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หัวใจของระบบช�ำระเงิน

บทนำ�/วิเคราะห์์เศรษฐกิจ V

การประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ยกระดับประเทศไทย
ไปสู่ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลักดันการขับเคลื่อนประเทศ
ในทุกภาคส่วนทั้งด้านการผลิต การค้า และการช�ำระเงิน ที่เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นส่วนส�ำคัญในการผลักดัน
ให้ส่วนอื่นๆ เข้ามาสู่เทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น คือการพัฒนาระบบการ
ช�ำระเงิน ทีก่ ระทรวงการคลัง ผลักดันให้เกิดระบบการช�ำระเงินแห่งชาติ
(เนชัน่ แนล อี-เพย์เมนต์) เริม่ จากการคลังอิเล็กทรอนิกส์และขยายไปยัง
ภาคเอกชนและไปสูป่ ระชาชน ซึง่ คลังและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ได้จัดท�ำเป็นแผนระยะยาวซึ่งเป็นไปตามเวลาที่ก�ำหนด ซึ่งมีเป้าหมาย
ไปสู่สังคมไร้เงินสด
ในส่วนของเอกชนเอง ตั้งแต่เกิดระบบช�ำระเงินกลางหรือระบบ
พร้อมเพย์มา ในช่วงแรกนับเป็นช่วงของการทดลองระบบยังไม่เป็น
ระบบการช� ำ ระเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบเต็ ม ที่ เนื่ อ งจากจะต้ อ ง
ท� ำ ความเข้ า ใจกั บ ประชาชนให้ รู ้ จั ก และใช้ ง านระบบใหม่ ไ ด้ เ ป็ น
ระบบพร้อมเพย์ ในช่วงนี้จึงยังเป็นระบบพร้อมรับคือ ใช้รับโอนเงิน
จากสถาบันการเงินใดก็ ได้หากไม่เกิน 5,000 บาท ก็ ไม่ต้องเสียค่า
ธรรมเนียม และในอนาคตระบบนี้อาจจะโอนเงินได้หลากหลายรูปแบบ
โดยไม่จ�ำกัด
ขั้นตอนการพัฒนาระบบช�ำระเงินได้เข้าสู่ส่วนที่ส�ำคัญที่สุด ซึ่งจะ
เป็นระบบที่ปิดความเสี่ยงได้มากกว่าเดิมคือ การพิสูจน์และยืนยัน
ตัวตนทางดิจิทัล ซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการ
พิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั หรือ พ.ร.บ.ดิจทิ ลั ไอดี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาเมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา และ ครม.เห็นชอบแล้ว ซึ่งขั้นตอน
ต่อไปคือการเสนอเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.)
กลั่นกรองกฎหมายอีกครั้ง
กฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นสิ่งส�ำคัญของการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้
กับประชาชนทีจ่ ะท�ำธุรกรรมหรือท�ำนิตกิ รรมหลายประเภท ซึง่ เดิมต้องไป
แสดงตัวตนต่อผู้ ให้บริการ พร้อมทัง้ ต้องส่งเอกสารหลักฐานในการพิสจู น์
และยืนยันตัวตน จนท�ำให้เกิดความไม่สะดวก และยังเป็นภาระต่อผู้ ใช้
บริการและผู้ ให้บริการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย
ด้าน ธปท.ก็ ได้ออกประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบตั เิ รือ่ งการยืนยัน
ตัวตนและข้อมูลทางดิจทิ ลั ทันที โดยสาระส�ำคัญที่ ธปท.ก�ำหนดให้ธนาคาร
ต้องปฏิบตั ติ ามคือ ห้ามไม่ให้เก็บข้อมูลของลูกค้าหากลูกค้าไม่ยนิ ยอม และ
เน้นย�ำ้ ว่าธนาคารจะต้องมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังให้มคี วามมัน่ คง
ปลอดภัย โดยควรมีการประเมินช่องโหว่และทบทวนระบบงานให้ทนั สมัย
เป็นประจ�ำ และให้มีการติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพันธมิตรทางธุรกิจ
ของธนาคารมีการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เรื่องการพัฒนาระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น สิ่งส�ำคัญ
ที่สุดที่ถือเป็นหัวใจของทั้งหมดอยู่ที่การรักษาความปลอดภัยของระบบ
ไม่ให้เกิดช่องโหว่ ไม่ให้ระบบล่ม เกิดข้อมูลสูญหาย จนน�ำมาสู่ความ
เสียหายอืน่ ๆ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ ลังและ ธปท.จะต้องเข้มงวดธนาคารพาณิชย์
ให้ระมัดระวังเรือ่ งนี้ให้มาก หากเกิดปัญหาขึน้ มาจะกระทบกระเทือนความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่จะมีต่อระบบช�ำระเงินแห่งชาติ n
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เร่งมัดใจรากหญ้า
โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
กนกวรรณ บุญประเสริฐ

