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บทคัดย่อ
เงินจะเป็นอะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ และใช้ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย ในสมัยโบราณใช้การแลกเปลี่ยนของต่อของโดยตรง ต่อมาก็
ใช้สิ่งของที่มีค่าเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นโลหะและกระดาษ จนเป็นเงินในปัจจุบัน สาหรับประเทศไทยก็
มีวิวัฒนาการทางด้านการเงินมาโดยลาดับตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนาน สมัยทวาราวดี อาณาจักรลพบุรี สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา
จนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เงินทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัดมูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่าและ
เป็นมาตรฐานในการชาระหนี้ในภายหน้า เงินที่มีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็นที่ยอมรับ มีความคงทนถาวร ขนย้ายได้ง่าย ดูออก
ง่าย มีค่าคงที่ มีค่าเท่ากัน แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ และเป็นของที่หายาก โดยค่าของเงินหมายถึง อานาจซื้อของเงินแต่ละ
หน่วย ที่สามารถแบ่งได้เป็นค่าเงินภายในและค่าเงินภายนอก ทั้งนี้เงินเป็นสิ่งสาคัญในด้านการผลิต การแลกเปลี่ยน การ
อุปโภคบริโภค เงินตราเป็นหลักประกันที่มั่นคงในระบบแลกเปลี่ยน จึงมีความสาคัญในสังคมและระบบเศรษฐกิจ
คาสาคัญ: เงิน, ความหมายของเงิน, ความสาคัญของเงิน, วิวัฒนาการของเงิน

Abstract

Money can be anything that people (all in that time) generally accepted as a medium of exchange,
measure the value of goods and services and money can also function as a "standard of deferred payment”.
In the past, people exchanged goods and services for other goods and services directly, later used anything
of value as a medium of exchange and developed to use metal and paper as “money” until now. In
Thailand, the development of money has begun since Kingdom of Funan, Dvaravati, Lopburi, Sukhothai
Ayutthaya up till Rattanakosin Kingdom. The functions of money can be classified as medium of exchange,
common measure of value, storage of value and standard for deferred payments. The good Characters of
money include acceptability, durability, Portability, Ease of recognition, stability in value, Uniformity in value,
divisibility and scarcity. The value of money means the purchasing power which is divided into internal value
and external value. The money is important in the production, exchanging, consumption and collateral to
secure the exchange system. So “Money” is important for the society and the economy.
Keywords: Money, Meaning of Money, the Importance of Money, the Evolution of Money
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บทนา

ในสมัยโบราณมนุษย์แม้มีความเป็นอยู่แบบพึ่งตนเอง แต่ก็
ยั งคงต้ องมี การแลกเปลี่ ยนสิ่ งของซึ่ งกั นและกั น เนื่ องจาก
มนุษย์แต่ละคนนั้นไม่สามารถผลิตสิ่งของที่ต้องการใช้ได้ทุก
ชนิ ด แต่ ในการแลกเปลี่ยนสิ่ งของกับสิ่งของนั้ น ต้องหาผู้ ที่
ต้องการสิ่งของที่นามาแลกเปลี่ยนตรงกันจึงทาการแลกเปลี่ยน
ได้ ในสมัยโบราณคงไม่ยุ่งยากนักเพราะมีความเป็นอยู่อย่าง
ง่ายๆ และสังคมก็มีคนจานวนไม่มาก แต่เมื่อสังคมใหญ่ขึ้นและ
มีความเจริญมากขึ้น การประกอบการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ก็ทา
ได้หลากหลายชนิด การจะหาผู้ที่มีความต้องการตรงกันเพื่อการ
แลกเปลี่ยนสินค้ าก็ทาได้ยากขึ้น ดังนั้ นการนาเอาสินค้ามา
แลกเปลี่ยนกันโดยตรงก็ทาได้ยาก เงินจึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่
มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการแลกเปลี่ยน การประกอบการ
ผลิ ต จนสามารถแจกจ่ ายการผลิ ตไปยั งผู้ ใช้ ในที่ สุ ด การ
แบ่ งแยกงานกั นท า ความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
การตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย
ถ้าปราศจากเงิน ความสะดวกเหล่านี้อาจถูกสกัดกั้น หรือมิอาจ
กระทาได้เลย ฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะต้องทาความรู้จักและความ
เข้าใจให้ดีคือ การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเงิน คานิยาม หน้าที่
ความสาคัญ ค่าของเงิน ตลอดจนเรื่องของปริมาณเงิน และ
ความต้องการถือเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอื่นต่อไป
ทุกคนรู้จักเงิน ต้องการเงิน และเป็นเจ้าของเงิน แต่ถ้าจะ
ถามกันว่าเงินคืออะไร คงหาคาตอบที่กะทัดรัดและรวดเร็วได้
ยาก หรือได้รับคาตอบที่แตกต่างกันไป แล้วแต่จะมองในแง่ไหน
ทั้ งๆ ที่ ทุ กคนต่ างก็ ทราบกั นดี ว่ า เงิ นหมายความว่ าอะไร
อย่างไรก็ตาม อาจให้ความหมายของเงินได้ถูกต้อง และชัดเจน
ขึ้นได้ถ้ามองหน้าที่ของเงิน กล่าวคือ การเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยน และเป็นมาตรฐานในการวัดมูลค่าของสินค้าและ
การบริ การ ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญ ที่ทาให้เงินมีความหมาย
เด่นชัด และแตกต่างไปจากสิ่งอื่น

คานิยามของเงิน

ค าว่ า “เงิ น” (Money) นั้ นนั กเศรษฐศาสตร์ ใช้ ใน
