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 การสรางเงินอยางตอเนื่องโดยธนาคารหลายๆ แหง 

 กระบวนการที่เกิดในทางตรงกันขาม : การหดตัวอยางตอเนื่องของปริมาณเงิน 

ทําไมสูตรที่ใชคํานวณการสรางเงินฝากจึงเปนสูตรที่งายเกินไป 

ตอบคําถาม : การเกิด Bank Run ในเอเชีย 

ความจําเปนที่ตองมีนโยบายการเงิน 

 

รูป/ภาพ กระแสหมุนเวียนวงกลมท่ีเคยกลาวถึงในบทตนๆ มีสวนหนึ่งที่ระบุวาเปน “ระบบการเงิน 

(financial system)” ในสวนของมุมบนทางซายมือของรูป (ตัวอยาง เชนในรูปที่ 3-1) เงินออมจะไหลเขาไปในระบบนี้

และมีเงินลงทุนไหลออกมา เปนส่ิงที่เห็นไดชัดวาจะตองมีอะไรเกิดขึ้นภายในระบบการเงินที่จะสงผานการออมให

กลับไปเปนการลงทุน และในบทนี้จะเปนบทที่จะอธิบายวามีอะไรเกิดขึ้นบางภายในระบบการเงินนั้น 

 มีเหตุผลอื่นที่มีความสําคัญเทาเทียมกันที่บงชี้วา เราจําเปนตองศึกษาระบบการเงิน กลาวคือ รัฐบาลนั้น

สามารถควบคุมอุปสงครวมไดอยางมีนัยสําคัญ โดยการใชนโยบายการเงิน (monetary policy) ซึ่งโดยแทจริงแลว

ในขณะปจจุบันมีหลายๆ คนเห็นวา นโยบายการเงินเปนเครื่องมือที่ใชในการรักษาเสถียรภาพที่สําคัญมากกวา
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นโยบายคลัง ถาเราจะทําความเขาใจวานโยบายการเงินนั้นดําเนินการอยางไร (เนื้อหาของบทที่ 9 และ 10) แลว 

ประการแรกเราจะตองทําความเขาใจกับระบบการธนาคารและการเงิน เม่ือจบบทนี้แลวทานจะมีความเขาใจเร่ือง

ดังกลาว 

 
ประเด็น : การเกิด “Bank Run” ครั้งที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตรเกิดจากสาเหตุใด 

 

เร่ิมตนที่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมป 2540 หลังจากนั้นการต่ืนตระหนกเก่ียวกับระบบการเงินไดเกิดขึ้นอยาง

ตอเนื่อง และรุกรามไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไดชื่อวาเปน “เสือเศรษฐกิจ” ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตซึ่งไดแก

ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเกาหลีใต นักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศขาดความเชื่อม่ัน

ในเงินตรา ตลาดหลักทรัพยและระบบธนาคารของประเทศเหลานี้ ซึ่งไดเติบโตอยางรวดเร็วมากติดตอกันมาเปนเวลา

หลายป ในเดือนตุลาคม ฮองกง ซึ่งเปนเสาหลักของความเข็มแข็งทางการเงินของภูมิภาคยังโอนเอนไดรับผลกระทบ 

 มีหลายๆ คนที่เฝาดูเหตุการณบอกวาส่ิงที่เห็นเปนเหมือนการเกิด bank runs ที่ขยายวงกวางขึ้นเร่ือยๆ 

และเกิดอยางตอเนื่อง – เปนเหตุการณที่เกิดเม่ือผูฝากเงินตกอกตกใจเก่ียวกับความปลอดภัยของเงินที่ฝากไว และ

รีบเรงเขาไปถอนเงินฝากคืน นักลงทุนเร่ิมการถอนเงินจากธนาคารในประเทศไทยกอน และนําเอาออกจากประเทศ

ไทย ตอจากน้ันก็เปนการถอนเงินจากธนาคารและนําเงินออกจากประเทศมาเลเซีย และตอไปยังประเทศอื่นๆ ใน

ภูมิภาคความหายนะอยางใหญหลวงทางการเงินเหลานี้ทําใหประเทศตางๆ ทั้งภูมิภาคตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่สาหัสมาก ดวยเหตุผลหลายๆ ประการดวยกัน 

 ประการแรก ธนาคารจํานวนมากเร่ิมจะลม และจะทําใหผูฝากเงินจํานวนมากไดรับความเสียหาย ในระบบ

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยม มีธุรกิจตางๆ เกิดขึ้นใหม และเลิกกิจการไดในแตละวัน และไมมีผูใดนอกจากผูที่อยูใกลชดิจะ

สังเกตเห็นหรือรับรู เม่ือกิจการใดกิจการหนึ่งลมละลายตองเลิกกิจการไป เจาของกิจการ หรือผูถือหุนก็จะสูญเสียเงิน 

และคนงานก็จะตกงานไป ทั้งนี้อาจมีขอยกเวนสําหรับกิจการขนาดใหญ และทุกอยางก็ส้ินสุดลง 

 แตสําหรับธนาคารแลว สถานการณที่แตกตางไป ถาเราทํากับธนาคารเหมือนกิจการอื่นๆ ผูฝากเงินก็จะ

เสียเงินไป เม่ือใดก็ตามที่ธนาคารตองเลิกกิจการ ซึ่งก็เปนส่ิงที่เลวรายมากแลว แตอันตรายที่แทจริง จะเกิดขึ้นเม่ือ

เกิด bank run กับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ดวยเหตุผลที่เราจะไดเรียนกันในบทนี้ เม่ือเกิดเหตุการณนั้นขึ้น ธนาคาร

อื่นๆ ที่เหลืออีกเกือบทั้งหมด จะไมสามารถคงอยูตอไปได และจะถูกบังคับใหตองปดบริการไปดวยเชนกัน 

 ที่เลวรายกวาคือ โรคนี้เปนโรคติดตอที่รายแรง ถาครอบครัวหน่ึงไดยินวาเพื่อนบานท่ีอยูขางๆ นั้น สูญเสีย

เงินที่อดออมมาทั้งชีวิตไป เพราะวาธนาคารที่เขาฝากเงินตองเลิกกิจการ ก็มีความเปนไปไดสูงที่ครอบครัวที่ไดยิน

เร่ืองนั้น จะรีบเดินทางไปยังธนาคารของตัวเองและรีบถอนเงินฝากของตัวเอง เหตุการณนี้คือ ส่ิงที่เกิดขึ้นจริง ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2540 และ 2541 ความตระหนกตกใจนี้เปนโรคติดตอขยายจากประเทศหนึ่งไปยัง

ประเทศอื่น เม่ือนักลงทุนพยายามปกปองตัวเองและนําเงินออกจากประเทศ ตัวอยางอีกเร่ืองคือ เม่ือรัสเซียไม

สามารถจะชําระคืนเงินที่กูมาบางจํานวน/รายการไดในเดือนสิงหาคม 2541 ความตระหนกตกใจก็แพรขยายไปท่ัว

ทวีปอเมริกาใต  และแมแตในตลาดการเงินในอเมริกาบางแหงก็ถูกกระทบเชนกัน 

 ประการสุดทาย แตไมใชเร่ืองสําคัญที่นอยที่สุด ผลผลิตของอุตสาหกรรมธนาคารของประเทศใดประเทศ

หนึ่ง ก็คือ อุปทานของเงินหรือปริมาณเงิน (money supply) ซึ่งเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของอุปสงครวม – ซึ่งเราจะ

ไดเรียนกันในบทตอไป เพราะวาวิกฤตการเงินที่เกิดในแตละประเทศทําใหอุตสาหกรรมการธนาคารหดตัวลง และ

เปนสาเหตุทําใหอุปทานของเงินหรือปริมาณหดตัวลงคือ ซึ่งเปนผลทําใหแตละประเทศตกเขาสูภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
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เศรษฐกิจหรือประเทศซึ่งคุนเคยกับการขยายตัวในอัตรารอยละ 6 ถึง 8 ตอป ตองพบวาตัวเองตองหดตัวอยาง

ทันทีทันใด เหตุการณที่เกิดขึ้นนี้นั้นไดวาเปนวิกฤตเศรษฐกิจที่รายแรงท่ีสุด นับต้ังแตการเกิดเศรษฐกิจตกต่ําอยาง

รุนแรงในชวงทศวรรษ 2473 เปนตนมา 

 
ธรรมชาติของเงิน 

 
เงินเปนส่ิงที่ผสมกลมกลืนเขากับการดํารงชีวิตประจําวันของเรา จนกระท่ังเราลืมและไมไดซาบซึ้งกับส่ิง

ตางๆ ที่เงินทําใหเกิดมีขึ้นมา คิดวาส่ิงตางๆ มีเองเกิดขึ้นมาไดเอง แตเงินไมใชส่ิงที่เกิดมีตามธรรมชาติ เงินนั้นเปน

เหมือนส่ิงของ คือ เราตองประดิษฐ/สรางขึ้นมา 

 วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําใหคนรูคุณคาวา การแลกเปล่ียนโดยใชเงินตราเปนส่ือนั้น ก็คือ การใหนึกภาพวา อะไรจะ

เกิดขึ้น ถาไมมีเงินเพื่อใชในการแลกเปล่ียน 

 
การแลกเปล่ียนโดยตรงและการใชเงินตราในการแลกเปล่ียน 
 
ภายใตระบบการแลกเปล่ียนโดยตรง ถาเกษตรกรวินัย ปลูกขาว แตมีความปรารถนาจะกินทุเรียน เขาจะตองตามหา

เกษตรกรที่ปลูกทุเรียน สมมติวาช่ือรังสรรค ซึ่งมีความตองการขาว ถาเกษตรกรวินัย หาคนที่มีทุเรียนและมีความ

ตองการขาวเจอ (ซึ่งนักเศรษฐศาสตรสมัยแรกๆ เรียกวา การบังเอิญซํ้าซอน-double coincidence of wants) วินัยจึง

ทําการแลกเปล่ียนได ขบวนการดังกลาวนี้เปนเร่ืองงายหรือไม  ใหทานลองนึกภาพดูวาเกษตรกรวินัยจะมีความ

ยุงยากแคไหน ถาเขาจะตองตามหาผูผลิตอื่นๆ ที่มีความตองการตรงกัน สําหรับสินคาที่เขาตองการบริโภคใน 1 

อาทิตย ซึ่งพอจะคาดเดาไดวา คงจะเปนเร่ืองยากที่จะเจอคนท่ีมีความตองการตรงกันพอดี นั้นคือ เกษตรกรวินัย

อาจจะไมไดทุเรียน และรังสรรคอาจจะไมไดขาว ที่อาจจะเลวรายไปกวานั้นคือ วินัยอาจจะเสียเวลาไปมากมายกับ

การหาผูที่จะแลกเปล่ียนสินคาดวย และทําใหเหลือเวลาท่ีปลูกขาวไดนอยลง ดังนั้นพอจะสรุปไดวา 

 

 เงินนั้นเปนจารบี หรือน้ํามันหลอล่ืนที่ทําใหกงลอของการแลกเปล่ียนเคล่ือนไปได และทําให 

เศรษฐกิจโดยรวมมีผลิตภาพมากขึ้น 

 

 ภายใตระบบการเงิน (ระบบที่ใชเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน) เกษตรกรวินัยเอาขาวไปขายเพื่อใหได

เงินมา ซึ่งตามความจริงนั้นเขาไมไดตองการเงิน เพื่อเอาไวบริโภคแตเขาตองการส่ิงที่เงินจะซ้ือได เงินทําใหการหา

ส่ิงของตางๆ มาใชของวินัยงายขึ้นมาก ตามตัวอยางขางตนคือ เพียงแตหาเกษตรกรที่ปลูกทุเรียน และตองการเงิน 

ดวยเหตุนี้ การแลกเปล่ียนโดยใชเงินตรา(เปนส่ือกลาง) จึงเขาไปแทนที่การแลกเปล่ียนโดยตรง ต้ังแตในระยะแรกๆ 

ของอารยะธรรม จะมีเฉพาะในสถานการณที่เปนพิเศษเทานั้น เชน การเกิดสงคราม หรือ การเกิดเงินเฟออยางรุนแรง 

ที่มีการนําเอาการแลกเปล่ียนโดยตรงมาใช 
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คํานิยามของเงนิทางทฤษฎี 
 

การแลกเปล่ียนโดยใชเงินเปนส่ือ ทําใหเกิดมีทางเลือกที่นอกเหนือจากการแลกเปล่ียนโดยตรงขึ้น ดวยระบบการ

แลกเปล่ียนโดยใชเงิน ทําใหคนสามารถนําเงินไปแลกกับสินคาไดเม่ือใดก็ตามท่ีเขาตองการซื้อส่ิงของซักอยาง และ

นําสินคาไปแลกกับเงินเม่ือตองการจะขายส่ิงของ แตเขาจะไมแลกสินคาของเขาโดยตรงกับสินคาอื่น ขบวนการนี้เปน

การกําหนด/นิยาม บทบาทที่สําคัญของเงิน คือ เปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน (medium of exchange) แตเม่ือเงิน

ไดรับการยอมรับวาเปนส่ือกลางแลกเปล่ียนแลว ส่ิงใดก็ตามที่ถูกใชเปนเงิน ก็จะทําหนาที่อื่นๆ ดวยเชนกัน หนาที่

ประการที่หนึ่ง คือ จะเปนหนวยของการนับ (The unit of  account) นั่นคือ เปนหนวยมาตรฐาน/กลางของการ

กําหนดราคา ดังนั้น ถาประชาชนของชาวเกาะแหงหนึ่ง ใชมะพราวเปนเงินก็จะเปนส่ิงที่ไมถูกตองถาพวกเขาจะ

กําหนดราคาโดยใชหนวยเปนเปลือกหอย 

 เงิน อาจถูกนําไปใชเปนเคร่ือง เก็บ/สะสม/รักษา มูลคา(a store of value) ถาเกษตรกรวินัยขายขาวออกไป 

ไดมูลคามากกวาที่เขาตองการจะใชออกไปทันทีทันใด เขาจะพบวาเปนส่ิงที่สะดวกที่เขาจะเก็บ/สะสมสวนตางนั้นไว

ชั่วคราวในรูปของเงิน เขาทราบดีวาเขาสามารถจะขายเงินออกไปเพื่อใหไดสินคามาอยางสะดวกงายดายในภายหลัง 

ในขณะท่ีที่ดิน ทอง หรือเคร่ืองเก็บรักษามูลคาอื่นๆ ไมสามารถจะทําไดสะดวกเทา และแนนอนวาถาการเก็บเงินนั้น

ไมไดดอกเบี้ยและเกิดมีเงินเฟอในอัตราสูง เขาอาจจะตัดสินใจที่จะลดความสะดวกสบายของการถือเงิน และเก็บ

รักษาความม่ังค่ังของเขาไวในรูปอื่น แทนการถือเงินที่กําลังซื้อลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นการเก็บสะสมมูลคาจึงเปนบทบาท

อีกประการหน่ึงของเงิน 

 เพราะวาอาจมีบางกรณีที่เงินไมใชเคร่ืองเก็บสะสมมูลคาที่ดี และเพราะวาอาจมีสินคาประเภทอื่นที่เปน

เคร่ืองเก็บสะสมมูลคาที่ดี เราจึงไมรวมหนาที่ในการเก็บสะสมมูลคาไวเปนสวนหนึ่งของคํานิยามของเงินตามทฤษฎี

ของเรา แตเราจะกําหนดงายๆ วา “เงิน” คืออะไรก็ไดที่ใชเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน (the medium of exchange)  

 
อะไรที่ใชเปนเงินไดบาง 
 
นักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตรสามารถใหการเปนพยานไดวา มีวัตถุแปลกๆ มากมายท่ีถูกมาใชเปนเงินใน

ชวงเวลาและสถานท่ีแตกตางกัน ตัวอยางเชน วัว ควาย กอนหินตางๆ แทงขนม บุหร่ี หนังหัวของนก ฟนปลาโลมา 

