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สาระส าคญั 

1.    ววิฒันาการทางด้านการเงนิเริม่ตัง้แต่ระบบการแลกของต่อของ ระบบทีใ่ชส้ิง่ของ
เป็นสื่อในการแลกเปลีย่น จนกระทัง่ถงึระบบทีใ่ชเ้งนิตราและใชเ้ครดติในการแลกเปลีย่น 

2.    เงนิคอือะไรก็ได้ แต่เป็นสิง่ที่ทุกคนในสงัคมยอมรบัเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยน 
และช าระหนี้ 

3.    คุณสมบตัขิองสิง่ทีจ่ะใชเ้ป็นเงนิไดแ้ก่ เป็นสิง่ทีย่อมรบักนัทัว่ไป มคีวามคงทน
ถาวร สามารถแบ่งกระจายเป็นหน่วยย่อยๆ ไดพ้กพาไปในทีต่่างๆ ไดง้่ายเป็นสิง่ทีห่ายากและ
เลยีนแบบไดย้าก เป็นสิง่ทีรู่แ้ละสงัเกตไดง้า่ย และเป็นสิง่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 

4.    หน้าทีข่องเงนิแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื หน้าทีอ่นัมสีภาพนิ่งและหน้าที่อนัมี
สภาพเคลื่อนไหว 

5.    ปรมิาณเงนิ หมายถงึ เหรยีญกษาปณ์ ธนบตัร และเงนิฝากกระแสรายวนั ซึง่ใช้
หมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิ ซึง่มอียู่ทัง้สิน้ในมอืของประชาชนและหน่วยธุรกจิต่างๆ ในขณะ
ใดขณะหนึ่ง 

6.    แนวคดิเกี่ยวกบัการเงนิของนักเศรษฐศาสตร์คลาสสคิ มคีวามเห็นว่าการ
เปลีย่นแปลงปรมิาณเงนิจะมผีลกระทบต่อราคาสนิคา้ 

7.    แนวคดิของเคนสเ์กีย่วกบัการเงนิ มคีวามเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงในปรมิาณเงนิ
จะมผีลกระทบต่ออตัราดอกเบี้ย และการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยจะส่งผลไปยงัการ
ลงทุน ซึง่จะเป็นตวัก าหนดรายไดป้ระชาชาต ิและส่งผลไปยงัการจา้งงานของเศรษฐกจิ 
 8.    ธนาคารพาณิชย ์หมายถงึ การประกอบธุรกจิประเภทรบัเงนิฝากทีต่้องจ่ายคนื
เมือ่ทวงถาม 

9.    ระบบของธนาคารพาณชิย ์ประกอบดว้ยระบบธนาคารสาขาและระบบธนาคารเดีย่ว 
10.    ธนาคารพาณิชย์สามารถสร้างเงินฝากได้มีผลท าให้ปริมาณเงินในระบบ 

เศรษฐกจิเพิม่ขึน้ 
11    การสรา้งเงนิฝากของธนาคารพาณิชยท์ าได้โดย การใหกู้้ยมื การใหเ้บกิเกนิ

บญัช ีและลงทุนในหลกัทรพัยต่์างๆ 
12.    ธนาคารกลาง เป็นสถาบนัการเงนิทีม่อี านาจหน้าทีใ่นการรกัษาเสถยีรภาพของ

เงนิตราและเศรษฐกจิของประเทศ โดยใชน้โยบายการเงนิ ควบคุมการด าเนินงานของธนาคาร
พาณชิย ์และท าหน้าทีเ่ป็นนายธนาคารของรฐับาล 
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13.   ธนาคารกลางควบคุมปรมิาณเงนิภายในประเทศ โดยการควบคุมทางปรมิาณ
และการควบคุมเฉพาะอยา่งและการควบคุมคุณภาพ 
 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาบทที ่11 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1.   บอกความเป็นมาของเงนิได ้
2.   อธบิายความหมายของเงนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3.   บ่งชีคุ้ณสมบตัทิีส่ าคญัของสิง่ทีจ่ะใชเ้ป็นเงนิได ้
4.   บอกความส าคญัของเงนิทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิได้ 
5.   บอกความแตกต่างของปรมิาณเงนิตามความหมายแคบและความหมายกวา้งได ้
6.   อธิบายความแตกต่างของแนวคดิทฤษฎีการเงนิของนักเศรษฐศาสตร์ส านัก

คลาสสคิและของเคนสไ์ด ้
7.    อธบิายหน้าทีข่องธนาคารพาณชิยไ์ด ้
8.    บอกความแตกต่างของธนาคารพาณิชยร์ะบบการธนาคารสาขาและระบบการ

ธนาคารเดีย่วได ้
9.    อธิบายการขยายเงินฝากและการหดเครดิตของธนาคารพาณิชย์พร้อมทัง้

ค านวณได ้
10. อธบิายความแตกต่างของธนาคารกลางและธนาคารพาณชิยไ์ด ้
11. อธบิายบทบาทของธนาคารกลางในการใชน้โยบายการเงนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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11.1   ความหมายและวิวฒันาการของสงัคมทางการเงิน 

เนื่องจากบุคคลทุกคนไม่สามารถที่จะท าการผลติทุกสิง่ทุกอย่างเพื่อการบรโิภคได้
ทัง้หมด จงึท าการผลติในสิง่ที่ตนเองมคีวามถนัด แล้วน าผลผลติที่เหลอืจากการบรโิภคไป
แลกเปลีย่นสนิคา้ทีต่นเองต้องการ หรอืน าผลผลติไปขายแลว้น าเงนิทีไ่ดจ้ากการขายสนิคา้ไป
ซือ้สิง่ของอื่น ๆ ลกัษณะดงักล่าวนี้เรยีกว่า การแลกเปลีย่น 

การแลกเปลีย่นของสงัคมแบ่งออกไดเ้ป็น 

1.   สงัคมทีใ่ชข้องต่อของหรอืสนิคา้ต่อสนิคา้ในการแลกเปลีย่น (Barter society) 

2.   สงัคมทีใ่ชส้ิง่ของในการแลกเปลีย่น (Commodity society) 

3.   สงัคมทีใ่ชเ้งนิในการแลกเปลีย่น (Money society) 

4.   สงัคมทีใ่ชเ้ครดติในการแลกเปลีย่น (Credit society) 

11.1.1  สงัคมท่ีใช้ของต่อของหรือสินค้าต่อสินค้าในการแลกเปล่ียน (Barter 
society) 

 สงัคมที่แลกเปลี่ยนของต่อของ(Barter society) หรอืสงัคมทีไ่ม่ใช่เงนิตรา 
(non-monetary society) จะท าการคา้โดยการแลกเปลีย่นสนิคา้ต่อสนิคา้โดยตรง เรยีกระบบ
การแลกเปลีย่นดงักล่าวว่า ระบบแลกของต่อของ (barter system) เช่น ชาวนาคนหนึ่งตอ้งการ
ไดค้วาย 1 ตวั มาไถนา จงึน าสุกร 2 ตวั ไปแลกเปลีย่น ชาวนาจะต้องเสาะหาผูท้ีม่คีวายและ
ต้องการสุกร จงึจะท าใหม้กีารแลกเปลีย่นเกดิขึน้ จะเหน็ไดว้่าการคา้ในสงัคมแบบน้ีมปีญัหา
มากเพราะ 

 (1) การค้าจะเกดิขึน้เมื่อต่างฝ่ายต่างก็มสีนิค้าที่เป็นที่ต้องการของอกีฝ่าย
หนึ่งตามปรมิาณและคุณภาพของสนิคา้ทีต่อ้งการ 

 (2)   สนิคา้จะต้องสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได ้ดงันัน้ สิง่ของทีไ่ม่
สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ ไดก้จ็ะไมเ่กดิการแลกเปลีย่น เช่น สุกร 2 ตวั แลกกบัควาย 

1 ตวั จะแบ่งควาย  
2

1  ตวั ไปแลกกบัสุกร 1 ตวั ไมไ่ด ้

 (3)   ปญัหาความยุ่งยากในการก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนทัง้น้ีถ้าสนิค้ามอียู ่
1,000 ชนิด ราคาของสนิคา้ชนิดหนึ่งจะมรีาคาแตกต่างกนัไดถ้งึ 999 ราคา ไม่สามารถก าหนด
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ออกมาเป็นราคาต่อหนึ่งหน่วยที่แน่นอนไดจ้งึเป็นการยากทีจ่ะก าหนดอตัราแลกเปลี่ยนอย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสมตามปรมิาณและคุณภาพของสนิคา้ 

 (4)   มคีวามยุ่งยากในการก าหนดระดบัความมัง่คัง่ หรอื อ านาจซือ้ (wealth 
or purchasing power) เพราะของบางอย่างเกบ็ไวไ้ดไ้ม่นานอาจเน่าเสยีได้ เช่น ชาวสวนสม้
จะตอ้งน าสม้ไปแลกสนิคา้อื่นให้หมดในฤดูกาลทีส่มัออก ถ้าไปแลกกบัสนิคา้อื่นไดไ้ม่หมดกไ็ม่
สามารถเกบ็สม้ไวไ้ด ้ท าใหค้วามมัง่คัง่หรอือ านาจซือ้ในอนาคตลดลง 

 (5)   สงัคมทีแ่ลกเปลีย่นของต่อของท าใหก้ารคา้ขยายตวัชา้ 

11.1.2   สงัคมท่ีใช้ส่ิงของในการแลกเปล่ียน (Commodity society) 
 เนื่องจากการแลกเปลี่ยนของต่อของมปีญัหาและไม่สะดวกหลายประการ 

