มาตรฐานการผลิตสถิติ
แนวคิด (Concept) การผลิตสถิติ
(คำนิยาม หน่วยที่ใช้ในการจัดทำสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบคำถาม รหัสการจัดจำแนกสถิติ การนำเสนอสถิติ)

ตัวแปร: สกุลเงิน

ชื่อมาตรฐานสถิติ : สกุลเงิน
ชื่อภาษาอังกฤษ : Currency
มาตรฐานการจัดจำแนกที่อ้างอิง : International Organization for Standardization. ISO 4217:2015.
Current currency & funds code list
วัตถุประสงค์ : ในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่เป็นตัวเงิน จำเป็นต้องมีหน่วยของเงินซึ่งเรียกว่า “สกุลเงิน”
ที่ทำหน้าที่กำหนดความสั ม พัน ธ์ข องมูล ค่าในแต่ล ะสกุล เงินเพื่ อใช้ ในการทำธุร กรรมทั้ง ในประเทศและ
ระหว่างประเทศ เช่น มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า มูลค่า การลงทุนระหว่างประเทศ การค้าระหว่าง
ประเทศในตลาดแลกเปลี่ย น ตลาดหุ้น การพาณิช ย์ การธนาคาร รวมถึงการนำเสนออัต ราแลกเปลี่ ย น
เงิน ตรา ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์จัดทำ นำเสนอ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลมูลค่าที่เป็นตัวเงิน
เพื่อลดปัญหาการนำเสนอและใช้ข้อมูลสกุลเงินในแต่ละประเทศไม่ตรงกัน และลดความสับสนของผู้ใช้ ที่ต้อง
แปลชื่อหรือสัญลักษณ์ของสกุลเงินที่ไม่ชัดเจน
การปรับปรุง :
ปีล่าสุด: 2563
ฉบับล่าสุด: ฉบับ 1.0 (Ver 1.0)
รายละเอียดการปรับปรุง: โครงสร้างรหัสการจัดจำแนก :
มีรูปแบบของรหัส คือ “XXX” หมายถึงโครงสร้างรหัสมีทั้งหมด 1 ระดับ ประกอบด้วยตัวอักษร 3 ตัว
หน่วยงานทีเ่ ผยแพร่รหัสสกุลเงินอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4217 :
ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0 2283 5353
เว็บไซต์ www.bot.or.th

มาตรฐานสถิติ : สกุลเงิน (Currency)
เงิน คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่คนในสังคมยอมรับ อาจอยู่ในรูปแบบของธนบัตรหรือเหรียญ
เงินจำเป็นต้องมีหน่วยของเงิน ซึ่งเรียกว่า “สกุลเงิน” ทีท่ ำหน้าที่กำหนดความสัมพันธ์ของมูลค่าในแต่ละสกุลเงิน
เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เช่น มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า มูลค่า
การลงทุนระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศในตลาดแลกเปลี่ยน ตลาดหุ้น การพาณิชย์ การธนาคาร
และยังใช้ในการนำเสนออั ตราแลกเปลี่ ย น และข้อมู ล ด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังใช้ ในการเดิ นทางไป
ต่างประเทศเช่น ตั๋วเครื่องบิน และตั๋วรถไฟระหว่างประเทศ เป็นต้น
การนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลสกุล เงินมีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากสกุลเงิน สามารถ
นำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สัญลักษณ์ ชื่อประเทศ หรือธงชาติ อีกทั้งบางประเทศมีชื่อสกุลเงินที่ซ้ำกัน
เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์ฮ่องกง บางประเทศใช้สกุลเงินเดียวกัน เช่น ประเทศในยุโรปใช้
สกุลเงินยูโร และบางประเทศใช้สกุลเงินตามประเทศอื่น เช่น ประเทศปานามาและประเทศเอลซัลวาดอร์ใช้
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นได้ว่าสกุลเงินนั้นมีรายละเอียดมากมายที่อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนและ
เข้าใจไม่ตรงกันได้ ดังนั้น องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization: ISO) จึงได้มีการจัดทำมาตรฐานรหัสสกุลเงินขึ้น เรียกว่า ISO 4217 เพื่อเป็นประโยชน์ใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ลดปัญหาการนำเสนอและใช้ข้อมูลสกุลเงินในแต่ละประเทศไม่ตรงกัน และลดความสับสน
ของผู้ใช้ทตี่ ้องแปลชื่อหรือสัญลักษณ์ของสกุลเงินที่ไม่ชัดเจน
สำหรับประเทศไทย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่รหัสสกุลเงินคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลข้อมูลสถิติด้านการเงินการธนาคารของประเทศ โดยปรับปรุงและเผยแพร่มาตรฐาน
รหัสสกุลเงินอย่างต่อเนื่องอ้างอิงตามมาตรฐานสกุลเงินสากล ISO 4217 ซึ่งมีการนำเสนอสกุลเงินในรูปแบบ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 หลัก ที่มีโครงสร้างสอดคล้องกับมาตรฐานประเทศ ISO 3166 ขององค์การระหว่าง
ประเทศว่ า ด้ ว ยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO) และสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกันได้

