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สาระส าคญั 

สาระส าคญัในเรือ่งเศรษฐศาสตรฺร์ะหว่างประเทศมดีงันี้ 

 1.   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นการศึกษาถึงการซื้อขายสนิค้าและบรกิาร
ระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีระบบการเงนิระหว่างประเทศรองรบัการ
ท ากจิกรรมทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศดงักล่าว 

 2.   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ จะอธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้มกีารค้าระหว่าง
ประเทศ 

 3.   ตามทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเด็ดขาด การค้าระหว่างประเทศเกิดจากแต่ละ
ประเทศผลติสนิค้าที่ประเทศนัน้มคีวามไดเ้ปรยีบโดยเดด็ขาดเพยีงชนิดเดยีว แลว้น าไปแลก
กบัสนิคา้อื่นจากประเทศอื่น 

 4.   ตามทฤษฎคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ การคา้ระหว่างประเทศเกดิจาก แต่
ละประเทศผลติสนิคา้ทีป่ระเทศนัน้มคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบเพยีงชนิดเดยีวแลว้น าไป
แลกกบัสนิคา้อื่นจากประเทศอื่น 

 5.   นโยบายการคา้แบบเสร ีจะท าใหป้ระชาชนในแต่ละประเทศได้สนิคา้บรโิภคมาก
ขึน้หรอืสนิคา้มรีาคาถูกลง 

 6.  การคุม้ครองอุตสาหกรรมเกดิใหม่ในประเทศ การแก้ปญัหาขาดดุลการช าระเงนิ 
และการแกไ้ขปญัหาการว่างงานเป็นเหตุผลส าคญัทีท่ าใหม้กีารใชน้โยบายการคา้แบบคุม้กนั 

 7.   มาตรการที่ใช้เครื่องมอืในการด าเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน คือการตัง้
ก าแพงภาษี การควบคุมปรมิาณการน าเขา้ การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
การใหเ้งนิอุดหนุนผูส้่งออก การทุ่มตลาด และการท าขอ้ตกลงทางการคา้กบับางประเทศ 

 8.   ระบบการเงนิระหว่างประเทศทีทุ่กประเทศใชใ้นปจัจุบนั คอืระบบอตัราแลกเปลีย่น
แบบลอยตวั 

 9.   ปจัจบุนัในประเทศไทยใชรัะบบอตัราแลกเปลีย่นลอยตวัแบบมกีารจดัการ 

 10.   อตัราดอกเบีย้ LIBOR เป็นอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ในตลาดยโูรดอลลาร ์ซึง่อยู่ที่
ลอนดอน ประเทศองักฤษ จะถูกใชเ้ป็นอตัราดอกเบีย้อ้างองิส าหรบัการกู้ยมืเงนิสกุลต่างๆ ใน
ตลาดการเงนิทัว่โลก 
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 11.   อตัราดอกเบีย้ Fed Fund Rate เป็นอตัราดอกเบีย้ระยะสัน้ทีเ่กดิขึน้ในตลาด
เงนิกองทุนธนาคารกลาง 

 12.  ตลาดทุนในประเทศที่ส าคญัได้แก่ ตลาดทุนในประเทศสหรฐั ในประเทศญี่ปุ่น 
และตลาดยโูรดอลลาร ์ในลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 13.   อตัราแลกเปลีย่น เป็นราคาของเงนิสกุลหนึ่ง ทีค่ดิเทยีบกบัเงนิสกุลอื่น 

 14.   อตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนในระบบการเงนิที่ใช้มาตรา
ทองค า และระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศเท่านัน้ ซึง่มขีอ้ดใีนเรื่องไม่มคีวามเสี่ยงของ
อตัราแลกเปลีย่น 

 15.   ดุลการช าระเงนิ เป็นการบนัทกึจ านวนเงนิตราต่างประเทศทีป่ระเทศไดร้บัและ
จา่ยในช่วงเวลาหนึ่ง 

 16.   ดุลการช าระเงนิเกนิดุล ท าใหค้่าเงนิของประเทศสูงขึน้ จะเป็นปญัหาต่อการส่ง
สนิคา้ออก 

 17.   ดุลการช าระเงนิขาดดุล ท าใหทุ้นส ารองระหว่างประเทศลดลง จะเกดิปญัหาการ
ขาดความเชื่อมัน่ของชาวต่างประเทศต่อค่าเงนิของประเทศ ท าใหส้ัง่สนิคา้เขา้ที่จ าเป็นไม่ได ้
และเงนิทุนไหลออก 

 18.   การแก้ไขปญัหาดุลการช าระเงนิเกนิดุล จะท าโดยการส่งเสรมิใหค้นในประเทศ
ไปลงทุนในต่างประเทศ 

 19.   การแก้ไขปญัหาดุลการช าระเงนิขาดดุล ในกรณีที่ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ลอยตัวแบบมีการจดัการ จะต้องประเมินผลการปรบัตัวที่เกิดขึ้นเองก่อน ถ้าไม่สามารถ
แก้ปญัหาได้ภายในเวลาที่เหมาะสม จึงใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเข้มงวดในปริมาณที่
เหมาะสม 
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จดุประสงค ์

การศึกษาเรื่องเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ในบทนี้ต้องการให้นักศึกษา เข้าใจ
สาเหตุที่ท าใหเ้กดิการซื้อขายสนิค้าระหว่างประเทศ รปูแบบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
และระบบการเงนิระหว่างประเทศ ซึง่เกดิขึน้เพื่อรองรบัการคา้และการลงทุนระหว่างประเทศ 
รวมทัง้แนวทางในการแก้ไขปญัหาดุลการช าระเงนิทีไ่ม่สมดุล เพื่อน าความรูด้งักล่าวไปใช้ใน
เรือ่งต่อไปน้ี 

1.   เป็นพืน้ฐานในการวเิคราะหผ์ลกระทบทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของการคา้และ
การเงนิระหว่างประเทศ ต่อระบบเศรษฐกจิและธุรกจิ 

2.   เป็นแนวทางในการปรบัตวั จากการเปลีย่นปลงในตลาดต่างประเทศ 
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13.1   เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ 

  เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ เป็นการศกึษาถงึการซือ้ขายสนิคา้และบรกิารระหว่าง
ประเทศ โดยมรีะบบการเงนิระหว่างประเทศรองรบัการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศเหล่านัน้ 

 ดงันัน้ ในการศกึษาในบทนี้จงึประกอบดว้ยเรื่องการค้าระหว่างประเทศและการเงนิ
ระหว่างประเทศ 

13.2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ 

การคา้ระหว่างประเทศ เกดิจากแต่ละประเทศไม่สามารถผลติสนิคา้และบรกิารไดทุ้ก
ชนิดที่คนในประเทศต้องการ หรอืเกิดจากต้นทุนในการผลิตสินค้าชนิดเดยีวกันของแต่ละ
ประเทศไมเ่ท่ากนั สบืเนื่องจากความแตกต่างของสภาพดนิฟ้าอากาศทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ความช านาญในการผลิตของแรงงานในแต่ละประเทศแตกต่างกนั ท าให้เกดิการแลกเปลี่ยน
สนิค้าและบรกิารระหว่างประเทศขึ้น แต่การค้าระหว่างประเทศจะเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ประชาชนในแต่ละประเทศต้องไดร้บัประโยชน์สูงขึน้ใกลเ้คยีงกนั นักเศรษฐศาสตร์
ได้อธิบายถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเรียกว่าทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ ดงัเช่นนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสคิ ได้เสนอทฤษฎีความได้เปรยีบในการผลติ
สนิค้าที่สบืเนื่องจากแรงงานในแต่ละประเทศมคีวามช านาญในการผลติสนิค้าแต่ละอย่างไม่
เท่ากนั ท าใหส้นิคา้ชนิดเดยีวกนัทีแ่ต่ละประเทศผลติได ้มตี้นทุนในการผลติไม่เท่ากนั และท า
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าที่แต่ละประเทศมคีวามได้เปรยีบในการผลิต หรือในกรณีนัก
เศรษฐศาสตร ์ชาวสวเีดนชื่อ Eli Heckscher และ Bertil Ohlin  เสนอทฤษฎคีวามแตกต่างใน
ปรมิาณทรพัยากร (Factor Endowments) ซึ่งอธบิายว่าความแตกต่างในปรมิาณทรพัยากร 
ท าให้ต้นทุนของสินค้าชนิดเดียวกันในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และท าให้ราคาสินค้าชนิด
เดยีวกนัในแต่ละประเทศไมเ่ท่ากนัดว้ย ดงันัน้การน าสนิคา้ชนิดทีแ่ต่ละประเทศผลติไดใ้นราคา
ถูกกว่ามาแลกเปลี่ยนกนั จะท าใหค้นในประเทศทัง้สองไดบ้รโิภคสนิคา้มากกว่าก่อนมกีารค้า 
จงึท าใหเ้กดิการคา้ระหว่างประเทศ 

