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สาเหตุและผลกระทบจากการท่ีธนาคารกลางสวิส (SNB) ประกาศยกเลิกการกําหนดกรอบลาง 

ของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร พรอมกับลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากลงเปน -0.75% 

 

โดย นายวิเชียร แกวสมบัต ิ

ผูชวยผูอํานวยการศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 

 

 

 

สถานการณท่ีเกิดขึ้น 

 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2558 ท่ีผานมา ธนาคารกลางสวิตเซอรแลนด (SNB) ไดสรางความประหลาดใจใหกับตลาด

เงินและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ โดยการประกาศยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิส ซึ่ง

เคยกําหนดไวท่ีระดับไมต่ํากวา 1.2 ฟรังกตอยูโร พรอมกับลดอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยท่ีฝากไวกับธนาคาร

กลางเปน -0.75% (จากเดิมอยูท่ี -0.25%) 

 

ทําไม SNB จึงตองยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร 

 กอนท่ีจะตอบคําถามวา "อะไรคือเหตุผลสําคัญท่ีทําให SNB ตองตัดสินใจยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงิน 

ฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร" จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจกอนวา "กรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร

คืออะไร และมาตรการดังกลาวมีประโยชนอยางไร" 

 กรอบลางของคาเงินฟรังกสวิส คือ การกําหนดไมใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเกินกวาระดับ 1.2 ฟรังกตอยูโร โดย 

SNB ไดเริ่มตนกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสในป 2554 ซึ่งเปนชวงท่ียูโรโซนเกิดวิกฤติการณทางการเงิน 

สงผลทําใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ท้ังน้ีเน่ืองจากคนในยูโรโซน และนักลงทุนตางก็ตองการท่ีจะ

เปลี่ยนจากการถือสินทรัพยท่ีอยูในรูปของเงินยูโรไปเปนสินทรัพยท่ีอยูในรูปของเงินฟรังกสวิส ซึ่งถือวาเปนสินทรัพย

ปลอดภัย (Safe-Haven) แทน 

 เมื่อคาเงินฟรังกสวิสมีแนวโนมแข็งคาข้ึนเรื่อยๆ ทําให SNB มีความกังวลเรื่องความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ กลาวคือ เมื่อคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเพ่ิมข้ึนก็จะมีผลทําใหราคาสินคาของสวิสแพงข้ึนเมื่อเทียบกับสินคา

ของยูโรโซน ซึ่งก็จะทําใหภาคการสงออก และภาคการทองเท่ียวของสวิสไดรับผลกระทบตามมา ดังน้ัน SNB จึงเขา

มาแทรกแซงคาเงินฟรังกสวิส โดยการพิมพเงินฟรังกสวิสเพ่ิมข้ึน และนําไปซื้อเงินยูโรมาเก็บไวในทุนสํารองฯ เพ่ือกด

คาเงินฟรังกสวิสไมใหแข็งไปเกินกวาระดับ 1.2 ฟรังกตอยูโร โดยมีเปาหมายเพ่ือรักษาความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

 สาเหตุหลักท่ี SNB ตัดสินในยกเลิกการผูกคาเงินฟรังกสวิสไวกับคาเงินยูโร เพราะ SNB ไดขอสรุปวาการท่ี SNB จะ

ซื้อเงินยูโรอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เพ่ือกดคาเงินฟรังกสวิสเปนสิ่งท่ีไมสมเหตุสมผลอีกตอไป และหากธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) ตัดสินใจใชมาตรการผอนคลายทางการเงิน (QE) ในเร็วๆ น้ี ก็จะยิ่งฉุดใหเงินยูโรออนคาลงไปอีก ซึ่งก็จะยิ่งทํา

ให SNB มีภาระเพ่ิมข้ึนในการแทรกแซงคาเงินฟรังกสวิสใหอยูในระดับท่ีตองการ เพ่ือรักษาความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ และการท่ีเงินยูโรออนคาลงน้ันก็จะมีผลทําใหเงินยูโร ซึ่งเปนสวนประกอบหลักในทุนสํารองฯ 

ของสวิสเสื่อมคาลงเรื่อยๆ  
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ทําไม SNB จึงตองลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากจากเดิมอยูท่ี -0.25% ลงเหลือ -0.75% 

 เมื่อถามวา "อะไรคือเหตุผลสําคัญท่ีทําให SNB ตองตัดสินใจลดอัตราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชยท่ีฝากไวกับ

