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มองผลกระทบของคาเงินบาทตอการคาระหวางประเทศ 

ผานโครงสรางการชำระเงิน 

อภิยุกต อำนวยกาญจนสิน 
กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ภายใตสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในป 2565 หนึ่งในผลกระทบสำคัญ   
ที่ประเทศไทยตองเผชิญ ไดแก การเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทที่คอนขางผันผวน สงผลกระทบโดยตรง       
ตอการสงออกและนำเขาหรือการคาระหวางประเทศ โดยเงินบาทเปรียบเสมือนสินคาอยางหนึ่งที่ “ราคา” 
สามารถปรับขึ้นลงไดตามความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เมื่อมีความตองการเงินบาทเพิ่มขึ้น 
ราคาของเงินบาท หรือ “คาเงิน” ก็จะสูงขึ ้นหรือที่เรียกวา “เงินบาทแข็งคา” ในทางกลับกัน ถามีความ
ตองการเงินบาทนอยลง ราคาของเงินบาทก็จะปรับลดลง หรือที่เรียกวา “เงินบาทออนคา” และการที่จะระบุ
ว าคาเง ินบาท “แข็งคาขึ ้น (Appreciation)” หรือ “ออนคาลง (Depreciation)” จำเปนตองทำการ
เปรียบเทียบคาเงินบาทกับคาเงินสกุลอื่น ๆ ในตลาดการเงินโลก ซึ่งโดยทั่วไปจะเปรียบเทียบกับเงินสกุลหลัก 
เชน คาเงินบาทเปรียบเทียบกับคาเงินดอลลารสหรัฐฯ ท้ังนี้ ในกรอบทฤษฎีเศรษฐศาสตร การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนจะสงผลกระทบตอราคาเปรียบเทียบ (Relative price) ของสินคาออกและราคาเปรียบเทียบ
ของสินคาเขา นั่นคือ ในชวงที่คาเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งออนคาลง จะสงผลใหราคาของสินคาสงออก
ในตลาดตางประเทศถูกลงและสินคานำเขาจากตางประเทศมีราคาแพงขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทำให
ปริมาณการสงออกเพิ่มขึ ้นและปริมาณนำเขาลดลงหรือดุลการคาปรับตัวดีขึ ้น ในทางตรงกันขาม ในชวงที่
คาเงินของประเทศแข็งคาขึ้น ราคาสินคาสงออกในตลาดตางประเทศจะมีราคาแพงขึ้น ในขณะที่สินคานำเขา
ราคาถูกลง และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะทำใหปริมาณการสงออกลดลง ในขณะที่ปริมาณการนำเขาเพ่ิมขึ้น
หรือดุลการคาปรับตัวลดลง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามขอมูลเชิงประจักษจากสถานการณจริงในปจจบุัน 
พบขอเท็จจริงที ่สำคัญบางประการ ซึ ่งอาจใชเปนขอมูลเพื ่อประกอบการจัดทำนโยบายหรือมาตรการ         
เพื่อชวยเหลือผูประกอบการในชวงที่คาเงินบาทมีความผันผวนตอไปได 