ส าหรบัรายละเอยีดของทฤษฎคีวามไดเ้ปรยีบของนกัเศรษฐศาสตรส์ านกั    คลาสสคิ
มดีงันี้ 
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13.2.1   ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเดด็ขาด 

 ทฤษฎคีวามได้เปรยีบโดยเดด็ขาด เป็นทฤษฎทีี่เสนอโดย Adam Smith     
ความไดเ้ปรยีบโดยเดด็ขาด เกดิจากการผลติทีใ่ชจ้ านวนชัว่โมงแรงงานน้อยกว่า (ตารางที ่13 – 1)  

ตารางท่ี  13 – 1 
แสดงชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิตข้าวและผา้ของประเทศไทยและญ่ีปุ่ น 

ประเทศ ชม.แรงงานทีใ่ชผ้ลติขา้ว 
(1 ตนั) 

ชม.แรงงานทีใ่ชผ้ลติผา้ 
(1,000 หลา) 

ไทย 
ญีปุ่น่ 

80 
120 

100 
90 

 
 จากตารางที่ 13 – 1  ในการผลติขา้ว 1 ตนั ประเทศไทยใช้แรงงาน 80 ชัว่โมง 
ในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นใช้แรงงาน 120 ชัว่โมง แสดงว่าประเทศไทยมคีวามได้เปรยีบโดย
เดด็ขาดในการผลติขา้ว 

 ส่วนการผลติผา้ 1,000 หลา ประเทศไทยใชแ้รงงาน 100 ชัว่โมง ในขณะที่
ญี่ปุ่นใช้แรงงานเพยีง 90 ชัว่โมง แสดงว่าประเทศญี่ปุ่นมคีวามได้เปรยีบโดยเดด็ขาดในการ
ผลติผา้ เมือ่ประเทศไทยผลติขา้ว ซึง่เป็นสนิคา้ทีป่ระเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเดด็ขาดใน
การผลติเพยีงอย่างเดยีว ในขณะทีญ่ี่ปุ่นผลติผา้เพยีงอย่างเดยีว แลว้น ามาแลกเปลีย่นกนั ท า
ใหก้ารคา้ระหว่างประเทศทัง้สองเกดิขึน้ เนื่องจากการแบ่งงานกนัท าระหว่างประเทศไทยและ
ญีปุ่น่ตามทีแ่รงงานแต่ละประเทศถนัด ท าใหป้ระสทิธภิาพในการผลติของทัง้สองประทศสูงขึน้ 
หรอืสนิคา้มรีาคาถูกลง 

 ตามทฤษฎนีี้ จะพบว่าความแตกต่างของต้นทุนที่ใช้ในการผลติของแต่ละ
ประเทศเกิดจากความแตกต่างในความช านาญของแรงงานในแต่ละประเทศ จงึใช้จ านวน
ชัว่โมงของแรงงานทีใ่ชไ้ปในการผลติเป็นเครือ่งมอืในการวดัตน้ทุนการผลติ 

13.2.2   ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ 

 ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เป็นทฤษฎีที่เสนอโดย David 
Ricardo ความได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบเป็นการเปรยีบเทยีบต้นทุน หรอืจ านวนชัว่โมง
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แรงงานทีใ่ชใ้นการผลติสนิคา้ 2 ชนิดของแต่ละประเทศ แลว้น าต้นทุนเปรยีบเทยีบมาวดัความ
ไดเ้ปรยีบระหว่างประเทศทัง้สอง (ตารางที ่13 – 2) 
 จากตวัอย่างในตารางที่ 13 – 1 น ามาค านวณต้นทุนเปรยีบเทยีบระหว่าง
การผลติขา้วและผา้ของประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่จะเป็นดงัตารางที ่13 – 2  

ตารางท่ี 13 – 2 
แสดงต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างการผลิตข้าวและผา้ของประเทศไทยและญ่ีปุ่ น 

ประเทศ ตน้ทุนเปรยีบเทยีบในการผลติขา้ว ตน้ทุนเปรยีบเทยีบในการผลติผา้ 

ไทย 

ญีปุ่น่ 
100
80   =  0.80 

90
120  = 1.33 

80
100   =  1.25 

120
90   =  0.75 

 
 จากตารางที ่13 – 2  จะพบว่าประเทศไทยมตี้นทุนเปรยีบเทยีบในการผลติ

ขา้วคดิเป็น 0.80 เท่าของการผลติผา้  และต้นทุนเปรยีบเทยีบในการผลติผา้คดิเป็น 1.25 เท่า
ของการผลติขา้ว ดงันัน้ประเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการผลติขา้ว 

 ส าหรบัประเทศญีปุ่น่ มตีน้ทุนเปรยีบเทยีบในการผลติขา้วคดิเป็น 1.33 เท่า
ของการผลติผา้ และตน้ทุนเปรยีบเทยีบในการผลติผา้คดิเป็น 0.75 เท่าของการผลติขา้ว แสดง
ว่าประเทศญีปุ่น่มคีวามไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการผลติผา้ 
 เมื่อประเทศไทยผลติขา้ว ซึ่งเป็นสนิคา้ทีป่ระเทศไทยมคีวามไดเ้ปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบในการผลติเพยีงอย่างเดยีว ในขณะทีป่ระเทศญี่ปุ่นผลติผ้าเพยีงอย่างเดยีว แล้ว
น ามาแลกเปลีย่นกนั ท าใหก้ารคา้ระหว่างประเทศทัง้สองเกดิขึน้ 

 จากทัง้สองทฤษฎ ีจะพบว่าประเทศไทยจะท าการผลติขา้วเพยีงอย่างเดยีว
และ  ประเทศญีปุ่น่จะท าการผลติผา้เพยีงอยา่งเดยีวเหมอืนกนัทัง้สองทฤษฎ ี แต่ทฤษฎคีวาม
ได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบจะมปีระโยชน์มากกว่าในการพจิารณากรณีที่ประเทศใดประเทศ
หนึ่งมคีวามเสยีเปรยีบโดยเดด็ขาดในการผลติสนิคา้ทัง้สองชนิด ซึง่ตามทฤษฎคีวามไดเ้ปรยีบ
โดยเดด็ขาด จะไม่มกีารคา้ระหว่างประเทศทัง้สอง  แต่ถ้าพจิารณาจากทฤษฎคีวามไดเ้ปรยีบ
โดยเปรยีบเทยีบ ประเทศทัง้สองสามารถท าการคา้กนัได ้(ตารางที ่13–3) 
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ตารางท่ี  13 – 3 
แสดงจ านวนชัว่โมงแรงงานท่ีใช้ในการผลิตข้าวและผา้ของประเทศไทยและญ่ีปุ่ น 

ประเทศ ชม.แรงงานทีใ่ชผ้ลติขา้ว 
(1 ตนั) 

ชม.แรงงานทีใ่ชผ้ลติผา้ 
(1,000 หลา) 

ไทย 
ญีปุ่น่ 

80 
120 

90 
100 

จากตารางที่ 13 – 3  ประเทศญี่ปุ่นมคีวามเสยีเปรยีบโดยเดด็ขาดในการผลติขา้ว
และผา้ จงึไม่มกีารคา้ระหว่างประเทศในกรณีนี้ แต่ถ้าพจิารณาดว้ยทฤษฎคีวามไดเ้ปรยีบโดย
เปรยีบเทยีบ การคา้ระหว่างประเทศทัง้สองสามารถเกดิขึน้ไดด้งัตวัอยา่งในตารางที ่13 – 4  

ตารางท่ี  13 – 4 
แสดงต้นทุนเปรียบเทียบระหว่างการผลิตข้าวและผา้ของประเทศไทยและญ่ีปุ่ น 

ประเทศ ตน้ทุนเปรยีบเทยีบในการผลติขา้ว ตน้ทุนเปรยีบเทยีบในการผลติผา้ 

ไทย 

ญีปุ่น่ 
90
80   =  0.89 

100
120  = 1.20 

80
90   =  1.13 

120
100   =  0.83 

 เมื่อพิจารณาจากต้นทุนเปรียบเทียบตามตารางที่ 13 – 4  ประเทศไทยมคีวาม
ไดเ้ปรยีบโดยเปรยีบเทยีบในการผลติขา้วและประเทศญี่ปุ่นมคีวามได้เปรยีบโดยเปรยีบเทยีบ
ในการผลติผา้ ดงันัน้สามารถคา้ขายกนัได ้เมื่อประเทศไทยผลติขา้วและประเทศญี่ปุ่นผลติผา้ 
แลว้น ามาแลกเปลีย่นกนั 

