
 

บทที่ 3 
ทฤษฎีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 

 

 ในบทที่แลวเราไดพิจารณาแบบจําลองงาย ๆ ในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมี
ความสัมพันธกับความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศ แตในบทนี้เราจะ
พิจารณาทฤษฎีด้ังเดิมซึ่งอาศัยกระแสของสินคาและความเสมอภาคของอํานาจซื้อในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระยะยาว และวิเคราะหทฤษฎีการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนสมัยใหมที่เนนความสําคัญของตลาดทุนและเงินทุนไหลเขาออกระหวางประเทศ 
รวมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในระยะสั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกวาระดับ
ดุลยภาพระยะยาว (overshooting) นอกจากนั้นยังวิเคราะหบทบาทของการคาดคะเนที่มีผลตอ

การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน ดังน้ันเราสามารถอธิบายทฤษฎีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 3 วิธี 
คือ วิธีแรก ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อ (Purchasing Power Parity Theory)  วิธีที่สอง 

เปน วิธีทางการเงิน  (the Monetary Approach) และวิธีที่สามเปนวิธีทางสินทรัพยทางการเงิน 

(the Portfolio Balance Approach)  

 
1.  ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อ  
      (the Purchasing Power Parity Theory : PPP Theory) 
 ทฤษฎี PPP ไดถูกนํามาใชอธิบายพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนจริง (actual 

exchange rate) ตั้งแตป ค.ศ. 1973 เปนตนมา ในระยะยาวราคาสินคาเปรียบเทียบของ 2 

ประเทศเปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่สําคัญมาก หรือกลาวอีกนัยหน่ึง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศจะสะทอนใหเห็นอํานาจซื้อเปรียบเทียบของเงิน 2 สกุล ซึ่ง
เราเรียกวา ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อ ทฤษฎีนี้สามารถใชพยากรณอัตราแลกเปลี่ยน
ในระยะยาว และใชพยากรณระดับที่คาของเงินตราควรจะเปนภายใตระบบ managed floating 

exchange rate 

 ทฤษฎี PPP เปนทฤษฎีที่ตองการอธิบายดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยน โดยแสดง

วิธีคํานวณหาดุลยภาพอัตราแลกเปลี่ยนวิธีลัด เม่ือประเทศมีดุลการชําระเงินไมสมดุล ความ
จําเปนที่จะตองมีการคํานวณเกิดขึ้น เพราะประเทศตาง ๆ ไมมีความรูวาอุปสงคและอุปทานของ
เงินตราตางประเทศมีรูปรางที่แนนอนอยางไร ทฤษฎีนี้ไดรับแนวความคิดมากจากนัก
เศรษฐศาสตรชาวสวีเดนชื่อ Gustav Cassel ในทศวรรษ 1920 ผูซึ่งกลาววาดวยจํานวนเงิน



เทากันควรซื้อสินคาชนิดเดียวกันไดจํานวนเทากันในประเทศตาง ๆ (หนวยเงินตราคิดเปน
เงินตราสกุลเดียวกัน) จากแนวความคิดนี้ทําใหนักทฤษฎีการเงิน เชน Marina Whitman (1975) 

ตั้งเปนกฎที่เรียกวา Law of One Price ของดุลยภาพตลาดที่มีการแขงขัน เม่ือไมคํานึงถึงคา

ขนสงและภาษีศุลกากร ตามกฎนี้กลาววาสินคาชนิดเดียวกันควรขายในราคาเดียวกันในทุก ๆ 
ประเทศ 
 ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อมี 2 แนวความคิด คือทฤษฎีความเสมอภาค
ของอํานาจซื้ออยางสมบูรณ (absolute PPP) และทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อโดย

เปรียบเทียบ (relative PPP) 

 1.1  ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้ออยางสมบูรณ กลาววา ดุลยภาพของ
อัตราแลกเปลี่ยนเทากับอัตราสวนของระดับราคาสินคาของ 2 ประเทศ สมมติมีประเทศ 2 
ประเทศ คือ ประเทศ A และประเทศ B ดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ A คือ  

    BAA
PPS /   =

ในที่นี้ SA คืออัตราแลกเปลี่ยนระหวางเงินตรา 2 สกุล PA และ PB ก็คือระดับราคาสินคาใน

