granger Causality โดยใชข้อ้มูลรายปีจาก ค.ศ. 1977-
2006 ผลการศึกษายนืยนัวา่ตลาดหุน้มีอิทธิพลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือ
ตลาดหุน้ของประเทศมีขนาดใหญ่ข้ึน โดยทัว่ไปพิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) 
นัน่เอง จะส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจตามมา   

 นอกจากน้ีงานศึกษาเชิงประจกัษใ์นระยะท่ีผา่นมา เช่น Levine and Zervos (1998) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ของตลาดหุน้ ธนาคาร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเก็บขอ้มูลจากประเทศต่างๆ 47 
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ประเทศ ซ่ึงรวมบางประเทศในอาเซียนดว้ย ในช่วง ค.ศ. 1976-1993 ผลการศึกษาระบุวา่ การพฒันาตลาด
ทุนเป็นกลไกส าคญัท่ีเสริมสร้างใหเ้กิดการสะสมทุน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากตลาดทุนเป็นกลไกส าคญัในการจดัสรรเงินทุนสู่ภาคเศรษฐกิจจริง น าไปสู่การ
ขยายตวัของภาคการผลิตและการจา้งงาน และยงัเป็นทางเลือกส าหรับผูท่ี้ตอ้งการลงทุน ใหส้ามารถหา
แหล่งลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนดีและกระจายความเส่ียงจากการลงทุนไดจ้ากการลงทุนในตราสารท่ีมีความ
หลากหลายมากข้ึน  นอกจากน้ียงัพบวา่สภาพคล่องของตลาดทุนและการพฒันาระบบธนาคารก็ส่งผลบวก
ต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกนั อยา่งไรก็ตามงานศึกษาของ Levine and Zervos (1998) กลบัพบวา่ 
ขนาดและความผนัผวนของตลาดทุน รวมทั้งการเช่ือมโยงกบัตลาดหุ้นระหวา่งประเทศไม่ส่งผลต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญั สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Mohtadi and Agarwal (1998) ท่ีศึกษา
ความสัมพนัธ์ของการพฒันาตลาดหุน้กบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยใชข้อ้มูลของตลาดหุน้ประเทศก าลงั
พฒันาจ านวน 21 ประเทศ ซ่ึงก็รวมทั้งบางประเทศในอาเซียน อาทิ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ในช่วง ค.ศ. 1977-1997 และใชแ้บบจ าลองสมการถดถอย ผลการศึกษาระบุวา่ การพฒันาตลาด
หุน้ส่งผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ีสภาพคล่องและขนาดของตลาดหุน้ก็เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ส่งผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั ซ่ึงขอ้สรุปในประเด็นหลงัน้ีขดัแยง้กบังานศึกษาของ 
Levine and Zervos (1998) ท่ีกล่าววา่ขนาดของตลาดหุน้ไม่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งมี
นยัส าคญั 
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บทสรุป 

