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นโยบายการเงิน (Monetary policy)

1
•การเพ่ิม หรือลดปริมาณเงินสดส ารอง

2
•การเพิ่มและการลดอตัราดอกเบีย้

3
•การซือ้หรือขายพนัธบตัรรัฐบาล 



นโยบายการเงิน

• การใช้นโยบายการเงิน ย่อมขึน้อยูก่บัสถานการณ์ท่ีใช้ใน
การศกึษา บริบทในขณะนัน้

• ผู้วา่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยสามารถประกาศใช้ได้
เลยโดยไมต้่องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา



นโยบายการเงิน

• เป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีธนาคารกลางพฒันาขึน้มา

• เพื่อใช้ใน การควบคมุดแูลปริมาณเงินและทิศทางของอตัราดอกเบีย้ 

• เพื่อบรรลเุปา้หมายการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมีเสถียรภาพ  
– นโยบายการเงินแบบเข้มงวด (restrictive monetary policy

– นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย (easy monetary policy)





ลกัษณะของนโยบายการเงิน

นโยบายการเงินแบบเข้มงวด 

• มีการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ทางการเงินเพ่ือ 
ท าให้ปริมาณเงิน มีขนาดเล็กลง

• ใช้กับระบบเศรษฐกิจท่ีมีปัญหาต่างๆ เช่น 
ภาวะราคาสินค้าสูงขึน้ท าให้ประชาชนมี
การใช้จ่ายมากกว่าความสามารถในการ
ผลิตของระบบเศรษฐกิจ

• นโยบายการเงินแบบเข้มงวดนัน้จะมีส่วน
ชว่ยลดความร้อนแรงในระบบเศรษฐกิจ  

นโยบายการเงินแบบผอ่นคลาย 

• เป็นลักษณะของนโยบายการเงินท่ีช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟืน้ตวั

• โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ ทางการเงิน เพ่ือท า
ให้ปริมาณเงินมีขนาดใหญ่ขึน้

• มักใช้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา ซึ่งมีการ
ลงทุน  การผลิตและ  การใ ช้จ่ ายของ
ประชาชนอยูใ่นระดบัต ่า  



การด าเนินนโยบายการเงินนั้นจะเนน้เป้าหมาย

การรักษาเสถียรภาพ
ของระดับราคาสินค้า 

การจ้างงานเตม็ที่  

การรักษาความ
เจริญเตบิโตทาง

เศรษฐกิจ 

การมีความสมดุลใน
ดุลการช าระเงิน  

การรักษา
เสถียรภาพของ
อัตราดอกเบีย้ 

การรักษา
เสถียรภาพของ
ตลาดการเงนิ 



เคร่ืองมือของนโยบายการเงิน

• ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารกลางหรือ
เจ้าหน้าท่ีทางการเงินของประเทศจะมีการน าเคร่ืองมือของนโยบาย
การเงินในลกัษณะตา่งๆ มาใช้ 

• ท าให้ปริมาณเงินมีขนาดพอเหมาะกบัภาวะเศรษฐกิจในแตล่ะช่วงเวลา 
โดยไม่เกิดความผนัผวนมากจนเกินไป  

• ซึง่เป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศ



เคร่ืองมือของนโยบายการเงิน

การควบคุมทาง
ปริมาณหรือการ

ควบคุม
โดยทั่วไป 

การควบคุมทาง
คุณภาพหรือด้วยวิธี

เลือกสรร 

การชักชวน
ธนาคาร
พาณิชย์ให้
ปฏบิตัติาม 



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการควบคุมทางปริมาณ

• 1.1  การซือ้ขายหลกัทรัพย์รัฐบาลในตลาด (open market 
operations หรือ OMO) 
– การตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศเป็นหน้าท่ีส าคญั
ของธนาคารกลาง 

