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1. บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 “เงินนั้นเป็นเพียงเครื่องมือซึ่งมวลมนุษย์ชาติต่างเห็น
พ้องต้องกันว่าเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้า
ชนิดหนึ่งกับสินค้าชนิดอื่น” (David Hume, 1752) 

David Hume  
(1711 – 1776) 

 “เงินจะเป็นอะไรก็ ได้  แต่ต้องเป็นสิ่ งที่ ยอมรับกัน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขว้างในการช าระค่าของสินค้าหรือปลด
เปลื้องพันธะของธุรกิจอื่นๆ” (Dennis H. Robertson, 1922) 

Dennis H. Robertson 
(1890 – 1963) 



1. บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ 

 “เงินจะเป็นอะไรก็ ได้  แต่ต้องเป็นที่ ยอมรับกัน
โดยทั่วไปในการเป็นสื่อกลางในการช าระค่าสินค้าและบริการ
หรือช าระหนี้ (Ivan C. Johnson and William W. 
Roberts, 1982) 

William W. Roberts 
(1948 – Present) 

 “เงินคือทรัพย์สินที่เจ้าของสามารถน ามา
ช าระหนี้ในจ านวนที่แน่นอนและโดยทันทีทันใด” 
(Albert G. Hart and Peter B. Kenen, 
1961) 

Albert G. Hart 
(1909 – 1997) 

Peter B. Kenen 
(November 30, 1932 – December 17, 2012) 

Ivan C. Johnson 
(1942 – Present) 



1. บทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 จากค าจ ากัดความข้างต้นสรุปได้ว่า 
 “เงินจะเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องเป็นที่สิ่งที่มีค่าค่อนข้างคงที่ในฐานะเป็น
หน่วยวัดมูลค่าและจะต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน เพื่อช าระค่าของสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นตัวเลื่อนการช าระ
หนี้ในอนาคตได้เป็นอย่างดีด้วย” 
  
  เงินคือสิ่งที่สังคมยอมรับโดยทั่วไปในฐานะเป็นสือ่กลางใน 

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ และใช้ช าระหนีไ้ด้ในอนาคต 



2. บทบาทเฉพาะของเงิน 
  บทบาทพื้นฐานของเงิน 
 การเอื้ออ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการของ
สังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากเงิน การแลกเปลี่ยนก็จะ
เป็นไปอย่างไร้ประสิทธิภาพและเสียเวลามาก 
  บทบาทเฉพาะของเงิน (หน้าที่ของเงิน) 
 (1) เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of Exchange) 
 สมัยก่อนใช้สินค้าแลกสินค้า เช่น เรามีไก่สองตัว แลกข้าวสารสองถัง 
ดังนั้น ถ้าเราอยากได้ข้าวเราก็ต้องหาคนที่ต้องการไก่ ซึ่งยากล าบากและไม่
สะดวก ดังนั้น การใช้เงินเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนจึงให้ความสะดวกระหว่างผู้
ซื้อ ผู้ขายเพิ่มขึ้น 



2. บทบาทเฉพาะของเงิน 
 (2) เป็นมาตรฐานในการวัดค่า (Standard of Value) 
 ใช้เงินเปน็หนว่ยกลางในการวัดมูลค่าของสินค้า เช่น ถ้าไม่มีเงิน เราจะ
เทียบมูลค่าสินค้ากับสินค้า คือ ไก่สองตัว เท่ากับ ข้าวสารสองถัง แต่ถ้ามีเงิน
เป็นมาตรฐานการวัด คือ ไก่ตัวละ 40 บาท ข้าวถังละ 80 บาท  เป็นต้น 
 (3) เป็นมาตรฐานในการช าระหนี้ภายหน้า  (Standard of  
Deferred Payment) ในระบบเศรษฐกิจ การขยายการลงทุนส่วนมากต้องมี
การกู้ยืมเงินทุน  โดยมีการก าหนดให้มีการช าระเงินกู้ในอนาคต  และเนื่องจาก
มูลค่าของเงินจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก  จึงใช้เงินเป็นมาตรฐานในการช าระ
หนี้ 



