
 

บทที่ 4 
ดุลการชาํระเงิน 

 
 

 เปาหมายที่สําคัญเปาหมายหนึ่งของรัฐบาลจะเปนการรักษาความสมดุลของ
ดุลการชําระเงิน ถาระบบเศรษฐกิจมีความไมสมดุลของดุลการชําระเงิน รัฐบาลตองหาทางแกไข
ปญหาดุลการชําระเงิน ดังน้ัน รัฐบาลตองทราบรายละเอียดของบัญชีดุลการชําระเงิน ซึ่งในบทนี้
จะพิจารณาเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับดุลการชําระเงิน สวนประกอบของบัญชีดุลการชําระเงิน สาเหตุ
ของความไมสมดุลของดุลการชําระเงิน และปญหาดุลการชําราเงินของประเทศไทย 

  

1.  แนวความคิดเกี่ยวกับดุลการชําระเงิน 
เม่ือพูดถึงดุลการชําระเงิน จะเกิดความสับสนเกี่ยวกับความหมายของความไมสมดุล

ของดุลการชําระเงิน ซึ่งมีผูใหความหมายของดุลการชําระเงินที่แตกตางกัน 3 ประการ  
1.1  ดุลทางตลาด (a market balance) คือความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของ

เงินตราตางประเทศ 
1.2  ดุลทางแผนงาน (a programme balance) คือความสมดุลระหวาง hope และ 

desires 
1.3  ดุลทางบัญชี (an accounting balance) คือความสมดุลระหวางเครดิตและเดบิต 

(credits and debit) 

1.1 ดุลทางตลาด (a market balance) 
 ดุลการชําระเงินทางตลาดเปนตัวแบบหนึ่งของสถานการณที่กลาวในตลาดเงินตรา

ตางประเทศ ดุลการชําระเงินจะสมดุลเม่ืออุปสงคเทากับอุปทานของเงินตราตางประเทศ ณ 
ระดับอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่ง และอัตราแลกเปลี่ยนตาง ๆ ที่กําหนด แนวความคิดนี้เปน
แนวความคิดแบบ ex-ante ในการวิเคราะหตลาดเงินตราตางประเทศ โดยเนนผลของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตออุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศ อุปสงคของ
เงินตราตางประเทศเกิดขึ้นจากความตองการซื้อสินคาเขาและความตองการเงินตราตางประเทศ
เพ่ือไปลงทุนในตางประเทศ หรือสงไปชวยเหลือตางประเทศ ทางดานอุปทานเงินตรา
ตางประเทศเกิดจากรายไดจากการสงสินคาออกและเงินที่ไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ 
หรือเงินทุนตางประเทศที่เขามาลงทุนในประเทศ 
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 ดุลทางตลาดนี้ใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหนโยบายชําระเงินดีกวาดุลทางบัญชี 
เพราะดุลทางตลาดเปนเครื่องชี้ที่แนนอนวาดุลการชําระเงินของประเทศจะสมดุลหรือไม เม่ือ 
อุปสงคเงินตราตางประเทศเทากับอุปทานเงินตราตางประเทศ ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งจะ
แสดงใหเห็นวาการแลกเปลี่ยนอิสระ (autonomous transactions) ที่ตองการจายเงินตองเทากับ
การรับเงิน ดุลการชําระเงินจึงจะสมดุลหรือมีดุลยภาพ ถาอุปสงคและอุปทานเงินตราตางประเทศ
ไมเทากัน แสดงวาการจายเงินและการรับเงินไมเทากัน ดุลการชําระเงินไมสมดุล ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาการปรับดุลการชําระเงินที่ไมสมดุล ณ ระดับอัตราแลกเปลี่ยนน้ัน ๆ 

 นโยบายตาง ๆ ที่ใชในการแกไขปญหาดุลการชําระเงินที่ขาดดุลทางตลาดมีหลาย
ประเภท ประเภทแรกความตองการเงินตราตางประเทศ ณ อัตราแลกเปลี่ยนหนึ่งที่มีมากเกินไป 
จะสามารถขจัดใหหมดไปโดยการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งก็คือการใชนโยบายลดคา
ของเงิน ประเภทที่สอง ความตองการที่จะลดอุปสงคเงินตราตางประเทศที่มากเกินไป ณ อัตรา
แลกเปลี่ยนหนึ่ง จะกระทําไดโดยการขายทองคําหรือเงินตราตางประเทศที่เปนทุนสํารอง โดย
เจาหนาที่ทางการเงิน ประการที่สาม อุปทานเงินตราตางประเทศที่ไมเพียงพอจะถูกกระจายไปสู 
ผูซื้อ โดยการแบงปนการจัดสรร หรือการจํากัดการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ประการที่สี่ 
การลดอุปสงคเงินตราตางประเทศ อาจจะกระทําไดโดยใชนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
เพ่ือลดการหมุนเวียนของเงินและกระแสรายไดของประเทศ  ประการที่หา การลดความตองการ
เงินตราตางประเทศจะกระทําไดโดยการใชนโยบายการจํากัดทางการคา เชนตั้งขอกีดขวาง
สินคาเขาไวสูง  ประการที่หก  การเพิ่มอุปทานเงินตราตางประเทศกระทําไดโดยชักชวนให
ประเทศอ่ืนใชนโยบายการคาเสรีมากขึ้น 

 นโยบายประการแรกเปนการเพิ่มราคาสินคาเขา ทําใหปริมาณสินคาเขาลดลงและ
เปนการลดราคาสินคาออก ทําใหปริมาณสินคาออกเพิ่มขึ้น สําหรับนโยบายประการที่สี่ เปนการ
ลดรายไดที่เปนตัวเงินในระบบเศรษฐกิจ นโยบายทั้งสอง จึงไมเปนที่นิยม เพราะจะทําใหอัตรา
คาจางที่แทจริงลดลง นโยบายประการที่สองและสามเปนนโยบายทางการเงิน ซึ่งเปนที่ยอมรับ
ของนักการเมืองสวนมากและนักเศรษฐศาสตรการเมือง 

1.2 ดุลทางแผนงาน (a programme balance) 
 ดุลการชําระเงินทางแผนงานของประเทศใดประเทศหนึ่ง คือรายงานแหลงที่จะ

ไดรับเงินทุนตางประเทศ และการใชเงินทุนตางประเทศที่ไดคาดการณไวหรือวางแผนไวใน
อนาคตในระยะเวลาหนึ่งปหรือมากกวานั้น โดยการคํานวณจากการบริโภคและความตองการ
ลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งแผนงานที่อาศัยเงินทุนตางประเทศที่หามาไดชดเชยความตองการ
ทรัพยากรที่มีมากกวา หรือกลาวไดวาเปนการพยากรณความจําเปนและความตองการ (needs 
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and desires) เงินตราตางประเทศเพื่อรักษาระดับการบริโภคและการสะสมทุนภายในประเทศ 
ดุลการชําระเงินทางแผนงานเปนดุลทางบัญชีชนิดหนึ่งในอนาคต การขาดดุลและเกินดุลมีความ
หมายถึงผลตางระหวางความจําเปนและความตองการเงินตราตางประเทศ (สินคาเขา) และ
จํานวนเงินตราตางประเทศที่คาดวาจะหาไดจากแหลงตางๆ ทั้งหมด (สินคาออกและการลงทุน
จากตางประเทศ เปนตน) 

ทุกประเทศไมสามารถคํ านวณดุลการชํ าระ เงินทางแผนงานอย างสมบู รณ 
ดุลการชําระเงินทางแผนงานนี้ใชเปนกลไกในการพัฒนาประเทศสําหรับการวางแผนเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ฉะนั้น ดุลการชําระเงินตามแนวความคิดนี้จึงมีประโยชนตอ
ประเทศที่อาศัยเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เพราะในรายงานจะแสดงจํานวนเงินชวยเหลือที่
ตองการพรอมกับระยะเวลาดวย ในปจจุบันดุลการชําระเงินนี้มีประโยชนเฉพาะประเทศกําลัง
พัฒนา ซึ่งใชเปนเครื่องมือวิเคราะหนโยบายการชําระเงินเสริมนโยบายอื่น ๆ โดยเฉพาะดุลทาง
ตลาด 

นโยบายที่ใชแกปญหาการขาดดุลการชําระเงินทางแผนงานที่สําคัญคือ การตั้งขอกีด
ขวางสินคาเขา และการจํากัดการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ นโยบายรักษาเสถียรภาพของ
อัตราแลกเปลี่ยน (การขายเงินตราตางประเทศที่เปนทุนสํารองเงินตราตางประเทศโดยเจาหนาที่
ทางการเงิน) เปนเพียงสวนหนึ่งของการวางแผนเพื่อชดเชยการขาดดุลเพราะในการวางแผนจะ
พยายามหาเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เพ่ือชดเชยการขาดดุลจํานวนมาก การนํา
ทุนสํารองมาใชจะชดเชยการขาดดุลสวนที่เหลือจากแหลงอ่ืน ๆ เทานั้น 

1.3 ดุลทางบัญชี (an accounting balance) 
 ดุลการชําระเงินทางบัญชี เปนการบันทึกทางสถิติของการแลกเปลี่ยนระหวาง

ประเทศในรูปของรายงานทางบัญชี หรือกลาวไดวาดุลการชําระเงิน (balance of payments) คือ 
บัญชีบันทึกรายการอยางมีระบบของการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจทั้งหมด (economic 
transactions) ระหวางผูพํานักอาศัย (residents) ในประเทศผูบันทึกกับผูพํานักอาศัยใน
ตางประเทศ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติจะบันทึกเปนรายป 

 "การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ" หมายถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินคา
การใหบริการ การโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพยตาง ๆ จากผูพํานักอาศัยของประเทศหนึ่งไปใหผู
พํานักอาศัยของประเทศอื่น สวนคําวา "ผูพํานักอาศัย" หมายถึง บุคคล ธุรกิจ องคกร และ
หนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาลที่มีภูมิลําเนาในประเทศนั้น เชนผูพํานักอาศัยของไทย หมายถึง ผูที่
มีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยเปนการถาวรเทานั้น นักทองเที่ยว ผูแทนทางการทูต ทหาร
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ตางชาติ สาขาของบริษัทระหวางประเทศ ซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย เราถือวาเปนผูพํานักอาศัยใน
ประเทศอ่ืน 

การบันทึกบัญชีดุลการชําระเงินทําเหมือนการบันทึกบัญชีของธุรกิจการคาทุกประการ 
ใชวิธีลงบัญชี 2 ชอง เรียกวา double entry bookkeeping ตัวอยาง เชน ถาผูชําระเงินคอืผูพํานกั
อาศัยของประเทศ ก. รายการนั้นจะปรากฏในรายการลบ (debits) ของบัญชีดุลการชําระเงินของ
ประเทศ ก. ทั้งน้ีเพราะประเทศ ก. ตองจายเงินออกไปในทางตรงขามถาผูพํานักอาศัยของ
ประเทศ ก. เปนผูรับเงินจากผูพํานักอาศัยในประเทศอื่น รายการนั้นจะปรากฏในรายการบวก 
(credits) ของบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศ ก. 

ดุลทางบัญชีและดุลทางแผนงาน มีความสําคัญตอผูวางนโยบายพัฒนาประเทศ แตดุล
ทางตลาดมีความสําคัญตอเจาหนาที่ทางการเงิน ซึ่งจะตองศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศตองเปลี่ยนแปลงไป และจะตองหาทางขจัดปจจัยเหลานั้นทั้ง
ทางตรงและทางออม 

การขาดดุลในแตละดุลจะมีความหมายแตกตางกัน ตัวอยางเชน การขาดดุลของดุลทาง
ตลาด (ปริมาณเงินตราภายในประเทศที่ตองการแลกเปลี่ยนเปนเงินตราตางประเทศมีจํานวน
มากเกินไป) แสดงวานโยบายการเงินและการคลัง และอัตราคาจางของประเทศไมสอดคลองกับ
อัตราแลกเปลี่ยน เพ่ือใชในโครงการพัฒนาประเทศ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของทรัพยากร 
การขาดดุลในดุลใดดุลหนึ่ง อาจจะมีการเกินดุลของอีกดุลหนึ่ง ตัวอยางเชน ประเทศหนึ่งมีการ
ขาดดุลของดุลทางแผนงาน อาจจะมีการเกินดุลของดุลทางตลาด รัฐบาลของประเทศนั้นอาจจะมี
ความตองการเงินกูตางประเทศเพื่อการพัฒนา ความตองการเหลานี้ทําใหดุลทางแผนงาน 
ขาดดุล แตรัฐบาลจะดําเนินนโยบายการคลังและการเงินอยางเขมงวด โดยการหลีกเลี่ยงการใช
จายที่ทําใหขาดดุล และหลีกเลี่ยงการขยายสินเชื่อ ดังน้ันเจาหนาที่ทางการเงินสามารถทําให
เงินทุนสํารองตางประเทศเพิ่มขึ้น ทําใหดุลทางตลาดเกินดุล หรืออาจจะมีความเปนไปไดที่ดุล
ทางแผนงานขาดดุล แตดุลทางบัญชีเกินดุล หรือดุลทางบัญชีขาดดุล แตดุลทางตลาดเกินดุล 
เปนตน 
 

2.  สวนประกอบของบัญชีดุลการชําระเงิน 
บัญชีดุลการชําระเงินที่บันทึกตามแบบ official settlement balance (ของประเทศไทย) 

ประกอบดวยบัญชีใหญ ๆ 3 บัญชี ไดแก ดุลบัญชีเดินสะพัด (current account) ดุลบัญชีเงินทุน 
(capital and financial account) และบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ (international reserve 
account) 
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2.1  ดุลบัญชีเดินสะพัด (current account) ประกอบดวยดุลการคาและบริการ รายได 
เงินโอนและบริจาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   1.1 ดุลการคาและบริการ จะประกอบดวยดุลการคา (trade balance) และดุล
บริการ (net services) 

   ดุลการคา (trade balance) เปนผลตางสุทธิระหวางมูลคาของสินคาออก
ตามราคา เอฟ.โอ.บี (ราคาที่ไมรวมคาระวางและคาประกันภัยสินคา) มูลคาสินคาเขาตามราคา 
ซี.ไอ.เอฟ (ราคาที่รวมคาระวางและคาประกันภัยสินคา) และทองคําที่ซื้อขายในตลาดเอกชน 

    ดุลบริการ (net services) เปนผลตางสุทธิที่แสดงการคาระหวางประเทศใน
ดานบริการไดแก คาขนสง คาทองเที่ยว คาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ของภาคทางการ 
คาบริการอ่ืน ๆ ซึ่งประกอบดวยคาสื่อสารโทรคมนาคม คารับเหมากอสราง คารอยัลตี้และ
เครื่องหมายการคา/ลิขสิทธิ์ คาประกันภัย เปนตน 

  คาขนสง (transportation) ครอบคลุมถึงการใหบริการดานการขนสงที่ผูมีถิ่น
ฐานในประเทศ ใหแก/รับจากผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ไดแก การขนสงสินคาและผูโดยสาร
ระหวางประเทศโดยพาหนะทุกประเภท และบริการอ่ืน ๆ เชน การเชาเหมาเรือพรอมลูกเรือ 

  คาทองเที่ยว (travel) หมายรวมถึง สินคาและบริการ (รวมบริการดานสุขภาพ
และการศึกษา) ที่ผูมีถิ่นฐานในประเทศไดซื้อหรือใชบริการจากผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ เพ่ือ
ธุรกิจและการบริโภคสวนตัวในขณะที่พักอยูในประเทศนั้น โดยนับเฉพาะที่มีระยะเวลาพํานัก
นอยกวา 1 ป ทั้งน้ีนักเรียน นักศึกษา และคนไข ถือเปนผูเดินทางดวย และไมคํานึงถึงระยะเวลา
การพํานัก อยางไรก็ตาม จะไมนับรวมผูเดินทางที่เปนเจาหนาที่ทางการทหาร สถานฑูต และ
แรงงานตางประเทศ 

  คาบริการและคาใชจายอ่ืน ๆ ของภาคทางการ (government services, n.i.e.) 
หมายถึง การบริการและคาใชจายของรัฐบาลหรือองคกรระหวางประเทศ ซึ่งไมสามารถนับรวม
กับรายการอื่น ๆ เชน คาใชจายของสถานฑูต สถานกงสุล และหนวยงานทางการทหารเปนตน 

  คาสื่อสารโทรคมนาคม (communication services) หมายถึง คาบริการเพื่อ
การติดตอสื่อสารระหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศกับผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ประกอบดวย 
โทรคมนาคม ไปรษณียและบริการที่เกี่ยวของ ไดแก โทรศัพท โทรสาร โทรเลข เคเบิล 
ดาวเทียม การสงขอความทางอิเล็กทรอนิกส คาไปรษณีย  โทรเลข เคเบิล ดาวเทียม การสง
ขอความทางอิเล็กทรอนิกส คาไปรษณีย การจางสงเอกสาร และการซอมบํารุง คารับเหมา
กอสราง (construction services) ครอบคลุมถึง  บริการดานงานโครงการกอสรางและโครงการ
ติดตั้งตาง ๆ ที่กิจการหรือบุคคลซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศ/ตางประเทศ ดําเนินการในตางประเทศ/
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ในประเทศ ทั้งน้ี ไมนับรวมการบริการกอสรางดังกลาวของกิจการในประเทศที่เปนบริษัทในเครือ
ของตางประเทศ (foreign affiliate) เน่ืองจากกิจการดังกลาวถือเปนผูมีถิ่นฐานในประเทศนั้น 

  คารอยัลตี้และเครื่องหมายการคา/ลิขสิทธิ์ (royalties and license fees) 
หมายถึง รายรับ (การสงออก) และรายจาย (การนําเขา) ของผูมีถิ่นฐานในประเทศและผูมีถิ่น
ฐานในตางประเทศ สําหรับการอนุญาตใหใชทรัพยสินที่ไมสามารถจับตองไดและมิใชทรัพยสิน
ทางการเงินรวมทั้งการอนุญาตใหใชสิ่งของตนฉบับไดแก เครื่องหมายการคาเทคนิคและการ
ออกแบบสิทธิในการผลิตและสัมปทาน การจําหนายตนฉบับหนังสือ และภาพยนตรที่จัดสราง
โดยผานสัญญาทางลิขสิทธิ์เปนตน 

  คาประกันภัย (insurance services) หมายถึงการบริการประกันของกิจการที่มี
ถิ่นฐานในประเทศ/ตางประเทศใหแกผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ไดแก การประกันภัยสินคา
ระหวางการขนสง การประกันโดยตรง (เชนการประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การประกัน
สุขภาพ การประกันอัคคีภัย และการประกันหน้ีสินทั่วไป เปนตน) และการรับชวงประกัน 
(reinsurance) 

  คาบริการอ่ืน ๆ (others services) หมายถึง การใหบริการอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ระหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศกับผูมีถิ่นฐานอยูในตางประเทศ 
ไดแก คาบริการในการทําหนาที่คนกลางและคาบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการคา (machinating 
and other trade-related services) เชน คาเชา (operational leasing) และคาบริการทางเทคนิค 
ธุรกิจ วิชาการ และอ่ืน ๆ  