– โดยธนาคารกลางมีอ านาจในการซือ้ขายหลกัทรัพย์รัฐบาล



• 1.2  อตัรารับช่วงซ้ือลด (rediscount rate) 
• เป็นดอกเบ้ียเงินกูท่ี้ธนาคารกลางเก็บล่วงหนา้จากธนาคารพาณิชย ์
• เม่ือธนาคารพาณิชยน์ าตัว๋ท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือลดไปขายลดใหก้บัธนาคารกลาง  
• ซ่ึงเม่ือธนาคารพาณิชยเ์กิดปัญหาขาดแคลนเงินสดส ารอง  
• อาจมีการแกปั้ญหาโดยการใชว้ิธีการต่างๆ 

– เช่น  การลดการขยายสินเช่ือ 
– การขายหลกัทรัพยใ์นตลาดเพื่อเพิ่มเงินสดส ารอง 
– การขอกูจ้ากธนาคารพาณิชยด์ว้ยกนั
– การขอกูย้มืจากธนาคารกลาง 

• โดยธนาคารกลางสามารถเพ่ิมหรือลดอตัรารับช่วงซ้ือลด เพ่ือเป็นการเปล่ียนแปลงปริมาณเงิน
ได ้โดยหากธนาคารกลางลดอตัรารับช่วงซ้ือลดลงกจ็ะส่งผลใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถกูย้มื
ไดม้ากข้ึน 

• ดงันั้นเงินสดส ารองจึงเพ่ิมข้ึนท าใหธ้นาคารพาณิชยส์ามารถขยายสินเช่ือไดม้ากข้ึนและ
ปริมาณเงินเพ่ิมสูงข้ึน ธนาคารกลางลดอตัรารับช่วงซ้ือลดแสดงวา่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ก าลงัเผชิญกบัภาวะเงินฝืดธนาคารกลางจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินนโยบายเพ่ิม การขยายตวั
ของสินเช่ือ



• อตัราดอกเบีย้มาตรฐาน (bank rate) 
• เป็นอตัราดอกเบีย้ท่ีธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย์ 

• ซึง่โดยปกติเป็นการกู้ยืมโดยมีหลกัทรัพย์รัฐบาลค า้ประกนั  

• โดยธนาคารกลาง  จะท าหน้าท่ีเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์



• อตัราเงินสดส ารองท่ีต้องด ารง (legal reserve ratio) 
• การท่ีธนาคารพาณิชย์  จะสามารถสร้างเงินฝากได้มากน้อยเพียงใดนัน้
จะขึน้อยู่กบัเงินสดส ารองส่วนเกินท่ีธนาคารพาณิชย์มีอยู่และอตัราเงิน
สดส ารองตามกฎหมายท่ีต้องด ารง  

• ซึ่งอตัราเงินสดส ารองตามกฎหมายนัน้เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีธนาคาร
กลางมีอ านาจในการก าหนดและเปลี่ยนแปลงการก าหนดให้ธนาคาร
พาณิชย์ต้องส ารองเงินตามกฎหมายนัน้เป็นเง่ือนไขท่ีธนาคารพาณิชย์
ต้องฝากเงินสดส ารองนีไ้ว้กับธนาคารกลาง โดยไม่ได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 



• 2. การควบคุมทางคุณภาพหรือด้วยวิธีเลือกสรร 
• คือการใช้วิธีการจ ากดัการให้กู้ของผู้ให้กู้ยืมโดยตรง 

• ซึง่จะไมค่ านงึว่าธนาคารพาณิชย์     จะมีเงินสดส ารองอยูใ่นปริมาณ
มากน้อยเพียงใด 

• โดยธนาคารกลางจะมีการวางเง่ือนไขในการจ ากดัเฉพาะเครดิตบาง
ชนิด



• การชักชวนธนาคารพาณิชย์ให้ปฏบิัตติาม 
• เป็นวิธีการท่ีธนาคารกลาง ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตัิอย่าง

ใดอยา่งหนึ่ง  
• เพ่ือให้มีความสอดคล้องกบันโยบายโดยสว่นรวมของประเทศ
•  โดยอาจใช้เคร่ืองมือท่ีไม่เป็นทางการ
• โดยการใช้วิธีขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามนโยบายของ

