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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนันั้นระบบเศรษฐกิจในโลกเราได้มีการพฒันาและซับซ้อนข้ึนมากจากอดีต เน่ืองจากความ
ตอ้งการท่ีจะจดัสรรทรัพยากรให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลกัของเศรษฐศาสตร์ จาก
การคา้ขายกนัเป็นกลุ่มเล็กในทอ้งถ่ินของตนเอง ไดข้ยายออกไปในระดบัประเทศ ระดบัทวีป จนใน
ระดับโลกดังเช่นปัจจุบนั เพื่อซ้ือขายแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีตนมีกบัทรัพยากรท่ีตนตอ้งการ โดย
ประเทศในโลกต่างมีระบบเงินตราท่ีแตกต่างกนั ในการท่ีจะท าการคา้นั้นจ าเป็นตอ้งสร้างระบบท่ีจะ
เช่ือมโยงมูลค่าและราคาในการคา้ระหวา่งประเทศข้ึนมาเพื่อให้เป็นท่ียอมบัในมูลค่าของเงินตราสกุล
นั้นๆของประเทศท่ีจะคา้ขายดว้ย ประเทศไทยจากอดีตก็มีการคา้ขายกบัต่างชาติมานาน ไม่วา่จะน าเขา้
หรือส่งออกเพราะสินค้าเกษตรของไทยถือว่าค่อนขา้งเป็นท่ีต้องการในโลก จากตวัเลขมูลค่าการ
ส่งออกสินคา้เกษตรของไทย การท่ีอตัราแลกเปล่ียนของไทยนั้นเปล่ียนแปลง ยอ่มส่งผลต่อราคาและ
ตน้ทุนของคนไทยท่ีส่งออก ทั้งหากค่าเงินอ่อนท าให้ของไทยถูกในสายตาชาวต่างประเทศ ท าให้คน
ต่างประเทศตอ้งการซ้ือสินคา้ แต่ของต่างประเทศก็จะแพงหากน าเขา้ เป็นตน้  ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
อตัราแลกเปล่ียนย่อมก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้านของประเทศ ท าให้มีทั้งผลดีและผลเสียท่ี
แตกต่างออกไป นอกจากน้ีอีกเร่ืองหน่ึงซึงมีความส าคญัในการก าหนดทิศทางของเศรษฐกิจก็คือ
นโยบายการเงินอยา่งหน่ึงคือการก าหนดอตัราดอกเบ้ียท าให้มีผลต่อเงินในมือของประชาชน และเงิน
ลงทุนจากต่างประเทศได ้เม่ือมีทุนจากต่างประเทศมาลงทุนนั้น ก็จะเกิดผลกระทบมากมาย เช่นเกิด
การจา้งงานเกิดผลผลิต เกิดการส่งออก เกิดเป็นรายได ้เป็นตน้  