จากที่ไดกลาวไปในตอนตน ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร ชวงที่คาเงินของประเทศออนคาลงจะสงผลให
ปริมาณการสงออกเพ่ิมขึ้นและปริมาณนำเขาลดลง หรือในชวงที่คาเงินของประเทศแข็งคาขึ้น จะทำใหปริมาณ
การสงออกลดลง ในขณะที่ปริมาณการนำเขาเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากขอมูลเชิงประจักษของไทย ในเดือน
มิถุนายน 2565 ยอนหลังไป 20 ป ถึงเดือนมกราคม 2546 พบวา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสงออกรวม
ไมสัมพันธกับทิศทางของอัตราแลกเปลี ่ยนตามทฤษฎีเปนสวนใหญในหลายชวงเวลา ในอีกดานหนึ่ง            
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเขารวมไมสัมพันธกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนตามทฤษฎีเปนสวนใหญ
ในหลายชวงเวลาเชนเดียวกัน โดยหากพิจารณาจากในแผนภูมิ หากเปนไปตามทฤษฎี การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณการสงออกรวมควรจะตองเคลื่อนไหวลอไปกับอัตราแลกเปลี่ยน (ขึ้นและลงไปพรอม ๆ กัน) สวนการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเขารวม ควรจะตองเคลื่อนไหวสวนทางไปกับอัตราแลกเปลี่ยน (อันหนึ่งขึ้น   
อีกอันหนึ่งลง) สะทอนใหเห็นวา นอกเหนือจากปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนแลว อาจมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอ
การคาระหวางประเทศมากกวาอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งที่เกิดจากทางดานอุปสงค คือ ผูซื้อ อาทิ เศรษฐกิจของ
ประเทศคู ค า และดานอุปทาน คือ ทางดานของผู ผลิตเอง อาทิ ขอจำกัดในหวงโซอุปทานสงผลตอ              
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การขาดแคลนว ัตถ ุด ิ บหรื อ
ชิ้นสวน หรือปญหาเชิงโครงสราง
ในเศรษฐกิจ ทั ้งน ี ้  ม ีรายงาน
การศึกษา1ที ่พบวาปจจัยดาน
อัตราแลกเปลี ่ยนมีความสำคัญ
ตอปริมาณการสงออกนอยลง
กวาในอดีตท่ีผานมา โดยมีสาเหตุ
ส ำ ค ั ญ  3  ป ร ะก า ร  ไ ด  แ ก             
(1) การม ีส  วนร วมในห วงโซ      
ก ารผล ิ ต โ ลก  ( global value 
chain: GVC) ในหลายประเทศ 
โ ด ย ผ ล ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
ตางประเทศหลายชิ้นชี้วา GVC 
เปนสาเหตุสำคัญประการหน่ึง   
ท ี ่ทำให  ในระยะหล ั ง  อ ัตรา
แลกเปลี ่ยนมีความสัมพันธตอ
ปริมาณการสงออกนอยลงใน
หลายประเทศ (2) การทยอย
ปรับตัวของธุรกิจโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ ่มสูงขึ้น 
ซ ึ ่งช วยเพิ ่มขีดความสามารถ     
ในการแขงขันของสินคา และ   

(3) การหันมาชำระหรือรับชำระคาสินคาระหวางประเทศดวยเงินบาทและสกุลเงินภูมิภาคหรือสกุลเงินทองถิ่น 
(Local Currency) มากขึ้น  

เม่ือพิจารณาสกุลเงินที่ผูประกอบการใชชำระหรือรับชำระคาสินคาระหวางประเทศ ในมิตโิครงสราง
การชำระเงินคาสินคาออกของไทยในภาพรวมจำแนกตามสกุลเงินรายป ตั้งแตป 2536 – 2564 ซึ่งแสดงถึง
สกุลเงินที่ผูประกอบการไดรับชำระคาสินคาในการสงออก โดยแสดงขอมูลในรูปรอยละเทียบเปนสัดสวน      
ตอมูลคารวม ทั ้งนี ้ในอดีตที่ผานมา เง ินดอลลารสหรัฐฯ เปนสกุลเงินท่ีผู ประกอบการไทยใชรับชำระ             
คาสินคาออกมากที่สุด โดยในป 2536 มีสัดสวนถึงรอยละ 91.8 แตในปจจุบัน ขอมูลป 2564 สัดสวนลดลง
เหลือเพียงรอยละ 76.2 ลดลงกวารอยละ 15 สวนทางกับเงินบาท โดยเงินบาทท่ีมีสัดสวนในการรับชำระเงิน
คาสินคาออกเพียงรอยละ 0.9 ในป 2536 ปรับเพิ่มขึ ้นมากมาอยูที ่รอยละ 15.5 สวนเงินสกุลอื่น ๆ อาทิ       
เงินเยนมีสัดสวนอยูที่รอยละ 3.0 และเงินยูโรมีสัดสวนอยูที่รอยละ 2.5 ในป 2564 ในดานของการนำเขา     
เมื่อพิจารณาโครงสรางการชำระเงินคาสินคาเขาของไทยในภาพรวม จำแนกตามสกุลเงินรายป ตั้งแตป 2536 – 2564 

