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บทที่ 11
เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ



ท ำไมถงึเกดิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ

• กำรกระจำยทรพัยำกรกำรผลติระหวำ่งประเทศเหลือ่มล ำ้กนั น่ันคอื 
แตล่ะประเทศมทีรพัยำกรกำรผลติแตกตำ่งกนั

• แตล่ะประเทศมคีวำมช ำนำญในกำรผลติแตกตำ่งกนั น่ันคอื มี
ประสทิธภิำพในกำรผลติสนิคำ้และบรกิำรแตกตำ่งกนั



ทฤษฏคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบรูณ์

• ประเทศหน่ึงๆ มคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณ ์(absolute advantage) กวำ่
อกีประเทศหน่ึง ถำ้ประเทศดงักลำ่วสำมำรถผลติสนิคำ้ชนิดหน่ึงๆ ได ้
มำกกวำ่ ดว้ยทรพัยำกรจ ำนวนเท่ำกนั 

• ถำ้สองประเทศมคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณใ์นสนิคำ้แตกตำ่งกนั ก็เป็นไปได ้
ทีจ่ะมคีวำมเชีย่วชำญในกำรผลติและท ำใหก้ำรผลผลติรวมเพิม่ขึน้ผ่ำน
กำรคำ้ระหวำ่งประเทศ และสวสัดกิำรของทัง้สองประเทศเพิม่ขึน้ดว้ย 

สิ่งทอ (พันเมตร) รถยนต์ (พันคัน)

ประเทศไทย 200 800

ประเทศเวียดนาม 800 400



• ภำยใตท้รพัยำกรกำรผลติทีเ่ท่ำกนั ไทยสำมำรถผลติรถยนตไ์ดเ้ป็นสองเท่ำ
ของเวยีดนำม แตเ่วยีดนำมสำมำรถผลติสิง่ทอไดเ้ป็นสีเ่ท่ำของไทย ดงัน้ัน ไทย
มคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณใ์นกำรผลติรถยนต ์สว่นเวยีดนำมมคีวำม
ไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณใ์นกำรผลติสิง่ทอ

• ไทยจะเคลือ่นยำ้ยทรพัยำกรทีเ่คยผลติสิง่ทอมำผลติรถยนตอ์ยำ่งเดยีว สว่น
เวยีดนำมจะหนัมำผลติสิง่ทออยำ่งเดยีว ผลผลติรวมของทัง้สองประเทศจะ
เพิม่ขึน้ และมกีำรคำ้ระหวำ่งประเทศ ผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ถกูน ำมำคำ้ขำยเป็น
ประโยชนแ์กท่ัง้สองประเทศ

สิ่งทอ รถยนต์ การเคลื่อนย้าย 1 หน่วยปัจจัยการผลิต

ประเทศไทย -200 +800 สิ่งทอไปรถยนต์
ประเทศเวียดนาม +800 -400 รถยนต์ไปสิ่งทอ
ผลผลิตรวม +600 +400



ทฤษฎคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ (Comparative
advantage)

• ในกรณีทีป่ระเทศหน่ึงๆ มคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณใ์นกำรผลติสนิคำ้ทัง้สอง
ชนิด ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศก็ยงักอ่ใหเ้กดิผล
ไดแ้กป่ระเทศทัง้สองไดเ้ชน่กนั ตำมทฤษฏคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบของ 
David Ricardo

• ประเทศทีม่คีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณม์ำกกวำ่ (ตน้ทุนทรพัยำกรต ำ่กวำ่) อกี
ประเทศหน่ึงในทัง้สองสนิคำ้ สำมำรถไดร้บัผลไดจ้ำกควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้น
และกำรคำ้ระหวำ่งประเทศไดจ้ำกสนิคำ้ทีม่คีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณม์ำกทีส่ดุ 
หรอื มคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบน่ันเอง  

