
 

 

 

 

ບັນດາປ�ດໄຈທ່ີເຮັດໃຫ�ອັດຕາແລກປ�ຽນເໜັງຕີງ

ໂດຍທົ�ວໄປແລ�ວ ອັດຕາແລກປ�ຽນເງິນຕາມີການປ�ຽນແປງຢ��ຕະຫຼອດເວລາ ຕາມຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການສະໜອງຢ��ໃນ

ຕະຫຼາດ ຄືຄວາມຕ�ອງການຊື້ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງເກີດຈາກການສັ�ງຊື້ສິນຄ�າ

ອອກ ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ�າມມີຄວາມຕ�ອງການຂາຍເງິນຕາທີ່ເປ�ນຜົນມາຈາກການທ່ີປະເທດສົ�ງສິນຄ�າ

ລວມທັງກະແສເງິນທຶນໄຫຼເຂ້ົາ.  

ດັ�ງນ້ັນ, ຈຶ່ງເຫັນໄດ�ວ�າ ຫຼັກເກນຂອງຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ຈຶ່ງເປ�ນປ�ດໄຈພື້ນຖານທ່ີເຮັດໃຫ�ຕະຫຼາດເງິນຕາ

ຕ�າງປະເທດມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອັດຕາແລກປ�ຽນມີການເໜັງຕີງ

ແລກປ�ຽນ ຕ�ອງສຶກສາລາຍລະອຽດຂອງປ�ດໄຈດ�ານຕ�າງໆ ໄປຄຽງຄ��

ເຫັນໄດ�ທ�າອ�ຽງທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ; 

1. ປ�ດໄຈດ�ານເສດຖະກດິ  

- ດ�ນການຊ�າລະເງິນກັບຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງສາມາດສັງເກດໄດ�ຈາກ 

2 ປ�ດໄຈໃຫຍ�ດັ�ງກ�າວນີ້ເປ�ນງ ົບດ�ນທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນແຫຼ�ງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ທັງເປ�ນງ ົບທີ່ສະແດງ

ເຖິງສະຖານະພາບດ�ານເງິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງປະເທດຕົນຕໍ�ກັບຕ�າງປະເທດ ເຊັ�ນຖ�າ

ດ�ນ ສະແດງວ�າຈະມີຄວາມຕ�ອງການສະກ�ນເງິນຂອງ

- ອັດຕາເງິນເຟ�� ເປ�ນປ�ດໄຈບົ�ງບອກເຖິງການພົວພັນລະຫວ�າງລະດັບລາຄາ ແລະ ກ�າລັງຊື້ ພາຍໃນປະເທດ

ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�ງຈະເຮັດໃຫ�ຄວາມສາມາດແຂ�ງຂັນຂອງປະເທດໃນຕະຫຼາດການຄ�າລະຫວ�າງປະເທດຫຼຸດລົງ

ປ�ກກະຕິ; 

- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານເສດຖະກິດ

ການປ�ບຕົວທາງດ�ານເສດຖະກິດ ກໍມີຜົນຕໍ�ກະແສເງິນທຶນເຂ້ົາອອກປະເທດ

ເກີດບັນຫາຂາດດ�ນທາງການເງິນແບບຊ�າເຮື້ອ ເຊັ�ນ

ອັດຕາການສັ�ງສິນຄ�າເຂ້ົາປະເທດໃນຮ�ບແບບທຶນເປ�ນວັດຖຸ ສ�ງກວ�າອັດຕາການສົ�ງສິນຄ�າອອກ ຊຶ່ງອາດຈະສົ�ງຜົນທາງລົບຕໍ�ດ�ນການຄ�າ 

ຂອງປະເທດ; ແຕ�ໃນທາງກົງກັນຂ�າມການທ່ີມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ່ີສ�ງ ກໍສາມາດດຶງດ�

ຕ�າງປະເທດ ທັງໃນຮ�ບແບບການລົງທຶນທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ ເຂ້ົາປະເທດໄດ�ເຊັ�ນດຽວກັນ

ບັນດາປ�ດໄຈທ່ີເຮັດໃຫ�ອັດຕາແລກປ�ຽນເໜັງຕີງ
 

 
 