ธนาคารกลาง ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของธนาคารกลางอาจพบปะพดูคยุกบั
เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของธนาคารพาณิชย์และท าการขอความร่วมมือให้
ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตัิตามนโยบายบางประการที่ธนาคารกลางมีความเห็น
วา่เหมาะสม 



การด าเนินนโยบายการเงิน

• กลยทุธ์การบริหารนโยบายการเงินท่ีธนาคารกลางสามารถเลือกใช้เพื่อ
ควบคมุหรือลดความร้อนแรงของระดบัราคา

• ซึง่ถือเป็นเปา้หมายหลกัท่ีส าคญัมากท่ีสดุเปา้หมายหนึง่ของการด าเนิน
นโยบายการเงิน ประกอบด้วย 4 แนวทางหลกั ได้แก่



ระบบผกูโยงคา่เงินในประเทศ
ไว้กบัเงินตราตา่งประเทศ

• เ ป็ น ก ร อ บ ท่ี ใ ห้
ความส าคัญกับการ
มุ่ ง เ น้น ท่ีจะ รักษา
อตัราแลกเปลี่ยน ณ 
ระดบัหนึ่ง

• ระบบท่ีมิได้มีการพึง่พิงตวั
แปรใด/ตวัแปรหนึง่เป็น
หลกัอย่างแจ้งชดั เพ่ือเป็น
เคร่ืองชีท้างการเงิน แตม่กั
อาศยัการปรับเปล่ียน
แนวนโยบายการเงินไปตาม
สถานการณ์เป็นสว่นใหญ่
ระบบท่ีมิได้มีการพึง่พิงตวั
แปรใด/ตวัแปรหนึง่เป็น
หลกัอย่างแจ้งชดั เพ่ือเป็น
เคร่ืองชีท้างการเงิน แตม่กั
อาศยัการปรับเปล่ียน
แนวนโยบายการเงินไปตาม
สถานการณ์เป็นสว่นใหญ่

ระบบmonetary

targeting

• เป็นกรอบท่ีมุง่เน้นท่ี
จะรักษาระดบั
ปริมาณเงิน หรือ
ฐานเงนิ

ระบบ Inflation

Targeting

• มุง่ด าเนินนโยบายการเงิน
เพ่ือให้ได้เปา้หมายขัน้
สดุท้าย คืออตัราเงินเฟ้อ
โดยตรง ในขณะท่ีปล่อย
เปา้หมายระดบักลางเป็น
กลไกรักษาสมดลุ และปรับ
เข้าสูเ่ปา้หมาย ในขณะท่ี
เปา้หมายอ่ืนๆ มุง่ก าหนด
เปา้หมายไปยงัเปา้หมาย
ระดบักลาง เชน่ อตัรา
แลกเปล่ียน ปริมาณเงิน 
หรือฐานเงิน เพ่ือสง่ผา่นไป
ยงัระดบัอตัราเงินเฟ้อ



รูปแบบของการด าเนินนโยบายการเงนิ

• กระบวนการสง่ผ่านนโยบายการเงินภายใต้ระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตวั
ก่อน เพ่ือจะได้มีความเข้าใจในความหมายของนโยบายการเงินในสว่นท่ีเป็น
นโยบายการเงนิในประเทศ และนโยบายการเงินด้านตา่งประเทศเพื่อให้
บรรลเุปา้หมายขัน้สดุท้าย ท่ีส าคญัคือ ผลผลิต และระดบัราคา

• การด าเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายภายใต้ระบบอตัราแลกเปลี่ยน
ลอยตวันัน้ จะมีผลให้อตัราดอกเบีย้ลดลงซึง่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผา่นการ
ลงทนุและการบริโภค และจะมีผลตอ่ความต้องการสินค้าและบริการ และ
ระดบัราคาสนิค้าในประเทศ เรียกได้วา่เป็นนโยบายการเงินในประเทศ



• การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายควรจะมีผลให้ค่าเงินอ่อนลงซึง่ช่วยกระตุ้นการ
สง่ออกและชะลอการน าเข้า ซึง่จะมีผลต่อความต้องการสินค้าและบริการ และระดบั
ราคาสินค้าในประเทศได้ ซึ่งช่องทางนีอ้าจเรียกได้ว่าเป็นนโยบายการเงินด้าน
ตา่งประเทศ 

