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ชื่อตาราง

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ ของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (2524 – 2538)

ความถีข
่ องข้อมูล ความ
ล่าช้าและกาหนดเวลา
เผยแพร่

ความถี่ รายเดือน รายไตรมาส รายปี
ความล่าช้า 2 วัน
กาหนดเวลาเผยแพร่ 2 วัน หลังจากสิน
้ งวด

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และการ
จัดกลุ่ม
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูลและ
มาตรฐานบัญชีทเี่ กีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูลและ
วิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

อัตราแลกเปลีย่ น เป็ นอัตราทีเ่ ทียบระหว่างค่าของเงินสกุลหนึ่ง (เช่น เงินสกุลท้องถิน
่ ) กับหนึ่งหน่ วย
ของเงินสกุลหลัก เช่น ค่าของเงินบาทกับ 1 หน่ วยดอลลาร์สรอ.เท่ากับ 40 บาท เป็ นต้น ระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นโดยกว้าง ๆ แล้วมี 2 ระบบ คือ ระบบอัตราแลกเปลีย่ นคงที่ (Fixed Exchange Rate)
และระบบอัตราแลกเปลีย่ นลอยตัว (Floating Exchange Rate) ซึง่ ปัจจุบน
ั ประเทศไทยใช้ระบบ
อัตราแลกเปลีย่ นแบบลอยตัว
ระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีใ่ ช้กน
ั อยู่จริงมีความหลากหลายมาก โดยอาจจาแนกได้เป็ น 3 ระบบ ใหญ่ๆ
คือ
1. ระบบทีผ
่ ูกค่ากับเงินสกุลอืน
่ (peg) ซึ่งอาจเป็ นการผูกค่ากับเงินสกุลเดียว เช่น ฮ่องกงดอลลาร์กบั
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา หรืออาจผูกค่ากับกลุ่มสกุลทีเ่ รียกว่าระบบตะกร้า เช่น ระบบอัตรา
แลกเปลีย่ นของไทยในอดีต ซึง่ ใช้ระบบผูกค่าเงินบาท กับตระกร้าเงิน (ช่วงเดือน พฤศจิกายน
2527 - มิถน
ุ ายน 2540)
2. ระบบทีม
่ ค
ี วามยืดหยุ่นจากัด ระบบนี้คล้ายกับระบบ peg แต่อตั ราแลกเปลีย่ นอาจเคลือ่ นไหวได้
ในช่วงกว้างกว่าประเทศทีอ
่ ยูใ่ นยุโรปทีเ่ ข้าร่วมในระบบ European Exchange Rate
Mechanism (ERM) จะใช้ระบบนี้ ซึง่ ต่อมาในปี 1999 ได้ปรับเปลีย่ นมาใช้ ERM II
3. ระบบทีม
่ ค
ี วามยืดหยุ่นสูง เป็ นระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีข
่ ึ้นอยูก
่ บั อุปสงค์และอุปทานของเงินตรา
ต่างประเทศ ซึง่ ค่าของเงินจะมีความผันผวนมากกว่า 2 ระบบแรก
ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลีย่ นทีม
่ ีความยืดหยุน
่ สูงนี้ สามารถแบ่งเป็ น 2 ระบบ คือ
3.1 ระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ (Managed หรือ Dirty Float) ซึง่ เป็ นระบบทีป
่ ระเทศ
ส่วนมาก รวมทัง้ ประเทศไทยใช้อยูใ่ นปัจจุบน
ั
3.2 ระบบลอยตัวเสรี (Independent หรือ Free Float) เป็ นระบบทีค
่ า่ เงินลอยตัวตามกลไก
ตลาดมากทีส
่ ด
ุ ธนาคารกลางอาจเข้าแทรกแซงในตลาดบ้าง เพือ
่ ชี้นาทิศทาง แต่มใิ ช่เพือ
่ สวน
ทางกับการเคลือ
่ นไหวของอัตราแลกเปลีย่ นในตลาด
การผูกค่าเงินบาทกับค่าเงินสกุลอืน
่ หรือกับตะกร้าเงิน (Pegged Exchange Rate) ช่วงหลัง
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 - มิถน
ุ ายน 2540 นโยบายนี้เริ่มใช้ตง้ ั แต่หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นต้นมา
โดยช่วงแรกใช้วธิ ีผูกค่าเงินไว้กบ
ั สกุลอืน
่ หรือทองคา และเปลีย่ นไปใช้ระบบผูกค่าเงินบาท กับ
ตระกร้าเงินในช่วงพฤศจิกายน 2527 - มิถุนายน 2540 ภายใต้ระบบตะกร้าเงินนี้ ทุนรักษาระดับ
อัตราแลกเปลีย่ น (Exchange Equalization Fund : EEF) จะเป็ นผู้ประกาศและปกป้ องค่าเงิน
บาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในแต่ละวัน สาหรับการดาเนินนโยบายการเงินในช่วงนี้ มุง่ เน้นให้ปจั จัย
ภายในประเทศสอดคล้องกับการกาหนดค่าเงิน ภายใต้ระบบดังกล่าวเป็ นสาค ญ
ั
ครอบคลุมอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างเงินบาทเทียบกับเงินสกุลอืน
่ ๆ รวมทัง้ สิน
้ 22 สกุล โดยอัตรา
แลกเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราซื้อขายทันที
อัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวเป็ นอัตราเฉลีย่ จากข้อมูลธนาคารพาณิชย์บางแห่ง และบางส่วนเก็บรวบรวม
จากอัตราปิ ดตลาดนิวยอร์ค และวารสาร Financial Times คานวณผ่านอัตราซื้อขายเงินดอลลาร์
สรอ. ในตลาดกรุงเทพฯ
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คาอธิบายข้อมูล
แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

1. ธนาคารพาณิชย์
2. อัตราปิ ดตลาดนิวยอร์ค (Reuters)
3. วารสาร Financial Times

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการเผยแพร่

เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=
122&language=th )

การปรับปรุงข้อมูล

ทีมข้อมูลตลาดการเงิน
ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์
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