 
1
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประมวลผลโดยผูเ้ขยีน 
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ซึ่งแสดงถึงสกุลเงินที่ผูประกอบการไดชำระคาสินคาในการนำเขา โดยแสดงขอมูลในรูปรอยละเทียบเปน
สัดสวนตอมูลคารวม พบวา ในปจจุบัน (ป 2564) ผูประกอบการไทยยังคงใชเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการชำระ
คาสินคานำเขาในสัดสวนที่สูง (รอยละ 78.6) ใกลเคียงกับในป 2536 ที่มีสัดสวนอยูที่รอยละ 74.3 อยางไร     
ก็ตาม มีการใชสกุลเงินบาทเพ่ิมขึ้นเกือบรอยละ 10 จากสัดสวนรอยละ 0.6 ในป 2536 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยูที่
รอยละ 8.3 ในป 2564 ขอมูลเชิงประจักษทั้งในดานการสงออกและการนำเขาดังกลาวจึงเปนเครื่องยืนยันวา
การลดการพึ่งพาเงินดอลลารสหรัฐฯ เพื่อใชรับชำระคาสินคาออก และการใชเงินบาทในการชำระคา
สินคาเขาเพิ่มขึ้นเปนหนึ่งในปจจัยที่ทำใหอัตราแลกเปลี่ยนมีความสำคัญตอปริมาณการสงออกและนำเขา
นอยลง หรือหากจะกลาวใหชัดเจนขึ้น อาจจะสรุปไดวา ในปจจุบันเมื่ออัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอดอลลารฯ ) 
เปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบตอการสงออกและนำเขาหรือการคาระหวางประเทศของไทยในขอบเขต       
ที่จำกัดเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดที่ผูประกอบการพึ่งพิงเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการใชชำระหรือรับชำระคาสินคา
ระหวางประเทศในสัดสวนที่นอย ยอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทนอยกวาในตลาด   
ที่ผูประกอบการพึ่งพิงเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการใชชำระหรือรับชำระคาสินคาฯ ในสัดสวนที่มาก 

หากพิจารณาโครงสรางการชำระเงินคาสินคาเขาและออกของไทยในรายตลาดที่สำคัญ ไดแก 
อาเซียน สหภาพยุโรป ญี่ปุน และกลุมประเทศความตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือหรือ North American 
Free Trade Agreement (NAFTA)2 (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) ในดานของการสงออก เริ่มจาก
ภูมิภาคอาเซียน ในปจจุบัน (ขอมูลป 2564) ผูประกอบการที่สงออกไปตลาดอาเซียนไดรับชำระคาสินคา      
ในการสงออกเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 72.8 เงินบาทรอยละ 24.3 และอ่ืน ๆ รอยละ 2.9 หากแยกยอย
ไปในทั้ง 9 ประเทศของอาเซียน พบวากลุมประเทศ CLM หรือ กัมพูชา ลาว และเมียนมาร เปน 3 ตลาด
สงออกของไทยท่ีมีสัดสวนการพึ่งพาเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการรับชำระคาสินคาในการสงออกนอยที่สุด โดยมี
สัดสวนรอยละ 40.9 41.1 และ 61.5 ตามลำดับ และตลาดสงออกในกลุมอาเซียนที่มีสัดสวนการพึ ่งพา        
เงินดอลลารสหรัฐฯ ในการรับชำระคาสินคาของผูประกอบการไทยมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก สิงคโปร 
เวียดนาม และมาเลเซีย โดยมีสัดสวนรอยละ 85.8 81.0 และ 79.1 ตามลำดับ ในสหภาพยุโรป ผูประกอบการ