 1.2 รายได (income) ประกอบดวย (1) ผลตอบแทนการจางงาน (compensation 
of employees) หมายถึง รายไดในรูปของคาจางเงินเดือนและสวัสดิการทั้งที่เปนตัวเงินและไม
เปนตัวเงินและ (2) รายไดจากการลงทุน (investment income) หมายถึง ผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการถือครองทรัพยสินทางการเงินในตางประเทศ ไดแก ผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุน
โดยตรง การลงทุนในหลักทรัพยและการลงทุนอ่ืน ๆ 

 1.3 เงินโอนและบริจาค (current transfers) หมายถึง เงินโอนหรือเงินชวยเหลือ
ตาง ๆ ที่ผูมีถิ่นฐานในประเทศไดรับจากผูมีถิ่นฐานในตางประเทศ ซึ่งเปนธุรกรรมที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงสิทธิความเปนเจาของในทรัพยากรที่แทจริง หรือทางการเงิน 

  2.  ดุลบัญชีเงินทุน  (capital and financial account)  
 ดุลบัญชีเงินทุน ประกอบดวยบัญชีทุน (capital account) และบัญชีการเงิน 

(financial account) 
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 บัญชีทุน (capital account) หมายถึง รายรับและรายจายที่เกิดจาก (1) ธุรกรรม 
การโอนยายเงินทุนทั้งในรูปตัวเงิน และมิใชตัวเงิน เชนเงินทุนใหเปลาในรูปของเงินทุนหรือ
สินคาทุน หรือการโอนสิทธิในทรัพยสินถาวรและการยกเลิกหนี้ (debt forgiveness) และ (2) 
การซื้อขายทรัพยสินที่ไมกอใหเกิดการผลิตและมิใชทรัพยสินทางการเงิน ทั้งที่สามารถจับตองได 
เชน ที่ดิน และไมสามารถจับตองได เชน สิทธิบัตร เครื่องหมายการคา สัญญาเชาซื้อเฉพาะกรณี 
การซื้อขายที่ดิน โดยสถานฑูตถือเปนขอยกเวน เน่ืองจากเปนการโอนความเปนเจาของระหวาง
ระบบเศรษฐกิจ สําหรับการซื้อขายที่ดิน โดยทั่วไประหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศ และผูมีถิ่นฐาน
ในตางประเทศใหถือเปนธุรกรรมระหวางผูมีถิ่นฐานในประเทศดวยกัน โดยใหถือวามีถิ่นฐานใน
ตางประเทศที่ซื้อที่ดินน้ัน มีเพียงการเรียกรองทางการเงิน (financial claim) ตอผูมีถิ่นฐานใน
ประเทศเทานั้น ในปจจุบันยังไมสามารถแยกรายการนี้ได โดยยังรวมอยูในรายการเงินโอนและ
บริจาคและบัญชีการเงิน 

 บัญชีการเงิน (financial account) หมายถึง ธุรกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินระหวางประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการลงทุนโดยตรง (direct 
investment) การลงทุนในหลักทรัพย (portfolio investment) และการลงทุนอ่ืน ๆ (other 
investment) 

 การลงทุนโดยตรง (direct investment) เปนธุรกรรมการลงทุนในระยะยาว ที่ผู
ลงทุนที่มีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งมีตอธุรกิจที่มีถิ่นฐานในอีกประเทศหนึ่ง โดยผูลงทุนมีสวนในการ
บริหารธุรกิจน้ัน ๆ ทั้งน้ีนับรวมถึงธุรกรรมการลงทุนครั้งแรกและครั้งตอ ๆ ไป ทั้งระหวางผู
ลงทุนดวยกันและระหวางกิจการในเครือ ทั้งที่จัดตั้งเปนนิติบุคคลและสวนบุคคล ประกอบดวย 
เงินลงทุนในทุนเรือนหุน (equity capital) ซึ่งหมายถึง การลงทุนดวยการถือหุนในกิจการตั้งแต
รอยละ 10 ขึ้นไป เงินกูจากบริษัทแมหรือบริษัทในเครือและกําไรที่นํากลับมาลงทุน ซึ่งขณะนี้
รายการหลังยังไมไดรวมในสถิติดุลการชําระเงิน 

 การลงทุนในหลักทรัพย (portfolio investment) หมายถึง ธุรกรรม เกี่ยวกับการ
ซื้อขายตราสารทุน (equity securities) ตราสารหนี้ (debt securities) ทั้งในรูปของพันธบัตร 
(bonds) ตั๋วเงิน (notes) เครื่องมือทางการเงิน (money market instruments) และตราสาร
อนุพันธทางการเงิน (financial derivatives) โดยตราสารดังกลาวทําใหเกิดสิทธิในการเรียกรอง
หรือถูกเรียกรองในหนี้สินทางการเงินขึ้น ทั้งน้ี ตราสารที่จัดเปนการลงทุนโดยตรงและทุนสํารอง 

 การลงทุนอ่ืน ๆ (other investment) ประกอบดวยเงินกู สินเชื่อทางการคา เงิน
ฝาก และบัญชีลูกหนี้และเจาหนี้อ่ืน ๆ 
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 ดุลการชําระเงินประกอบดวยดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลบัญชีเงินทุนและรายการ
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน 

   2.   บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ (international reserve account)  
 บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ ประกอบดวยรายการตาง ๆ ดังนี้ ฐานะเงินสํารอง

ใน IMF เงินตราตางประเทศ ทองคํา สิทธิถอนเงินพิเศษ 
 ทุนสํารองระหวางประเทศเปนเคร่ืองวัดความสามารถในการชําระหนี้ของประเทศ

ประเทศใดประเทศมีทุนสํารองมากฐานะทางการเงินของประเทศนั้นจะม่ันคง การวัดความมั่นคง
ของประเทศนั้นวัดดวยอัตราสวนของทุนสํารองระหวางประเทศกับมูลคาสินคาเขา โดยคิดเปน
เปอรเซ็นตหรือจํานวนเดือนของมูลคาสินคาเขา ถามีเปอรเซ็นตสูงหรือคิดเปนจํานวนเดือนมาก
แสดงวาฐานะทุนสํารองของประเทศมีความมั่นคง ตัวอยางเชน ในป 2519 ทุนสํารองของ
ประเทศไทยประมาณ 477,500 ลานบาท และมูลคาสินคาเขาประมาณ 4,770,000 ลานบาท 
ดังนั้นอัตราสวนทุนสํารองกับมูลคาสินคาเขาประมาณ 10% หรือประมาณ 4 เดือน ของมูลคา
สินคาเขาเปนตน แสดงวาถาไมมีการสงออกเลย จะสามารถสั่งสินคาเขาไดเดือนกวา 

ในกรณีที่ประเทศมีดุลการชําระเงินเกินดุล จะมีเงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น การบันทึก
รายการนี้จะบันทึกเปนรายการลบ เพราะเปนการเพิ่มเงินฝากของประเทศนั้นในตางประเทศจึง
เปรียบเสมือนการสงทุนไปตางประเทศ ในทางตรงขามถาประเทศมีดุลการชําระเงินขาดดุล จะ
บันทึกรายการนี้เปนรายการบวก เพราะเราตองนําเงินตราตางประเทศที่ฝากไวในธนาคาร
ตางประเทศเขามาชําระหนี้ เปนตน รายการนี้เปรียบเสมือนการนําทุนเขาประเทศ 

บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศนี้ตางจากรายการอื่น ๆ ในดุลการชําระเงิน เพราะ
รายการอื่น ๆ แสดงถึงการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยอิสระ แตการเปลี่ยนแปลงใน
บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศเพื่อชดเชยสวนที่เกินดุลหรือขาดดุลในการชําระเงิน เพ่ือทําให
ดุลการชําระเงินสมดุล เชน ในกรณีที่ ดุลการชําระเงินขาดดุล จะตองมีการโอนเงินตรา
ตางประเทศจากกองทุนสํารองระหวางประเทศเขามาชําระหนี้ เพ่ือชดเชยสวนที่ขาดดุล สวนใน
กรณีที่ดุลการชําระเงินเกินดุลก็มีการโอนเงินตราตางประเทศที่เกินดุลออกไปตางประเทศ สะสม
ไว เทากับจํานวนที่ เกินดุล  เ พ่ือชดเชยสวนที่ เกินดุล  เราจึงเรียกรายการชดเชยนี้ว า 
accommodating trasactions หรือ below the line (ซึ่งตัวอยางของบัญชีดุลการชําระเงินที่ได
อธิบายมาทั้งหมดนี้สามารถวิเคราะหไดจากบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศไทยในรายงาน
เศรษฐกิจของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะดังตารางที่ 1)  
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ตารางที่ 1 : แสดงดุลการชําระเงินของประเทศไทย   
    หนวย : ลานบาท 

 2002 2003 2004 2005 2006 

1. ดุลบัญชีเดินสะพัด 202,224 197,275 110,129 -311085 117670 

2. ก. ดุลการคาและบริการ333572 333,542 364,337 270,794 -145971 256747 

3.     1. ดุลการคา 118,224 155,587 58,793 -337977 79753 

4.        สินคาออก, เอฟ, โอ. บี.2834663 2,837,663 3,233,116 3,822,802 4399824 4849247 

5.        สินคาเขา, ซี, ไอ. เอฟ. -2,719,439 -3,077,529 3,764,009 -4731801 -4769494 

