
สกุลเงินอาเซียน 10 ประเทศ 

 
 
          ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทย และเพ่ือนสมาชิกอีก 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะถือเป็นตลาดเดียวกัน
เช่นเดียวสหภาพยุโรป เน่ืองจากเกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ดังน้ัน เราในฐานะประชาชนคนหน่ึงของประคมอาเซียนจึงจ าเป็นต้องรู้เรื่องต่าง ๆ ใน
ประเทศสมาชิก ซึ่ง สกุลเงิน ท่ีใช้เป็นอีกเรื่องท่ีเราจ าเป็นต้องรู้ 
          ส าหรับสกุลเงินที่ใช้กันในหมู่ของประเทศสมาชิกอาเซียน ทางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังไม่มี
แนวคิดที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันเหมือนกับประชาคมยุโรป เนื่องจากหว่ันเกรงว่าจะประสบปัญหาวิกฤติหนี้สาธารณะ
และเศรษฐกิจยุโรปที่ เกิดข้ึนในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรีซและสเปน ซึ่งก าลังเป็นที่จับตามองไปทั่วโลก
อยู่ในขณะนี้ โดยปัญหาที่เกิดข้ึนมีต้นตอมาจากการใช้สกุลเงินร่วมกัน (สกุลเงินยูโร) นั่นเอง 

 

 ส่วนประเทศสมาชิกอาเซยีนแต่ละประเทศ ใช้สกุลเงินดังน้ี 

 
 
1. บรูไน ดารุสซาลาม 

 ใช้สกุลเงนิ ดอลล่าร์บรูไน  

 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่ารบ์รูไน = 25.10 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ดอลล่ารบ์รูไน, 5 ดอลล่าร์บรูไน, 10 ดอลล่าร์บรูไน, 20 ดอลล่าร์บรูไน, 25 ดอล
ล่ารบ์รูไน, 50 ดอลล่าร์บรูไน, 100 ดอลล่ารบ์รูไน, 500 ดอลล่าร์บรูไน, 1,000 ดอลล่ารบ์รูไน และ 10,000 ดอล
ล่ารบ์รูไน 
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2. ราชอาณาจักรกัมพูชา 

 ใช้สกุลเงนิ เรียล 

 อัตราแลกเปลี่ยน 150 เรียล = 1 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 50 เรียล, 100 เรียล, 500 เรียล, 1,000 เรียล, 2,000 เรียล, 5,000 เรียล, 10,000 
เรียล, 20,000 เรียล, 50,000 เรียล และ 100,000 เรียล 

 
 
3. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 ใช้สกุลเงนิ รูเปียห ์

 อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 รูเปียห์ = 3.95 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1,000 รูเปียห,์ 2,000 รูเปียห,์ 5,000 รูเปียห,์ 10,000 รูเปียห,์ 20,000 รูเปียห,์ 
50,000 รูเปียห์ และ 100,000 รูเปียห ์



 
 
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ใช้สกุลเงนิ กีบ 

 อัตราแลกเปลี่ยน 1,000 กีบ = 4.05 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 500 กีบ, 1,000 กีบ, 2,000 กีบ, 5,000 กีบ, 10,000 กีบ, 20,000 กีบ และ 
50,000 กีบ 
 

 
 
5. มาเลเซีย 

 ใช้สกุลเงนิ ริงกิต 

 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ริงกิตมาเลเซีย = 10.40 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 ริงกิต, 5 ริงกิต, 10 ริงกิต, 20 รงิกิต, 50 ริงกิต และ 100 ริงกิต 
 



 
 
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 

 ใช้สกุลเงนิ จ๊าด 

 อัตราแลกเปลี่ยน 1 จ๊าด = 5 บาทไทย 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 1 จ๊าด, 5 จ๊าด, 10 จ๊าด, 20 จ๊าด, 50 จ๊าด, 100 จ๊าด, 200 จ๊าด, 500 จ๊าด, 1,000 
จ๊าด, 5,000 จ๊าด และ 10,000 จ๊าด 
 

 
 
7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

 ใช้สกุลเงนิ เปโซ 

 อัตราแลกเปลี่ยน 1.40 เปโซ = 0.78 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 เปโซ, 50 เปโซ, 100 เปโซ, 200 เปโซ, 500 เปโซ และ 1,000 เปโซ 
 



 
 
8. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

 ใช้สกุลเงนิ ดอลล่ารส์ิงค์โปร ์

 อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่ารส์ิงคโปร์ = 24.40 บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 2 ดอลล่ารส์ิงค์โปร,์ 5 ดอลล่ารส์ิงค์โปร,์ 10 ดอลล่ารส์ิงค์โปร,์ 50 ดอลล่ารส์ิงค์โปร,์ 
100 ดอลล่ารส์ิงค์โปร,์ 1,000 ดอลล่ารส์ิงค์โปร์ และ 10,000 ดอลล่ารส์ิงค์โปร ์
 

 
 
9. ราชอาณาจักรไทย 

 ใช้สกุลเงนิ บาท 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 20 บาท, 50 บาท, 100 บาท, 500 บาท และ 1,000 บาท 
 



 
 
10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 ใช้สกุลเงนิ ด่ง 

 อัตราแลกเปลี่ยน 900 ด่ง = 1.64 บาทไทย 

 ธนบัตรที่ใช้ในปัจจุบัน = 100 ด่ง, 200 ด่ง, 500 ด่ง, 1,000 ด่ง, 2,000 ด่ง, 5,000 ด่ง, 10,000 ด่ง, 20,000 
ด่ง, 50,000 ด่ง, 100,000 ด่ง, 200,000 ด่ง และ 500,000 ด่ง 
 
          หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555  โดยอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน 
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