• ประเทศทีค่วำมเสยีเปรยีบเชงิสมบูรณ ์(ตน้ทุนทรพัยำกรสงูกวำ่) ในทัง้สองสนิคำ้
สำมำรถไดร้บัผลไดจ้ำกกำรคำ้โดยใชค้วำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นและกำรคำ้ใน
สนิคำ้ทีต่นเองมคีวำมเสยีเปรยีบโดยสมบูรณน์อ้ยทีส่ดุ



• ไทยมคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิสมบูรณใ์นกำรผลติสนิคำ้ทัง้สองชนิด แตไ่ทยยงั
สำมำรถไดป้ระโยชนจ์ำกกำรคำ้ระหวำ่งประเทศได ้เน่ืองจำกประเทศไทยมี
ประสทิธภิำพในกำรผลติเชงิเปรยีบเทยีบในกำรผลติสิง่ทอมำกกวำ่ (ไทย
สำมำรถผลติสิง่ทอไดด้กีวำ่เวยีดนำมสีเ่ท่ำ ผลติรถยนตไ์ดด้กีวำ่สองเท่ำ)

• ไทยจงึมคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในกำรผลติสิง่ทอ ขณะทีเ่วยีดนำมมี
ควำมเสยีเปรยีบโดยสมบูรณใ์นกำรผลติสนิคำ้ทัง้สองชนิด แตม่ใีนกำรผลติ
รถยนตน์อ้ยกวำ่ ดงัน้ัน เวยีดนำมมคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบในกำรผลติ
รถยนต ์

สิ่งทอ รถยนต์
ประเทศไทย 3200 400

ประเทศเวียดนาม 800 200



• โดยกำรเคลือ่นยำ้ยทรพัยำกรกำรผลติภำยในสองประเทศ แตล่ะประเทศ
จะผลติสนิคำ้ทีต่นเองมคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบมำกขึน้ ก็จะ
สำมำรถเพิม่ผลผลติรวมได ้และจะเกดิผลไดจ้ำกควำมเชีย่วชำญเฉพำะ
ดำ้นและกำรคำ้ระหวำ่งประเทศ  

สิ่งทอ รถยนต์ การเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิต

ประเทศไทย +3200 -400 ย้ายปัจจัยการผลิต 1 หน่วย จากรถยนต์
ไปสิ่งทอ

ประเทศเวียดนาม -2400 +600 ย้ายปัจจัยการผลิต 3 หน่วย จากส่ิงทอ
ไปรถยนต์

ผลผลิตรวม +800 +200



ขอ้จ ำกดัของทฤษฏคีวำมไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ

• ผลไดต้อ่ขนำด ทฤษฏฯี สมมตวิ่ำตน้ทุนคำ่

เสยีโอกำสคงที ่ท ำใหผ้ลไดต้อ่ขนำดคงที่

ดว้ย จงึเป็นกำรปฏเิสธควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะ

เกดิกำรประหยดัตอ่ขนำด

• กำรจำ้งงำนเต็มที ่ขอ้สมมตทิีว่่ำมกีำรใช ้

ทรพัยำกรเต็มที ่แตใ่นควำมเป็นจรงิ ไม่ไดม้ี

กำรจำ้งงำนเต็มที ่และตน้ทุนอำจ

เปลีย่นแปลงไดใ้นแตล่ะระดบัของกำรจำ้ง
งำน

• อปุสงคต์ำ่งตอบแทน ขอ้สมมตทิีว่่ำมคีวำม

ตอ้งกำรแลกเปลีย่นสนิคำ้ตอ่กนัระหวำ่งสอง

ประเทศ ซึง่อำจไม่เป็นจรงิ 

• ตน้ทุนขนส่ง ไม่ไดร้วมอยู่ในทฤษฎคีวำม

ไดเ้ปรยีบเชงิเปรยีบเทยีบ แตต่น้ทุนขนส่ง

จะท ำใหต้น้ทุนกำรผลติเพิม่ขึน้และอำจไป

หกัลำ้งผลไดท้ีค่ำดวำ่จะไดร้บั

• กำรเคลือ่นยำ้ยปัจจยักำรผลติ ในโลกควำม

เป็นจรงิ ทรพัยำกรมแีนวโนม้เคลือ่นยำ้ย

ไม่ได ้

• กำรคำ้เสร ีขอ้สมมตสิ ำคญัคอืกำรคำ้เสรซี ึง่

ดเูหมอืนจะไม่มใีนโลกควำมเป็นจรงิ



กำรปกป้องทำงกำรคำ้ (Protectionism)