    กิจกรรมการเรียนท่ี  1 

        สรปุสาเหตุทีท่ าใหต้น้ทุนในการผลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัของแต่ละประเทศไมเ่ท่ากนั 
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13.3   นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  

นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ เป็นแนวทางในการท าการค้ากับต่างประเทศ ซึ่งม ี 
2 แนวทางคือ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการจ ากัดขอบเขตการค้าระหว่าง
ประเทศ  ดงันัน้นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ จงึแบ่งไดเ้ป็น  2 แบบดงันี้  

13.3.1   นโยบายการค้าเสร ี
 นโยบายการค้าเสร ีเป็นนโยบายการค้าที่ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
เพื่อท าให้เกิดการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศตามความช านาญของแรงงาน ปรมิาณ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสภาพดนิฟ้าอากาศที่เหมาะสมในการผลติสนิค้าของแต่ละประเทศ 
ซึง่จะท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการผลติสูงสุด เมื่อมกีารคา้ระหว่างประเทศเกดิขึน้ ประชาชนใน
แต่ละประเทศจะมสีนิคา้บรโิภคมากขึน้หรอืสนิคา้มรีาคาถูกลง 

 การด าเนินนโยบายการค้าเสร ีจะด าเนินการโดยแต่ละประเทศจะเน้นการ
ผลติสนิค้าที่มคีวามได้เปรยีบ เก็บภาษีศุลกากรในอตัราต ่าเพื่อเป็นรายได้ของรฐับาลเท่านัน้ 
และไมม่ขีอ้จ ากดัทางการคา้ 

13.3.2   นโยบายการค้าแบบคุ้มกนั 

 นโยบายการค้าแบบคุ้มกนั เป็นนโยบายการค้าที่จ ากดัขอบเขตการค้ากบั
ต่างประเทศ ซึง่จะท าให้ผูบ้รโิภคต้องซือ้สนิค้าในราคาแพงขึน้และเกดิการขาดแคลนบางช่วง 
แต่ทุกประเทศกใ็ชน้โยบายการคา้แบบคุม้กนัในปจัจบุนั ดว้ยเหตุผลทีส่ าคญั 3 ประการคอื 

 1)  เพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมเกิดใหม่ในประเทศซึ่งยงัไม่สามารถแข่งขนักบั
สนิค้าเขา้จากต่างประเทศที่ท าการผลติมานานแล้ว เมื่อรฐับาลเหน็ว่าจ าเป็นต้องมีอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ในประเทศ เช่น ยารกัษาโรค เป็นต้น จงึต้องใหค้วามคุม้ครองใหม้อุีตสาหกรรมประเภท
นัน้เกดิขึน้ จนกว่าอุตสาหกรรมดงักล่าวจะสามารถแขง่ขนักบัสนิคา้เขา้ได้ 

 2) เพื่อแก้ปญัหาการขาดดุลการช าระเงินในประเทศที่มีการขาดดุลการ  
ช าระเงนิติดต่อกนัเป็นเวลานาน จะใช้วธิกีีดกนัสนิค้าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อลดการขาด
ดุลการคา้และดุลการช าระเงนิ 
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 3) เพื่อแก้ไขปญัหาการว่างงานในประเทศ ด้วยการกีดกันสินค้าจากต่าง 
ประเทศ ท าให้ประชาชนต้องใช้สนิค้าที่ผลติภายในประเทศ เป็นการส่งเสรมิอุตสาหกรรมใน
ประเทศ และเพิม่การจา้งงานในประเทศ 

 ในการด าเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนั มทีัง้มาตรการจ ากดัการน าเขา้และ
ส่งเสรมิการส่งออกดงันี้ 

 1)   การตัง้ก าแพงภาษ ีเป็นการก าหนดอตัราภาษศุีลกากรขาเขา้ในอตัราสูง
เพื่อท าให้สนิค้าเข้าต้องขายในราคาสูง ท าให้ความต้องการซื้อสนิค้าเข้าลดลง  และสนิค้าที่
ผลติภายในประเทศสามารถขายแขง่กบัสนิคา้เขา้ได ้

 2)   การควบคุมปริมาณการน าเข้า ซึ่งอาจจะเป็นการก าหนดจ านวนที่
น าเขา้ไดห้รอืหา้มน าเขา้ ท าใหม้ลูค่าการน าเขา้ลดลง 

 3)   การควบคุมการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ โดยธนาคารกลางจะไม่
อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ขายเงนิตราต่างประเทศให้แก่ผู้น าเข้าสินค้าบางประเภท  เช่น 
สนิคา้ฟุ่มเฟือย เป็นตน้ ผูน้ าเขา้กไ็มส่ามารถน าสนิคา้เหล่านัน้เขา้ได ้

 4)   การให้เงนิอุดหนุนผู้ส่งออก เพื่อส่งเสรมิการส่งออกของประเทศ เช่น 
ธนาคารกลางใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผูส้่งออก ดว้ยการรบัช่วงซือ้ลดตัว๋สญัญาใชเ้งนิ
ที่เกิดจากการส่งออกในอตัราพเิศษ ซึ่งจะเป็นการคดิอตัราดอกเบี้ยต ่ากว่าอตัราดอกเบี้ยใน
ทอ้งตลาด 

 5)   การทุ่มตลาด เป็นการขายสนิค้าในตลาดต่างประเทศในราคาต ่ากว่า
ราคาขายในประเทศหรอืต ่ากว่าตน้ทุนการผลติ เพื่อท าลายคู่แขง่ในตลาดต่างประเทศ และเป็น
ผูผ้กูขาดในตลาดนัน้ การทีร่ฐับาลยอมใหผู้ผ้ลติของประเทศขายสนิคา้ทุ่มตลาดในต่างประเทศ 
กเ็พื่อรกัษามลูค่าการส่งออกระยะยาวของประเทศ 

 6)   การท าข้อตกลงทางการค้ากับบางประเทศ เช่น การท าข้อตกลงเขต
การคา้เสร ีเป็นต้น จะท าใหส้นิค้าเขา้จากประเทศคู่สญัญาเสยีภาษศุีลกากรขาเขา้ในอตัราต ่า
หรอืได้รบัการยกเว้นภาษี จงึสามารถขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าสินค้าจากประเทศนอก
ขอ้ตกลง เป็นการกดีกนัสนิคา้จากประเทศนอกขอ้ตกลง 

 ในปจัจุบนัมาตรการที่ใช้ในการด าเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกนัทีเ่ป็นการ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ การให้เงนิอุดหนุนแก่ผู้ส่งออกและการทุ่มตลาด 
น ามาใช้ได้ยากและอาจถูกตอบโต้จากประเทศคู่ค้า ด้วยการเรยีกเก็บภาษีศุลกากรขาเขา้ใน
อตัราทีส่งู ส าหรบัสนิคา้ทีม่าจากประเทศทีใ่ชม้าตรการดงักล่าว 
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    กิจกรรมการเรียนท่ี 2 

อธบิายนโยบายการคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทย 

 

13.4  การเงินระหว่างประเทศ 

การเงนิระหว่างประเทศ เป็นกจิกรรมเกี่ยวกบัการซื้อขายหรอืแลกเปลี่ยนเงนิตรา
ต่างประเทศและการกูย้มืเงนิทุนระหว่างประเทศ  เพื่อรองรบัการช าระหนี้ทีเ่กดิจากการคา้และ
การลงทุนระหว่างประเทศ 

การกระท ากจิกรรมเหล่านัน้จะท าผ่านตลาดการเงนิระหว่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์
ของระบบการเงนิระหว่างประเทศทีใ่ชอ้ยูใ่นขณะนัน้ 

13.5   ระบบการเงินระหว่างประเทศ 

ระบบการเงนิระหว่างประเทศทีใ่ชใ้นอดตีมาจนถงึปจัจบุนั ม ี3 ระบบทีส่ าคญั คอื 

13.5.1   ระบบการเงินท่ีใช้มาตราทองค า  
 ระบบการเงนิที่ใช้มาตราทองค าเป็นระบบการเงนิแบบแรกที่น ามาใช้เมื่อ

ประเทศในยุโรปท าการค้าขายกบัประเทศอาณานิคมรวมถึงประเทศใกล้เคยีงประเทศอาณา
นิคมเหล่านัน้ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2364 – 2474 

 มาตราทองค าไดก้ าหนดหลกัเกณท ์ไวด้งันี้ 
 1)  เงนิทีอ่อกใชต้อ้งท าดว้ยทองค า หรอืมทีุนส ารองเงนิตราเป็นทองค าเตม็