ประเทศ A และประเทศ B ตามลําดับ  

B

 ในรูปแบบดุลยภาพบางสวน (partial equilibrium model) ณ อัตราแลกเปลี่ยนใด

อัตราหนึ่ง (ไมวาจะเปนอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพหรือไม) ราคาสินคาในประเทศ A เทากับราคา

สินคาประเทศ B คูณดวยอัตราแลกเปลี่ยนหรือ PA = S. PB ตัวอยางเชนราคาสินคาของประเทศ 

B เทากับ 100 บาท และอัตราแลกเปลี่ยนคือ 25 บาทตอดอลลาร ราคาสินคาของประเทศ A จะ

เทากับ 2,500 บาท ความสัมพันธในลักษณะเชนนี้จะเปนอยูตลอดไปสําหรับสินคาที่ซื้อขายกัน
แตละชนิด ถาไมมีคาขนสงและขอกีดขวางทางการคา ซึ่งทําใหทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจ
ซื้ออยางสมบูรณเปนจริง 

B

 ตามความเปนจริงการคาระหวางประเทศมีขอกีดขวางมากมาย และมีคาใชจาย
เกี่ยวกับการขนสง นอกจากนั้นสินคาที่ซื้อขายกันก็มีหลายชนิด ทําใหเกิดปญหาในการเลือกใช
ระดับราคาที่เทากันของ 2 ประเทศ และสินคาบางชนิดเปนสินคาที่ไมมีการแลกเปลี่ยนระหวาง
ประเทศ (non-traded goods) เชนการตัดผม ซึ่งเปนบริการที่ไมมีการแลกเปลี่ยนระหวาง

ประเทศ สินคาเหลานี้ จึงไมมีความสัมพันธทางดานราคาระหวางประเทศตาง ๆ ฉะน้ัน 
ความสัมพันธระหวางราคาสินคาของประเทศตาง ๆ ดังกลาวมาแลวขางตน จึงไมเปนจริงเสมอ 
เราจึงไมสามารถใชสมการ SA = PA/ PB ในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ B
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 เม่ือใช Law of One Price สนับสนุนทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้ออยาง

สมบูรณ เราจะหมายถึงระดับราคาสินคาชนิดหนึ่ง แตเม่ือเราขยายเปนระดับราคาสินคาหลาย
ชนิดของประเทศหนึ่งเทากับของอีกประเทศหนึ่ง ขอความนี้ไมเปนจริง เพราะประการแรกราคา
สินคาหลายชนิดอาจจะไมเทากันในทุกประเทศ ถึงแมสินคาเหลานั้นจะมีลักษณะเหมือนกันแต
ราคาตางกัน ประการที่สอง การใชตัวถวงน้ําหนักระดับราคาในแตละประเทศตางกัน ทําใหเกิด
ความแตกตางระหวางระดับราคา ถึงแมวา Law of One Price ของสินคาแตละชนิดจะเปนจริง 

 1.2  ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อโดยเปรียบเทียบ กลาววาการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในชวงเวลาหนึ่งเทากับการเปลี่ยนแปลงระดับราคาของสอง
ประเทศในเวลาเดียวกัน ฉะนั้นดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนคือ 
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ระดับราคาของประเทศ B ในปที่ t และปฐานตามลําดับ เราจะเห็นวาตามทฤษฎี PPP โดย

เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตัวตามความแตกตางของภาวะเงินเฟอของ 2 ประเทศ ซึ่ง
สามารถเขียนเปนสูตรดังน้ี     *P   -  P      S ΔΔ %%%Δ = โดย  S Δ%   คือการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเปนรอยละ  P Δ% และ *P Δ%  คืออัตราเงินเฟอภายในประเทศและ
ตางประเทศตามลําดับ  ตัวอยางเชน ถาระดับราคาสินคาของประเทศ A สูงขึ้น 50% แสดงวามี

ภาวะเงินเฟอเกิดขึ้นในประเทศ A อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพของประเทศ A ควรจะสูงกวาอัตรา

แลกเปลี่ยนปจจุบัน 50% ตามอัตราเงินเฟอ นั่นคือเงินตราของประเทศ A เสื่อมคาลง 50% เม่ือ