ความหมายที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไป ในปัจจุบันเมื่อเอ่ยคาว่า
“เงิน” นั้นให้ความหมายในลักษณะเป็น รายได้หรือความมั่งคั่ง
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ในความหมายของนั กเศรษฐศาสตร์ นั้ น มี ผู้ รู้ ให้ ค านิ ยาม
ความหมายของ คาว่า “เงิน” (Money) ไว้มากมาย พอสรุปได้ดังนี้
พอล เอ ซามูเอลสัน[1] สรุปไว้ว่า เงินคือ สื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนและใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการได้ทุกชนิด
ริชาร์ด จี ลิปเซย์ [2] สรุปไว้ว่า เงินคือสิ่งใดก็ได้ที่ทุก
คนยอมรับอย่างแท้จริงว่าใช้ในการแลกเปลี่ยนกับสินค้า
และบริการในขณะนั้น
ลอเร้นซ์ เอ็ม บอลล์ [3] ได้ให้คานิยามไว้ว่า เงินคือ
สินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษ ที่ช่วยระบบเศรษฐกิจในการ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นหน่วยในทางบัญชี
และเป็นเครื่องรักษามูลค่า
เคนเน็ธ อาร์ ซัลซิค [4] กล่าวว่า เงิน หรืออุปทาน
ของเงิน คือ เป็นอะไรก็ได้ที่มนุษย์สามารถใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ หรือเพื่อการจ่ายคืนหนี้สิน
จรินทร์ เทศวานิช [5] กล่าวว่า เงิน เป็นสิ่งที่คนใน
สังคมได้สมมติขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปของสังคม
ขณะนั้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการ ใช้ในการชาระหนี้และอื่นๆตามต้องการ
กฤษฎา สังขมณี [6] ให้ความหมายว่า เงินคือสิ่งซึ่งคน
ในสังคมให้การยอมรับ ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ชาระราคา ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกันไว้นนั่ เอง
สรุปได้ว่า เงินคืออะไรก็ได้ที่ทุกคนในสังคมขณะนั้น
ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ย น
เป็นเครื่องใช้วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้ชาระหนี้
และชาระราคา ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกัน

วิวัฒนาการของเงิน

วิวัฒนาการของเงิน ในแต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน
ออกไป แต่มักจะมีสาเหตุคล้ายคลึงกันคือ สังคมขยายตัว
เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้าขึ้น ในสมัยก่อนที่ระบบเศรษฐกิจ
ยังปราศจากเงิ น อยู่ในระบบแลกของต่อของ (Barter
System) แต่ละครัวเรือนต่างก็ผลิตสินค้าที่ตนถนัด และนา
สิ น ค้ า ที่ ต นผลิ ต ได้ ม าแลกเปลี่ ย นซึ่ ง กั น และกั น การ
แลกเปลี่ยนของต่อของระหว่างครัวเรือนหรือชุมชนดังกล่าว
เรียกว่า การแลกเปลี่ยนโดยตรง การแลกเปลี่ยนโดยตรงนี้
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เหมาะสมสาหรับสังคมเล็ก ๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
น้อยชนิด และนานๆ จึงจะมีการแลกเปลี่ยนกันครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ เพราะระบบการแลกเปลี่ ยนของต่ อของ ขาดความ
สะดวกในหลายๆเรื่องและมีปัญหาหลายประการ เช่น
1. ปัญหาในเรื่องการหาบุคคลที่มีความต้องการในของ
ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทายาก นอกจากนั้นก็ยังต้อง
พบปัญหาในเรื่องสิ่งของที่นามาแลกเปลี่ยนกันนั้นมีมูลค่า
ไม่เท่ากัน ถ้าผู้ที่มีมะม่วงต้องการแลกมะม่วงเพียง 5 ผล
เท่านั้นก็จะแลกกับปลาไม่ได้
2. สินค้าหลายชนิดเน่าเสียง่ายเช่น ผัก ผลไม้ ทาเกิด
ความไม่สะดวกในการเก็บรักษาสินค้า การเก็บรักษาสินค้า
ต่างๆเพื่อไว้ใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่นๆ เมื่อมีความต้องการ
เกิ ดขึ้ นจะมี ปั ญหาในการจั ดเก็ บสิ นค้ านั้ นๆ ยิ่ งเป็ นผู้ ที่ มี
ทรั พย์ สิ นมาก การเก็ บรักษาก็ จะยิ่ งยุ่ งยากมาก ต้ องเก็ บ
รักษาไว้ในที่ที่เหมาะสมซึ่งก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก
3. ในการก าหนดราคาหรื อ ก าหนดอั ต ราการ
แลกเปลี่ยน ในแต่ละครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันก็
จะต้องมีการกาหนดจานวนสินค้าที่จะแลกกันการกาหนด
ราคา ในสังคมชนบทที่มีสินค้าเพียงไม่กี่ชนิด การกาหนด
อั ต ราแลกเปลี่ ย นระหว่ า งสิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด ที่ จ ะน ามา
แลกเปลี่ยนกันอาจทาได้ง่าย เช่น มีสินค้า 10 ชนิด
จานวนอัตราแลกเปลีย่ นทั้งหมด = 9 + 8 + 7 + 6 +
5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45 อัตรา (ราคา)
แต่ถ้าเศรษฐกิจและสังคมเจริญเติบโตขยายตัวมากขึ้น
เช่ น สิ น ค้ า 500 ชนิ ด จะต้ อ งมี ก ารก าหนดอั ต รา
แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้าถึง 124,750 อัตรา (ราคา) [4] ทา
ให้เกิดความไม่สะดวกในการทาบัญชีและการท่องจาสินค้า
4. ปัญหาของการให้กู้ยืมสินค้าที่จะต้องมีการใช้คืนใน
อนาคต จะทาได้ลาบาก เกิดความไม่สะดวกในการให้กู้ยืม
เพราะจะต้องตกลงกันให้แน่นอนว่า จะใช้สินค้าชนิดใด มี
คุณภาพอย่างไร จะกาหนดเวลายืมและส่งอย่างไร
5. ปัญหาความไม่สะดวกในการขนส่ง การนาสินค้า
มาแลกเปลี่ยนคราวละมากๆ ทาให้เกิดความไม่สะดวก
หลายประการ เช่น ต้องการแลกเกลือ 1,000 กก. กับ
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ปลาบึก 100 ตัว หากระหว่างการขนส่งฝนตก เกลืออาจ
ละลายไปหมดทาให้เกิดความไม่สะดวกในการขนส่ง
ดั ง นั้ น เมื่ อ สั ง คมมี ข นาดใหญ่ ขึ้ น ความจ าเป็ น ทาง
เศรษฐกิจ และความต้องการในการแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริ ก ารมี ม ากขึ้ น การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า โดยตรงจึ ง ไม่