มลูค่าของเงนิทีอ่อก 
 2) รฐับาลตอ้งก าหนดค่าเงนิแต่ละหน่วย เทยีบกบัน ้าหนกัของทองค า 
 3)  รฐับาลตอ้งยนิยอมใหม้กีารน าเขา้และส่งออกทองค าระหว่างประเทศได้

โดยเสร ี 
 4)  รฐับาลต้องยอมใหแ้ลกทองค าเป็นเงนิหรอืเงนิเป็นทองค าโดยไม่จ ากดั

จ านวน 
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 จากหลัก เกณฑ์ดังกล่ าวท า ให้อัตราแลกเปลี่ยนในมาตราทองค า
เปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างจุดทองค าไหลเขา้ถงึจุดทองค าไหลออก ซึ่งเป็นช่วงทีแ่คบ จงึถอืว่าเป็น
อตัราแลกเปลีย่นแบบคงที ่

 ตวัอย่างเช่น ประเทศไทยก าหนดค่าเงนิ 1 บาท เท่ากบัทองค า 1 กรมัและ
ประเทศองักฤษ ก าหนดค่าเงนิ 1 ปอนดเ์ท่ากบัทองค า 10 กรมั  ดงันัน้ อตัราแลกเปลีย่นของ
เงนิบาทจะเท่ากบั 10 บาทต่อ 1 ปอนด์ และเมื่อดุลการช าระเงนิของประเทศไทยไม่สมดุล 
อตัราแลกเปลี่ยนในท้องตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป แต่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงจุดทองค าเท่านัน้ 
เช่น ดุลการช าระเงนิของประเทศเกนิดุล อตัราแลกเปลีย่นของเงนิบาทในตลาดจะลดลงเป็น 9 
บาท ต่อ 1 ปอนด ์เพราะการเกนิดุลการช าระเงนิ ท าใหม้เีงนิปอนดใ์นตลาดเพิม่ขึน้ และความ
ตอ้งการซือ้เงนิปอนดใ์นตลาดลดลง 

 ตามหลกัเกณทข์องมาตราทองค า ผูส้่งออกมทีางเลอืกในการรบัช าระหนี้ค่า
สนิค้า 2  ทาง คอื รบัช าระหนี้เป็นเงนิปอนด์ทางหนึ่ง และรบัช าระหนี้เป็นทองค าอกีทางหนึ่ง 
แต่ต้องเสยีค่าธรรมเนียมในการขนส่งทองค า ซึ่งเท่ากบั 10 สตางค ์ต่อทองค า 1 กรมั เพราะ
เป็นผูเ้ลอืกรบัช าระหนี้เป็นทองค า 

 ดงันัน้เมื่ออตัราแลกเปลี่ยนของเงนิบาทเป็น 9 บาทต่อปอนด์ ผู้ส่งออกจะ
เลอืกรบัช าระหนี้ดว้ยวธิีใดก็ได้เงนิบาท  9 บาทต่อ 1 ปอนด์ แต่ถ้าอตัราแลกเปลี่ยนของเงนิ
บาทในตลาดต ่ากว่า  9 บาทต่อ 1 ปอนด์  ผู้ส่งออกจะเลอืกรบัช าระหนี้ เป็นทองค าเพยีงวธิี
เดยีว ดงันัน้เมือ่อตัราแลกเปลีย่นเป็น 9 บาทต่อ 1 ปอนด ์ทองค าจะเริม่ไหลเขา้ จงึเรยีกว่าจุด
ทองค าไหลเขา้ 

 ในทางตรงกันข้าม เมื่อดุลการช าระเงนิของประเทศไทยขาดดุลจนอตัรา
แลกเปลีย่นในตลาดเปลีย่นเป็น 11 บาทต่อ 1 ปอนด ์ ผูน้ าเขา้อาจเลอืกช าระหนี้ค่าสนิคา้ทีซ่ือ้
ดว้ยทองค า ซึง่ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมในการขนส่งทองค าในอตัรา 10 สตางคต่์อทองค า 1 กรมั 
เพราะเป็นผูเ้ลอืกช าระหนี้ดว้ยทองค า  ดงันัน้การช าระหนี้ค่าสนิคา้ 1 ปอนดด์้วยทองค า ผูน้ า
เข้าต้องเสียเงนิ 10 บาท ส าหรบัแลกเป็นทองค า 10 กรมั และค่าธรรมเนียมในการขนส่ง
ทองค า 1 บาทรวมเป็นเงนิ 11 บาท 

 แต่ถา้อตัราแลกเปลีย่นในตลาดสงูกว่า 11 บาทต่อ 1 ปอนด ์ผูน้ าเขา้จะช าระหนี้
ค่าสนิคา้ดว้ยการส่งทองค าไปช าระหนี้เพยีงวธิเีดยีว เมื่ออตัราแลกเปลี่ยนเป็น 11 บาท ต่อ 1 
ปอนด ์ทองค าจะเริม่ไหลออก จงึเรยีกว่า จดุทองค าไหลออก 
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 อตัราแลกเปลี่ยนในมาตราทองค า จงึเปลี่ยนแปลงในช่วงจุดทองค าไหล
เขา้ถงึจดุทองค าไหลออกเท่านัน้ 

13.5.2   ระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 
 ระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ เป็นระบบการเงนิที่ถูกสร้างขึ้น หลัง

สงครามโลกครัง้ที่ 2 มกีารใช้ระหว่างปี พ.ศ.2490 ถงึปี พ.ศ.2516 มกีารก าหนดหลกัเกณฑ์
เพื่อใหม้ขีอ้ดเีหมอืนมาตราทองค า คอืมอีตัราแลกเปลีย่นแบบคงที่ 

 หลักเกณฑ์ของระบบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่ท าให้อัตรา
แลกเปลีย่นเป็นแบบคงที ่คอื 

 1)  ก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิก าหนดค่าเงนิบาทหรอืค่าเสมอภาค เทยีบกบั
น ้าหนกัของทองค า และเงนิดอลลาร ์เช่น 20 บาทต่อ 1 ดอลลาร ์เป็นตน้ 

 2)  ก าหนดใหป้ระเทศสมาชกิ จดัตัง้ทุนรกัษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นขึน้ ท า
หน้าทีแ่ทรกแซงอตัราแลกเปลีย่นในตลาดใหเ้ปลีย่นแปลงไปจากค่าเสมอภาคไม่เกนิรอ้ยละ 1  
คอือตัราแลกเปลีย่นจะต ่าลงไม่เกนิ 19.80 บาท ต่อ 1 ดอลลารแ์ละสูงขึน้ไม่เกนิ 20.20 บาท 
ต่อ 1 ดอลลาร ์

 เมือ่อตัราแลกเปลีย่นต ่ากว่า 19.80 บาทต่อ 1 ดอลลาร ์ทุนรกัษาระดบัอตัรา
แลกเปลีย่นจะเขา้ซือ้ดอลลารใ์นตลาดมาเกบ็ไว้ อัตราแลกเปลีย่น 19.80 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์
จงึเรยีกว่า Lower Support Point และเมื่ออตัราแลกเปลีย่นสูงกว่า 20.20 บาท ต่อ 1 ดอลลาร ์
ทุนรกัษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนจะน าดอลลารอ์อกมาขายในตลาด อตัราแลกเปลี่ยน 20.20 
บาทต่อ 1 ดอลลาร ์จงึเรยีกว่า Upper Support Point 

 ดงันัน้อตัราแลกเปลีย่นของประเทศสมาชกิ จงึเปลีย่นแปลงในช่วง Support 
Point เท่านัน้ ซึง่ถอืว่าเป็นอตัราแลกเปลีย่นแบบคงที ่นอกจากนี้ถ้าประเทศสมาชกิประเทศใด
ขาดดุลการช าระเงนิ และไม่มทีุนส ารองระหว่างประเทศเหลอืเพยีงพอจะรกัษาค่าเงนิ กอ็าจจะ
ขอกูย้มืทุนส ารองระหว่างประเทศ จากกองทุนการเงนิระหว่างประเทศมาเพิม่ ท าใหไ้ม่ต้องลด
ค่าเงนิ แต่ถ้าขาดดุลการช าระเงนิตดิต่อกนัจนทุนรกัษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนแก้ไขไม่ได้ ก็
อาจขอลดค่าเสมอภาคได ้
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13.5.3   ระบบการเงินท่ีใช้อตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวั 
 ระบบการเงนิทีใ่ชอ้ตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวั มกีารใชอ้ย่างต่อเนื่องหลงัปี 

