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อัตราดอกเบ้ียติดลบ (Negative Interest Rate) 
  

ข่าวที่น่าสนใจในช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา คือ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ธนาคารกลาง
ญี่ปุ่น (Bank of Japan : BOJ) ได้ประกาศนโยบายปรับอัตราดอกเบ้ียเงินสํารองที่ธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่น
นําไปฝากไว้กับ BOJ (Deposit facility rate) จากเดิม 0.1% มาเป็นการกําหนดอัตราดอกเบ้ีย 3 อัตรา ขึ้นกับ
ปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ BOJ คือ 0.1%  0% และอัตราดอกเบ้ียตํ่าสุดติดลบ (Negative 
interest rate) หรือ -0.1% นโยบายดังกล่าวจะมีผลต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป และจะดําเนิน
ไปจนกว่าเงินเฟ้อจะถึงเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% นอกจากน้ียังประกาศคงเป้าหมายการซื้อคือพันธบัตรปีละ 80 
ล้านล้านเยน ต่อไป 

เป้าหมายในการลดดอกเบ้ียครั้งน้ี คือเพ่ือให้สถาบันการเงินเพ่ิมการปล่อยกู้ทําให้มีปริมาณเงินเพ่ิม
เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนและการบริโภค ส่งผลต่อการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและเพ่ิมอัตราเงินเฟ้อให้ถึงเป้าหมาย 2% นโยบายดังกล่าวจะดําเนินไปจนกว่าเงินเฟ้อจะถึง
เป้าหมายเงินเฟ้อ 

อัตราดอกเบ้ียติดลบ (Negative Interest Rate) คืออะไร หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับคําน้ี 
อธิบายได้ง่ายๆ คือ ผู้ฝากเงินจะถูกเก็บดอกเบ้ียในการฝากเงินแทนที่จะได้รับดอกเบ้ียในการฝากเงิน เช่น 
สมมติหลังวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2015 ธนาคารพาณิชย์นําเงินสํารองไปฝากกับ BOJ จํานวน 10 ล้านเยน 
แทนที่ธนาคารพาณิชย์จะได้รับดอกเบ้ีย 1 แสนเยน ธนาคารพาณิชย์กลับต้องเสียดอกเบ้ียให้กับ BOJ 1 แสน
เยน สิ้นปีธนาคารพาณิชย์จะมีเงินคงเหลือ 9.9 ล้านเยน เป็นต้น นอกจากญี่ปุ่นก่อนหน้าน้ีมีประเทศที่ใช้
นโยบายอัตราดอกเบ้ียติดลบ คือ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ค และยูโรโซน 

เศรษฐกิจญี่ปุ่นช่วงปี 1980 – 1989 เติบโตอย่างต่อเน่ือง เกิดภาวะเงินเฟ้อ (เงินในกระเป๋าเท่าเดิม
แต่ซื้อสินค้าได้น้อยลงเน่ืองจากราคาสินค้าแพงขึ้น) และภาวะฟองสบู่ ต่อมาเมื่อฟองสบู่แตกประเทศญี่ปุ่นได้
เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเน่ืองจากราคาทรัพย์สินลดลง มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ลดลง ทําให้ความมั่งคั่งของ
ประชากรญ่ีปุ่นลดลง ประชากรมีรายได้ลดลง การจับจ่ายใช้สอยลดลง สินค้าขายไม่ออก บริษัทต่างๆต้องเลิก
จ้างงาน และราคาสินค้าลดลง อัตราค่าจ้างที่แท้จริงลดลง ประชากรคาดการณ์ว่าราคาสินค้ามีโอกาสท่ีจะ
ลดลงอีกในอนาคตจึงใช้จ่ายลดลงและเก็บเงินไว้เป็นเงินออมมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาเงินฝืด (เงินในกระเป๋าเท่า
เดิมแต่ซื้อสินค้าได้มากขึ้นเน่ืองจากราคาสินค้าลดลง) ต่อเน่ืองยาวนานต้ังแต่ปี 1990 ถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า 
ปัญหาหลักของญี่ปุ่นคือประชาชนไม่กล้าใช้เงินจนทําให้เกิดเงินฝืด ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการออมสูง  

ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรี ชินโสะ อาเบะ ได้ใช้นโยบายธนู 3 ดอก ดอก
แรก คือ การทํานโยบายผ่อนคลายทางการเงิน หรือ QQE (Quantitative and Qualitative Monetary 
Easing)  โดยการเพ่ิมเงินเข้าไปในระบบด้วยการซื้อพันธบัตรรัฐบาล  อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะตํ่าลง และจะ
ทําให้เกิดเงินเฟ้อ  ดอกที่สองคือ การกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้จ่ายภาครัฐผ่านหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิม 
รายได้ประชาชาติ หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP)  และดอกที่สาม คือ การปรับโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจญี่ปุ่นในระยะยาวเพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโตอย่างย่ังยืน  ในเดือนธันวาคม 2015 เงินเฟ้อ
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ญี่ปุ่นอยู่ที่ 0.1% ซึ่งก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่ต้ังไว้  ดังน้ัน BOJ จึงประกาศใช้นโยบายอัตราดอกเบ้ียติดลบ 
(Negative Interest rate) ตามที่เป็นข่าว  