เทียบกับเงินตราของประเทศ B เราสามารถอธิบายไดดวยรูปที่ 11 
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 จากรูป เสน Dm คือเสนอุปสงคสินคาเขาของประเทศ A 

   เสน Sm คือเสนอุปทานสินคาเขาของประเทศ A ซึ่งก็คืออุปทาน

สินคาออกของประเทศ B นั่นเอง 

   เสน DX คือเสนอุปสงคสินคาเขาของประเทศ B ที่มีตอสินคาออกของ

ประเทศ A 

   เสน SX คือเสนอุปทานสินคาออกของประเทศ A 

 ดุลยภาพของตลาดกอนมีภาวะเงินเฟออยูที่จุด E ถาประเทศ A มีภาวะเงินเฟอ จะ

ทําใหระดับราคาในประเทศ A สูงขึ้น ทําใหความตองการสินคาเขาเพิ่มขึ้น เสน Dm จะเคลื่อน

เปน D/
m ราคาสินคาเขาจะสูงจาก P1 เปน P2 สําหรับสินคาออก เม่ือมีภาวะเงินเฟอพอคาสงออก

จะไดรับคาสินคาเพิ่มขึ้น (ตนทุนสูงขึ้น) ทําใหเสน  SX เคลื่อนขึ้นไปขางบนเปน S/
X ราคา

สินคาออกจะเพิ่มขึ้นจาก P3 เปน P4 แตขณะที่มีภาวะเงินเฟอดุลยภาพของตลาดของสินคาทั้ง 2 

ชนิดจะอยูที่ G ถาอัตราแลกเปลี่ยนยังคงเดิม ดุลการชําระเงินของประเทศ A จะขาดดุล ฉะนั้น 

ประเทศ A จะแกไขปญหาดุลการชําระเงินขาดดุลเม่ือมีภาวะเงินเฟอ โดยเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยน

ในสัดสวนเดียวกับภาวะเงินเฟอ ทําใหเสนอุปสงคของสินคาเขาและเสนอุปทานของสินคาออก
ของประเทศ  A เคลื่ อนกลับไปเปนเสนเดิม  ดุลยภาพของตลาดจะอยูที่ จุด  E ทําให

ดุลการชําระเงินของประเทศ A สมดุลอีกครั้งหน่ึง ขอสังเกตสินคาที่ไมไดซื้อขายระหวางประเทศ 

(non-traded goods) ที่มีอยูจะไมมีผลตอขอสรุปดังกลาว 

 ปญหาที่คลายกับที่กลาวมาแลวไดเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 1  สงครามทําให
การคาระหวางประเทศคูสงครามไดรับผลกระทบกระเทือน และในที่สุดก็ไมมีการคาเกิดขึ้น 
จนกระทั่งสงครามยุติลงจึงมีการคาระหวางประเทศเกิดขึ้นใหม ซึ่งทําใหประเทศตองสรางอัตรา
แลกเปลี่ยนใหม บางประเทศคิดวาตนควรกลับไปใชอัตราแลกเปลี่ยนเดิมกอนสงคราม แต
ปรากฏวาอัตราแลกเปลี่ยนเดิมไมเหมาะสม เพราะหลายประเทศมีภาวะเงินเฟอเกิดขึ้น Cassel 

จึงเสนอใหปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหมตามภาวะเงินเฟอ โดยใชสูตรอัตราแลกเปลี่ยนใหมตาม
ภาวะเงินเฟอโดยใชสูตรอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพตามทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อโดย
เปรียบเทียบ 
 ในปจจุบันนี้ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อโดยเปรียบเทียบไมเปนจริง เพราะ
ตัวแปรทางดานการเงินมีผลตออัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น เทคโนโลยี รสนิยม ระดับการจาง
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งาน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในการคาระหวางประเทศ รวมทั้งมีการเคลื่อนยายเงินทุน มีขอกีด
ขวางทางการคามากมาย สิ่งเหลานี้มีผลตออัตราแลกเปลี่ยน แตอยางไรก็ตามในระยะยาว (long-

run) ตัวแปรทางการเงินจะเปนกลาง (neutral) ฉะนั้น ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อจะ

