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บทที่ 10
เศรษฐกิจระหว่ างประเทศ การค้ าและการเงินระหว่ างประเทศ
1. เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประกอบ
ด้วย การค้า การเงิน และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
2. การค้ าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ เป็ นการนาสิ นค้าและบริ การไปแลกเปลี่ยนกับอีกประเทศหนึ่ง เนื่องจาก3
ความแตกต่างกันทางทรัพยากรและความสามารถในการผลิต
2.1 การค้ าระหว่างประเทศ หมายถึง การซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศ
หนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง การค่าระหว่างประเทศมีลกั ษณะคล้ายกับการค้าทัว่ ไป คือต้องประกอบด้วย ผูซ้ ้ื อ
และผูข้ าย โดยผูซ้ ้ื อเป็ นผูต้ ิดต่อนาสิ นค้าหรื อบริ การเข้าประเทศ ส่ วนผูข้ ายเป็ นผูต้ ิดต่อส่ งสิ นค้าและ
บริ การออกนอกประเทศ ทั้งผูซ้ ้ื อและผูข้ ายจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน การซื้ อขายแลกเปลี่ยนนี้ออก
กระทาโดยรัฐบาลหรื เอกชนก็ได้
2.2 ความสาคัญการค้ าระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ เป็ นการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การตลอดจนเงินทุนและ
บริ การต่าง ๆ ระหว่างประเทศ โดยมีเงินตราหรื อสิ นค้าต่อสิ นค้าเป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยน การค้านี้
มีความสาคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะก่อให้เกิดรายได้ การมีงานทา การ
กินดีอยูด่ ีของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วยเหตุน้ ีธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศจึงมีความสาคัญดังนี้
1. จะทาให้แต่ละประเทศผลิตสิ นค้าที่ตนเองมีความถนัดมีตน้ ทุนต่าหรื อมีความเชี่ยวชาญมาก
ที่สุด มีผลทาให้การผลิตสิ นค้านั้นมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งยังเป็ นการประหยัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยูจ่ ากัดให้มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. จะช่วยให้ประชากรทัว่ โลกมีสินค้าบริ โภคได้หลากหลาย ทั้งที่ผลิตในประเทศและไม่สามารถ
ผลิตเองได้ ทั้งยังได้รับความพอใจและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นกว่าที่ผลิตสิ นค้าบริ โภคเองใน
สภาพดั้งเดิม
3. จะเป็ นสื่ อที่ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้วทิ ยาการสมัยใหม่ เพื่อจะกระจายไปสู่ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโรค
ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ
4. เป็ นที่มาของรายได้ท้ งั ภาครัฐและเอกชน เมื่อมีการค้าเกิดขึ้นก็จะทาให้ประชาชนมีงานทามี
รายได้ การออมก็จะตามมา ส่ วนทางรัฐบาลก็จะมีรายได้จากการเก็บภาษีอากร และนาเงินส่ วนนี้ไปพัฒนา
ความเจริ ญก้าวหน้าด้านต่าง ๆ ต่อไป
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5. เป็ นที่มาของการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มในการพัฒนา
ประเทศไปสู่ ความเจริ ญด้านต่าง ๆ ด้วย
6. จะก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการตลาดและอุตสาหกรรมของประเทศนั้น ๆ ซึ่ งจะมีผลให้เพิ่ม
ปริ มาณการผลิตและการบริ โภคทัว่ โลก พร้อมเป็ นการแสวงหาแหล่งทรัพยากรหรื อเปิ ดตลาดทรัพยากร
ขึ้น