สะดวก จาเป็นต้องเปลี่ยนมาเป็นการแลกเปลี่ยนทางอ้อม
โดยใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก่อให้เกิดความ
สะดวก คล่องตัว และทาให้ระบบเศรษฐกิจมีความเจริญ
ขยายตัวได้กว้างขวางขึ้น
ระบบเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารเงิ น เป็ น สื่ อ กลางในการ
แลกเปลี่ยนได้มีวิวัฒนาการมาเป็นลาดับขั้นดังนี้ คือ
1. เงินที่เป็นสินค้า
เมื่อเริ่มมีการใช้เงิน สิ่งที่ถูกนามาใช้เป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนในยุคนั้นได้แก่ สิ่งของหรือสินค้า เรียกว่า เงินที่เป็น
สินค้า โดยสินค้าที่ถูกเลือกใช้เป็นเงินมักจะเป็นสินค้าที่มีค่าที่
คนส่วนมากในสังคมต้องการ และยอมรับเป็นตัวกลางในการ
แลกเปลี่ยนในเวลานั้น ซึ่งมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคตลอดจน
เครื่องประดับต่างๆ แล้วแต่ความนิยมของคนในแต่ละสังคม
สินค้าที่เคยใช้แทนเงินมาแล้วในประวัติศาสตร์มีมากมายหลาย
ชนิด[7] ได้แก่ ดินเผา หอยมุก เปลือกหอย กระดองเต่า เขี้ยว
หมู ฟันปลาวาฬ งาช้าง ขนนก ข้าว ชา กาแฟ น้ามัน ขนสัตว์
เหล้าองุ่น เบียร์ ใบยาสูบ วัว ควาย หมู ม้า แพะ แกะ เกลือ
ข้าวโพด บุหรี่ เครื่องปั้นดินเผา ฯลฯ แม้แต่ในสังคมสมัยใหม่ซึ่ง
มี เงิ นที่ ใช้ ในปั จจุ บั นคื อ ธนบั ตร เหรี ยญกษาปณ์ และเงิ น
เครดิต แต่ในบางยุคสินค้าก็สามารถนามาใช้แทนเงินได้ เช่น ใน
ภาวะสงครามประชาชนนิยมใช้สินค้ามากกว่าเงิน เพราะสินค้า
เป็นสิ่งที่มีค่าแน่นอนกว่าฉะนั้นประชาชนในยุโรปจึงเคยใช้บุหรี่
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาแล้วในสมัย
สงครามโลกครั้งที่สอง
2. เงินโลหะ
วิ วั ฒนาการขั้ นต่ อมาของเงิ น ได้ แก่ การใช้ เงิ นโลหะ
ทั้งนี้เพราะเงินที่เป็นสิ่งของ หรือ สินค้า มีความไม่สะดวก
หลายประการ เช่ น ยากต่ อการเก็ บรั กษา แบ่ งแยกเป็ น
หน่วยย่อยได้มาก มูลค่าไม่แน่นอน ดังนั้นคนในสังคมจึงได้
เปลี่ยนมาใช้โลหะเป็นเงินแทนสินค้า โลหะที่นามาใช้เป็นเงิน

68

ในระยะแรกเป็นโลหะที่มีค่าและมีความคงทน ได้แก่ ทองคา
เงิน ทองแดง เป็นต้น ต้นกาเนิดของเงินตราที่เป็นโลหะ การ
ผลิ ตเหรี ยญเงิ นขึ้ นใช้ เป็ นครั้ งแรกในโลกนั้ น เกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ประมาณ 700 ปีก่อนคริสต์ศักราช พระเจ้าแผ่นดินแห่ง
อาณาจักรลิเดีย (Lydia) (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ
ตุรกี) ได้น าเม็ ดโลหะเงินผสมทองที่ เรี ยกว่ า อี เลคตรั ม
(Electrum) ประทั บตราหั วสิ งห์โต ซึ่ งเป็ นตราพระราช
ลัญจกรของพระองค์ลงไป เพื่อรับรองน้าหนัก มูลค่าของ
เหรียญที่มีขนาดต่างๆ กัน ระบบการผลิตเงินตรา แพร่ไป
ทางตะวันตกของประเทศตุรกีไปถึงประเทศกรีกโบราณ ชาว
กรี กรั บระบบการผลิ ตเงิ นตราไปใช้ โดยที่ กรี กนั้ น มี การ
เดิ นเรื อและการค้ าทางทะเลกว้ างขวาง เหรี ยญเงิ นและ
เหรียญทองแบบกรีก ซึ่งมีลักษณะกลม มีตราประทับทั้งสอง
ด้าน ก็แพร่ไปยังเมืองต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยรอบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน โดยเฉพาะกรุงโรม ต่อมาในสมัยโรมันและ
กรีก ประมาณคริสตศักราช 300-600 ปี ได้มีการประดิษฐ์
เงินเหรียญกษาปณ์ที่มีลักษณะกลมแบนขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่ง
ได้กลายเป็นแบบมาตรฐานที่ใช้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ โดยเงิน
เหรียญโลหะในระยะแรก มีลักษณะเงินที่มีค่าเต็มตัว (full
bodied type) กล่าวคือ ค่าของเงินตราเป็นไปตามเนื้อโลหะ
เช่น เหรียญทองคาที่มีเนื้อโลหะหนัก 1 บาทจะมีค่าเป็นเงิน
หรือราคาบนเหรียญเท่ากับราคาทองคาหนัก 1 บาท แต่เงิน
โลหะก็ขาดคุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่ง คือ มีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวทางการค้า ดังนั้นในระยะเวลาต่อมา
จึงมีการวิวัฒนาการเงินโลหะจากเงินที่มีมูลค่าเต็มตัวมาเป็น
เงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัว (Token money) กล่าวคือ ค่าของ
เงินตราที่เป็นเหรียญ มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของเนื้อโลหะที่ทา
เหรียญนั้นซึ่งเงินโลหะ หรือ เหรียญกษาปณ์ในปัจจุบันล้วน
เป็นเงินที่มีมูลค่าไม่เต็มตัวทั้งสิ้น
3. เงินกระดาษ
เงินกระดาษ ในระยะเริ่มแรกไม่ใช่เงินตรา คือ ไม่ได้
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นแต่เพียงสิ่งที่แทนเงิน
โดยอยู่ในรูปของ “สัญญา” ที่ระบุว่าผู้ถือสัญญามีสิทธิ์จะ
เรียกเงินคืนเป็นโลหะหรือเป็นสิ่งของได้ ต้นกาเนิดของเงิน
กระดาษนั้ นสันนิ ษฐานว่ า ชาวจี นซึ่ งเป็ นชาติ แรกที่ผลิ ต
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กระดาษเป็ น ผู้ ผ ลิ ต เงิ น ขึ้ น ใช้ เ ป็ น ประเทศแรกในสมั ย
ราชวงศ์เชียงตุง (Hsien-tsung) เมื่อประมาณศตวรรษที่ 9
โดยเงินกระดาษถูกผลิตขึ้นมาใช้แทนเหรียญทองแดง ซึ่งมี
น้าหนักมาก ไม่สะดวกต่อการพกพาติดตัว แต่เงินกระดาษ
ไม่เป็นที่นิยมแพร่หลาย จนกระทั่งในสมัยศตวรรษที่ 17
สมัยพระเจ้าจักรพรรดิจีน และชนเผ่ามองโกล จึงได้มีการ
ผลิตเงินกระดาษขึ้นใช้แทนเงินโลหะได้สาเร็จ
ในสังคมโลกตะวันตก เงินกระดาษได้ถือกาเนิดจากใบ
รับฝากเงิ นของช่ างทอง ในสมั ยศตวรรษที่ 17 กล่ าวคื อ
สมัยก่อน ประชาชนที่มีโลหะมีค่าและเงินเหรียญ มักจะมี
ปัญหาในการเก็บรักษา หรือนาติดตัวไปในที่ต่างๆ ซึ่งไม่
สะดวกและปลอดภัย ดังนั้นผู้ที่มีโลหะมีค่าจานวนมากจึง