เปนจริงในระยะยาว 
 

2.  วิธีทางการเงิน (Monetary Approach) 
 ทฤษฎีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนตามแนวคิดของ PPP ที่ไดกลาวมาแลวเกี่ยวของกับ
การแสวงหาผลประโยชนจากสินคา และไมไดกลาวถึงการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ และ
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเคลื่อนยายทุนจํานวนมาก และตลาดเงินเจริญเติบโตอยาง
มาก ในกรณีดังกลาวนักเก็งกําไรมีแนวโนมที่จะเคลื่อนยายเงินระหวางสกุลตางๆ ขึ้นอยูกับการ
คาดคะเนอัตราผลตอบแทนของเงินตราสกุลหน่ึงเทียบกับสกุลอ่ืน สิ่งที่ประชาชนคาดคะเนวาจะ
เกิดอะไรขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนจะมีบทบาทสําคัญในการพิจารณาสกุลเงินที่จะซ้ือและขาย 

 แบบจําลองทางการเงินที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนมีอยู 3 แบบคือ 

แบบจําลอง flexible price, sticky price และ real interest rate differential 

 ในการพิจารณาแบบจําลองทางการเงินในที่นี้เราสมมติวาพันธบัตรภายในประเทศและ
ตางประเทศทดแทนกันไดอยางสมบูรณ พันธบัตรทั้ง 2 ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ แสดงวา 
uncovered interest parity เปนจริงอยางตอเน่ือง นั่นก็คือนักลงทุนระหวางประเทศสามารถลงทุน
ในพันธบัตรภายในประเทศหรือตางประเทศจะมีความเสี่ยงและอายุไถถอนเทากัน ดังน้ันเขาจึง
สามารถเปลี่ยนการถือพันธบัตรชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งทันที ความแตกตางระหวางพันธบัตรทั้ง 
2 คือ เงินตราที่กําหนดมูลคาเปนคนละสกุล แตปจจัยที่นักลงทุนคํานึงถึงในการพิจารณาวาควร
ซื้อพันธบัตรชนิดใด คืออัตราดอกเบี้ยเปรียบเทียบและการคาดคะเนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน 
ปจจัยทั้ง 2 นี้มีความสัมพันธกันดังนี้ 
    ES/    =    r  –   r* 
  โดย   ES/   คือ  อัตราการคาดคะเนการเสื่อมคาของเงินตราภายในประเทศ 
                       r   และ r*  คือ  อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศและตางประเทศตามลําดับ 
 สมการดังกลาวคือเง่ือนไขของ uncovered interest parity (UIP) เง่ือนไข UIP เปนจริง
ตลอดเวลา แสดงวาเงินทุนเคลื่อนยายอยางสมบูรณ 
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 แบบจําลอง flexible price, sticky price และ real interest rate differential  มีลักษณะที่

เหมือนกัน คือ อุปสงคและอุปทานของเงินเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน UIP 
เปนจริงตลอดเวลา นั่นคือ พันธบัตรภายในประเทศและตางประเทศมีความเสี่ยงเทากัน ดังน้ัน
อัตราการคาดคะเน ผลตอบแทนเทากัน  
 แบบจําลองทั้ง 3 มีความแตกตางกันดังน้ี แบบจําลอง flexible price ไดรวมบทบาทของ
ผลกระทบของการคาดคะเนภาวะเงินเฟอ ราคาทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจ (คาจาง ราคาสินคา 
หรืออัตราแลกเปลี่ยน) เคลื่อนไหวข้ึนและลงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แบบจําลอง sticky price 
ของ Rudiger Dornbusch (1976 a)2 กลาววาคาจางและราคาในระยะสั้นมีแนวโนมคงที่ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเทานั้นที่เปลี่ยนแปลงตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจ ในระยะ
ปานกลางถึงระยะยาวเทานั้นที่คาจางและราคาปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจ
และตัวแปรทางเศรษฐกิจ ในแบบจําลองของ Dornbusch ไมไดเกี่ยวของกับการคาดคะเนภาวะ
เงินเฟอแบบจําลอง real interest-rate differential ไดรวมบทบาทของการคาดคะเนภาวะเงินเฟอ
ของแบบจําลอง flexible price เขากับแบบจําลอง sticky price ของ Dornbusch 