7. เมื่อเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศขยายตัว ประเทศต่าง ๆ จะมีอานาจซื้ อเพิ่มขึ้นธุ รกิจการค้า
ระหว่างประเทศขยายตัว แต่ละประเทศสามารถผลิตสิ นค้าส่ งออกได้มากขึ้น
8. ก่อให้เกิดความร่ วมมือทางธุ รกิจการค้าระหว่าง ในสังคมโลกที่มีการพัฒนาความเจริ ญมากขึ้น
ทุกขณะนี้ ก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการค้า มีการรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากขึ้น เกิด
ความร่ วมมือทางการค้าระหว่างประเทศในแต่ละภูมิภาค เกิดการรวมกลุ่มกันทางธุ รกิจ มีการเปิ ดการค้า
เสรี ในกลุ่มประเทศสมาชิก ทาให้ธุรกิจการค้าดาเนินไปด้วยอิสระและขยายตัวได้มากขึ้น
2.3 สาเหตุและปัจจัยทีก่ ่ อให้ เกิดการค้ าระหว่ างประเทศ
1. ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ ที่ต้ งั ของประเทศต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันในเรื่ องสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยเหตุน้ ีประเทศต่าง ๆ จึงผลิตสิ นค้า
ได้แตกต่างกันไป ประเทศใดโชคดีมีทรัพยากรหลากหลายชนิด ในปริ มาณมากพอที่สนองความต้องการ
ของประชาชนในประเทศของตน รวมทั้งสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมก็จะได้เปรี ยบในการผลิตสิ นค้า
ต่าง ๆ เพื่อจุนเจือประชาชนได้มาก หากมีเหลือพอก็จะนาไปแลกเปลี่ยนหรื อขายให้กบั ประเทศอื่น
2. ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของประชาชน การที่ประเทศต่าง ๆ มีลกั ษณะของสังคม
วัฒนธรรม และประวัติความเป็ นมาที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อความเชี่ยวชาญ ความสามารถเฉพาะด้านใน
การผลิตที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ด้ งั เดิมของประชาชนแต่ละประเทศ ดังนั้นสิ นค้าที่มีชื่อเสี ยงของคนใน
ประเทศที่มีความสามารถในการผลิต ผลออกมาจึงมีคุณค่าสาหรับภูมิภาคอื่น ๆ ที่ความสามารถในการ
ผลิตและแข่งขันด้อยกว่า
3. ความสะดวกในด้านการคมนาคมขนส่ ง ในอดีตการคมนาคมขนส่ งระหว่างกันในทุก ๆ
รู ปแบบมีความลาบาก ล่าช้า ทาให้ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจากัดอยูใ่ นวงแคบ ปั จจุบนั ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีดา้ นการสื่ อสาร คมนาคมขนส่ งทุกรู ปแบบมีความทันสมัย การติดต่อธุ รกิจเป็ นไปอย่าง
กว้างขวาง สะดวกรวดเร็ ว ทาให้การค้าระหว่างประเทศขยายตัวไปทัว่ โลก และกลายเป็ นสิ่ งที่ทาได้
ตลอดเวลาเท่าที่ตอ้ งการ
4. ความต้องการสิ นค้าและบริ การของประชาชน หากประชาชนในประเทศใดมีอตั ราการเพิ่มสู ง
มีจานวนประชากรมาก ความต้องการสิ นค้าและและบริ การก็มีมากขึ้น กาลังในการผลิตของประเทศ
อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงเกิดความจาเป็ นที่จะต้องซื้ อสิ นค้าและบริ การจากต่างประเทศเข้ามา
สนองความต้องการให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ นค้าและบริ การที่ประเทศของตนไม่สามารถผลิตได้ ในทาง
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เดียวกันประเทศนั้นก็จะต้องผลิตสิ นค้าของตนเองให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พอเพียงกับการบริ โภค
ภายในประเทศของตนด้วยนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
2.4 นโยบายการค้ าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้ าระหว่างประเทศ หมายถึง นโยบายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่นาไปใช้ใน