ดงัการแสดงตวัอย่างความสัมพนัธ์ในระบบเศรษฐกิจ จากท่ีในปัจจุบนัเทคโนโลยีด้านต่างๆท าให้
การคา้ระหวา่งประเทศและการลงทุนรวมทั้งตลาดเงินและตลาดทุนมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน จากอดีต
ท่ีเกิดวิกฤตการณ์ของระบบการเงินระหว่างประเทศช่วงประมาณ ค.ศ.1970 ท าให้กลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของโลกหนัมาใชร้ะบบอตัราแลกเปล่ียนแบบลอยตวัอยา่งแพร่หลาย ท าให้ค่า
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ของเงินในระบบมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาซ่ึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ท าให้ตอ้งมีการ
เปล่ียนแปลงระบบอตัราแลกเปล่ียนจากเดิมท่ีเคยใชก้บัระบบตะกร้าเงินซ่ึงเป็นระบบท่ีผกูค่าเงินบาท
ไวก้บักลุ่มคู่คา้ท่ีส าคญัของไทย แต่ไทยเร่ิมมีปัญหาดา้นเสถียรภาพในปี พ.ศ.2540 ประกอบกบัอตัรา
เงินเฟ้อท่ีสูงข้ึนและเกิดการขาดดุลบญัชีเดินสะพดัเพิ่มข้ึนโดยเปล่ียนมาเป็นระบบอตัราแลกเปล่ียน
แบบลอยตวัผลคือยิ่งท าให้ค่าเงินบาทมีความผนัผวนมากข้ึนอีก ส่วนดอกเบ้ียนั้นจากการเปิดเสรีดา้น
การเงิน ดอกเบ้ียมีการเปล่ียนแปลงผนัผวนมาก จากประเทศก าลงัพฒันาต่างๆต้องการปัจจยัด้าน
เงินทุนเป็นจ านวนมากเพื่อจะพฒันาประเทศไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ แต่ปริมาณเงินออมใน
ประเทศไม่เพียงพอต่อความต่อการในการลงทุน ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นเดียวกนัการขยายตวั
ของเศรษฐกิจไทยในช่วง พ.ศ.2531-2540 มีอตัราการเจริญเติบโตโดยเฉล่ีย7.9%และปริมาณการคา้
ระหว่างประเทศต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมสูงถึง70% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2541) จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยไดมี้นโยบายให้อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาด ดงันั้นการศึกษาถึง
ความสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนจะช่วยให้ทราบถึงความสัมพนัธ์และระดับ
อิทธิพลของระดบัความสัมพนัธ์ โดยจะช่วยท าให้วิเคราะห์ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและทราบ
ถึงแนวโนม้การเปล่ียนแปลงใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ตลาดการเงินประกอบไปดว้ยตลาดเงินและตลาดทุน มีบทบาทมากมายในการคา้ระหวา่งประเทศและ
เป็นอีกหน่ึงปัจจยัในการส่งผลต่อนโยบายต่างๆ โดยมีหน้าท่ีในการระดมทุนไปยงัหน่วยธุรกิจหรือ
องคก์รในประเทศต่างๆท่ีตอ้งการเงินทุน โดยให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียและเงินปันผล โดยในการ
ลงทุนระหว่างประเทศนั้นจะมีตลาดการเงินระหว่างประเทศ เป็นแหล่งท่ีผูกู้ ้กบัผูใ้ห้กูม้าพบกนัใน
ลกัษณะการให้กูย้ืมเงินระหว่างกนั โดยผูกู้ ้กบัผูใ้ห้กู้อาจจะอยู่คนละประเทศ ซ่ึงใช้สกุลเงินต่างกนั 
หรือความตอ้งการกูย้มืหรือใหกู้ย้มืในรูปสกุลเงินท่ีต่างจากสกุลเงินท่ีใชใ้นประเทศของตนส่ิงส าคญัท่ี
ผลกัดนัให้เกิดตลาดการเงินระหว่างประเทศ คือ การคา้ระหวา่งประเทศ ซ่ึงท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
กระแสเงินทุนจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง เพื่อไปลงทุนในประเทศท่ีผูล้งทุนอาจเห็นไดว้า่
มีผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีดี ดังนั้ นอัตราดอกเบ้ียละอัตราแลกเปล่ียนจึงมี
ความส าคญัและมีความใกลชิ้ดกนัในระบบเศรษฐกิจระดบัประเทศ  

มีการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจให้เห็นมากมาย เช่นไม่วา่จะเป็นการขาดดุลการคา้กบัต่างประเทศหรือการท่ี
รัฐใชจ่้ายจนก่อหน้ีสาธารณะมากเกินไปก็ตาม จ าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหา โดยอาจในทั้งนโยบายการเงิน
และการคลงัเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤติ เช่นการลดดอกเบ้ีย หรือการเพิ่มการเก็บภาษีเป็นตน้ เม่ือดอกเบ้ีย
ลดลงก็ท าให้เงินทุนไหลเขา้ประเทศน้อยลง ส่งผลต่อรายไดข้องประเทศนอ้ยลง ค่าเงินเม่ือปล่อยให้
ลอยตวัท่ีจะเห็นวา่ค่าเงินจะอ่อนค่าไปจนท าให้สินคา้ประเทศค่าเงินอ่อนถูกในสายตาประเทศค่าเงิน
แข็งกว่าเกิดการส่งออกในปริมาณท่ีมากข้ึนส่งผลให้รายไดข้องประเทศกลบัเพิ่มคืนมาและค่าเงินจะ
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ปรับข้ึนมาในจุดท่ีสมดุลตามกลไกตลาด หากแต่ประเทศท่ีใช้อตัราแลกเปล่ียนหรือสกุลเงินท่ีตอ้ง
อา้งอิงจากกลุ่มเศรษฐกิจก็จะปล่อยให้เงินลอยตวัไม่ได ้แต่จ าเป็นตอ้งแกปั้ญหา เช่นการท่ีใชน้โยบาย
การเงินโดยการลดปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ  

 
ตำรำงที่ 1.1  อตัราดอกเบ้ียของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตั้งแต่          
 พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2554   

          หน่วย : ร้อยละ 
พ.ศ./ประเทศ ไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 