พ.ศ.2516 เมือ่ระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศถูกยกเลกิ 

 ระบบการเงนิที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว  อัตราแลกเปลี่ยนจะถูก
ก าหนดโดยอุปสงค์ต่อเงนิตราต่างประเทศและอุปทานของเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งม ี2 แบบ
ใหญ่ คอื 

 1)  อตัราแลกเปลี่ยนลอยตวัแบบมกีารจดัการ เป็นอตัราแลกเปลี่ยนที่ถูก
ก าหนดดว้ยกลไกตลาด แต่รฐับาลสามารถเขา้แทรกแซงได ้ในกรณีทีค่่าเงนิเปลีย่นแปลงไปใน
ทศิทางใดทศิทางหนึ่งมากเกนิไป หรอืค่าเงนิผนัผวนมากเกนิไป เช่น ระบบอตัราแลกเปลีย่น
ของประเทศไทยหลงั พ.ศ. 2540 เงนิยโูรของประเทศในกลุ่มยูโรโซน  เงนิเยนญี่ปุ่น และเงนิ
ดอลลารส์หรฐั เป็นตน้ 

2)  อตัราแลกเปลีย่นลอยตวัแบบองิกบัค่าเงนิสกุลอื่น การองิกบัค่าเงนิสกุล
อื่น อาจองิกบัเงนิสกุลเดยีวหรอืองิกบัเงนิหลายสกุลทีเ่รยีกว่าตะกรา้เงนิกไ็ด ้เน่ืองจากปจัจุบนั
ไม่มเีงนิสกุลใดใชอ้ตัราแลกเปลีย่นแบบคงที่  ดงันัน้เมื่อค่าเงนิสกุลทีถู่กองิค่าเปลีย่น เงนิทีไ่ป
องิค่าไวจ้ะเปลีย่นดว้ย จงึถอืว่าเป็นอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัดว้ย ตวัอย่างเช่น เงนิบาทองิ
ค่ากบัเงนิดอลลารส์กุลเดยีว ระหว่างปี พ.ศ.2516 ถงึพ.ศ.2521 และเงนิบาทองิค่ากบัตะกรา้
เงนิระหว่างปี พ.ศ.2527  ถงึ พ.ศ.2540 

     กิจกรรมการเรียนท่ี 3 

วเิคราะหข์อ้เสยีของระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวั  

 
13.6  ระบบการเงินระหว่างประเทศของประเทศไทย 

ระบบการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยใช้ในการค้าและการลงทุนกับ
ต่างประเทศ  ตัง้แต่มกีารเปิดประเทศในรชัสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
รชักาลที ่4  ในปี พ.ศ. 2398 ซึง่ในขณะนัน้ประเทศไทยใชเ้งนิพดดว้งเป็นเงนิในมาตราโลหะ
เงินค้าขายกับชาวยุโรปซึ่งใช้มาตราทองค า ต่อมาในปี พ .ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 5 ได้เปลี่ยนระบบการเงนิของประเทศเป็นมาตราปรวิรรต
ทองค า โดยมเีงนิปอนด์สเตอลงิค์ขององักฤษ ซึ่งอยู่ในมาตราทองค าเป็นทุนส ารองเงนิตรา 



 331 EC 103 

จนกระทัง่เกดิสงครามโลกครัง้ที่ 2 ในเอเชยี ในปี พ.ศ.2484  ต่อมารฐับาลได้จดัตัง้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ขึน้ในปี พ.ศ.2485 และมอบหมายใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จดัการ
ระบบการเงนิของประเทศ ซึง่ท าใหร้ะบบการเงนิระหว่างประเทศของประเทศไทยเปลีย่นแปลง
ไป ดงันี้ 

1)   ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ใช้วธิกีารควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 
ต่อจากที่ได้กระท ามาในปี พ.ศ.2484 ด้วยการบงัคบัซื้อเงนิตราต่างประเทศจากผู้ส่งออก ใน
อตัราทางการ 40 บาท ต่อ 1 ปอนด ์เพื่อรวบรวมเงนิตราต่างประเทศไวท้ีธ่นาคารแห่งประเทศ
ไทย  และจดัสรรให้เฉพาะผู้น าเขา้สนิคา้ทีจ่ าเป็น เช่น ยารกัษาโรค และน ้ามนัเชือ้เพลงิ เป็น
ตน้ ในขณะทีอ่ตัราแลกเปลีย่นในตลาดมดื สงูถงึ 80 บาท ต่อ 1 ปอนด ์

2)   เมื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 ยุตลิงในปี พ.ศ.2488 ประเทศไทยมทีุนส ารองระหว่าง
ประเทศน้อยมาก ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงใช้วิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศต่อจนกระทัง่ปี พ.ศ.2490 หลงัจากนัน้ไดน้ าระบบอตัราแลกเปลีย่นหลายอตัรามาใช ้ 

ระบบอตัราแลกเปลี่ยนหลายอตัราทีใ่ชร้ะหว่างปี พ.ศ.2490 ถงึพ.ศ.2498  เกดิจาก
การยอมรบัการซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศในทอ้งตลาด ท าใหต้ลาดมดืหายไปและยกเลกิการ
บังคับซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ส่งออกทัว่ไป ยกเว้นผู้ส่งออกข้าว  ไม้สัก ดีบุก และ
ยางพารา ยงับงัคบัซือ้เงนิตราต่างประเทศในอตัราส่วนต่างๆ  ดงันัน้ในระบบอตัราแลกเปลีย่น
หลายอตัราจงึมอีตัราทางการ อตัราตลาด และอตัราผสม 

อตัราทางการ ใช้กบัผู้ส่งออกขา้วซึ่งบงัคบัซื้อเงนิตราต่างประเทศทัง้หมด และผู้น า
เขา้สนิคา้ทีจ่ าเป็น  

อตัราตลาด ใชก้บัผูส้่งออกสนิคา้ทัว่ไป และผูน้ าเขา้สนิคา้ไมจ่ าเป็น 
อตัราผสม ใชก้บัผู้ส่งออกไมส้กั ดบีุก และยางพารา ทีบ่งัคบัซือ้เงนิตราต่างประเทศ

บางส่วน  
ระบบอตัราแลกเปลีย่นหลายอตัรา ช่วยใหทุ้นส ารองระหว่างประเทศของไทยเพิม่ขึน้

อยา่งรวดเรว็ เป็นมาตรการแรกทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยใชไ้ดผ้ล 
3)   เมื่อประเทศไทยต้องการใช้ระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ ต้องมกีาร

ก าหนดค่าเงนิเสมอภาคของเงนิบาท ดงันัน้ในปี พ.ศ.2498 ธนาคารแห่งประเทศไทยจงึยกเลกิ
อตัราทางการ ท าให้มแีต่อตัราตลาด เพื่อหาค่าที่แท้จรงิของเงนิบาทส าหรบัก าหนดค่าเสมอ
ภาค และในปี พ.ศ.2506 ประเทศไทยก็ไดใ้ช้ระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ จนกระทัง่
ระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศถูกยกเลกิไปในปี พ.ศ.2516 
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4)  ระหว่างปี พ.ศ.2516 - พ.ศ.2521 ประเทศไทยไดอ้งิค่าเงนิบาทกบัเงนิดอลลาร์
สหรฐั 

5)  ในปี พ.ศ.2521 ค่าเงนิบาทสูงเกนิไปเมื่อเทยีบกบัสกุลเงนิของประเทศยุโรป ใน
วนัที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2521 จงึเปลี่ยนมาองิค่ากบักลุ่มเงนิหรอืตะกรา้เงนิซึ่งประกอบด้วย
เงนิดอลลารส์หรฐั  เงนิเยนญี่ปุ่น เงนิปอนดส์เตอรงิคอ์งักฤษ เงนิมารค์เยอรมนั และเงนิฟรงัก์
ฝรัง่เศส 

6)  วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2521 ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนประจ าวนั 
(Daily Fixing) ดว้ยความร่วมมอืกบัธนาคารพาณิชย ์และทุนรกัษาระดบัอตัราแลกเปลีย่นจะ
ประกาศอตัราแลกเปลี่ยนทุกวนัท าการของธนาคาร จนกระทัง่วนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ.2524 
ได้ยกเลิกความร่วมมอืกบัธนาคารพาณิชย์ และทุนรกัษาระดบัอตัราแลกเปลี่ยนจะก าหนด
อัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันเอง แต่ในทางปฏิบัติอัตราแลกเปลี่ยนประจ าวันไม่มีการ
เปลีย่นแปลงในแต่ละวนั 