การนาสิ นค้าเข้าหรื อส่ งสิ นค้าออก โดยแบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
1. นโยบายการค้ าเสรี เป็ นนโยบายที่เปิ ดโอกาสให้มีการส่ งออกและนาเข้าสิ นค้าจากประเทศ
ใดประเทศหนึ่งเข้าสู่ ประเทศหนึ่งโดยไม่มีการกีดกัน อันมีเงื่อนไขดังนี้
- ทุกประเทศเลือกผลิตสิ นค้าและบริ การที่มีประสิ ทธิภาพในการผลิตสู ง
- ไม่เก็บภาษีหรื อเก็บน้อย แต่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบด้านการค้า
- ไม่มีสิทธิ พิเศษหรื อข้อจากัดด้านการค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ
ปั จจุบนั แม้จะไม่มีประเทศใดใช้นโยบายการค้าเสรี อย่างแท้จริ ง เพราะปั ญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองแตกต่างกัน แต่เมื่อโลกมีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ จึงเริ่ ม
มีการกาหนดนโยบายการค้าเสรี ข้ ึนระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกต่าง ๆ
2. นโยบายคุ้มกัน เป็ นนโยบายที่จากัดการนาสิ นค้าเข้ามาแข่งขันกับสิ นค้าที่ผลิตในประเทศ
เพื่อคุม้ ครองธุ รกิจการผลิตภายในให้ดาเนินการได้ต่อไป เป็ นการป้ องกันการครอบครองตลาด และเพื่อ
แก้ ปัญหาการขาดดุลการค้า วิธีการคุม้ กันด้านการค้ามีดงั นี้
- การตั้งกาแพงภาษี คือเก็บภาษีจากการนาเข้าสิ นค้าที่ตอ้ งการกีดกันในอัตราสู งกว่าปกติ
- ควบคุมปริ มาณสิ นค้านาเข้าและส่ งออก โดยมีการกาหนดปริ มาณการนา
- สิ นค้าเข้าและส่ งออกไว้ เพื่อเป็ นการสงวนเงินตราต่างประเทศ เป็ นการแก้ไข ปัญหา
การขาดดุลการค้า ให้การอุดหนุนธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อคุม้ ครองการผลิตภายในและส่ งเสริ ม
การส่ งสิ นค้าออกไปขายยังต่างประเทศ
2.5 กิจกรรมของธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ
การดาเนิ นธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยทัว่ ไปทุกประเทศจะมีกิจกรรมดาเนินการอยู่ 2
ลักษณะ คือ
1. ธุ รกิจการส่ งออก คือ การที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ที่อยูใ่ นประเทศส่ งสิ นค้าไปจาหน่าย
ยังต่างประเทศ เพื่อเป็ นการนารายได้เข้าประเทศ
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2. ธุ รกิจการนาเข้า คือ การที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจมีการนาสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ ที่ผลิตจากต่าง
ประเทศเข้ามาจาหน่ายในประเทศ
ผูป้ ระกอบธุ รกิจการส่ งออกและนาเข้าอาจจะเป็ นประชาชนของประเทศนั้น ๆ หรื อนักลงทุนจาก
ประเทศอื่นก็ได้ การดาเนินธุ รกิจด้านการค้าด้านการส่ งออกและนาเข้านี้มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมของแต่ละประเทศมาก หากประเทศใดส่ งสิ นค้าออกได้มากกว่านาเข้าก็จะทาให้
ประเทศเจริ ญรุ่ งเรื อง ซึ่ งการเปรี ยบเทียบรายได้จากธุ รกิจส่ งออกและนาเข้าของแต่ละประเทศนั้นเรี ยกว่า
ดุลการค้ า
2.6 ดุลการค้ าระหว่ างประเทศ หรื อ ดุลการค้ า หมายถึง ความแตกต่างระหว่างมูลค่าสิ นค้าส่ งออก
กับมูลค่าของสิ นค้านาเข้าในแต่ละประเทศ ตามหลักการการค้าระหว่างประเทศจะจดบันทึกรายการที่
ติดต่อหารค้ากับประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วยรายการซื้ อ และรายการขาย ซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีการสรุ ปผล
การค้าในระยะเวลา 1 ปี
ดุลการค้าสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ลักษณะ คือ
