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สถาบันคุมครองเงินฝาก 

 
 
 

โดย วรวุฒิ ศรีศศิ 
 
 สถาบันคุมครองเงินฝากเปนหนวยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลและกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปดวย 
ประธาน ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย และผูทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง สถาบันคุมครองเงินฝากมี
หนาที่สําคัญในการจายเงินคืนผูฝากตามจํานวนที่ฝากไวแตไมเกินจํานวนที่คุมครอง และเปนผูชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปดกิจการ   
คําถามตามมาที่มักจะพบอยูบอย ๆ ก็คือ “ทําไมตองมีสถาบันคุมครองเงินฝาก ทั้ง ๆ ที่ปจจุบัน รัฐบาลก็ประกันเงินฝากเต็มจํานวน 
(Blanket Guarantee) อยูแลว” 
 

การประกันของรัฐบาลเต็มจํานวน ยอมเปนผลดีของทั้งผูฝากและผูใหฝาก อยางไมมีขอโตเถียงใด ๆ แตอยาลืมวาการประกัน
เงินในสวนดังกลาวยอมเปนภาระของภาครัฐ แลวจํานวนเงินที่รัฐตองจายในกรณีที่สถาบันการเงินปดกิจการ ก็คงหนีไมพนเงินภาษีที่ 
ทาน ๆ เรา ๆ จายนั้นแหละครับ แตแคนี้คงไมใชจุดประสงคเดียวของสถาบันประกันเงินฝากแนนอนครับอีกเหตุผลหนึ่งในหลาย ๆ 
เหตุผลก็คือ ความตองการใหผูฝากเงินทั้งหลาย ไมวาจะเปนรายใหญ หรือรายยอย มีวินัยหรือความระมัดระวังในการฝากเงินกันมากขึ้น 
นั้นคือ ทั้งผูฝากเงินรายยอยและรายใหญควรใหความสําคัญในรายละเอียดดานอื่น ไมวาจะเปนผลประกอบการของสถาบันการเงินตาง 
ๆ หรือแมกระทั้งฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน นอกจากทางดานผูฝากแลว สําหรับดานผูรับฝาก จุดประสงคหนึ่งของสถาบัน
คุมครองเงินฝากก็คือ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน ใหมีความเขมแข็งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น   ยกตัวอยางเชน 
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของตนเองเพื่อรักษาฐานลูกคาเอาไว หรือแมกระทั้งดานการบริการที่ดีขึ้นเนื่องจากในกรณีของการประกันเงิน
ฝากเต็มจํานวนนั้น ผูฝากเงินมักจะไมคอยสนใจถึงประสิทธิภาพของสถาบันการเงินที่ตนจะนําเงินไปฝากสักเทาไร แตจะมุงเนนไปที่
อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเสียสวนใหญ (กลาวคือ สถาบันการเงินใดที่ใหดอกเบี้ยสูง ผูคนก็จะนิยมไปฝากเงินกับสถาบันการเงินนั้น 
คอนขางมาก สังเกตไดจาก ปจจุบัน กลยุทธระดมเงินฝากสวนใหญจะมุงเนนไปที่อัตราดอกเบี้ยเปนหลัก) เนื่องจากผูฝากเงิน มีความ 
เชื่อม่ันวา ยังไงเสียรัฐบาลก็ตองจายเงินใหอยูแลวในกรณีที่สถาบันการเงินลม ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินตาง ๆก็อาจจะปลอยกู
หรือทําธุรกรรมทางการเงิน โดยขาดความระมัดระวัง ซึ่งเปนเหตุผลเดียวกันกับของผูฝาก 
 

อยางไรก็ตามการมีสถาบันประกันเงินฝาก จะชวยใหผูที่มีเงินฝากจํานวนมาก เริ่มที่จะปรับตัว และมองหาแหลงลงทุนใหม ที่
ไมใชการฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ยของสถาบันการเงินแตเพียงอยางเดียว แตอาจจะเปนในตลาดหุนหรือแมกระทั้ง ตลาดตราสารหนี้ จาก
ผลพลอยได ทําใหเกิดการกระจายของเงินทุน และไมไดจํากัดอยูแคเพียงสถาบันการเงินเทานั้นทั้งนี้จุดประสงคอีกดานหนึ่งก็คือ การ
ปองกันการตื่นตระหนกของผูฝากเงินรายยอย ในกรณีที่มีขาวไมดีเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของสถาบันการเงิน จากประสบการณของ
หลายตอหลายประเทศพบวา กรณีเชนนี้ผูฝากเงินรายยอยมักจะถอนเงินมาเก็บไว สงผลใหสถาบันการเงินดังกลาวขาดสภาพคลองทาง
การเงิน และอาจสงผลใหตองปดกิจการจริง ๆ ทั้งนี้การประกันเงินฝากใหรายยอยยอมเปนวิธีการหนึ่งในการคลายความวิตกกังวลไดใน
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ระดับหนึ่ง   และจากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย พบวา กวารอยละ 98 ของจํานวนบัญชีเงินฝากทั้งหมด ของธนาคารพาณิชย 
เปนบัญชีที่มีจํานวนเงินฝากต่ํากวา 1 ลานบาท นั้นหมายความวา ผูฝากเงินสวนใหญจะไดรับผลกระทบเทาไรหาก สถาบันการเงินตอง
ปดกิจการลง  
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