7)  ในปี พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2527 ทุนส ารองระหว่างประเทศลดลงอย่างรวดเรว็  
ในวนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ.2527 จงึไดเ้ปลีย่นมาองิค่าเงนิบาทกบัตะกรา้เงนิ ซึง่ประกอบดว้ย 
เงนิดอลลาร์สหรฐั  เงนิเยนญี่ปุ่น เงนิปอนด์สเตอรงิค์องักฤษ เงนิมาร์คเยอรมนั เงนิฟรงัก์
ฝรัง่เศส เงนิรงิกติมาเลเซยี เงนิดอลลารส์งิคโปร ์และเงนิดอลลารฮ์่องกง จนกระทัง่เกดิวกิฤต
เศรษฐกจิในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2540 

8)  ในวนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2540  รฐับาลได้เปลี่ยนระบบการเงนิของประเทศ
เป็นระบบอตัราแลกเปลีย่นลอยตวัแบบมกีารจดัการ และใชม้าจนถงึปจัจบุนั 

    กิจกรรมการเรียนท่ี 4 
วเิคราะห ์สาเหตุทีท่ าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยไมใ่ชอ้ตัราแลกเปลีย่นลอยตวัแบบม ี

    การจดัการตัง้แต่ยกเลกิระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

 

13.7   ตลาดการเงินระหว่างประเทศ 

ตลาดการเงนิระหว่างประเทศ  เป็นแหล่งซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ และแหล่งกู้ยมื
เงนิทุนระหว่างประเทศ สามารถแบ่งประเภทของตลาดเงนิระหว่างประเทศตามระยะเวลาของ
การกูย้มื ไดเ้ป็นตลาดเงนิระหว่างประเทศ และตลาดทุนระหว่างประเทศ 
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13.7.1   ตลาดเงินระหว่างประเทศ 
 ตลาดเงนิระหว่างประเทศ  เป็นแหล่งซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ และแหล่ง

กู้ยมืเงนิทุนระยะสัน้ ที่มมีูลค่ามากที่สุดในโลก ท าให้อตัราแลกเปลี่ยน และอตัราดอกเบี้ยใน
ตลาดเงนิเหล่านี้ถูกใช้เป็นอตัราแลกเปลี่ยนอ้างองิ และอตัราดอกเบี้ยอ้างองิ ในตลาดเงนิใน
ประเทศต่าง ๆ ตลาดเงนิระหว่างประเทศทีส่ าคญัไดแ้ก่ 

 ก) ตลาดซื้อขายเงนิตราต่างประเทศที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ ตลาด
นิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา และตลาดโตเกยีวประเทศญี่ปุ่น ซึง่เป็นตลาดทีม่มีลูค่าการซือ้
ขายมากตามล าดบั 

 ตลาดซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศทีส่ าคญัดงักล่าวมทีัง้การซือ้ขายทนัที
ในอตัรา Spot ทีจ่ะมกีารส่งมอบเงนิตราต่างประเทศภายใน 3 วนั และการซือ้ขายล่วงหน้า ใน
อตัรา Forward ที่จะมกีารส่งมอบเงนิตราต่างประเทศในอนาคตตามเวลาที่ตกลงกนั อตัรา
แลกเปลีย่นทีเ่กดิขึน้ในแต่ละตลาดจะถูกใชเ้ป็นอตัราแลกเปลีย่นอ้างองิในตลาดซือ้ขายเงนิตรา
ต่างประเทศทัว่โลก 

 ข) ตลาดเงนิยโูรดอลลาร ์ที่ลอนดอนประเทศองักฤษ เงนิยโูรดอลลารเ์ป็น
เงนิอลลารส์หรฐัที่มอียู่ในประเทศยุโรป ส่วนใหญ่จะอยู่ในมอืของธนาคารพาณิชยท์ีล่อนดอน 
ในแต่ละวนัธนาคารพาณชิยท์ีล่อนดอนจะมกีารกู้ยมืกนัระหว่างธนาคารอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ 
เรยีกว่า London Inter Bank Offered Rate---LIBOR เนื่องจากเป็นการกู้ยมืเงนิดอลลาร์
จ านวนมากสุดของตลาดการเงนิทัว่โลก ดงันัน้อตัรา LIBOR จะถูกใชเ้ป็นอตัราดอกเบีย้อ้างองิ
ส าหรบัเงนิทุกสกุลและทุกตลาดการเงนิทัว่โลก 

 ค) ตลาดเงนิกองทุนธนาคารกลางที่นิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เป็น
ตลาดที่ธนาคารพาณิชยใ์นสหรฐัจะไปกู้ยมืมาใช้รกัษาสภาพคล่อง จากกองทุนธนาคารกลาง
ซึง่เป็นกองทุนที่ไดเ้งนิทุนจากเงนิสดส ารองตามกฎหมายส่วนที่ธนาคารพาณิชยต์้องส ารองที่
ธนาคารกลาง 

 กองทุนธนาคารกลางจะใหธ้นาคารพาณชิยท์ีข่าดสภาพคล่องกู้ยมืดว้ยอตัรา
ดอกเบี้ยทีเ่รยีกว่า Fed Fund Rate ซึ่งถูกก าหนดโดยคณะกรรมการ Federal Opened 
Market Committee–FOMC แมว้่าจะเป็นอตัราดอกเบีย้ส าหรบัการกู้ยมืของธนาคารพาณิชยท์ี่
ขาดสภาพคล่องแต่เป็นอตัราดอกเบี้ยระยะสัน้ทีส่ าคญัในตลาดเงนิของประเทศสหรฐัอเมรกิา
และเงนิดอลลารเ์ป็นเงนิทีใ่ชกู้ย้มืมากกว่ารอ้ยละ 80 ในตลาดการเงนิทัว่โลก  

ดงันัน้อตัราดอกเบีย้ Fed Fund Rate จงึใชเ้ป็นอตัราดอกเบีย้อา้งองิทีส่ าคญัอตัราหนึ่ง 
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13.7.2   ตลาดทุนระหว่างประเทศ 
 ตลาดทุนระหว่างประเทศ เป็นแหล่งกู้ยมืเงนิลงทุนทีม่กีารกู้ยมืครัง้ละมากๆ

และมรีะยะเวลากูย้มืมากกว่า 5 ปี มทีัง้ตลาดทุนในประเทศและตลาดทุนภายนอกประเทศ 

 พนัธบตัรทีจ่ะใชใ้นการกูย้มืในตลาดทุนระหว่างประเทศ จะต้องถูกจดัอนัดบั
เครดิตจากสถาบนัจดัอันดบัเสยีก่อน จงึจะสามารถน าไปขายในตลาดทุนระหว่างประเทศ
เหล่านี้ 

 ตลาดทุนระหว่างประเทศทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 ก)  ตลาดพนัธบตัรของกระทรวงการคลงัสหรฐั อาย ุ30 ปี 
 พนัธบตัรของกทรวงการคลงัสหรฐัอายุ 30 ปี เป็นพนัธบตัรที่มสีภาพ

คล่องสูง สามารถขายไดต้ลอด 24 ชัว่โมง จงึเป็นพนัธบตัรที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆ 
ถอืเพื่อหาผลตอบแทน นอกจากน้ีนักธุรกจิญี่ปุ่นกถ็อือยู่เป็นจ านวนมาก ดงันัน้ตลาดพนัธบตัร
นี้ จงึเป็นตลาดส าหรบัการลงทุนของชาวต่างประเทศ 

 ข) ตลาดพนัธบตัรแยงก ี
 ตลาดพนัธบตัรแยงก ีเป็นตลาดทุนในประเทสสหรฐัที่รฐับาลต่างประเทศ 

สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ของต่างประเทศ และหน่วยธุรกจิขนาดใหญ่ของต่างประเทศ เขา้ไป
ระดมเงนิทุน ดว้ยการออกพนัธบตัรหรอืหุน้กูไ้ปขาย 

 ค) ตลาดพนัธบตัรซามไูร 
 ตลาดพนัธบตัรซามูไร เป็นตลาดทุนในประเทศญี่ปุ่นที่ให้กู้ยมืเป็นเงนิ

เยน ซึ่งมรีฐับาลต่างประเทศ สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่จากต่างประเทศ และธุรกจิขนาดใหญ่
จากต่างประเทศ เขา้ไประดมเงนิทุนดว้ยการออกพนัธบตัรหรอืหุน้กูไ้ปขาย 

 ง) ตลาดพนัธบตัรโชกุน 
 ตลาดพนัธบตัรโชกุน  เป็นตลาดทุนในประเทศญี่ปุ่นที่ให้กู้ยมืเป็นเงนิ