• ภำษี เป็นภำษีทีเ่ก็บจำกสนิคำ้น ำเขำ้ท ำใหร้ำคำสนิคำ้น ำเขำ้เพิม่ขึน้ 
• โควตำ เป็นกำรจ ำกดัจ ำนวนสนิคำ้ทีส่ำมำรถน ำเขำ้ไดใ้นชว่งเวลำหน่ึง
• กำรควบคมุกำรแลกเปลีย่น เป็นกำรควบคมุกำรแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ตำ่งประเทศทีค่นในประเทศสำมำรถแลกได ้ท ำใหก้ำรน ำเขำ้หรอืกำรไป
ลงทุนตำ่งประเทศลดลง พกพำไปตำ่งประเทศนอ้ยลง

• เงนิอดุหนุน เป็นกำรใหเ้งนิอดุหนุนสนิคำ้สง่ออก
• สิง่กดีขวำงในกำรบรหิำร อำจอยูใ่นหลำยรปูแบบ ตัง้แตร่ะเบยีบพธิกีำรทีใ่ช ้
เวลำนำน มำตรฐำนดำ้นสขุอนำมยัและควำมปลอดภยัทีเ่ขม้งวด

• กำรจ ำกดักำรน ำเขำ้โดยสมคัรใจ เป็นกำรท ำขอ้ตกลงระหวำ่งสองประเทศ
เพือ่จ ำกดักำรสง่ออกสนิคำ้



ขอ้สนับสนุนกำรปกป้องทำงกำรคำ้

• เพือ่ปกป้องอตุสำหกรรมทำรก

• ป้องกนักำรทุ่มตลำด (dumping)

• เพือ่ปกป้องอตุสำหกรรมยทุธศำสตร ์

• เพือ่ลดกำรวำ่งงำนเชงิโครงสรำ้ง

• เพือ่ชว่ยกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ



ขอ้โตแ้ยง้กำรปกป้องทำงกำรคำ้

• กำรตอบโต ้ถำ้ฝ่ำยหน่ึงใชก้ำรควบคมุกำรน ำเขำ้ อกีฝ่ำยก็จะใชด้ว้ย ผลได ้
ทีบ่รษิทัภำยในประเทศไดร้บัก็จะถกูหกัลำ้งโดยผลขำดทุนของบรษิทัผู ้
สง่ออก ผลโดยรวมอำจเป็นสงครำมกำรคำ้

• ตน้ทุนแกส่งัคม มำตรกำรปกป้องเกดิขึน้โดยมตีน้ทุนแกส่งัคมและอำจท ำให ้
กำรจดัสรรทรพัยำกรผดิพลำดซึง่กอ่ใหเ้กดิตน้ทุนแกส่งัคมในรปูของ
สวสัดกิำรทีล่ดลง เชน่ กำรเพิม่ภำษีน ำเขำ้ ท ำใหร้ำคำสนิคำ้น ำเขำ้สงูขึน้ 
ซ ึง่ถกูจำ่ยโดยผูบ้รโิภคภำยในประเทศ สว่นเกนิผูบ้รโิภคก็ลดลงและ
สวสัดกิำรลดลงดว้ย

• กจิกำรอำจยงัคงไม่มปีระสทิธภิำพ เน่ืองจำกกำรควบคมุกำรน ำเขำ้ใน
อตุสำหกรรมใดอตุสำหกรรมหน่ึง หมำยควำมวำ่ พวกเขำมแีรงจงูใจลดลง
ในกำรลดตน้ทุนและเพิม่ประสทิธภิำพ



กรอบกำรคำ้ระหวำ่งประเทศระดบัโลก

• องคก์รคำ้ระหวำ่งประเทศ (World Trade Organisation)  กอ่ตัง้ขึน้มำแทน
GATT ในปี 1995 ปัจจบุนัมสีมำชกิ 147 ประเทศ ครอบคลมุกวำ่รอ้ยละ 90
ของกำรคำ้โลก  