จงึท าใหม้คีวามจ าเป็นตอ้งมสีื่อกลางในการแลกเปลีย่นซึง่เป็นสิง่ของหรอืสนิคา้บางอย่างทีเ่ป็น
ทีต่้องการของสงัคมเพื่อใชเ้ป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น ซึง่แตกต่างกนัไปตามทอ้งถิน่ เช่น 
ในสงัคมทีห่่างไกลจากทะเล มกีารใชเ้กลอืเป็นสื่อในการแลกเปลีย่น และในบางสงัคมใชข้นสตัว์
เป็นสื่อในการแลกเปลีย่น ซึง่สิง่ทีใ่ชเ้ป็นสื่อในการแลกเปลีย่นจะเป็นสิง่ทีบุ่คคลในสงัคมนัน้ ๆ 
ยอมรบั กล่าวคอืจะมกีารแลกเปลีย่นสนิคา้ เช่น เกลอื หรอืขนสตัว์ และถ้าต้องการไดส้ิง่ของ
อื่น ๆ กจ็ะน าเอาเกลอืหรอืขนสตัว์ไปแลกเปลีย่นเป็นสนิคา้ทีต่้องการต่อไป สงัคมแบบนี้ถงึแม้
จะแก้ปญัหาบางอย่างของสงัคมทีแ่ลกของต่อของไดบ้า้ง แต่กย็งัไม่สะดวกต่อการน าตดิตวัไป
ยงัที่ต่าง ๆ และค่ากไ็ม่คงที่แน่นอนขึน้อยู่กบัปรมิาณของสนิคา้หรอืสิง่ของทีใ่ช้เป็นสื่อการ
แลกเปลีย่น 

11.1.3  สงัคมท่ีใช้เงินในการแลกเปล่ียน (Money society) 
 เน่ืองจากปญัหาและความไม่สะดวกของสงัคมแลกของต่อของ และสงัคม

ทีใ่ชส้ิง่ของเป็นสื่อในการแลกเปลีย่นดงักล่าวขา้งตน้ การแลกเปลีย่นจงึววิฒันาการมาจนใชเ้งนิ 
(money) เป็นสื่อในการแลกเปลีย่น โดยมวีวิฒันาการมาเป็นเงนิทีท่ าดว้ยโลหะ จนกระทัง่ถงึมี
การใชเ้งนิกระดาษ ดงันัน้ เงนิอาจจะเป็นอะไรกไ็ด้ แต่สิง่นัน้จะต้องเป็นทีย่อมรบัของสงัคมว่า
สิง่นัน้เป็นสื่อในการแลกเปลีย่น 
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11.1.4   สงัคมท่ีใช้เครดิตในการแลกเปล่ียน (Credit society) 

 สงัคมที่ใช้เครดติในการแลกเปลี่ยนนี้เป็นสงัคมเศรษฐกจิสมยัใหม่ที่ระบบ
ธนาคารมกีารพฒันาอย่างสมบูรณ์แบบ  ประชาชนของสงัคมนี้จะไม่ถอืเงนิสดไวก้บัตวั แต่จะ
น าไปฝากธนาคารแลว้ธนาคารใหเ้ครดติมาหรอืใหเ้ชค็มา การจบัจ่ายใชส้อยจะใชเ้ชค็แทนเงนิ
สดซึง่มคีวามคล่องตวัมากกว่าการใชเ้งนิในประเทศทีม่คีวามเจรญิกา้วหน้าทางเศรษฐกจิ  มาก 
ๆ ยงัมกีารโอนเงนิกนัทางโทรศพัท ์ทางคอมพวิเตอร ์ซึง่ในอนาคตอาจจะนบัรวมอยูใ่นประเภท
ของเงนิกเ็ป็นได ้

 จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดขา้งตน้ จงึอาจใหค้ าจ ากดัความของเงนิไดว้่า 

เงนิ คอือะไรกไ็ด้ แต่ต้องเป้นสิง่ทีส่งัคมยอมรบัและใชเ้ป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลีย่นและยอมรบัในการช าระหนี้ 

   กิจกรรมการเรียนท่ี 1 

1.  เงนิมวีวิฒันาการมาอยา่งไร 

2.  อธบิายความหมายของเงนิ 

11.2   คณุสมบติัของเงิน 

สิง่ทีใ่ชเ้ป็นเงนิจะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1.   เป็นสิง่ที่ยอมรบักนัโดยทัว่ไป (acceptability) คอืสิง่ที่ใช้เป็นเงนิจะต้องเป็นที่
ยอมรบัว่าสามารถใชซ้ือ้สนิคา้และบรกิารได ้และเป็นทีย่อมรบัในการรช าระหนี้  ดงันัน้เงนิจะไม่
มคี่าเลยถา้สงัคมนัน้ไมย่อมรบัว่าสิง่นัน้เป็นเงนิ นัน่คอืเงนิไมไ่ดม้คี่าโดยตวัของมนัเอง แต่เงนิมี
ค่าเนื่องจากสงัคมยอมรบั 

2.   มคีวามคงทน (durability) นัน่คอื สามารถเกบ็ไวไ้ดน้าน ไมเ่ป่ือยหรอืเสยีหายไดง้า่ย 

3. เป็นสิง่ทีห่ายาก (scarcity) เมื่อเงนิเป็นสิง่ของหายากจะท าใหม้คี่าสูง จงึเป็นสิง่ที่
มคี่าโดยตวัมนัเองจงึเหมาะทีจ่ะใชเ้ป็นเงนิ และจะต้องยากต่อการปลอมแปลงทัง้นี้พราะถ้าของ
นัน้หาไดง้า่ยกจ็ะงา่ยต่อการปลอมแปลง 
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4.   เป็นสิง่ทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั (homogeneity) ลกัษณะรปูร่าง น ้าหนักของเงนิทีม่ ี
ค่าเท่ากนัจะต้องเหมอืนกนั เพื่อทีเ่มื่อมองเหน็แลว้จ าได้และสามารถชีใ้หไ้ด้ว่าเป็นเงนิดหีรอื
เงนิปลอม 

5.   มเีสถยีรภาพในค่า (stability) คอื อตัราแลกเปลี่ยนต้องไม่เปลีย่นแปลงบ่อย
จนเกนิไป          

6.   สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได ้(divisibility) เมื่อแบ่งเป็นหน่วยย่อย ๆ แลว้ 
จะตอ้งมลีกัษณะเหมอืนกนัทัง้รปูรา่ง น ้าหนกั และคุณภาพ 

7.   มคีวามสะดวกสบายทีจ่ะน าไปยงัทีต่่างๆ (portability) นัน่คอื เงนิควรจะท าจากวสัดุ  
ทีม่นี ้าหนกัเบา สามารถทีจ่ะน าตดิตวัไปไดโ้ดยสะดวก 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี 2 

สิง่ทีจ่ะใชเ้ป็นเงนิจะตอ้งมคีุณสมบตัอิยา่งไร 

 

11.3   หน้าท่ีของเงิน (Function of Money) 

หน้าทีข่องเงนิแบ่งออกได้ 2 ประการคอื หน้าทีอ่นัมสีภาพนิ่งและหน้าที่อนัมสีภาพ
เคลื่อนไหว 

11.3.1   หน้าท่ีอนัมีสภาพน่ิง (Static Function) 

 หมายถึงการที่เงนิท าหน้าที่ช่วยในการด าเนินงานของระบบเศรษฐกิจให้
เป็นไปไดด้ว้ยด ี 4  ประการ คอื 

 1.  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น (Medium of Exchange) 

 2.  เป็นมาตรฐานทีใ่ชว้ดัมลูค่า (Standard of Value) 

 3.  เป็นมาตรฐานช าระหนี้ภายหน้า (Standard of Deferred Payments) 

 4.  เป็นเครือ่งสะสมมลูค่า (Store of Value) 
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 1.    เงินเป็นส่ือในการแลกเปล่ียน (Medium of Exchange)   
 กล่าวคอืเมือ่แลกเปลีย่นสนิคา้และบรกิารเป็นเงนิแลว้น าเงนิไปซือ้สนิคา้

และบรกิารอื่น ๆ ได ้ในลกัษณะเงนิเป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่น 

 2.    เป็นมาตรฐานท่ีใช้วดัมลูค่า (Standard of Value)  
 ในระบบแลกเปลี่ยนของต่อของ มูลค่าของสินค้าหรืออัตราการ

แลกเปลีย่นขึน้อยูก่บับุคคลทีท่ าการแลกเปลีย่นสนิคา้กนัตามความพอใจ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิการ
ถกเถยีงกนัได้ เมื่อเงนิท าหน้าทีเ่ป็นมาตรฐานในการเทยีบค่าจะท าใหเ้กดิความสะดวกในการ
วดัมูลค่าสนิค้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมอืนกนัให้เทยีบค่าเป็นหน่วยของเงนิ  โดยราคาสนิค้าจะ
ก าหนดเป็นไปตามอุปสงคแ์ละอุปทานของสนิคา้ ซึง่ท าใหผู้ซ้ือ้และผูข้ายพอใจ  นอกจากนี้ยงั
เป็นประโยชน์ในทางบญัช ีเพราะสามารถรวมมลูค่าของสิง่ของต่างๆ เขา้ดว้ยกนัไดเ้นื่องจากมี
หน่วยออกมาเป็นเงนิตราเดยีวกนั 

 3.   เงินเป็นมาตรฐานในการช าระหน้ีภายหน้า (Standard of deferred 
payments)  

 การใชเ้งนิท าให้สามารถเลื่อนเวลาช าระหนี้ไปไดใ้นอนาคตท าให้มกีาร
ซื้อขายเงนิเชื่อเกิดขึ้นการช าระหนี้ในภายหน้าต้องช าระเท่ากบัเงนิที่กู้ยมืมาบวกด้วยอตัรา
ดอกเบีย้ ซึง่ถ้าอยู่ในระบบแลกของต่อของ ถ้าสิง่ทีย่มืเป็นสิง่ของ เช่น ตกลงยมืควายไปไถนา 
แลว้จะส่งคนื พรอ้มขา้วอกี 10 ถงั เมื่อน าควายไปคนืพรอ้มขา้วอกี 10 ถงั กอ็าจเกดิขอ้
ถกเถยีงว่าตอนทีย่มืไปควายอว้นกว่าน้ี ฉะนัน้ตอ้งเอาขา้วมาใหเ้พิม่ขึน้เป็น 20 ถงั กจ็ะเกดิขอ้
ถกเถยีงกนัได ้เมือ่มกีารใชเ้งนิท าใหม้คีวามสะดวกในการช าระหนี้ในภายหน้า 

 4. เงินเป็นเคร่ืองสะสมมลูค่า (Store of Value) 
 เงนิท าหน้าทีส่ะสมมลูค่าไดด้กีว่าการสะสมเป็นสนิคา้ ซึง่อาจเกบ็ไวไ้ม่ได้