• นอกจากนีอ้ัตราแลกเปลี่ยนยังมีผลโดยตรงต่อระดับราคาในประเทศผ่านทางด้าน
ราคาสนิค้าน าเข้า

• ส าหรับรูปแบบการด าเนินนโยบายการเงินในประเทศต่างๆ ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั
นัน้จะมีข้อแตกต่างส าคัญอยู่ที่ตัวแปรธนาคารกลางต้องการจะควบคุม (policy 
anchor) เพ่ือก าหนดและส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงิน ซึ่งจะมีประเด็น
ส าคญั 3 เร่ืองที่ต้องพิจารณา คือ (1) จะใช้ตัวแปรใดเป็นหมายของนโยบาย (2) มี
ประกาศเป้าหมายของตวัแปรนัน้ล่วงหน้าหรือไม่ และ (3) มีการยดึมัน่ต่อตวัแปรนัน้
มากน้อยเพียงใด



การตั้งเป้าหมายปริมาณเงนิ                                           
(monetary targeting)

• การก าหนดเป้าหมายปริมาณเงิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบรรลุ
เปา้หมายทางเศรษฐกิจ 

• เป็นแนวความคิดท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในบรรดาธนาคารกลาง
ของกลุม่ประเทศอตุสาหกรรมชัน้น าของโลก 7 ประเทศ (G-7)

•  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายทศวรรษท่ี 60 ต่อเน่ืองถึงช่วงต้น
ทศวรรษท่ี 70 ซึ่งเป็นช่วงท่ีระบบเศรษฐกิจของโลกประสบปัญหาเงิน
เฟอ้ท่ีรุนแรง



• ธนาคารกลางของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเหล่านัน้จึงได้อาศยัการ
ก าหนดเป้าหมายทาง  การเงินเพื่อประโยชน์ในการบรรลเุป้าหมายขัน้
สดุท้ายทางเศรษฐกิจ ทัง้ทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
เสถียรภาพทางด้านราคา 

• โดยพยายามก าหนดให้ตวัแปรปริมาณเงินรวมขยายตวัได้ไม่เกินระดบัท่ี
ทางการได้ตัง้ไว้ โดยท่ีตวัแปรปริมาณเงินรวมดงักลา่วอาจจะเป็นตวัแปร
มวลรวมทางการเงินตามความหมายแคบ (M1) หรือตามความหมาย
กว้าง (M2) 



การด าเนินนโยบายของประเทศไทย

• ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ประเทศไทยได้ผูกค่าเงินบาทไว้กับตะกร้าเงิน 
(basket-peg exchange rate system) โดยมีทนุรักษาระดบัราคาอตัรา
แลกเปลี่ยน (exchange equalization fund: EEF) 

• ก าหนดค่าเงินบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผกูกบัการเปลี่ยนแปลงค่าเงินสกุลหลกัและ
สกุลเงินในภูมิภาคซึ่งน า้หนกัส่วนใหญ่จะอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ทนุรักษาระดบัอตัรา
แลกเปลี่ยนจะค านวณ หาอตัราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ 

• ทุกเช้าวันท าการและจะประกาศอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นอัตรากลาง โดยทุนรักษา
ระดบัฯจะรับซือ้และขายดอลลาร์สหรัฐฯกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  ไม่จ ากดั
จ านวน และจะซือ้และขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯต่อธนาคารแห่งประเทศไทยตามอตัรา
ต้นทนุ 



•  ท าให้อตัราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ในตลาดจึงอยู่ในระดบัท่ี
ใกล้เคียงกบัอตัรากลางมาก และการท่ีน า้หนกัของดอลลาร์สหรัฐฯ มีสงู 
จงึท าให้อตัราแลกเปลี่ยนบาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ คอ่นข้างคงท่ี 