นาไปฝากไว้กับพวกช่างทอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีฐานะดี เป็นที่
เชื่ อถื อของคนทั่ วไปในสมั ย นั้ น ในการรั บฝากเงิ น ทอง
เพชร พลอย และของมีค่าอื่นๆ นั้น พวกช่างทองจะออกใบ
รับฝากให้เจ้าของถือไว้แทน ใบรับฝากเงินของช่างทองนี้
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้โดยการสลักหลัง จึงเป็นที่นิยมใน
หมู่พ่อค้ามาก ระยะต่อมาพวกช่างทองได้ออกใบรับฝาก
ให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ฝากของมีค่าด้ วยโดยคิดค่าบริการเล็กน้อย
ในที่สุดพวกช่างทองจึงได้กลายมาเป็นนายธนาคาร และใบ
รับฝากเงินของช่ างทองได้วิวัฒนาการเป็นเงินกระดาษที่
เรียกว่า “บัตรธนาคาร” ที่มีลักษณะเป็นเงินที่ใช้แทนเงินที่
มีค่าเต็มตัว กล่าวคือ เป็นใบรับฝากหรือใบสัญญาที่สามารถ
นามาแลกเงินเหรียญโลหะที่มีค่าเต็มตัวได้เสมอ แต่ปัจจุบัน
สิทธิในการออกเงินกระดาษเป็นของรัฐบาลหรือธนาคาร
กลางเท่ า นั้ น และเป็ น เงิ น ที่ แ ลกโลหะคื น ไม่ ไ ด้ คื อ มี
ลักษณะเป็นเพียงธนบัตรที่ชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย เท่านั้น
4. เงินเครดิต
วิวัฒนาการขั้นสุดท้ายของเงิน คือ เงินเครดิตซึ่งเกิดขึ้น
ในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ระบบการธนาคารพัฒนาแล้ว
เงินฝากในธนาคารสมัยใหม่ เช่น เงินฝากกระแสรายวัน เงิน
ฝากประจ า และเงินฝากออมทรัพย์ ถือว่าเป็ นเงินเครดิ ต
ทั้งสิ้น เพียงแต่ระดับของความเป็นเงินของเงินฝากแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันไปตามกาหนดเวลาของการฝากและถอน
โดยทั่วไปเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสามารถสั่งจ่ายโอนกันโดย
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เช็ค เพื่อแลกเปลี่ยนกับสินค้าและบริการ เป็นเงินเครดิตที่มี
สภาพคล่องเช่นเดียวกับเงินโลหะและเงินกระดาษ อย่างไรก็
ตามเงินฝากกระแสรายวันนี้ไม่ถือว่าเป็นเงินที่ชาระหนี้ได้ตาม
กฎหมาย เพราะเจ้าหนี้สามารถปฏิเสธการรับชาระหนี้ด้วย
เช็คได้ ในปัจจุบันเงินเครดิตนับวันจะมีความสาคัญกว่าเงิน
ชนิดอื่น โดยเฉพาะในประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
เพราะเมื่อการค้าอุตสาหกรรมขยายตัวกว้างขวาง การซื้อ
ขายกระทากันคราวละมากๆ การใช้เงินโลหะและเงินกระดาษ
เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนย่อมไม่สะดวก ปลอดภัย และ
รวดเร็วเท่ากับเงินเครดิต
แม้ ว่ า การวิ วั ฒนาการของเงิ นจะได้ พิ จารณามาเป็ น
ลาดั บขั้นดังกล่าว ในปั จจุบั นเงินที่ ใช้ ทั่วไปมีทั้ งเงินโลหะ
เงิ นกระดาษ และเงิ นเครดิ ต คือ ประกอบไปด้ วยเหรี ยญ
กษาปณ์ ธนบั ตร และฝากกระแสรายวั น นอกจากนี้ เงิ น
สินค้าก็ยังคงมีใช้อยู่เงินบ้างในบางโอกาส สถานที่ และ เวลา
ในปัจจุบันอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ต ได้มีการพัฒนา
เงินตราขึ้นมาเพื่อใช้ในโลกไซเบอร์นั่นคือ Bitcoins
Bitcoins เป็ นสกุ ลเงินดิ จิ ตอลที่ ถู กสร้ างขึ้ นโดยระบบ
อินเทอร์ เน็ ต เพื่ อใช้ เป็ นเงิ นในโลกเทคโนโลยี สารสนเทศ
(cyberspace) เรียกเงินตราสกุลนี้ว่า bitcoin หรือมีชื่อเรียก
อื่นอีก เช่น virtual money หรือ cryptocurrency [4] (ยัง
ไม่มีการบัญญัติคาไทย) bitcoin คือ currency หรือเงินตรา
สกุลหนึ่งที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนซื้อของทางอินเทอร์เน็ต โดย
มีอัตราแลกเปลี่ยนของตัวมันเองกับ เงินตราสกุลอื่นๆ เช่น 1
Bitcoin = 140 ดอลล่าร์สหรัฐ Bitcoin กลายเป็นเงินสกุล
หนึ่ งในโลก ซึ่งมี ประเทศที่ ใช้ เงินสกุ ล Bitcoin นี้ อยู่ คื อ
ประเทศที่ มีการซื้อของออนไลน์ ยั งไม่มีธนาคารแห่งชาติ
หรื อรั ฐบาลใดเป็นผู้ ผลิ ต bitcoins แต่ มี ปริ มาณ bitcoins
หมุ นเวี ยนอยู่ ในระบบเศรษฐกิ จทั่ วโลก ประมาณ 11.75
ล้าน bitcoins ในเดือนตุลาคม 2556

วิวัฒนาการของเงินในประเทศไทย
เงินตราที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อสินค้าและบริการ
ในประเทศไทย สันนิษฐานว่าได้เริ่มมีมาตั้งแต่ก่อนในสมัย
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สุโขทัย ซึ่งพอจะลาดับขั้นวิวัฒนาการเงินตราของไทยได้
เป็น 4 ระยะดังนี้ คือ
1. เงินตราสมัยก่อนสุโขทัย
มีหลักฐานยืนยันว่า ประเทศไทยเริ่มใช้เงินมาตั้งแต่
สมัยอาณาจักรฟูนานเป็นเงินเหรียญแบน ด้านหนึ่งเป็น
รูปพระอาทิตย์ครึ่งวงกลมมีรัศมีโดยรอบ อีกด้านหนึ่งเป็น
รูปหอกพระนารายณ์ ต่อมาในสมัย อาณาจักรทวารวดี
เงิ น ตราที่ ใ ช้ เ ป็ น เงิ น เหรี ย ญแบนด้ า นหนึ่ ง จารึ ก ค าว่ า
“ศรีทราวดีศวรบุณยะ” ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปตราต่างๆ
กันเช่น ตราสิงห์ ตราแพะ ตราแม่โคกับลูก และตราหม้อ
น้า เป็ นต้ น ส่ วนเงิ น ตราในสมัย อาณาจั ก รลพบุ รี เป็ น
เหรียญเงินด้านหนึ่งจารึกคาว่า “ลว” อีกด้านหนึ่งจารึก
คาว่า “ปุระ” ซึ่งแปรว่าเมืองลพบุรี
2. เงินตราสมัยสุโขทัย
สมัยสุโขทัยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ สมัยล้านนา ล้าน
ช้าง และสุ โขทั ย โดยเงินตราที่ ใช้ ในสมั ยล้ านนา เรี ยกว่ า
“เงินเจียง” หรือ “เงินขาคีม” มีลักษณะ คล้ายรูปเกือกม้า
2 วงปลายต่อกัน ตรงกลางทาเป็นกิ่งเพื่อให้หักออกจากกัน
ได้ง่ายเมื่อจะแบ่งใช้ ล้านช้าง เงินตราที่พบมี 4 ชนิด คือ เงิน
ฮาง เงินตู้ เงินฮ้อย และเงินลาด โดยเงินฮางและเงินตู้ท า
ด้วยโลหะเงินเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนเงินฮ้อยทาด้วย