 
2
 ปัจจุบนัเปลี�ยนเป็น ความตกลง United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) 

ที�มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  



 

 

4 

 

ที่สงออกไปตลาดสหภาพยุโรป ไดรับชำระคาสินคาในการสงออกเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 65.3 เงินยูโร
รอยละ 17.6 เงินบาทรอยละ 14.0 และอื่น ๆ รอยละ 3.1 หากแยกยอยไปเฉพาะประเทศสำคัญในสหภาพ
ยุโรป 15 ประเทศ พบวา ตลาดสงออกท่ีมีสัดสวนการพ่ึงพาเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการรับชำระคาสินคาในการ
สงออกนอยที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ลักเซมเบิรก ออสเตรีย และโปรตุเกส สวนตลาดที่มีสัดสวนการพ่ึงพาเงิน
ดอลลารสหรัฐฯ ในการรับชำระคาสินคาในการสงออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก ไอรแลนด เนเธอรแลนด 
และเบลเยียม ในตลาดญี่ปุน ผูประกอบการท่ีสงออกไดรับชำระคาสินคาในการสงออกเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ 
รอยละ 54.5 เงินเยน รอยละ 25.9 เงินบาทรอยละ 19.4 และอื่น ๆ รอยละ 0.2 และในตลาดสำคัญ          
กลุ มส ุดทาย คือ กลุ ม NAFTA (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) ผู ประกอบการที ่ส งออกไป                   
ในทั้ง 3 ประเทศ ไดรับชำระคาสินคาในการสงออกเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 92.2 เงินบาทรอยละ 6.8 
และอื่น ๆ รอยละ 1.0 โดยในตลาดสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ผูประกอบการมีสัดสวนการพึ่งพา   
เงินดอลลารสหรัฐฯ ในการรับชำระคาสินคาในการสงออก รอยละ 93.2 87.9 และ 81.2 ตามลำดับ 
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ในดานของการนำเขา เริ่มจากภูมิภาคอาเซียน ในปจจุบัน (ขอมูลป 2564) ผูประกอบการที่นำเขา
จากประเทศกลุมอาเซียนไดชำระคาสินคาในการนำเขาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 83.1 เงินบาทรอยละ 
12.6 เงินเยน รอยละ 1.7 และอื ่น ๆ รอยละ 2.6 หากแยกยอยไปในทั ้ง 9 ประเทศของอาเซียน พบวา      
แหลงนำเขาในกลุมอาเซียนท่ีผูประกอบการมีสัดสวนการพึ่งพาเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการชำระคาสินคาเขา
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก บรูไนดารุสซาลาม เมียนมาร และสิงคโปร โดยมีสัดสวนรอยละ 99.2 89.1 และ 
87.1 ตามลำดับ ทั้งนี ้ ขอสังเกตสำคัญประการหนึ่งที ่พบ คือ ในการนำเขาจากหลายประเทศในอาเซียน 
ผูประกอบการยังคงพึ่งพิงเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการชำระคาสินคาเขาในสัดสวนที่สูง ไมเวนแมแตกลุม
ประเทศเพื่อนบาน อาทิ เมียนมาร ที่ผูประกอบการไทยชำระคาสินคาเขาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ ในสัดสวน   
ที่สูงถึงรอยละ 89.1 สหภาพยุโรป ผูประกอบการท่ีนำเขาจากสหภาพยุโรป ไดชำระคาสินคาในการนำเขา   
เปนเงินดอลลารสหรัฐฯ เพียงรอยละ 33.4 เงินยูโรรอยละ 42.2 เงินบาทรอยละ 18.4 และอื่น ๆ รอยละ 6.0 
หากแยกยอยไปเฉพาะประเทศสำคัญในสหภาพยุโรป 15 ประเทศ พบวา แหลงนำเขาที่ผู ประกอบการ          
มีสัดสวนการพึ่งพาเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการชำระคาสินคาในการนำเขามากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
ฟนแลนด  สหราชอาณาจักร และเดนมารก ในประเทศญี่ปุน ผูประกอบการทีน่ำเขาจากญี่ปุนไดชำระคาสินคา
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ในการนำเขาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 46.5 เงินเยน รอยละ 35.3 เงินบาทรอยละ 17.6 และอื่น ๆ    
รอยละ 0.6 และกลุมสุดทาย คือ กลุม NAFTA (สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก) ผูประกอบการที่นำเขา
จากทั้ง 3 ประเทศ ไดชำระคาสินคาในการนำเขาเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ รอยละ 87.3 เงินบาทรอยละ 7.9 
เงินยูโรรอยละ 3.4 และอื ่น ๆ รอยละ 1.4 โดยผู ประกอบการพึ ่งพาเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการชำระ            
คาสินคาเขาจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก ในสัดสวนรอยละ 87.9 88.7 และ 76.2 ตามลำดับ 