นานเน่ืองจากเน่าเสยีได ้ดงันัน้เงนิจะสามารถสะสมไปใชใ้นโอกาสหน้า 

11.3.2  หน้าท่ีอนัมีสภาพเคล่ือนไหว (Dynamic Function) 
หมายถงึ การที่เงนิมอีทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดบัราคา กล่าวคอื เมื่อ

ปรมิาณเงนิมากขึน้จะมผีลใหร้ะดบัราคาสนิคา้สูงขึน้ และเมื่อปรมิาณเงนิลดลง จะมผีลใหร้ะดบั
ราคาสนิคา้ถูกลง 
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   กิจกรรมการเรียนท่ี 3 
จงกล่าวถงึหน้าทีข่องเงนิ 

 

11.4   ปริมาณเงิน (Money Supply) 

ปรมิาณเงนิมคีวามหมาย 2 ประการคอื 

1.   ปรมิาณเงนิตามความหมายอยา่งแคบ (narrow money) 

2.   ปรมิาณเงนิตามความหมายอยา่งกวา้ง (broad money) 

11.4.1    ปริมาณเงินตามความหมายอย่างแคบ (narrow money) 
 ปรมิาณเงนิประเภทน้ี หมายถงึ เหรยีญกษาปณ์ ธนบตัร และเงนิฝากกระแส

รายวนั (Demand Deposit) ปรมิาณเงนิประเภทนี้จะใชห้มุนเวยีนอยู่ในระบบเศรษฐกจิ  และ
เป็นปรมิาณเงนิที่ใช้วดัอ านาจซื้อของประชาชน เหตุที่เงนิฝากกระแสรายวนั (Demand 
Deposit) ซึง่จ่ายโอนกนัดว้ยเชค็เป็นเงนิอย่างหนึ่งเพราะมอี านาจซือ้เช่นเดยีวกบัธนบตัรและ
เหรยีญฐกษาปณ์  เมือ่ตอ้งการใชเ้งนิกส็ามารถเซน็ตเ์ชค็สัง่จา่ยไดท้นัท ีและธนาคารจะจ่ายเงนิ
ใหเ้มือ่ถูกทวงถาม ดงัทีไ่ดก้ล่าวแลว้ว่าปรมิาณเงนิประเภทนี้จะเป็นปรมิาณเงนิทีใ่ชห้มุนเวยีน
ในระบบเศรษฐกจิ ดงันัน้ปรมิาณเงนิ จงึหมายถงึปรมิาณเงนิในท้องตลาดซึ่งอยู่ในมอืของ
ประชาชน และหน่วยธุรกจิต่างๆ ส่วนปรมิาณเงนิทีอ่ยูใ่นมอืของรฐับาลและอยู่ในระบบธนาคาร
โดยทัว่ไปจะไม่ถอืว่าเป็นปรมิาณเงนิในทอ้งตลาด ทัง้นี้เพราะว่าเงนิเหล่านี้ในขณะนัน้มไิดน้ า
ออกมาใชห้มนุเวยีนในทอ้งตลาด 

11.4.2    ปริมาณเงินตามความหมายอย่างกว้าง (broad money) 
  ปรมิาณเงนิประเภทน้ีจะเท่ากบั ปรมิาณเงนิตามความหมายอย่างแคบบวก

ดว้ย เงนิฝากประจ า (Time Deposits) ตัว๋เงนิระยะสัน้ หุน้กู้พนัธบตัรรฐับาล พนัธบตัรอื่น ๆ 
ฯลฯ โดยถอืว่าสิง่ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิง่ทีค่ลา้ยเงนิ (near money) ทัง้นี้เพราะสามารถ
เปลีย่นเป็นเงนิไดง้า่ย 

ดงันัน้ปรมิาณเงนิตามความหมายอย่างกว้าง จงึประกอบด้วยเหรยีญกษาปณ์ 
ธนบตัร เงนิฝากกระแสรายวนั เงนิฝากประจ า เงนิฝากออมททรพัย์  พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู ้
และสิง่ทีใ่กลเ้คยีงกบัเงนิอื่น ๆ 
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แต่เนื่องจากปรมิาณเงนิทีเ่ป็นเงนิฝากประจ า หรอืตัว๋เงนิคลงั หรอืพนัธบตัรอื่น ๆ 
ไมไ่ดน้ าออกมาหมนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ เมือ่พดูถงึปรมิาณเงนิ จงึหมายถงึปรมิาณเงนิตาม
ความหมายอยา่งแคบเท่านัน้  

    กิจกรรมการเรียนท่ี  4 

ปรมิาณเงนิตามความหมายอย่างแคบแตกต่างจากปรมิาณเงนิตามความหมายอย่าง     
    กวา้งอยา่งไร และค าว่าปรมิาณเงนิทีใ่ชก้นัหมายถงึปรมิาณเงนิประเภทใด 

 
11.5   ทฤษฏีเก่ียวกบัการเงิน 

ทฤษฏทีีอ่ธบิายเกี่ยวกบัการเงนิมอียู่หลายทฤษฏี และอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื 
แนวคดิของกลุ่มคลาสสคิ และแนวคดิของเคนส ์

11.5.1    แนวคิดของกลุ่มคลาสสิค 
 กลุ่มคลาสสคิมขีอ้สมมตุใินการวเิคราะหว์่าเศรษฐกจิมกีารจา้งงานเตม็ที่ ดงันัน้
ปรมิาณผลผลติในระบบเศรษฐกจิจะคงที ่อตัราการหมนุเวยีนของเงนิ (Velocity of money: V) คงที ่
และความต้องการถือเงินของบุคคลมีไว้เพื่อการใช้จ่ายประจ าวัน นักเศรษฐศาสตร์กลุ่ม     
คลาสสคิได้เสนอแนวคดิทฤษฏปีรมิาณเงนิหลายทฤษฏเีริม่ตัง้แต่ทฤษฏปีรมิาณเงนิดัง้เดมิ 
(Crude Quantity) และได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อ  ๆ มา นักเศรษฐศาสตร์กลุ่ม
คลาสสคิมคีวามเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงในปรมิาณเงนิจะมผีลกระทบต่อราคาสนิคา้ 

 1.   ทฤษฏีปริมาณเงินแบบดัง้เดิม (Crude Quantity Theory) 
 อธบิายว่าเมื่อปรมิาณเงนิเพิม่เป็น 2 เท่า และถ้าการหมุนเวยีนของ
เงนิคงที ่ จะท าใหค้่าของเงนิลดลงเป็น 2 เท่าเช่นเดยีวกนั อนัเนื่องจากราคาสนิคา้ทีสู่งขึน้ใน
ระดบัเดยีวกบัการเพิม่ขึน้ของปรมิาณเงนิโดยมสีมการอธบิายไดด้งันี้ 
                         M    =    k P 

หรอื    P    =   M
k

1  

โดย    M   =   ปรมิาณเงนิ 

               P   =   ระดบัราคาสนิคา้ 
               k   =   ตวัคงที ่
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 2.   ทฤษฏีปริมาณเงินในรปูสมการแลกเปล่ียน (Equation of Exchange 
or Fisher Equation) 

 Irving Fisher ไดน้ าเอาทฤษฏแีบบดัง้เดมิมาดดัแปลงแก้ไขโดยเพิม่
การหมุนเวยีนของเงนิ (Velocity of circulation) และปรมิาณสนิค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน 
(volume of transaction) เขา้ไปในสมการดว้ย เขยีนเป็นสมการไดว้่า 

 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าและบรกิารเท่ากบัรายรบัที่ได้จากการขาย
สนิคา้และบรกิาร 

 ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดทีใ่ชใ้นการซือ้สนิคา้และบรกิารเท่ากบัจ านวนเงนิคูณ
จ านวนครัง้ที่ใช้ และรายได้ที่ได้จากการขายสนิค้าและบรกิารเท่ากบัราคาสนิค้า คูณด้วย
จ านวนสนิคา้ 

 MV   =   PT 

โดยที ่ M    =   ปรมิาณ (Money supply) 

               V    =   ความเรว็หรอืความถีใ่นการใชเ้งนิ (Velocity of Circulation)    

               P    =   ระดบัราคา (Price) 

               T    =   ปรมิาณรายการคา้ (Volume of Transaction) 

 นักเศรษฐศาสตรส์ านักคลาสสคิมคีวามเหน็ว่าขณะใดขณะหนึ่ง  V  
และ T จะคงที ่ เนื่องจากระบบเศรษฐกจิมกีารจา้งงานเตม็ที่ ดงันัน้ T จะคงที ่ และ V ไม่
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากขึ้นอยู่กับรายได้และอุปนิสยัการใช้จ่าย ดงันัน้เมื่อปรมิาณเงนิ
เปลี่ยนแปลงจะท าให้ราคาสนิค้าเปลี่ยนแปลงด้วย นัน่คอื ระดบัราคาจะเปลี่ยนแปลงเป็น
ปฏภิาคโดยตรงกบัปรมิาณเงนิ 

 ตวัอยา่งเช่น ถา้   M  =  200,  V  =  6,  T  =  200  จะไดค้่าของ  P  ดงันี้  

 P     =     6
200

)6)(200(
  

 ถา้ก าหนดให ้V และ T คงทีแ่ลว้ จะเหน็ว่า P และ M จะผนัแปรไปใน
ทศิทางเดยีวกนั นัน่คอืถา้ M เพิม่จะท าให ้P เพิม่ดว้ย ดงันัน้ถา้ตอ้งการรกัษาระดบัราคาสนิคา้
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ให้คงที่สอดคล้องกบัจ านวนสนิค้าที่เพิ่มในแต่ละปีจะต้องเพิ่มปรมิาณเงนิให้ได้สดัส่วนของ
จ านวนของสนิคา้ 

 3.    ทฤษฏีการถือเงิน (The Cash Balance Equation of Exchange) 
 ทฤษฏีนี้ ได้ร ับการปรับปรุงจากทฤษฏีปริมาณเงินในรูปสมการ

แลกเปลีย่น (Equation of Exchange) โดยนักเศรษฐศาสตรส์ านักเคมบรดิจ์ ดงันัน้ทฤษฏนีี้จงึ
เรยีกอกีอยา่งว่า The Cambridge Equation of Exchange มสีมการว่า  

