
 
      
  
 
 

การออกแบบระบบการเงินโดยใชฐานขอมูลเชิงลึกรวมกับแบบจําลองเศรษฐกิจ 

เพื่อการวิเคราะหและดําเนินนโยบาย 

โดย ศาสตราจารย Robert M. Townsend 

 

ระบบการเงินมีความแตกตางกันในแตละประเทศและตามชวงเวลา การพยายามลอเลียนใหตลาดและสถาบัน

การเงินของประเทศใดประเทศหน่ึง ไปเหมือนกับประเทศอื่น  ๆน้ัน จึงไมใชแนวคิดที่เหมาะสมเพื่อการกําหนด

นโยบาย สิ่งที่สําคัญในการศึกษาระบบการเงินในแตละประเทศ คือการใชขอมูลเศรษฐกิจรวมกับแบบจําลอง โดย

ใหความสําคัญกับคุณลักษณะเฉพาะของแตละประเทศ และตระหนักถึงอุปสรรคสําคัญตางๆ เพื่อนําไปสูการเสนอ

แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน 

ประเทศไทยเปนกรณีศึกษาที่สําคัญของประเทศที่กําลังใชวิธีการดังกลาวเพื่อศึกษาระบบการเงิน 

การพัฒนาฐานขอมูล 

โครงการ Townsend Thai Project ไดสรางและพัฒนาฐานขอมูลของภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็กใน

ประเทศไทย ตอเน่ืองมา 17 ป ถึงปจจุบัน โดยขอมูลเปนทั้งแบบรายเดือนและรายป ครอบคลุมพื้นทีท่ั้งในตัวเมือง

และชนบทของ 6 จังหวัด ในภาคตางๆ ของประเทศ นับเปนชุดขอมูล panel แบบความถ่ีสูงที่ยอนหลังไปนาน

ที่สุดในกลุมประเทศกําลังพัฒนา 

ขอมูลของ Townsend Thai Project ทําใหสามารถสรางบัญชีการเงิน (อาทิ งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

และงบดุล) ที่สมบูรณ สําหรับครัวเรือนและ SME ไดในลักษณะเดียวกับของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ บัญชี

การเงินตางๆเหลาน้ี สามารถนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมทางการเงินในชีวิตประจําวันและการสะสมความมั่งค่ัง

ของครัวเรือนและ SME ตางๆ ได  

นอกจากน้ี ขอมูลชุดน้ียังสามารถรวมเปนขอมูลที่มีหนวยใหญข้ึน เพื่อใชวิเคราะหการผลิต และพฤติกรรมการ

บริโภคและการลงทุนในระดับหมูบานและระดับภูมิภาค คลายคลึงกับการใชขอมูลบัญชีรายไดและผลิตภัณฑ

ประชาชาติ โดยเฉพาะอยางย่ิง เราสามารถศึกษาผลกระทบของ shocks ตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา

ดอกเบี้ย ราคาสินคาโภคภัณฑ และการเปดเสรีทางการเงิน ที่มีตอครัวเรือนจําแนกตามภูมิภาค ซึ่งทําใหเรา

สามารถเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในความเปนอยู ตลอดจนการกระจายตัวของตนทุนหรือผลประโยชน

ที่มาจากการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีดวย 

เรายังสามารถสรางบัญชีเงินทุนเคลื่อนยาย (flow of funds) ระดับครัวเรือนภายในประเทศได เพื่อใชในการศึกษา

กลไกการสงผานของนโยบายการเงิน และเงินทุนเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค เชน จากชุมชนเมืองสูชนบท หรือจาก



 
      
  
 
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูภาคกลาง เปนตน ซึ่งในอนาคต ขอมูลชุดน้ียังสามารถขยายขอบเขตไปถึงขอมูลการ

ชําระเงินไดอีกดวย 

ขอมูลระดับครัวเรือนตางๆ ที่กลาวมาขางตนสามารถใชเปนตัวช้ีวัดเพื่อติดตามและตรวจสอบพัฒนาการของระบบ