ໂດຍທົ�ວໄປແລ�ວ ອັດຕາແລກປ�ຽນເງິນຕາມີການປ�ຽນແປງຢ��ຕະຫຼອດເວລາ ຕາມຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການສະໜອງຢ��ໃນ

ຕະຫຼາດ ຄືຄວາມຕ�ອງການຊື້ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງເກີດຈາກການສັ�ງຊື້ສິນຄ�າ-ບໍລິການຈາກຕ�າງປະເທດ ລວມທັງກະແສເງິນທຶນໄຫຼ

ໃນທາງກົງກັນຂ�າມມີຄວາມຕ�ອງການຂາຍເງິນຕາທີ່ເປ�ນຜົນມາຈາກການທ່ີປະເທດສົ�ງສິນຄ�າ

ຈຶ່ງເຫັນໄດ�ວ�າ ຫຼັກເກນຂອງຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ຈຶ່ງເປ�ນປ�ດໄຈພື້ນຖານທ່ີເຮັດໃຫ�ຕະຫຼາດເງິນຕາ

ຕ�າງປະເທດມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອັດຕາແລກປ�ຽນມີການເໜັງຕີງ. ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ວິເຄາະທ�າອ�ຽງອັດຕາ

ແລກປ�ຽນ ຕ�ອງສຶກສາລາຍລະອຽດຂອງປ�ດໄຈດ�ານຕ�າງໆ ໄປຄຽງຄ��ກັບຜົນກະທົບຂອງປ�ດໄຈທີ່ຈະມີຜົນຕໍ�ອັດຕາແລກປ�ຽນນັ້ນໆເພື່ອ

; ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມໄດ�ດັ�ງຕໍ�ໄປນ້ີ:  

ດ�ນການຊ�າລະເງິນກັບຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງສາມາດສັງເກດໄດ�ຈາກ 2 ປ�ດໄຈໃຫຍ�ຄື: ດ�ນການຄ�າ

ປ�ດໄຈໃຫຍ�ດັ�ງກ�າວນີ້ເປ�ນງ ົບດ�ນທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນແຫຼ�ງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ທັງເປ�ນງ ົບທີ່ສະແດງ

ເຖິງສະຖານະພາບດ�ານເງິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງປະເທດຕົນຕໍ�ກັບຕ�າງປະເທດ ເຊັ�ນຖ�າ: ປະເທດ ກ ມີດ�ນການຊ�າລະກັບຕ�າງປະເທດເກີນ

ດ�ນ ສະແດງວ�າຈະມີຄວາມຕ�ອງການສະກ�ນເງິນຂອງປະເທດ ກ ສ�ດທິຊຶ່ງຈະສົ�ງຜົນໃຫ�ຄ�າເງິນຕາຂອງປະເທດ ກ ມີຄ�າແຂງຂ້ຶນ

ອັດຕາເງິນເຟ�� ເປ�ນປ�ດໄຈບົ�ງບອກເຖິງການພົວພັນລະຫວ�າງລະດັບລາຄາ ແລະ ກ�າລັງຊື້ ພາຍໃນປະເທດ

ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�ງຈະເຮັດໃຫ�ຄວາມສາມາດແຂ�ງຂັນຂອງປະເທດໃນຕະຫຼາດການຄ�າລະຫວ�າງປະເທດຫຼຸດລົງ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ�ານເສດຖະກິດ, ການພິຈາລະນາ ແລະ ວິເຄາະໂຄງສ�າງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ

ການປ�ບຕົວທາງດ�ານເສດຖະກິດ ກໍມີຜົນຕໍ�ກະແສເງິນທຶນເຂ້ົາອອກປະເທດ. ຖ�າໂຄງສ�າງເສດຖະກິດຫາກມີການປ�ບຕົວຊ�າເກີນໄປ ຈະ

ເກີດບັນຫາຂາດດ�ນທາງການເງິນແບບຊ�າເຮື້ອ ເຊັ�ນ: ໃນກໍລະນີທີ່ປະເທດມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແຕ�ໂຄງສ�າງພາຍໃນອາດມີ

ອັດຕາການສັ�ງສິນຄ�າເຂ້ົາປະເທດໃນຮ�ບແບບທຶນເປ�ນວັດຖຸ ສ�ງກວ�າອັດຕາການສົ�ງສິນຄ�າອອກ ຊຶ່ງອາດຈະສົ�ງຜົນທາງລົບຕໍ�ດ�ນການຄ�າ 