        M   =   K P T 

เมือ่    M  =  ปรมิาณเงนิที่มอียู่ในมอืประชาชนและเงินฝากเผื่อเรยีก 
(money supply) 

         K    =    ระยะเวลาเฉลีย่ทีป่ระชาชนถอืเงนิไวใ้ชจ้า่ย = 1

V
 

         T    =    จ านวนสนิคา้ทีจ่ะซือ้หาไดใ้นระยะหนึ่ง ๆ (Transaction) 

         P    =    ระดบัราคาสนิคา้และบรกิาร 

       M     =    K P T   =   1

V
 P T 

                   MV   =    PT  

 จะเหน็ไดว้่าสมการของทฤษฏกีารถอืเงนิน้ีเป็นแบบเดียวกบัทฤษฏปีรมิาณ
เงนิในรปูสมการแลกเปลีย่น (Equation of Exchange) นัน่เอง แต่เน้นดา้นอุปสงคห์รอืความ
ปรารถนาทีจ่ะถอืเงนิ ส่วนทฤษฏปีรมิาณเงนิในรปูสมการแลกเปลีย่นเน้นทางดา้นอุปทาน 

 ทฤษฏกีารถอืเงนินี้จะแสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัราคาสนิคา้จะเปลีย่นแปลงเมื่อ
อุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ถ้าจะใหร้าคามเีสถยีรภาพจะต้องควบคุมให้
อุปสงคแ์ละอุปทานของเงนิคงทีห่รอืเปลีย่นแปลงใหไ้ดส้ดัส่วนกนั 

11.5.2   แนวคิดของเคนส ์
 เคนสไ์ม่เหน็ดว้ยกบันักเศรษฐศาสตรก์ลุ่มคลาสสคิทีใ่ห้ V คงที ่ และยงัมี

ความเหน็ว่าความต้องการถอืเงนิของบุคคลมใิช่จะถอืไว้เพื่อใช้จ่ายประจ าวนั (Transaction 
motives) อย่างเดยีวดงัเช่นนักเศรษฐศาสตรก์ลุ่มคลาสสคิมคีวามเหน็ไว้เท่านัน้ แต่ความ
ต้องการถือเงนิของประชาชนจะมวีตัถุประสงค์เพื่อ (ก) ถือเงนิไว้เพื่อใช้จ่ายประจ าวนั 
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(transaction motives) (ข) ถอืเงนิเพื่อใชจ้่ายในยามฉุกเฉิน (precautionary motives) และ (ค) 
ถอืเงนิไวเ้พื่อเกง็ก าไร (speculative motives) 

 ความต้องการถอืเงนิไวเ้พื่อใชจ้่ายประจ าวนั และเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน จะ
มากหรอืน้อยจะขึน้อยู่กบัรายได้ ถ้ามรีายไดม้ากกจ็ะถอืไวม้าก และถ้ามรีายไดน้้อยกจ็ะถอืไว้
น้อย ส่วนความต้องการถอืเงนิไว้เพื่อเก็งก าไร(speculative motives) จะขึน้อยู่กบัอตัรา
ดอกเบีย้ ทัง้นี้เพราะประชาชนจะเปรยีบเทยีบระหว่างการถอืหลกัทรพัยท์ีม่อีตัราดอกเบีย้เป็น
ผลตอบแทนกบัการถอืเงนิ ถ้าอตัราดอกเบีย้อยู่ในระดบัสูง (ราคาหลกัทรพัยต์ ่า) ประชาชนจะ
ถอืเงนิไว้เพื่อเก็งก าไรน้อย  แต่จะเอาเงนิไปซือ้หลกัทรพัยห์มด และเมื่ออตัราดอกเบี้ยต ่า 
(ราคาลกัทรพัยส์งู) ประชาชนจะขายหลกัทรพัยแ์ละถอืเป็นเงนิไวเ้กง็ก าไรมากขึน้ 

 เสน้อุปสงคต่์อการถอืเงนิตามแนวคดิของ Keynes  จะมอียู่ 2 ส่วน คอื 
ส่วนทีเ่ป็นเสน้ตรงตัง้ฉากกบัแกนนอน(ปรมิาณเงนิ) หรอืขนานกบัแกนตัง้ (แกนอตัราดอกเบีย้) 
มคี่าเท่ากบัปรมิาณเงนิทีถ่อืไวเ้พื่อใชจ้่ายประจ าวนั (transaction motives) และความต้องการ
ถอืเงนิไวเ้พื่อส ารองเหตุฉุกเฉิน (precautionary motives) ทัง้นี้เพราะความต้องการถื่อเงนิทัง้
สองประเภทดงักล่าวขึ้นอยู่กบัรายได้  จงึไม่มคีวามยดืหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอตัรา
ดอกเบีย้ และในส่วนทีส่องอยูใ่นช่วงทีเ่สน้ความตอ้งการถอืเงนิมคีวามชนัเป็นลบ ซึง่เป็นส่วนที่
ต้องการถอืเงนิไวเ้พื่อเกง็ก าไร (speculative motives) โดยความต้องการถอืเงนิเพื่อเกง็ก าไร
เปลีย่นแปลงในทศิทางตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบีย้ ดงัแสดงในรปูที ่11 – 1  

รปูท่ี 11 – 1   เส้นความต้องการถือเงินทัง้หมด 

         

     

 

 

  

 

 

OM1  = การถอืเงนิไวใ้ชจ้า่ยประจ าวนั 
 และส ารองเหตุฉุกเฉิน ซึง่ไมข่ึน้อยู ่
 กบัอตัราดอกเบีย้ 
AMd  =  ส่วนของอุปสงคต่์อการถอืเงนิเพื่อ 
          เกง็ก าไร 

ปรมิาณเงนิ 

อตัราดอกเบีย้ 

0 M1 

A 

Md 
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 ส าหรบัอุปทานของเงนิ (Money supply) ในขณะใดขณะหนึ่งจะมากหรอื
น้อยขึน้อยู่กบัตวัก าหนดภายนอก เช่น ปรมิาณเงนิถูกก าหนดโดยธนาคารกลาง จงึท าให้เสน้
อุปทานของเงนิ (Money supply) จงึไม่ขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้ ท าใหเ้สน้อุปทานของเงนิมี
ลกัษณะเป็นเสน้ตัง้ฉากกบัแกนปรมิาณเงนิ หมายความว่า ไม่ว่าอตัราดอกเบีย้จะเป็นเท่าใดก็
ตาม ปรมิาณเงนิไมเ่ปลีย่นแปลง ทัง้นี้เพราะปรมิาณเงนิก าหนดโดยธนาคารกลาง 

รปูท่ี 11 – 2   อปุทานของเงิน 

  

   

            

 

 

 

   

 จากรปู 11–2 ใหแ้กนตัง้แสดงอตัราดอกเบีย้ แกนนอนแสดงปรมิาณหรอื
อุปทานของเงนิ  เสน้อุปทานของเงนิ (MS) จะไม่มคีวามยดืหยุ่นต่ออตัราดอกเบีย้ จงึเป็นเสน้
ตัง้ฉากกบัแกนนอน โดยทีใ่นขณะใดขณะหน่ึงปรมิาณเงนิจะคงที ่การเปลีย่นแปลงของปรมิาณ
เงนิจะขึน้อยูก่บัธนาคารกลางว่าจะเพิม่หรอืลดปรมิาณเงนิ 

 อตัราดอกเบี้ยดุลยภาพ จะถูกก าหนดขึ้นจากอุปสงค์รวมส าหรบัเงนิ 
(Demand for money) กบัอุปทานของเงนิ (Money supply) ดงัแสดงดว้ยรปูที ่11 – 3  

 

 

 

 

อตัราดอกเบีย้ 

ปรมิาณเงนิ 

MS 

0 
M 
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รปูท่ี 11 – 3  อตัราดอกเบีย้ดลุยภาพ 

     

        

  

  

         
         
            
        

 จากรปูที่ 11 – 3 อตัราดอกเบีย้ดุลยภาพจะถูกก าหนดขึน้จากอุปสงค์
ส าหรบังนิ (Demand for money) กบัอุปทานของเงนิ (Money supply) เมื่อปรมิาณเงนิเท่ากบั 
OM บาท อตัราดอกเบีย้ดุลยภาพเท่ากบั  iE บาท 

 เคนสม์คีวามเหน็ว่าการเปลีย่นแปลงในปรมิาณเงินจะมผีลกระทบต่ออตัรา
ดอกเบีย้  ถ้าอุปทานของเงนิเพิม่ขึน้ (MS ขยบัไปทางขวา) โดยที ่ Md  ไม่เปลีย่นแปลง จะท า
ใหอ้ตัราดอกเบีย้ดุลยภาพลดลง และถ้า  MS  ลดลง (MS ขยบัไปทางซา้ย) จะท าใหอ้ตัรา
ดอกเบีย้ดุลยภาพเพิม่ขึน้  ดงัแสดงดว้ยรปูที ่11 – 4  

รปูท่ี 11 – 4  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ดลุยภาพ 

     

        

  

  

         
         
            
        

 iE = อตัราดอกเบีย้ดุลยภาพทีเ่กดิ 
       จาก Ms = Md 

อตัราดอกเบีย้ 
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เคนส์มคีวามเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินจะมผีลท าให้อัตรา
ดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลง และการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบีย้จะส่งผลกระทบถงึ
ปรมิาณการลงทุน ซึง่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงในรายไดป้ระชาชาต ิและการจา้งงาน 

    กิจกรรมการเรียนท่ี  5 

1.  อธบิายความแตกต่างของทฤษฏปีรมิาณเงนิของนกัเศรษฐศาสตรส์ านกัคลาสสคิ  
    และนกัเศรษฐศาสตรเ์คนส ์

2.  ความตอ้งการถอืเงนิของเคนสม์กีีป่ระเภทแตกต่างจากของนกัเศรษฐศาสตร ์
    คลาสสคิอยา่งไร 

 