• วตัถปุระสงคห์ลกัของ WTO คอืลดกำรเก็บภำษีและอปุสรรคทำงกำรคำ้ ก ำจดั
กำรเลอืกปฏบิตัทิำงกำรคำ้ และสง่เสรมิกำรยกระดบัมำตฐำนกำรด ำรงชวีติและ
กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งเต็มรปูแบบ

• ควำมขดัแยง้ทำงกำรคำ้ระหวำ่งประเทศสมำชกิจะเขำ้สูก่ระบวนกำรพจิำรณำ
ของ WTO ซึง่มอี ำนำจมำกกวำ่ GATT ในกำรบงัคบัใช ้

• ประเทศสมำชกิใดทีม่ขีอ้ก ำหนดทีข่ดัแยง้กบัหลกักำรของ WTO ตอ้งยกเลกิ
หรอืจำ่ยเงนิชดเชยใหก้บัประเทศทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำย ถำ้ประเทศดงักลำ่วไม่
สำมำรถท ำตำมกฎของ WTO ได ้WTO สำมำรถอนุมตัใิหม้กีำรตอบโตบ้ำง
ประเทศโดยประเทศผูเ้สยีหำยได ้



กำรตกลงทำงกำรคำ้ระดบัภมูภิำค 
(Regional Trading Arrangements: RTAs)

• เขตกำรคำ้เสร ี(Free trade areas) สมำชกิทุกประเทศจะลด/ยกเลกิขอ้จ ำกดั
ทำงกำรคำ้ระหวำ่งกนัขณะทีจ่ะรกัษำมำตรกำรปกป้องของตนไวเ้พือ่ใชก้บั
ประเทศทีไ่ม่ไดเ้ป็นสมำชกิ

• สหภำพศลุกำกร (Customs unions) ใหม้กีำรคำ้เสรรีะหวำ่งประเทศสมำชกิ
เชน่เดยีวกนั และทุกประเทศในกลุม่ใชอ้ตัรำภำษีรว่มกนักบัประเทศนอกกลุม่

• ตลำดรว่ม (Common markets) เป็นสหภำพศลุกำกรทีข่ยำยครอบคลมุกำร
เคลือ่นยำ้ยปัจจยักำรผลติและผลผลติภำยในเขตทีต่กกลงกนั

• สหภำพเศรษฐกจิ (Economic unions) เป็นกำรรวมกลุม่ทีม่กีำรใชน้โยบำย
เศรษฐกจิระดบัชำตถิกูใชร้ว่มกนัภำยในกลุม่ 



ดลุกำรช ำระเงนิ (Balance of Payment)

• ดลุกำรช ำระเงนิ หมำยถงึ ผลสรปุของกำรท ำธรุกรรมทำงเศรษฐกจิ 
(economic transaction) ระหวำ่งผูม้ถีิน่ฐำนในประเทศ (resident) กบัผูม้ี
ถิน่ฐำนในตำ่งประเทศ (non-resident) ในชว่งระยะเวลำใดเวลำหน่ึง 
ประกอบดว้ย

1) ดลุบญัชเีดนิสะพดั (Current account) และ

2) ดลุบญัชเีงนิทุน (Capital and financial account) 



• ดลุบญัชเีดนิสะพดั (Current account) คอืผลรวมสทุธขิอง
ดลุกำรคำ้ ดลุบรกิำร รำยไดป้ฐมภมู ิและรำยไดทุ้ตยิภมู ิประกอบดว้ย

1) ดลุกำรคำ้ (Trade balance) ค ำนวณจำกขอ้มูลกำรสง่ออก-
น ำเขำ้ทีไ่ดร้บัจำกกรมศลุกำกร กระทรวงกำรคลงั โดยดลุกำรคำ้ 
คอื ผลตำ่งสทุธริะหวำ่งมูลคำ่สนิคำ้ออก เอฟ.โอ.บ ี(รำคำทีไ่ม่
รวมคำ่ระวำงและประกนัภยัสนิคำ้) กบัมูลคำ่สนิคำ้เขำ้ เอฟ.โอ.บ ี
ทีป่รบัแลว้