2. บทบาทเฉพาะของเงิน 
 (4) เป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า (Store of Value) โดยปกติสินทรัพย์ที่
คนนิยมเก็บรักษามีหลายประเภท เช่น ที่ดิน ทองค า ซึ่งเงินก็เป็นสินทรัพย์
อย่างหนึ่งที่คนนิยมเก็บรักษา เนื่องจากมีสภาพคล่องสูง (สามารถแลกเปลี่ยน
เป็นสินค้าอย่างอื่นได้ง่ายที่สุด ) แต่ข้อเสียของการเก็บเงิน คือไม่ได้รับ
ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย หรือเงินปันผลเหมือนสินทรัพย์อื่นๆ 
 นอกจากนี้เงินถือเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุด ถึงแม้ว่า
สินทรัพย์อื่นๆ อาจจะท าหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่าได้ก็ตาม อาทิ ทองค า , 
ตราสารหนี้, ตราสารทุน 



2. บทบาทเฉพาะของเงิน 
  เงินและสิ่งที่คล้ายกับเงิน (Money and Near-money) 
 เงินในความหมายแคบ (Narrow Definition) คือจะต้องเป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยน ตามความหมายนี้ อุปทานของเงิน (Money Supply) จะ
ประกอบไปด้วย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตรและเงินฝากกระแสรายวัน (Demand 
Deposit)  
 แต่ความหมายของเงินควรรวมสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายเงินเข้า
ไปด้วย อาทิ เงินฝากออมทรัพย์, เงินฝากประจ า, ตั๋วเงินคลังและพันธบัตร
รัฐบาล เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่คล้ายเงินเหล่านี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 
  



2. บทบาทเฉพาะของเงิน 
 ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินที่พัฒนามากขึ้นเงินฝากออมทรัพย์จึงไม่
แตกต่างไปจากเงินสดในปัจจุบัน (PROMPT PAY) 
 รวมไปถึงการช าระเงินผ่านระบบ QR Code ของธนาคารพาณิชย์ ซึ่ง
ในอนาคตอันใกล้จะกลายเป็นสังคมไร้เงินสด 
  



3. การวัดปริมาณเงิน 
  การวัดปริมาณเงิน 
 (1) ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก 
 เริ่มต้นจาก อดัม สมิท (Adam Smith) บิดาแห่ง
เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก ส าหรับแนวคิดการวัดปริมาณ
เงินได้รับอิทธิพลจากกฎของเซย์ (Say’s law) ว่าอุปทานจะ
สามารถสร้างอุปสงค์ได้ด้วยตัวของมันเอง ซึ่งหมายถึงเงินเป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น  
 ดังนั้น วัตถุประสงค์ของความต้องการถือเงินคือเพื่อ
จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันและปริมาณเงินจะหมายถึง
เหรียญกษาปณ์ ธนบัตรและเงินฝากกระแสรายวัน เท่านั้น 

Adam Smith 
(1723 – 1790) 

Jean Baptiste Say 
(1767 – 1832) 



3. การวัดปริมาณเงิน 
 (2) ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์ 
 จากนโยบายเศรษฐกิจของส านักคลาสสิกไม่สามารถแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจในช่วง ค.ศ. 1929 – 1933 ได้ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ (John 
Maynard Keynes) ได้น าเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ ส าหรับเรื่อง
เกี่ยวกับปริมาณเงิน ดังนี้ 

John Maynard Keynes 
(1883 – 1946) 

 วัตถุปะสงค์ของความต้องการถือเงินประกอบไปด้วย 
 1. ความต้องการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอย 
 2. ความต้องการถือเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 
 3. ความต้องการถือเงินเพื่อเกร็งก าไร 
 ซึ่งข้อ 2 และ 3 จะมีความต้องการถือเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอัตรา
ดอกเบี้ยและปริมาณเงินได้เพิ่มในส่วนของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก
ประจ าด้วย 