โลหะเงินผสมทองแดง และทองเหลือง สาหรับเงินลาดทา
ด้วยโลหะทองแดงผสมทองเหลือง ในสมัยสุโขทัยมี 3 ชนิด
คือ 1) เงินเบี้ย ทาด้วยเปลือกหอยต่างประเทศ 2) เงินพด
ด้วง ทาด้วยโลหะมีลักษณะเป็นวงกลม งอเข้าหากันคล้ายตัว
ด้วง มีตราประทับเป็นรูปช้างและรูปหอยสังข์ และ 3) เงิน
ชุบมีลักษณะเหมือนเงินพดด้วงแต่ทาด้วยตะกั่วผสมดีบุก มี
ตราประทับเป็นรูปช้างและราชวัติ
3. เงินตราสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมัยกรุงศรีอยุธยา เงินตราที่ออกมาใช้มี 3 ชนิด คือ
เงินเบี้ย เงินพดด้วง และเงินประกับ
เงินเบี้ยที่ใช้สมัยนั้น ได้แก่ เบี้ยจั่น เบี้ยแก้ เบี้ยนาง เบี้ย
หมู เบี้ยบัว และเบี้ยตุ้ม ซึ่งทาด้วยเปลือกหอยที่หายากจาก
ต่างประเทศ ราคาของเบี้ยไม่ได้กาหนดไว้แน่นอนขึ้นอยู่กับ
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ปริมาณของเบี้ยในตลาด ถ้ามีเบี้ยหมุ นเวียนในท้องตลาด
จานวนมาก ราคาเบี้ยจะต่า แต่ถ้ามีเบี้ยน้อย ราคาเบี้ยจะสูง
เงินพดด้วง มีลักษณะเช่นเดียวกับเงินพดด้วงที่ใช้ใน
สมั ย สุ โ ขทั ย ทุ ก ประการแต่ ต ราที่ ป ระทั บ ได้ แ ก่ ตรา
ธรรมจัก ร ตราสมอ และตราหางหงษ์ เงิ น พดด้ว งมี 4
ชนิด คือ 1 บาท 1 มายน (2 สลึง) 1 สลึง และ 1 เฟื้อง
เงินประกับ เป็นเงินที่ใช้แทนเงินเบี้ยในยามขาดแคลน
ทาด้วยดินเผาขนาดต่างๆ ตีตราเป็นรูป ดอกบัว ตรากินรี
ตรากระต่าย และตราราชสีห์
4. เงินตราสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
เงิ นตราที่ ออกใช้ ในสมั ยกรุ งธนบุ รี และกรุ งสมั ยกรุ ง
รัตนโกสินทร์ มี 3 ชนิด คือ เงินพดด้วง เงินเหรียญ เงินธนบัตร
เงิ น พดด้ ว ง นั บ ตั้ งแต่ ส มั ย กรุ งสุ โ ขทั ย สมั ย กรุ งศรี
อยุธ ยา สมัย กรุ งธนบุรี มาจนถึ งสมัยกรุงรัต นโกสิ นทร์
ตอนกลาง เงิ น ตราที่ ใ ช้ ยั งคงเป็ น เงิ น พดด้ ว งอย่ า งเดิ ม
เพียงแต่เปลี่ยนตราประทับให้แตกต่างกันออกไปเป็นตรา
ประจาราชกาล เงินพดด้วงได้ใช้เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.
2447 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จึงทรงประกาศเลิกใช้
เงินเหรียญ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อ
ค้ า ขายกั บ ชาวต่ า งประเทศ เงิ น พดด้ ว งที่ ผ ลิ ต ขึ้ น ใช้
หมุนเวียนอยู่ในประเทศจึงไม่เพียงพอกับการค้าขาย และ
ความต้องการของพ่อค้าชาวต่างประเทศ รัชกาลที่ 4 จึง
ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงกษาปณ์ขึ้นมาเพื่อผลิตเงิน
เหรียญออกใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2403 เรียกว่า “เงิน
แป” เป็นเงินเหรียญลักษณะกลมแบนด้านหน้าเป็นตรา
มงกุฏ ด้านหลังเป็นตราจักร และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 2408 รั ชกาลที่ 4 โปรดให้ นาเอาดี บุก มาท าเหรี ย ญ
เรียกว่า “เงินกะแปะ” ผลิตเหรียญทองคา เรียกว่า “ทอง
แปะ” และให้ทาเหรียญทองแดง เงินเหรียญที่ผลิตขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ 4 ดังกล่าว ได้ใช้เรื่อยมาจนถึงรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการ
ผลิตเหรียญทองแดงขึ้นใช้ 3 ขนาด คือ เสี้ยว อัฐ และ
โสฬส และเหรียญเงิน 3 ขนาด คือ เหรียญบาท เหรียญ
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สลึ ง และเหรี ย ญเฟื้ อ ง ในปี พ.ศ. 2451 (ร.ศ.127)
ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบเงินตราชั่ง ตาลึง บาท สลึง
เฟื้อ ง เสี้ ยว อั ฐ และโสฬส มาเป็น ระบบ บาท สตางค์
โดยกาหนดให้ 100 สตางค์ เป็น 1 บาท และได้เริ่มผลิต
เหรียญกษาปณ์ทาด้วยทองขาวและทองแดง หลังจากนั้น
ได้มีการผลิตเหรียญกษาปณ์ โดยใช้เงินและทองแดงใน
ลักษณะและขนาดต่างๆ อีกหลายชนิด จนกระทั่งในสมัย
ปัจจุบัน เหรียญกษาปณ์ มี ราคา 25 สตางค์ 50 สตางค์
1 บาท 2 บาท 5 บาท และ 10 บาท
เงินธนบัตร เงินกระดาษในประเทศไทยเริ่มผลิตขึ้นใช้ครั้ง
แรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ
เจริญสัมพันธไมตรีกั บต่างชาติและเปิดเสรีทางการค้า ใน
พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัวจึงโปรดให้
จัดทาเงินกระดาษชนิดแรกขึ้นใช้ในระบบเงินตราของประเทศ
เรียกว่า หมาย เป็นกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลาย
ด้วยหมึ กสีดา ประทั บตราพระราชสัญลักษณ์ประจาพระ
ราชวงศ์จักรีรูปพระแสงจั กร และพระราชลัญจกรประจ า
พระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ ด้วยสีแดงชาด เพื่อป้องกัน
การปลอมแปลง แต่ไม่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามพระ
ราชประสงค์ ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2415 - 2416 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว เกิ ดปั ญหา
เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต่าซึ่งเป็นเงินปลีกขาดแคลน ใน
พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึง
โปรดให้ จั ด ท าเงิ น กระดาษชนิ ด ราคาต่ าเรี ย กว่ า อั ฐ
กระดาษ ให้ราษฎรได้ใช้จ่ายแทนเงินเหรียญที่ขาดแคลน แต่
อัฐกระดาษก็ไม่เป็นที่นิยมใช้เช่นเดียวกับหมาย เงินกระดาษ
ชนิ ด ต่ อ มา คื อ บั ต รธนาคาร ซึ่ งธนาคารพาณิ ช ย์
ต่างประเทศสามธนาคารที่เข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทย
ได้ แก่ ธนาคารฮ่ องกงและเซี่ยงไฮ้ ธนาคารชาร์ เตอร์ แห่ ง
อินเดีย ออสเตรเลีย และจีน และธนาคารแห่งอินโดจีน ได้
ขออนุญาตนาบัตรธนาคารออกใช้ เมื่อพ.ศ. 2432, 2441,