 

 
 

การทําให้ดอกเบ้ียติดลบสําหรับเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในญี่ปุ่นที่ฝากไว้กับ BOJ จะทําให้
ธนาคารพาณิชย์ญี่ปุ่นมีแรงจูงใจในการถือเงินสดน้อยลง ปล่อยกู้มากขึ้น เมื่ออัตราดอกเบ้ียเงินกู้ลดลงต้นทุนใน
การกู้เงินตํ่าลง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการลงทุน ในด้านผู้บริโภคเมื่อดอกเบ้ียเงินฝากตํ่าลงแรงจูงใจที่จะนํา
เงินไปฝากเงินก็ลดลง จึงอาจจะนําเงินมาใช้จ่ายมากขึ้น หากเป็นตามที่คาดหมาย เงินจะเริ่มเฟ้อเพราะคน
อยากใช้เงิน ระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะดีขึ้น แต่เน่ืองจากสถานการณ์แวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกปัจจุบันซึ่งมีความ
ผันผวนของตลาดหุ้น ตลาดพันธบัตร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคานํ้ามันตกตํ่า เศรษฐกิจจีนชะลอตัว 
นอกจากน้ี การใช้จ่ายของผู้บริโภคญี่ปุ่นเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2015 ลดลง 4.4% จากช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน ภาระหน้ีต่อ GDP สูงถึง 245% อาจจะเป็นไปได้ว่า ความเช่ือมั่นของภาคธุรกิจและการตัดสินใจจับจ่าย
ของผู้บริโภคจากการประกาศนโยบายดังกล่าวอาจจะยังไม่ดีขึ้น 
 ในระยะสั้นผลจากการดําเนินนโยบายทําให้ค่าเงินเยนอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เน่ืองจาก
มีการไหลออกของเงินทุน เมื่อเดือนธันวาคม 2015 ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Fed ขึ้นดอกเบ้ียจาก 
0.25% เป็น 0.5% ในขณะที่ดอกเบ้ียยูโรอยู่ที่ -0.3% ดอกเบี้ยสวิสฟรังก์อยู่ที่ -0.75% และดอกเบ้ียญี่ปุ่นอยู่ที่ 
-0.1% จะเห็นได้ว่าดอกเบ้ียสหรัฐสูงกว่าดอกเบ้ียยูโร และดอกเบ้ียเยน ซึ่งจะมีผลทําให้เงินทุนไหลไปสหรัฐ
เพราะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า และทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้น 
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ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเยนแข็งค่าขึ้นช่ัวคราว หลังจาก BOJ ประกาศใช้นโยบายอัตราดอกเบ้ียติด
ลบและอ่อนค่าลงมาที่ 31.21 บาทต่อ 100 เยน 
 

 
ที่มา :  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

  
 ประเทศญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าที่สําคัญของไทย คือ เป็นตลาดส่งออก (ขายสินค้า) อันดับสามของไทย มูลค่า
การส่งออกจากไทยไปประเทศญี่ปุ่น (รองจากสหรัฐอเมริกา และจีน) ในปี 2558 คิดเป็นมูลค่า 676,241.4 
ล้านบาท สินค้าที่ส่งออกมากที่สุด คือ สินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รองลงมาคือ ส่งออกไก่แปรรูป 
นอกจากญี่ปุ่นจะเป็นตลาดส่งออกของไทยแล้ว ไทยก็เป็นผู้นําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นเป็นอันดับสองรองจากจีน
ด้วย  การประกาศนโยบายอัตราดอกเบ้ียติดลบของธนาคารกลางญ่ีปุ่นเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวน่าจะ
ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจกิจญี่ปุ่น เน่ืองจากเป็นการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 
เกิดการใช้จ่ายและทําให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง เมื่อค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท จะทําให้สินค้าที่
ส่งออกไปญี่ปุ่นได้เงินบาทกลับมาน้อยลงโดยเปรียบเทียบ (ขายเป็นเงินเยนได้เท่าเดิมแต่มาแลกเป็นเงินบาทได้
น้อยลง) แต่สําหรับผู้นําเข้าจะซื้อสินค้าญี่ปุ่นได้ถูกลงโดยเปรียบเทียบ (ใช้เงิน 100 เยนซื้อของเท่าเดิมแต่เมื่อ
นําเงินบาทไปแลกเพ่ือจะซื้อสินค้าญี่ปุ่นใช้เงินบาทน้อยลงเพ่ือให้ได้ 100 เยนเท่าเดิม) 
 อย่างไรก็ตาม ผลของการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบ้ียติดลบของ BOJ จะส่งผลในระยะสั้นหรือระยะ
ยาว มากหรือน้อยขึ้นกับพฤติกรรมของธนาคารพาณิชย์ การคาดการณ์ของผู้บริโภค และภาวะเศรษฐกิจโลก
แวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไป 
 
แหล่งข้อมูล 
http://thaipublica.org/2016/02/pipat-43/ 
http://www.bloombergview.com/quicktake/negative-interest-rates 
https://www.boj.or.jp/en/mopo/mpmdeci/state_2016/index.htm/ 
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