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บทที่ 9
การเงนิ สถาบนัการเงนิ และนโยบายการเงนิ



เงนิ

เงนิคอือะไร

• สิง่ใดๆ ทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทั่วไปวา่
เป็นสือ่กลางในการช าระเงนิและ
สามารถท าหนา้ทีต่า่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุว ้

หนา้ทีข่องเงนิ

• เป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น (A 
medium of exchange)

• เป็นแหลง่สะสมมูลคา่ (A store of 
value)

• เป็นหน่วยวดัมูลคา่ (A unit of 
account)

• เป็นมาตรฐานในการช าระหนี ้(A 
standard of deferred payment)



อปุทานของเงนิ (Money supply)

• ประเภทของเงนิ

• สิง่ของ 

• โลหะ 

• ธนบตัร

• เงนิธนาคาร เชน่ บญัชกีระแส
รายวนั/เผือ่เรยีก 

• สิง่ทีใ่กลเ้งนิ (Near money) 

• หมายถงึ สิง่ทีส่ามารถท าหนา้ที่

บางอยา่งของเงนิไดแ้ตไ่ม่จดัว่าเป็น
เงนิ ทัง้นี ้สนิทรพัยใ์ดทีไ่ม่ใชเ่งนิทีม่ี
สภาพคลอ่งสงู หรอืสามารถ
เปลีย่นเป็นเงนิโดยไม่เสยีมูลคา่ได ้
งา่ยและเป็นสว่นเสรมิใหก้บัจ านวน
เงนิทีม่น้ัีนมกัจะถกูเรยีกวา่สิง่ทีใ่กล ้
เงนิ

สนิทรพัยท์ีม่สีภาพคล่อง (liquid assets) ไดแ้ก ่เงนิฝากออมทรพัย ์(saving deposits) 

เงนิฝากประจ า (time deposits) ตัว๋เงนิคลงั (treasury bills) เป็นตน้



ปรมิาณเงนิ

1. เงนิสดทีไ่ม่อยูใ่นมอืสถาบนัรบัฝากเงนิ
และรฐับาล (Currency outside DCs 
& Central Gov.) ประกอบดว้ย 
ธนบตัรและเหรยีญกษาปณ)์

2. เงนิรบัฝากกระแสรายวนัทีส่ถาบนัรบั
ฝากเงนิ (Demand Deposits)

3. เงนิรบัฝากประเภทอืน่ทีส่ถาบนัรบัฝาก
เงนิ (Other Deposits) เชน่ เงนิรบั
ฝากสกลุเงนิตราตา่งประเทศ เงนิฝาก
ประเภทออมทรพัย ์เงนิฝากประจ าสกลุ
เงนิบาท

4. ตราสารหนี ้(Securities Other Than 
Shares) ไดแ้ก ่บตัรเงนิฝาก 
(Negotiated Certificate of 
Deposit : NCDs) ตั๋วแลกเงนิ (Bill of 
Exchange) ทีอ่อกโดยธนาคาร
พาณิชยเ์พือ่กูย้มืเงนิจากประชาชน



ปรมิาณเงนิตามความหมายแคบ (narrow money) และ
ปรมิาณเงนิตามความหมายกวา้ง (broad money)

• ปรมิาณเงนิตามความหมายแคบ 
(Narrow Money) เท่ากบัผลรวม
ของรายการในขอ้ 1 และ 2

= เงนิเหรยีญ ธนบตัร เงนิรบั
ฝากเผือ่เรยีก/กระแสรายวนัทีส่ถาบนั
รบัฝากเงนิ

• ปรมิาณเงนิตามความหมายกวา้ง 
(Broad Money) เท่ากบั 
Narrow Money
บวกดว้ยรายการในขอ้ 3 และ 4

= Narrow Money+เงนิรบั
ฝากประเภทอืน่ทีส่ถาบนัรบัฝาก
เงนิ+ตราสารหนี้



การสรา้งเงนิฝาก 

ขั้นตอน เงินฝาก
เงินส ารองส่วนเกิน 

(เงินกู้)
เงินสดส ารองตาม

กฎหมาย
1 1000 900 100
2 900 810 90
3 810 729 81
. . ... ...
. . ... ...

n 10,000 9,000 1,000

                 =
1

                        
 



ระบบการเงนิ

โครงสรา้งระบบการเงนิ ประกอบดว้ย ผูเ้ลน่ 3 ประเภททีส่ าคญั 

1. ผูใ้หกู้ย้มืและผูกู้ย้มื (Lenders and borrowers) ประกอบดว้ย บุคคล
ธรรมดา กจิการเอกชน และรฐับาล