และ 2442 ตามลาดับ บัตรธนาคาร มีลักษณะเป็นตั๋วสัญญา
ใช้ เงิ นชนิ ดหนึ่ งที่ ใช้ อ านวยความสะดวกในการช าระหนี้
ระหว่างธนาคารกับลูกค้า รัฐบาลในสมัยนั้นได้พิจารณาเห็น
ว่าบัตรธนาคารที่สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศออกใช้
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อยู่ในขณะนั้น มีลักษณะคล้ายกับเงินตราที่รัฐบาลควรจัดทา
เสี ยเอง ในพ.ศ. 2433 จึ งได้ เตรี ยมการออกตั๋ วเงิ นของ
กระทรวงพระคลั ง มหาสมบั ติ เรี ย กว่ า เงิ น กระดาษ
หลวง แต่เนื่องจากความไม่พร้อมของทางการในการบริหาร
จึงมิได้นาเงินกระดาษหลวงออกใช้ จนปี พ.ศ. 2445 มีพระ
บรมราชโองการให้ตรา พระราชบัญญัติธนบัตรสยาม รัตนโก
สินทรศก 121 ขึ้นเมื่อวั นที่ 24 มิถุ นายน พ.ศ. 2445 และ
โปรดให้จัดตั้ง กรมธนบัตร ในสังกัดกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติ เพื่อทาหน้าที่ออกธนบัตรและรับจ่ายเงินขึ้นธนบัตร
และเปิดให้ ประชาชนน าเงิ นตราโลหะมาแลกเปลี่ยนเป็ น
ธนบัตรตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2445 นับว่าธนบัตร
ได้เข้ามามีบทบาทในระบบการเงินของไทยอย่างจริงจังนับ
แต่ นั้ นมา ต่ อมา ในรั ชกาลพระบาทสมเด็ จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่ หัว มีการประกาศใช้ พระราชบัญญั ติเงิ นตรา พ.ศ.
2471 ซึ่ งก าหนดให้ เงินตราของประเทศประกอบด้ วย
ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ ตลอดจนให้ธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ์ เป็ นเงิ นที่ ช าระหนี้ ได้ ตามกฎหมาย จึ งเป็ นการ
เปลี่ ยนลั กษณะของธนบั ตรจากตั๋ วสั ญญาใช้ เงิ นมาเป็ น
เงินตราอย่างสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 8 การผลิตธนบัตร
ไทยส่วนใหญ่พิมพ์มาจากบริษั ท โทมัส เดอ ลารู ประเทศ
อังกฤษ ตลอดมา จนกระทั่งรัฐบาลได้จัดตั้งโรงพิมพ์ธนบัตร
ขึ้นเองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2512 ธนบัตรไทยจึงได้พิมพ์
จากโรงพิมพ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเปลี่ยนระบบ
และขนาดให้ แตกต่ างกั นไปจากแบบที่ เคยสั่ งพิ มพ์ จาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันธนบัตรไทยมี 5 ขนาด คือ ใบละ 20
บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ1,000 บาท

หน้าที่ของเงิน

หน้าที่ของเงิน จากคานิยามของเงิน ทาให้ ทราบว่า
เงินทาหน้าที่สาคัญ คือ การเป็นเครื่องวัดมูลค่า และเป็น
สื่อ กลางในการแลกเปลี่ ย น ซึ่ งเป็น หน้า ที่ หลั กของเงิ น
นอกจากนั้นเงินยังทาหน้าที่อื่ นๆ รองลงไปซึ่งนับว่าเป็น
ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ อี ก ด้ ว ย ซึ่ งพอจะแบ่ ง หน้ า ที่ ที่
สาคัญทางเศรษฐกิจของเงินได้ 4 ประการ ดังนี้
1.เงินเป็นเครื่องวัดมูลค่า
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หน้าที่ประการแรกของเงินคือ เป็นเครื่องวัดมูลค่า หรือ
หน่วยวัดมูลค่าและยังอาจเรียกได้ว่า เงินเป็นมาตรฐานของ
มูลค่า หรือเป็นหน่วยทางบัญชี ซึ่งไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร
ก็ตาม ความหมายของหน้าที่ นี้คือ เงินเป็นหน่วยกลางใน
การวั ด มู ล ค่ า ของสิ น ค้ า และบริ ก ารทุ ก ชนิ ด เงิ น เป็ น
มาตรฐานที่ ใ ช้ วั ด มู ล ค่ าของสิ น ค้ า และบริ ก ารซึ่ งท าให้
สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าและบริการทุกชนิดได้
โดยสะดวก โดยจะวัดมูลค่าของสินค้าและบริการออกมา
เป็นหน่วยของเงิน นอกจากนี้เงินยังเป็นหน่วยแสดงมูลค่า
ทางบั ญชี ได้ ด้ วย จึ งสะดวกแก่ การที่ จะหั กลบหรื อบวก
มูลค่าเหล่านั้นเข้าด้วยกัน
2. เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่เด่นชัดของเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่ที่
ยอมรับกันมานานในสังคม การใช้เงินเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนนี้ทาให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า เพราะการ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก ารเป็ น ไปได้ ส ะดวกและ
คล่องตัว การค้าขยายตัวได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม
เงินจะทาหน้าที่ได้ดีก็ต่อเมื่อเป็นที่ยอมรับกันในสังคมว่า
เป็นสิ่งทีม่ ีอานาจซื้อ มีเสถียรภาพ และมูลค่าคงที่
3. เงินเป็นเครื่องรักษามูลค่า
การทาหน้าที่เป็นเครื่องรักษามูลค่า หมายถึง การที่เงิน
ถูกถือเอาไว้เป็นสิ่งสารองของการแสดงอานาจซื้อ ระหว่าง
การรอรับชาระหนี้ และการใช้ชาระหนี้ สิ่งของหรือเงินที่ทา
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ก็ทาหน้าที่เป็นเครื่อง
รักษามูลค่าโดยปริยาย ทั้งนี้เพราะประชาชนสามารถที่จะเก็บ
เหรียญ ธนบัตร และเงินฝากกระแสรายวันเอาไว้ในระหว่าง
การรอพักหรือเก็บไว้ระหว่างรอการใช้จ่ายและชาระหนี้
4. เงินเป็นมาตรฐานการชาระหนี้ในภายหน้า
เมื่ อ เงิ น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น เครื่ อ งรั ก ษามู ล ค่ า และเป็ น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ ยนสินค้าและบริการทุกชนิดได้
การชาระหนี้ด้วยเงินจึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปด้วย นับเป็น
หน้าที่ที่สาคัญอีกประการหนึ่งของเงิน ระบบเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวทางการค้า การติดต่อค้าขายทั้งใน
และต่ างประเทศ การชาระหนี้ ด้ วยเงิ นจึงอ านวยความ
สะดวกแก่ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทาให้การค้าสะดวกและ