• โดยภายใต้กรอบท่ีมีเป้าหมายอตัราแลกเปลี่ยนนี ้ท าให้ประสิทธิภาพ
ของนโยบายการเงินเป็นท่ีน่าสงสยั เน่ืองจากจะมีเงินทุนไหลเข้าและ
ออกเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของ
ปริมาณเงินได้ตลอดเวลา โดยไม่มีความเสี่ยงตอ่อตัราแลกเปลี่ยน



• จะเห็นได้วา่ในอดีตการด าเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยคอ่นข้างมีขีดจ ากดั 
• โดยเฉพาะในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2533 ที่มีเงินทนุไหลเข้าประเทศเป็นจ านวนมากดงัที่

ได้กลา่วมาแล้ว 
• ในชว่งดงักลา่วประเทศได้ด าเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านราคา

และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั โดยมีอตัราแลกเปลี่ยนเป็นหลกัยึดใน
การด าเนินนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้ใช้เคร่ืองชีห้ลายตวัในการ
ดแูลเง่ือนไขด้านการเงิน 

• อาทิ อตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ เงินส ารองของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ปริมาณเงิน และสนิเช่ือ 

• หากเคร่ืองชีใ้ดมีการเปล่ียนแปลงไปจากระดบัที่คาดการณ์ธนาคารจะใช้เคร่ืองมือใน
ตลาดเงินหรือมาตรการปรับเคร่ืองชีต้่างๆ เพ่ือให้ได้เป้าหมายทางเศรษฐกิจที่
ต้องการ



สรุป

•   นโยบายการเงนิ (Monetary policy)
• นโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ได้แก่ 

– ปริมาณเงิน (Money supply) 
– อตัราแลกเปลีย่น (Exchange rate) 
– และอตัราดอกเบีย้ (Interest rate) 

• ท าโดยการปรับลด-เพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจที่จะมีผลตอ่การ
ก าหนดทิศทางของอตัราแลกเปลี่ยนให้แข็งคา่หรืออ่อนคา่ 

• และการปรับลด-เพิ่มของอตัราดอกเบีย้ ซึง่เป็นหน้าท่ีของธนาคารกลาง หรือ
ธนาคารแหง่ประเทศไทยในการก าหนดทิศทางของการด าเนินนโยบาย
การเงิน



• ธนาคารกลางทัว่โลกที่ตา่งก็ด าเนินนโยบายการเงินโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสนบัสนนุการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน
– ในยามท่ีเศรษฐกิจขาลง หรือตกต ่า มีคนวา่งงานจ านวนมาก การด าเนินนโยบายการเงิน

แบบขยายตวั ก็จะช่วยสนบัสนนุให้เศรษฐกิจปรับตวัดีขึน้ได้ 
– ขณะที่หากเกิดภาวะเงินเฟ้อสงู ๆ อนัเน่ืองมาจากขยายตวัของเศรษฐกิจท่ีสงูเกินไป จนการ

ผลิตมีมากกว่าความต้องการบริโภคท่ีแท้จริง 
• ซึง่อาจสง่ผลเสียต่อเศรษฐกิจได้ในอนาคต เพราะสนิค้าที่ผลติมากเกิน อาจจะขายไม่

ออก
• ในเวลาตอ่มา นโยบายการเงินก็จะด าเนินไปในแนวทางท่ีตงึตวัขึน้หรือหดตวั เพ่ือลด

ความร้อนแรงของภาวะเศรษฐกิจดงักลา่ว



 นโยบายการเงนิแบบขยายตัว (Expansionary 
monetary policy) 

• การเปล่ียนแปลงอัตราเงินสดส ารองที่ ต้องด ารง  (Reserve 
ratio) ของธนาคารพาณิชย์ 

• ซึง่หมายถึง เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย์ต้องฝากไว้กบัธนาคารกลาง ซึ่ง
อาจก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 6 ซึง่หมายถึงวา่หากธนาคารพาณิชย์รับเงินฝาก
จากประชาชนมา 100 บาท ธนาคารพาณิชย์จ าเป็นต้องฝากเงินสด
ส ารอง (Required reserve) ไว้ท่ีธนาคารกลาง 6 บาท และ
เหลือเงินสดส ารองสว่นเกิน (Excess reserve) เพื่อปลอ่ยกู้  หรือ
ลงทนุแสวงหาก าไรอีก 94 บาท เป็นต้น