หรือแมแตหางยีราฟก็เคยถูกนํามาใชเปนเงิน 

 ในสมัยโบราณ/บรรพกาล หรือในสังคมที่มีความเปนอยูอยางงายๆ ยังไมมีกฎระเบียบ สถาบันที่ซับซอนนั้น

มีการนําสินคามาใชเปนเงิน และสินคาที่นํามาใชเปนเงินมักมีคาอยูในตัวเอง ตัวอยางเชนปศุสัตว ถาไมนํามาใชเปน

เงิน ก็สามารถนําไปฆา และนํามาเปนอาหารได บหุร่ีสามารถนําไปสูบไดเปนตน แตสินคาที่เปนเงินนี้ (commodity  

money) โดยทั่วไปมักจะพบกับปญหาที่รุนแรงหลายประการ เพื่อจะใชเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนสินคานั้นจะตอง

แบงเปนสวนยอยๆ ได ส่ิงนี้เองทําใหการใชปศุสัตวเปนเงินเปนทางเลือกที่ไมสูดีเทาไร เพราะแบงเปนสวนยอยๆ ไมได 

ถาแบงแลวไมรูวาจะทําใหสวนที่เหลือมีชีวิต หรือจะทําใหสดอยูเสมอไดอยางไร เงินนั้นจะตองมีรูปรางลักษณะ

เหมือนกัน หรืออยางนอยที่สุด คุณภาพก็จะตองระบุไดงาย ซึ่งสวนไหนที่คุณภาพลดลงไป ก็สามารถจะบอกไดเพื่อ

จะไดนําคุณภาพที่เทาเทาเทียมกันมาทดแทนได คุณสมบัติขอนี้เองที่ทําใหหนังหัวของนกหัวขวานไมเคยถูกนํามาใช

เปนเงินอยางกวางขวางเลย ส่ิงที่จะนํามาใชเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน จะตองเก็บรักษาได และมีความคงทน ซึ่ง

เปนคุณลักษณะท่ีสรางปญหาใหแกการนําเอาแทงขนมมาใชเปนเงิน ประการสุดทาย เพราะวาคนจะตองนําเงินไป 
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และเก็บเงินในที่ตางๆ ดังนั้นเงินจะตองมีลักษณะเปนส่ิงที่กะทัดรัด นั่นคือ เงินจะตองมีมูลคาสูง เม่ือพิจารณาเทียบ

กับขนาด และนํ้าหนัก 

 ดวยคุณลักษณะที่พึงประสงคตางๆ ของเงินขางตน จึงเปนส่ิงที่มีเหตุผลที่มีการใชทอง และ(โลหะ)เงิน ถูก

นํามาใชเปนเงิน ต้ังแตมีการพบเหรียญเปนคร้ังแรกเมื่อประมาณ 2500 ป มาแลว เพราะวาโลหะท้ังสองมีมูลคามาก 

มีกําลังซ้ือมากและสามารถพกพาไปยังที่ตางๆ โดยไมมีน้ําหนักมาก นอกจากนั้นทองยังสามารถเก็บรักษาได 

สามารถแบงเปนยอยๆ ได (โดยไมลําบากนัก) และสามารถระบุคุณภาพได (ซึ่งอาจจะยุงยากเล็กนอย)   

 จากคุณสมบัติที่พึงประสงคตางๆ นี้ ทําใหกระดาษ นาจะเปนส่ิงที่ใชไดเปนเงินไดดีกวา คนจีนนั้นประดิษฐ

เงินกระดาษขึ้นมาใชต้ังแตศตวรรษที่ 11 และมารโคโปโล ก็นําแนวคิดนี้กลับมาที่ยุโรป เพราะวาเราสามารถจะพิมพ

จํานวนอะไร(เทาใด)ก็ได ลงบนกระดาษ ดังนั้นเราสามารถทําเงินกระดาษในจํานวนยอยๆ อยางไรก็ได และคนก็

สามารถจะนําหรือพกพาเงินกระดาษจํานวนมากๆ ไปที่ไหนก็ไดโดยไมมีน้ําหนักมากและกะทัดรัด นอกจากนั้นเงิน

กระดาษยังเก็บรักษางายๆ และดวยความฉลาดของคนเราก็สามารถทําใหมันปลอมแปลงไดยาก 

 อยางไรก็ตาม เงินกระดาษไมสามารถนําไปใชเปนสินคาได ทั้งนี้เพราะวามูลคาตอหนึ่งหนวยพื้นที่ (เชน ตอ

หนึ่งตารางนิ้ว) ที่สามารถจะนําไปใชทําประโยชนอยางอื่นนั้นนอยมาก เงินกระดาษถาหากมีการยกเลิกการใชบางที

อาจนําไปทําส่ิงของอยางอื่นได เชน ทํากระดาษติดผนัง ทํากระดาษหอของ แตการใชประโยชนเหลานี้ ยังมีมูลคา

นอยมาก หรือเปนมูลคาเพียงเส้ียวหน่ึงของมูลคา เม่ือใชทําเปนเงิน หรืออีกนัยหนึ่ง กระดาษท่ีนํามาทําเปนเงินมีคา

ไมมากนัก ดังนั้น เงินกระดาษจึงเปนส่ิงที่เราเรียกวา “fiat money” ซึ่งเปนเงินที่รัฐบาลออกมาใหประชาชนใช โดยไม

มีทุนสํารอง เม่ือพิจารณาวาเปนสินคา หรือเปนกระดาษแลวจะมีคานอย แตจะมีมูลคา หรือจะรักษาคาของมันไวเม่ือ

ถูกใชเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียน ทั้งนี้เพราะประชาชนมีความเช่ือถือวา ผูออกหรือผูพิมพเงินกระดาษจะรับรอง/

รับผิดชอบเงินที่พิมพออกมานั้น และจะจํากัดจํานวนการพิมพ 

 ในยุคใหมนี้เงินในทุกประเทศมีลักษณะเปน fiat money เกือบทั้งหมด รวมทั้งในประเทศไทย ถาทานพลิกดู

ธนบัตร ดานที่มีรูปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใตคําที่เขียนวา รัฐบาลไทย จะมีตัวหนังสือขนาดเล็ก “ธนบัตร

เปนเงินที่ชําระหน้ีไดตามกฎหมาย” ในธนบัตรแตละใบ จะไมมีคําสัญญาที่เขียนไวชัดเจน หรือเขียนเปนนัยวา รัฐบาล

จะแลกเปล่ียนธนบัตรกับส่ิงอื่นๆ ธนบัตรใบละ 100 บาท สามารถจะเปล่ียนเปนธนบัตรใบละ 50 บาทสองใบ หรือใบ

ละ 20 บาท 5 ใบ แตไมสามารถเปล่ียนเปน(โลหะ) เงิน หรือทอง หรือสินคาชนิดอื่นๆ ได 

 ทําไมคนจึงถือแผนกระดาษเหลานั้นไว การถือไวก็เพราะวาเขารูวาคนอื่นๆ เต็มใจที่จะรับเงินกระดาษไว 

เพื่อแลกกับส่ิงของที่มีมูลคาอยูในตัวของมันเอง-เชน อาหาร เส้ือผา หนังสือ รองเทา ฯลฯ ถาความเชื่อถือเหลานั้น

หมดไปเม่ือใด ธนบัตรไมวาจะเปนใบละเทาไรก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะทําหนาที่เปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนไดอีก

ตอไป จะกลายเปนกระดาษท่ีไมมีคาใดๆ (อันที่จริงแลวสถานการณนี้เกือบจะเกิดขึ้นกับเงินรูเปย ของอินโดนีเซีย ในป 

2540 และ 2541 ซึ่งคาของเงินหายไปประมาณรอยละ 80)  

 แตอยาพึ่งตระหนกตกใจ เหตุการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น ระบบการเงินของประเทศตางๆ ที่เปนอยู

ในขณะปจจุบัน ไดมีวิวัฒนาการมาเปนเวลาหลายรอยปแลว โดยในระยะแรก ระบบที่ใชสินคาเปนเงิน ถูกทดแทน

เงินกระดาษท่ีออกมาโดยมีเงิน หรือทองเต็มจํานวนหนุนอยู ซึ่งเรียกวา full-bodied paper money- เปนเงินกระดาษ

ที่มีโลหะเงินหรือทองเก็บไวในตูนิรภัยของผูออกหนุนอยูเต็มจํานวน-ตอมาเปนเงินกระดาษดังกลาวก็ถูกทดแทนดวย

เงินกระดาษท่ีมีโลหะเงินหรือทองหนุนอยูไมเต็มจํานวน ทายที่สุด จึงมีถึงสภาพท่ีเปนอยูในปจจุบัน คือ เงินกระดาษ

ออกมาโดยไมมีโลหะอะไรหนุนอยูเลย เหมือนกับคนที่กําลังจะวายน้ํา ตอนแรกก็เร่ิมตนดวยการแหยเทาลงไปแตะน้ํา 
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หลังจากนั้นก็คอยๆ หยอนขา และก็ลงไปแชน้ําในสระทั้งตัว คือในแตละขั้นตอน ก็มีการทดสอบกอน และเม่ือพบส่ิงที่

ชอบพอแลวก็ตกลง ดังนั้นจึงไมนาจะเปนไปไดที่ยอนกลับไปเหมือนขั้นตอนระยะแรกๆ อีก 

 
ปริมาณเงินวัดไดอยางไร 

 
เพราะวาปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในระบบ มีความหมายสําคัญมากตอการกําหนดผลิตภัณฑประชาชาติ

และระดับราคา ดังนั้นในขณะใดขณะหนึ่งรัฐบาลจําเปนที่จะตองทราบวามีปริมาณเงินอยูเทาใด จึงเปนเหตุผลที่เรา

จะตองคิดเคร่ืองมือขึ้นมาเพื่อวัดปริมาณเงิน 

 ตามคํานิยามของเงินตามทฤษฎี เราบอกวาเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน แตคํานิยามนี้ก็ไดทําใหเกิด

คําถามยากๆ ขึ้นหลายคําถามเก่ียวกับวาเราจะรวมหรือไมรวมรายการอะไรบางเม่ือเรานับปริมาณเงิน-เปนคําถามที่

ทําใหคํานิยามของปริมาณเงินในทางสถิติเปนประเด็นที่โตเถียงกันมาเปนเวลานาน ในประเทศไทย หรือแมแตใน

อเมริกา ก็มีคํานิยามที่เปนทางการปริมาณเงินอยูหลายคํานิยามดวยกัน มีอยู 2 คํานิยามที่เราจะพบ/อธิบายในสวน

ตอจากน้ีไป 

 รายการหรือสวนประกอบบางตัวเปนส่ิงที่ชัดเจนวาควรรวมเขาเปนปริมาณเงิน เชน ธนบัตรและเหรียญ

กษาปณทั้งหมด แนนอนวาควรนับเปนเงิน แตเปนสวนประกอบสวนนอยเทานั้น ซึ่งเราไมสามารถจะหยุดเพียงเทานี้ 

ถาเราตองการที่จะรวมถึงเคร่ืองมือหลักที่ใชในการชําระคาสินคาและบริการในสังคมปจจุบันของเราอีกชนิดหนึ่ง 

กลาวคือ การชําระคาสินคาและบริการ ที่เปนสวนประกอบสวนมากนั้น ไมไดชําระกันโดยใชธนบัตรหรือโลหะตางๆ 

แตเปนการชําระโดยใชเช็ค 

 การฝากเงินกระแสรายวัน อันที่จริงแลวเปนการบันทึกรายการในบัญชีของธนาคาร มีหลายๆ คนคิดวาเช็ค

เปนเพียงวิธีที่สะดวกที่จะให/จาย ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณไปใหแกผูอื่น ที่จริงแลวไมใช อันที่จริงแลวปริมาณเงิน 

ที่ถืออยูในรูปของเงินฝากกระแสรายวัน มีจํานวนมากกวา ปริมาณธนบัตรและเหรียญมาก ตัวอยางเชน เม่ือทานซ้ือ

เคร่ืองคอมพิวเตอร และจายคาสินคาเปนเช็คจํานวน 35,000 บาท ตัวธนบัตรนั้นเกือบจะไมมีการเปล่ียนมือเลย แต

ในสวนของเช็คนั้น โดยปกติจะถูกสงกลับไปที่ธนาคารของทานท่ีซึ่งมีเงินจํานวน 35,000 บาท ก็จะถูกหักออกจาก

รายการบัญชีของทาน และในขณะเดียวกัน เงินจํานวน 35,000 บาท ก็จะถูกบวกเขาไปในรายการบัญชีของรานคาที่

ขายคอมพิวเตอรใหทาน(ในกรณีที่ธนาคารของทาน กับธนาคารของรานสินคาเปนคนละธนาคารกันก็จะมีการบันทึก

รายการบัญชีมากกวานี้ แตในทํานองเดียวกัน คือทั้งธนบัตรและ เหรียญกษาปณ จะไมมีการเคล่ือนที่เลย) จะเห็นได

วา สินคาและบริการมีการขายออกไปแลวเปนเงิน 35,000 บาท ปริมาณเงินในระบบมีเพิ่มขึ้นแลว 35,000 บาท โดย

ที่จํานวนและมูลคาของธนบัตรและเหรียญกษาปณยังเทาเดิม 

 

เนื่องจากครัวเรือนและธุรกิจทําธุรกรรมเปนจํานวนมากโดยใชเช็ค ดังนั้นจึงเปนส่ิงจําเปนที่ในการใหคํา

นิยามของปริมาณเงินนั้นจะตองรวมยอดเงินฝากกระแสรายวันเขาไปดวย อยางไรก็ตาม การกระทําดังกลาวไมใช

เร่ืองงายๆ ในขณะปจจุบัน เพราะวามีวิธีมากมายท่ีจะจาย/โอนเงินใหแกกันโดยใชเช็ค เงินฝากกระแสรายวันที่พบใน

กิจกรรมของธนาคารพาณิชยเปนส่ิงที่เราคุนเคยมากที่สุด แตในปจจุบันคนจํานวนมากสามารถจะเขียนเช็คจากเงิน

ฝากออมทรัพยได ในอเมริกาคนสามารถจะเขียนเช็คจากบัญชีเงินฝากในเครดิตยูเนี่ยน สหกรณออมทรัพย กองทุน

รวม จากนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย และอื่นๆ ไดดวย 
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คํานิยามตางๆ ที่เกี่ยวกับปริมาณเงินที่ใชอยูในประเทศไทย 
 

คํานิยามตางๆ ที่เก่ียวกับปริมาณเงินที่ใชอยูในประเทศไทยมีดังนี้ 

 ฐานเงิน (MB) ประกอบดวย ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่หมุนเวียนอยูในฐานะระบบเศรษฐกิจ (ไมรวมที่

อยูในมือรัฐบาล) และเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไวกับธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.)  