3. การวัดปริมาณเงิน 
 (3) ตามแนวคิดของส านักการเงินนิยม 
 นักการเงินนิยม (Monetarist) โดย มิลตัน ฟรีด
แมน (Milton Friedman) ถือว่าการจัดการสินทรัพย์ 
(Portfolio Management) ของหน่วยเศรษฐกิจ นอกจาก
เงินนั้นจะแทนสินทรัพย์ทางการเงินแล้ว เงินยังสามารถ
ทดแทนสินค้าชนิดอื่นได้อีกด้วย และเป็นที่พักอ านาจซื้อของ
หน่วยเศรษฐกิจ ดังนั้น ส านักการนิยมจึงให้ความส าคัญกับ
การควบคุมปริมาณ 
 ส าหรับปริมาณเงินนั้นจะประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
ต่างๆ ด้วย ซึ่งความหมายของปริมาณเงินขึ้นอยู่กับค าจ ากัดความแบ่งเป็น
ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (M1) และปริมาณเงินตามความหมายกว้าง 
(M2), (M2a) และ (M3)   

Milton Friedman 
(1912 – 2006) 



 (4) การก าหนดปริมาณเงินของประเทศไทย 
 การก าหนดปริมาณเงินของประเทศไทยนั้น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand : BOT) 
และเจ้าหน้าที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ร่วมกัน
ก าหนดค าจ ากัดความดังนี้ 
 ปริมาณเงิน (พ.ศ. 2513 – 2549) 
 1. ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ในมือประชาชน 
 2. เงินฝากกระแสรายวันของประชาชนที่ ธปท. 
และธนาคารพาณิชย์ 

3. การวัดปริมาณเงิน 

พระวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย 

(1899 – 1960) 

 3. เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ าและบัญชี margin deposit 
ของประชาชนที่ ธปท. และธนาคารพาณิชย์  



3. การวัดปริมาณเงิน 
 4. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หักรายการส่วนต่าง
ระหว่างกัน (สุทธิ) ที่บริษัทเงินทุนมีกับ ธปท. และธนาคารพาณิชย์ 
 5. เงินฝากของประชาชนที่ธนาคารเฉพาะกิจ หักรายการส่วนต่าง
ระหว่างกัน (สุทธิ) ที่ธนาคารเฉพาะกิจมีกับ ธปท. ธนาคารพาณิชย์ และบริษัท
เงินทุน 
 โดยค าจ ากัดความของปริมาณมีดังนี้ 
 ปริมาณเงินในความหมายแคบ (M1) คือข้อ 1 และ 2 
 ปริมาณเงินในความหมายกว้าง (M2) คือ M1 + ข้อ 3 
 ปริมาณเงินในความหมายกว้าง (M2a) คือ M2 + ข้อ 4 
 ปริมาณเงินในความหมายกว้างที่สุด (M3) คือ M2a + ข้อ 5 
 
  



3. การวัดปริมาณเงิน 
 ปริมาณเงิน (พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน) 
 1. ปริมาณเงินตามความหมายแคบ (Narrow 
Money : NM) คือเงินสดหมุนเวียนในระบบ ศก. + เงินรับ
ฝากกระแสรายวันที่ธนาคารพาณิชย์และที่ธนาคารเฉพาะกิจ 
 2. ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (Broad 
Money : BM) คือเงินสดหมุนเวียนในระบบ ศก. + เงินรับ
ฝากทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์และที่ธนาคารเฉพาะกิจ + 
ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน 
 
  

ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
(1916 – 1999) 



3. การวัดปริมาณเงิน 
 เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 
      -  ธนบัตรที่ออกโดย ธปท.ที่หมุนเวียนในกลุ่มเศรษฐกิจ 6 กลุ่มได้แก่ 
กลุ่มสถาบันการเงินอื่น กลุ่มรัฐบาลท้องถิ่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน กลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน กลุ่มภาคครัวเรือน สถาบันไม่แสวงหา
ก าไร ซึ่งในการจัดท าจะใช้ยอดธนบัตรออกใช้โดยธปท. หักด้วยเงินสดในมือ
ธปท. เงินสดในมือสถาบันรับฝากเงินอื่น และเงินสดในมือรัฐบาลกลาง 
 -  เหรียญกษาปณ์ที่ออกโดยรัฐบาลที่หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ   
 เงินรับฝากประเภทกระแสรายวัน ที่ ธปท. และสถาบันการเงินรับฝาก
เงินอื่นของกลุ่มเศรษฐกิจ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงินอื่น กลุ่มรัฐบาล
ท้องถิ่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจท่ีไม่ใช้สถาบันการเงิน 
กลุ่มภาคครัวเรือน และสถาบันไม่แสวงหาก าไร 
  