กลาวโดยสรุป การเปลี ่ยนแปลงของปริมาณการสงออกรวมไมสัมพันธกับทิศทางของอัตรา
แลกเปลี่ยนตามทฤษฎีเปนสวนใหญในหลายชวงเวลา ในอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการนำเขา
รวมไมสัมพันธกับทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนตามทฤษฎีเปนสวนใหญในหลายชวงเวลาเชนเดียวกัน สะทอน
ใหเห็นวา นอกเหนือจากปจจัยดานอัตราแลกเปลี่ยนแลว อาจมีปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการคาระหวางประเทศ
มากกวาอัตราแลกเปลี ่ยน ซึ่งสาเหตุที ่สำคัญประการหนึ ่ง ไดแก การหันมาชำระหรือรับชำระคาสินคา     
ระหวางประเทศดวยเงินบาทและสกุลเง ินภูมิภาคหรือสกุลเงินทองถิ ่น (Local Currency) มากขึ้น และ         
จากขอมูลเชิงประจักษ พบวาผูประกอบการไทยลดการพ่ึงพาเงินดอลลารสหรัฐฯ เพ่ือใชรับชำระคาสินคาออก 
และมีการใชเงินบาทในการชำระคาสินคาเขาเพิ่มขึ ้น โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันไปในแตละตลาด ทั้งนี้          
ในปจจุบันผูประกอบการไทยรับชำระคาสินคาออกในตลาดหลัก (ยกเวนตลาดสหรัฐฯ) ดวยเงินดอลลารสหรัฐฯ 
ประมาณ 2 ใน 3 และหากจะกลาวใหชัดเจนขึ้น อาจจะสรุปไดวา ในปจจุบันเมื่ออัตราแลกเปลี่ยน (บาทตอ
ดอลลารฯ ) เปลี่ยนแปลงไป จะสงผลกระทบตอการสงออกและนำเขาหรือการคาระหวางประเทศของไทย    
ในขอบเขตท่ีจำกัดเพ่ิมมากขึ้น โดยตลาดที่ผูประกอบการพ่ึงพิงเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการใชชำระหรือรับชำระ
คาสินคาระหวางประเทศในสัดสวนที่นอย ยอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทนอยกวา
ผูประกอบการที่พ่ึงพิงเงินดอลลารสหรัฐฯ ในการใชชำระหรือรับชำระคาสินคาฯ ในสัดสวนท่ีมาก ดังนั้น หากมี
การจัดทำนโยบายหรือมาตรการเพื่อชวยเหลือผูประกอบการในชวงที่คาเงินบาทมีความผันผวน ตลาดหรือ
ประเทศใดที่ผูประกอบการชำระหรือรับชำระดวยเงินดอลลารสหรัฐฯ ในสัดสวนท่ีมาก ควรไดรับการพิจารณา
ในการใหความสำคัญเปนลำดับแรก  
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