6.          เฉพาะทองคํา -33,145 -29,211 -46,046 -48874 -71710 

7.     2. ดุลบริการ 215,348 208,750 212,001 192006 176993 

8.         บริการรับ 661,341 653,450 765,066 811406 913343 

9.         (1) คาขนสง 140,205 144,908 175,019 186231 203429 

10.               1.1 คาระวางสินคา 29,143 33,322 43,971 48271 52289 

11.               1.2 คาโดยสารเดินทาง 106,788 107,562 121,091 101368 121625 

12.               1.3 คาบริการขนสงอื่น ๆ 4,274 4,024 9,957 36592 29514 

13.          (2) คาทองเที่ยว 339,658 324,733 413,578 385749 470625 

14.          (3) คาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ของ
ภาคทางการ 

3,727 4,311 4,361 6118 7042 

15.          (4) คาบริการอื่น ๆ 177,751 179,498 182,108 233307 232248 

16.                4.1 คาสื่อสารโทรคมนาคม 5,561 6,157 8,098 10317 9267 

17.                4. 2 คารับเหมากอสราง 10,514 7,797 9,502 10262 12724 

18.                4.3  คารอยัลต้ีและเครื่องหมาย
การคา/ลิขสิทธิ์ 

317 313 574 681 1756 

19.                4.4  คาประกันภัย  3,960 5,549 5,444 11208 9545 

20.                 4.5 อื่น ๆ  157,399 159,682 158,490 200839 198956 

21.          บริการจาย -445,993 -444,700 -553,062 -619400 -736350 

22.          (1) คาขนสง -60,952 -74,226 -98,115 -159797 -173520 

23.                1.1 คาระวางสินคา -21,705 -33,348 -46,041 -74960 -71157 

24.                1.2 คาโดยสารเดินทาง -25,082 -25,582 -33,328 -44935 -57087 

25.                1.3 คาบริการขนสงอื่น ๆ -14,165 -15,296 -18,746 -39883 -45276 

26.          (2) คาทองเที่ยว -141,714 -120,882 -181,686 -153294 -174604 

27.          (3) คาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ของ
ภาคทางการ 

-6,432 -7,038 -6,726 -5903 -6655 

28.          (4) คาบริการอื่น ๆ -236,895 -242,554 -266,538 -300406 -381571 
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    หนวย : ลานบาท 

 2002 2003 2004 2005 2006 

29.                4.1 คาสื่อสารโทรคมนาคม -3,721 -7,475 -5,723 -8603 -6012 

30.                4.2 คารับเหมากอสราง -3,089 -6,355 -9,264 -12758 -21862 

31.                4.3 คารอยัลต้ีและเครื่องหมาย
การคา/ลิขสิทธิ์ 

-47,427 -52,731 -63,732 -67168 -77695 

32.                4.4  คาประกันภัย  -14,584 -15,822 -14,264 -19245 -18312 

33.                4.5 อื่น ๆ  -168,074 -160,168 -173,555 -192631 -257689 

34. ข. รายได -157,270 -2,052,976 -246,671 -286030 -266658 

35.      รายรับ 146,884 130,922 130,302 146820 179029 

36.       (1) รายไดจากลูกจาง/พนักงาน 59,251 66,571 65,124 47710 50371 

37.       (2) ผลประโยชนจากการลงทุน 87,633 64,351 65,178 99110 128658 

38.             เฉพาะกําไรที่นํากลับมาลงทุน  2,792 5,600 5,016 10091 9505 

39.      รายจาย  -304,154 -336,898 -376,973 -432850 -445687 

40.       (1) ผลประโยชนจากการถือหุน -201,408 -259,306 -308,924 -371780 -368261 

41.             เฉพาะกําไรที่นํากลับมาลงทุน  -102,597 -137,505 -169,851 -178474 -168102 

42.       (2) ผลประโยชน -102,746 -77,592 -68,046 -61070 -77426 

43.   ค. เงินโอนและบริจาค 25,922 38,914 86,006 120916 127581 

44.      ภาคทางการ 2,044 4,537 3,445 4958 6677 

45.      ภาคอื่น ๆ  23}878 34}377 82,561 115958 120904 

46. ดุลบัญชีเงินทุน -80,731 -200,173 149,363 506850 302418 

47.    ก. บัญชีทุน  0 0 0 0 0 

48.    ข. บัญชีการเงิน -80,731 -200,173 149,363 506850 302418 

49.         1. การลงทุนโดยตรง  136,819 191,139 232,761 337707 380227 

50.              (1) การลงทุนในตางประเทศ -7,330 -25,508 -2,885 -23263 -29919 

51.              (2) การลงทุนจากตางประเทศ 144,149 216,647 235,646 360970 417146 

52.          2. การลงทุนในหลักทรัพย  -70,537 -5,118 126,168 246586 162625 

53.               (1) สินทรัพย -39,242 -39,821 50,146 -58529 -59131 

54.               (2) หนี้สิน -31,295 34,703 76,022 305116 221756 

55.                    2.1 ตราสารทุน 23,212 72,283 53,235 225715 203794 

56.                          นําเขา 77,496 312,865 284,174 1333796 1465295 

57.                          สงออก -54,284 -240,582 -230,939 -1108081 -1261501 

58.                     2.2 ตราสารหนี้ -54,507 -37,580 22,784 79400 17962 

59.                           2.2.1 ภาครัฐบาล -7,016 -193 7,992 10446 -3643 
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    หนวย : ลานบาท 

 2002 2003 2004 2005 2006 

60.                                    นําเขา 131,275 164,679 96,676 137677 101509 

61.                                    สงออก -138,291 -164,872 -88,684 -127232 -105152 

62.                           2.2.2 ภาคธนาคาร 10,180 -2,540 619 0 1898 

63.                                    นําเขา 10,927 0 619 0 1898 

64.                                    สงออก -747 -2,540 0 0 0 

65.                           2.2.3 ภาคอื่น ๆ  -57,971 -34,847 14,176 68955 19707 

66.                                    นําเขา 46,987 11,677 62,268 151563 130504 

67.                                    สงออก -104,658 -46,524 -48,092 -82608 -110797 

68.          3. การลงทุนอื่น ๆ  -147,013 -386,194 -209,566 -77443 -240431 

69.               (1) สินทรัพย 119,593 -1,060 -69,438 -49764 -384989 

70.                     1.1 ภาครัฐบาล -201 -105 6,489 -1168 -409 

71.                     1.2 ภาคธนาคาร    180,165 -16,200 -18,248 -48083 -340569 

72.                     1.3 ภาคอื่น ๆ    -60,371 15,245 -57,679 -512 -44011 

73.               (2) หนี้สิน -266,606 -385,134 -140,128 -27679 144555 

74.                     2.1 สินเชื่อการคา 9,837 7,891 18,242 137455 25300 

75.                           2.1.1 ภาครัฐบาล 0 0 0 0 0 

76.                                    นําเขา 0 0 0 0 0 

77.                                    สงออก 0 0 0 0 0 

78.                     2.1.2 ภาคอื่น ๆ 9,837 7,891 18,242 137455 25300 

79.                                    นําเขา 749,032 747,627 934,478 1249549 1411037 

80.                                    สงออก -739,195 -739,736 -916,236 -1112094 -1385737 

81.             2.2 เงินกู -442,065 -437,748 -90,370 -132089 93765 

82.                     2.2.1 ธนาคารแหงประเทศไทย -164,588 -208,014 0 0 0 

83.                     2.2.2 ภาครัฐบาล -56,417 -25,463 -75,677 -47246 -16188 

84.                              นําเขา 12,109 8,041 5,948 5446 3752 

85.                               สงออก -68,526 -33,504 -81,625 -52692 -19940 

86.                     2.2.3 ภาคธนาคาร  -71,989 -69,181 -19,860 -46114 -7218 

87.                         นําเขา 1,269,034 1,235,173 1,438,566 1432000 1555285 

88.                         สงออก 1,341,023 -1,304,354 -1,458,426 -1478114 -1562503 

89.                2.2.4 ภาคอื่น ๆ  -149,071 -135,090 5,167 -38728 117171 

90.                         นําเขา 285,919 305,793 266,057 558038 647501 

91.                         สงออก -434,990 -440,883 -260,890 -596764 -530330 

92.          2.3 เงินตราและเงินฝาก  179,032 49,542 -59,427 1833 6498 
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    หนวย : ลานบาท 

 2002 2003 2004 2005 2006 

93.                เฉพาะธนาคารแหงประเทศไทย   336,703 312,526 118,681 0 0 

94.           2.4 หนี้สินอื่น ๆ -13,410 -4,819 -8,573 -34879 18992 

95.                  2.4.1 ภาครัฐบาล 0 0 0 -142 11 

96.                  2.4.2 ภาคธนาคาร  -3,620 2,705 -3,781 -32639 10489 

97.                  2.4.3 ภาคอื่น ๆ  -9,790 -7,524 -4,792 -2098 8492 

98. ความคลาดเคลื่อนสุทธิ 59,328 5,077 -29,565 25672 57437 

99. ดุลการชําระเงิน 180,821 2,179 229,927 221437 477525 

100. สินทรัพยเงินสํารองระหวางประเทศ -180,821 -2,179 -229,927 -221437 -477525 

101. ก. ฐานะเงินสํารองในกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ 

0 -4,277 -1,868 -1485 1991 

102. ข. เงินตราตางประเทศ -180,608 2,913 -226,330 -219967 -479831 

103. ค. ทองคํา -261 -983 -1,706 0 351 

104. ง. สิทธิพิเศษถอนเงิน 48 168 -23 16 -36 

ที่มา : รายงานสถิตขิองธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2550 

3.  หลักในการบันทึกรายการตางๆ ของบญัชีดุลการชําระเงิน 
 เราไดทราบสวนประกอบของรายการตาง ๆ ของบัญชีดุลการชําระเงินมาแลว การบันทึก
รายการดังกลาวที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศนั้น เปนการบันทึกโดยใชหลักบัญชีคู 
กลาวคือ ทุก ๆ รายการจะเกี่ยวของกับทางดานเครดิต ( + ) และเดบิต ( - ) ทางดานเครดิตจะ
บันทึกรายการที่ทําใหประเทศไดรับเงินตราตางประเทศ ซึ่งรายการเหลานี้จะทําใหอุปทาน
เงินตราตางประเทศเพิ่มขึ้น หรืออุปสงคเงินตราภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทางดานเดบิตจะบันทึก
รายการที่ทําใหประเทศสูญเสียเงินตราตางประเทศ ซึ่งจะทําใหอุปสงคเงินตราตางประเทศ
เพ่ิมขึ้น หรืออุปทานเงินตราภายในประเทศเพิ่มขึ้น ดังน้ันการบันทึกแตละรายการจะตองสมดุล
ตลอดเวลา ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 ก) พอคาไทยสงสินคาออกไปขายพอคาอเมริกันคิดเปนเงิน 300,000 บาท โดยพอคา
อเมริกันจายเช็คเปนคาชําระสินคาทันที การบันทึกรายการของบัญชีดุลการชําระเงิน จะบันทึก
รายการสินคาออกทางดานเครดิต ( + ) และการไดรับเงินชําระคาสินคา จะบันทึกรายการใน
บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศดังนี้ 
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รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