 ปริมาณ (M1) หรือ ปริมาณเงินตามความหมายแคบ หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่หมุนเวียนอยู

ในระบบเศรษฐกิจ (ไมรวมที่อยูในมือของรัฐบาลและธนาคารพาณิชย) และเงินฝากเผ่ือเรียกของธุรกิจ ครัวเรือน 

รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลทองถ่ิน และสถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชยที่ฝากที่ระบบธนาคารพาณิชย 

 ปริมาณเงิน (M2) หรือ ปริมาณเงินตามความหมายกวาง หมายถึง ปริมาณเงิน M1 และเงินฝากที่มีสภาพ

คลองก่ึงเงินสด หรือเรียกกันวา Quasi-Money ไดแก เงินออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากประเภทอื่นๆ ของ

ธุรกิจ ครัวเรือน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลทองถ่ิน และสถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชยที่ฝากที่ระบบธนาคาร

พาณิชย 

 ปริมาณเงิน (M2a) หรือ ปริมาณเงินตามความหมายกวางขึ้นกวาปริมาณเงิน M2 โดยไดรวม ปริมาณเงิน 

M2 กับต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทเงินทุนรับฝากจากธุรกิจ ครัวเรือน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลทองถ่ิน และสถาบันการเงินอื่น

ที่ไมใชบริษัทเงินทุน 

ปริมาณ (M3) หรือ ปริมาณเงินตามความหมายกวางที่สุด ประกอบดวย ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่

หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ (ไมรวมที่อยูในมือของรัฐบาลและสถาบันการเงิน) และเงินฝากทุกประเภทของ

สถาบันการเงินทุกประเภทในประเทศที่รับฝากเงินจากธุรกิจ ครัวเรือน รัฐวิสาหกิจ รัฐบาลทองถ่ิน  

 
คํานิยามอ่ืนๆ ของปริมาณเงิน 
 

นักเศรษฐศาสตรดานอุปทานไมตองการจะหยุดนับปริมาณเงินแค M2 พวกเขาตองการคํานิยามท่ีกวางกวา (เชน M3 

และอื่นๆ) ซึ่งรวมถึงเงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคารและสินทรัพยอื่นๆ ที่เก่ียวของอยางใกลชิด อยางไรก็ตาม จะมี

ปญหาซ่ึงหลีกเล่ียงไมได คือไมมีอะไรที่จะบอกเราอยางชัดเจนวาควรจะหยุดที่ตรงไหน ไมมีเสนแบงที่ชัดเจนระหวาง 

สินทรัพยตางๆ ที่เปนเงิน และสินทรัพยที่ใชทดแทนเงิน หรือที่เรียกวา near moneys  

 ถาเราใหคํานิยามแกสภาพคลอง (liquidity) ของสินทรัพยวา เปนความสะดวก/งายที่ผูถือสินทรัพยสามารถ

จะเปล่ียนสินทรัพยนั้นใหเปนเงินสด เราจะพบวามีสินทรัพยกลุมหนึ่งซึ่งมีระดับของสภาพคลองที่แตกตางกัน ทุกๆ ส่ิง

ที่นับรวมอยูใน M1 นั้น มีสภาพคลองอยางสมบูรณ เงินฝากออมทรัพยที่นับรวมอยูใน M2 นั้นมีสภาพคลองนอยลง 

แตในขณะท่ีสินทรัพยอื่นๆ เชน พันธบัตรรัฐบาลระยะส้ัน ซึ่งแมวาจะมีสภาพคลอง แตไมถูกนับรวมเขาเปนปริมาณ

เงิน ดังนั้นเราสามารถจะใหคํานิยามปริมาณเงินโดยเนน M ตางๆ ไดอีก ซึ่งก็มีหลายๆ ประเทศท่ีกําหนดแตกตางกัน

ออกไป 

 ความยุงยากยังมีมากขึ้นอีก ตัวอยางเชน บัตรเครดิตซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวา ถูกใชเปนส่ือกลางการ

แลกเปล่ียน คําถามก็คือ เราจะนบัรวมบัตรเครดิตตางๆ เขาเปนปริมาณเงินดวยหรือไม หลายๆ คนตอบวา แนนอน

ควรจะรวม แตก็มีคําถามอีกคือ บัตรเครดิตจะแทนวงเงินจํานวนเทาใด เปนจํานวนท่ีเหลือที่ทานจะเบิกได ซึ่งอาจจะ

เปนศูนยบาทแลวก็ได หรือจะนับดวยวงเงินที่ธนาคารเปดให ถึงแมทานอาจจะไมไดใชเลยก็ตาม ซึ่งทั้งสองทางก็ดูมี
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เหตุผลดวยกัน ดังนั้นจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตรไมนับรวมบัตรเครดิตเขาไวเปนปริมาณเงินในคํานิยาม

ตางๆ ขางตน และในเร็วๆ นี้เราคงจะเร่ิมใชเงินอิเล็กโทนิค (electronic money) แทนเงินสด เงินจะถูกโอนผาน

คอมพิวเตอร หรือผานทาง smart card (บัตรชาญฉลาด) ที่ฝงหนวยความจําไวขางใน  

เราสามารถจะกลาวถึงความยุงยากตอไปเร่ือยๆ แตในหลักสูตรเศรษฐศาสตรขั้นเร่ิมตนนี้ ไมใชที่ที่เรา

จะตองมาติดชะงักอยูกับประเด็นในเร่ืองคํานิยาม ดังนั้นในที่นี้ เราจะกําหนดความหมายงายๆ ดังนี้ 

 

“เงิน” ประกอบดวย ธนบัตร เหรียญกษาปณ ที่หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ (ไมรวมที่อยูในมือของ

รัฐบาล และธนาคารพาณิชย) และเงินฝากเผ่ือเรียก หรือเงินฝากกระแสรายวัน 

 
 
การจัดขอมูลปริมาณเงิน 
 

• ขอบเขตของขอมูล 
 เปนขอมูลที่เปนเงินบาท จากสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งไดแก ธปท. ทุนรักษาระดับฯ (EEF) 

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ (FIDF) ธนาคารพาณิชยทั้งระบบ ซึ่งรวมทั้งธนาคารพาณิชยไทยและสาขาธนาคารพาณิชย

ตางประเทศในไทย และกิจการวิเทศธนกิจสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดแก ธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (BAAC) ธนาคารอาคารสงเคราะห  (GHB) ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา

แหงประเทศไทย (EXIM BANK) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (IFCT)1/ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME BANK) และบริษัทเงินทุน 

 

• การจัดเก็บขอมูล 
เปนการรวบรวมขอมูลจาก 

- งบดุลของ ธปท. กองทุนเพื่อพื้นฟูฯ และทุนรักษาระดับฯ มีทั้งขอมูลที่เปนรายวันและรายเดือน 

- งบดุลและรายละเอียดประกอบของธนาคารพาณิชย กิจการวิเทศธนกิจ และบริษัทเงินทุน เปนราย

เดือน โดยสถาบันการเงินจะจัดสงขอมูลดังกลาวภายใน 21 วันของเดือนถัดไป 

- งบดุลและรายละเอียดประกอบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนรายเดือน 
 

• การประมวลผล 
เปนการประมวลผลโดยวิธีรวมขอมูล (Consolidation) ของขอมูลที่ไดรับดังนี้ 

 ฐานเงิน (MB) ไดจากการรวมงบดุล ธปท. กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ และทุนรักษาระดับฯ โดยตัวแปรเงินที่

สําคัญของตารางฐานเงิน (MB) ไดแก สินทรัพยตางประเทศสุทธิของทางการ (Net foreign assets) สินเช่ือสุทธิที่

ใหแกภาครัฐบาล (Net claims on government) สินเช่ือที่ใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน (Claims on non-

financial public enterprises) และสินเช่ือที่ใหแกสถาบันการเงิน (Claims on non-financial institutions) ซึ่งไดแก 

ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งแสดงท่ีมา (Sources) และทางใช (Uses) ของฐานเงินดังนี้ 
 ทางใช (Uses) ของฐานเงิน  
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 MB = เงินที่หมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ (แตไมอยูในมือของรัฐบาล) และเงินฝากที่ ธปท. ของ

สถาบันการเงิน 
 ที่มา (Sources) ของฐานเงิน 
  MB = สินทรัพยตางประเทศสุทธิ + สินเช่ือ ธปท. ใหแกรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบัน

การเงิน และสถาบันการเงิน - หนี้สินอื่นๆ สุทธิ 

 หรือเขียนเปนสมการ ไดดังนี้ 

 MB = NFA + DCR – OTN 

 DCR = NCG + CNFPE + CFIs  

ในขณะท่ี 

 NFA = สินทรัพยตางประเทศสุทธิ 

 DCR = สินเช่ือรวมในประเทศ 

 NCG = สินเช่ือสุทธิที่ ธปท. ใหแกภาครัฐบาล 

 CNFPE = สินเช่ือ ธปท. ใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน 

 CFIs (CP) = สินเช่ือที่ ธปท. ใหแกสถาบันการเงิน 

 OTN = หนี้สินอื่นๆ สุทธิ 

 ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของฐานเงิน (MB) จะ เทากับ การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยตางประเทศ

สุทธิของทางการ รวม การเปล่ียนแปลงของสินเช่ือสุทธิที่ใหแกภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน และ

สถาบันการเงิน หัก ดวยการเปล่ียนแปลงหน้ีสินอื่นๆ สุทธิ 

 

ปริมาณเงิน (M1 และ M2) หรือ ตาราง Monetary Survey ไดจากการรวมงบดุล (Consolidation) ของ 

ธปท. และธนาคารพาณิชยทั้งระบบ (รวมกิจการวิเทศธนกิจประเภท  out-in)  

ตัวแปรทางการเงินที่สําคัญของตารางนี้คือ สินทรัพยตางประเทศสุทธิของระบบการเงิน (Net foreign 

assets) สินเช่ือสุทธิที่ระบบการเงินใหแกภาครัฐบาล (Net claims on government) สินเช่ือที่ใหแกรัฐบาลทองถ่ิน 

(Claims on local government) สินเช่ือที่ใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน (Claims on non-financial public 

enterprises) และสินเช่ือที่ใหแกภาคเอกชน (Claims on business and household sector) ซึ่งแสดงในรูปสมการ

ดังนี้ 

M2 = NFA + DCR – OTN 

 DCR = NCG + CNFPE + CLG + CP 

ในขณะท่ี 

 M2 = ปริมาณเงิน M1 + เงินฝากที่มีสภาพคลองก่ึงเงินสด (Quasi-Money)  

 NFA = สินทรัพยตางประเทศสุทธิของระบบการเงิน 

 DCR = สินเช่ือรวมในประเทศ 

 NCG = สินเช่ือสุทธิที่ระบบการเงินใหแกภาครัฐบาล 

 CNFPE = สินเช่ือที่ระบบการเงินใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน 

 CLG = สินเช่ือที่ระบบการเงินใหแกรัฐบาลทองถ่ิน 
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 CP = สินเช่ือที่ระบบการเงินใหแกภาคเอกชน 

 OTN = หนี้สินอื่นๆ สุทธิ 

 ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน M2 จากสมการดังกลาวจะเทากับการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย

ตางประเทศสุทธิของระบบการเงิน รวมการเปล่ียนแปลงของสินเช่ือสุทธิที่ระบบการเงินใหแกภาครัฐบาลทองถ่ิน และ

การเปล่ียนแปลงของสินเช่ือที่ใหรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน หักดวยการเปล่ียนแปลงของหนี้สินอื่นๆ สุทธิ 

 

 ปริมาณเงิน M2a ไดจากการรวมงบการเงินของตาราง Monetary Survey หรือ ปริมาณเงิน M1 และ M2 

เขากับงบการเงินของบริษัทเงินทุน ตัวแปรการเงินที่สําคัญของตารางปริมาณเงิน M2a : ไดแก สินทรัพยตางประเทศ

สุทธิ (Net foreign assets) สินเช่ือสุทธิที่ใหแกภาครัฐบาล (Net claims on government) สินเช่ือที่ใหแกรัฐบาล

ทองถ่ิน(Claims on local government) สินเช่ือที่ใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน (claims on non-financial 

pubic enterprises) และสินเช่ือที่ใหแกภาคเอกชน (Claims on business and household sector) ซึ่งแสดงในรูป

สมการไดดังนี้ 

 M2a = NFA + DCR – OTN 

 DCR = NCG + CLG + CNFPE + CP 

ในขณะท่ี 

 M2a = เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (ไมรวมที่อยูในมือของรัฐบาล ธนาคารพาณิชย และบริษัท

เงินทุน) และเงินฝากของธุรกิจ ครัวเรือนรัฐวิสาหกิจ รัฐบาลทองถ่ิน และสถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคารพาณิชย 

และบริษัทเงินทุน ที่ฝากไวที่ระบบธนาคารพาณิชยและบริษัทเงินทุน 

 NFA = สินทรัพยตางประเทศสุทธิ 

 DCR = สินเช่ือรวมในประเทศ 

 NCG = สินเช่ือสุทธิที่ใหแกรัฐบาล 

 CLG = สินเช่ือที่ใหแกรัฐบาลทองถ่ิน 

 CNFPE = สินเช่ือที่ใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน 

 CP = สินเช่ือที่ใหแกภาคเอกชน 

 OTN = หนี้สินอื่นๆ สุทธิ  

 ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน M2a จากสมการดังกลาวจะเทากับการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย

ตางประเทศสุทธิของระบบการเงิน รวมการเปล่ียนแปลงของสินเช่ือสุทธิที่ระบบการเงินใหแกภาครัฐบาล รัฐบาล

ทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงินและภาคเอกชนหักดวยการเปล่ียนแปลงของหน้ีสินอื่นๆ สุทธิ 

 

 ปริมาณเงิน M3 หรือ ตาราง Financial survey ไดจากการรวมตารางงบการเงินของ M2a เขากับงบ

การเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งใหภาพปริมาณเงินที่กวางที่สุด 

 ตัวแปร ทางการเงินที่สําคัญของตารางนี้ไดแก สินทรัพยตางประเทศสุทธิ (Net foreign assets) สินเช่ือสุทธิ

ที่ใหแกภาครัฐบาล (Net claims on government) สินเช่ือที่ใหแกภาครัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน (claims on 

non-financial pubic enterprises) สินเช่ือที่ใหกับรัฐบาลทองถ่ิน (claims on local government) และสินเช่ือที่ใหแก

ภาคเอกชน (claims on business and household sector) ซึ่งแสดงในรูปสมการ ดังนี้ 
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 M3    = NFA + DCR – OTN  

 DCR = NCG + CLG + CNFPE + CP 

ในขณะท่ี 

 M3 = เงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (ไมรวมที่อยูในมือของรัฐบาลและสถาบันการเงิน) และเงินฝาก

ทุกประเภทของธุรกิจครัวเรือน รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลทองถ่ินที่ฝากไวที่สถาบันการเงิน(ซึ่งรวมถึงเงินฝากในรูปต๋ัว

สัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุน)  

 NFA = สินทรัพยตางประเทศสุทธิ 

 DCR = สินเช่ือรวมในประเทศ 

 NCG = สินเช่ือสุทธิที่ระบบการเงินแกภาครัฐบาล 

 CLG = สินเช่ือระบบการเงินใหแกรัฐบาลทองถ่ิน 

 CNFPE = สินเช่ือที่ระบบการเงินใหแกรัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงิน 

 CP = สินเช่ือที่ระบบการเงินใหแกภาคเอกชน 

 OTN = หนี้สินอื่นๆ สุทธิ 

 ดังนั้นการเปล่ียนแปลงของปริมาณเงิน M3 จากสมการดังกลาวจะเทากับการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย

ตางประเทศสุทธิของระบบการเงิน รวมการเปล่ียนแปลงของสินเช่ือที่ระบบการเงินใหแกภาครัฐบาล รัฐบาลทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจที่มิใชสถาบันการเงินและภาคเอกชน หักดวยการเปล่ียนแปลงของหนี้สินอื่นๆ สุทธิ 

 
ระบบธนาคาร 

 
หลังจากที่ไดทราบถึงคํานิยามของปริมาณเงินประเภทตางๆ แลว ในสวนนี้เราจะหันความสนใจของเราไป

ยังผูที่เปนผูสรางเงินที่สําคัญๆ ซึ่งไดแก ธนาคาร การธนาคารเปนธุรกิจที่มีความซับซอน  และย่ิงเวลาผานไปก็ย่ิง

ซับซอนขึ้นเร่ือยๆ ถาเราเรียนวิชาเศรษฐศาสตรมากขึ้นเร่ือยๆ เราอาจจะไดเรียนถึงการดําเนินงานของธนาคาร แต

สําหรับวัตถุประสงคในขณะน้ี เราจะกลาวถึงเพียงหลักการงายๆ บางประการเทานั้น 

 
การธนาคารเกดิขึ้นไดอยางไร 
 
ตอนที่พระเจาเร่ิมสรางโลก ขณะที่ อาดัมและอีฟ ผานพนเขตสวนอีเดน ออกมานั้น พวกเขาไมเคยพบเจอธนาคาร