ภายหลงัการเกิดวกิฤตเศรษฐกิจเอเชีย  ค.ศ. 1997 เป็นตน้มา ภาคการเงินของประเทศสมาชิก
อาเซียนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองมากบา้งนอ้ยบา้งแตกต่างกนัไปตามความพร้อมของแต่ละประเทศ และ
ต่างก็เห็นความส าคญัของการพฒันาภาคการเงินใหมี้ความเขม้แขง็และมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล ประเทศส่วนใหญ่มีการขยายความกวา้งของตลาดโดยการเพิ่มอุปทานผลิตภณัฑท์างการเงิน รวมทั้ง
การมีผลิตภณัฑท์างการเงินใหม่ๆและมีความหลากหลาย ท าใหต้ราสารทุนและตราสารหน้ีขยายตวัสูงใน
ขณะท่ีสัดส่วนเงินฝากธนาคารต่อ GDP มีแนวโนม้ลดลงในเกือบทุกประเทศ ซ่ึงแสดงถึงความลึกทาง
การเงินท่ีเพิ่มข้ึน ยกเวน้เวยีดนามท่ีสัดส่วนเงินฝากธนาคารต่อ GDP เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากการท่ีตลาด
ทุนและตลาดตราสารหน้ีในเวยีดนามยงัมิไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควรนัน่เอง นอกจากน้ีในหลายประเทศการ
ก ากบัดูแลของภาครัฐเองก็มีความโปร่งใสและเขม้ขน้ข้ึนกวา่ในอดีต โดยการด าเนินนโยบายการเงินไดใ้ห้
ความส าคญักบัความย ัง่ยนื และสามารถรองรับความผนัผวนท่ีเกิดข้ึนจากปัจจยัภายนอกประเทศได ้ ส าหรับ
ภาพรวมของการพฒันาภาคการเงินนั้น พบวา่ประเทศสมาชิกอาเซียนมีระดบัการพฒันาภาคการเงินท่ีมี
ความแตกต่างหลากหลาย บางประเทศมีการพฒันาภาคการเงินในระดบัสูงและยาวนาน เช่น สิงคโปร์ ท่ีมี
ตลาดการเงินขนาดใหญ่และในปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางทางการเงินในภูมิภาค ในขณะท่ีบางประเทศเพิ่งเป็น
ระยะเร่ิมตน้ของการพฒันา เช่น ลาว เมียนม่า และกมัพชูา เป็นตน้ ความแตกต่างของระดบัการพฒันาภาค
การเงินจึงเป็นความทา้ทายส าหรับประเทศสมาชิก ท่ีจะมีการพฒันาภาคการเงินร่วมกนัภายหลงัการกา้วสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ในระยะท่ีผา่นมา งานศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการพฒันาภาคการเงินกบัการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอาเซียนมีออกมาอยา่งต่อเน่ือง ในทางทฤษฎีมีความเช่ือวา่เม่ือมีการพฒันาภาคการเงินแลว้ จะ
สนบัสนุนใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ หรือการพฒันาภาคการเงินของประเทศจะส่งผลบวกต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจนัน่เอง อยา่งไรก็ตามการพฒันาภาคการเงินมีหลายมิติ ในการศึกษาน้ีจะพิจารณาใน
เร่ืองของการเปิดเสรีทางการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ และตลาดทุนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ส าหรับการเปิดเสรีทางการเงินกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น งานศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคลอ้งกนั
วา่การเปิดเสรีทางการเงินส่งผลดีต่อการพฒันาภาคการเงินและน าไปสู่การขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาว 
เน่ืองจากการเปิดเสรีทางการเงินโดยการผอ่นคลายกฎระเบียบต่างๆ จะท าใหก้ารเคล่ือนยา้ยเงินทุนมีความ
สะดวกยิง่ข้ึน มีเมด็เงินใหม่ๆเขา้มาในระบบเศรษฐกิจและอตัราดอกเบ้ียท่ีต ่าลง รวมทั้งสถาบนัการเงินใน
ประเทศตอ้งมีการปรับตวัและปรับปรุงประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการแข่งขนัและนวตกรรมทางการเงิน
ใหม่ๆ ขณะเดียวกนัการเปิดเสรีทางการเงินก็เป็นการเปิดรับความเส่ียงจากภายนอกประเทศ  และระบบ
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เศรษฐกิจตอ้งเผชิญกบัความผนัผวนมากข้ึน อยา่งไรก็ตามงานศึกษาจ านวนหน่ึง ระบุวา่ประเทศท่ีมีระบบ
สถาบนัการเงินเขม้แขง็ก็จะไดรั้บความเส่ียงดงักล่าวนอ้ยกวา่ประเทศท่ีมีระบบสถาบนัการเงินอ่อนแอ 

ส่วนความสัมพนัธ์ระหวา่งตลาดทุนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น งานศึกษาส่วนใหญ่มีผล
การศึกษาท่ีสอดคลอ้งกนั กล่าวคือตลาดทุนท่ีมีการพฒันามากข้ึนจะส่งผลบวกต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผา่นการสะสมทุนและส่งผา่นไปยงัภาคเศรษฐกิจจริง น าไปสู่การขยายก าลงัการผลิต การลงทุนใหม่ๆ มีการ
จา้งงานมากข้ึน เม่ือประชาชนมีรายไดม้ากข้ึนก็จะส่งผลดีต่อการบริโภคและการออม และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในท่ีสุด อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจนในประเด็นเก่ียวกบัขนาดของตลาดทุนวา่ส่งผลต่อ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 
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