2) ดลุบรกิำร รำยไดป้ฐมภมู ิและรำยไดทุ้ตยิภมูิ
1. ดลุบรกิำร (services) 
2. รำยไดป้ฐมภมู ิ(primary Income) 
3. รำยไดทุ้ตยิภมู ิ(secondary Income)



1. ดลุบรกิำร (services) เป็นผลสทุธริะหวำ่งรำยรบัและรำยจำ่ยของบรกิำร
ระหวำ่งประเทศประกอบดว้ยคำ่ขนสง่ คำ่ท่องเทีย่ว คำ่บรกิำรและคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ 
ๆ ของภำคทำงกำร คำ่สือ่สำรโทรคมนำคม คำ่รบัเหมำกอ่สรำ้ง คำ่ลขิสทิธิ/์
เคร ือ่งหมำยกำรคำ้/สทิธบิตัร คำ่ประกนัภยั เป็นตน้

2. รำยไดป้ฐมภมู ิ(primary Income) ประกอบดว้ย 
(1) ผลตอบแทนกำรจำ้งงำน (compensation of employees)
(2) รำยไดจ้ำกกำรลงทุน (investment income) หมำยถงึผลตอบแทนที่

ไดร้บัจำกกำรถอืครองทรพัยส์นิทำงกำรเงนิใน
3. รำยไดทุ้ตยิภมู ิ(secondary income) หมำยถงึเงนิโอนหรอืเงนิชว่ยเหลอื

ตำ่งๆ ทีผู่ม้ถีิน่ฐำนในประเทศไดร้บัจำกผูม้ถีิน่ฐำนในตำ่งประเทศซึง่เป็น
ธรุกรรมทกีอ่ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงสทิธคิวำมเป็นเจำ้ของในทรพัยำกรที่

แทจ้รงิหรอืทำงกำรเงนิ



• ดลุบญัชเีงนิทุน (Capital and financial account) ประกอบดว้ยบญัชทีุน 
(Capital account) และบญัชกีำรเงนิ (Financial account)
1) บญัชทีุน (Capital account) หมำยถงึรำยรบัและรำยจำ่ยทีเ่กดิจำก 

(1) ธรุกรรมกำรโอนยำ้ยเงนิทุนทัง้ในรปูตวัเงนิและมใิชต่วัเงนิ และ 
(2) กำรซือ้ขำยทรพัยส์นิทีผ่ลติขึน้ไม่ไดแ้ละมใิชท่รพัยส์นิทำงกำรเงนิ ทัง้ที่

สำมำรถจบัตอ้งไดเ้ชน่ ทีด่นิ และไม่สำมำรถจบัตอ้งไดเ้ชน่ สทิธบิตัร 
เคร ือ่งหมำยกำรคำ้

2) บญัชกีำรเงนิ (Financial account) หมำยถงึธรุกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิกำร
เปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทำงกำรเงนิระหวำ่งประเทศ ซึง่ครอบคลมุถงึกำร
ลงทุนโดยตรง (direct investment) กำรลงทุนในหลกัทรพัย ์(portfolio 
investment) กำรลงทุนในอนุพนัธท์ำงกำรเงนิ (financial derivatives) และกำร
ลงทุนอืน่ๆ (other Investment)



ดลุกำรช ำระเงนิม ี3 ลกัษณะดงันี้

• ดลุกำรช ำระเงนิเกนิดลุ หมำยถงึกำร
ทีป่ระเทศมเีงนิไหลเขำ้มำกกวำ่เงนิ
ไหลออกจำกกำรด ำเนินธรุกรรม
เศรษฐกจิระหวำ่งประเทศ 

• ดลุกำรช ำระเงนิขำดดลุ หมำยถงึกำร
ทีป่ระเทศมเีงนิไหลเขำ้นอ้ยกวำ่เงนิ
ไหลออกจำกกำรด ำเนินธรุกรรม
เศรษฐกจิระหวำ่งประเทศ 