การเงินได ตัวอยางเชน ใชติดตามการเพิ่มข้ึนของความมั่งค่ังและทรัพยสินสุทธิ ซึ่งเพิ่มข้ึนมากที่สุดสําหรับกลุมผูมี

รายไดตํ่า และใชติดตามความเปนหน้ี (สัดสวนหน้ีตอสินทรัพย หรือหน้ีตอรายได) ของภาคครัวเรือนซึ่งลดลงใน

หลายกรณี 

การศึกษาการทํางานของระบบการเงินไทยผานแบบจําลองเศรษฐกิจโดยใชขอมูลระดับครัวเรือน 

เราสามารถสรางเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการประเมินประสิทธิภาพของระบบการเงินได โดยใชฐานขอมูลระดับ

ครัวเรือนที่สรางข้ึนรวมกับแบบจําลองเศรษฐกิจ ตัวอยางจากการศึกษาผานแบบจําลองโดยใชผลสํารวจจาก 

Townsend Thai Survey พบวา การแบงปนภาระความเสี่ยง (risk-sharing) ผานเครือขายเครือญาติและหมูบาน 

สามารถชวยบรรเทาผลกระทบดานลบจาก shocks ตางๆ ที่มีตอการบริโภคและความสามารถในการทํางาน อีก

ทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรไปสูการลงทุนของภาคครัวเรือนและ SME ไดอีกดวย กลาว

โดยรวม การเงินนอกระบบ (informal finance) ในประเทศมีบทบาทสําคัญ เราควรมุงที่จะพัฒนาเสริมสรางจาก

กลไกที่ดีอยูแลวเหลาน้ี 

อยางไรก็ดี ระบบการเงินไทยยังมีสวนที่ไมมีประสิทธิภาพอยูในบางมิติ เชนการที่ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนยัง

มีความแตกตางกันมากในระดับครัวเรือนและหมูบาน ซึ่งสะทอนการจัดสรรเงินทุนที่ยังไมมีประสิทธิภาพเต็มที่ 

ครัวเรือนและผูประกอบการรายยอยโดยรวมยังขาดการบริหารเงินสดที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยแลวยังถือเงินสด

มากเกินไป นอกจากน้ี ผูคนยังตระหนักถึงการจัดการออมในวัยชรานอยเกินไป ในขณะที่หลายครัวเรือนแทบจะไม

มีภูมิคุมกันตอการสูญเสียรายไดทั้งหมดไป เชนที่อาจเกิดข้ึนในกรณีทีห่ัวหนาครัวเรือนเกิดเจ็บปวยหรือประสบ

อันตรายจนถึงข้ันทุพพลภาพ สําหรับนโยบายเพื่อแกไขปญหาการขาดประสิทธิภาพในมิติตางๆ เหลาน้ี ไดแก การ

อบรมเรื่องการบริหารเงินสด การสนับสนุนใหมีที่ปรึกษาดานการจัดการความมั่งค่ัง การเขาถึงบริการทางการเงิน 

รวมทั้งการผลักดันใหมีประกันการทุพพลภาพแหงชาติ 

การกําหนดเกณฑมาตรฐานสําหรับระบบการเงินที่เหมาะสมจําเปนตองเขาใจถึงอุปสรรคที่เกิดข้ึนในทางปฏิบติั 

อาทิ ปญหาที่มาจากแรงจูงใจในการทํางานที่อาจลดลงเมื่อผูคนไดรับการคุมครองจากการประกันภัย หรือการที่มี

เพียงเฉพาะครัวเรือนที่มีความเสี่ยงสูงเทาน้ันที่ซื้อประกันภัย ซึ่งทําใหบริษัทประกันภัยประสบความลําบากในการ

ดําเนินธุรกิจ เปนตน 

นอกจากน้ี เราตองพิจารณาประเด็นปญหาจากความไมสมบูรณและขอจํากัดของตลาดดวย ตัวอยางเชน อุปสรรค