3. การวัดปริมาณเงิน 
 เงินรับฝากประเภทอื่นได้แก่ เงินฝากประเภทออมทรัพย์ เงินฝาก
ประจ าและบัญชี margin deposit ที่กลุ่มเศรษฐกิจ 6 กลุ่มข้างต้นฝากไว้ที่
สถาบันรับฝากเงิน โดยยอดเงินรับฝากดังกล่าวจะรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วย 
 ตั๋วสัญญาใช้ เงิน (ตราสารหนี้ )  ท่ีออกโดยบริษัทเงินทุนที่กลุ่ม
เศรษฐกิจ 6 กลุ่มข้างต้นเป็นผู้ถือโดยจะรวมดอกเบี้ยค้างจ่ายด้วย 
  

ดร.วิรไท สันติประภพ
(1969 – Present) 



3. การวัดปริมาณเงิน 
  การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน 
 (1) จากการใช้นโยบายการคลังของรัฐบาล เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ หากรัฐบาลใช้นโยบายการ
คลังแบบเกินดุล (รายรับมากกว่ารายจ่าย) จะท าให้ปริมาณในระบบเศรษฐกิจ
ลดลง ในทางกลับกันหากรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุล (รายจ่าย
มากกว่ารายรับ) จะท าให้ปริมาณในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น รัฐบาลอาจจะต้อง
หาเงินมาเพื่อชดเชยการขาดดุล อาทิการกู้เงินจาก ธปท. หรือน าเงินคงคลัง
ออกมาใช้ เป็นต้น 



3. การวัดปริมาณเงิน 
 (2) จากการเปลี่ยนแปลงของดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ เป็นอีก
หนึ่งสาเหตุที่ส่งผลต่อปริมาณเงิน โดยทั่วไปดุลการค้าระหว่างประเทศส่งผลต่อ
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศอย่างมาก ส าหรับประเทศที่มีการน าเข้าสินค้า
จ านวนมากจะท าให้ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศขาดดุล ปริมาณเงินใน
ประเทศจะลดลง ในทางตรงกันข้ามถ้าดุลการช าระเงินระหว่างประเทศเกินดุล 
ปริมาณเงินในประเทศก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีเงินตราต่างประเทศไหลเข้ามาใน
ประเทศ 



3. การวัดปริมาณเงิน 
 (3) จากการพัฒนาระบบสถาบันการเงินและการให้สินเชื่อ
ภายในประเทศของสถาบันการเงิน โดยทั่วไปการให้สินเชื่อของสถานบัน
การเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์จะท าให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนกรณีธนาคารพาณิชย์
หรือสถานบันการเงินอื่น ลดการให้สินเชื่อลงจะส่งผลท าให้ปริมาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจลดลง กรณีลดการให้สินเชื่ออาจมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอหรือ
ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 



 ปริมาณเงิน ณ พ.ศ. 2555 – 2559             (หน่วย : พันล้านบาท) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. การวัดปริมาณเงิน 

2555 2556 2557 2558 2559 

BM (NW + 3 + 4)  14,212.00  15,460.78  16,255.27  17,164.43  17,868.18  

NW (1 + 2) 1,461.98  1,533.60  1,606.55  1,662.91  1,757.81  

1. เงินสดในมือ
ประชาชน 

1,031.82  1,076.09  1,147.60  1,168.87  1,233.51  

2. เงินฝากกระแส
รายวัน 

430.16  457.50  458.96  494.04  524.30  

3. เงินฝากประเภทอื่น 11,901.11  13,650.79  14,394.78  15,254.36  15,918.01  

4. ตราสารหนี้ 848.91  276.40  253.93  247.16  192.36  