ແຕ�ໃນທາງກົງກັນຂ�າມການທ່ີມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ່ີສ�ງ ກໍສາມາດດຶງດ�

ຕ�າງປະເທດ ທັງໃນຮ�ບແບບການລົງທຶນທາງກົງ ແລະ ທາງອ�ອມ ເຂ້ົາປະເທດໄດ�ເຊັ�ນດຽວກັນ; 

ບັນດາປ�ດໄຈທ່ີເຮັດໃຫ�ອັດຕາແລກປ�ຽນເໜັງຕີງ 

ໂດຍທົ�ວໄປແລ�ວ ອັດຕາແລກປ�ຽນເງິນຕາມີການປ�ຽນແປງຢ��ຕະຫຼອດເວລາ ຕາມຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການສະໜອງຢ��ໃນ

ບໍລິການຈາກຕ�າງປະເທດ ລວມທັງກະແສເງິນທຶນໄຫຼ

ໃນທາງກົງກັນຂ�າມມີຄວາມຕ�ອງການຂາຍເງິນຕາທີ່ເປ�ນຜົນມາຈາກການທ່ີປະເທດສົ�ງສິນຄ�າ-ບໍລິການໄປຂາຍຕ�າງປະເທດ 

ຈຶ່ງເຫັນໄດ�ວ�າ ຫຼັກເກນຂອງຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ຈຶ່ງເປ�ນປ�ດໄຈພື້ນຖານທ່ີເຮັດໃຫ�ຕະຫຼາດເງິນຕາ

ການພິຈາລະນາ ແລະ ວິເຄາະທ�າອ�ຽງອັດຕາ

ກັບຜົນກະທົບຂອງປ�ດໄຈທີ່ຈະມີຜົນຕໍ�ອັດຕາແລກປ�ຽນນັ້ນໆເພື່ອ

ດ�ນການຄ�າ ແລະ ດ�ນບັນຊີການເງິນທັງ 

ປ�ດໄຈໃຫຍ�ດັ�ງກ�າວນີ້ເປ�ນງ ົບດ�ນທີ່ສະແດງໃຫ�ເຫັນແຫຼ�ງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ�າຍ ເປ�ນເງິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ທັງເປ�ນງ ົບທີ່ສະແດງ

ກ ມີດ�ນການຊ�າລະກັບຕ�າງປະເທດເກີນ

ປະເທດ ກ ສ�ດທິຊຶ່ງຈະສົ�ງຜົນໃຫ�ຄ�າເງິນຕາຂອງປະເທດ ກ ມີຄ�າແຂງຂ້ຶນ; 

ອັດຕາເງິນເຟ�� ເປ�ນປ�ດໄຈບົ�ງບອກເຖິງການພົວພັນລະຫວ�າງລະດັບລາຄາ ແລະ ກ�າລັງຊື້ ພາຍໃນປະເທດ. ປະເທດທີມີ່

ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�ງຈະເຮັດໃຫ�ຄວາມສາມາດແຂ�ງຂັນຂອງປະເທດໃນຕະຫຼາດການຄ�າລະຫວ�າງປະເທດຫຼຸດລົງ, ຜົນກະທົບຕໍ�ດ�ນການຊ�າລະ

ການພິຈາລະນາ ແລະ ວິເຄາະໂຄງສ�າງເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ

ຖ�າໂຄງສ�າງເສດຖະກິດຫາກມີການປ�ບຕົວຊ�າເກີນໄປ ຈະ

ໃນກໍລະນີທີ່ປະເທດມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແຕ�ໂຄງສ�າງພາຍໃນອາດມີ

ອັດຕາການສັ�ງສິນຄ�າເຂ້ົາປະເທດໃນຮ�ບແບບທຶນເປ�ນວັດຖຸ ສ�ງກວ�າອັດຕາການສົ�ງສິນຄ�າອອກ ຊຶ່ງອາດຈະສົ�ງຜົນທາງລົບຕໍ�ດ�ນການຄ�າ 