ในการกูยืมที่สงผลใหครัวเรือนในชนบทจําเปนตองพึ่งแหลงทุนจากการออมเพียงอยางเดียว และถึงแมครัวเรือนใน

เมืองสามารถเขาถึงบริการทางการเงินไดดีกวา แตยังประสบปญหาดานขอมูลและความเขาใจ สงผลใหการใช



 
      
  
 
 

ผลิตภัณฑทางการเงินยังอยูในขอบเขตจํากัด การออกแบบนโยบายควรตระหนักถึงความแตกตางเหลาน้ี และเนน

การเพิ่มผลิตภัณฑและรูปแบบการใหบริการทางการเงินในขนบท ควบคูไปกับการพัฒนาชองทางการสื่อสารใน

พื้นที่ชุมชนเมืองที่ดีข้ึน 

การประเมินผลของนโยบายจริง 

โครงการกองทุนหมูบานชวยลดปญหาขอจํากัดดานสินเช่ือและชวยเพิ่มทั้งการบริโภคและการลงทุนของครัวเรือนที่

มีศักยภาพดานการผลิต อยางไรก็ดีการใหเงินกอนแกครัวเรือนนาจะชวยสงผลดีตอครัวเรือนสวนใหญมากกวา 

แนวนโยบายที่ควรมีการวิเคราะหในข้ันตอไป ไดแก การยกระดับกองทุนหมูบาน การใชสหกรณ การเช่ือมโยง

กองทุนหมูบานในระดับชาติ เปนตน 

ทฤษฎีและขอมูลที่ไดจากการสํารวจสามารถชวยในการประเมินวาสถาบันการเงินทองถ่ินทั้งในระบบและนอก

ระบบสามารถรองรับกิจกรรมของภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมไดดีเพียงใด วิธีการ

ดังกลาวเปนการประเมินการดําเนินงานของสถาบันการเงินที่ละเอียดและลึกกวาการใชคาดัชนีช้ีวัดทางการเงิน

แบบคราวๆ  

การประเมินผลของนโยบายสมมุติ 

แบบจําลองชวยใหเราตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายกอนที่การเปลี่ยนแปลงน้ันจะเกิดข้ึน

จริง เริ่มจากแบบจําลองดาน industrial organization ที่ชวยใหเราเขาใจระบบการเงินในปจจุบันซึ่งมีผลิตภัณฑ

ทางการเงินในระบบทีจ่ํากัดและตลาดมีลักษณะแบงแยก (segmented market) จากน้ันเราสามารถต้ังคําถาม

เกี่ยวกับผลกระทบตอความเปนอยูของครัวเรือนและธุรกิจขนาดยอม หากมีการแขงขันระหวางผูใหบริการทางการ

เงินเต็มที ่ทั้งดานจํานวนสาขาและดานผลิตภัฒฑทางการเงิน เชน สินเช่ือ การออม และการทําประกัน นอกจากน้ี

เราสามารถพิจารณาผลกระทบตอคาใชจายที่ใชในการเดินทางที่ลดลงจากการเขาถึงบริการทางการเงิน และระบบ

ฐานขอมูลที่พัฒนาข้ึนผานการบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส (e-banking) 

ในทางปฏิบัติผูใหบริการทางการเงินไมไดมีความเช่ือมโยงกับลูกคาเพียงอยางเดียว แตมีความเช่ือมโยงกบัครัวเรือน

อื่นๆ และธุรกิจขนาดยอมผานเครือขายระดับหมูบาน ครัวเรือนที่ไมไดมีญาติพี่นองอยูในหมูบานเดียวกนัเปนกลุม

ที่เปราะบางที่สุดตอ shocks กลไกลหน่ึงที่ครัวเรือนใชในการรองรับ shocks คือการยืดอายุหน้ี (roll over) ใน

ระบบโดยใชการกูยืม bridge loans จากเครือขายระดับหมูบาน ซึ่ง shadow banking ในรูปแบบน้ีเปนสิ่งที่ดี