สินคาออก 300,000  
ทรัพยสินของสถาบันการเงินเอกชน (เพิ่ม -) 
(บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ) 

 -300,000 

 ถาการสงสินคาออกจํานวนเงิน 300,000 บาทนี้ พอคาไทยไดรับเปนเช็คสั่งจายเงินอีก 3 
เดือนขางหนา การบันทึกรายการจะแตกตางกัน กลาวคือ การบันทึกรายการสินคาออกจะบันทึก
ทางดานเครดิต และการที่พอคาไทยจะไดรับเงินคาสินคาในอีก 3 เดือนขางหนา จะบันทึกในบัญชี
ทุนเคลื่อนยายสวนเงินทุนเอกชนระยะสั้นดังน้ี 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

สินคาออก 300,000  
สินเชื่อทางการคา (เงินทุนเอกชนระยะสั้น)  -300,000 

 ข)  คนไทยสั่งจายเช็คลวงหนาเปนเวลา 3 เดือน เปนคาตั๋วเครื่องบินของสายการบิน 
Luthansa เพื่อเดินทางไปเที่ยวยุโรปทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับประเทศไทยเปนจํานวนเงิน 20,000 
บาท การบันทึกรายการนี้จะบันทึกรายการในบัญชีเดินสะพัด สวนของบริการทางดานเดบิต ( - ) 
และการตองจายเงินคาตั๋วเครื่องบิน จะบันทึกรายการหนี้สินของสถาบันการเงินเอกชนของบัญชีทุน
สํารองทางดานเครดิต ( + ) ดังนี้ 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

การเดินทางตางประเทศ  -20,000 
หน้ีสินของสถาบันการเงินเอกชน 
(บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ) 

20,000  

 ค)  ประเทศไทยบริจาคขาวใหเวียดนามเปนมูลคา 100,000 บาท การบันทึกรายการใน
บัญชีดุลการชําระเงิน จะบันทึกรายการขาวบริจาค ทางดานเดบิต และบันทึกรายการสินคาออก
ทางดานเครดิต ดังนี้ 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

สินคาออก 100,000  
ขาวบริจาค 
(สวนของเงินโอนและบริจาค) 

 -100,000 

 ง)  คนไทยที่ไปทํางานในประเทศซาอุดีอาระเบีย ไดสงเงินกลับเขาประเทศไทยเปนจํานวน
เงิน 50,000 บาท โดยสงเปน draft ของธนาคารตางประเทศ การบันทึกรายการในบัญชี
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ดุลการชําระเงิน จะบันทึกรายการรายไดของคนไทยในสวนของบริการทางดานเครดิต และ
ทรัพยสินของสถาบันการเงินเอกชนทางดานเดบิต ดังนี้ 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

บริการอื่น ๆ 50,000  
ทรัพยสินของสถาบันการเงินเอกชน  -50,000 

 จ)  บริษัทโตโยตาไทยแลนดจายเงินปนผล 10,000 บาทใหกับคนญี่ปุน ซึ่งเขานําเช็คของ
บริษัทไปฝากไวในธนาคารที่ประเทศญี่ปุน การบันทึกรายการในบัญชีดุลการชําระเงินน้ันจะบันทึก
ในรายการผลประโยชนจากการลงทุนทางดานเดบิตหรือทางดานลบ และบันทึกในรายการหนี้สิน
ของสถาบันการเงินเอกชนทางดานเครดิตหรือบวก ดังนี้ 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

ผลประโยชนจากาการลงทุน (สวนของบริการ)  -10,000 
หน้ีสินของสถาบันการเงินเอกชน 
(บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ) 

 
10,000 

 

 ฉ)  บริษัทญี่ปุนสรางโรงงานใหมที่ชลบุรี โดยบริษัทกอสรางของคนไทยในราคา 40 ลาน
บาท บริษัทญี่ปุนจายเงินคากอสรางเปนเช็ค ซึ่งบริษัทกอสรางจะฝากเงินไวในบัญชีของเขาที่
ธนาคารสาขาชลบุรี การบันทึกรายการจะบันทึกรายการของการลงทุนโดยตรง ทางดานเครดิตและ
บันทึกในบัญชีทุนสํารองทางดานเดบิต ดังนี้ 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

การลงทุนโดยตรง 40,000  
ทรัพยสินของสถาบันการเงินเอกชน  -40,000 

 ช)  รัฐบาลไทยชําระคืนเงินกูของรัฐบาลออสเตรเลียเปนจํานวนเงิน 20 ลานบาท การ
บันทึกรายการนั้น จะบันทึกรายการชําระหนี้คืนเงินกูรัฐบาลทางดานเดบิต และหน้ีสินของสถาบัน
สวนกลางทางดานเครดิตดังน้ี 

รายการ เครดิต ( + ) เดบิต ( - ) 

การชําระคืนเงินกูรัฐบาล  -20,000 
หน้ีสินของสถาบันสวนกลาง 
(บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ) 

20,000  
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4.  ประเภทของการบันทึกบัญชีดุลการชําระเงิน 
 วิธีการบันทึกบัญชีดุลการชําระเงินของประเทศตาง ๆ มีอยู 4 ประเภท คือ 
 4.1  basic balance  บัญชีเดินสะพัดและเงินทุนเคลื่อนยายระยะยาวเปนรายการ 
above the line ผลรวมของรายการตาง ๆ ดังกลาวจะแสดงดุลการชําระเงินของประเทศ สวน
รายการ below the line จะประกอบดวยเงินทุนเคลื่อนยายระยะสั้น และบัญชีทุนสํารองระหวาง
ประเทศ วิธีบันทึกแบบนี้ไดใชในอเมริกาจนถึงป 1976 หลังจากนั้นอเมริกาไดยกเลิกวิธีบันทึก
แบบนี้ 
 4.2 official settlement balance เปนวิธีบันทึกบัญชีดุลการชําระเงินหลังจากมี
กองทุนการเงินระหวางประเทศ (I.M.F.) ตามขอเสนอแนะของการประชุมในป ค.ศ. 1965 โดย 
Edward M. Bernstein ประกอบดวยบัญชีเดินสะพัด บัญชีทุนเคลื่อนยายซึ่งรวมทั้งเงินทุน
เคลื่อนยายระยะสั้นและระยะยาว รายการตาง ๆ ดังกลาวทั้งหมดเปนรายการ above the line 
สวนรายการ below the line คือ บัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ ตัวอยางประเทศที่บันทึกดวย
วิธีนี้คือ บัญชีดุลการชําระเงินของประเทศไทย 
 4.3  liquidity balance วิธีนี้ใชมาตั้งแตป 1955 จนถึง 1976 โดยกระทรวงพาณิชย
ของอเมริกา จุดประสงคเพ่ือแสดงฐานะสภาพคลองของอเมริกาวาสามารถรักษาคาดอลลารตาม
อัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรือไม วิธีบันทึกแบบ liquidity balance ประกอบดวยบัญชีเดินสะพัด 
เงินทุนระยะยาว เงินทุนระยะสั้นบันทึกเฉพาะสวนที่คนในประเทศไปลงทุนในตางประเทศเทานัน้ 
รวมทั้งเครดิตทางการคาของตางประเทศ รายการตาง ๆ ดังกลาวเปนรายการ above the line 
สวนชดเชย คือ เงินทุนระยะสั้นของคนตางประเทศ และบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศ การ
บันทึกดุลการชําระเงินแบบ liquidity balance แสดงถึง stock position ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต
วิธีแบบ official settlement แสดงถึง flow position ชวงเวลาหนึ่ง 
 สําหรับการบันทึกดุลการชําระเงินแบบ liquidity balance ของอเมริกาตั้งแตป 1955 จน
มาถึงป 1970 ไดเปลี่ยนเปน net liquidity balance สวนแตกตางจากการบันทึกในป 1955 คือ 
liquid assets (สินทรัพยที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดรวดเร็ว) และ nonliquid assets 
(สินทรัพยที่ไมมีสภาพคลอง) วิธีบันทึกแบบ net liquidity balance ประกอบดวย บัญชีเดินสะพัด 
เงินทุนระยะยาว เงินทุนเอกชนระยะสั้นที่เปน nonliquid capital (รวมเงินกูธนาคารระหวาง
ประเทศ ซึ่งจะไดรับเงินสดเมื่อเงินกูถึงกําหนดเทานั้น) ซึ่งเปนรายการ above the line สวน
ชดเชยคือเงินทุนเอกชนระยะสั้นที่เปน liquid assets และบัญชีทุนสํารอง และในป 1976 
ประเทศอเมริกาไดเลิกใชวิธีนี้ 
 