2. ตวักลางทางการเงนิ (Financial intermediaries) ประกอบดว้ย สถาบนั
การเงนิทีเ่ป็นตวักลางระหวา่งผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ ้

3. ตลาดการเงนิ (Financial markets) เป็นทีเ่งนิใหกู้แ้ละกูย้มืเกดิขึน้ผ่าน
ทางการขายและซือ้เคร ือ่งมอืทางการเงนิ มนัมบีทบาทส าคญัในการลด
ตน้ทุนการขาย ราคาและซือ้ขายแลกเปลีย่น  อาจจ าแนก เป็นตลาดเงนิ 
(ระยะสัน้) และตลาดทุน (ระยะยาว)



บทบาทของตวักลางทางการเงนิ

• เป็นนายหนา้ (Brokerage) 
นายหนา้เป็นผูน้ าผูกู้แ้ละผูใ้หกู้ม้าพบ
กนั

• แปลงอายคุรบก าหนดของสนิทรพัย ์
(Maturity of transformation) 
ตวักลางทางการเงนิท าหนา้ทีย่อ่
ชอ่งวา่งระหวา่งความตอ้งการของ
ผูใ้หกู้ท้ีต่อ้งการเงนิกลบัมาโดยเรว็ถา้
ตอ้งการและความตอ้งการของผูกู้ท้ี่

ตอ้งการระยะเวลายาว

• แปลงความเสีย่งของสนิทรพัย ์(Risk 
transformation) การเคลือ่นยา้ยความ
เสีย่งจากผูใ้หกู้ย้มืไปยงัตวักลางฯ เอง ยิง่
จ านวนเงนิฝากมขีนาดใหญ ่ตวักลางฯ
สามารถกระจายสนิทรพัยไ์ดห้ลากหลาย
มาก

• เก็บรวบรวมและผูกมดัรวมกนั 
(Collection and parcelling) ตวักลาง
สะสมจ านวนเงนิทุนกอ้นเล็กจ านวนมาก
ของผูฝ้ากเงนิและมดัรวมกนัเป็นจ านวน
ขนาดใหญข่ึน้ตามตอ้งการของผูกู้ ้



ระบบการเงนิการธนาคารของไทย

• ผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย 

• บรษิทัหลกัทรพัย ์และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

• กองทุนการออมเพือ่การเกษียณ

• บรษิทัประกนัภยั

• ผูป้ระกอบการประเภทอืน่ ๆ 

• ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่งประเทศไทย)



ผูใ้หบ้รกิารทางการเงนิภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแหง่
ประเทศไทย 
• ธนาคารและสถาบนัการเงนิ (ธนาคารพาณิชย ์
บรษิทัเงนิทุน และบรษิทัเครดติฟองซเิอร)์ 

• ส านักงานผูแ้ทนธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศ 

• บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์(บบส.)

• สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ (ธนาคารออมสนิ 
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารอสิลามแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้
แห่งประเทศไทย ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาด
กลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และ
บรรษทัประกนัสนิเช ือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม)

• ผูใ้หบ้รกิารทีไ่ม่ใชส่ถาบนัการเงนิ 

• ผูใ้หบ้รกิารบตัรเครดติ 

• ผูใ้หบ้รกิารสนิเช ือ่ส่วนบุคคล

• ผูใ้หบ้รกิารสนิเช ือ่เพือ่ประกอบอาชพี
ส าหรบับุคคลรายย่อย 
(นาโนไฟแนนซ)์ 

• ผูใ้หบ้รกิารการช าระเงนิทาง
อเิล็กทรอนิกส ์(e - payment) ใน
รูปแบบตา่ง ๆ

• ผูใ้หบ้รกิารดา้นการแลกเปลีย่นเงนิ
หรอืโอนเงนิตราตา่งประเทศ



บรษิทัหลกัทรพัย ์และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

•      เป็นสถาบนัการเงนิทีอ่ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)

•   บรษิทัหลกัทรพัย ์ หมายถงึ บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์ เชน่ การเป็น
นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์การเป็นทีป่รกึษาการลงทุน 
การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์การจดัการ กองทุนรวม และการจดัการกองทุน
สว่นบุคคล

• บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน  หมายถงึ บรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิหลกัทรพัย ์
ทีเ่กีย่วกบัการรบับรหิารเงนิใหแ้กล่กูคา้ในรปูของการจดัการแบบกองทุน
รวม (mutual Fund) กองทุนสว่นบุคคล (private Fund) และกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี (provident Fund)



กองทนุการออมเพือ่เกษยีณ

• กองทุนประกนัสงัคม (social security fund) 

• กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.)