11.6   ความหมายและระบบของธนาคารพาณิชย ์

ธนาคารพาณิชย ์ หมายถงึ การประกอบธุรกจิประเภทรบัเงนิฝากทีต่้องจ่ายคนืเมื่อ
ทวงถาม หรอืเมือ่สิน้ระยะเวลาอนัก าหนดไว ้และใชป้ระโยชน์เงนินัน้ในทางหนึ่งหรอืหลายทาง 
เช่น 

ก.   การใหกู้ย้มื 
ข.   ซือ้ขายหรอืเกบ็เงนิตามตัว๋แลกเงนิ หรอืตราสารเปลีย่นมอือื่นใด 
ค.   ซือ้หรอืขายเงนิปรวิรรตต่างประเทศ 
ทัง้นี้จะประกอบธุรกจิประเภทอื่นอนัเป็นประเพณทีีธ่นาคารพาณิชยพ์งึกระท าหรอืไม่

กต็าม  
ธนาคารพาณชิยแ์บ่งเป็น  2  ระบบ คอื 
1.   ระบบธนาคารสาขา (Branch Banking System) 
2.  ระบบธนาคารเดีย่ว (Unit Banking System) 

11.6.1   ระบบธนาคารสาขา (Branch Banking System) 
 ธนาคารสาขา หมายถงึ บรษิทัหน่ึงซึง่ท ากจิการธนาคารโดยธนาคารหนึ่งมี

สาขาออกไปเปิดท าการในทอ้งถิน่ โดยมสี านกังานสาขาอยูเ่ป็นจ านวนตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไป โดย
แต่ละสาขามผีูจ้ดัการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จากธนาคารใหญ่ 
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 ผลดขีองระบบธนาคารสาขา  กค็อื 

 (1)   ช่วยระบายเงนิทุนทีเ่หลอืใชจ้ากท้องถิน่ต่างๆ ไปยงัที่ต้องการใชทุ้น 
และกระจายสนิเชื่อไปยงักจิการต่างๆ ในทอ้งถิน่ทีธ่นาคารสาขาตัง้อยู่ 

 (2)   ช่วยใหก้ารโอนเงนิใหล้กูคา้จากทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่งไดส้ะดวกรวดเรว็ 
และเสยีค่าใชจ้า่ยต ่าเพราะว่าระบบธนาคารสาขาสามารถปรบั (adjust) หนี้ระหว่างกนัไดด้ ี

 (3)   ช่วยกระจายสนิเชื่อไปยงักจิการต่างๆ ในทอ้งถิน่และช่วยใหเ้กษตรกร
กลุ่มเลก็ๆ ในชนบทไดร้บัความสะดวกจากบรกิารต่างๆ ของธนาคารเพราะว่าธนาคารสาขา
สามารถส่งผูแ้ทนเขา้ตดิต่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ไดถ้งึหมูบ่า้น 

ธนาคารพาณชิยข์องไทยและขององักฤษ นิยมใชร้ะบบธนาคารสาขา 

11.6.2    ระบบธนาคารเด่ียว (Unit Banking System) 
 ธนาคารเดีย่วเป็นบรษิทัทีม่สี านกังานอยูแ่ห่งเดยีวโดยทุนและพนักงานของ

ตนเอง และไมม่ธีนาคารอื่นเป็นเจา้ของหรอืควบคุม 

 ผลดขีองธนาคารเดีย่ว  คอื เปิดโอกาสใหบุ้คคลในทอ้งถิน่นัน้เป็นเจา้ของ
และด าเนินธุรกจิของธนาคารให้สอดคล้องกบัความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่น  แต่ระบบ
ธนาคารแบบนี้หาเงนิไดน้้อยกว่า 

    กิจกรรมการเรียนท่ี 6 

จงอธบิายเกีย่วกบัระบบของธนาคารพาณชิย ์และธนาคารพาณชิยข์องไทยอยูใ่น 
    ระบบธนาคารแบบใด 

 
11.7   งบดลุของธนาคารพาณิชย ์

ปกตแิลว้ธนาคารพาณชิยม์แีหล่งเงนิทุนไดม้า 3 ทาง คอื 
1.  จากการลงทุนของผูถ้อืหุน้ของธนาคาร 
2.  กูจ้ากสถาบนัการเงนิต่างๆ 
3.  เงนิฝากของลกูคา้ 
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เมือ่ไดร้บัเงนิทุนแลว้ธนาคารพาณชิยจ์ะด าเนินการคอื 

ก.  ใหล้กูคา้กูย้มืและรบัซือ้ลดตัว๋เงนิ 

ข.  ลงทุนในหลกัทรพัยร์ฐับาลและหลกัทรพัยอ์ื่นๆ 

ค.  ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

ถา้ดงูบดุลของธนาคารพาณชิยแ์ลว้จะไดเ้ป็นดงัตารางต่อไปนี้ 

งบดุลของธนาคารพาณชิย ์
สนิทรพัย ์ หนี้สนิและทุน 

  1.  เงนิสดในมอื 1.  เงนิฝาก -ฝากตามก าหนด 
       - เงนิฝากตามสทิธทิีจ่ะถอนคนื         

      - เงนิฝากตามลกัษณะของผูฝ้าก 
2.  เงนิฝากทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย  
     และธนาคารอื่นๆ 

2.  เงนิกูย้มื 

3.  ทรพัยส์นิหาผลประโยชน์ของธนาคาร 
      – หลกัทรพัยร์ฐับาลไทย 
      – ตัว๋เงนิคลงั 
      – หลกัทรพัยอ์ื่นๆ ไดแ้ก่ หุน้และหุน้กู ้

3.  หนี้สนิอื่น ๆ 

4.  เงนิใหกู้ย้มื  
      – ตัว๋เงนิ 
      – เงนิใหกู้ ้
       – เงนิเบกิเกนิบญัช ี

4.  บญัชทีุน   
     – เงนิส ารอง 
     – ก าไรสุทธคิงเหลอืทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร 
     – ค่าสนิทรพัยส์ุทธ ิ(สนิทรพัย ์
         ลบหนี้สนิ) 

5.  สนิทรพัยถ์าวรและอื่น ๆ  
 
11.8   การสร้างเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์

การสร้างเงินฝากหรือการขยายเครดิตของธนาคารพาณิชย์โดยการให้กู้ยืมนัน้ 
หมายถงึ การน าเงนิทีไ่ดร้บัจากแหล่งหนึ่งไปใหอ้กีแหล่งหนึ่งกู้ยมืเพื่อแสวงหาก าไร  ดงันัน้ 
ธนาคารพาณิชยจ์งึเป็นทัง้เจ้าหนี้และลูกหนี้ในขณะเดยีวกนั ซึ่งการให้สนิเชื่อของธนาคาร



 289 EC 103 

พาณิชยม์บีทบาทส าคญัในการสรา้งเงนิ เพราะฉะนัน้จงึมคี ากล่าวว่าธนาคารพาณิชยก่์อหนี้
เพื่อสรา้งสนิทรพัย ์

เนื่องจากว่าธนาคารพาณิชยไ์ม่ต้องเกบิเงนิสดส ารองทัง้ 100 เปอรเ์ซน็ต์ ทัง้นี้
เพราะว่าประชาชนแต่ละคนจะไม่มาถอนเงนิที่ฝากไว้ในคราวเดยีวกนัทัง้หมดและไม่มาถอน
พรอ้มๆ กนัดว้ย ดงันัน้ธนาคารพาณิชยจ์งึสามารถน าเงนิฝากของลูกคา้ไปหาประโยชน์จาก
การใหกู้้ยมื (Loans) เบกิเกนิบญัช ี(Overdrafts) และลงทุนซือ้หลกัทรพัยต่์างๆ (Investment) 
ได ้การใหกู้้ยมื การใหเ้บกิเกนิบญัช ีและการลงทุนในหลกัทรพัย ์เช่นนี้ท าใหธ้นาคารพาณิชย์
สามารถสรา้งเงนิฝากขึน้มาได ้   

แต่อยา่งไรกต็าม ธนาคารพาณชิยจ์ าเป็นตอ้งเกบ็ส ารองเงนิสดไวส้่วนหน่ึงธนาคารจะ
เกบ็เงนิสดส ารองไวม้ากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บั 

(1) อตัราส่วนเงนิสดส ารองทีก่ฏหมายก าหนดไว ้(Legal Cash Reserve Requirement)  

 โดยธนาคารกลางจะก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีเงินสดส ารองตามที่
กฎหมายก าหนดไว้โดยคดิเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดเงนิฝาก โดยต้องฝากเงนินี้ไว้ที่ธนาคาร
กลาง และเงนิส ารองที่ฝากไว้ที่ธนาคารกลางนี้อนุญาตให้เป็นหลกัทรพัย์ได้ไม่เกิน  50 
เปอรเ์ซน็ตข์องเงนิทีพ่งึจะส ารองได ้

(2) เงนิสดทีธ่นาคารพาณชิยต์อ้งเกบ็ไวจ้า่ยลกูคา้   
 หมายถงึ เงนิสดที่ส ารองอกีจ านวนหนึ่งทีธ่นาคารพาณิชยจ์ะต้องเก็บไว้จ่ายให้
ลกูคา้นอกจากส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงนิสดส ารองทีเ่กบ็ไวจ้ะมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบั
สภาพคล่อง (liquidity) ของสนิทรพัยท์ี่ธนาคารมอียู่ (เช่น เงนิกู้ระยะสัน้ ตัว๋เงนิคลงั ซึง่ดูว่า
สนิทรพัยเ์หล่านี้สามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดไดเ้รว็หรอืไม่) และปจัจยัอื่น ๆ  เช่น ภาวะเศรษฐกจิ
ทัว่ ๆ ไป 

 การที่กฏหมายต้องก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงนิสดไว้ในอัตราที่
แน่นอนกเ็พื่อบงัคบัไมใ่หธ้นาคารขยายเครดติมากเกนิควร 

 ขอ้สมมตุใินการพจิารณาการขยายเครดติของธนาคารพาณชิยค์อื 

(1)  ไมม่เีงนิสดไหลจากระบบเศรษฐกจิ 

(2)  ธนาคารพาณชิยจ์ะขยายเครดติอยา่งเตม็ทีจ่นส ารองส่วนเกนิเท่ากบัศูนย ์



 290 EC 103 

(3)  ความตอ้งการขอกูเ้งนิมมีากกว่าความสามารถของธนาคารพาณิชยท์ีจ่ะหา
เงนิได ้

(4) ธนาคารพาณิชย์ต้องด ารงเงินสดส ารองที่ธนาคารกลางเท่ากบั 20 
เปอรเ์ซน็ตข์องยอดเงนิฝาก 