                                                                                                                                   EC 353 84 

5.  ผลดีและผลเสียของบัญชีดุลการชําระเงิน 
 การเปรียบเทียบดุลการชําระเงินของปตาง ๆ ติดตอกัน ทําใหเราทราบฐานะของประเทศ
ในการติดตอทางเศรษฐกิจกับตางประเทศทั้งดานการคาและการเงิน ดุลการคาบอกใหทราบถึง
ความสามารถ ของประเทศในการผลิตสินคาออกแขงขันกับตางประเทศ บัญชีทุนบอกใหทราบ
ถึงฐานะทางการเงินของประเทศ ชวยใหรัฐบาลทราบถึงปริมาณเงินที่เหมาะสม เพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศและการจางงาน การมีดุลการชําระเงินขาดดุลติดตอกัน
หลายปเปนอาการแสดงใหทราบวา เศรษฐกิจภายในประเทศขาดเสถียรภาพ หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในขณะนั้นไมเหมาะสม เปนเครื่องเตือนใหรัฐบาลใชนโยบายแกไข 
 อยางไรก็ตามดุลการชําระเงินมีขอบกพรองอยูหลายประการคือ 

 5.1  การบันทึกการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ เปนการบันทึกรวมระหวางผูพํานัก
อาศัยในประเทศนั้น กับผูพํานักอาศัยในตางประเทศทั้งหมด โดยไมไดแยกผูพํานักอาศัยใน
ตางประเทศวาเปนของประเทศใดบาง 
 5.2  ไมไดแสดงลักษณะการควบคุมทางการคาและการชําระเงินของประเทศ 
ดุลการชําระเงินแสดงเฉพาะมูลคาสินคาเขาในปนั้น แตไมไดแสดงวาการที่สินคาเขามีมูลคา
ทั้งหมดเทานั้น อาจจะถูกจํากัดการนําเขาโดยภาษีศุลกากรหรือโควตา ซึ่งถามีการเปดใหนําเขา
อยางเสรีแลว มูลคาสินคาเขาอาจจะมากกวานั้น ดุลการคาอาจจะขาดดุลมากขึ้น การควบคุม
ปริวรรตเงินตรา (exchange control) ก็ไมไดปรากฏในบัญชีดุลการชําระเงิน ฉะน้ันมูลคา
สินคาเขา การใชจายในการเดินทางตางประเทศ การสงทุนไปตางประเทศ ที่ปรากฏในบัญชี
ดุลการชําระเงิน อาจจะเปนเพราะมีการควบคุมปริวรรตเงินตรา ซึ่งเราจะทราบสาเหตุไดจะตอง
พิจารณาถึงนโยบายการคาและการเงินระหวางประเทศของประเทศนั้น ๆ ดวย 
 5.3  มีรายละเอียดไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถวิเคราะหปญหาดุลการชําระเงินของ
ประเทศ เชน รายการสินคาเขาและสินคาออกก็แสดงแตมูลคารวม ไมไดแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางสินคาเขาและสินคาออก และไมไดบอกแหลงที่มาของสินคาและปลายทางของ
สินคา 
 5.4  ถาการแสดงบัญชีดุลการชําระเงินใชหลัก official settlement balance จะไมแสดง
ฐานะหนี้สินของประเทศ  คือ หน้ีสินของประเทศทั้งหมดคิดจนถึงเวลานั้นแตในบัญชี
ดุลการชําระเงินจะแสดงแตการเคลื่อนยายทุนในระยะหนึ่งเทานั้น (เชน หน่ึงป) แตไมไดรวบรวม
การหักลบการเคลื่อนยายทุนทั้งหมดตั้งแตตนจนถึงวันใดวันหนึ่ง ยกเวนแตถาบันทึกแบบ 
liquidity balance จะแสดงฐานหนี้สินไว 
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6.  สาเหตุของความไมสมดุลในดุลการชําระเงิน มีดังนี ้
 6.1 การขาดดุลระยะสั้น หรือการขาดดุลแบบวัฏจักร (short-term disequilibrium 
or cyclical disequilibrium) เปนการขาดดุลการชําระเงินชั่วคราว เกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 
สาเหตุภายนอก (exogeneous) และสาเหตุภายใน (endogeneous) 
  สาเหตุภายนอก  เกิดจากปรากฏการณทางธรรมชาติ ความวุนวายทางการเงิน 
และการนัดหยุดงาน ตัวอยางเชน สําหรับประเทศเกษตรกรรมปใดดินฟาอากาศดี การเพาะปลูก
ไดผลผลิตดี ทําใหสินคาออกประเภทเกษตรกรรมมีจํานวนมาก และถาขายไดมากขึ้นก็จะทําให
ดุลการชําระเงินเกินดุลได แตถาดินฟาอากาศไมดี การเพาะปลูกลมเหลวทําใหไมมีสินคาสงออก
หรือบางครั้งอาจทําใหตองซ้ือสินคาเขาประเภทอาหารจํานวนมากขึ้น ทําใหประเทศขาดดุลได 
  สาเหตุภายใน  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายไดและราคาภายในประเทศ การ
เปลี่ยนแปลงในรายได (income change) คือ การพิจารณาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงใน
รายไดของประเทศที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในการคาตางประเทศ ทําใหดุลการชําระเงินเกิดความ
ไมสมดุลชั่วคราว เชน การที่รายไดของประเทศนั้นเพ่ิมขึ้นหรือลดลง จะทําใหสินคาเขาเพิ่มขึ้น
หรือลดลงตามความโนมเอียงเพ่ิมในการสั่งสินคาเขา (marginal propensity to import – 
M.P.M.) ซึ่งทําใหดุลการคาขาดดุล หรือเกินดุลก็ได หรือการลงทุนเพ่ิมขึ้น หรืออัตราภาษีเงินได
ลดลง จะทําใหรายไดประชาชาติเพ่ิมขึ้น ความตองการสินคาเขาจะเพิ่มขึ้น ดุลการชําระเงินจะ
ขาดดุลได นอกจากนั้นอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรายไดของประเทศอื่น ซึ่งมีผลกระทบ
กระเทือนรายไดของประเทศตน เชน การที่รายไดของประเทศอื่น (ประเทศ ก.) เพ่ิมขึ้น ทําให
ประเทศ ก. มีความตองการสินคาของประเทศเรามากขึ้น (ประเทศ ข.) ประเทศเราจะสง
สินคาออกไดมากขึ้น รายไดจะเพิ่มขึ้น ดุลการชําระเงินของประเทศเราอาจจะเกินดุล ผลของ
ดุลการชําระเงินที่เกิดขึ้นน้ีเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงรายไดของประเทศอื่น 
  การเปลี่ยนแปลงในราคา (price change) หมายถึง การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของระดับ
ราคาสินคาทั่วไป ซึ่งคือ สถานการณเงินเฟอหรือเงินฝด การเปลี่ยนแปลงในระดับราคามีผลมา
จากความแตกตางระหวางอุปสงคและอุปทานของสินคา ถาอุปสงคนอยกวาอุปทาน ราคาจะ
ต่ําลง แตถาอุปสงคมากกวาอุปทาน ราคาจะสูงขึ้น การที่ระดับราคาสินคาภายในประเทศเพิ่มขึ้น
หรือลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น จะทําใหผูบริโภคเปลี่ยนแปลงการซื้อสินคา ตัวอยางเชน ถา
ราคาสินคาภายในประเทศเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจะหันมาซื้อสินคาที่ เหมือนกันราคาถูกจาก
ตางประเทศ ขณะเดียวกัน ผูบริโภคชาวตางประเทศอาจตองการสินคาออกของเรานอยลง ทําให
ดุลการชําระเงินขาดดุล ในทางตรงขามการที่ระดับราคาสินคาภายในประเทศลดลง ผูบริโภคจะ
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หันมาซื้อสินคาภายในประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตางประเทศหันมาบริโภคสินคาของเรา
เพ่ิมขึ้น ผลทําใหเกิดการเกินดุลในดุลการชําระเงินของเรา เพราะสินคาออกเพ่ิมขึ้นแตสินคาเขา
ลดลง ความไมสมดุลในดุลการชําระเงินอันเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคาทั่วไป 
เรียกวา monetary disequilibrium ซึ่งเราอาจจะถือเปนแบบชั่วคราวหรือระยะสั้นไมไดมากนัก 
เพราะมันอาจจะไมปรับตัวเองโดยอัตโนมัติ รัฐบาลอาจเขายุงเกี่ยวเพ่ือแกไขความไมสมดุลให
หมดไป แตในที่นี้เราถือวาเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความไมสมดุลชั่วคราว เพราะการเปลี่ยนแปลง
ในระดับราคาไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  การแกไข  ความไมสมดุลในดุลการชําระเงินชั่วคราวนี้ อาจแกโดยนําทุนสํารอง
ระหวางประเทศที่มีอยูออกใชจนกวาเหตุการณกลับคืนสูปกติ 
 6.2  การขาดดุลระยะยาวหรือการขาดดุลในโครงสรางเศรษฐกิจ (long-term 
disequilibrium or structural disequilibrium) มีสาเหตุมาจาก 
  ก)  ปริมาณเงินเพ่ิมมากเกินไปจนผลผลิตเพิ่มตามไมทัน หรือตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
ทําใหเกิดภาวะเงินเฟอทั้งแบบ demand pull or cost-push inflation จะกอใหเกิดการขาด
ดุลการชําระเงินอยางแนนอน นอกจากวาประเทศอื่น ๆ จะประสบภาวะเงินเฟอเหมือน ๆ กัน 
แตโดยทั่วไปอัตราเงินเฟอของแตละประเทศไมเทากัน ถาประเทศอื่นมีอัตราเงินเฟอต่ํากวา จะ
ทําใหสินคาออกของประเทศลดลง และสินคาเขาเพิ่มขึ้น 
  การแกไข  ความไมสมดุลที่เกิดขึ้นจะตองแกไขโดยใชการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเปนการใชนโยบายเปลี่ยนแนวการใชจาย หรือจํากัดการ
ขยายตัวของปริมาณเงินดวยนโยบายการเงินและการคลัง ซึ่งเปนนโยบายเปลี่ยนแปลงการใช
จาย หรือใชการควบคุมโดยตรง 
  ข)  เปนการขาดดุลที่รากฐานและคงอยูเรื่อยไป (fundamental disequilibrium) 
หมายถึง การขาดดุลขนาดใหญ และขาดดุลติดตอกันเปนระยะยาวนาน โดยมีสาเหตุมากจาก
การเปลี่ยนแปลงอยางถาวรในอุปสงคและอุปทาน เชน การขาดรายไดจากการลงทุนใน
ตางประเทศ เพราะสงครามทําลายโรงงานในตางประเทศ หรือเทคนิคการผลิตลาหลัง ทําใหผล
ผลิตต่ําขายสินคาไดนอยลง หรือเสียตลาดใหตางประเทศ เพราะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของ
ตางประเทศทําใหเกิดสินคาใหมขึ้น 
  การแกไข  ความไมสมดุลที่รากฐานนี้จะตองแกไขโดยใชการปรับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ และในระยะยาวตองจัดสรรทรัพยากรในการผลิตใหม (reallocation) ทั้ง
แรงงานและทุน เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางการผลิตใหม การจุนการขาดดุลดวยทุนสํารองเพียงแต
ชวยใหการปรับดวยการจัดสรรทรัพยากรใหมเปนไปโดยราบรื่นยิ่งขึ้น 
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  ในการปรับดุลการชําระเงินเราตองทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของการขาดดุลเสียกอน 
จึงจะเลือกใชมาตรการแกไขไดถูกตอง และสามารถบรรลุเปาหมายตามที่ตองการได 
  ลักษณะพอสังเขปของแตละนโยบายในการแกไขปญหาดุลการชําระเงิน 
  6.2.1 นโยบายเปลี่ยนแปลงการใชจาย (expenditure-changing policies) ซึ่ง
รวมทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการใช
จายของรัฐบาล หรือเปลี่ยนแปลงภาษี หรือเปลี่ยนแปลงทั้งสองอยาง ตัวอยางเชน ถารัฐบาลใช
จายเพิ่มขึ้นและลดภาษี จะทําใหการผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น และรายไดเพ่ิมขึ้นตามคาตัวคณู
หรือตัวทวี ซึ่งจะทําใหสินคาเขาเพิ่มขึ้นตามคาของความโนมเอียงเพ่ิมในการสั่งสินคาเขา เรา
เรียกนโยบายนี้วา นโยบายการคลังแบบขยายตัว (expansionary or easy fiscal policy) แตถา
รัฐบาลใชจายลดลงและเพิ่มภาษี จะทําใหการผลิตภายในประเทศและรายไดลดลง ซึ่งจะทําให
สินคาเขาลดลง เราเรียกนโยบายนี้วา นโยบายการคลังแบบหดตัว (contractionary or tight 
fiscal policy) สําหรับนโยบายการเงิน จะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินของประเทศ 
ซึ่งจะมีผลตออัตราดอกเบี้ย นโยบายการเงินแบบงาย  (easy monetary policy) หมายถึง 
ปริมาณเงินเพิ่มขึ้นและอัตราดอกเบี้ยลดลง ซึ่งทําใหระดับการลงทุนและรายไดของประเทศ
เพ่ิมขึ้นและทําใหสินคาเขาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน เงินทุนจะไหลออกนอกประเทศ เพราะอัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศต่ํา นโยบายการเงินแบบเขมงวด (tight monetary policy) หมายถึง การ
ลดปริมาณเงินของประเทศและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ทําใหการลงทุน รายได และสินคาเขาลดลง 
และยังทําใหเงินทุนไหลเขาประเทศมากหรือเงินทุนไหลออกนอกประเทศนอยลง 
 6.2.2  นโยบายเปลี่ยนแนวการใชจาย (expenditure switching policy)  
   นโยบายนี้คือการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เชน การลด
คาเงินหรือเพ่ิมคาเงิน (devaluation or revaluation) ภายใตระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ หรือการ
เสื่อมคาของเงินหรือการแข็งคาของเงิน (depreciation or appreciation) ภายใตอัตราแลกเปลี่ยน
เสรี การลดคาเงินหรือการเสื่อมคาของเงิน ทําใหผูบริโภคภายในประเทศเปลี่ยนแปลงการซื้อ
สินคาตางประเทศมาซื้อสินคาภายในประเทศ ซึ่งทําใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นและการนําเขา
ลดลง อยางไรก็ตามมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้น และมูลคาการนําเขาลดลงหรือไม ขึ้นอยูกับความ
ยืดหยุนของอุปสงคและอุปทานของสินคาออกและสินคาเขา 
 6.2.3  การควบคุมโดยตรง (direct control) ประกอบดวยภาษีศุลกากร โควตา การ
ควบคุมปริวรรตเงินตรา (exchange control) อัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา และขอจํากัดทางการ
คาและการเงินอ่ืน ๆ เปนตน มาตรการตาง ๆ ทางดานการควบคุมโดยตรงนี้จะนํามาใชเม่ือมี
ความจําเปนเทานั้น เพราะจะกอใหเกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต 
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7.  ปญหาดุลการชําระเงินของประเทศกําลังพัฒนา 