2533 8.2 4.8 2.9 12.2 9.9 

2534 9.1 5.6 3.3 15.4 5.6 

2535 7.3 7.6 4.5 17.7 10.7 

2536 7.6 5.8 1.9 10.8 7.3 

2537 5.4 4.6 2.3 9.3 4.6 

2538 7.3 4.9 3.4 8.3 6.6 

2539 9 6.0 5.2 9.5 6.7 

2540 9.2 6.9 5 8.2 9.5 

2541 4.7 3.4 8.9 -24.6 -4.6 

2542 13.6 8.5 11.1 11.8 4.9 

2543 6.4 -1.1 2.1 -1.7 4.9 

2544 5.1 8.8 8 3.7 6.5 

2545 6 3.3 6.3 12.3 4.8 

2546 4.5 2.9 6.9 10.9 6.1 
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ตำรำงที ่1.1  อตัราดอกเบ้ียของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ตั้งแต่          
 พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2554  (ต่อ) 
พ.ศ./ประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

2547 2.3 0 0.9 5.1 4.3 

2548 1.2 -2.7 3.2 -0.2 4.1 

2549 2 2.4 3.3 1.7 4.6 

2550 3.5 1.5 -0.8 2.3 5.4 

2551 3 -3.9 14.1 -3.9 1.1 

2552 3.9 11.8 5.4 5.7 5.6 

2553 2.2 0.9 -2.9 4.8 3.3 

2554 2.6 -0.5 4.9 3.7 2.5 

 
ทีม่ำ :  ธนาคารโลก (2555) 

จากตารางท่ี 1.1 ไดอ้ธิบายจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือหักอตัราเงินเฟ้อของปีนั้นๆออกแลว้ท าให้
เห็นวา่บางปีนั้นมีค่าเป็นลบ แสดงวา่หากลงทุนไปแลว้อาจไดก้ าไรในรูปตวัเงินแต่เม่ือหกัเงินเฟ้อออก
จะขาดทุนอยู ่
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ตำรำงที ่1.2  อัตราแลกเปล่ียนของประเทศไทย(บาท /Baht) ,มาเลเซีย(ริงกิต/Ringgit) ,สิงคโปร์ 
                 (ดอลลาร์สิงคโปร์/Singapore Dollar) ,อินโดนีเซีย(รูเปียห์ /Rupiah) และฟิลิปปินส์ 
                 (เปโซ/Peso) ตั้งแต่พ.ศ.2533ถึง พ.ศ.2554 โดยเทียบกบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  

หน่วย : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
พ.ศ./ ประเทศ ไทย มำเลเซีย สิงคโปร์ อนิโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ 

2533 25.59 2.7 1.81 1,842.81 24.31 

2534 25.52 2.75 1.73 1,950.32 27.48 

2535 25.4 2.55 1.63 2,029.92 25.51 

2536 25.32 2.57 1.62 2,087.10 27.12 

2537 25.15 2.62 1.53 2,160.75 26.42 

2538 24.92 2.5 1.42 2,248.61 25.71 

2539 25.34 2.52 1.41 2,342.30 26.22 

2540 31.36 2.81 1.48 2,909.38 29.47 

2541 41.36 3.92 1.67 10,013.62 40.89 

2542 37.81 3.8 1.69 7,855.15 39.09 

2543 40.11 3.8 1.72 8,421.78 44.19 

2544 44.43 3.8 1.79 10,260.85 50.99 

2545 42.96 3.8 1.79 9,311.19 51.6 

2546 41.48 3.8 1.74 8,577.13 54.2 

2547 40.22 3.8 1.69 8,938.85 56.04 

2548 40.22 3.79 1.66 9,704.74 55.09 
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ตำรำงที่  1.2 อัตราแลกเปล่ียนของประเทศไทย(บาท /Baht) ,มาเลเซีย(ริงกิต/Ringgit) ,สิงคโปร์ 
                 (ดอลลาร์สิงคโปร์/Singapore Dollar) ,อินโดนีเซีย(รูเปียห์ /Rupiah) และฟิลิปปินส์ 
                 (เปโซ/Peso) ตั้งแต่พ.ศ.2533ถึง พ.ศ.2554 โดยเทียบกบัสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา  
 (ต่อ)  
พ.ศ./ ประเทศ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

2549 37.88 3.67 1.59 9,159.32 51.31 

2550 34.52 3.44 1.51 9,141.00 46.15 

2551 33.31 3.34 1.41 9,698.96 44.32 

2552 34.29 3.52 1.45 10,389.94 47.68 

2553 31.69 3.22 1.36 9,090.43 45.11 

2554 30.49 3.06 1.26 8,770.43 43.31 

 
ทีม่ำ :  ธนาคารโลก (2555) 

จากอดีตประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียนมีการคา้ขายแลกเปล่ียนกนัมานาน โดยมีการ
ปริมาณการผลิตสินคา้แต่ละชนิดและความถนดัท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ในปี พ.ศ.2558นั้นจะมีการ
รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีสมาชิกคือประเทศไทย เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ พม่า 
ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ดารุสซาลาม และกมัพูชา โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเขม้แข็ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม เกิดอ านาจต่อรองกบัคู่คา้ต่างๆ มีสันติภาพทางการเมือง ความ
มัน่คงและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน โดยในกลุ่มประเทศในอาเซียนนั้นต่างใช้สกุลเงินท่ี
ต่างกนัไปตามสกุลเงินของชาติตน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเป็นส่ือกลางในการคา้ระหวา่งกนั รวมถึง
การเคล่ือนยา้ยทุนไปสู่ประเทศอ่ืนทั้งเงินทุนและแรงงานท่ีย่อมตอ้งมีการให้ผลตอบแทนในรูปและ
ค่าจา้งในรูปตวัเงิน อีกทั้งยงัมีการแบ่งกนัผลิต แลกเปล่ียนสินคา้ท่ีถนดัต่อกนัเพื่อคา้ขายกบัประเทศ
นอกกลุ่มอาเซียน จากทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาถึงอตัราดอกเบ้ียกบัอตัราแลกเปล่ียนท าให้ตอ้งการท่ีจะทราบ
ถึงความสัมพนัธ์ โดยศึกษาจากขอ้มูล5ประเทศในกลุ่มสมาชิกเพื่อท่ีจะอธิบายอยา่งมีเหตุผลอา้งอิงจาก
ขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขได ้

ดงันั้นการศึกษาน้ีจึงมุ่งท่ีจะศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียกบัอตัราแลกเปล่ียนของ
ประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อจะทราบการเปล่ียนแปลงโดยส่งผลต่อ
การดูความเป็นไปได้ในทิศทางการเพิ่มข้ึนหรือลดลงของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนจาก
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การศึกษาความสัมพนัธ์ของกันและกนัข้อมูลจากอดีตท่ีน ามาศึกษาเพื่อเป็นการท าความเข้าใจต่อ
ปัจจุบนัและอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญัอยา่งมากในโลกปัจจุบนัท่ีมีการ
คา้ขายแลกเปล่ียนท่ีกวา้งขวาง ขอ้มูลข่าวสารท่ีรวดเร็วและแพร่หลาย 
  
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัอตัราแลกเปล่ียนของไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

สามารถน าไปประกอบการศึกษาเพื่อทราบถึงระดบัผลกระทบของการปรับอตัราดอกเบ้ียในการส่งผล
ต่ออตัราแลกเปล่ียนของประเทศประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  สามารถใช้
เป็นแนวทางช่วยน าไปปรับใชใ้นนโยบายของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนได ้

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัอตัราแลกเปล่ียนของ
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 – พ.ศ. 
2554 ประกอบดว้ยขอ้มูลอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียจากต่างประเทศของ5ประเทศขา้งตน้  

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

อัตรำดอกเบี้ย คือ เงินท่ีได้รับเพิ่มข้ึนจากการลงทุนโดยการค านวณเป็นอตัราร้อยละต่อปี ในทาง
เศรษฐศาสตร์ ดอกเบ้ียเป็นเคร่ืองควบคุมอตัราเงินเฟ้ออีกดว้ย คือ เม่ือใดท่ีเกิดอตัราเงินเฟ้อข้ึน แสดง
วา่ มีปริมาณเงินในตลาด(หมายถึงเงินในมือประชาชน)จ านวนมาก และสินคา้จะราคาแพงข้ึน การข้ึน
ดอกเบ้ียทั้งเงินฝากและเงินกู ้ท  าใหเ้งินไดอ้อกจากตลาดไป ปริมาณเงินจะลดลง เงินเฟ้อก็จะลดลง 

อตัรำแลกเปลีย่น คือ ราคาของเงินตราสกุลใดสกุลหน่ึงเม่ือเทียบกบัเงินตราสกุลอ่ืน 1 หน่วย 

นโยบำยกำรคลงั คือ นโยบายเก่ียวกบัการใชจ่้ายและรายไดข้องรัฐ เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนด
แนวทาง เป้าหมาย และการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD
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ประกอบดว้ย นโยบายภาษีอากร นโยบายดา้นรายจ่าย นโยบายการก่อหน้ีและบริหารหน้ีสาธารณะ 
และนโยบายในการบริหารเงินคงคลงั 

นโยบำยกำรเงิน คือ นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชม้าตรการต่าง ๆ ในการก าหนดและ ควบคุมปริมาณ
เงินและสินเช่ือ ให้มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการและความจ าเป็นของระบบเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การ
รักษาเสถียรภาพของราคา การส่งเสริมให้มีการจา้งงานเพิ่มข้ึนการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม การ
รักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการช าระเงินระหวา่งประเทศ  

ประเทศคู่ค้ำ คือประเทศท่ีมีการน าเขา้สินคา้และส่งสินคา้มาขายใหร้ะหวา่งกนั 
 