ดอลลารส์หรฐั ซึ่งจะมรีฐับาลต่างประเทศ สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่ของต่างประเทศ และหน่วย
ธุรกจิขนาดใหญ่จากต่างประเทศ เขา้ไประดมเงนิทุน ดว้ยการออกพนัธบตัรหรอืหุน้กูไ้ปขาย 
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 จ)  ตลาดยโูรดอลลาร ์
 ตลาดยูโรดอลลาร์ เป็นตลาดทุนที่ลอนดอนที่ให้กู้ยมืเป็นเงนิดอลลาร์

สหรฐั โดยธนาคารพาณิชยท์ี่ลอนดอนจะให้กู้ยมืแก่รฐับาลต่างประเทศ สถาบนัการเงนิขนาด
ใหญ่ และหน่วยธุรกจิขนาดใหญ่จากประเทศต่าง ๆ 

 ฉ. ตลาดเอเชีย่นดอลลาร ์
 เอเชีย่นดอลลาร ์เป็นเงนิดอลลารน์อกประเทศสหรฐัทีอ่ยู่ในทวปีเอเซยี 

ส่วนใหญ่ จะฝากอยูใ่นธนาคารพาณชิยท์ีป่ระเทศสงิคโปรแ์ละฮ่องกง ตลาดเอเชีย่นดอลลารจ์งึ
เป็นตลาดทุนทีม่ธีนาคารพาณชิยท์ีต่ ัง้อยูใ่นประเทศสงิคโปรแ์ละฮ่องกง เป็นผูใ้หกู้้ยมืแก่รฐับาล
ต่างประเทศ สถาบนัการเงนิขนาดใหญ่และหน่วยธุรจิขนาดใหญ่จากประเทศต่าง ๆ 
 
     กิจกรรมการเรียนท่ี  5 

        1.   สรปุความส าคญัของตลาดเงนิระหว่างประเทศต่อธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 
 2.   วเิคราะหต์ลาดทุนทีร่ฐับาลสามารถกูย้มืเป็นเงนิดอลลาร ์

 

13.8   อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ หมายถงึ ราคาของเงนิสกุลหนึ่งทีค่ดิเทยีบกบั
เงินสกุลอื่น อัตราแลกเปลี่ยนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวจะถูกก าหนดโดยอุปสงค์       
ต่อเงนิตราต่างประเทศ และอุปทานของเงนิตราต่างประเทศ 

อุปสงคต่์อเงนิตราต่างประเทศ คอืปรมิาณความต้องการเงนิตราต่างประเทศ ซึง่เกดิ
จากการใช้ช าระค่าสนิค่าและบรกิารที่ซือ้จากต่างประเทศ เพื่อลงทุนในต่างประเทศ และเพื่อ
เกง็ก าไรค่าเงนิ 

อุปทานของเงนิตราต่างประเทศ คอืปรมิาณเงนิตราต่างประเทศทีม่อียู่  ซึง่ไดม้าจาก
การรบัช าระหนี้ค่าสนิคา้และบรกิารทีข่ายใหช้าวต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศอุป
สงค์ต่อเงนิตราต่างประเทศ และอุปทานของเงนิตราต่างประเทศดงักล่าว เกดิจากการคา้และ
การลงทุนกบัต่างประเทศต้องใช้เงนิสกุลที่ผู้รบัยนิดรีบั จงึต้องมกีารแลกเปลี่ยนหรอืซื้อขาย
เพื่อใหไ้ดเ้งนิสกุลทีต่อ้งการ 

ในกรณีที่ใช้ระบบอตัราแลกเปลี่ยนลอยตวัที่องิค่ากบัเงนิสกุลอื่น อตัราแลกเปลี่ยน
นัน้ก็ต้องใกล้เคยีงกบัอตัราแลกเปลี่ยนที่ถูกก าหนดโดยอุปสงค์ต่อเงนิตราต่างประเทศและ
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อุปทานของเงนิตราต่างประเทศด้วย มฉิะนัน้อตัราแลกเปลี่ยนที่ก าหนด ก็ต้องเปลี่ยนไปใน
ทีสุ่ด 

ประเภทของอตัราแลกเปลีย่นม ี2 ประเภท คอื 

 1)   อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงในช่วงแคบ 
ใกล้เคียงกับอัตราที่ก าหนดไว้ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบการเงนิที่ใช้มาตรา
ทองค า และระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

อตัราแลกเปลี่ยนแบบคงที่มขี้อดทีี่ส าคญัคอื ไม่มคีวามเสี่ยงของอตัราแลกเปลี่ยน
หรอืมคีวามเสีย่งต ่ามาก ท าใหไ้มม่คี่าใชจ้า่ยในการบรหิารความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่น 

2)   อตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวั เป็นอตัราแลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
ตามการเปลีย่นแปลงของอุปสงคต่์อเงนิตราต่างประเทศ และอุปทานของเงนิตราต่างประเทศ 
ดงันัน้รฐับาลประเทศต่างๆ จงึใช้อตัราแลกเปลี่ยนลอยตวัแบบมกีารจดัการ โดยให้ธนาคารกลาง
เขา้แทรกแซง เมือ่อตัราแลกเปลีย่นลดลงมากหรอืเพิม่ขึน้มาก หรอืผนัผวนมากตดิต่อกนัหลายวนั 

อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวมีข้อเสียที่ส าคัญคือ ท าให้มีความเสี่ยงของอัตรา
แลกเปลีย่นสงู ซึง่จะลดความเสีย่งน้ีดว้ยการท าสญัญาซือ้-ขายล่วงหน้า 
 
    กิจกรรมการเรียนท่ี  6  

อธบิายประเภทของอตัราแลกเปลีย่นในระบบการเงนิทีก่ าหนดค่าเงนิเทยีบค่ากบั 
    ตะกรา้เงนิ 

 
13.9    ดลุการช าระเงิน  

ดุลการช าระเงนิ  เป็นการบนัทกึจ านวนเงนิตราต่างประเทศทีป่ระเทศไดร้บัและจ่าย
ในช่วงเวลาหนึ่ง ประกอบดว้ยบญัชใีหญ่ 3 บญัช ีคอื 

1)  บัญชีเงินเดินสะพัด เป็นบัญชีที่แสดงถึงรายได้และรายจ่ายของประเทศ  
ประกอบดว้ยบญัชยีอ่ย 3 ประเภท คอื 

      ก)   ดุลการค้าและดุลบรกิาร ซึ่งแสดงจ านวนเงนิที่ได้รบัจากการขายสนิค้า
และบรกิารให้ชาวต่างประเทศ และจ านวนเงนิที่จ่าย ส าหรบัการซื้อสินค้าและบรกิารจาก
ต่างประเทศ ผลต่างของรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเรยีกว่ายอดดุล 
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      ข)   บญัชเีงนิบรจิาค ซึง่แสดงจ านวนเงนิโอนและเงนิบรจิาคระหว่างประเทศ 
      ค)   บัญชีรายได้สุทธิจากต่างประเทศ เป็นรายได้จากการไปท างานใน

ต่างประเทศ และส่งรายไดเ้หล่านัน้กลบัมาใหพ้ีน้่องในประเทศของตน เมื่อน ารายไดข้องคนทัง้
ประเทศหกัดว้ยรายไดข้องชาวต่างประเทศที่ส่งกลบัไปประเทศของเขา จะไดเ้ป็นรายไดสุ้ทธิ
จากต่างประเทศ 

2)   บญัชเีงนิทุนเคลื่อนยา้ย เป็นบญัชทีีแ่สดงถงึจ านวนเงนิลงทุน เงนิกู้ยมื และเงนิ
ฝากทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ของชาวต่างประเทศที่เขา้มาลงทุนในประเทศ และเงนิทุนที่คน
ของประเทศส่งไปต่างประเทศ รวมทัง้เงนิทุนทีช่าวต่างประเทศ น ากลบัไปลงทุนในประเทศอื่น 
ผลต่างของจ านวนเงนิทีไ่หลเขา้และไหลออก จะเป็นจ านวนเงนิทุนเคลื่อนยา้ยสุทธ ิ