 7.1  ปญหาเรื่องเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนา
มักจะตั้งเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจไวสูงเกินไป ทําใหความตองการสินคาเขามีมากกวา
รายไดจากการสงออก ทําใหประเทศขาดแคลนเงินตราตางประเทศมากจนไมสามารถจะแกดวย
การไหลเขาของเงินทุนและเงินชวยเหลือจากตางประเทศได รัฐบาลจึงตองใชมาตรการบางอยาง
เพ่ือแกไขปญหาดุลการชําระเงินที่ขาดดุล อาจเปนเหตุใหความพยายามที่จะพัฒนาประเทศตอง
หยุดชะงักไป การตั้งเปาหมายในการพัฒนาประเทศไวสูงเกินไปน้ัน อาจเปนเหตุผลทาง
การเมือง และชื่อเสียงของประเทศ ฉะนั้นรัฐบาลอาจทนความกดดันทางการเมืองไมไหว ก็ตอง
คงรักษาเปาหมายนั้นไว ปญหาดุลการชําระเงินขาดดุลอาจเกิดขึ้นได 
 7.2  ปญหาทางดานสินคาออก  โดยทั่วไปสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนามักเปน
สินคาขั้นปฐม (primary products) เพียง 2 – 3 ชนิด ราคาสินคามักเปลี่ยนแปลงมากในระยะสั้น 
เพราะเปนสินคาที่มีความยืดหยุนต่ํา นอกจากนั้น ปริมาณสินคาออกเปลี่ยนแปลงตามภาวะดิน
ฟาอากาศ ทําใหการคาดคะเนรายไดจากสินคาออกไมแนนอน และประเทศกําลังพัฒนามีอัตรา
เพ่ิมของประชากรสูง ทําใหความตองการเงินตราตางประเทศมีมากกวาอุปทานเงินตรา
ตางประเทศ สิ่งเหลานี้เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 
 7.3  ปญหาทางดานอัตราการคา (terms of trade) อัตราการคาของประเทศกําลัง
พัฒนาเลวลง เพราะราคาสินคาขั้นปฐมของประเทศกําลังพัฒนาต่ํากวาราคาสินคาทางดาน
อุตสาหกรรม ทําใหความสามารถในการซื้อสินคานอยลง 
 

8.  ปญหาดุลการชําระเงินของประเทศไทย 
 ปญหาดุลการชําระเงินของประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ คือ 
ประเทศไทยประสบปญหาการขาดดุลการชําระเงินที่รากฐาน (fundamental disequilibrium) 
โดยเริ่มขาดดุลการชําระเงินตั้งแตป พ.ศ. 2512 เปนตนมา แตในบางปดุลการชําระเงินของไทยก็
เกินดุล ทั้ง ๆ ที่ดุลการคาของไทยขาดดุลมาทุกป ตั้งแตป พ.ศ. 2496 เปนตนมา ที่เปนเชนน้ี
เพราะดุลบัญชีอ่ืน ๆ ของดุลการชําระเงินเกินดุลมาก จึงทําใหดุลการชําระเงินเกินดุล เชน ดุล
บริการและดุลบริจาคเกินดุลเพียงพอที่จะชดเชยกับการขาดดุลการคาที่เกิดขึ้นได ถาดุลทั้งสองนี้
เกินดุลนอยลง ดุลการคาจะขาดดุลมากขึ้น ฉะนั้น บัญชีทุนจึงมีบทบาทมากขึ้นในการชดเชยการ
ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงขึ้นทุกป จนทําใหเกิดปญหาดุลการชําระเงินที่ขาดดุลมากขึ้น อยางไร
ก็ตามดุลบัญชีที่ทําใหเกิดปญหาดุลการชําระเงินก็คือดุลการคานั่นเอง ฉะน้ันในการพิจารณา
ฐานะดุลการชําระเงินของประเทศไทยที่ผานมา ควรจะพิจารณาโครงสรางสินคาออกและ
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สินคาเขา เพ่ือหาทางเพ่ิมมูลคาสินคาออก และลดมูลคาสินคาเขา ทําใหดุลการคาที่เคยขาดดุล
มากมาตลอดลดการขาดดุลลงบาง ซึ่งจะทําใหลดปญหาดุลการชําระเงินที่ขาดดุลมากขึ้นลงได 
 8.1  โครงสรางสินคาออกของไทย 
  ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการสงออก ควรจะแบงกลุมสินคาออก
เปน 3 วิธีดังนี้ 