ธนาคารกลางเปน -0.75% ไปพรอมๆ กับการประกาศยกเลิกการกําหนดกรอบลางฯ" เหตุผลหลักก็เพ่ือลดแรงจูงใจ

ไมใหคนหันมาถือเงินฟรังกสวิส และเพ่ือลดแรงจูงใจของนักลงทุนตางชาติท่ีวางแผนจะนําเงินมาพักไวในสกุลฟรังก

สวิส ซึ่งจะมีผลใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคาเร็วเกินไป เน่ืองจากการยกเลิกการกําหนดกรอบลางของคาเงินฟรังกสวิส

ตอยูโร จะมีผลทําใหคาเงินฟรังกสวิสกลับมาเปนสินทรัพยปลอดภัยอีกครั้ง จึงมีแนวโนมท่ีจะมีเงินทุนไหลบาเขามา

ในสวิส และจะกดดันใหคาเงินฟรังกสวิสแข็งคา โดย SNB คาดหวังวาการลดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากจาก -0.25% เปน 

-0.75% น้ันจะชวยลดแรงกดดันจากภาวะเงินทุนไหลเขา และชะลอการแข็งคาของเงินฟรังกสวิสได 

 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการตัดสินใจของ SNB 

 ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเกิดความผันผวนอยางรุนแรง: ภายหลังจาก SNB ประกาศยกเลิกการกําหนด

กรอบลางของคาเงินฟรังกสวิสกับคาเงินยูโร การตัดสินใจดังกลาวไดสงผลทําใหตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เกิดความผันผวนอยางรุนแรง โดยคาเงินฟรังกสวิสเมื่อเทียบกับยูโรไดแข็งคาข้ึนกวา 30% กอนท่ีจะปรับตัวกลับมา

เคลื่อนไหวในระดับท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน แตก็ยังคงสูงกวาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เมื่อวันพุธท่ี 14 

มกราคม 2558 ซึ่งเปนวันสุดทายของการใชนโยบายควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 15% (ดูรูปท่ี 1) 

 Market Cap ของตลาดหุนสวิสลดลงประมาณ 1 แสนลานดอลลาร: ดัชนี Swiss Market Index (SMI) ของตลาด

หุนสวิสไดดิ่งลงทันทีกวา 10% และปดตลาดรวงลงไป 8.7% เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ม.ค.) ซึ่งถือวาเปนการปรับตัวลง

มากท่ีสุดในรอบ 25 ป (ดูรูปท่ี 2) โดยมีแรงเทขายหุนในกลุมอุตสาหกรรมหลักของสวิสท่ีเก่ียวของกับการสงออก

ทามกลางบรรยากาศการซื้อขายท่ีเต็มไปดวยความปนปวน สงผลใหมูลคาตลาด (Market Cap) ของตลาดหุนสวิส

หายไปทันทีประมาณ 1 แสนลานดอลลาร 

 

รูปท่ี 1 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินฟรังกสวิสเทียบกับเงินยูโรในวันท่ี SNB ประกาศลอยตัวคาเงินฟรังกสวิส 

 
ท่ีมา: Investing.com 
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 กองทุนบริหารความเสี่ยง (เฮดจฟนด) ประสบภาวะขาดทุนกันถวนหนา: แนนอนวาผูท่ีถือครองเงินฟรังกสวิสอยูยอม

ไดกําไรจากการปรับเปลี่ยนนโยบายดังกลาว ในขณะท่ีนักเก็งกําไรคาเงิน และกองทุนบริหารความเสี่ยง (เฮดจฟนด) 

ตางก็ประสบภาวะขาดทุนกันถวนหนา โดยหลายรายตองนํากองทุนฉุกเฉินออกมาใชเพ่ือประคับประคองใหกิจการ

อยูรอดตอไป แตก็มีบางรายท่ีตองประกาศลมละลาย เชน บริษัทโบรกเกอรแลกเปลี่ยนเงินตราช่ือ “อัลพารี ยูเค” 

ซึ่งมีสํานักงานตั้งอยูในกรุงลอนดอน ไดประกาศลมละลาย เน่ืองจากลูกคาหลายรายประสบภาวะขาดทุนจากการพุง

ข้ึนของคาเงินฟรังกสวิส 

 ความสามารถในการแขงขันของสวิสเมื่อเทียบกับยูโรโซนลดลง: สินคาสงออกกวา 40% ของสวิสเปนการสงออกไป

ยังยูโรโซน ดังน้ันเมื่อเงินฟรังกสวิสมีการแข็งคาเพ่ิมข้ึนจึงสงผลทําใหความสามารถในการแขงขันของสวิสเมื่อเทียบ