5.1 ดุลการค้าแบบสมดุล หมายถึง มูลค่าสิ นค้าส่ งออกเท่ากับมูลค่าสิ นค้านาเข้า
5.2 ดุลการค้าแบบขาดดุล หมายถึง มูลค่าสิ นค้าส่ งออกน้อยกว่ามูลค่าสิ นค้านาเข้า
5.3 ดุลการค้าแบบเกินดุล หมายถึง มูลค่าสิ นค้าส่ งออกมากกว่ามูลค่าสิ นค้านาเข้า
ความต้องการของทุกประเทศก็คือ การมีดุลการค้าเกินดุล ต้องการให้สินค้าและบริ การของตน
ส่ งออกสู่ ตลาดโลกให้มากที่สุด เพื่อการยอมรับจากนานาประเทศ แต่การจะได้รับผลตามความต้องการ
นั้นธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศจะต้องอาศัยปั จจัยต่าง ๆ หลายประการ เช่น
- คุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาปรับปรุ งคุณภาพเสมอ
- ต้นทุนการผลิตต่า การกาหนดราคาให้ต่าได้น้ นั จะต้องอยูท่ ี่ปัจจัยการผลิตหรื อต้นทุน
การผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อทุกอย่าง
- การสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่ งรัฐมีวธิ ี การให้การสนับสนุนผูป้ ระกอบธุ รกิจ ได้หลา
ลักษณะ เช่น ลดภาษีการส่ งออก หาตลาดให้
- นโยบายการกีดกันจากต่างประเทศ ทุกประเทศพยายามกีดกันสิ นค้าสิ นค้าจาก
ประเทศอื่นทุกวิถีทาง
- การร่ วมมือกันของผูป้ ระกอบธุ รกิจ ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจะออกสู่ ตลาดและได้รับ
การยอมรับนั้น ผูป้ ระกอบธุ รกิจทุกคนทุกฝ่ ายจะต้องร่ วมมือกันช่วยเหลือกันที่จะทาให้สินค้าออกสู่ ตลาด
2.7 การดาเนินธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ
การดาเนิ นธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ ก็เช่นเดียวกับการทาการค้าภายในประเทศเพราะเป็ นการซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนสิ นค้าและบริ การเหมือนกัน ดังนั้นกระบวนการบางประการก็จะต้องดาเนิ นการเช่นเดียวกัน เช่น
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1. ศึกษาข้ อมูลทางด้ านการตลาด ไม่วา่ จะเป็ นการทาธุ รกิจการค้าด้านการส่ งออกหรื อนาเข้าก็ตาม
นอกจากผูป้ ระกอบธุ รกิจจะมีความพร้อมในด้านการผลิตและการค้าแล้ว จะต้องศึกษาในเรื่ องอื่น ๆ ที่
สาคัญ ๆ เช่น อานาจซื้ อของประชาชนในประเทศนั้น ๆ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ความมัน่ คงทาง
ธุ รกิจของประเทศนั้น ๆ ว่าอยูใ่ นระดับใด ระดับการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ต้องศึกษาดูวา่ ในตลาดนั้นมี
สิ นค้าและบริ การนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด หรื อการคมนาคมขนส่ งและการติดต่อสื่ อสาร
2. การวิเคราะห์ ลกั ษณะสิ นค้ า ผูท้ ี่ทาการค้าระหว่างประเทศทั้งส่ งออกและนาเข้าจะต้องศึกษาถึง
ลักษณะของสิ นค้านั้นว่าเป็ นอย่างไร เช่น
- สิ นค้ามีลกั ษณะอย่างไรที่จะนาไปส่ งขายหรื อนาเข้ามาขายได้
- คุณภาพเป็ นอย่างไร สามารถปรับปรุ งได้ตามความต้องการของตลาดในประเทศ
นั้น ๆ ได้หรื อไม่ อย่างไร
- การดูแลรักษาสิ นค้านั้น ๆ เป็ นปั ญหาหรื อไม่ อย่างไร
- จะใช้จ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การฉลากรายละเอียดเป็ นภาษาใดบ้าง
3. การจัดหาช่ องทางจัดจาหน่ าย วิธีการที่จดั ส่ งสิ นค้าไปขายหรื อนาเข้านั้นผูป้ ระกอบธุ รกิจจะ
ดาเนินการด้วยวิธีใด ซึ่ งจะต้องศึกษาดูวา่ เหมาะสมทั้งทางด้านราคา เวลาและอื่น ๆ ด้วย ไม่ได้เลย
4. การตกลงเรื่ องราคาสิ นค้ าและการส่ งมอบสิ นค้ า การซื้ อ – ขายสิ นค้าระหว่างประเทศเป็ นเรื่ อง