ก. สินคาออกสําคัญและสินคาอ่ืน ๆ 
ข. กลุมสินคาตามหมวด SITC (Standard International Trade Classification) 
ค. กลุมสินคาตามลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic Classification) 

  ก.  สินคาออกสําคัญและสินคาอ่ืน ๆ ตามวิธีนี้เราควรแบงสินคาออกของไทย
เปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
   1.  สินคาออกดั้งเดิม เปนสินคาออกที่ไทยเคยสงออกมานานแลว ไดแก ขาว 
ดีบุก ไมสักและยางพารา ซึ่งในอดีตสินคาออกประเภทนี้ทํารายไดใหกับประเทศเปนจํานวนมาก 
ในปจจุบันสินคาเหลานี้ก็ยังเปนสินคาหลักที่นําเงินตราตางประเทศมาใหประเทศแตไดลด
ความสําคัญลงบาง 
   2.  สินคาออกชนิดใหม เปนสินคาออกที่เร่ิมมีความสําคัญในระยะสิบกวาปที่
ผานมา ไดแก ขาวโพด ปอ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง น้ําตาล กุงสด ถั่วเขียว เปนตน ในระยะหลัง
สินคาเหลานี้สงออกเปนจํานวนมาก 
   3.  สินคาอุตสาหกรรม เพ่ิงจะเริ่มมีสงออกระยะ 10 ปที่ผานมา สวนใหญเปน
สินคาอุตสาหกรรมแปรรูปที่อาศัยผลิตผลเกษตร หรือสินคาขั้นปฐมอ่ืน ๆ เปนวัตถุดิบที่สําคัญ 
สินคาอุตสาหกรรมที่สงออก ไดแก ปูนซีเมนต กระสอบปาน สิ่งทอ อัญมณี ผาไหม สับปะรด 
กระปอง และวงจรทราบซิสเตอร เปนตน 
  ข.  กลุมสินคาตามหมวด SITC ซึ่งเปนระบบการแยกหมวดสินคาที่ยอมรับกันใน
ระดับระหวางประเทศ การแยกตามลักษณะนี้มีประโยชนในการจัดทําขอมูลและเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศ หมวดสินคาที่แบงมี 10 หมวด คือ หมวดอาหาร (SITC 0) เครื่องด่ืมและยาสูบ 
(SITC 1) วัตถุดิบ (SITC 2) น้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น (SITC 3) น้ํามันจากพืชและสัตว (SITC 
4)  เคมีภัณฑ  (SITC 5) สินคาหัตถอุตสาหกรรม (SITC 6) เครื่องจักรและยานพาหนะ (SITC 
7) สินคาหัตถอุตสาหกรรมเบ็ดเตล็ด (SITC8) และสินคาเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ (SITC 9) สินคาออกที่
เปนสินคาหลัก ไดแก หมวดอาหารเปนสวนมาก สวนหมวดหัตถอุตสาหกรรมมีความสําคัญ
เพ่ิมขึ้น 
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  ค.  กลุมสินคาตามลักษณะเศรษฐกิจ  เปนการแยกสินคาออกตามภาคการผลิต 
ซึ่ง ไดแก ผลิตผลเกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร และอุตสาหกรรม สินคาออกที่มีความสําคัญ
มากที่สุดคือ ผลิตผลเกษตร เม่ือมีการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตจะขยายไปสูภาคอุตสาหกรรม
มากขึ้น สัดสวนของผลผลิตเกษตรจะลดลง 

 8.2  โครงสรางสินคาเขาของไทย 
  ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางสินคาเขาของไทย แบงกลุมสินคาเขา
เปน 2 วิธี คือ 
  ก.  กลุมสินคาตามหมวด SITC ซึ่งแบงสินคาเปน 10 หมวด ดังที่ไดกลาวมาแลว
ในสินคาออก สินคาเขาที่มูลคานําเขามาก ไดแก หมวดน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น หมวด
เคมีภัณฑ หมวดสินคาหัตถอุตสหากรรม และหมวดเครื่องจักรและยานพาหนะ 
  ข.  กลุมสินคาตามลักษณะเศรษฐกิจ ซึ่งแบงสินคาเขาออกเปน 4 ประเภท คือ 
   1.  สินคาอุปโภคบริโภค (consumer goods) ประกอบดวยสินคาประเภท
สิ้นเปลือง ไดแก อาหาร เครื่องด่ืม เปนตน และประกอบดวยสินคาประเภทถาวร ไดแก 
เครื่องใชไฟฟา เฟอรนิเจอร ฯลฯ สินคาเขาประเภทนี้มีแนวโนมการสั่งเขาลดลง 
   2.  สินคากึ่งสําเร็จรูปและวัตถุดิบ (Intermediate products and raw materials) 
สินคาเขาประเภทนี้ มีการสั่งเขาเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 
   3.  สินคาประเภททุน (capital goods) ไดแก เครื่องมือ เครื่องใชตาง ๆ รถ
แทรกเตอร และปุยเคมี เปนตน สินคาประเภททุนจะเพ่ิมขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ 
   4.  สินคาเขาอ่ืน ๆ ไดแก รถยนต เชื้อเพลิง และอะไหลรถยนต เปนตน ใน
ปจจุบันเม่ือราคาน้ํามันแพงขึ้น ทําใหมูลคานําเขาของสินคานี้เพ่ิมขึ้น 
 

9.  สรุป 
 ดุลการชําระเงินมีความหมายแตกตางกัน 3 ประการ คือ ดุลทางตลาด คือความสมดุล
ระหวางอุปสงคและอุปทานของเงินตราตางประเทศ ดุลทางแผนงานคือความสมดุลระหวาง 
hope และ desire และดุลทางบัญชีคือความสมดุลระหวางเครดิตและเดบิต ดุลทางตลาดมี
ความสําคัญตอเจาหนาที่ทางการเงินในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศและการแกไขปญหาดังกลาว สําหรับดุลทางบัญชีและดุลทางแผนงานมีความสําคัญ
ตอผูวางนโยบายพัฒนาประเทศ และมีประโยชนตอประเทศที่อาศัยเงินชวยเหลือจาก
ตางประเทศ 
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 สําหรับการศึกษาดุลการชําระเงินในบทนี้จะเนนเฉพาะดุลทางบัญชี ซึ่งมีสวนประกอบ
ของบัญชียอย 3 บัญชีคือ บัญชีเดินสะพัด ประกอบดวย สวนของสินคาและบริการ ไดแก 
สินคาเขา สินคาออก และทองคํา ผลรวมของรายการตาง ๆ ในสวนนี้เรียกวาดุลการคา สวนของ
บริการประกอบดวย คาระวางและคาประกันภัยสินคา คาขนสงอ่ืน ๆ การเดินทางระหวาง
ประเทศ รายจายรัฐบาลนอกประเทศและบริการอื่น ๆ สวนของเงินโอนหรือบริจาค ซึ่งอยูในรูป
ของตัวเงินหรือสิ่งของ ผลรวมของรายการตาง ๆ ทั้ง 3 สวน เรียกวาดุลสินคาและบริการรายได
และเงินโอนหรือดุลบัญชีเดินสะพัด บัญชีที่สองคือบัญชีเงินทุน ซึ่งประกอบดวยการลงทุน
โดยตรงและทางออมในระยะสั้นและระยะยาวทั้งของเอกชนและรัฐบาล ซึ่งประกอบดวยการ
ลงทุนโดยตรงและทางออมในระยะสั้นและระยะยาวทั้งของเอกชนและรัฐบาล บัญชีทั้งสองนี้มี
หลักในการบันทึกรายการดังน้ีคือ รายการใดที่จะตองจายเงินใหตางประเทศจะบันทึกเปน
รายการลบ (debit) และรายการใดที่จะไดรับเงินตราตางประเทศจะบันทึกเปนรายการบวก 
(credit) สําหรับบัญชีที่สามคือบัญชีทุนสํารองระหวางประเทศซึ่งประกอบดวยฐานะเงินสํารองใน 
IMF ทองคําที่เปนหลักทรัพยเงินตรา (monetary gold) เงินตราตางประเทศบางสกุล และสิทธิ
ถอนเงินพิเศษ (SDRs) หลักการบันทึกรายการในบัญชีทุนสํารองนี้คือ ถาดุลการชําระเงินขาดดุล 
จะบันทึกบัญชีนี้เปนบวก แตถาดุลการชําระเงินเกินดุลจะบันทึกบัญชีเปนลบ 
 ประเภทของการบันทึกบัญชีดุลการชําระเงินคือ basic balance, official settlement 
balance, liquidity balance 
 สาเหตุของความไมสมดุลของดุลการชําระเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว การแกไขปญหา
การขาดดุลระยะสั้นจะใชทุนสํารองระหวางประเทศ แตการแกไขปญหาดุลการชําระเงินระยะยาว 
จะใชการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน (นโยบายเปลี่ยนแนวการใชจาย) การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการผลิตใหม สําหรับปญหาดุลการชําระเงินของประเทศกําลังพัฒนา เปนปญหาเรื่อง
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ตั้งอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจไวสูงเกินไป นอกจากนั้นก็เปน
ปญหาทางดานสินคาออกของประเทศกําลังพัฒนา เพราะสินคาออกเปนสินคาขั้นปฐมที่มีความ
ยืดหยุนต่ํา และเปนปญหาทางดานอัตราการคาของประเทศกําลังพัฒนาที่เลวลง 
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