และสามารถชวยเสริมเงินในระบบได  

โครงสรางทางการเงิน 

หมูบานที่เช่ือมโยงผานเครือขายสําหรับผูใหบริการทางการเงินเปนเพียงหน่ึงตัวอยางของระบบการเงินที่มีลําดับ 

ช้ัน (Hierarchical Financial Systems) ตัวอยางอื่นไดแก ความสัมพันธในหมูเครือญาติของธุรกิจขนาดใหญ 

สถาบันการเงินในระบบและ สินเช่ือการคา ตลาดระหวาง dealers ดวยกันเอง รวมทั้งการแปรรูปสินทรัพยเปน



 
      
  
 
 

หลักทรัพย (securitization) โดยการรวมสัญญากูหลายๆ สัญญาเขาดวยกันเปนหลักทรัพยเพื่อไปขายตอในตลาด 

ในระบบการเงินลักษณะน้ีควรใชกระบวนการติดตามความเสี่ยงแบบรวมศูนย (integrated surveillance) โดยใช

ขอมูลสํารวจเชิงลึกทั้งภาคครัวเรือน ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง ภายใตความเขาใจกลไกการทํางานของตลาด

และสถาบันการเงินตางๆ อยางสมบูรณ 

โครงสรางทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไมเวนแมในเศรษฐกิจที่พัฒนาแลว ยกตัวอยางในกรณีของ

สหรัฐฯ กฎเกณฑกํากับธนาคารพาณิชยไมสามารถปองกันการเกิด shadow banking ทั้งน้ี การพยายามที่จะ

ยับย้ังนวัตกรรมใหมๆ ในระบบการเงินเปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ในกรณีที่การยับย้ังน้ันสําเร็จ ระบบการเงินอาจไมมี

ประสิทธิภาพ และในทางตรงกันขามหากการยับย้ังไมสําเร็จ นวัตกรรมจะไปเกิดข้ึนในสวนที่ไมมีการกํากับดูแล ซึ่ง

อาจนําไปสูผลลัพธที่เลวรายได ดังน้ัน การทําวิจัยและพัฒนาขอมูลเชิงลึกเพื่อเขาใจและพัฒนาวิวัฒนาการตางๆ ใน

ระบบการเงินนาจะเปนทางออกที่ดีกวา 

ผลท่ีเกิดขึ้นและแผนสําหรับอนาคต 

โครงการศึกษา Townsend Thai Project กําลังไดรับความสนใจในระดับโลก สงผลใหเกิดการเก็บขอมูลอยาง

จริงจังเพื่อเครดิตยูเน่ียนและธนาคารกลางในประเทศเม็กซิโกและชิลี โดยกอใหเกิดความรวมมือระหวาง

ภาคเอกชน (ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที)่ และธนาคารกลางในประเทศ บราซิล สเปน เคนยา อินเดีย และสวีเดน 

นอกจากน้ีโครงการรวมกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) กําลังดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของ

เศรษฐกิจ ความไมเสมอภาค และ financial deepening ในหลายประเทศผานแบบจําลองที่ใชขอมูลจากการ

สํารวจของธนาคารโลก (World Bank) เพื่อใชสนับสนุนงานดานการกํากับดูแล (surveillance work) ของ IMF 

ศาสตราจารย Townsend ขอขอบคุณธนาคารแหงประเทศไทยสําหรับความรวมมือและการเปดโอกาสใหไดกลาว

ปาฐกถาในครั้งน้ี โครงการ Thai Family Research สําหรับการรวบรวมขอมูลสํารวจ รวมทั้งความชวยเหลือดาน

การเงินสําหรับโครงการ Townsend Thai project จากประเทศสหรัฐฯ ยุโรป และประเทศไทย ผมหวังวา

โครงการเก็บสํารวจขอมูลจะสามารถขยายเพิ่มและดําเนินการตอไปได รวมถึงความรวมมือดานงานวิจัยในอนาคต 

 

ลิงคไปยัง Townsend movie: Emerging Thailand 

https://vimeo.com/38242385 

   

 