1.   การสร้างเงินฝากของธนาคาร 
 สมมุตมิธีนาคารเพยีงแห่งเดยีวคอื ธนาคาร A และมเีงนิฝากขัน้ต้น(Primary 

Deposit) เท่ากบั 100 บาท ดงันัน้ธนาคารจะมสี ารองส่วนเกนิเท่ากบั 80 บาท  (100 – (100  0.2) 
= 80) ธนาคารพาณิชยจ์ะใหบุ้คคลอื่นกู้ยมืโดยการเปิดบญัชเีงนิฝากใหแ้ก่ผูกู้้ยมื ธนาคารจะ
สามารถสรา้งเงนิฝากขัน้ทีส่อง (Secondary Deposit) เท่ากบั 80 บาท และลงบญัชเีงนิใหกู้้ยมื
เป็นสนิทรพัยข์องธนาคาร จากเงนิฝากขัน้ทีส่องที่ธนาคารสรา้งขึน้ธนาคารสามารถสรา้งเงนิ
ฝากไดเ้พิม่ขึน้อกีเท่ากบั 64 บาท (หาไดจ้าก 80 – (80  0.2) = 64)  โดยการใหกู้้ยมืโดยเปิด
บญัชเีงนิฝาก และจากเงนิที่สรา้งขึน้โดยการใหกู้้ยมืนัน้ธนาคารก็จะน าส ารองส่วนเกนิไปให้
กูย้มือกี ธนาคารสามารถขยายเครดติโดยวธิกีารนี้ไปเรือ่ย ๆ  จนกระทัง่ส ารองส่วนเกนิเท่ากบั
ศูนย ์ธนาคารจะสามารถสรา้งเงนิฝากไดท้ัง้หมดเท่ากบั 500 บาท ซึง่สามารถพจิารณาไดด้งันี้ 

      เงนิฝากทัง้หมด   =  100 + 80 + 64 + . . . .  
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และให ้ r  =  อตัราเงนิสดส ารองตามกฏหมายกบัอตัราส่วนเงนิทีธ่นาคารเกบ็ส ารอง
จา่ยแก่ลกูคา้ (หรอืค่า 

100

20 ) 
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                Sn    =   )2(......)r1(....)r1()r1(1
1n2 

  

เอา (1 – r)  คณูสมการ (2) 

   (1 – r) Sn   =   (1 – r) + (1 – r)2 + (1 – r)3 + . . . . + (1 – r)n    . . . . . (3) 

เอาสมการที ่(2) – (3)  จะได ้

         Sn – (1 + r) Sn     =   1 – (1 – r)n 

  r Sn     =   1 – (1 – r)n  

   Sn      =  
r

)r1(1
n

     

ถา้  n  ยิง่มคี่ามาก  จะท าให ้ (1 - r)n  ยิง่มคี่าเขา้ใกลศู้นย ์

   Sn       =    
r

1                    (ในทีน่ี้  r = 0.2) 

ดงันัน้    1 + (1 – 
100

20 ) + (1 – 
100

20 )
2
 + . . . + (1 – 

100

20 )
n – 1   =   

r

1   

 เงนิฝากทัง้หมด       =    
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                                     =   )
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   ฉะนัน้ ยอดเงนิฝากทัง้หมด   =   500)
2.0

1
(100    บาท  

ดงันัน้ สตูรในการค านวณเงนิฝาก   D   =  
LR

P


 

 เมือ่   D  =  ปรมิาณเงนิฝากทีธ่นาคารทัง้หมดสรา้งขึน้ไดเ้ตม็ที ่   

         P  =  เงนิฝากขัน้แรก 

         R  =  อตัราส่วนของเงนิสดส ารองทีก่ฏหมายก าหนดไว ้

         L  =  จ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะมผีูม้าถอนไปจากธนาคาร 

ตวัอย่าง  ถ้าเงนิฝากขัน้ต้นเท่ากบั 100 บาท (P = 100 บาท),  R = 6%  และ L = 
4%  ธนาคารจะสรา้งเงนิฝากไดท้ัง้หมดเท่ากบัเท่าใด 
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เมือ่แทนค่าสตูรจะได ้ D   =   000,1

100

4

100

6

100




 

เงนิฝากทีธ่นาคารสรา้งขึน้ทัง้หมด  =   1,000  บาท  

เงนิฝากทีธ่นาคารสรา้งขึน้สุทธ ิ   =   1,000 – 100   =   900  บาท 

ในกรณีพิจารณาการสร้างเงนิฝากโดยระบบธนาคารกจะสามารถพิจารณาได้ใน
ท านองเดยีวกนั 

2.   ข้อจ ากดัในการขยายเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
 ในการขยายเครดติ ธนาคารจะขยายเครดติไดม้ากน้อยแค่ไหนขึน้อยูก่บั 

1)   ปรมิาณเงนิสดทีใ่ชห้มนุเวยีนอยูใ่นระบบเศรษฐกจิ 

2)   ปรมิาณความตอ้งการถอืเงนิสดของประชาชน 

3)   อตัราส่วนเงนิสดส ารองทีก่ าหนดไวต้ามกฏหมาย 

4)   จ านวนเงนิสดทีธ่นาคารตอ้งเกบ็ไวเ้พื่อจา่ยใหแ้ก่ลกูคา้ทีน่ าเงนิมาฝากไว้ 

 3.   การหดเครดิตของธนาคารพาณิชย ์
 การหดเครดติของธนาคารพาณิชยเ์มื่อมกีารไหลออกของเงนิ (Cash Drain) 

โดยไมม่กีารน าเงนิทีถ่อนไปมาฝากกบัธนาคารพาณชิย ์เมือ่เงนิสดส ารองของธนาคารพาณชิย ์

ลดลง ธนาคารพาณิชยก์ต็้องหดเครดติลง ซึง่ท าไดโ้ดยการเรยีกคอืเงนิกู้หรอืเงนิลงทุน ทัง้นี้
เพื่อมาชดเชยเงนิสดส ารองทีข่าดไปนัน่เอง  

 การหดตวัเครดติของธนาคารพาณชิยเ์กดิขึน้เน่ืองจาก 
1. ปรมิาณเงนิสดของธนาคารลดลงโดยเมื่อผูถ้อนมาถอนเงนิแลว้เอาเงนินัน้ไป

เกบ็ไวเ้ฉยๆ ธนาคารจ าตอ้งเรยีกคนืเงนิกูห้รอืขายหลกัทรพัย์ หรอืลดการใหกู้้ยมื หรอื ลดการ
ถอนเงนิเกนิบญัช ีสมมตวิ่า ธนาคาร ก. จะมเีงนิสดส ารองตามกฏหมาย 20% ดงันัน้ถ้ามคีนมา
ถอนเงนิ 100 บาท ธนาคาร ก. จะมเีงนิสดส ารองแค่ 20 บาท ยงัขาดเงนิอกี 80 บาท กจ็ะต้อง
เรยีกคนืเงนิกูห้รอืขายหลกัทรพัยข์องธนาคาร 

2. เมื่อธนาคารกลางก าหนดให้เพิม่อตัราเงนิสดส ารองตามกฏหมายให้สูงขึ้น 
เพื่อใหม้เีงนิส ารองครบตามกฏหมายของธนาคารพาณิชยจ์ าเป็นต้องเรยีกคนืเงนิกู้หรอืท าการ
ขายหลกัทรพัย ์
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3.  ธนาคารพาณชิยป์ระสงคจ์ะเกบ็เงนิสดไวส้ ารองจา่ยเพิม่ขึน้ 

4.  ลกูคา้ผูฝ้ากเงนิไวก้บัธนาคารมคีวามตอ้งการถอืเงนิสดมากขึน้ 

    กิจกรรมการเรียนท่ี 7 

 ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งต่อไปนี้ 

1.  ธนาคารพาณชิยส์ามารถสรา้งเงนิฝากขึน้มาไดอ้ยา่งไร 

2.  ธนาคารพาณชิยจ์ะสรา้งเงนิฝากไดม้ากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัปจัจยัใดบา้ง 

3.  ถา้ประชาชนมคีวามตอ้งกาถอืเงนิสดเพิม่ขึน้จะมผีลต่อการสรา้งเงนิฝาก        
    ของธนาคารพาณชิยอ์ยา่งไร และมปีจัจยัใดบา้งทีท่ าใหธ้นาคารพาณชิยต์อ้งหดเครดติ 

4.  ถา้ธนาคารพาณชิยต์อ้งด ารงเงนิสดส ารองตามกฏหมายเท่ากบั 7% และเงนืสด 
    ส ารองรองจา่ยลกูคา้ 13% ถา้ลกูคา้น าเงนิมาฝาก 10,000 บาท ธนาคารจะขยายเครดติได ้ 
    เท่าใด 

 
11.9   ธนาคารกลาง (Central Bank) 

ธนาคารกลางเป็นสถาบนัการเงนิของรฐับาลที่จดัตัง้ขึ้นเพื่อรกัษาเสถียรภาพของ
เงนิตราและเศรษฐกจิของประเทศโดยใช้นโยบายการเงนิ(Monetary Policy) ควบคุมการ
ด าเนินงานของธนาคารพาณชิย ์และท าหน้าทีเ่ป็นนายธนาคารของรฐับาล  

ธนาคารกลางในประเทศต่างๆ อาจมชีื่อเรยีกต่างกนั แต่ท าหน้าทีเ่หมอืนๆ กนั เช่น 
ธนาคารกลางขององักฤษ มชีื่อเรยีกว่า Bank of England  ของสหรฐัอเมรกิามชีื่อ Federal 
Reserve Bank  ของไทยเรยีกว่า Bank of Thailand  เป็นตน้ 

ธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ  จะแตกต่างจากธนาคารพาณชิย ์ดงันี้ 

1.  ธนาคารกลางท าหน้าทีค่วบคุมรกัษาเสถยีรภาพของเงนิตราและเศรษฐกจิ มไิด้
แสวงหาผลก าไรเหมอืนธนาคารพาณชิย ์