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รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ระบบเครดิตขยายตัว
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย เงินจะทาหน้าที่เป็นมาตรฐานการ
ชาระหนี้ในภายหน้าได้ดีก็ต่อเมื่อเงินมีเสถียรภาพ

คุณลักษณะของเงิน
จากการศึกษาหน้าที่ของเงิน แสดงให้เห็นว่า อาจนา
สิ่งของมาทาเป็นเงินได้ ถ้าสิ่งนั้นสามารถใช้เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยน และมี มูลค่ าคงที่ เพื่ อจะใช้วั ดมู ลค่ าของ
สิ่งของและใช้เป็นมาตรฐานในการชาระหนี้ แต่สิ่งเหล่านี้จะ
ทาหน้าที่เป็นเงินได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของของ
สิ่งนั้น ในอดีตสิ่งมนุษย์นามาใช้เป็นเงินจะมีค่าในตัวของมัน
เองที่จะนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ใบชา สามารถใช้
บาบัดความต้องการของร่างกายได้ แต่สิ่งของบางอย่างที่ใช้
ทาเงินก็มีคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเงิน เพราะ
ขาดคุณสมบัติที่ดีของเงิน ดังนั้น สิ่งเหมาะสมจะนามาใช้
เป็นเงินควรมีคุณสมบัติสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การเป็นที่ยอมรับ
คุณลักษณะประการแรกของเงินก็คือ เงินนั้นจะต้อง
เป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไปในสังคมว่าเป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ถ้าขาดการยอมรับแล้ว สิ่ง
นั้นจะเป็นเงินไม่ได้ ในปัจจุบัน เงินฝากกระแสรายวันเป็น
เงิน เพราะทุก คนในสังคมยอมรับ ว่าเงินฝากกระแส
รายวัน ซึ่งสามารถสั่งจ่ายซื้อสินค้าโดยการเขียนเช็ค เป็น
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเอง
2. การมีความคงทนถาวร
สิ่ งที่ น ามาใช้ เป็ น เงิ นที่ ดี ควรจะมี ความคงทนถาวร
พอสมควร เพื่อเวลาที่ใช้เป็นประจา จะได้ไม่ชารุดเสียหายได้
ง่าย หากสิ่งที่นามาใช้ทาเป็นเงินนั้นเน่าเปื่อยได้ง่าย มูลค่าก็
จะหมดไป คนก็ไม่ยอมรับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
3. การเป็นของที่ขนย้ายได้ง่าย
เงินที่ดีจะต้องออกแบบและทาให้สะดวกสบายที่จะ
นาไปใช้ในที่ต่างๆ คือ มีขนาดไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป
ทาด้วยวัสดุที่มีน้าหนักเบา ทาให้พกติดตัวได้สะดวก เงิน
เหรียญกษาปณ์จึงมีลักษณะกลมแบน ทาให้พกติดตัวได้
สะดวกเหมาะสมสาหรับใช้เป็นเงินปลีกเพื่อใช้จ่ายจานวน
เล็กน้อย แต่ถ้าจะใช้จ่ายคราวละมากๆ เงินธนบัตรจะมี
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ความเหมาะสมมากกว่า เพราะทาจากกระดาษน้าหนัก
เบา สามารถพกติดตัวได้เป็นจานวนมาก และในกรณีที่
จาเป็ น ต้อ งใช้ จ่ ายเงิน สดจ านวนมาก ก็ ส ามารถใช้เ ช็ ค
ชาระหนี้แทนธนบัตรได้
4. การเป็นของที่ดูออกง่าย
เป็นสิ่งที่เห็นก็จาได้และรู้ทันทีว่าเป็นเงินดี หรือเงิน
ปลอม ฉะนั้นในการผลิตเหรียญกษาปณ์หรือธนบัตร จึง
ต้องพยายามออกแบบให้ลอกเลียนได้ยาก แต่ง่ายต่อการ
จดจา นอกจากนั้นต้องพยายามให้มีการปลอมแปลงเงิน
ให้น้อยที่สุด
5. การมีเสถียรภาพ
ลักษณะของเงินที่ ดีจะต้องมีค่าค่อ นข้างคงที่ ถ้าค่ า
ของเงินมีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไป จะทาให้คนเสื่อม
คลายความเชื่ อถื อ และไม่ ย อมรั บ เป็ นสื่ อ กลางในการ
แลกเปลี่ ยนอี กต่ อไป คนจะเลิก เก็บ เงิ นและหั นไปเก็ บ
หลักทรัพย์อย่างอื่นแทน
6. การมีค่าเท่ากัน
เงินชนิดเดียวกัน ย่อมมีมูลค่าเท่ากันและมีอานาจซื้อ
เท่ากันเสมอ เงินหน่วยเดียวกันถ้าทาจากกระดาษก็ต้องเป็น
กระดาษอย่างเดียวกัน หรือถ้าเป็นเงินเหรียญโลหะก็ควรมี
ส่วนผสมของโลหะเหมือนกันทุกเหรียญ เพื่อให้เงินมีมูลค่า
คงที่ ถ้าเมื่อใดที่ค่าของเงินเหรียญแต่ละอันไม่เท่ากัน เงินที่มี
ค่าทางวัตถุสูงกว่าจะหายไปจากการหมุนเวียนเหลือแต่เงินที่
มี มู ลค่ าทางวั ต ถุ ต่ ากว่ า ซึ่ งเป็ นไปตามกฏของเกรแชม
(Gresham’s law) ที่ว่า “เงินเลวไล่เงินดี”
7. การแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้
เนื่องจากสินค้าที่ซื้อขายกันมีมูลค่าต่างกัน ดังนั้นเงินที่ดี
จึงควรมีลักษณะที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้ โดยให้มี
มูลค่าต่างกันเพื่อสะดวกต่อการชาระค่าสินค้าและบริการ
8. การเป็นของที่หายาก
สิ่งของที่หาได้ง่าย มักจะมีมูลค่าต่าและไม่เป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปที่จะนามาใช้เป็นเงิน เช่น กรวด หรือทรายมีอยู่
มาก คนจึงไม่นิยมนามาใช้เป็นเงิน ผิดกับสิ่งที่หาได้ยาก เช่น
โลหะเงินหรือทอง ซึ่งเป็นของที่หายากจึงมีมูลค่าในตัวสูง
เมื่อมีมูลค่าสูงจึงเหมาะที่จะนามาใช้เป็นเงิน
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เงิ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มากต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
มนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ตาม เพราะ
เงิ น ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สื่ อ กลางในการแลกเปลี่ ย น จึ ง ช่ ว ย
อานวยความสะดวกทั้ งในด้ า นการซื้ อขายแลกเปลี่ ย น
สินค้า การชาระหนี้ การสะสมทรัพย์สิน ฯลฯ ซึ่งพอจะ
สรุ ปความส าคั ญของเงิ นที่ มีต่ อระบบเศรษฐกิจ ในด้า น
ต่างๆได้ดังนี้ [5]
1. ความสาคัญในด้านการผลิต
ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างก็แสวงหาเงินมาลงทุนใน
การประกอบการผลิต หรือทาการค้าโดยหวังผลตอบแทน