3)   บญัชเีงนิทุนส ารองระหว่างประเทศ ทุนส ารองระหว่างประเทศเป็นทรพัยส์นิที่
สามารถใชช้ าระหนี้ระหว่างประเทศได ้ซึง่ไดแ้ก่ทองค า เงนิตราต่างประเทศ และสทิธพิเิศษใน
การถอนเงนิ (Special Drawing Rights---SDR’S) ดงันัน้ประเทศต่างๆ จงึมทีุนส ารองระหว่าง
ประเทศไว้เพื่อรกัษาเสถยีรภาพของค่าเงนิของประเทศ มูลค่าทุนส ารองระหว่างประเทศ จะ
เปลี่ยนแปลงตามผลการเปลี่ยนแปลงใน 2 บญัชแีรก กล่าวคอื ถ้าจ านวนเงนิที่ได้รบัจาก 2 
บญัชแีรกสูงกว่าจ านวนเงนิทีจ่่าย ทีเ่รยีกว่าดุลการช าระเงนิเกนิดุล ทุนส ารองระหว่างประเทศ
จะเพิ่มขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าจ านวนเงนิที่รบัจาก 2 บญัชี แรกต ่ากว่าจ านวนเงนิที่จ่าย ที่
เรยีกว่าดุลการช าระเงนิขาดดุล ทุนส ารองระหว่างประเทศจะลดลง 
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สรปุ ลกัษณะของดุลการช าระเงนิ 

 
13.10   การแก้ไขปัญหาดลุการช าระเงิน  

ดุลการช าระเงนิ จะมลีกัษณะสมดุลและไม่สมดุล ดุลการช าระเงนิสมดุล จะเป็น
ลกัษณะที่จ านวนเงนิตราต่างประเทศที่ได้รบัเท่ากบัจ านวนเงนิที่จ่าย เป็นกรณีที่ไม่มปีญัหา
และค่าเงนิจะมเีสถยีรภาพ 

ส าหรบัดุลการช าระเงินไม่สมดุลจะเป็นกรณีที่มีปญัหาเกิดขึ้นตามมา แบ่งได้ 2 
ลกัษณะ 
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1)   ดุลการช าระเงนิเกนิดุล เป็นกรณีที่จ านวนเงนิตราต่างประเทศที่ได้รบัมากกว่า
จ านวนเงนิที่จ่าย จะเกดิปญัหาค่าเงนิของประเทศสูงขึน้ ท าให้ส่งสนิคา้ออกไดน้้อยลงตามมา 
การแกไ้ขปญัหาน้ี ประเทศส่วนใหญ่จะท าโดยส่งเสรมิใหค้นในประเทศไปลงทุนในต่างประเทศ 

2)   ดุลการช าระเงนิขาดดุล เป็นกรณีที่จ านวนเงนิตราต่างประเทศทีไ่ดร้บัน้อยกว่า
จ านวนเงนิทีจ่า่ย จะเกดิปญัหาการลดลงของทุนส ารองระหว่างประเทศ ท าใหช้าวต่างประเทศ
ขาดความเชื่อมัน่ต่อค่าเงนิ จะเกิดปญัหาในการสัง่สนิค้าเข้าที่จ าเป็นและการไหลออกของ
เงนิทุนทีต่ามมา 

ในกรณขีองระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัแบบมกีารจดัการ ทีใ่ชใ้นประเทศส่วน
ใหญ่  ปญัหาการขาดดุลการช าระเงนิจะหมดไปดว้ยวธิกีาร 2 วธิดีงันี้ 

 ก)    การปรบัตวัที่เกิดขึ้นเองจากการเสื่อมค่าของเงนิ ตวัอย่างเช่น เดมิอตัรา
แลกเปลีย่นอยู่ที ่35 บาทต่อ 1 ดอลลาร ์เมื่อดุลการช าระเงนิขาดดุล จ านวนเงนิตราต่างประเทศ  
ที่เคยได้รบัน้อยกว่าจ านวนเงนิที่จะต้องจ่าย อตัราแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็น 37 บาทต่อ 1 
ดอลลาร ์จะท าใหม้ลูค่าการส่งออกเพิม่ขึน้ และมลูค่าการน าเขา้ลดลง ดว้ยเหตุผลดงันี้ 

 เมื่ออตัราแลกเปลี่ยนเป็น 37 บาทต่อ 1 ดอลลาร์ ท าให้สนิค้าออกของ
ประเทศถูกลง  เพราะใช้เงนิดอลลารน้์อยลง ในการซื้อสนิค้าจากประเทศไทยในปรมิาณเท่า
เดมิ ท าใหป้รมิาณส่งออกมากขึน้ และมลูค่าการส่งออกจะเพิม่ขึน้ ในขณะเดยีวกนัการเสื่อมค่า
ของเงนิบาท จะท าใหส้นิค้าเขา้จากต่างประเทศแพงขึน้ เพราะต้องใชเ้งนิบาทจ านวนมากขึน้
ในการซือ้สนิคา้จากต่างประเทศปรมิาณเท่าเดมิ มลูค่าการน าเขา้จงึลดลง ดุลการคา้ที่ขาดดุล 
จะหายไปและอาจมดีุลการคา้เกนิดุล ซึ่งจะท าให้ดุลการช าระเงนิทีข่าดดุล กลบัสู่สภาพสมดุล
ได ้

 ข)   การใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบเข้มงวด เป็นการใช้นโยบายการเงนิแบบ
เขม้งวด หรอืนโยบายการคลงัแบบเขม้งวด หรอืทัง้ 2 อยา่ง 

 การใชน้โยบายการเงนิแบบเขม้งวด ด้วยการลดปรมิาณเงนิ ลดความสามารถ
ในการให้สนิเชื่อของสถาบนัการเงนิหรอืเพิ่มอัตราดอกเบี้ย จะท าให้อุปสงค์รวมลดลงและ
รายได้ประชาชาตลิดลงหลายเท่า จากการท างานของตวัทวีท าให้เกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย 
การสัง่สนิคา้เขา้จะลดลง การขาดดุลการคา้และดุลการช าระเงนิจะลดลง 

 การใชน้โยบายการคลงัแบบเขม้งวดดว้ยการลดการใชจ้่ายของรฐับาล หรอื
เพิม่การเกบ็ภาษ ีหรอืใชง้บประมาณเกนิดุล จะท าใหร้ายไดป้ระชาชาตลิดลงหลายเท่าจากการ
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ท างานของตัวทวี ท าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย การสัง่สินค้าเข้าจะลดลง การขาด
ดุลการคา้และดุลการช าระเงนิจะลดลง 

 ดงันัน้ในการแก้ปญัหาดุลการช าระเงนิในกรณีที่ใช้ระบบอตัราแลกเปลี่ยน
ลอยตวัแบบมกีารจดัการดงัเช่นในปจัจุบนั รฐับาลต้องประเมนิผลจากการปรบัตวัทีเ่กดิขึน้เอง
ก่อน ก่อนใชน้โยบายเศรษฐกจิแบบเขม้งวด เพราะถ้าไม่สนใจผลจากการปรบัตวัทีเ่กดิขึน้เอง 
อาจใชน้โยบายเศรษฐกจิแบบเขม้งวดที่รุนแรงเกนิไป ท าใหเ้ศรษฐกจิถดถอยรุนแรง และการ
ฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง และการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจช้า ประชาชนได้รบัความ
เดอืดรอ้นมากเกนิไป 
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อภปิราย ความจ าเป็นในการแกป้ญัหาดุลการช าระเงนิเกนิดุล 
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แบบฝีกหดัท้ายบท 

เมือ่ศกึษาเรือ่งเศรษฐกจิระหว่างประเทศแลว้ จะสามารถอธบิายค าถามต่อไปนี้ได้ 

1.  จงสรุปสาเหตุทีท่ าใหต้้นทุนในการผลติสนิคา้ชนิดเดยีวกนัของแต่ละประเทศไม่
เท่ากนั 

2. อธบิายสาเหตุทีป่ระเทศต่างๆ ด าเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนั 

3. มาตรการทีใ่ชใ้นการด าเนินนโยบายการคา้แบบคุม้กนั 

4. ขอ้เสยีทีส่ าคญัของระบบอตัราแลกเปลีย่นแบบลอยตวัคอือะไร? และจะแก้ไขได้
อยา่งไร? 

5. วเิคราะหส์าเหตุทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยไม่ใช้ระบบอตัราแลกเปลีย่นลอยตวั
แบบมกีารจดัการ ตัง้แต่ยกเลกิระบบกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ 

6. จงสรุปความส าคญัของตลาดเงนิระหว่างประเทศต่อธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
ไทย 

7. ตลาดทุนทีร่ฐับาลสามารถกูย้มืเป็นเงนิดอลลาร ์ไดแ้ก่ตลาดใดบา้ง 

8. ในระบบการเงนิที่ก าหนดค่าเงนิเทยีบค่ากบัตะกร้าเงนิเป็นระบบการเงนิที่ใช้
อตัราแลกเปลีย่นแบบใด? 

9. เมือ่ดุลการช าระเงนิขาดดุล จะท าใหเ้กดิปญัหาใด? 

10. เมือ่ดุลการช าระเงนิเกนิดุล จะท าใหเ้กดิปญัหาใด? 