ที่จะต้องเจรจาตกลงให้แน่นอนในทุกเรื่ อง เพราะการค้าส่ วนใหญ่มีมูลค่าสู ง ปริ มาณสิ นค้ามาก การ
ส่ งกลับหรื อแก้ไขปั ญหาเป็ นเรื่ องที่สูญเสี ยทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นจะต้องตกลงให้แน่นอน
ดังนั้นจึงได้มีกฎระเบียบตามหลักสากลในเรื่ องของเงื่อนไขการซื้ อ – ขาย สิ นค้ากันระหว่างประเทศ
2.8 ปัญหาของธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ
1. ความขัดแย้งทางการเมือง เมื่อประเทศผูค้ า้ เกิดปั ญหาด้านการเมืองระหว่างกันย่อมระทบ
กระเทือนต่อการค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในสังคมโลกปั จจุบนั ปั ญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศใด
ก็ตามจะมีผลต่อธุ รกิจการค้าของทุก ๆ ประเทศเช่นกัน เพราะประเทศในโลกนี้ต่างพึ่งพากันและมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทุก ๆ เรื่ อง
2. สภาวการณ์เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจโลก ความเจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ ในโลกมีการติดต่อใกล้ชิดกันอย่างรวดเร็ วในทุก ๆ ด้าน ย่อมมีผลกระทบที่รวดเร็ วตามมาเมื่อมี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ เศรษฐกิจโลก
ทั้งสิ น โดยเฉพาะประเทศมหาอานาจ
3. นโยบายกีดกันทางการค้ าระหว่างประเทศ ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างก็ตอ้ งการขายสิ นค้าและ
บริ การของตนเองให้ได้มากที่สุด จึงต้องดาเนิ นนโยบายต่างทุกอย่างที่จะส่ งออกได้มากกว่าการนาเข้า จึง
พยายามใช้นโยบายกีดกันสิ นค้าจากประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้การกีดกันทางการค้าอาจจะกระทาใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
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4. คุณภาพสิ นค้ าและการบริการ ประเทศที่ประสบปั ญหาด้านคุณภาพสิ นค้าที่ส่งออกสู่ ตลาด
ต่างประเทศมากที่สุด คือ ประเทศด้อยพัฒนา และกาลังพัฒนาทั้งหลาย เพราะเสี ยเปรี ยบประเทศที่พฒั นา
แล้วด้านคุณภาพ เนื่องจากขาดวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ ขาดเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ขาดแรงงานที่ชานาญหรื อ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งขาดเงินทุนที่จะพัฒนาคุณภาพให้กา้ วหน้าได้ทดั เทียมคู่แข่ง
5. นโยบายการค้ าของแต่ ละประเทศ การดาเนินนโยบายทางการค้าระหว่างประเทศแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสม หากประเทศใดประสบปั ญหาการขาดดุลการค้ามากจะดาเนินนโยบายกีดกันการ
นาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ บางประเทศอาจใช้วธิ ี การจัดเก็บภาษีในอัตราสู ง หรื อบางประเทศจะทา
การค้าเฉพาะประเทศที่อยูใ่ นกลุ่มเศรษฐกิจเดียวกัน หรื อนโยบายทางการเมืองเป็ นแบบเดียวกัน ทาให้
สิ นค้าจากประเทศนอกกลุ่มเข้าไปจาหน่ายไม่ได้ เป็ นต้น

2 การเงินระหว่ างประเทศ
2.1 การเงินระหว่างประเทศ
การเงินระหว่างประเทศ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศประกอบด้วย การเคลื่อนย้าย
ทุน การชาระเงินระหว่างประเทศ ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ
1. การเคลื่อนย้ายทุน
การเคลื่อนย้ายทุน คือ การเคลื่อนย้ายธุ รกิจการประกอบการจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศ
หนึ่ง เช่น นักธุ รกิจอุตสาหกรรมชาวญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานทอผ้าในประเทศไทย สิ่ งที่นาเข้ามา
ประกอบด้วย เงินทุน เทคโนโลยี และการประกอบการ เป็ นต้น
2. การชาระเงินระหว่างประเทศ
การชาระเงินระหว่างประเทศเกิดจากการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ การกูย้ มื เงิน และการ
ลงทุนระหว่างประเทศ
3. ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ คือ รายการหรื อบัญชี ที่แสดงรายรับและรายจ่ายของ
ประเทศที่เกิดจากการติดต่อทางการเงินกับต่างประเทศภายในระยะเวลา 1 ปี
1. ประเภทบัญชีดุลการชาระเงิน บัญชีดุลการชาระเงินจะปรากฏบัญชีที่แสดงรายรับและ
รายจ่ายทางการเงิน ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
1.1 บัญชีเดินสะพัด คือบันทึกรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ ได้แก่
- ดุลการค้า คือ มูลค่าสิ นค้าออกและมูลค่าสิ นค้าเข้า
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- ดุลบริ การ คือ รายรับและรายจ่ายจากการท่องเที่ยว การธนาคาร ค่าขนส่ ง และค่า
ประกันภัยระหว่างประเทศ
- ดุลบริ จาค คือ บัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับเงินได้เปล่าจากการช่วยเหลือ
หรื อรางวัลทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
1.2 บัญชีทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ คือ บัญชีที่แสดงรายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการ
เคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ เช่น การลงทุน การซื้ อพันธบัตร การซื้ อหุ น้ และเงินกูท้ ้ งั ภาครัฐบาลและ
เอกชน เป็ นต้น
1.3 บัญชีทุนสารองระหว่างประเทศ คือ ทรัพย์สินของประเทศที่เป็ นทองคาและเงินตรา
ต่างประเทศที่มีอยูใ่ นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ทุนสารองระหว่างประเทศประกอบด้วย ทรัพย์สิน 4 ประเภท
ได้แก่ ทองคา เงินตราต่างประเทศ ฐานะเงินสารองในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สิ ทธิถอน
เงินพิเศษ (Special Drawing Right เรี ยกย่อว่า SDR)
สิ ทธิถอนเงินพิเศษ(Special Drawing Right: SDR) เป็ นกลไกที่กองทุนIMF สร้างขึ้นเพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องในการชาระหนี้ของประเทศสมาชิก สิ ทธิ ถอนเงินพิเศษ เรี ยกว่า ทองคากระดาษ เป็ นสิ นทรัพย์
ที่ IMF สร้างขึ้นมาเพื่อจัดสรรให้แก่ประเทศสมาชิกใช้เป็ นทุนสารองเงินตราระหว่างประเทศ SDR จึงมี
ค่าเป็ นเงินตราที่IMF รับรอง ประเทศสมาชิกจะมีบญั ชีสิทธิถอนเงินพิเศษ ไว้กบั IMF บัญชีสิทธิถอนเงิน
พิเศษ จึงเปรี ยบเสมือนบัญชีเงินกู้ และจะนาสิ ทธิ ถอนเงินพิเศษไปใช้แก้ไขปั ญหาดุลการชาระเงินหรื อ
เพื่อรักษาทุนสารองระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกตามเงื่อนไขที่IMFกาหนด
ดังนั้น SDR จึงเป็ นหน่วยเงินตราระหว่างประเทศที่ IMF กาหนดให้ใช้กบั ประเทศสมาชิ กเพื่อ
เป็ นทุนสารอง หากเกิดขาดดุลการชาระเงินจะสามารถถอนไปใช้ได้ (1SDR=1.30 ดอลลาร์สหรัฐ)
2. ประเภทของดุลการชาระเงิน
การคิดประเภทของดุลการชาระเงิน จะพิจารณาจากผลรวมของรายรับ-รายจ่ายที่เกิดจากบัญชี
เดินสะพัด และบัญชีทุนเคลื่อนย้าย ประเภทของดุลการชาระเงินแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
2.1. ดุลการชาระเงินเกินดุล คือ ยอดรายรับมากกว่ายอดรายจ่าย
2.2. ดุลการชาระเงินขาดดุล คือ ยอดรายรับน้อยกว่ายอดรายจ่าย