ແຕ�ໃນທາງກົງກັນຂ�າມການທ່ີມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທ່ີສ�ງ ກໍສາມາດດຶງດ�ດແຫຼ�ງທຶນຈາກ



- ຄວາມແຕກຕ�າງລະຫວ�າງອັດຕາດອກເບ�ຍລະຫວ�າງປະເທດ ເປ�ນປ�ດໄຈຢ�າງໜ່ຶງໃນການກ�ານົດທ�າອ�ຽງໄລຍະສັ້ນຂອງ

ອັດຕາແລກປ�ຽນ ເພາະວ�າໃນຕະຫຼາດການເງິນສາກົນ ອາດມີເງິນທ່ີເອີ້ນກັນວ�າ Hot Money ໜ�ນວຽນຢ��ໃນປະລິມານທີ່ສ�ງຫຼາຍ ແລະ 

ເງິນຈ�ານວນນີ້ຢ��ໃນກ�າມືຂອງຜ��ບໍລິຫານເງິນລາຍໃຫຍ�. ຖ�າຕະຫຼາດຄ�າເງ ິນຫາກຢ��ໃນສະພາບສະຫງົບປ�ກກະຕິ ຜ��ບໍລິຫານເງິນເຫຼົ�ານີ້ ຈະ

ເຄື່ອນຍ�າຍເງິນລົງທຶນຈາກແຫຼ�ງດອກເບ�ຍຕ��າ ໄປຫາແຫຼ�ງທີ່ມີອັດຕາດອກເບ�ຍສ�ງ ເພື່ອໃຫ�ໄດ�ຜົນຕອບແທນສ�ງສ�ດ ຊຶ່ງຈະສົ�ງຜົນໃຫ�ຄ�າ

ຂອງເງິນຕາທີ່ມີອັດຕາດອກເບ�ຍສ�ງນັ້ນ ແຂງຄ�າຂ້ຶນ, ແຕ�ກໍຕ�ອງຂ້ຶນກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດນັ້ນອີກດ�ວຍ. 

2. ປ�ດໄຈທີກ່�ຽວຂ�ອງກບັນະໂຍບາຍການເງນິ ແລະ ເງນິຕາ  

ນັກຄ�າເງ ິນ ຫຼື ຜ��ວິເຄາະທ�າອ�ຽງຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນສະກ�ນໃດໜ່ຶງ ລ�ວນແຕ�ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນໃນການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ

ນະໂຍບາຍດ�ານການເງິນ ແລະ ເງິນຕາຂອງປະເທດນັ້ນໆໂດຍສະເພາະກ�ຽວກັບຈ�ດຢ�ນດ�ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ລ�າດັບຄວາມສ�າ

ຄັນຂອງແຕ�ລະນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານໃນແຕ�ລະໄລຍະເພື່ອເປ�ນຂໍ�ມ�ນພ້ືນຖານໃຫ�ນັກວິເຄາະສາມາດຮ��ໄດ�ແນວທາງ ການນ�າໃຊ�

ນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ ເຂ້ົາໃນການແກ�ໄຂບັນຫາຂອງປະເທດນັ້ນໆກໍລະນີເກີດມີສະພາບຄວາມສ�ຽງໃດໜ່ຶງ ເຊັ�ນ: ໃນເວລາ

ທີ່ປະເທດມີຄວາມອ�ອນແອທາງເສດຖະກິດ, ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�ງ, ຂາດແຄນເງິນທຶນ; ຖ�າລັດຖະບານໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນກັບບັນຫາດ�ານສະ

ເຖຍລະພາບດ�ານລາຄາຫຼາຍ ລັດຖະບານຈະຕ�ອງພະຍາຍາມປ�ບອັດຕາດອກເບ�ຍຂອງຕົນໃຫ�ສ�ງຂ້ຶນ ເພື່ອດຶງດ�ດແຫຼ�ງທຶນ ແລະ ແກ�ໄຂ

ບັນຫາເງິນເຟ��; ກົງກັນຂ�າມ, ຖ�າລັດຖະບານຕ�ອງການຫຼຸດອັດຕາການວ�າງງານຂອງປະເທດຫຼາຍກວ�າ ກໍຈະດ�າເນີນນະໂຍບາຍສົ�ງເສີມ

ການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າ ໂດຍດ�າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາແບບຜ�ອນຄາຍ ແລະ ປ�ອຍໃຫ�ນະໂຍບາຍການເງິນຂາດດ�ນເພີ່ມຂ້ຶນ; ຊຶ່ງຈະ

ສົ�ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ�ລາຄາສິນຄ�າໃນປະເທດສ�ງຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫ�ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�ງຂ້ຶນໄດ�ໃນໄລຍະຕໍ�ໄປ. 
 