• กองทุนส ารองเลีย้งชพี

• กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (retirement mutual fund: RMF)

• กองทุนการออมแห่งชาต ิ(National savings fund) หรอื กอช.



บรษิทัประกนัภยั

• ผูร้บัประกนัภยัหรอืบรษิทัประกนัภยัอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ
ก ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก ่

• บรษิทัประกนัชวีติ 

• บรษิทัประกนัวนิาศภยั



ผูป้ระกอบการประเภทอืน่ ๆ 

• สหกรณ ์  

• บรษิทัเชา่ซือ้ (Hire Purchase)

• บรษิทัลสีซิง่ (Leasing)

• บรษิทัแฟ็ก เตอรงิ (Factoring)

• โรงรบัจ าน า

• กลุม่การเงนิระดบัฐานราก



ธนาคารกลาง : ธนาคารแหง่ประเทศไทย

• ออกและจดัการธนบตัรของรฐับาลและบตัรธนาคาร

• ก าหนดและด าเนินนโยบายการเงนิ

• บรหิารจดัการสนิทรพัยข์อง ธปท.

• เป็นนายธนาคารและนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องรฐับาล 

• เป็นนายธนาคารของสถาบนัการเงนิ

• จดัตัง้หรอืสนับสนุนการจดัตัง้ระบบการช าระเงนิ

• ก ากบัและตรวจสอบสถาบนัการเงนิ

• บรหิารจดัการอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราภายใตร้ะบบการแลกเปลีย่นเงนิตรา รวมทัง้
บรหิารจดัการสนิทรพัยใ์นทุนส ารองเงนิตรา ตามกฎหมายวา่ดว้ยเงนิตรา

• ควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ



ปรมิาณเงนิและธนาคารกลาง

• ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมคีณะกรรมการนโยบายการเงนิ ทีร่บัผดิชอบในการ
ก าหนดทศิทางนโยบายการเงนิ โดยเฉพาะก็คอืการก าหนดอตัราดอกเบีย้ใน
ระยะสัน้เพือ่ทีจ่ะใหบ้รรลเุป้าหมายเงนิเฟ้อทีก่ าหนดโดยรฐับาล

• การด าเนินนโยบายการเงนิจะใหค้วามสนใจตอ่การก าหนดราคาของเงนิ (อตัรา
ดอกเบีย้) และอปุทานของเงนิและอปุสงคต์อ่เงนิซ ึง่เป็นบรบิทของตลาดทีอ่ตัรา
ดอกเบีย้ถกูก าหนดขึน้มาดว้ย 

• มเีคร ือ่งมอืทางนโยบายหลายอยา่งทีธ่นาคารกลางสามารถใชใ้นการควบคมุ
อปุทานของเงนิ 



เคร ือ่งมอืทีใ่ชใ้นการควบคมุอปุทานเงนิ

• การด าเนินการผ่านตลาดการเงนิ 
(open market operation) เกีย่วขอ้ง
กบัการซือ้และขายหลกัทรพัยข์องรฐับาล 
เชน่ ตั๋วเงนิคลงั 

• อตัราดอกเบีย้ธนาคาร (bank rate) 
ธนาคารกลางอาจใหส้ถาบนัการเงนิกูย้มื
ไดโ้ดยตรง โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ธนาคาร

• การเปลีย่นแปลงอตัราเงนิสดส ารองตาม
กฎหมาย (changing the reserve 
ratio) 

• เงนิฝากพเิศษของสถาบนัการเงนิที่

ธนาคารกลาง (special deposit) 

• การกูย้มื (funding) เกีย่วขอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงสว่นประกอบของ
การกูย้มืของรฐับาล 

• การก าหนดเพดาน (ceilings) เป็น
การก าหนดการขยายตวัของการรบั
ฝากเงนิ



อปุสงคต์อ่เงนิและอตัราดอกเบีย้

อตัราดอกเบีย้ 

• ส าหรบัผูกู้ ้อตัราดอกเบีย้เป็นการช าระเงนิทีต่อ้งท าเพือ่ใหไ้ดร้บัสนิทรพัย ์
ทีม่สีภาพคลอ่ง 

• ตอ้งแยกระหวา่งอตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (nominal rate of interest) 
และอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (real rates of interest)

อตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ = อตัราดอกเบีย้ทีเ่ป็นตวัเงนิ - อตัราเงนิเฟ้อ



ทฤษฏอีปุสงคต์อ่เงนิและการก าหนดอตัราดอกเบีย้

• อตัราดอกเบีย้ถกูมองโดยหลายทฤษฏวีา่เป็นเหมอืนราคาดลุยภาพทีป่รมิาณ
เงนิทีเ่สนอมาจะถกูถอืไวโ้ดยผูท้ีต่อ้งการสนิทรพัยเ์งนิน้ัน

• โดยทั่วไป อปุสงคต์อ่เงนิ ถา้แบ่งตามแรงจงูใจในการถอืเงนิประกอบดว้ย 

• อปุสงคใ์นการถอืเงนิเพือ่ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั (the transactions 
demand for money)

• อปุสงคใ์นการถอืเงนิความตอ้งการถอืเงนิเพือ่ใชจ้า่ยในยามฉุกเฉิน (the 
precautionary demand for money)

• แตต่ามทฤษฏอีปุสงคต์อ่เงนิของเคนส ์ จะมอีปุสงคใ์นการถอืเงนิประเภททีส่าม
เพิม่เขา้มาดว้ย คอื 

• อปุสงคต์อ่การถอืเงนิเพือ่การเก็งก าไร (speculative demand for
money)



อปุสงคต์อ่การถอืเงนิเพือ่ใชจ้า่ยใน
ชวีติประจ าวนั อปุสงคต์อ่เงนิเพือ่ใชจ้า่ย
ในยามฉุกเฉิน

• ถา้รายไดส้งู คา่ใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั
และในยามฉุกเฉินก็จะยิง่สงู อปุสงคต์อ่
การถอืเงนิจะสงูดว้ย

• อตัราดอกเบีย้ทีส่งูแสดงวา่ตน้ทุนใน
การถอืเงนิสงู อปุสงคต์อ่การถอืเงนิเพือ่
ใชจ้า่ยและยามฉุกเฉินจะลดลง



อปุสงคต์อ่เงนิเพือ่เก็งก าไร

• อปุสงคต์อ่เงนิเพือ่เก็งก าไรจะอยูบ่น
พืน้ฐานของการคาดการณข์องการ
ไดร้บัผลตอบแทนหรอืหลกีเลีย่งการ
ขาดทุนจากเก็งก าไร 

• เคนสอ์ธฺบิายอปุสงคต์อ่เงนิประเภทนี้

ในรปูของความตอ้งการทีจ่ะถอืเงนิ
หรอืพนัธบตัรทีม่รีายไดค้งที่ อยา่งใด
อยา่งหน่ึง 

• เมือ่อตัราดอกเบีย้สงู อปุสงคต์อ่
พนัธบตัรจะสงูมากและมอีปุสงคต์อ่
การถอืเงนิเพือ่เก็งก าไรต า่ 



การก าหนดอตัราดอกเบีย้

• ถา้อปุทานเงนิถกูควบคมุโดยธนาคาร
กลาง ก าหนดใหค้งที ่การปฏสิมัพนัธ ์
ระหวา่งอปุสงคต์อ่เงนิและอปุทานของ
เงนิจะใหอ้ตัราดอกเบีย้ดลุยภาพ

• ดงัรปู MD1 คอื อปุสงคต์อ่เงนิ ซ ึง่
ตดักบั MS1 อปุทานของเงนิ ใหอ้ตัรา
ดอกเบีย้ดลุยภาพ r1 ถา้อปุทานของ
เงนิเพิม่เป็น MS2 อตัราดอกเบีย้ดลุย
ภาพก็จะลดต า่ลง เป็น r2



นโยบายการเงนิ
• นโยบายการเงนิคอื การด าเนินมาตรการของธนาคารกลาง ในการ
ก าหนดขนาดและอตัราการเตบิโตของปรมิาณเงนิซึง่จะมตีอ่อตัรา
ดอกเบีย้โดยตรง โดยมกัจะมเีป้าหมายเป็นอตัราเงนิเฟ้อหรอือตัรา
ดอกเบีย้เพือ่ทีจ่ะรกัษาเสถยีรภาพของราคาและความเชือ่มั่นในสกลุ
เงนิ ตลอดจนเป้าหมายทางเศรษฐกจิอืน่ๆ

• ดว้ยเหตนีุ ้นโยบายการเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบั การควบคมุอปุทานของ
เงนิ และอตัราดอกเบีย้