มาตรฐานคำนิยาม
สกุลเงิน หมายถึง ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่า ที่อ้างอิง ตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของผู้ที่ดูแล
สกุลเงินนั้น ๆ (ISO 4217, 2015)

มาตรฐานคำถาม
ในการถามคำถามเกี่ยวกับสกุลเงินส่วนมากอยู่ในธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เช่น การซื้อ-ขายเงินตรา
ต่างประเทศ การโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องระบุสกุลเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนและจำนวนเงินที่ต้องการ
แลกเปลี่ยน โดยกำหนดให้กรอกรหัสสกุลเงิน 3 หลัก ดังตัวอย่าง
สกุลเงิน Currency

จำนวนเงิน Amount ...................

ที่มา: แบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, ธนาคารกสิกรไทย
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หรือคำถามที่มีคำตอบเป็นรายการเลือกแบบดึงลง (Drop down list) ให้เลือกตอบ

มาตรฐานชื่อตัวแปร
ชื่อตัวแปร

ความหมาย

Currency

ชื่อสกุลเงิน

หมายเหตุ

มาตรฐานรหัสการจัดจำแนก
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำเอกสาร (ภาคผนวก ก) แสดงรหัสและรายการสกุลเงิน ที่ใช้ในด้าน
ธนาคารและธุรกิจทุก ๆ ภาคส่วน อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 4217 ซึ่งกำหนดโครงสร้างในการจัดจำแนกด้วย
รหัสตัวอักษร 3 ตัว เป็นอักษรละตินและตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด โดยที่ตัวอักษร 2 ตัวแรกจะตรงกับมาตรฐานรหัส
ประเทศ ISO 3166 Alpha-21 และตัวอักษรตัวที่ 3 เป็นอักษรตัวแรกของชื่อสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น
- ดอลลาร์ ส หรั ฐ (US dollar) มี ร หั ส ตั ว อั ก ษรคื อ USD โดยที ่ US มาจากรหั ส ชื ่ อ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตามรหัสประเทศ ISO 3166 Alpha-2 และ D มาจากดอลลาร์
- เงินฟรังก์ (Swiss franc) มีรหัสคือ CHF โดยที่ CH มาจากรหัสชื่อประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตาม
รหัสประเทศ ISO 3166 Alpha-2 และ F มาจากฟรังก์
เนื่องจากสกุลเงินบางสกุลถูกนำมาใช้ในหลายประเทศ เช่น ดอลล่าร์ ฟรังก์ เปโซ ปอนด์ การใช้รหัส
จะอ้างอิงตามรหัสสกุลเงินที่ประเทศนั้น ๆ ใช้ ตัวอย่างเช่น เกาะนอร์ฟอล์ก มีรหัสประเทศตาม ISO 3166
Alpha-2 คือ NF แต่ใช้สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย รหัสสกุลเงินของประเทศนี้คือ AUD ตามสกุลเงิน
นอกจากนี้หากมีการปรับค่าสกุลเงินใหม่ จะเปลี่ยนตัวอักษรสุดท้ายของรหัสเพื่อแยกความแตกต่าง
ออกจากรหัสสกุลเงินเดิม เช่น จากเดิมที่เคยใช้อักษรแรกของชื่อประเทศจะเปลี่ยนเป็นใช้ตัวอักษรแรกของชื่อ
ภาษาประเทศนั้น ๆ หรือบางประเทศใช้ “N” ที่มาจาก New เช่น สกุลเงินแม็กซิกันเปโซ เดิมคือ MXP
เปลี่ยนเป็น MXN หรือรัสเซียนรูเบิล เปลี่ยนจาก RUR เป็น RUB ซึง่ B มาจากตัวอักษรที่ 3 ของ Ruble
1