2.  ลูกคา้ของธนาคารกลางไดแ้ก่ธนาคารพาณิชยแ์ละหน่วยงานของรฐับาล ส่วน
ลกูคา้ของธนาคารพาณชิยส์่วนมากไดแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิและประชาชนทัว่ไป  3.  
ธนาคารกลางท าหน้าที่เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ คอยควบคุมและให้ความ
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ช่วยเหลอืสรา้งความมัน่คงใหแ้ก่ธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนมาก ธนาคารกลางจงึไม่มนีโยบายที่
จะประกอบธุรกจิและหาก าไรแขง่ขนักบัธนาคารพาณชิย ์

    กิจกรรมการเรียนท่ี  8 

 พจิารณาใหเ้หน็ว่าธนาคารกลางแตกต่างจากธนาคารพาณชิยอ์ยา่งไร 

 
11.10   หน้าท่ีของธนาคารกลาง 

โดยทัว่ไปธนาคารกลางของประเทศต่างๆ มหีน้าทีส่ าคญั ดงันี้ 

(1)   เป็นผูอ้อกพนัธบตัรธนาคารหรอืธนบตัร และควบคุมดูแลใหจ้ านวนธนบตัรและ
การใหเ้ครดติมพีอกบัความตอ้งการของธุรกจิต่างๆ  

(2)   เป็นนายธนาคารใหร้ฐับาล โดยท าหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัธนาคารพาณิชย์ ท าใหแ้ก่
ลกูคา้ เช่น รบัฝากเงนิและจา่ยเงนิขององคก์ารรฐับาล ใหร้ฐับาลหรอืรฐัวสิาหกจิกูย้มื ซือ้ตัว๋เงนิ
คลงั และพนัธบตัรรฐับาล เป็นตน้ 

(3)   เป็นตวัแทนรฐับาลทางด้านการเงนิ เช่น ควบคุมการปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศ 
จดัการเกีย่วกบัหนี้สาธารณะ เป็นตน้ 

(4)  เป็นธนาคารของธนาคารพาณิชย ์เช่น รบัฝากเงนิส ารองของธนาคารพาณิชย ์
จดัการหกับญัชรีะหว่างธนาคาร ใหธ้นาคารพาณชิยก์ูย้มืเงนิ เป็นตน้ 

(5)   ควบคุมธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ด าเนินงานถูกต้องตามกฎหมายให้ธนาคาร
ด าเนินธุรกิจด้วยความมัน่คงในการตรวจสอบ ควบคุมการก่อตัง้และการเลิกกิจการของ
ธนาคารพาณชิย ์

(6)   ควบคุมปรมิาณเงนิภายในประเทศตามนโยบายการเงนิ ซึง่เป็นหน้าทีส่ าคญัของ
ธนาคารกลาง ทัง้นี้เพื่อใหอ้ตัราแลกเปลีย่น (exchange rate) เป็นไปอยา่งเหมาะสม 

(7)   รกัษาเงนิส ารองทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 
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11.11   นโยบายการเงิน 

หน้าทีท่ีส่ าคญัประการหนึ่งของธนาคารกลางคอื การควบคุมปรมิาณเงนิในทอ้งตลาด
เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมเีสถียรภาพ ไม่ก่อให้เกิดปญัหาเงนิเฟ้อหรอืเงินฝืด ซึ่งถือว่าเป็น
นโยบายทางการเงนิ 

การควบคุมปรมิาณเงนิภายในประเทศ แบ่งออกไดเ้ป็น 

1.   การควบคมุทางปริมาณ (Quantitative Control)   

       การควบคุมทางปรมิาณ ท าไดโ้ดย 

   (1)   ซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Open Market Operation) 
 เป็นวธิทีีธ่นาคารกลางใชใ้นการเพิม่หรอืลดปรมิาณเงนิสดส ารองของระบบ

ธนาคารโดยท าการซือ้ขายหลกัทรพัยต่์าง ๆ เช่น พนัธบตัรรฐับาล ตัว๋เงนิคลงัและหลกัทรพัย์
อื่นๆ ในตลาดเงนิและตลาดทุน 

 ดงันัน้ถ้ารฐับาลต้องการหดเครดติ รฐับาลจะท าการขายหลกัทรพัย์ (เพื่อ
ยบัยัง้เงนิเฟ้อ) ซึง่เป็นการลดปรมิาณเงนิในมอืของประชาชนและยิง่ถ้าผูซ้ือ้หลกัทรพัยร์ฐับาล
นัน้ ใชเ้งนิทีถ่อนมาจากธนาคารพาณิชยแ์ลว้ จะท าใหธ้นาคารพาณิชยล์ดเงนิฝากได้  เช่น ถ้า
ธนาคารพาณิชยเ์สยีเงนิไป 100 บาท และถ้าอตัราส่วนส ารองตามกฏหมายเท่ากบั 7%  
จ านวนเงนิทีต่้องส ารองจ่ายลูกคา้เท่ากบั 13% จะท าใหธ้นาคารพาณิชยต์้องลดเงนิฝากลงถงึ 
500 ลา้นบาท หรอืลดลงถงึ 5 เท่าของเงนิสดส ารอง     

 ถ้ารัฐบาลต้องการเพิ่มเครดิตรัฐบาลจะท าการซื้อคืนหลักทรัพย์จาก
ประชาชน ธนาคารพาณิชยห์รอืบรษิัทประกนัภยั โดยในการซื้อหลกัทรพัยธ์นาคารกลาง
จ่ายเงนิไปให้ผูข้ายหลกัทรพัยเ์ป็นเชค็ สมมุต ิ 100 ลา้นบาท ผูข้ายหลกัทรพัยก์จ็ะน าเชค็ไป
ฝากธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ มผีลท าใหร้ะบบธนาคารสามารถสรา้งเงนิฝากไดเ้พิม่ 5 เท่าของ
เงนิฝากขัน้แรก 

 (2) วิธีเพ่ิมลดอตัรารบัช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน(Rediscount Rate หรือ Bank Rate) 
 ธนาคารพาณชิยใ์หล้กูคา้กูย้มื โดยการซือ้ลดตัว๋เงนิ (Discount) ถา้ธนาคาร

พาณชิยต์อ้งการขอกูย้มืเงนิจากธนาคารกลางกจ็ะเอาหลกัทรพัยร์ฐับาลมาค ้าประกนัหรอืน าตัว๋
เงนิทีธ่นาคารพาณชิยซ์ือ้ลดมาขายลดกบัธนาคารกลางกไ็ด้ 
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 การซือ้ลดตัว๋เงนิของธนาคารกลางซึง่รบัซือ้ตัว๋เงนิต่อจากธนาคารพาณิชย ์
เรยีกว่า ธนาคารกลางรบัช่วงซือ้ลด โดยธนาคารกลางจะคดิอตัราดอกเบีย้จากธนาคารพาณิชย์
เป็นค่ารบัช่วงซือ้ลด อตัราดอกเบีย้ดงักล่าวนี้ เรยีกว่า “อตัรารบัช่วงซือ้ลด” (Rediscount Rate 
หรอื Bank Rate)  ดงันัน้ถ้าธนาคารกลางเพิม่อตัราช่วงซื้อลดให้สูงกว่าอตัราซื้อลดของ
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์จะไม่ขอกู้จากธนาคารกลางจงึท าให้ธนาคารพาณิชย์ไม่
สามารถขยายเครดติได้เพิม่  แต่ถ้าธนาคารกลางลดอตัรารบัช่วงซือ้ลดให้ต ่ากว่าอตัราซือ้ลด
ของธนาคารพาณิชย ์ ธนาคารพาณิชยจ์ะไดก้ าไรโดยการซือ้ตัว๋แลกเงนิและ ธนาคารพาณิชย์
จะน าตัว๋เงนิมาขายลดใหธ้นาคารกลางมากขึน้ หรอืท าใหธ้นาคารพาณชิยต์อ้งการกูย้มืโดยวธินีี้
มากขึน้ นัน่คอืธนาคารพาณิชยข์ยายเครดติไดเ้พิม่ขึน้ เพราะฉะนัน้การจะเพิม่หรอืลดปรมิาณ
เงนิไดม้ากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัสถานะการณ์ทางเศรษฐกจิ 

 (3) วิธีเพ่ิมลดอตัราส่วนเงินสดส ารองตามกฏหมาย 
 การทีธ่นาคารกลางเปลีย่นแปลงอตัราส่วนเงนิสดส ารองตามกฏหมายจะท า

ใหป้รมิาณการใหกู้ย้มืและลงทุนของธนาคารพาณชิยเ์ปลีย่นแปลงไปดว้ย 
 ถ้าลดอตัราส่วนส ารองตามกฏหมาย จะท าใหส้ ารองส่วนเกนิเพิม่ขึน้และ

ขยายเครดติไดม้ากขึน้ 
 แต่ถ้าเพิม่อตัราส่วนเงนิสดส ารองตามกฎหมาย จะท าให้ส ารองส่วนเกนิ

ลดลง ท าใหข้ยายเครดติไดน้้อยลง 
2.   วิธีการควบคมุเครดิตเฉพาะอย่างและการควบคมุคณุภาพ (Selective Control 

and Qualitative Control) 
 การควบคุมการให้เครดติ โดยมเีงื่อนไขว่า การใหเ้ครดติบางประเภทจะต้อง

ปฏบิตัอิยา่งไร การควบคุมการใหเ้ครดติวธินีี้ไดแ้ก่ 

 (1)  การควบคมุเครดิตเพ่ือการเกง็ก าไรหรือเพ่ือซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 เพื่อขจดัการให้กู้ยมืเพื่อน าเงนิไปเสี่ยงหาก าไรโดยการซื้อขายหลกัทรพัย์ 