หรือสาขาธนาคารเลย  นั่นคือธนาคารเปนส่ิงที่ถูกสรางขึ้นมาภายหลัง และมีวิวัฒนาการมาเร่ือยๆ จนกวาจะเปน

ธนาคารที่เราพบเห็น ในปจจุบัน ดวยจิตนาการนิดหนอย เราจะเห็นไดวาธนาคารแหงแรกเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

 ในสมัยที่เงินทําจากทองและโลหะอื่นๆ นั้น ทั้งผูบริโภคและพอคาไมสูจะมีความสะดวกเทาไรในการท่ีจะ

พกพาไปยังที่ตางๆ  หรือในการชั่งน้ําหนัก หรือในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของโลหะในทุกๆ คร้ังที่มีการซื้อขาย 

ดังนั้นจึงเกิดมีการพัฒนาวิธีในทางปฏิบัติขึ้นมา โดยการเก็บทองของแตละคนไวที่ตูเซฟ หรือสถานท่ีเก็บของชางทอง 

และนําติดตัวไปเพียงใบเสร็จ หรือใบแสดงหลักฐานเพียงใบเดียวซ่ึงระบุวา นาย ก เปนเจาของทองจํานวนเทานั้น

เทานี้จริง เม่ือคนเร่ิมทําการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ กับใบเสร็จของชางทอง แทนที่จะแลกเปล่ียนกับทอง 

ใบเสร็จนั้นจึงเปนรูปแบบแรกๆ ของเงินกระดาษ 
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 ในสมัยนั้น เงินกระดาษจึงออกมาโดยมีทองหนุนอยูเต็มจํานวน อยางไรก็ตาม ชางทองคอยๆ เร่ิมสังเกตเห็น

วา จํานวนทองท่ีเขาจําเปนตองจายออกไปจริงๆ ในแตละวันนั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของจํานวนท้ังหมดที่เขาเก็บไวใน

เซฟ และมีอยูวันหนึ่งที่ชางทองที่มีจิตใจเปนผูประอบการดวย เกิดมีความคิดบรรเจิดขึ้นมาซ่ึงจะทําใหเขารํ่ารวย

ขึ้นมาไดเหมือนฝน (โกหก) 

 ความคิดของเขานาจะเปนดังตอไปนี้  “ฉันมีทอง 2,000 กรัม เก็บอยูในตูเซฟของฉัน ซึ่งฉันเก็บคาดูแลรักษา

จากลูกคาที่นําทองมาใหเก็บ แตเทาที่ผานมาในแตละวันฉันไมเคยคืนทองใหแกลูกเกิน 100 กรัมเลย ดังนั้นมันไม

นาจะเสียหายอะไรถาฉันจะใหคนอื่นกู/ยืม ทองไปใชบาง สมมติวา สักคร่ึงหนึ่งของจํานวนท่ีฉันเก็บรักษาอยู ฉันก็

ยังคงมีทองเหลืออยูมากเพียงพอที่จะจายคืนใหแกผูฝากที่มาถอนทองคืน ดังนั้นก็จะไมมีใครรูวาทองสวนท่ีเหลือไป

อยูที่ใด และถาฉันไดทองเพิ่มอีก 30 กรัม ในแตละปในรูปของดอกเบี้ยจากทองที่ฉันใหกูไป ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 

จากทองที่ใหกูไปเปนจํานวน 1,000 กรัม จากกําไรหรือดอกเบี้ยที่ไดวันนี้ ฉันสามารถลดคาบริการในการรับฝากทอง

ไดอีก และจะเปนการชักนําใหมีคนนําทองมาฝากมากขึ้น ฉันคิดวาฉันนาจะทํา”  

 จากแนวคิดนี้ จึงเกิดมีระบบสมัยใหมที่เก็บเงินสํารองเพียงสวนหน่ึงของเงินฝากทั้งหมด(fractional reserve 

baking) จึงเกิดขึ้น ระบบนี้มีลักษณะที่สําคัญสามประการ ซึ่งเปนส่ิงที่สําคัญมากๆ ในบทนี้ 

 

1) การทํากําไรของธนาคาร จากการรับฝากโดยไมจายดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยเทากับศูนย) และการใหกูบางสวนออกไป

โดยคิดดอกเบี้ย ชางทองก็จะมีกําไรเกิดขึ้นมา การธนาคารในฐานะท่ีเปนอุตสาหกรรมที่ทํา (แสวงหา) กําไรจึงเกิด

ขึ้นมาและดําเนินการตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งธนาคารก็เหมือนกับกิจการประเภทอื่นๆ  คือ ทําธุรกิจเพื่อใหไดรับ

กําไร 

 

2) ความย้ังคิด/รอบคอบของธนาคารที่มีตอปริมาณเงิน เม่ือชางทองตัดสินใจท่ีจะเก็บเพียงสวนหนึ่งของทองที่มีคน

นํามาฝากไว และนําสวนที่เหลือออกใหผูอื่นกู ชางทองผูนั้นกําลังมีความสามารถที่จะสรางเงิน (create money) 

ตราบเทาที่ชางทองตางๆ ยังเก็บทองทั้งรอยละ 100 ไวสํารอง ใบเสร็จรับทองแตละใบจะเปนตัวแทนของทองจํานวน 

1 กรัม ดังนั้นไมวาคนตัดสินใจท่ีจะพกพาทองไปยังที่ตางๆ หรือจะฝากทองไวที่ชางทอง การทําในลักษณะนี้จะไมมี

ผลกระทบตอปริมาณเงิน ซึ่งถูกกําหนดโดยปริมาณทอง 

 อยางไรก็ตาม เม่ือเกิดระบบการธนาคารท่ีมีการเก็บเงินสํารองไวเพียงบางสวนของจํานวนเงินที่ฝากไว

ทั้งหมด จะมีใบแสดงการรับฝากทองใหมเกิดขึ้นเม่ือใดก็ตามที่ชางทองใหยืมทองบางสวนที่มีคนนํามามาฝากไว 

ดังนั้นการใหกูนี้จึงเปนการสรางเงินขึ้นมา ดวยวิธีนี้จํานวนเงินทั้งหมดจึงขึ้นอยูกับจํานวนทองท่ีชางทองแตละคนมี

ความรูสึกวาจําเปนที่จะตองเก็บไวในเซฟ ดังนั้นสําหรับทองแตละจํานวนท่ีมีผูนํามาฝาก ถาชางทองเก็บเปนเงิน

สํารองไวนอยเทาใด จํานวนท่ีจะใหกูก็ย่ิงมากขึ้น ซึ่งหมายถึงวา จะย่ิงมีเงินออกมาหมุนเวียนมากขึ้น 

 ถึงแมวาในปจจุบันเราไมมีการใชทองมาสํารองการออกเงินของเรา แตหลักการดังกลาวก็ยังคงอยู กลาวคือ 

การตัดสินใจของนายธนาคารจะมีอิทธิพลตอปริมาณเงิน ซึ่งตามความเปนจริงแลวเหตุผลที่สําคัญที่สนับสนุนการใช

นโยบายการเงินสมัยใหมนี้ก็คือ นายธนาคารที่แสวงหากําไรอาจไมสรางเงินออกมาเปนจํานวนที่ดีที่สุดสําหรับสังคม 

ดังนั้นรัฐบาลจึงไมเต็มใจที่จะปลอยใหการตัดสินใจที่สําคัญนี้อยูในมือของเอกชน 
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3) โอกาสที่จะเกิด Bank runs ขึ้น ชางทองที่เก็บทองสํารองเต็มรอยละ 100 จะไมเคยตองวิตกเลยวา จะมีผูฝากมา

ถอนคืนทองจากเซฟเปนจํานวนมาก หรือจนหมดก็ตาม ถึงแมวาผูฝากทั้งหมดจะมายืนอยูหนาบานของเขาพรอมกัน

ทั้งหมดก็ตาม ผูฝากแตละคนจะสามารถแสดงใบ(เสร็จ) รับฝากและนํามาแลกเปนทองคืนไปไดทั้งหมด แตเม่ือ

ชางทองคนแรกตัดสินใจที่จะเก็บทองสํารองเพียงบางสวนเทานั้น โอกาสที่คน/ผูฝากทั้งหมดเกิดจะมาถอนคืนทองที่

ฝากก็จะทําใหความวิตกกังวลเกิดขึ้นมา ถาชางทองคนแรกใหกูทองออกไปรอยละ 50 แตมีอยูวันหนึ่งที่โชครายมีผู

ฝาก รอยละ 51 มายืนอยูที่หนาประตูบาน และจะขอทองคืน เขาจะตองอธิบายแกผูฝากเปนเวลานานทีเดียว ซึ่งก็ยัง

ไมแนวาจะเปนผลหรือไม ปญหาในลักษณะเดียวกัน ก็ไดสรางความกังวลใหแกนายธนาคารมาเปนเวลาหลายรอยป

แลว อันตรายจากการที่มีโอกาสที่ผูฝากจํานวนมากจะมาถอนเงินพรอมๆ กัน ชักนําใหนายธนาคารเก็บเงินสํารอง

อยางรอบคอบ(ในจํานวนท่ีเหมาะสม) และใหกูเงินอยางระมัดระวัง 

 ดังที่ไดกลาวถึงแลวขางตนวาอันตรายนี้ ถาเกิดความเปนจริงจะเปนส่ิงที่เลวรายมาก เม่ือเกิดการถอนเงิน

จํานวนมาก แพรกระจายไปในหลายๆ ประเทศในเอเชียในชวงป 2540 และ 2541 ซึ่งสวนหนึ่งนาจะเปนผลมาจาก

การที่นายธนาคารในประเทศตางๆ เหลานั้นไมมีความระมัดระวังในการปลอยเงินกู 

 
หลักการจัดการธนาคาร : กําไรและความปลอดภัย 
 
นายธนาคารเปนกลุมที่ไดรับกลาวขวัญวาเปนพวกอนุรักษนิยมในเร่ือง การเมือง การแตงตัว และการทํากิจกรรม

ธุรกิจตางๆ จากการท่ีไดรับกลาวขานกันนั้น มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่สามารถนํามาอธิบายไดคือ เงินฝากกระแส

รายวัน หรือ ฝากเผ่ือเรียกนั้นเปนเงินประเภท fiat money อยางแทจริง ส่ิงที่เกิดขึ้นในหลายปที่ผานมา เงินฝากเหลานี้

เกิดขึ้นมาโดยไมมี (สินทรัพยที่เปนตัวตน) คํ้าประกันเลย ส่ิงที่ใชคํ้าประกัน คือ สัญญาที่บอกวาเงินฝากนี้สามารถจะ

เปล่ียนเปนเงิน (ธนบัตร และเหรียญกษาปณ) ไดทันทีที่ตองการ ถาประชาชนขาดความเชื่อถือในธนาคารใด ธนาคาร

นั้นก็จะตองปดตัวเอง 

 ดังนั้นนายธนาคารตางๆ จะตองดําเนินงานอยูบนพื้นฐานของชื่อเสียงในเร่ืองความรอบคอบระมัดระวัง

เสมอ ซึ่งการทําใหเปนที่ยอมรับนับถือ เขาสามารถทําไดในสองวิธีหลักๆ คือ หนึ่งเขาจะตองรักษาระดับของเงิน

สํารองใหมากเพียงพอเพื่อจะลดความเส่ียง หรือความออนไหวในเร่ืองการที่คนจะแหมาถอนเงิน (bank runs) 

ประการที่สอง เขาจะตองระมัดระวังในเร่ืองการใหกูและการลงทุน เพราะวา ถาเกิดการขาดทุนขนาดหนัก/มาก จาก

การใหกูแลว ก็จะทําใหความเชื่อม่ันของผูฝากเงินลดลง 

 เปนส่ิงสําคัญมากที่เราจะตองตระหนักวา การธนาคารภายใตระบบที่เก็บเงินสํารองเพียงบางสวนนั้น เปน

ธุรกิจที่มีความเส่ียง ซึ่งจะทําใหปลอดภัยไดดวยการจัดการอยางระมัดระวังและรอบคอบ ปรากฏการณวิกฤตการเงิน

ที่เกิดในประเทศตางๆ ในเอเชียและที่เกิดการลมของธนาคารจํานวนมากในประวัติศาสตรของอเมริกา เปนเคร่ือง

ชี้ใหเห็นความจริงวา นายธนาคารเปนจํานวนมากทีเดียวที่ดําเนินการทั้งไมระมัดระวังและไมรอบคอบ คําถามคือ 

ทําไม คําตอบคือเพราะวาไมมีสูตรสําเร็จวาถาทําเชนนั้นแลวจะไดกําไรมาก กําไรของธนาคารจะมากที่สุดโดยการ

เก็บรักษาเงินสํารองไวในจํานวนท่ีนอยที่สุด เลือกลงทุนในส่ิงที่มีความเส่ียงมาก และพิจารณาใหเงินกูแกผูขอกูที่มี

มาตรฐานเครดิตตํ่าบาง ซึ่งพวกน้ียินดีที่จะจายอัตราดอกเบี้ยแพงขึ้น  



เศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับผูบริหาร 

 

188 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ศิลปะของการจัดการธนาคารคือ การหาดุลที่เหมาะสมระหวางการแสวงหากําไร และความปลอดภัย ถา

นายธนาคารทําพลาดโดยระมัดระวังในเร่ืองความปลอดภัย การดําเนินการของธนาคารก็อาจจะไมไดกําไรเพียงพอ 

แตในทางตรงกันขามถานายธนาคารทําผิดโดยใหกูหรือลงทุนในส่ิงที่เส่ียงมากเกินไป ธนาคารก็อาจตองปดตัวเองลง 

 
กฎขอบังคับของธนาคาร (การควบคุมธนาคาร) 
ระเบียบสําหรับธนาคาร 
 
รัฐบาลในเกือบทุกประเทศทั่วโลกไดพิจารณาแลวเห็นวา นายธนาคารที่มีการแสวงหากําไรเปนเปาหมายอาจไม

ดําเนินการธนาคารของเขาใหเกิดดุลในเร่ือง กําไร และความปลอดภัยที่เหมาะสมกับที่สังคมตองการ รัฐบาลจึงได

ออกกฎระเบียบตางๆ ออกมามากมายเพื่อประกันความปลอดภัยของผูฝากเงิน และเพื่อควบคุมปริมาณเงิน 

 

การประกันเงินฝาก การคนคิดที่สําคัญที่จะประกันความปลอดภัยของเงินฝากคือ การประกันเงินฝาก(Deposit 

insurance) ซึ่งยังไมมีในประเทศไทยในปจจุบัน และมีการดําเนินการเพื่อจะจัดทําขึ้นมาในธนาคารอันใกลนี้ ใน

ปจจุบันรัฐบาลเปนผูคํ้าประกันเงินฝากเต็มจํานวน ในอเมริกาเงินฝากในธนาคารเกือบทั้งหมด จะไดรับการคํ้าประกัน

ตอความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดย the Federal  Deposit Insurance Corporation หรือ FDIC ซึ่งเปนหนวยงานของ

รัฐบาล ถาธนาคารของทานมีการค้ําประกันเงินฝากกับ FDIC บัญชีเงินฝากแตละบัญชีจะไดรับการคํ้าประกัน เปน

จํานวนเงินสูงสุดเทากับ 100,000 ดอลลารโดยไมคํานึงวาจะเกิดอะไรขึ้นกับธนาคาร ดังนั้นถาหากธนาคารตองการ

เลิกกิจการ ซึ่งจะทําใหเกิดหายนะกับเจาของและผูถือหุนของธนาคาร แตจะไมทําใหผูฝากเงินตองวิตกกังวลเทาไร 

การคํ้าประกันเงินฝากเปนการกําจัดแรงจูงใจที่ลูกคาของธนาคารจะรีบเรงแหแหนไปที่ธนาคารเพราะเพียงแตไดขาวที่

ไมดีในเร่ืองเก่ียวกับการเงินของธนาคาร มีผูติดตามในเร่ืองนี้กลาววานวัตกรรมนี้ไดทําใหเกิดผลที่เห็นไดจริง คือ การ