• ซึง่หากมีการปรับลดอตัราเงินสดส ารองเหลือร้อยละ 3 ก็จะท าให้
ธนาคารพาณิชย์มีเงินสดส ารองสว่นเกินเพื่อปลอ่ยกู้ ให้กบัประชาชน
เพิ่มขึน้เป็น 97 บาท เป็นต้น 

• ซึง่เม่ือธนาคารพาณิชย์มีเงินสดส ารองสว่นเกินมากขึน้ และกลไกการ
ปลอ่ยสนิเช่ือท าได้เต็มท่ี จะท าให้การบริโภคและการลงทนุปรับสงูขึน้ 
การจ้างงานก็ปรับสงูขึน้ และท าให้เศรษฐกิจโดยรวมขยายตวัได้



• การซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือพนัธบตัรของธนาคารกลางกบัภาคเอกชน (Open 
market operation) การด าเนินนโยบายการเงินแบบขยายตวั ธนาคารกลาง
จะซือ้หลกัทรัพย์จากภาคเอกชน เพ่ือปลอ่ยเม็ดเงินเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ ท าให้
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึน้ ซึง่จะสนบัสนนุให้เกิดการบริโภค การลงทนุ
และท าให้เศรษฐกิจขยายตวัตอ่ไป

• การเปลี่ยนแปลงอัตราซือ้ลด (Discount rate) คือ การเปลี่ยนแปลงอตัรา
ดอกเบีย้เงินกู้ที่ธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย์ การด าเนินนโยบายการเงิน
แบบขยายตวัจะท าโดยการปรับลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม ซึง่จะมีผลท าให้เงินสด
ส ารองของธนาคารพาณิชย์เพ่ิมขึน้ และท าให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมขึน้

• การขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ปฏบิัตติาม (Moral suasion) เช่น 
การขอให้ธนาคารพาณิชย์ปลอ่ยสนิเช่ือให้กบักิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทที่มี
ความส าคญั เช่น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) เป็นต้น



 นโยบายการเงนิแบบหดตวั (Contractionary
monetary policy) 

• ท าได้โดยการลดปริมาณเงิน ผา่นช่องทางการเพิ่มอตัราเงินสดส ารอง 
การขายหลกัทรัพย์ให้แก่ภาคเอกชน และการเพิ่มอตัราซือ้ลด 

• ซึง่จะเป็นการดดูเงินออกจากระบบเศรษฐกิจ ซึง่ธนาคารกลางมกัจะ
เลือกท าในยามท่ีประเมนิวา่เศรษฐกิจอาจจะร้อนแรงเกินไปจนอาจเกิด
ผลเสียตามมาในภายหลงั 

• เช่นในช่วงท่ีเกิดฟองสบูใ่นตลาดท่ีอยูอ่าศยั หรือในช่วงท่ีเกิดภาวะเงิน
เฟอ้สงูๆ ในประเทศ เป็นต้น



• ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินนโยบายการเงินหรือการคลงั ต่างก็มีวตัถปุระสงค์เดียวกนัคือ 
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
ยัง่ยืน คอยแตะเบรกเวลาที่เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไป หรือคอยเสริมในเวลาท่ีเศรษฐกิจ
อยูใ่นชว่งขาลง ดงันัน้ หากไมส่อดคล้องกนั 

• การด าเนินนโยบายทัง้การเงินและการคลัง จะช่วยให้เราประเมินได้ว่า ในภาวะ
เศรษฐกิจแบบใด นโยบายการเงินและการคลงัควรจะด าเนินไปอย่างไร ซึง่จะช่วยให้
เราสามารถประเมินได้ว่าทิศทางของภาวะเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร เพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับตัวของเราทัง้ในการวางแผนเพ่ือการบริโภคและการลงทุนให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึน้ได้อยา่งทนัทว่งที 