นักเกง็ก าไรจะท าการเกง็ก าไรจากการซือ้หลกัทรพัยใ์นตอนนี้แลว้ขายในอนาคต  (เช่นถ้าคาด
ว่าราคาหลกัทรพัยเ์พิม่ขึน้ จะท าใหม้กีารซือ้หลกัทรพัยไ์ว้) ฉะนัน้นักเกง็ก าไรทีม่ทีุนไม่พอกจ็ะ
ท าการกู้ โดยเอาหลกัทรพัยน์ัน้มาค ้าประกนัการกู้ ดงันัน้ถ้าธนาคารกลางไม่ต้องการใหม้กีาร
เกง็ก าไรกจ็ะก าหนด “เงนิมดัจ า (Margin Requirement) ใหสู้งขึน้ เช่นเงนิมดัจ า 70% หมายความ
ว่า เมือ่ต้องการจะซือ้หลกัทรพัย์ ผูกู้้ต้องใหเ้งนิของตนเอง 70% และกู้จากธนาคารพาณิชยไ์ด้
เพยีง 30% เท่านัน้ 
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 นัน่คอืถ้าต้องการจะจ ากดัการใหกู้้ยมืเพื่อเก็งก าไร ธนาคารพาณิชยก์็จะ
เพิม่เงนิมดัจ า (Margin Requirement) ใหส้งูขึน้ สมมตุ ิ80% ท าใหกู้จ้ากธนาคารได ้20% เป็นตน้ 

 “เงนิมดัจ า (Margin Requirement)” หมายถงึสดัส่วนของราคาขายของ
หลกัทรพัยซ์ึ่งธนาคารพาณิชยแ์ละนายหน้า หรอืผู้มอีาชพีเกี่ยวกบัการซื้อขายหลกัทรพัยจ์ะ
ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหกู้ย้มืเงนิจากธนาคารกลางได้ 

 (2) การควบคมุเครดิตเพ่ือการบริโภค  
 วธินีี้จะใชก้บัการกู้ยมืเพื่อซือ้สนิคา้ทีม่คีวามทนทานและมีการจ าหน่ายโดย

การผ่อนช าระ เหตุทีธ่นาคารกลางต้องจ ากดัเครดติเพื่อการบรโิภคเพราะอุปทานของสนิคา้มี
จ ากดั  ผูท้ีข่ายสนิคา้แบบผ่อนส่งมกัจะมทีุนหมนุเวยีนไมพ่อจงึตอ้งกูธ้นาคารพาณชิยม์าด าเนิน
กจิการ ซึง่ถา้ธนาคารกลางต้องการจ ากดัเครดติการบรโิภค กท็ าไดโ้ดยก าหนดวงเงนิที่จะจ่าย
ครัง้แรกใหส้งูหรอืก าหนดจ านวนงวดทีจ่า่ยใหน้้อยลง 

 (3) การควบคมุเครดิตเพ่ือการก่อสร้างหรือการซ้ืออาคาร 
 ท าโดยก าหนดจ านวนเงนิสูงสุดที่ธนาคารพาณิชยจ์ะให้กู้เพื่อไปใช้ในการ

ก่อสรา้งหรอืซือ้อาคาร หรอืก าหนดราคาใชค้นื และเงื่อนไขในการใชค้นืเงนิกู้ ธนาคารกลางท า
การควบคุมเเครดติเมือ่เกดิภาวะเงนิเฟ้อหรอืมสีงคราม เพื่อไม่ใหร้าคาสนิคา้ต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
ก่อสรา้งตลอดจนแรงงานสงูขึน้ เน่ืองจากอุปทานของปจัจยัทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งน้อยกว่าอุปสงค ์

 (4)   การควบคมุเครดิตโดยวิธีการขอร้องอย่างกนัเอง (Gentleman’s Agree -
ment) หรือวิธี “ช้ีชวนทางศีลธรรม” (Moral Suasion) 

เป็นวธิทีี่ธนาคารกลางขอรอ้งไม่ให้ ธนาคารพาณิชยป์ฏบิตักิารอย่างหนึ่ง
อย่างใดที่ธนาคารกลางไม่มนีโยบายใหป้ฏบิตัิ โดยชี้ชวนใหธ้นาคารพาณิชยเ์หน็ผลเสยี ถ้า
ธนาคารพาณิชย์ไม่ร่วมมอืธนาคารกลางจะไม่ให้ความช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์ เวลาที่
ตอ้งการกูจ้ากธนาคารกลาง 

    กิจการรมการเรียนท่ี  9 

อธบิายมาตรการของธนาคารกลางทีจ่ะควบคุมปรมิาณเงนิภายในประเทศ 
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แบบฝึกหดัท้ายบท 

ใหเ้ลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด 
1.  ปญัหาทีเ่กดิขึน้ของสงัคมทีใ่ชข้องต่อของ (Barter society) คอื 
     1.  จะตอ้งมคีวามตอ้งการทีต่รงกนั           2.  ปญัหาของการคา้ทีข่ยายตวัชา้ 
     3.  ปญัหาของการก าหนดอตัราแลกเปลีย่น 4.  ปญัหาทีส่นิคา้บางอยา่งแบ่งแยกไมไ่ด ้ 
     5.  ถูกทุกขอ้ 

2.  การทีเ่งนิมอีทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงของระดบัราคา แสดงว่าเงนิท าหน้าทีใ่นดา้น  
     1.  หน้าทีอ่นัมสีภาพนิ่ง (Static Function)    
     2.  เป็นมาตรฐานทีใ่ชว้ดัมลูค่า (Standard of Value)  
     3.  หน้าทีอ่นัมสีภาพเคลื่อนไหว (Dynamic Function)  
     4.  เป็นเครือ่งสะสมมลูค่า (Store of Value)  
     5.  เป็นสื่อในการแลกเปลีย่น (Medium of Exchange)  

3.  ปจัจยัส าคญัทีก่ าหนดความปรารถนาทีจ่ะถอืเงนิไวเ้พื่อใชจ้า่ยประจ าวนั (Transaction  
    Motives) คอื 
    1.  อตัราดอกเบีย้                 2.   ระดบัราคาสนิคา้ 
    3.  อายขุองบุคคล                4.  รสนิยมของบุคคล          5.  ระดบัรายได ้

4.  จากทฤษฎปีรมิาณเงนิ MV = PT   ถา้  V   และ  T  ไมเ่ปลีย่นแปลง เมือ่ปรมิาณเงนิ 
    เพิม่ขึน้จะมผีลอยา่งไรต่อระดบัราคา 
     1.  ระดบัราคาไมเ่ปลีย่นแปลง      2.  ระดบัราคาเพิม่ขึน้ 
     3.  ระดบัราคาลดลง                  4.  ระดบัราคาลดลงก่อนแลว้เพิม่ขึน้ในภายหลงั 
     5.  ไมอ่าจสรปุผลทีเ่กดิขึน้ 

5.  ความตอ้งการถอืเงนิไวเ้พื่อเกง็ก าไร (Speculative Motives) ถูกก าหนดโดย 
     1.  ระดบัรายได ้               2.  อตัราดอกเบีย้          3.  อตัราการเสีย่ง 
     4.  ภาวะสงคราม              5.  ระดบัอุปสงคร์วม 
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6.  ถา้ลกูคา้ของธนาคารพาณิชยถ์อนเงนิฝากจากธนาคาร 30,000 บาท ในขณะทีธ่นาคาร    
     พาณชิยต์อ้งด ารงเงนิสดส ารองตามกฎหมายเท่ากบั 5 % และเงนิสดเกบ็ส ารองไวเ้พื่อ 
     จา่ยแก่ลกูคา้ 15 % จะมผีลใหป้รมิาณเงนิในระบบเศรษฐกจิ  
     1.  เพิม่ขึน้ 30,000 บาท        2.  ลดลง 150,000 บาท     3. ไมเ่ปลีย่นแปลง  
     4.  เพิม่ขึน้ 150,000 บาท      5.  ลดลง  30,000 บาท 

7.  การขยายเครดติของธนาคารพาณชิย ์จะท าไดม้ากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั 
 1.  ปรมิาณเงนิสดทีธ่นาคารตอ้งเตรยีมจา่ยใหล้กูคา้ 

     2.  ปรมิาณความตอ้งการถอืเงนิสดของประชาชน 
     3.  ปรมิาณเงนิทีใ่ชห้มนุเวยีนในระบบเศรษฐกจิ 
     4.  อตัราส่วนเงนิสดส ารองตามกฎหมายทีธ่นาคารกลางก าหนดใหธ้นาคารพาณชิย ์
          ตอ้งเกบ็ส ารองไว ้                         
     5.  ถูกทุกขอ้ 

8.  ถา้ตอ้งการใชน้โยบายการเงนิเพื่อใหป้รมิาณเงนิเพิม่ขึน้ สามารถท าไดโ้ดย  
     1.  เพิม่ค่าใชจ้า่ยของรฐับาล     
     2.  เพิม่ภาษ ี   
     3.  ขายหลกัทรพัยห์รอืพนัธบตัรรฐับาล  
     4.  เพิม่อตัราเงนิสดส ารองตามกฎหมายของธนาคารพาณชิย ์ 
     5.  ลดอตัรารบัช่วงซือ้ลดตัว๋เงนิของธนาคารกลาง 

9.  อตัรารบัช่วงซือ้ลดตัว๋เงนิ (Rediscount rate) ทีธ่นาคารกลางก าหนดหมายถงึ 
     1.  อตัราส่วนลดสงูสุดทีธ่นาคารพาณชิยจ์ะคดิจากลกูคา้ 
     2.  อตัราส่วนลดทีธ่นาคารกลางคดิจากประชาชนทีน่ าตัว๋เงนิมาขาย 
     3.  อตัราส่วนลดทีธ่นาคารกลางคดิจากธนาคารพาณชิยท์ีน่ าตัว๋เงนิมาขาย 
     4.  อตัราเงนิสดส ารองตามกฎหมาย 
     5.  อตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีธ่นาคารกลางคดิใหธ้นาคารพาณชิย ์

10.  ถา้ตอ้งการส่งเสรมิการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัควรเลอืกใชม้าตรการใด 
      1.  เพิม่ระยะเวลาผ่อนช าระหนี้                  2.  ก าหนดราคาขัน้สงูของทีอ่ยูอ่าศยั 
      3.  ส่งเสรมิการลงทุนจากต่างประเทศ          4.  ลดอตัรา Margin Requirement 
      5. เพิม่อตัราการจา่ยเงนิสดทีช่ าระครัง้แรกในสญัญาซือ้ขาย 