ประกาศเลิกกิจการของธนาคารไดลดลงอยางเห็นไดชัด ต้ังแตเร่ิมมีการจัดต้ัง FDIC ขึ้นมาในป 2476 และเปนโชค

รายของระบบการเงินระหวางประเทศ คือ ประเทศตางๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสวนมาก ยังไมมีการจัดต้ังและ

ดําเนินการ สถาบัน การประกันเงินฝากเลย ถึงแมจะเกิดวิกฤตการเงินคร้ังใหม เกือบ 10 ป มาแลวก็ตาม 

 

การควบคุมดูแลธนาคาร นอกจากการคํ้าประกันเงินฝากตอความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น รัฐบาลไดดําเนินการ

ตออีกขั้นหนึ่งเพื่อดูวาธนาคารตางๆ จะไมมีปญหาการเงินเกิดขึ้น ประการแรก เจาหนาที่กลุมตางๆ จะดําเนินการ 

ตรวจสอบธนาคาร ตามระยะเวลาที่กําหนดเปนประจําเพื่อจะทราบถึงฐานะทางการเงิน และพฤติกรรม/การปฏิบัติใน

การประกอบธุรกิจของธนาคาร ในอเมริกาหลังจากที่มีการลมของธนาคารจํานวนมากในชวงปลายทศวรรษ 2523 

และตนทศวรรษ2533 เจาหนาที่ไดควบคุมดูแลธนาคารเขมงวดขึ้นไปอีก โดยออกกฎหมายใหทางการสามารถเขาไป

แทรกแซงกิจกรรมทางการเงินของธนาคารที่มีปญหาไดต้ังแตในระยะแรกๆ กอนที่จะสายเกินไป นอกจากนั้นยังมีการ

ออกกฎหมายและระเบียบตางๆ อีกเพื่อกําหนดประเภทและจํานวนของสินทรัพยที่ธนาคารสามารถจะลงทุนได การ

ออกกฎหมายและระเบียบตางๆ นั้นมีเปาหมายชัดเจนคือ ตองการใหธนาคารมีความปลอดภัย  

 

ขอกําหนดตางๆ เกี่ยวกับเงินสํารอง ระเบียบประการสุดทายสวนหนึ่งเปนเร่ืองที่เก่ียวกับความปลอดภัยเชนกัน 

แตเปนระเบียบที่ออกมาโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการที่จะควบคุมปริมาณเงิน เราไดเห็นแลววาปริมาณเงินที่

แตละธนาคารจะสรางขึ้นมาน้ัน ขึ้นอยูกับจํานวนเงินสํารองที่ต้ังใจ/กําหนดที่จะเก็บไว ดวยเหตุผลนี้ธนาคารจึง
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ดําเนินการภายใตกฎหมาย ที่กําหนดจํานวนเงินสํารองตํ่าสุดที่จะตองเก็บไว (minimum required reserve) ถึงแมวา

ธนาคารตางๆ อาจเก็บเงินสํารองไวมากกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด แตธนาคารจะเก็บเงินสํารองตํ่ากวาจํานวนที่

กฎหมายกําหนดไมได ดังนั้นกฎหมายน้ีจึงเปนการกําหนดระดับสูงสุดของปริมาณเงิน เนื้อหาในสวนท่ีเหลือของบทนี้

จะเปนรายละเอียดของกลไกนี้ 

 
ตนกําเนิดของปริมาณเงิน 

 
วัตถุประสงคของเราคือ การทําความเขาใจวาปริมาณเงินนั้นถูกกําหนดขึ้นมาอยางไร แตกอนที่เราจะเขาใจ

อยางจะแจงถึงกลไกของการธนาคารสมัยใหมและขบวนการที่เงินถูกสรางขึ้นมา เราจะตองทําความคุนเคยกับวิธีที่

นายธนาคารเก็บรวบรวมขอมูลการเงินตางๆ ของเขา 

 
นายธนาคารเกบ็ขอมูลตางๆ อยางไร 
 
ขั้นตอนแรกคือ จะตองทราบวาเราจะแยกระหวางสินทรัพยกับหนี้สินอยางไร 

 สินทรัพยอยางใดอยางหนึ่งของธนาคาร คือ ส่ิงที่มีมูลคาที่ธนาคารเปนเจาของ (own) ส่ิงนั้นอาจเปนส่ิงของ

ที่มีตัวตนทางกายภาพ เชน ตึก อาคาร เคร่ืองคอมพิวเตอร หรืออาจเปนเพียงแผนกระดาษ เชน สัญญาเงินกูของ

ลูกคาที่กูเงินไปจากธนาคาร สวนหนี้สินของธนาคาร คือส่ิงที่มีมูลคาเชนกัน แตเปนส่ิงที่ธนาคารเปนหนี้อยู (owe) 

หนี้สินของธนาคารสวนมากจะอยูในรูปรายการตางๆ ที่บันทึกเปนรายการบัญชีไว ตัวอยางเชน ถาทานมีบัญชีเงิน

ฝากอยูกับธนาคาร บัญชีเงินฝากของทานก็จะเปนหนี้สินของธนาคาร (แตเปนสินทรัพยของทาน) 

 การทดสอบงายๆ ที่จะแสดงวากระดาษเพียงหนึ่งแผน หรือรายการในบัญชี คือสินทรัพยหรือหนี้สินของ

ธนาคารทําไดดังนี้ คือ ใหถามตัวทานเองวา ถากระดาษแผนนั้นถูกเปล่ียนเปนเงิน ธนาคารจะไดรับเงิน หรือจะตอง

จายเงิน ถาตองรับเงินมันจะเปนสินทรัพยของธนาคาร แตถาตองจายเงินมันจะเปนหนี้สินของธนาคาร การทดสอบน้ี

ทําใหเห็นไดชัดเจนวา เงินกูที่ปลอยใหแกลูกคา คือ สินทรัพยของธนาคาร (เม่ือมีการชําระคืนเงินกู ธนาคารจะเปนผู

เก็บเงิน) ในขณะท่ีการฝากเงินของลูกคาคือหนี้สินของธนาคาร (เม่ือมีการถอนเงิน ธนาคารจะตองจายเงิน) ซึ่ง

แนนอนวาถาพิจารณาในทัศนะของลูกคาธนาคารแลว ทุกๆอยางจะกลายเปนส่ิงตรงกันขาม เงินกูตางๆ ก็จะเปน

หนี้สิน และเงินฝากตางๆ ก็จะเปนสินทรัพย 

 เม่ือปดบัญชี จะมีการแจกแจงรายการทั้งหมดของสินทรัพยและหน้ีสินของธนาคาร รายงาน/บัญชีที่ไดเรา

เรียกวาเปน บัญชีงบดุลของธนาคาร (balance Sheet) โดยทั่วไปแลว มูลคาทั้งหมดของสินทรัพย จะมากกวามูลคา

หนี้สินทั้งหมด (ถาเปนตรงกันขาม ซึ่งเปนสถานการณที่ไมคอยเกิดขึ้น แสดงวาธนาคารกําลังมีปญหาอยางรุนแรง) 

บัญชีงบดุลนั้นไดดุลอยางไร 

 บัญชีนั้นไดดุลเพราะวานักบัญชี ไดประดิษฐ หรือ สรางแนวคิดในเร่ืองสินทรัพยสุทธิ หรือสวนของทุน (net 

worth) ขึ้นมา เพื่อใหบัญชีงบดุลนั้นไดดุล ซึ่งนักบัญชีไดใหคํานิยามของสินทรัพยสุทธิ/สวนของทุนวาเปนผลตาง

ระหวาง มูลคาของสินทรัพยทั้งหมดกับมูลคาของหนี้สินทั้งหมด ดังนั้นตามคํานิยามนี้ เม่ือนักบัญชีนําเอาสินทรัพย

สุทธิไปรวมกับหนี้สินทั้งหมด ผลรวมที่ไดรับก็จะเทากับมูลคาทั้งหมดของสินทรัพยของธนาคาร ถาเขียนส้ันๆ คือ  
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สินทรัพย  = หนี้สิน + สินทรัพยสุทธิ (หรือสวนของทุน) 

 

 ตารางท่ี 8-1 แสดงแนวคิดตางๆ นี้ ที่เห็นคืองบดุลของธนาคารแหงหนึ่งที่สมมติขึ้นมา เปนตัวอยางงบดุล

งายๆ สมมติวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ธนาคารมีสินทรัพยอยู 2 รายการ ซึ่งแสดงอยูในดานซายมือของงบดุล คือ 

มีเงินสดที่เปนเงินสํารองอยู 40 ลานบาท และมีเงินที่ใหลูกคากูไปอีก 180 ลานบาท ธนาคารมีหนี้สินอยูเพียง 1 

รายการ คือ เงินฝากกระแสรายวัน จํานวน 200 ลานบาท ซึ่งแสดงอยูในดานขวามือของบัญชีงบดุลผลตางระหวาง

สินทรัพยทั้งหมด (220 ลานบาท) กับหนี้สินทั้งหมด(200 ลานบาท) ก็คือสินทรัพยสุทธิของธนาคาร ซึ่งมีคาเทากับ 20 

ลานบาท แสดงอยูทางดานขวามือของบัญชีงบดุล 

 
ตารางที่ 8-1 งบดุลของธนาคาร ก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 

สินทรัพย หนี้สินและสินทรัพยสุทธิ 

สินทรัพย  หนี้สิน  

     เงินสดสํารอง 40,000,000      เงินฝากกระแสรายวัน 200,000,000 

     เงินใหกูคงคาง 180,000,000 สินทรัพยสุทธิ  

          รวม 220,000,000      เงินสวนของผูเปนเจาของ 20,000,000 

บันทึกเพิ่มเติม : เงินสํารองของธนาคาร            รวม 220,000,000 

เงินสดสํารองจริง 40,000,000   

เงินสดสํารองตามกฎหมาย 40,000,000   

เงินสดสํารองสวนเกิน 0   

 
 

ธนาคารและการสรางเงิน 
 

หลังจากทราบถึงระบบบัญชีงบดุลของธนาคารแลว ในสวนนี้จะอธิบายตอไปถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการ

สรางเงินฝาก นักการธนาคารจํานวนมากมักจะปฏิเสธวาพวกเราไมมีความสามารถที่จะสรางเงินขึ้นมา (Create 

money) แตความจริงแลวการปฏิเสธน้ันไมถูกตองนัก กลาวคือถึงแมวาขีดความสามารถในการสรางเงินของธนาคาร

แหงใดแหงหนึ่งนั้น คอนขางจะจํากัด แตถาพิจารณาถึงระบบธนาคารโดยรวมท้ังหมดแลวไมเปนเชนนั้น ดวยกลไก

เงินสมัยใหมนี้เราสามารถเปล่ียนเงิน 1 บาท ใหเปนเงินหลายๆ บาทได แตการที่จะเขาใจกระบวนการที่สําคัญนี้เรา

จะคอยๆ อธิบายทีละขั้นๆ โดยเร่ิมตนจากกรณีของธนาคารหน่ึงแหง ซึ่งไดแกธนาคาร ก ที่เราสมมติขึ้นมาขางตน 

  
ขีดจํากัดในการสรางเงินของธนาคารหนึ่งแหง 
 
จากตัวอยางงบดุลของธนาคาร ก ในตารางที่ 8-1 ขางตน ธนาคารถือเงินสดสํารองเปน จํานวน 40 ลานบาท ซึ่ง

เทากับรอยละ 20 ของเงินฝากกระแสรายวันจํานวน 200 ลานบาท สมมติวาเงินสํารองจํานวนนี้ คือ สัดสวนเงินสด



บทที่ 8 

เงินและระบบธนาคาร 
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สํารองจํานวนตํ่าสุดที่กฎหมายกําหนด และเปนส่ิงที่ธนาคารพยายามจะทําใหเงินสดสํารองมีใหนอยที่สุดเทาที่

กฎหมายระบุ ดังนั้นธนาคารพยายามจะทําใหเงินสดสํารองสวนเกิน (excess reserve) มีคาเทากับศูนย  

 ตอไปสมมติวาในวันที่ 2 มกราคม 2551 มีชายคนหนึ่งเดินไปในธนาคารและฝากเงินสดจํานวน 4 ลานบาท

เขาไปในบัญชีกระแสรายวันของเขา ดังนั้น ธนาคารมีเงินสดสํารองเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 4 ลานบาท และใน

ขณะเดียวกันก็มียอดเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มขึ้น 4 ลานบาทเชนเดียวกัน เนื่องจากมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 4 ลานบาท 

ดังนั้นเงินสดสํารองท่ีตองการตามกฎหมายจะตองเพิ่มขึ้น 8 แสนบาท และจะทําใหมีเงินสํารองสวนเกินเทากับ 3.2 

ลานบาท ตารางที่ 8-2 แสดงรายการตางๆ ที่เกิดขึ้นกับงบดุลของธนาคาร ซึ่งแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของรายการ

ตางๆ ในงบดุล ที่จะทําใหเราติดตามกระบวนการสรางเงินได 

 ธนาคาร ก ยังไมพอใจกับสถานการณที่เกิดขึ้นดังที่แสดงในตารางที่ 8-2 เพราะวาธนาคารถือเงินสดสํารอง

สวนเกินเปนจํานวนมากถึง 3.2 ลานบาท ซึ่งธนาคารไมไดรับดอกเบี้ยอะไรเลย ดังนั้นเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดธนาคาร

จะใหกูเงินที่เปนสวนเกินจํานวนนี้ สมมติวา ธนาคารใหกูแกโรงงานผลิตน้ํามันปาลมขนาดเล็กแหงหนึ่ง (เพื่อนําไป

ผสมน้ํามัน biodiesel) การใหกูนี้ทําใหรายการตางๆ ในงบดุลเปล่ียนแปลงไปดังที่แสดงในตารางที่ 8-3 ซึ่งรายการ

เงินใหกูเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 3.2 ลานบาท ในขณะที่เงินสดสํารองลดลง 3.2 ลานบาท 
 
ตารางที่ 8-2 การเปลี่ยนแปลงของงบดุล ณ วันที่ 2 มกราคม 2551  
 

สินทรัพย หนี้สิน 

เงินสดสํารอง + 4 ลานบาท เงินฝากกระแสรายวัน + 4 ลานบาท 

บันทึกเพิ่มเติม : การเปล่ียนแปลงของเงินสดสํารอง   

เงินสดสํารองจริง + 4 ลานบาท   

เงินสดสํารองตามกฎหมาย + .8 ลานบาท   

เงินสดสํารองสวนเกิน +3.2 ลานบาท   

 

 
ตารางที่ 8-3 การเปลี่ยนแปลงของงบดุล ระหวางวันที่ 3-6 มกราคม 2551 
 

สินทรัพย หนี้สิน 

เงินใหกูคงคาง + 3.2 ลานบาท ไมเปล่ียนแปลง 

เงินสดสํารอง - 3.2 ลานบาท  

บันทึกเพิ่มเติม : การเปล่ียนแปลงของเงินสดสํารอง  

เงินสดสํารองจริง - 3.2 ลานบาท  

เงินสดสํารองตามกฎหมาย ไมเปล่ียน  

เงินสดสํารองสวนเกิน - 3.2 ลานบาท  
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 เม่ือรวมตารางท่ี 8-2 และ 8-3 เขาดวยกันก็จะไดตารางที่ 8-4 ซึ่งสรุปรายการกิจกรรมตางๆ ของธนาคาร

รวม 1 สัปดาห โดยมี เงินสดสํารองเพ่ิมขึ้น 800,000 บาท เงินใหกูเพิ่มขึ้น 3.2 ลานบาท และเม่ือธนาคารมีเวลาท่ีจะ

ปรับตัวเพิ่มขึ้น เม่ือมีเงินฝากมากขึ้น ธนาคารก็สามารถทําใหเงินสดสํารองสวนเกินหมดไปได 