การควบคมุอปุทานของเงนิ

• ใชน้โยบายการเงนิแบบผ่อนคลายดว้ยการเพิม่ปรมิาณเงนิเพือ่กระตุน้
เศรษฐกจิ และใชน้โยบายการเงนิแบบเขม้งวด ลดปรมิาณเงนิเพือ่
ชะลอเศรษฐกจิ

• ปัจจบุนั จะใหค้วามส าคญันอ้ยลงกบัการควบคมุอปุทานเงนิ แตจ่ะให ้
ความสนใจกบัการควบคมุอปุสงคต์อ่เงนิมากกวา่ โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้



อตัราดอกเบีย้

• ธนาคารกลาง เป็นผูร้บัผดิชอบในการก าหนดอตัราดอกเบีย้โดยพจิารณา
รว่มกบัเป้าหมายเงนิเฟ้อ (inflation target) ทีร่ฐับาลก าหนดและคาดการณ์
เงนิเฟ้อในอนาคตไว ้

• การเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ จะมตีอ่ระบบเศรษฐกจิในหลายชอ่งทาง (การ
ออม การกูย้มื รายจา่ย อตัราแลกเปลีย่น) 



การด าเนินนโยบายการเงนิของธนาคารแหง่ประเทศไทย

• ธนาคารแห่งประเทศไทยด าเนินนโยบายการเงนิภายใตก้รอบเป้าหมายเงนิเฟ้อ
แบบยดืหยุน่ (flexible inflation targeting) โดยมคีณะกรรมการนโยบาย
การเงนิ (กนง.) เป็นผูร้บัผดิชอบ

• อตัราดอกเบีย้นโยบายที ่กนง. น ามาใชใ้นปัจจบุนั คอือตัราดอกเบีย้ธรุกรรมซือ้
คนืพนัธบตัรแบบทวภิาครีะยะ 1 วนั (bilateral repurchase transactions) 
การปรบัเปลีย่นอตัราดอกเบีย้นโยบายเป็นเหมอืนการสง่สญัญาณการ
เปลีย่นแปลงในนโยบายการเงนิและจะสง่ผลกระทบไปยงัอตัราดอกเบีย้อืน่ ๆ

• ถา้ตอ้งการกระตุน้เศรษฐกจิก็จะด าเนินนโยบายการเงนิแบบผ่อนคลายโดยปรบั
ลดอตัราดอกเบีย้นโยบาย ถา้ตอ้งการชะลอเศรษฐกจิก็จะด าเนินนโยบายการเงนิ
แบบตงึตวัโดยปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบาย



เคร ือ่งมอืในการด าเนินนโยบายการเงนิ

• การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง (reserve requirements) 

• การด าเนินการผ่านตลาดการเงนิ (open market operations: OMOs) 

• หนา้ตา่งตัง้รบั (standing facilities) 



การด ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง

• เป็นขอ้ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์ ารงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่งตามกฎหมายโดย
เฉลีย่รายปักษ ์(เร ิม่ตน้ในวนัพุธและสิน้สดุในวนัองัคารของสปัดาหท์ีส่องถดัมา) 
เป็นสดัสว่นไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 1 ตอ่คา่เฉลีย่ของฐานเงนิฝากและหนีส้นิในปักษ ์
กอ่นหนา้



การด าเนินการผ่านตลาดการเงนิ

• การท าธรุกรรมซือ้คนื/ขายคนืพนัธบตัรแบบทวภิาค ี(bilateral repurchase 
operations) 

• การออกพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย (issuance of BOT bonds)

• การสวอปเงนิตราตา่งประเทศ (FX swap)

• การท าธรุกรรมซือ้ขาด/ขายขาดหลกัทรพัย ์(outright purchase/sale of
securities)



หนา้ตา่งตัง้รบั

• เป็นการท าธุรกรรมใหกู้ย้ืมเพื่อเสร ิมสภาพคล่อง ณ สิน้ว ัน (standing 
Lending Facility) 

• สถาบนัการเงนิทีข่าดสภาพคลอ่งสามารถเขา้มากูย้มืเพือ่เสรมิสภาพคลอ่งจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยระยะขา้มคนื 

• ถา้สถาบนัการเงินมีสภาพคล่องส่วนเกนิเกดิขึน้ สถาบนัการเงินสามารถน า
สภาพคลอ่งเหลา่น้ัน เขา้มาฝากไวก้บั ธปท. ระยะขา้มคนื โดยไดร้บัดอกเบีย้ได ้