• ดลุกำรช ำระเงนิสมดลุ หมำยถงึกำรที่

ประเทศมเีงนิไหลเขำ้เท่ำกบัเงนิไหล
ออกจำกกำรด ำเนินธรุกรรม
เศรษฐกจิระหวำ่งประเทศ



• บญัชเีงนิทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ 
(Intemational reserve account) เป็น
บญัชทีีแ่สดงใหเ้ห็นถงึกำรเคลือ่นไหวของ
เงนิทุนส ำรองระหว่ำงประเทศ 

• เงนิส ำรองระหว่ำงประเทศ คอืสนิทรพัย ์
ตำ่งประเทศทีถ่อืครองโดยธนำคำรกลำง 
ประกอบดว้ย ทองค ำ เงนิตรำตำ่งประเทศ 
สทิธพิเิศษถอนเงนิ (Special drawing 
right : SDR) ทีไ่ดร้บัจำก IMF และฐำนะเงนิ
ส ำรองใน IMF 

• ธนำคำรกลำงสำมำรถน ำเงนิส ำรองระหวำ่ง
ประเทศมำใชป้ระโยชนท์นัททีีจ่ ำเป็น เชน่ 
เพือ่กำรชดเชยกำรขำดดลุกำรช ำระเงนิ หรอื
ใชเ้ป็นเคร ือ่งมอืหน่ึงในกำรด ำเนินนโยบำย
อตัรำแลกเปลีย่น



ตลำดเงนิตรำตำ่งประเทศ

• ตลำดเงนิตรำตำ่งประเทศ หรอืตลำดปรวิรรตเงนิตรำ (Foreign exchange 
market) คอื ตลำดทีม่กีำรซือ้ขำยแลกเปลีย่นระหวำ่งสกลุเงนิตำ่งๆ  โดยรำคำ
ของเงนิตรำตำ่งประเทศสกลุหน่ึงเมือ่เทยีบกบัอกีสกลุหน่ึง จะเรยีกวำ่ "อตัรำ
แลกเปลีย่น" (Foreign exchange rates) เชน่ อตัรำแลกเปลีย่นของเงนิบำท
เทยีบกบัเงนิดอลลำร ์สรอ.  หรอือตัรำแลกเปลีย่นระหวำ่งเงนิบำทและเงนิหยวน 
เป็นตน้ 

• อตัรำแลกเปลีย่นจะเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงไปตำมอปุสงคแ์ละอปุทำนของเงนิตรำ
ตำ่งประเทศในแตล่ะชว่งเวลำ ปัจจยัส ำคญัทีก่ ำหนดอตัรำแลกเปลีย่น ไดแ้ก ่มูลคำ่
กำรคำ้และกระแสเงนิลงทุนระหวำ่งประเทศ  รวมทัง้กำรคำดกำรณข์องผูเ้ลน่ตำ่งๆ 
ในตลำดอกีดว้ย



อตัรำแลกเปลีย่น (Exchange rate)

• หมำยถงึ จ ำนวนของหน่วยเงนิตรำตำ่งประเทศทีต่อ้งใชใ้นกำรซือ้หน่ึงหน่วย
เงนิตรำภำยในประเทศ เชน่ ฿ 1 บำท : $ 0.030 หรอือำจก ำหนดเป็นจ ำนวนของ
หน่วยเงนิตรำภำยในประเทศทีต่อ้งใชใ้นกำรซือ้หน่ึงหน่วยเงนิตรำตำ่งประเทศ เชน่ 
$ 1 : ฿  33

• อตัรำแลกเปลีย่นเป็นรำคำส ำคญัทีส่ง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของผู ้
สง่ออก และผูผ้ลติสนิคำ้ทดแทนน ำเขำ้

• กำรเสือ่มคำ่ (depreciation) ของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิบำท ท ำใหก้ำรสง่ออก
ของไทยถกูลง (ในรปูเงนิตรำตำ่งประเทศ) และกำรน ำเขำ้ของไทยแพงขึน้ (ในรปู
เงนิบำท)