 
ตารางที่ 8-4 การเปลี่ยนแปลงของงบดุล ระหวางวันที่ 2-6 มกราคม 2551 
 

สินทรัพย หนี้สิน 

เงินสดสํารอง + .8 ลานบาท เงินฝากกระแสรายวัน + 4.0 ลานบาท 

เงินใหกูคงคาง + 3.2 ลานบาท  

บันทึกเพิ่มเติม : การเปล่ียนแปลงของเงินสดสํารอง  

เงินสดสํารองจริง + 0.8 ลานบาท  

เงินสดสํารองตามกฎหมาย + 0.8 ลานบาท  

เงินสดสํารองสวนเกิน ไมเปล่ียนแปลง  

  

 เม่ือดูที่ตาราง 8-4 และในขณะเดียวกันก็นึกทบทวนในสมองของเขาเก่ียวกับคํานิยามของคําวาเงิน ใน

เบื้องตนจะเห็นไดวา ประธานธนาคาร ก นั้นถูกตองที่บอกวาเขาไมไดเก่ียวของอะไรกับพฤติกรรมที่ชั่วรายในการสราง

เงิน ส่ิงทั้งหลายทั้งหมดเกิดขึ้นก็คือ ธนาคารไดรับเงินสดที่เปนเงินฝากจากชายคนหน่ึงมาเปนจํานวน 4 ลานบาท 

และธนาคารไดออกบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจํานวน 4 ลานบาทใหแกชายผูนั้นไป ส่ิงตางๆ เหลานี้ไมไดทําให M1 

เปล่ียนแปลง เปนเพียงแตการเปล่ียนเงินในรูปแบบหนึ่งใหไปอยูในรูปแบบหนึ่งเทานั้น 

 แตเราจะตองพิจารณาดูใหดีวา มีอะไรเกิดขึ้นบางกับเงินสดจํานวน 4 ลานบาทที่ชายผูหนึ่งนําไปฝากไวที่

ธนาคาร ตารางตางๆ ขางบนแสดงใหเห็นวา ธนาคารเก็บเงินเพียง 8 แสนบาทเทานั้นไวในตูเซฟของธนาคาร 

เพราะวาเงินจํานวนน้ีไมถูกนํามาหมุนเวียนใชจาย ดังนั้นเราจะไมนับเปนปริมาณเงินที่เปนทางการ หรือไมนับเปน 

M1 (โปรดสังเกตวา ตารางที่ 8-1 รวมเฉพาะเงินที่อยูนอกธนาคารเทานั้น) แตเงินเปนจํานวนอีก 3.2 ลานบาท ซึ่ง

ธนาคารใหกูออกไป ยังไปหมุนเวียนอยูในระบบเศรษฐกิจ เปนเงินที่โรงงานผลิตน้ํามันปาลมถือไว ซึ่งอาจจะนําไป

ฝากไวกับธนาคารแหงอื่นตอก็ได แตกอนที่จะถึงจุดนั้น เงินสดเร่ิมแรกจํานวน 4 ลานบาทน้ันไดทําใหปริมาณเงิน

เพิ่มขึ้น กลาวคือ ในขณะน้ีมีเงินฝากกระแสรายวันจํานวน 4 ลานบาท  และเงินสดอีกเปนจํานวน 3.2 ลานบาท 

หมุนเวียนอยูในระบบซึ่งเปนเงินจํานวนท้ังหมด 7.2 ลานบาท กระบวนการสรางเงินไดเร่ิมขึ้นแลว  

 
การสรางเงนิอยางตอเนื่องโดยธนาคารหลายๆ แหง 
 
ใหเราติดตามตอไปวาเงินสดจํานวน 3.2  ลานบาท จะเดินทางไปไหนตอ และดูวากระบวนการสรางเงินนั้นสรางเงิน

ไดมากขึ้นอยางไร สมมติวาโรงงานผลิตน้ํามันปาลมฝากเงินจํานวน 3.2 ลานบาท ที่กูมานั้นเขาบัญชีของโรงงานที่

ธนาคาร ข ทําใหเงินสดสํารองของธนาคาร ข เพิ่มขึ้นทันที เปนจํานวน 3.2 ลานบาทเชนกัน แตเนื่องจากเงินฝาก

เพิ่มขึ้น 3.2 ลานบาท ธนาคาร ข จะตองมีเงินสดสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 0.64 ลานบาท หรือรอยละ 

20 ของเงินฝาก ถาฝายจัดการของธนาคาร ข มีพฤติกรรมเหมือนธนาคาร ก ธนาคาร ข ก็จะปลอยเงินกูเพิ่มขึ้น 2.56 

ลานบาท  
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 ตารางท่ี 8-5 แสดงผลที่เกิดขึ้นกับงบดุลของธนาคาร ข ตามเหตุการณขางบนที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ของ

กระบวนการ เงินฝากที่เปนเงินสดเร่ิมแรกจํานวน 4 ลานบาท จะทําใหบัญชีเงินฝากกระแสรายวันมีจํานวนรวม

ทั้งหมด 7.2 ลานบาท ซึ่งเปนเงินฝากจํานวน 4 ลานบาทอยูที่ธนาคาร ก และเปนเงินฝากจํานวน 3.2 ลานบาทอยูที่

ธนาคาร ข นอกจากนั้นยังมีเงินสดอีกเปนจํานวน 2.56 ลานบาท ซึ่งหมุนเวียนอยูในระบบ (อยูในมือของผูที่กูเงินจาก

ธนาคาร ข ซึ่งไดแก อูซอมรถยนต ค) ดังนั้นจากเงินสดเร่ิมแรกจํานวน 4 ลานบาท จะทําใหปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเทากับ 

9.76 ลานบาท ซึ่ง 7.2 ลานบาท อยูในรูปของเงินฝากกระแสรายวันและอีก 2.56 ลานบาทอยูในรูปของเงินสด 

 แตกระบวนการไมไดหยุดลงเพียงเทานี้ อูซอมรถยนต ค อาจจะฝากเงินที่ไดกูมีเขาบัญชีเงินฝากที่ธนาคาร 

ค ที่มีบัญชีอยู การเปล่ียนแปลงของรายการตางๆ ในงบดุล ก็จะเร่ิมอีกรอบหน่ึงดังที่แสดงในตารางที่ 8-6 เม่ือ

ธนาคารใหเงินกูอีกเปนจํานวน 2.048 ลานบาท แทนที่จะเก็บเงินจํานวนดังกลาวไวเปนเงินสดสํารองสวนเกิน และเรา

สามารถเห็นไดวากระบวนการสรางเงิน จะตอเนื่องตอไปอีก 

 
ตารางที่ 8-5 การเปลี่ยนแปลงของงบดุลของธนาคาร ข 
 

สินทรัพย หนี้สิน 

เงินสดสํารอง + 0.64 ลานบาท เงินฝากกระแสรายวัน 3.2 ลานบาท 

เงินใหกูคงคาง + 2.56 ลานบาท  

บันทึกเพิ่มเติม : การเปล่ียนแปลงของเงินสดสํารอง  

เงินสดสํารองจริง + 0.64 ลานบาท  

เงินสดสํารองตามกฎหมาย + 0.64 ลานบาท  

เงินสดสํารองสวนเกิน ไมเปล่ียนแปลง  

 

 
ตารางที่ 8-6 การเปลี่ยนแปลงของงบดุลของธนาคาร ค 
 

สินทรัพย หนี้สิน 

เงินสดสํารอง + 0.512 ลานบาท เงินฝากกระแสรายวัน + 2.56 ลานบาท 

เงินใหกูคงคาง + 2.048 ลานบาท  

บันทึกเพิ่มเติม : การเปล่ียนแปลงของเงินสดสํารอง  

เงินสดสํารองจริง + 0.512 ลานบาท  

เงินสดสํารองตามกฎหมาย + 0.512 ลานบาท  

เงินสดสํารองสวนเกิน ไมเปล่ียนแปลง  
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รูปที่ 8-1 การเช่ือมโยงการสรางเงินฝากอยางตอเนื่อง 
 

 

 

  

ผลรวมสะสม 

(1) 

เงินสดสํารอง 

(2) 

เงินฝาก 

(3) 

เงินใหกู 
 

4.0 ลานบาท เงินฝาก 
 

4.0 ลานบาท 

 

0.8 ลานบาท สํารอง  3.2 ลานบาท ใหกู 
 

0.8 ลานบาท 3.2 ลานบาท  
  

3.2 ลานบาท เงินฝาก 

 

7.2 ลานบาท 

 

0.64 ลานบาท สํารอง  2.56 ลานบาท ใหกู 

  

1.44 ลานบาท 5.76 ลานบาท  

2.56 ลานบาท เงินฝาก 

 

9.76 ลานบาท 

0.512 ลานบาท สํารอง   2.048 ลานบาท ใหกู  
1.952 ลานบาท 7.808 ลานบาท  

  

2.048 ลานบาท เงินฝาก 

 

11.808 ลานบาท 

 

0.409 ลานบาท สํารอง   1.638 ลานบาท ใหกู 

 

2.361 ลานบาท 9.446 ลานบาท  

1.638 ลานบาท เงินฝาก 

 

13.446 ลานบาท 

0.327 ลานบาท สํารอง   1.311 ลานบาท ใหกู 

. 

. 

 

2.688 ลานบาท 10.757 ลานบาท 

. 

. 

 

 4.0 ลานบาท 20.0 ลานบาท 16.0 ลานบาท  
  

รูปที่ 8-1 ดานซายมือ แสดงผลสรุปของการเปล่ียนแปลงของงบดุลของ 5 ธนาคารแรกในลูกโซ การ

เช่ือมโยงทั้งหมดในรูปของกราฟ ทั้งนี้อยูบนขอสมมติที่วา ธนาคารแตละแหงจะเก็บเงินสดสํารองเทากับรอยละ 20 

ตามกฎหมายพอดี (ไมเงินสดสํารองสวนเกิน) และผูที่กูเงินเม่ือไดรับเงินกูมาก็จะนําเงินที่ไดฝากเขาบัญชีในธนาคาร

ของตัวเองทั้งหมด ลูกโซการเช่ือมโยงจะไมไดหยุดแคธนาคารแหงที่หาเทานั้น แตจะตอเนื่องไปเรื่อยๆ 

 คําถามคือ การตอเนื่องจะไปส้ินสุดที่จุดไหน รูปที่ 8-1 ดานขวามือ ซึ่งเปนผลรวมสะสมแสดงใหเห็นวา

ทายที่สุดแลว ผลที่จะเกิดขึ้นกับระบบธนาคารทั้งหมดจะเปนอยางไร เร่ิมตนจากฝากเงินดวยเงินสดจํานวน 4 ลาน
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บาท เงินจํานวนนี้ทั้งหมดจะกลายเปนเงินสดสํารองของธนาคาร ซึ่งไดแกคอลัมนที่ (1) จะทําใหเกิดมีเงินฝากขึ้นมา

ใหมในระบบธนาคารเปนเงินทั้งหมด 20 ลานบาท ซึ่งไดแกคอลัมนที่ (2) และทําใหมีเงินกูใหมเกิดขึ้น เปนจํานวน 16 

ลานบาท ซึ่งไดแกคอลัมนที่ (3) ปริมาณเงินจะเพิ่มขึ้นทั้งหมด 16 ลานบาท ทั้งนี้โดยประชาชน จะถือธนบัตรและ

เหรียญกษาปณนอยลง 4 ลานบาท(คือ สวนที่กลายเปนเงินสดสํารอง) แตมีเงินฝากกระแสรายวันเพิ่มขึ้น 20 ลาน

บาท 

 ดังนั้นดูเหมือนคลายๆ กับมีการเลนกลเกิดขึ้น จากเงินฝากเร่ิมแรกจํานวน 4 ลานบาททําใหเกิดมีเงินฝาก

ขึ้นมาใหมในระบบธนาคารเปนจํานวนท้ังหมด 20 ลานบาท ซึ่งเปนการขยายเพิ่มขึ้นถึง 5 เทา – จากเงินฝากเร่ิมแรก 

1 บาท จะทําใหเกิดมีเงินฝากท้ังหมด 5 บาท และทําใหมีปริมาณเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ 16 ลานบาท เราจะตองทําความ

เขาใจวาทําไมจึงเปนเชนนั้น แตประการแรกเราจะตรวจสอบวาการคํานวณรูปที่ 8-3 นั้นถูกตอง 

 ถามองดูตัวเลขตางๆ อยางรอบคอบ เราจะเห็นวาตัวเลขในแตละคอลัมน มีลักษณะเปนอนุกรมเรขาคณิต 

(a geometries progression) ถาจะกลาวใหชัดเจนลงไป คือ ตัวเลขแตละตัวมีคาเทากับ รอยละ 80 ของตัวเลขที่อยู

กอนหนา ใหนึกทบทวนถึงการอธิบายเร่ืองตัวคูณในบทที่ 5 เราไดเรียนถึง ผลรวมของอนุกรมเลขาคณิต ซึ่งตอเนื่อง

ไปเรื่อยๆ ไมมีที่ส้ินสุด ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับตัวเลขแตละคอลัมนในตาราง ดังนั้นถาสัดสวนท่ีเหมือนกัน/คงที่ คือ R 

ผลรวมของอนุกรมเรขาคณิต คือ 

 I + R + R2 + R2……….……=      1  

         1 -  R   

 เม่ือใชสูตรนี้กับลูกโซเงินฝากกระแสรายวันที่แสดงในรูปที่ 8-3 จะได 

  4.0 + 3.2 + 2.56 + 2.048 + 1.638 +.......................... 

  = 4.0 X (1 + 0.80 + 0.64 + 0.512 +...........................) 

  = 4.0 X (1+ 0.80 +0.802 + 0.803 +...........................) 

  = 4.0 X      1          =      4.0    =   20.0 

   1 -  0.80         0.20  

 

 ในทํานองเดียวกัน เราจะสามารถพิสูจนไดวา ผลรวมของเงินใหกูที่เกิดขึ้นใหมนี้จะไดเทากับ 16.0 ลานบาท 

และผลรวมของเงินสดสํารองตามกฎหมายใหม จะไดเทากับ 4.0 ลานบาท ดังนั้นตัวเลขในตารางท่ี 8-3 จึงเปนตัว

เลขท่ีถูกตอง ในขั้นตอนตอไปเราจะคิดใหตลอดลุลวงถึงเหตุผลที่อยูเบื้องหลังตัวเลขตางๆ  

 ลูกโซของการสรางเงินฝาก จะหยุดลงตอเม่ือไมมีเงินสดสํารองสวนเกินที่จะสามารถใหกูตอเหลืออยูอีก

เทานั้น นั่นคือ เม่ือเงินสดจํานวน 4 ลานบาท กลายเปนเงินสดสํารองตามกฎหมายทั้งหมด ซึ่งเหตุผลนี้เปนส่ิงที่

อธิบายวาเหตุใด รายการสุดทายของคอลัมนที่ (1) จึงมีคาเทากับ 4.0 ลานบาท แตดวยขอสมมติที่กําหนดสัดสวน

ของเงินสดสํารองเทากับรอยละ 20 นั้น เงินสดสํารองสวนเกินจะหมดไปก็ตอเม่ือเงินฝากกระแสรายวันมียอดรวมเปน 

20.0 ลานบาทเทานั้น ซึ่งคานี้คือ รายการสุดทายในคอลัมนที่ (2) ประการสุดทาย เพราะวางบดุลจะตองไดดุล ดังนั้น

ผลรวมของสินทรัพยที่สรางขึ้นมาใหมทั้งหมด (ซึ่งไดแก เงินสดสํารองและเงินใหกู) จะตองเทากับผลรวมของหนี้สิน

ขึ้นมาใหมทั้งหมด(ซึ่งไดแก เงินฝากกระแสรายวันจํานวน 20 ลานบาท) ซึ่งหมายถึงวาจะตองมีเงินกูใหเพิ่มขึ้นมาใหม

เปนจํานวน 16 ลานบาท ซึ่งเปนรายการสุดทายของคอลัมนที่ 3 
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 ถาจะกลาวในรูปแบบทั่วๆไปถาสัดสวนเงินสดสํารองกําหนดใหเปนคาหนึ่งขึ้นมา สมมติวา m (แทนที่จะ