กับยูโรโซนลดลง โดยอุตสาหกรรมสินคาหรูหรา และอุตสาหกรรมทองเท่ียวของสวิสน้ันจะเปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบ

มากท่ีสุด 

 

รูปท่ี 2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Swiss Market Index (SMI) ของตลาดหุนสวิส 

 
ท่ีมา: Investing.com 

 

ประเด็นท่ีประเทศไทยจะตองจับตามองอยางใกลชิด 

 การออนคาของเงินยูโร: ในความเปนจริงน้ัน การประกาศลอยตัวคาเงินฟรังกสวิสไมไดมีสาเหตุมาจากปญหาความ

เปราะบางภายในประเทศของสวิสเอง หากแตเปนมาตรการท่ี SNB ใชเพ่ือปองกันตนเองจากภัยคุกคามท่ีมาจาก

ภายนอกประเทศ น่ันคือ ปจจัยเรื่องการออนคาของเงินยูโร ซึ่งในป 2557 ท่ีผานมา เงินยูโรไดออนคาลงมากถึง 

14.4% อันเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยและมคีวามเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะเงินฝด จนทําใหธนาคารกลางยุโรป 

(ECB) ตองตัดสินใจออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดวยการดําเนินนโยบายการเงินแบบผอนคลาย แตมาตรการ

เหลาน้ันก็ยังไมสามารถพลิกฟนเศรษฐกิจของยูโรโซนใหปรับตัวดีข้ึนได 

 การทํา QE ของ ECB: เมื่อภาวะเศรษฐกิจของยูโรโซนยังไมมีแนวโนมดีข้ึน ตรงกันขามกลับมีความเสี่ยงท่ีจะเกิด

ภาวะเงินฝดมากข้ึน ทําใหนักลงทุนตางพากันคาดการณวา ไมชาก็เร็วธนาคารกลางยุโรป (ECB) ก็จะตองตัดสินใจ

ประกาศมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยการพิมพเงินยูโรเพ่ิมข้ึน แลวนําเขาซื้อพันธบัตร เพ่ือใหเงินยูโร

ออนคาลง ซึ่งจะชวยกระตุนการสงออก และภาวะเศรษฐกิจของกลุมยูโรโซน แตกอนท่ีเหตุการณน้ันจะเกิดข้ึนจริง 

นักลงทุนตางก็ไดทยอยขายเงินยูโร และเปลี่ยนไปถือสินทรัพยปลอดภัยในสกุลเงินอ่ืนๆ แทน เพ่ือลดผลกระทบจาก

การดอยคาลงของสินทรัพยในรูปของเงินยูโร ซึ่งการกระทําดังกลาวก็ยิ่งเรงใหเงินยูโรออนคาเร็วมากข้ึน 
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 สงครามคาเงิน: มาตรการท่ี ECB กําลังจะดําเนินการน้ันทําใหดูเหมือนวายุโรปโซนกําลังจะสงออกนโยบายดอกเบ้ีย

ต่ํา และการพิมพเงินไปใหกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศยุโรปท่ีไมไดใชเงินยูโร เชน สวิตเซอรแลนด เดนมารก 

และสวีเดน โดยถาหากประเทศใดไมลดอัตราดอกเบ้ียตาม ก็จะตองเสี่ยงกับการท่ีอัตราแลกเปลี่ยนของตนเองจะแข็ง

คาข้ึน ซึ่งก็จะทําใหประเทศสูญเสียความสามารถในการแขงขัน โดยลาสุดเมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2558 ธนาคารกลาง

เดนมารกก็ไดประกาศปรับอัตราดอกเบ้ียเงินฝากลดลงเหลือ -0.20% (หรือลดลงอีก 0.15% จากระดับเดิมซึ่งอยูท่ี

ระดับ -0.05%) เพ่ือชะลอไมใหเงินคราวน (ซึ่งผูกติดไวกับเงินยูโร) แข็งคาเร็วเกินไป และในวันเดียวกัน นายโธมัส 

จอรแดน ผูวาการธนาคารกลางสวิตเซอรแลนด (SNB) ก็ยังไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเตมิอีกวา "หาก SNB พิจารณาแลว

เห็นวามีความจําเปน SNB ก็พรอมท่ีจะเขาแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราอีกครั้ง เพ่ือท่ีจะสกัดก้ันไมใหเงินฟรังก

สวิสแข็งคามากเกินไป" 

 