3.ປ�ດໄຈດ�ານເຕກັນກິຂອງຕະຫາຼດ ແລະ ດ�ານຈດິຕະວທິະຍາ  

ໃນແຕ�ລະມ້ືປະລິມານການຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ�າງປະເທດຢ��ຕະຫຼາດສາກົນມີມ�ນຄ�າມະຫາສານ ແລະ ຫຼາຍແສນລ�ານໂດລາ ທັ້ງໆ

ທີ່ມ�ນຄ�າການຄ�າລະຫວ�າງປະເທດ ແມ�ນກວມບໍ�ເຖິງ 10% ຂອງຕົວເລກນັ້ນ. ບັນຫາດັ�ງກ�າວນັ້ນແມ�ນເກີດຈາກການເກງກ�າໄລເງິນຕາ

ຕ�າງປະເທດ ຊຶ່ງແມ�ນປ�ດໄຈດ�ານເຕັກນິກຂອງຕະຫຼາດ. ໂດຍທົ�ວໄປນັກເກງກ�າໄລເຫຼົ�ານ້ີຈະອາໄສຂໍ�ມ�ນທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ�ານ

ການເມືອງ ເປ�ນປ�ດໄຈປະກອບໃນການພິຈາລະນາຊື້-ຂາຍເງິນຕາຕ�າງປະເທດແຕ�ໃນບາງຄັ້ງການປະກາດຂໍ�ມ�ນຕົວຈິງທາງເສດຖະກິດທີ່

ຕິດພັນຫາກຜິດຈາກຂໍ�ມ�ນທ່ີນັກຄ�າເງ ິນ ຫຼື ນັກເກງກ�າໄລເຫຼົ�າໄດ�ຄາດຄະເນໄວ� (ອາດຈະດີກວ�າຫຼື ຕ��າກວ�າຫຼາຍ) ກໍຈະເຮັດໃຫ�ເກີດ

ຄວາມກັງວົນ ແລະ ສັບສົນຫຼາຍຢ�າງໃນຕະຫຼາດຄ�າເງ ິນພາໃຫ�ເກີດສະພາບອັດຕາແລກປ�ຽນຜັນຜວນຢ�າງຮ�ນແຮງ. 

 ດັ�ງນ້ັນ, ຈຶ່ງສາມາດສະຫຼຸບສັງລວມປ�ດໄຈຕ�າງໆທີ່ອ�າງອີງຂ�າງເທິງນັ້ນ ທີ່ມີຜົນຕໍ�ທ�າອ�ຽງອັດຕາແລກປ�ຽນໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະ

ຍາວໄດ�ດັ�ງນ້ີ: 

1. ໄລຍະສັ້ນ:ຈາກການເຄື່ອນຍ�າຍກະແສເງິນທຶນເປ�ນຫຼັກ 

-  ຄວາມແຕກຕ�າງຂອງອັດຕາດອກເບ�ຍລະຫວ�າງປະເທດ; 

-  ປ�ດໄຈດ�ານການເມືອງ ແລະ ສະເຖຍລະພາບຂອງປະເທດ; 

-  ປ�ດໄຈດ�ານເຕັກນິກຂອງຕະຫຼາດ ແລະ ດ�ານຈິດຕະວິທະຍາ; 

-  ປ�ດໄຈອື່ນໆ. 

2. ໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະກາງ:ຈາກພື້ນຖານທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດເປ�ນຫຼັກ 

- ປ�ດໄຈທາງເສດຖະກິດ; 

- ປ�ດໄຈດ�ານນະໂຍບາຍການເງິນ, ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ຍ�ດທະສາດໃນການພັດທະນາປະເທດໄລຍະຍາວ. 

 

 

ໃຊ�ເງນິກີບທົ�ວທັງຊາດສ�າງບົດບາດຄ�າເງນິກີບລາວ 