เปนรอยละ 20 เหมือนที่กําหนดในตัวอยาง) เงินฝากแตละบาทตองการเพียงบางสวนของหน่ึงบาทเทานั้นที่จะเก็บ

เปนเงินสดสํารอง (เทากับ m) ดัง R ซึ่งเปนสัดสวนที่เหมือนกัน/คงที่ในสูตรขางบน จะมีคาดังนี้ R = 1 – m และเงิน

ฝากจะขยายตัวเทากับ 1/m สําหรับเงินสํารองใหม แตละบาทท่ีถูกเพิ่มเขาไปในระบบ ซึ่งส่ิงนี้จะทําใหเราหาสูตร

ทั่วไปในการคํานวณหาเงินฝากที่จะถูกสรางเพิ่มขึ้นเม่ือกําหนดใหสัดสวนการเก็บเงินสดสํารองตามกฎหมายมีคา

เทากับ m 

 

 สูตรอยางงายในการหาตัวคูณเงินฝาก 

 ถาสัดสวนการเก็บเงินสดสํารองตามกฎหมาย กําหนดใหมีคาเทากับ m เงินสํารองแตละบาทที่ถูกใสเพิ่มเขา

ไปในระบบการธนาคาร สามารถจะสรางเงินฝากขึ้นมาใหมไดเปนจํานวนเทากับ 1/m ดังนั้นที่เราเรียกวา 

ตัวคูณเงินฝากนั้นสามารถเขียนแสดงไดดังนี้ 

 การเปล่ียนแปลงเงินฝาก = (1/m) * การเปล่ียนแปลงของเงินสดสํารอง 

 

 จะสังเกตไดวา สูตรขางบนนี้สามารถอธิบายส่ิงที่เกิดขึ้นในตัวอยางของเราไดอยางถูกตอง เงินฝากเร่ิมแรก

เปนเงินสดจํานวน 4.0 ลานบาท ที่ธนาคาร ก ทําใหเกิดมีเงินสดสํารองใหมเปนจํานวน 4.0 ลานบาทเชนกัน (ตารางที่ 

8-2) เม่ือใชตัวคูณ (1/m) = 1/0.20 = 5 คูณเขาไปกับจํานวน 4.0 ลานบาทนั้น เราสามารถรูไดเลยวา ปริมาณเงินฝาก

ที่ธนาคารตางๆ จะเพิ่มขึ้นเปน 20.0 ลานบาท ซึ่งก็คือส่ิงที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม จะตองระลึกนิดหนึ่งวา กระบวนการ

ขยายตัวของเงินฝากเร่ิมตนจากการที่มีชายคนหน่ึง นําเงินสดจํานวน 4.0 ลานบาทไปฝากท่ีธนาคารของเขา ดังนั้น 

จํานวนเงินที่อยูในมือประชาชน-ซึ่งรวมทั้ง เงินฝากกระแสรายวันและเงินสด ในกรณีตัวอยางนี้จะเพิ่มขึ้นเพียง 16.0 

ลานบาทเทานั้น คือ มีเงินฝากเพิ่มขึ้น 20.0 ลานบาท แตมีเงินสดลดลงไป 4.0 ลานบาท 

 
กระบวนการที่เกิดในทางตรงกันขาม : การหดตัวอยางตอเนื่องของปริมาณเงิน 
 

ในสวนนี้จะเปนการอธิบายอยางส้ันๆ วากลไกการสรางเงินฝากทํางานในทางกลับกันอยางไร ซึ่งอาจจะเรียกไดวา 

เปนระบบการทําลายเงินฝาก (deposit destruction) ตัวอยางคือ สมมติวาชายคนเดิมของเรากลับมาท่ีธนาคารของ

เขา เพื่อถอนเงินจํานวน 4.0 ลานบาท จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของเขา ซึ่งผลที่เกิดขึ้น คือ เงินสดสํารองตาม

กฎหมาย (required reserve) ของธนาคาร ก จะลดลงไปจํานวน 0.8 ลานบาท จากการถอนเงินนั้น(คือรอยละ 20 

ของเงินจํานวน 40 ลานบาท) แตความจริงแลวเงินสดสํารองจริง (actual reserve) จะลดลง 4.0 ลานบาท เทากับเงิน

ที่ถูกถอนออกไปจริงๆ ดังนั้นจะทําใหธนาคาร ก ขาดเงินเปนจํานวนถึง 3.2 ลานบาท ดังที่แสดงในตารางที่ 8-7 (ก) 

 ธนาคารจะทําอยางไรกับเงินสดท่ีขาดอยูนี้ เนื่องจากเงินที่ธนาคารปลอยใหกูยืมออกไปนั้น ผูกูจะนําเงินมา

ชําระคืนอยูเปนประจํา ดังนั้นการแกปญหาคือ ธนาคารจะหยุดการใหกูใหม และเก็บเงินสะสมไวจนกวา จะไดเงินสด

สํารองตามกฎหมาย จํานวน 3.2 ลานกลับคืนมา ขอมูลการหดตัวของเงินฝากของธนาคาร ก แสดงในตารางที่ 8-7 

(ข) ทั้งนี้สมมติวา การชําระคืนเงินกูของลูกคานั้น ชําระเงินสดทั้งหมด 
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ตารางที่ 8-7 การเปลี่ยนแปลงของงบดุลของธนาคาร ก 
 

สินทรัพย           (ก) หนี้สิน  สินทรัพย           (ข) หนี้สิน 

เงินสดสํารอง            - 4.0 ลาน เงินฝากกระแส 

รายวัน     - 4.0 ลาน 

 เงินสดสํารอง             +3.2 ลาน 

เงินใหกู                     - 3.2 ลาน 

ไมเปล่ียนแปลง 

บันทึกเพิ่มเติม :   บันทึกเพิ่มเติม :  

เงินสดสํารองจริง       - 4.0 ลาน   เงินสดสํารองจริง       +3.2 ลาน  

เงินสดสํารอง             - 0.8 ลาน   เงินสดสํารอง              ไมเปล่ียน  

ตามกฎหมาย      ตามกฎหมาย    

เงินสดสํารอง              -3.2 ลาน   เงินสดสํารอง           + 3.2 ลาน  

สวนเกิน   สวนเกิน                

 

 แตผูกูเงินจะเอาเงินจากที่ไหนมาชําระคืน ทางท่ีอาจเปนไปไดคือ การถอนเงินมาจากธนาคารอื่นๆ ตาม

ตัวอยางนี้ สมมติวาถอนเงินจากธนาคาร ข ดังสถานการณที่เกิดที่ธนาคาร ข คือ เงินฝากจะลดลง 3.2 ลานบาท และ

เงินสดสํารองก็จะลดลง 3.2 ลานบาทเชนกัน ซึ่งเงินฝากจํานวน 3.2 ลานบาทนั้นธนาคารมีเงินสดสํารองตาม

กฎหมายเพียง 0.64 ลานบาท ดังนั้น จะทําใหเงินสดสํารองสวนเกินของธนาคารลดลงเปนจํานวนถึง 2.56 ลานบาท 

ตัวแสดงในตารางที่ 8-8 (ก) เพราะฉะน้ันธนาคารจะตองลดการใหเงินกูลงในจํานวนเดียวกัน คือ 2.56 ลานบาท ดังที่

แสดงในตารางที่ 8-8 (ข) และผลที่จะเกิดกับธนาคารอื่นตอไปคือ เงินสดสํารองและเงินฝากกระแสรายวันจะลดลง

เปนจํานวน 2.56 ลานบาท และกระบวนการดังที่อธิบายขางตนก็จะเกิดขึ้นกับธนาคารอื่นๆ ตอเนื่องไปเรื่อยๆ 

เหมือนกับกรณีของการขยายเงินฝาก 

  
ตารางที่ 8-8 การเปลี่ยนแปลงของงบดุลของธนาคาร ข 
 

สินทรัพย           (ก) หนี้สิน  สินทรัพย           (ข) หนี้สิน 

เงินสดสํารอง             - 3.2 ลาน เงินฝากกระแส 

รายวัน      - 3.2 ลาน 

 เงินสดสํารอง          + 2.56 ลาน 

เงินใหกู                   - 2.56 ลาน 

ไมเปล่ียน 

บันทึกเพิ่มเติม :    บันทึกเพิ่มเติม :   

เงินสดสํารองจริง       - 3.2 ลาน    เงินสดสํารองจริง    + 2.56 ลาน  

เงินสดสํารอง                 เงินสดสํารอง                

     ตามกฎหมาย     - 0.64 ลาน        ตามกฎหมาย        ไมเปล่ียน  

เงินสดสํารอง           - 2.56 ลาน    เงินสดสํารอง         + 2.56 ลาน  

     สวนเกิน        สวนเกิน              

 

เม่ือธนาคารทุกธนาคารในระบบเขามาเก่ียวของดวยแลว ภาพที่เกิดขึ้นจะเหมือนกับที่แสดงในรูปที่ 8-3 

ยกเวนแตวาตัวเลขทุกๆ ตัวจะมีเคร่ืองหมายลบอยูขางหนา เงินฝากทั้งหมดจะลดลง 20 ลานบาท เงินใหกูจะลดลง 



เศรษฐศาสตรมหภาคสําหรับผูบริหาร 

 

198 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

16 ลานบาท และเงินสดสํารองจะลดลง 4 ลานบาท และปริมาณเงิน M1 จะลดลง 16 ลานบาท นอกจากนั้นดังที่เรา

เคยทําการคํานวณไวโดยสูตรตัวคูณเงินฝากวา เม่ือ m มีคาเทากับ 0.20 แลว การลดลงของเงินฝากธนาคาร จะเปน 

1/0.20 = 5 เทาของการลดลงของเงินฝากสวนเกิน 

 นักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของอเมริกาในสมัยที่เปนนักศึกษาของสถาบันที่มีชื่อเสียงในสมัยที่มี

การเคล่ือนไหวของนักศึกษาเพื่อการตอตานอยางรุนแรง ในระหวางชวงปลายทศวรรษ 2503 นั้น มีอยูวันหนึ่งไดออก

ใบปลิวเรียกรองใหประชาชนรวมกันถอนเงินกระแสรายวันทั้งหมดพรอมๆ กันในวันที่กําหนดไว ถือเงินสดที่ถอนมาไว

สัก 1 อาทิตย หลังจากนั้นใหนําไปฝากใหม ซึ่งการกระทําดังกลาวนี้ ในใบปลิวระบุวาจะเปนการทําลาย หรือสราง

ความเสียหายอยางใหญหลวงแก ระบบทุนนิยม ซึ่งแนนอนวานักศึกษาหัวรุนแรงเหลานี้ไดรับการศึกษาเก่ียวกับ 

กลไกของเงินในระบบเศรษฐกิจสมัยใหมมาเปนอยางดี และคํากลาวอางของนักศึกษาเหลานั้น โดยพื้นฐานแลวเปน

เร่ืองที่ถูกตอง การถอนเงินจะทําใหเกิดการหดตัวอยางมากของระบบธนาคาร และเม่ือมีการฝากเงินในเวลาตอมา ก็

จะทําใหเกิดการขยายตัวอยางมากเชนเดียวกัน การรณรงคเชนนี้ ถาเปนผลสําเร็จแลว จะสรางความเสียหายอยาง

รุนแรงกับระบบการเงินในพื้นที่ แตประวัติศาสตรบันทึกไววา การรณรงคนั้นไมประสบความสําเร็จ การถอนเงินจาก

บัญชีกระแสรายวันไมมากมายดังที่คาด 

 
ทําไมสูตรที่ใชคํานวณการสรางเงินฝากจงึเปนสูตรที่งายเกินไป 

 
 การอธิบายเร่ืองกระบวนการสรางเงินที่กลาวถึงขางตนดูเหมือนวา จะเปนกลไกมากเกินไป ถาทุกอยาง

ดําเนินไปตามสูตร การที่มีเงินสดสํารองสวนเกินเพิ่มขึ้น 1 บาท จะทําใหมีเงินฝากกระแสรายวันใหมเพิ่มขึ้น 1/m 

บาท แตในความเปนจริงแลว ส่ิงตางๆ จะไมงายดังที่แสดงโดยสูตร ซึ่งเหมือนกับกรณีของตัวคูณการใชจาย สูตรใน

การคํานวณการสรางเงินฝากที่เปนสูตรงายนั้น จะถูกตองเฉพาะภายใตสถานการณเดียวที่กําหนดไวเทานั้น ซึ่ง

สถานการณนี้กําหนดไววา 

1. ผูที่ไดรับเงินสด จะตองนําเงินสดไปฝากในธนาคารอื่น โดยจะไมถือเงินสดไว 

2. ธนาคารแตละธนาคารจะถือเงินสดสํารองไวไมมากไปกวาจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด(จํานวนตํ่าสุด) ไว 

หวงโซการเช่ือมโยงในรูปที่ 8-3 แสดงใหเห็นไดชัดเจนวาอะไรจะเกิดขึ้น ถาขอสมมติขางตนไมวาจะ 

เปนขอใดก็ตามถูกละเมิด 

ประการแรกสมมติวาธุรกิจ หรือบุคคลตางๆ ซึ่งไดรับเงินกูจากธนาคาร ไดฝากเงินเพียงสวน 

หนึ่งของเงินกูไดรับทั้งหมดเขาบัญชีเงินฝากของเขา ตัวอยางเชน สมมติวาตามตัวอยางของเราขางตน เงินกูคร้ังแรก

จํานวน 3.2 ลานบาท มีการนําไปฝากไมถึง 3.2 ลานบาท และทําเชนนี้ตอไปเร่ือยๆ อาจลดหวงโซการเช่ือมโยง เม่ือ

หวงโซส้ินสุดจะพบวาการสรางเงินฝากทั้งหมดนั้นลดลง ดังนั้น 

 

ถาบุคคลหรือธุรกิจตัดสินใจที่จะถือเงินสดมากขึ้น การขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินฝากของธนาคารจะส้ัน

ลง เพราะวาเงินสดที่สามารถนําไปเปนเงินสดสํารอง เพื่อจะทําใหเกิดมีเงินฝากกระแสรายวันใหมนั้น มี

จํานวนนอยลง และผลที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณเงินจะนอยลง 

 

 แนวคิดพื้นฐานในกรณีนี้เปนส่ิงที่เขาใจไดงายขึ้น คือ เงินสดแตละบาทที่ธนาคารถือไวสามารถจะทําใหเกิด

เงินขึ้นมาอีกหลายบาท (ตัวคูณคือ 1/m) แตเงินสด 1 บาทที่บุคคลตางๆ ถือไว ก็คือ เงินจํานวน 1 บาทเทาเดิม จะไม
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ทําใหเกิดเงินฝากขึ้นที่ธนาคาร ดังนั้น แตละคร้ังที่มีเงินสดหลุดออกไปจากธนาคาร ปริมาณเงินก็จะลดลง และในทาง

ตรงกันขาม ทุกคร้ังที่มีเงินสดเขามาในระบบธนาคาร ปริมาณเงินจะเพิ่มขึ้น 

 
ตอบคําถาม : การเกิด Bank Run ในเอเชีย 

 
จะเห็นชัดเจนวา แนวคิดที่อธิบายขางตน สามารถอธิบายการเกิด bank run โดยทั่วไปได โดยเฉพาะอยางย่ิง การที่

เพิ่งเกิด bank run เม่ือเร็วๆ นี้ในประเทศตางๆ ในเอเชีย เม่ือผูฝากเงินที่ขวัญออนขี้ตกใจ ถอนเงินฝากจากธนาคาร

ตางๆ และถือเปนเงินสดไวแทน ซึ่งผลที่เกิด คือปริมาณเงินจะตองลดลง ถาการถอนเงินมีจํานวนมาก เปนไปอยาง

กวางขวาง การหดตัวของระบบการธนาคารก็จะมากตามไปดวย 

 ตอไป สมมติวา ผูจัดการธนาคารเกิดเปล่ียนพฤติกรรมเปนผูที่อนุรักษนิยม หรือไมชอบเส่ียงมากขึ้น หรือ ถา