ผลกระทบท่ีอาจจะมีตอเศรษฐกจิของประเทศไทย 

 ศูนยพยากรณฯ คาดวาการแข็งคาของเงินฟรังกสวิสเมื่อเทียบกับเงินบาทประมาณ 15% จะมีผลกระทบตอการคา

ของท้ังสองประเทศไมมาก เน่ืองจากประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอรแลนดมีมลูคาการคาระหวางกันไมมากนัก โดย

มูลคาการสงออกสินคาไปยังประเทศสวิตเซอรแลนดมีสดัสวนเพียงแครอยละ 0.6 ของมูลคาการสงออกโดยรวม และ

ถึงแมวาสินคาไทยจะราคาถูกลงในสายตาของคนสวิสแตก็คงไมทําใหมูลคาการสงออกเพ่ิมข้ึนไดมากนัก สวนมูลคา

การนําเขาสินคาจากประเทศสวิตเซอรแลนดก็มีสัดสวนเพียงแครอยละ 3.7 ของมูลคาการนําเขาโดยรวม โดยสินคา

หลักท่ีประเทศไทยนําเขาจากประเทศสวิตเซอรแลนดมักจะเปนกลุมสินคาประเภทนาฬิกาและเครื่องประดับ ดังน้ัน

เมื่อสินคาเหลาน้ีมีราคาแพงข้ึน มูลคาการนําเขาก็นาจะมีแนวโนมลดลง (ดูตารางท่ี 1) นอกจากน้ันการแข็งคาของ

เงินฟรังกสวิสก็อาจจะมีผลทําใหคนไทยเดินทางไปเท่ียวประเทศสวิตเซอรแลนดนอยลง เน่ืองจากคาใชจายในการ

เดินทางไปเท่ียวประเทศสวิตเซอรแลนดเพ่ิมสูงข้ึน 

 

ตารางท่ี 1 ตลาดสงออกและนําเขา 10 อันดับแรกของไทย ป 2556 

ตลาดสงออก 10 อันดับแรก  ตลาดนําเขา 10 อันดับแรก 

อันดับท่ี ประเทศ สัดสวน (%)  อันดับท่ี ประเทศ สัดสวน (%) 

1 จีน 11.9  1 ญ่ีปุน 16.4 

2 สหรัฐอเมริกา 10.0  2 จีน 15.1 

3 ญ่ีปุน 9.7  3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 7.0 

4 ฮองกง 5.8  4 สหรัฐอเมริกา 5.8 

5 มาเลเซีย 5.7  5 มาเลเซีย 5.3 

6 สิงคโปร 4.9  6 สวิตเซอรแลนด 3.7 

7 อินโดนีเซีย 4.7  7 เกาหลีใต 3.6 

8 ออสเตรเลีย 4.5  8 ซาอุดิอาระเบีย 3.4 

9 เวียดนาม 3.1  9 สิงคโปร 3.3 

10 อินเดีย 2.3  10 อินโดนีเซีย 3.2 

11 ประเทศอื่นๆ 37.2  11 ประเทศอื่นๆ 33.2 

ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย 
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 แตอยางไรก็ตาม หากในการประชุมวันท่ี 22 มกราคม 2558 ธนาคารกลางของสหภาพยุโรป (ECB) ตัดสินใจออก

มาตรการ QE ตามท่ีตลาดคาดการณไว ก็จะมีผลทําใหคาเงินยูโรออนคามากข้ึนไปอีก โดยในปท่ีผานมาน้ันคาเงิน

บาทไทยอาจจะไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐฯ และเงินหยวน (เน่ืองจากคาเงิน

บาทน้ันมีแนวโนมเคลื่อนไหวตามคาเงินดอลลารของสหรัฐฯ และคาเงินหยวนของจีน) แตหากนําเงินบาทไปเทียบกับ

เงินยูโรและเงินเยนแลวจะเห็นวาเงินบาทไทยมีการแข็งคาเพ่ิมข้ึนประมาณ 15% เมื่อเทียบกับคาเงินของท้ังสองสกุล 

ซึ่งก็จะทําใหความสามารถในการแขงขันของสินคาไทยในตลาดยูโรโซน และตลาดญี่ปุนลดต่ําลงโดยท่ีเราไมทันได

สังเกต (ดูรูปท่ี 3) 

 

รูปท่ี 3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ของโลก 

 
ท่ีมา: Bloomberg 

 

บาทตอดอลลารสหรัฐฯ 

บาทตอหยวน 

บาทตอยูโร 

บาทตอเยน 