 2.1  แบบจําลองทางการเงิน flexible price 
  แบบจําลองนี้พัฒนาจาก Frenkel (1976) Mussa (1976) และ Bilson (1978 a)3 และ
สมมติวา PPP เปนจริงตลอดเวลาอัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดโดยขบวนการที่ทําใหความตองการ
ถือเงินเทากับปริมาณเงินในแตละประเทศ ตามวิธีทางการเงิน ความตองการถือเงินขึ้นอยูกับ
ระดับรายไดที่แทจ ริงภายในประเทศ  ระดับราคาภายในประเทศ  และอัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศ ขณะที่ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นและรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น ถาระดับ
ราคาสูงขึ้น คนจะมีความตองการถือเงินมากขึ้น เพ่ือนํามาใชจายใหไดสินคาเทาเดิม สําหรับ
อัตราดอกเบี้ยซึ่งแสดงตนทุนคาเสียโอกาส (opportunity cost) ในการถือเงินถาอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
ความตองการถือเงินจะเพ่ิมขึ้น เพราะอัตราดอกเบี้ยไมเปนสิ่งจูงใจใหคนลงทุนซ้ือหลักทรัพย ถา
เหตุการณเปนตรงกันขามดังที่กลาวมาแลว คือ รายไดที่แทจริง และระดับราคาลดลง หรืออัตรา
ดอกเบี้ยสูงขึ้นจะทําใหความตองการถือเงินนอยลง  
  แบบจําลองทางการเงิน flexible price ที่มีขอสมมติวาระดับราคาทั้งหมดในระบบ
เศรษฐกิจเคลื่อนไหวไดเต็มที่ พันธบัตรภายในประเทศและตางประเทศทดแทนกันไดอยาง
สมบูรณ อธิบายวาการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินเปรียบเทียบ รายไดเปรียบเทียบและการ
คาดคะเนภาวะเงินเฟอเปรียบเทียบมีผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยน ประเทศที่มีอัตราความ
เจริญเติบโตของปริมาณเงินมากกวาตางประเทศจะมีการคาดคะเนภาวะเงินเฟอสูง ทําใหลด
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ความตองการที่จะถือเงินแตจะเพ่ิมการใชจายซื้อสินคา ระดับราคาภายในประเทศจะสูงขึ้น ทําให
คาของเงินเสื่อมคาเพื่อรักษาอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ ตัวอยางเชน ปริมาณเงินภายในประเทศ
เพ่ิมขึ้น 10% ทําใหระดับราคาเพิ่มขึ้น 10% เม่ือระดับราคาภายในประเทศสูงขึ้น อัตรา

แลกเปลี่ยนดุลยภาพตามทฤษฎี PPP จะเพิ่มขึ้น 10% นั่นคือคาของเงินเสื่อมคา (depreciation) 
10% ถารายไดภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหความตองการใชจายประจําวันเพ่ิมขึ้น ความ
ตองการถือเงินก็จะเพ่ิมขึ้น แตถาปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยคงที่ ความตองการถือเงินที่
เพ่ิมขึ้นน้ีจะตองมาจากระดับราคาสินคาภายในประเทศลดลง เม่ือราคาสินคาลดลง ทําใหคาของ
เงินแข็งคา (appreciation) ในทางตรงขามถารายไดของตางประเทศเพิ่มขึ้นจะทําใหราคา
ตางประเทศลดลง คาของเงินภายในประเทศจะเสื่อมคา 
  การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในรูปตัวเงินเกิดจากการคาดคะเนภาวะเงินเฟอสูงขึ้น 
การคาดคะเนภาวะเงินเฟอเพ่ิมขึ้นทําใหความตองการถือเงินลดลงและการใชจายซื้อสินคา
เพ่ิมขึ้น ซึ่งนําไปสูการเพิ่มขึ้นของระดับราคาสินคาภายในประเทศ เม่ือราคาสินคาสูงขึ้นคาของ
เงินจะเสื่อมคาตามทฤษฎี PPP 

 2.2  แบบจําลอง  Dornbusch sticky-price 
      ขอบกพรองประการหนึ่งของแบบจําลอง flexible price คือสมมติวา PPP เปนจริง

ตลอดเวลา และราคาสินคาเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามอัตราแลกเปลี่ยน ความจริงการ
เปลี่ยนแปลงราคาทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโดยผานเงื่อนไข PPP ดังน้ัน แบบจําลอง