มองไปในอนาคตแลวเห็นวา การชําระคืนเงินกูจะลดลง เพราะคาดวาจะเกิดเศรษฐกิจตกตํ่า ธนาคารอาจจะตัดสินใจ

ที่จะเก็บ/ถือเงินสดสํารองไวมากกวาจํานวนขั้นตํ่าที่กําหนดโดยกฎหมาย และปลอยเงินกูในจํานวนท่ีนอยกวาที่

สมมติในรูปที่ 8-3 ถาสถานการณแบบนี้เกิดขึ้น ธนาคารที่อยูในลําดับตอๆ ไป ก็จะไดเงินฝากนอยลง ดังนั้นหวงโซ

การเช่ือมโยงของการสรางเงินฝากก็จะส้ันลง ดังนั้น 

 

ถาธนาคารปรารถนาท่ีจะเก็บเงินสดสํารองสวนเกินไว การขยายตัวอยางตอเนื่องของเงินฝากของธนาคารก็

จะส้ันลง จํานวนเงินสดที่จะสนับสนุน/สํารองการสรางปริมาณเงินจะมีนอยกวากรณีที่ธนาคารไมเก็บเงินสด

สํารองสวนเกินไวเลย 

 

ตัวอยางปญหาที่กลาวถึงตอนหลังนี้ เปนส่ิงที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุน ในป 2541 ซึ่งปญหาการเกิดหนี้สูญ ทําให

นักการธนาคารญ่ีปุน มีความระมัดระวังมากๆ ในการใหกูเงิน จะใหกูเฉพาะผูกูที่มีเครดิตดีมากๆ เทานั้น กิจการธุรกิจ

ตางๆ ของญี่ปุนในขณะนั้น จึงไมคอยไดรับเงินกูไปตามๆ กัน 

 
ความจําเปนที่ตองมีนโยบายการเงนิ 

 
ถาติดตามสองประเด็นขางตนตอไปอีกนิดหนอย เราจะเห็นวาเหตุใดรัฐบาลจึงจําเปนตองควบคุมปริมาณ

เงินเพื่อจะรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ เราเพิ่งกลาวถึงไปเม่ือสักครูนี้วา ธนาคารตางๆ ปรารถนาจะเก็บเงินสํารอง

สวนเกินไว เม่ือพิจารณาเห็นวา การปลอยเงินกูออกไปอาจไมทําใหเกิดกําไรกลับคืนมา ซึ่งพฤติกรรมนี้มักจะเกิดขึ้น

เม่ือเศรษฐกิจอยูในชวงขาลง หรืออยูแถวๆ ที่ธุรกิจหดตัวมากที่สุด ในชวงเวลาดังกลาว แนวโนมในการที่ธนาคาร

ตัดสินใจที่จะถือเงินสดสํารองสวนเกิน อาจทําใหขบวนการสรางเงินฝาก กลายเปนขบวนการการทําลายเงินฝาก ดังที่

เกิดขึ้น เม่ือไมนานมาน้ีที่ประเทศญี่ปุน นอกจากนั้น ถาหากผูฝากเงินเปนพวกท่ีต่ืนตระหนก ก็อาจตัดสินใจที่จะถือ

เงินสดมากขึ้นก็ได ดังนั้น 
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ในชวงที่เศรษฐกิจตกตํ่า ธนาคารที่มุงแสวงหากําไรมีแนวโนมที่จะลดปริมาณเงินโดยการถือเงินสดสํารอง

สวนเกินมากขึ้น และลดการใหกูแกลูกคาที่เครดิตไมดี ดังที่เราจะเรียนในบทตอๆ ไปวา ปริมาณเงินที่มี

อิทธิพลตออุปสงครวมมาก ดังนั้น การลดลงของปริมาณเงิน จะทําใหภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ารุนแรงย่ิงขึ้น  

 

สถานการณนี้เปนสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ในชวงที่เกิดเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรงในชวงป 2473 ถึงแมวาเงินสด

สํารองของธนาคารทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้น แตปริมาณเงินลดลงอยางรุนแรง ทั้งนี้เพราะวาธนาคารชอบท่ีจะถือเงินสด

สํารองสวนเกิน มากกวาการปลอยใหกู ซึ่งไมแนวาจะไดรับชําระคืนหรือไม 

 ในทางตรงกันขาม ธนาคารอาจจะพยายามสรางปริมาณเงินใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดจากเงินสดสํารองที่มี 

โดยการทําใหเงินสดสํารองมีนอยที่สุด เม่ือความตองการเงินกูในตลาดมีมาก กําไรอยูในระดับสูง และโอกาสการ

ลงทุนที่ไมเส่ียงมีมาก การที่มีส่ิงจูงใจที่จะลดการถือเงินสดสํารองสวนเกินในยามที่เศรษฐกิจรุงเรืองหมายความวา 

 

ในขณะท่ีเศรษฐกิจเติบโต/ขยายตัว ธนาคารที่มุงแสวงหากําไร มักจะขยายปริมาณเงิน เปนกําลังการ

ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่มีมากอยูแลวใหมากขึ้นไปอีก เปนการกรุยทางใหเกิดภาวะเงินเฟอ

มากขึ้น รัฐบาลจึงจําเปนจะตองแทรกแซง เพื่อปองกันการขยายตัวอยางรวดเร็วของปริมาณเงิน 

 

 ดังนั้น การควบคุมปริมาณเงินจึงเปนส่ิงจําเปน เพราะวานักการธนาคารท่ีมุงแสวงหากําไรมีแนวโนมที่จะ

สรางปริมาณเงินในทิศทางที่จะทําใหวัฏจักรธุรกิจรุนแรงมากขึ้น รัฐบาลจะทําใหปริมาณเงินอยูภายใตการควบคุมได

อยางไร เปนเนื้อหาที่เราจะกลาวถึงในบทตอไป 
 

สรุป 
 

1. ในการแลกเปล่ียน/ซื้อขายสินคานั้น ถาทําโดยใชเงินเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนจะมีประสิทธิภาพ

มากกวา การแลกเปล่ียนสินคากันโดยตรง 

2. นอกเหนือจากการเปนส่ือกลางการแลกเปล่ียนแลว ส่ิงใดก็ตามที่นํามาใชเปนเงิน จะทําหนาที่เปนหนวยวัด

มาตรฐาน และเปนเคร่ืองรักษามูลคาดวย 

3. ตลอดชวงเวลาของประวัติศาสตร มีส่ิงของมากมายที่ถูกนํามาใชเปนเงิน สินคาที่ใชเปนเงิน มีการใชใน

ระยะแรก และคอยๆ หมดไปโดยมีเงินกระดาษท่ีออกโดยมีการคํ้าประกันเต็มจํานวน(เชน ใชทองคําคํ้า

ประกัน) เขามาแทนที่ และตอมาก็ถูกทดแทนโดยเงินกระดาษท่ีมีการคํ้าประกันไมเต็มจํานวน ซึ่งตอมาใน

ระยะหลังสุดนี้ เปนเงินกระดาษท่ีออกมาโดยไมมีสินคาอะไร หรือโลหะอะไรค้ําประกันเลย ซึ่งเราเรียกวา

เปน fiat money จริงๆ  

4. คํานิยามของปริมาณเงินที่ใชกันแพรหลายที่สุดคํานิยามหนึ่งคือ M1 ซึ่งหมายรวมถึง เหรียญกษาปณ 

ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวันบางประเภท อยางไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตรสวนมากมักชอบที่จะใชคํา

นิยาม M2 ซึ่งหมายถึงปริมาณเงิน M1 และเงินฝากที่มีสภาพคลองก่ึงเงินสด (Quasi-Money) ไดแก เงิน

ฝากออมทรัพย เงินฝากประจํา และเงินฝากประเภทอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีคํานิยามปริมาณเงิน M3 อีกเปน

ปริมาณเงินที่มีความหมายกวางที่สุด ประกอบดวย ธนบัตรและเหรียญกษาปณและเงินฝากทุกๆ ประเภท

ของสถาบันการเงินทุกประเภท 
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5. ภายใตระบบสมัยใหมของเรา ที่การธนาคารถือเงินสดสํารองเพียงบางสวน คือ ธนาคารจะเก็บเงินสดสํารอง

เพียงบางสวนของเงินฝากทั้งหมดเทานั้น การเก็บเงินสดสํารองในลักษณะนี้เปนกุญแจที่จะทําใหธนาคารมี

กําไรได ทั้งนี้เพราะเงินสวนที่เหลือ ธนาคารสามารถปลอยกูและมีรายไดในรูปของดอกเบี้ยได แตก็เปนส่ิงที่

ทําใหธนาคารมีความออนไหวตอ bank run  ดวยเชนกัน 

6. เพราะการดําเนินงานมีความออนไหวนี้ โดยทั่วไปนายธนาคารมักจะไมชอบเส่ียงในการเลือกลงทุนในดาน

ตางๆ มักจะเก็บเงินสดสํารองไวในระดับที่เพียงพอ อยางไรก็ตาม รัฐบาลมักจะติดตามดูพฤติกรรมของ

ธนาคารอยางใกลชิด 

7. กอนเกิดเศรษฐกิจตกตํ่าอยางรุนแรงในอเมริกา การลมเลิกกิจการนับไดวาเปนเร่ืองปกติ แตการเลิกกิจการ

ของธนาคารลดลงมาก เม่ือมีการนําเอาแนวคิดในเร่ืองการประกันเงินฝากมาใช 

8. เพราะวาธนาคารมีการเก็บสํารองเงินสดเพียงบางสวน จึงทําใหระบบธนาคารโดยรวมสามารถสรางเงินฝาก

ไดอีกหลายบาท จากเงินแตละบาทของเงินสดสํารองที่ธนาคารไดมาภายใตขอสมมติบางประการ สัดสวน

ของเงินฝากที่สรางขึ้นมาใหม กับเงินสดสํารองที่ไดรับใหมจะเทากับ 1/m ที่ซึ่ง m  คือ สัดสวนของเงินสด

สํารองตามกฎหมาย 

9. ขบวนการในทํานองเดียวกัน ก็ทํางานในดานตรงกันขาม หรือเปนระบบการทําลายเงินฝากเม่ือมีการถอน

เงินสดออกไปจากระบบธนาคาร 

10. เพราะวาธนาคารและบุคคลอาจจะตองการถือเงินสดไวมากขึ้นเม่ือมองเห็นวาเศรษฐกิจทําทาจะไมคอยดี 

ภายใตสถานการณเชนนี้ ถารัฐบาลไมเขามาแทรกแซงแลว ปริมาณเงินอาจลดลง ในทํานองเดียวกัน 

ปริมาณเงินอาจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ถารัฐบาลไมควบคุม ในชวงเวลาท่ีเศรษฐกิจเติบโตรุงเรืองดี 

 
คําสําคัญ 

 
การแยงกันถอนเงินฝาก  Run on a bank (bank run)  

สภาพคลอง   Liquidity 

การแลกเปล่ียนโดยตรง  Barter     

การธนาคารที่เก็บเงินสดสํารองบางสวน  Fractional reserve banking 

เงิน    Money        

ส่ือกลางการแลกเปล่ียน   Medium of exchange   

การประกันเงินฝาก  Deposit insurance 

หนวยการนับ   Unit of account      

สินทรัพย   Asset 

เก็บรักษามูลคา  Store of value  

 หนี้สิน  Liability  

เงินที่เปนสินคา   Commodity money     

งบดุล    Balance sheet 

เงินสดสํารองตามกฎหมาย  Required reserve    
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สินทรัพยสุทธิ   Net worth  

Fiat money  

การสรางเงินฝาก  Deposit creation 

ปริมาณเงิน    Money supply  

เงินสดสํารองสวนเกิน  Excess reserves   

M1   

M2  

 
คําถามเพ่ือทบทวน 

 
1. ถาระบบเศรษฐกิจเราเปนระบบการแลกเปล่ียนสินคาโดยตรง ทานจะจายคาเลาเรียนของทานอยางไร มัน

จะเกิดอะไรขึ้น ถามหาวิทยาลัยไมตองการสินคาและบริการที่ทานนําไปจาย 

2. จงใหคําจํากัดความของคําวา“เงิน”ทั้งในดานแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ปริมาณเงินในประเทศเราประกอบดวย

เงินที่เปนสินคา เงินกระดาษท่ีมีการคํ้าประกันเต็มจํานวน หรือเปน Fiat money 

3. การธนาคารที่เก็บเงนิสดสํารองบางสวนคืออะไร ทําไมจึงเปนกุญแจที่ทําใหธนาคารมีกําไร ทําไมระบบการ

ธนาคารแบบน้ีจึงทําใหนายธนาคารมีอํานาจตอการกําหนดปริมาณเงิน และทําไมจึงทําใหธนาคารมีความ

ออนไหวตอการแยงกันถอนเงินฝาก 

4. ในชวงทศวรรษ 2523 และตนทศวรรษ 2533 เกิดมีการลมของธนาคารเปนจํานวนมากในอเมริกา จง

อธิบายวา ทําไมการลมของธนาคารจึงไมทําใหเกิดการแยงกันถอนเงินฝากจากธนาคาร แตในทางตรงกัน

ขาม เกิดสถานการณแยงกันถอนเงินฝากกันโดยท่ัวไปในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตในป 2540 และ 

2541 มีอะไรแตกตางกัน 

5. สมมติวาไมมีธนาคารใดเก็บเงินสดสํารองสวนเกิน และไมมีธุรกิจหรือบุคคลใดตองการถือเงินไวมาก สมมติ

วาคุณกระตายไปร้ือและทําความสะอาดใตเตียงและพบวามีเงินซุกซอนไว 50 ลานบาท จึงนําเงินจํานวน

ดังกลาวไปฝากธนาคาร จงอธิบายวา อะไรเกิดขึ้นกับปริมาณเงิน (money supply) ถาอัตราเงินสดสํารอง

ตามกฎหมายเทากับรอยละ 10  

6. คําตอบในขอ 5 จะเปล่ียนไปอยางไรถาอัตราเงินสดสํารองตามกฎหมายเปล่ียนเปนรอยละ 25 และ 100 

7. ในแตละป ในชวงการชอบปงเดือนธันวาคม ผูบริโภคและรานคาตางๆ จะเพิ่มการถือเงินสดไว ใหอธิบายวา 

การกระทําดังกลาว จะทําใหปริมาณเงินลดลง/หดตัว อยางตอเนื่องอยางไร 

8. การถือเงินสดสํารองสวนเกิน ทําใหธนาคารไมออนไหวตอการแยงกันถอนเงินฝาก แตทําไม นายธนาคารจึง

ไมคอยชอบถือเงินสดสํารองสวนเกิน ภายใตสถานการณเชนไรที่จะชักนําใหนายธนาคารคิดหรือยินดีที่จะ

ถือเงินสดสํารองเพิ่มขึ้น 

9. ใหใชตารางในลักษณะเดียวกันกับ ตารางที่ 8-2 และ 8-3 เพื่อแสดงวาจะเกิดอะไรขึ้นกับ     งบดุล เม่ือเกิด

สถานการณดังตอไปนี้ 

ก. ทานถอนเงิน 500 บาท จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อนําไปซื้อเส้ือ 

ข. ทานขายมะมวงไดเงินมา 2,000 บาท และนําไปฝากเขาบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคาร 
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ค. อาจารยศรีวิจิตต ถอนเงินสด 5,000 บาท จากธนาคารออมสินจะนําไปฝากเขาที่บัญชีเงินฝาก

ของอาจารยที่ธนาคารตรงส่ีแยก 

10. ในแตละกรณีขางบน (ขอ 9) ผลที่มีตอปริมาณเงินจะเปนอยางไร ทั้งนี้กําหนดใหอัตราเงินสดสํารองตาม

กฎหมายเทากับรอยละ 12.5 และสูตรตัวคูณเงินฝากอยางงายสามารถนํามาใชได 
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