2.3. ดุลการชาระเงินสมดุล คือ ยอดรายรับเท่ากับยอดรายจ่าย
หมายเหตุ การคิดประเภทของดุลการชาระเงิน พิจารณาจากผลรวมของบัญชีเดินสะพัด และบัญชีทุน
เคลื่อนย้ายเท่านั้น บัญชีที่ไม่นามาคิดรวมด้วยคือ บัญชีทุนสารองระหว่างประเทศ
สรุ ปบัญชี ดุลการชาระเงิน คือ
ดุลการชาระเงิน = รายรับทั้งหมดที่ได้รับจากต่างประเทศ - รายจ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปต่างประเทศ
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3. ความสาคัญของทุนสารองระหว่างประเทศ
3.1 ใช้ชาระหนี้สินแก่ต่างประเทศ
3.2 แสดงฐานะการเงินของประเทศ
3.3 เป็ นทุนสารองในการพิมพ์ธนบัตร กล่าวคือ เป็ นสิ นทรัพย์ที่กฎหมายกาหนดให้เป็ น
ทุนหนุนหลังธนบัตรที่ออกใช้ภายในประเทศ
3.4 ในกรณี ดุลการชาระเงินขาดดุล ต้องนาเงินทุนสารอง ฯ มาชดเชยส่ วนที่ขาดดุล จะ
เป็ นผลให้ทุนสารองระหว่างประเทศลดน้อยลง
3.5 ในกรณี ดุลการชาระเงินเกินดุลก็จะโอนเงินตราส่ วนที่เกินดุลเข้าไปรวมกับทุน
สารองระหว่างประเทศเป็ นผลให้ทุนสารอง ฯ เพิม่ มากขึ้น ถ้าดุลการชาระเงินเกินดุลติดต่อกันหลาย ๆ ปี
ฐานะทางการเงินของประเทศก็มนั่ คง
3.6 ทาให้ทราบถึงเสถียรภาพทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
3.7 ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวางนโยบาย การค้าและการเงินของประเทศ
3.8 ใช้เป็ นเงินทุนรักษาระดับอัตราการเปลี่ยนแปลง
4. การแก้ไขปั ญหาดุลการชาระเงินขาดดุล
4.1 ลดการสั่งสิ นค้าเข้าจากต่างประเทศ
4.2 ส่ งเสริ มการส่ งออก
4.3 ส่ งเสริ มและชักชวนให้ประชาชนประหยัด
4.4 ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.5 ลดการใช้จ่ายของภาครัฐบาล
4.6 ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูภ้ ายในประเทศเพื่อชักจูงให้เงินจากต่างประเทศไหลเข้ามา
มากขึ้น และลดการไหลออกของเงินตราต่างประเทศให้เหลือน้อยลง
4.7 ใช้มาตรการต่าง ๆ ในการส่ งเสริ มการลงทุนให้มากขึ้น
4.8 ลดค่าเงินหรื อทาให้ค่าเงินลอยตัว
5. ข้อแตกต่างระหว่างดุลการค้ากับดุลการชาระเงิน
5.1 ดุลการค้าจะเปรี ยบเทียบเฉพาะมูลค่าสิ นค้าออกกับมูลค่าสิ นค้าเข้าเท่านั้น แต่
ดุลการชาระเงินจะเปรี ยบเทียบระหว่างรายรับกับรายจ่ายที่เกิดจากการติดต่อกับต่างประเทศทุกด้าน
นับตั้งแต่รายรับและรายจ่ายที่เกิดจากมูลค่าสิ นค้าเข้าและสิ นค้าออก เงินกู้ เงินลงทุนและเงินบริ จาค
ระหว่างประเทศ
5.2 ดั้งนั้น ดุลการค้าจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของบัญชีดุลการชาระเงิน
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2.2. การแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่างประเทศ
การแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่ างประเทศ หมายถึง การเปรี ยบเทียบราคาของเงินตราประเทศหนึ่ง
กับเงินตราอีกสกุลหนึ่ง เนื่ องจากแต่ละประเทศมีสกุลเงินตราที่แตกต่างกัน ในการติดต่อการค้าระหว่าง
ประเทศจาเป็ นต้องใช้เงินตราสกุลหลักที่ยอมรับระหว่างประเทศ จึงต้องมีการเทียบค่าเงินตราท้องถิ่น กับ
เงินตราสกุลต่าง ๆ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศแยกประเด็นได้ดงั นี้
1. ความจาเป็ นต้องมีอตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
1.1 การค้าระหว่างประเทศ แต่ละประเทศต่างมีหน่วยเงินตราไม่เหมือนกัน จึงต้องกาหนด
อัตราแลกเปลี่ยน