ไมมีประโยชนในการอธิบายอัตราแลกเปลี่ยนมีการหางจาก PPP บทความของ Dornbusch ได

เสนอแบบจําลองทางการเงินที่สามารถอธิบายความหางของอัตราแลกเปลี่ยนจาก PPP อยาง

มากได 
      เบื้องหลังของแบบจําลอง sticky-price มีดังน้ี คือ ราคาในตลาดสินคา และคาจางใน

ตลาดแรงงาน ถูกกําหนดในตลาด sticky price และมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ ตลอดเวลา

ตอบสนองตอตัวแปรตางๆ เชนการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน ราคาและคาจาง แตราคาและคาจาง
จะตอตานแรงกดดันในทิศทางลดลง การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมสอดคลองกับการ
เคลื่อนไหวของราคา และอัตราแลกเปลี่ยนจะหางจาก PPP 

 การอธิบายแบบจําลองของ Dornbusch อยางงาย 
 ตามแบบจําลองของ Dornbusch ไดสมมติวาเง่ือนไข UIP เปนจริงในระยะยาวเทานั้น 

นั่นคือ ถาอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศต่ํากวาตางประเทศ คาของเงินภายในประเทศจะเสื่อมคา



ในอัตราเทากันเพ่ือชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํา เพราะมีการแสวงหาผลประโยชนจากผลตอบแทน
ที่คาดคะเนในตลาดทุน ในทางตรงกันขาม ราคาสินคาจะปรับตัวอยางชาๆ ตลอดเวลาตอการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายเศรษฐกิจบางสวน เพราะคาจางปรับตัวเปนชวงเวลาเทานั้น และ
บางสวนเกิดจากธุรกิจปรับราคาสูงขึ้นหรือลดลงชา ดังนั้นเราจึงมีราคา sticky 

 ในสถานการณด
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                              รูป 2 : แสดงแบบจําลองของ Dornbusch 



 สมมติ ณ เวลา t1 รัฐบาลเพิ่มปริมาณเงินภายในประเทศอยางไมไดคาดคะเนมากอนจาก 

M1   เปน M2  ในระยะยาวทุกคนทราบวาระดับราคาจะเพิ่มขึ้นในสัดสวนเดียวกัน เชนปริมาณเงิน

เพ่ิม 20% ระดับราคาจะเพิ่ม 20%  ดังน้ันระดับราคาจะสูงขึ้นจาก P1  เปน P  และเงินตรา

ภายในประเทศเสื่อมคาในสัดสวนเดียวกัน ( 20% ) จาก S1  เปน S เพ่ือรักษาความเสมอภาคของ

อํานาจซื้อในระยะยาว 

 สําหรับในระยะสั้นแบบจําลองของ Dornbusch แสดงคําอธิบายในลักษณะ   ตางกัน 

ดังนี้ การที่ปริมาณเงินภายในประเทศเพิ่มขึ้นอยางไมไดคาดคิดมากอน และระดับราคา
ภายในประเทศในระยะสั้นคงที่อยูที่  P1 จะทําใหเกิดปริมาณเงินสวนเกิน (excess supply) คนจะ

ถือปริมาณเงินสวนเกินน้ีเม่ืออัตราดอกเบี้ยลดจาก r1  เปน  r2  เม่ืออัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ

ขณะน้ีต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยของโลก แสดงวานักเก็งกําไรจะคาดคะเนวาเงินตราภายในประเทศ
จะแข็งคาขึ้น ดวยเหตุผลนี้ ณ เวลา t1 เงินตราภายในประเทศจะเสื่อมคาจาก  S1  เปน S2 ซึ่งเลย

ดุลยภาพในระยะยาว (S ) อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นมากเกินไป (overshoot) เพราะคาเงินเสื่อมคา

มากกวา 20% ทําใหมีการคาดคะเนวาคาเงินจะแข็งคาเพื่อชดเชยกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตร

ภายในประเทศที่ลดต่ําลง 

 หลังจากที่มีการตอบสนองของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยตอการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณเงิน จะมีพลังที่ทําใหระบบเศรษฐกิจเคลื่อนไปสูดุลยภาพระยะยาว ผลของอัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศที่ลดลง และเงินตราภายในประเทศเสื่อมคา จะทําใหความตองการสินคา
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่สมมติวาผลผลิตคงที่เม่ือมีความตองการสินคาภายในประเทศ
สวนเกิน จะทําใหระดับราคาภายในประเทศสูงขึ้นจาก P1 และความตองการสินคาภายในประเทศ

ของชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคาจาก S2  เปน S  ในเวลาเดียวกัน 

ระดับราคาภายในประเทศที่สูงขึ้นทําใหความตองการถือเงินภายในประเทศเพิ่มขึ้น และอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศสูงขึ้น เพ่ือทําใหตลาดเงินมีดุลยภาพระดับราคาภายในสูงขึ้นจาก P1 เปน  

P  ในสัดสวนเดียวกับปริมาณเงินที่เพ่ิมและอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคาจาก S2 เปน S   ซึ่งสอดคลอง

กับ PPP ในระหวางที่อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศสูงขึ้นจาก r2  เขาสูระดับเดิม r1 เพราะระดับ

ราคาที่สูงขึ้นทําใหความตองการถือเงินสูงขึ้น ดังน้ันจะไมมีการคาดคะเนการแข็งคาของเงินหรือ
เสื่อมคาของเงินตราภายในประเทศ 
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 2.3  แบบจําลอง real interest – rate differential 
  แบบจําลองนี้เปนแนวคิดของ Jeffrey A. Frankel ผูซึ่งไดรวมแบบจําลอง flexible – 

price และ sticky – price เขาดวยกัน 

  ในระยะยาว ดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดโดยปริมาณเงินเปรียบเทียบ 
รายไดเปรียบเทียบ และการคาดคะเนภาวะเงินเฟอเปรียบเทียบ ซึ่งคลายกับแนวคิดของ 
Frenkel ตามแบบจําลอง flexible price ระยะสั้น แตสําหรับดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนใน

ระยะสั้นถูกกําหนดดวยปริมาณเงินเปรียบเทียบ รายไดเปรียบเทียบการคาดคะเนภาวะเงินเฟอ
เปรียบเทียบ และอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเปรียบเทียบตามแบบจําลองนี้ ถาอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงไมไดดุลยภาพ อัตราแลกเปลี่ยนจะหางจากอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพระยะยาว ถาอัตรา
ดอกเบี้ยที่แทจริงภายในประเทศต่ํากวาตางประเทศ ดังน้ันอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของเงินตรา
ภายในประเทศจะมีคาต่ําเกินไป (undervalued) เม่ือเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพระยะ

ยาว ก็จะมีการคาดคะเนการแข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของเงินตราภายในประเทศ
ชดเชย 
 

3.  วิธีทางสินทรัพยทางการเงิน (The Portfolio-Balance Approach) 
 วิธีทางการเงินไมสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลสําคัญ ๆ 
ในชวงที่มีการใชอัตราแลกเปลี่ยนเสรี (ตั้งแต ค.ศ. 1973) และเปนวิธีที่ศึกษาการกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนในระยะยาว  นอกจากนั้น  วิธีทางการเงินสมมติว าสินทรัพยทางการเงิน
ภายในประเทศและตางประเทศ (พันธบัตร) ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ในความเปนจริง
พันธบัตรภายในประเทศและตางประเทศทดแทนกันไมสมบูรณ ฉะนั้น วิธีทางการเงินก็ไม
สามารถอธิบายได จะตองใชวิธีทางสินทรัพยทางการเงิน (The Portfolio-Balance Approach) 

ซึ่งกลาววาอัตราแลกเปลี่ยนถูกกําหนดโดยขบวนการที่ทําใหอุปสงคและอุปทานของสินทรัพย
ทางการเงินเทากันในแตละประเทศ 
 แบบจําลองนี้พัฒนามาจากแนวคิดของ William Branson (1976, 1977, 1984) และ 

Pennti Kouri (1976) และตอมา Maurice Obstfeld (1980) Girton and Henderson (1977) และ 

Allen and Kenen (1980) ไดขยายแบบจําลองในทิศทางที่ตางกัน แบบจําลองที่พิจารณาในที่นี้

อาศัยแนวคิดของ Branson (1976) และ Kouri (1976) ซึ่งเปนแบบจําลองสินทรัพยทางการเงิน