ในด้ า นก าไรที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น เป็ น ส าคั ญ ในระยะใดที่
ผู้ประกอบการคาดว่า จะได้รับกาไรสูงก็จะมีการลงทุน
มาก เช่น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในระหว่าง
เวลาเศรษฐกิ จรุ่ งเรื องในศตวรรษที่ 20 จะเห็น ได้ว่ า มี
ผู้ประกอบการทั้งหลายได้หาเงินมาลงทุนตั้งโรงงานและ
จั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ ประกอบการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
อย่างรวดเร็ว เพราะอยู่ในระยะที่ผู้ ประกอบการสามารถ
แสวงหาผลกาไรได้โดยง่าย การใช้จ่ายลงทุนจะก่อให้เกิด
ผลดี ต่ อสั งคม ช่ ว ยให้ ผู้ อุป โภคบริ โ ภคได้ รับ สิ น ค้า และ
บริการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย แทนที่จะต้องผลิตตามที่ผู้ใด
ผู้หนึ่งต้องการและสั่งทาโดยเฉพาะ
2. ความส าคั ญ ในด้ า นการแลกเปลี่ ย นและการ
อุปโภคบริโภค
เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ยนในสังคม เงินจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้สินค้า
จากแหล่งผลิตไปสู่มือผู้อุปโภคบริโภคเร็วยิ่งขึ้น เพราะ
ตามปกติ ผู้ บ ริ โ ภคจะได้ รั บ ผลตอบแทนจากการเป็ น
เจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นเงินตราในรูปของ ค่าจ้าง ค่า
เช่ า ดอกเบี้ ย และก าไร ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ บ ริ โ ภคได้ ใ ช้
จ่ายเงินรายได้ไปแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการมาบาบัด
ความต้องการได้กว้างขวางกว่าการแลกเปลี่ยนระหว่าง
สิ่งของต่ อสิ่ งของ ในระบบที่ใ ช้เ งิน เป็ นสื่ อกลางในการ
แลกเปลี่ ย นจะช่ ว ยให้ร ะบบการแลกเปลี่ ยนสม่ าเสมอ
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ชุมชนและสังคมมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น เพราะ
ช่วยให้มีการผลิตสินค้าสู่มือผู้บริโภคสูงขึ้น
3. ความสาคัญในสังคม
ผู้ใดปรารถนาจะได้มาซึ่งทรัพย์สิน ความมั่นคง ความ
บันเทิง จะมีฐานะดีหรือแม้แต่จะแสวงหาอานาจก็ตาม ก็ต้อง
อาศั ยเงิ นเป็ นประการส าคั ญเพราะเงิ นสามารถซื้ อขาย
แลกเปลี่ ยนสิ นค้ า และบริ การได้ ทุ กชนิ ด เงิ นตราจะเป็ น
หลักประกั นที่มั่นคงในระบบการแลกเปลี่ยน แต่ละคนจึ ง
เลือกทางานแต่เฉพาะที่ตนเองมีความชานาญ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงินตราไปใช้จ่าย การแบ่งงานกันทา เช่นนี้เป็นลักษณะของ
สังคมยุคปัจจุ บันซึ่ งก่อให้เกิดการผลิต การค้า และความ
เป็นอยู่ของสังคมดีขึ้น
4. ความสาคัญในระบบเศรษฐกิจ
เงินมีความสาคัญในระบบเศรษฐกิจทุกระบบทั้งระบบทุน
นิยม สังคมนิยม หรือระบบคอมมิวนิสต์ ในระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม การผลิตเป็นเรื่องของเอกชนที่จะดาเนินการกัน
ได้โดยเสรี ระบบราคาเป็นเครื่องชี้ให้ผู้ประกอบการตัดสินใจ
ได้ว่าควรจะผลิตอะไร และเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด ถ้า
ราคาในตลาดของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งสูงขึ้นก็จะมีการผลิต
สินค้าชนิดนั้นเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้ประกอบการมองเห็นกาไร
ในการผลิต ตรงข้ ามถ้ าราคาสินค้ าชนิดใดชนิดหนึ่งลดลง
ผู้ประกอบการก็จะลดการผลิต ดังนั้นเงินจึงมีความสาคัญใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สาหรับในระบบเศรษฐกิจแบบ
สังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ก็มีความสาคัญเช่นเดียวกัน การ
จ่ายค่าจ้างแรงงานในระบบเศรษฐกิ จแบบสังคมนิยมหรื อ
คอมมิ วนิ สต์ก็ จ่ ายเป็ นเงิ น และประชาชนก็ เอาเงิ นไปซื้ อ
สินค้าและบริการเช่นเดียวกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
จะต่างกันก็ตรงที่รัฐบาลของประเทศคอมมิวนิสต์จะเป็นผู้ตั้ง
ราคาสินค้าและบริการเอง

สรุป
เงิ น คื อ อะไรก็ ไ ด้ ที่ ทุ ก คนในสั ง คมขณะนั้ น ยอมรั บ กั น
โดยทั่วไปว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องใช้
วัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ใช้ชาระหนี้และชาระราคา
ตามวัน เวลา สถานที่ที่ได้ตกลงกัน ในสมัยโบราณใช้การ
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แลกเปลี่ยนของต่อของโดยตรง ต่อมาก็ใช้สิ่งของที่มีค่า
เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนและพัฒนามาเป็นโลหะและ
กระดาษ จนเป็นเงินเครดิตในปัจจุบัน สาหรับประเทศ
ไทยก็มี วิวัฒนาการทางด้ านการเงิน มาโดยลาดั บตั้งแต่
สมัยอาณาจั กรฟูนาน สมัยทวาราวดี อาณาจักรลพบุ รี
สุโขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน เงิน
ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องวัด
มูลค่า เป็นเครื่องรักษามูลค่าและเป็นมาตรฐานในการ
ชาระหนี้ในภายหน้า ทั้งนี้เงินจะมีคุณลักษณะที่ดีต้องเป็น
ที่ยอมรับ มีความคงทนถาวร ขนย้ายได้ง่าย ดูออกง่าย มี
ค่าคงที่ มีค่าเท่ากัน แบ่งเป็นหน่วยย่อยได้ และเป็นของที่
หายาก โดยค่าของเงินหมายถึง อานาจซื้อของเงินแต่ละ
หน่ ว ย ที่ ส ามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น ค่ า เงิ น ภายในและค่ า เงิ น
ภายนอก ทั้ ง นี้ เ งิ น เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในด้ า นการผลิ ต การ
แลกเปลี่ยน การอุปโภคบริโภค เงินตราเป็นหลักประกันที่
มั่นคงในระบบแลกเปลี่ยน จึงมีความสาคัญในสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจ
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