1.2 เงินตราที่ได้รับการยอมรับให้เป็ นสื่ อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ นค้าระหว่างประเภทมีไม่
มาก จึงต้องมีอตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศขึ้น
2. การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทย
การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน พิจารณาจากอุปสงค์ และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ
2.1 อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ คือ ความต้องการของบุคคลภายในประเทศที่มีต่อเงินตรา
ต่างประเทศเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เพื่อสั่งซื้ อสิ นค้านาเข้า เพื่อชาระหนี้ให้ต่างประเทศ เป็ นต้น ปริ มาณ
การซื้ อเงินตราต่างประเทศในระดับอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อุปสงค์เงินตรา
ต่างประเทศ จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับอัตราแลกเปลี่ยนเสมอ
2.2 อุปทานของเงินตราต่างประเทศ คือปริ มาณเงินตราต่างประเทศที่ประเทศมีอยู่ ซึ่ งได้มา
จากการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ได้จากการขายสิ นค้าออก ได้รับชาระหนี้จากต่างประเทศ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศนาเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ เป็ นต้น อุปทานเงินตราต่างประเทศ จะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกับอัตราแลกเปลี่ยนเสมอ
2.3 อัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพ คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศ เท่ากับ
อุปทานของเงินตราต่างประเทศ หรื อปริ มาณความต้องการในการซื้ อเงินตราต่างประเทศสกุลใดสกุลหนึ่ง
เท่ากับปริ มาณความต้องการเสนอขายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกับที่ตอ้ งการซื้ อ
3. ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ตามทฤษฎีระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สามารถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือ
3.1 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ เป็ นระบบที่รัฐบาลจะกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้คงที่
ไว้กบั เงินสกุลหนึ่งหรื อหลายสกุล โดยค่าคงที่ ที่กาหนดเรี ยกว่า ค่าเสมอภาค
3.2 ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนที่เลื่อนไหว ขึ้นลงได้อย่างเสรี ตาม
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานของเงินต่างต่างประเทศ แบ่งออกได้ดงั นี้
(1) ระบบลอยตัวเสรี เป็ นระบบที่ปล่อยให้เป็ นไปตามอุปสงค์และอุปทานของเงินต่าง
ต่างประเทศ หรื อกลไกตลาดมากที่สุด ธนาคารกลางอาจเข้าแทรกแซงได้บา้ งเล็กน้อย
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(2) ระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนที่ปล่อยให้เคลื่อนไหวขึ้นลง
ตามอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศ แต่รัฐจะเข้าแทรกแซงเพื่อให้อตั ราแลกเปลี่ยนใน
ระยะเวลาสั้นไม่แกว่งตัวมากนัก
ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็ นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในเรื่ องอัตราการ
แลกเปลี่ยน โดยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ประเทศไทยได้หนั มาใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
ภายใต้การจัดการ
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