• กำรเพิม่คำ่ (appreciation) ของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิบำท ท ำใหก้ำรสง่ออกของ
ไทยแพงขึน้ (ในรปูเงนิตรำตำ่งประเทศ) และกำรน ำเขำ้ของไทยถกูลง (ในรปูเงนิ
บำท)



กำรก ำหนดอตัรำแลกเปลีย่น

• อตัรำแลกสว่นใหญถ่กูก ำหนดโดยอปุ
สงคแ์ละอปุทำนของเงนิตรำสกลุน้ันๆ 
ในตลำดแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ตำ่งประเทศ ระบบดงักลำ่วนี ้มกั
เรยีกวำ่ระบบอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ตำ่งประเทศ แบบลอยตวั (floating
exchange rate system)

• กำรสง่ออกสนิคำ้และบรกิำร หรอื กำร
ไหลเขำ้ของทุน จะกอ่ใหเ้กดิอปุทำน
ของเงนิตรำตำ่งประเทศ สว่นกำร
น ำเขำ้สนิคำ้และบรกิำรหรอืเงนิทุนไหล
ออกจะกอ่ใหเ้กดิอปุสงคเ์งนิตรำ
ตำ่งประเทศ



ระบบอตัรำแลกเปลีย่น

• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบคงที ่(fixed exchange rate system) 
เป็นระบบอตัรำแลกเปลีย่นทีท่ำงกำรก ำหนดใหค้งทีร่ะดบัหน่ึงเมือ่เทยีบ
กบัเงนิสกลุใดสกลุหน่ึงหรอืเทยีบกบัเงนิหลำยสกลุ โดยไม่เปลีย่นแปลง
ในชว่งเวลำทีต่อ้งกำร 

• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบลอยตวั (floating exchange rate
system) เป็นระบบทีก่ ำหนดใหอ้ตัรำแลกเปลีย่นเป็นไปตำมกลไกตลำด
• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นลอยตวัเป็นอสิระ (freely floating

exchange rate system)
• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นลอยตวัแบบมกีำรจดักำร (managed

exchange rate system) 



ระบบอตัรำแลกเปลีย่นในทำงปฏบิตัิ

• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบตำยตวั/คงทีโ่ดยไม่มคีวำมยดืหยุน่
• ประเทศทีใ่ชเ้งนิสกลุอืน่เป็นสือ่กลำงทำงกำรเงนิ เชน่ กลุม่ประเทศใน
สหภำพยโุรป

• ประเทศทีใ่ชร้ะบบสภำเงนิตรำ (currency board) เชน่ ฮ่องกง ที่

ก ำหนดใหเ้งนิดอลลำ่รฮ่์องกงเมือ่เทยีบกบัดอลลำ่รส์หรฐัมอีตัรำ
แลกเปลีย่นทีต่ำยตวั



• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบตำยตวัแตม่คีวำมยดืหยุ่นบำ้ง

• ประเทศทีม่รีะบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบตำยตวัทัว่ไปและแบบคงควำมมเีสถยีรภำพ 

ประเทศเหลำ่นีจ้ะผูกอตัรำแลกเปลีย่นคงทีไ่วก้บัเงนิสกลุใดสกลุหน่ึงหรอืตะกรำ้เงนิ

• ประเทศทีผู่กอตัรำแลกเปลีย่นไวก้บัสกลุเงนิหรอืตะกรำ้เงนิซึง่อตัรำแลกเปลีย่นจะ

เปลีย่นแปลงไดต้ำมกำรเคลือ่นไหวทีก่ ำหนด

• กำรจดักำรอตัรำแลกเปลีย่นแบบอืน่ๆ เชน่ สงิคโปรท์ีก่ ำหนดคำ่กลำงไวช้ดัเจนแต่

ก็จะยอมใหอ้ตัรำแลกเปลีย่นสำมำรถเคลือ่นไหวไดร้อบๆ คำ่กลำงน้ัน 

• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นแบบลอยตวั

• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นลอยตวัแบบเสร ี

• ระบบอตัรำแลกเปลีย่นลอยตวัแบบมกีำรจดักำร