อยางงาย เพราะแบบจําลองนี้ไดใชขอสมมติของการคาดคะเนอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ (static) 

นั่นคือไมมีการคาดคะเนการเปลี่ยนคาของอัตราแลกเปลี่ยน 



 ในการวิเคราะหแบบจําลองเราสมมติวาราคาและผลผลิตภายในประเทศคงที่ แสดงวาเรา
เนนการวิเคราะหการสะสมหรือไมสะสมสินทรัพยตางประเทศที่เกิดจากความไมไดดุลยภาพของ
บัญชีเดินสะพัดตามหลังการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตออัตราแลกเปลี่ยน บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 
หมายความวาประเทศกําลังสะสมสิทธิเรียกรอง (claims) กับสวนอ่ืน ๆ ของโลก ดังที่แสดงโดย

การเพิ่มการถือสินทรัพยตางประเทศ การขาดดุลการชําระเงินทําใหมีการลดการถือพันธบัตร
ตางประเทศ การอธิบายการเปลี่ยนแปลงตามแบบจําลองแสดงดวยรูปภาพดังตอไปน้ี 
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                              รูป 3 : แสดงแบบจําลองของ Dornbusch 

 

 สมมติเจาหนาที่ทางการเงินดําเนินการตามนโยบายการเงิน โดยวิธี OMO (open market 

operation), FXO (foreign exchange operation) หรือ SFXO (sterilized foreign exchange 

operation) ซ่ึงการกระทําดังกลาวทําใหสินทรัพยที่ประชาชนถือใน portfolio เปลี่ยนแปลงทําให

มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทํา
ใหมีผลกระทบตอผลผลิต และบัญชีเดินสะพัด บัญชีเดินสะพัดเกินดุลหรือขาดดุล ทําใหมีการ
สะสมหรือไมสะสมสินทรัพยตางประเทศ และสิ่งน้ีทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยที่ประชาชน
ถือใน portfolio ตอไปพรอมกับอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยตอไปจนกระทั่งเขาสูดุลยภาพ

ระยะยาว 
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4.  สรุป 
 ทฤษฎีการกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนมีอยู 3 วิธี วิธีแรก คือ  ทฤษฎีความเสมอภาคของ
อํานาจซื้อ (purchasing power parity theory : PPP theory) เปนทฤษฎีที่ใชคํานวณหาดุลยภาพ

อัตราแลกเปลี่ยนมีอยู 2 แนวความคิด คือ วิธีที่หนึ่งคือทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้ออยาง
สมบูรณ ซึ่งกลาววาดุลยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเทากับราคาเปรียบเทียบใน 2 ประเทศ และ
ทฤษฎีความเสมอภาคของอํานาจซื้อโดยเปรียบเทียบ ซึ่งกลาววา รอยละของการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเทากับผลตางของอัตราเงินเฟอภายในประเทศและตางประเทศ วิธีที่สอง 
คือวิธีทางการเงิน ซึ่งมีขอสมมติวาพันธบัตรภายในประเทศและตางประเทศทดแทนกันไดอยาง
สมบูรณ แบบจําลองทางการเงินที่ใชอธิบายพฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนมีอยู 3 แบบคือ 
แบบจําลอง flexible price ตามแบบจําลองนี้ UIP เปนจริงตลอดเวลา ดุลยภาพของ อัตรา

แลกเปลี่ยนขึ้นอยูกับปริมาณเงินเปรียบเทียบรายไดเปรียบเทียบ และการคาดคะเนเงินเฟอ
เปรียบเทียบ แบบจําลองที่สอง คือ Dornbusch sticky – price ตามแบบจําลองนี้มีขอสมมติวา 

UIP เปนจริงในระยะยาว ในระยะสั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมากเกินไปหรือเกิด 

overshooting ทําใหมีการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในทิศทางตรงกันขาม 

ตัวอยางเชน ปริมาณเงินในประเทศเพิ่มขึ้น 20% ทําใหคาของเงินเสื่อมคามากกวา 20% ทําใหมี

การคาดคะเนการแข็งคาของเงินตามมา แบบจําลองที่สามคือ real interest rate differential ซึ่ง

เปนการรวมแบบจําลองของ flexible price และ sticky price เขาดวยกน 
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