ISO 3166-1 Alpha-2 คือรหัสประเทศ รวมถึงดินแดนภายใต้การปกครองของประเทศ และเขตปกครองพิเศษทางการเมือง สำหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ จะใช้แทนด้วยตัวอักษรโรมัน 2 ตัว ซึ่งมีการนำมาประยุกต์ใช้มาก โดยเฉพาะการนำมาใช้
เป็นรูปแบบโดเมนขั้นสูงสุดของแต่ละประเทศ (country code Top Level Domains: ccTLDs) เป็นรูปแบบที่ใช้บ่งบอกถึงประเทศเจ้าของ
โดเมน หรือที่ตั้งของโดเมนในการใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต มักใช้กับประเทศอื่น ๆ ยกเว้นอเมริกา เช่น .th หมายถึงโดเมนของประเทศไทย
หรือ .jp หมายถึงโดเมนของประเทศญี่ปุ่น
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รหัสสกุลเงินยังได้กำหนดให้รหัสที่ขึ้นต้นด้วย X เป็นรหัสสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะอื่น ๆ เนื่องจาก
ไม่มีการกำหนดรหัสประเทศที่เป็นทางการที่ขึ้นต้นด้วย X ตัวอย่างรหัสสกุลเงินที่ขึ้นต้นด้วย X มีดังต่อไปนี้
-

รหัสของโลหะมีค่า ทอง (XAU) เงิน (XAG) แพลตดินัม (XPD) แพลตตินัม (XPT) ซึ่งรหัส
ที่ต่อจาก X คือ สัญลักษณ์ทางเคมี โดยมีหน่วยเป็น ทรอยออนซ์ (oz t)
รหัส XTS ที่กำหนดเพื่อการทดสอบ
รหัส XXX ใช้สำหรับการทำธุรกรรมโดยไม่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน
รหัส XDR ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือทางการเงิน เป็นต้น

มาตรฐานการนำเสนอข้อมูลสถิติ
มาตรฐานสกุลเงิน ISO 4217 ไม่มีกฎเกณฑ์ในการนำเสนอรหัสสกุลเงิน ดังนั้นการนำเสนอสกุลเงิน
จะนำเสนอตามบริบทของแต่ละประเทศ ตัวอย่างเช่น การนำเสนอข้อมูลสกุลเงินของ European Union’s
Publication Office ทีก่ ำหนดรูปแบบการนำเสนอสกุลเงินโดย ถ้ากล่าวถึงสกุลเงินทั่วไปและไม่ได้ระบุจำนวนเงิน
ให้นำเสนอตามการสะกดของชื่อสกุลเงินนั้น ๆ ดังนี้
an amount in euros
แต่ถ้ามีการระบุจำนวนเงินให้ใช้รหัสสกุลเงิน ISO 4217 ตามด้วยช่องว่างและจำนวนเงิน
A sum of EUR 30
ที่มา: Rules for expressing monetary units, European union

ในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ นำเสนอข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนใน
รูปแบบตาราง โดยรายงานทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ซื้อขายกับลูกค้า ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ประเทศ

สกุลเงิน

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ยูโรโซน
ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)

USD
GBP
EUR
JPY

(บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราถัวเฉลี่ย
อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน
เงินโอน
33.8895
33.9754
34.2965
43.1728
43.3033
44.1654
37.4966
37.6014
38.3231
30.3306
30.4122
31.1278
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ตาราง 1 (ต่อ)
ประเทศ

สกุลเงิน

ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน)
ฮ่องกง
มาเลเซีย
สิงคโปร์
บรูไนดารุสซาลาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย (ต่อ 1000 รูเบีย)
อินเดีย
สวิตเซอร์แลนด์
ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
แคนาดา
สวีเดน
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
จีน

JPY
HKD
MYR
SGD
BND
PHP
IDR
INR
CHF
AUD
NZD
CAD
SEK
DKK
NOK
CNY

(บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
อัตราถัวเฉลี่ย
อัตราขายถัวเฉลี่ย
ตั๋วเงิน
เงินโอน
30.3306
30.4122
31.1278
1.3265
4.3424
8.0835
7.8285
7.8684
24.8908
24.2605
24.3332
24.8913
23.8675
24.3158
0.6983
0.6673
0.6735
0.6983
2.4000
2.4267
2.7112
0.4732
0.4938
0.5617
34.4365
34.5330
35.2238
24.8975
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