เมื่อการเมืองได้แสดงความชัดเจน
เรื่องการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในวันที่
24 ก.พ. 2562 แน่นอน เท่ากับท�ำให้
ช่วงเวลาที่เหลือน่าจะเป็นช่วงโค้ง
สุดท้ายที่รัฐบาลจะอัดมาตรการเพื่อ
เรียกคะแนนนิยมจากประชาชนผ่าน
โครงการประชารัฐ
คาดว่าหลังจากนี้ ไม่น่าจะมีการ
ออกมาตรการใหม่ แต่น่าจะเป็นการ
ออกกระสุนผ่านมาตรการเดิมๆ
เพื่อมัดใจฐานเสียงคนฐานรากเคย
ต้องมนตร์หลงใหลในประชานิยม
ให้หันมานิยมมาตรการประชารัฐของ
รัฐบาลปัจจุบันที่เติมเต็มความต้องการ
ได้มากกว่าให้ได้
มาตรการไฮไลต์ของรัฐบาลที่ท�ำ
แล้วชาวบ้านชอบ และมีคนได้
ประโยชน์ตั้ง 14-15 ล้านคน ได้แก่
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส�ำหรับ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้
ต�่ำกว่า 1 แสนบาท/ปี หรือโครงการ
บัตรคนจน ที่ผ่านมาเปิดให้ลงทะเบียน
ไป 3 รอบ กวาดคนเข้าโครงการได้
แล้วราว 15 ล้านคน
คาดว่าจะมีการท�ำโครงการนี้ต่อ
เป็นปีที่ 2 เพื่ออัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ผู้ถือบัตรคนจนได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ
2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561-30
ก.ย. 2562 เตรียมกรอบวงเงินไว้
4 หมื่นล้านบาท เพื่อเอาไว้ ใส่ในบัตร
ให้คนซื้อของร้านธงฟ้า ค่าโดยสาร
รถไฟ รถไฟฟ้า รถ บขส.
รวมมาตรการรอบแรก
ปีงบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงิน
59,872 ล้านบาท เบิกไปแล้วกว่า
4 หมื่นล้านบาท และปีงบประมาณ
2562 เตรียมอัดเพิ่มอีก 4 หมื่นล้าน
บาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่ใช้
ผ่านมาตรการนี้ 2 ปี เป็นเงินเฉียด
แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีการคืนภาษีมูลค่า
เพิ่มให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
คนละไม่เกิน 500 บาท/เดือน เป็นเวลา
6 เดือน ที่ก�ำหนดให้ท�ำแค่ 6 เดือน
เพราะต้องการให้มาตรการส่วนนี้จบ
ก่อนเลือกตั้งปีหน้า
เดิมทีรัฐบาลต้องการประกาศให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากความยากจน
เพราะจากการส�ำรวจพบว่า
ประเทศไทยยังมีคนที่มีรายได้ต�่ำกว่า
3 หมื่นบาท/ปี หรือตก 2,500 บาท/
เดือน ถือว่าต�่ำกว่าเส้นแบ่งความ
ยากจน ซึ่งมีอยู่ราว 5.3 ล้านคน
ดังนั้น เป้าหมายของการท�ำ
โครงการนี้จึงมีการต่อยอดให้ธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐ หรือแบงก์รัฐเข้า
มาช่วยเรื่องอบรมฟื้นฟูอาชีพให้กับ
ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งสมัครใจจะฟื้นฟู
รายได้ตัวเองมีอยู่ราว 5-6 ล้านราย
ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินในเดือน
ก.ย.-ต.ค.นี้
และระหว่างที่มีการแจกเงิน
ผ่านบัตร พร้อมฝึกอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ที่ยั่งยืน รัฐบาลก็เข้าไปจัดการกับ
เรื่องภาระหนี้สินผ่านมาตรการแก้หนี้
นอกระบบ ที่ประสานความร่วมมือทั้ง
กระทรวงมหาดไทยในการปราบปราม
เจ้าหนี้นอกระบบ และกระทรวงการ

คลัง ในการช่วยให้คนเข้าถึงแหล่งเงิน
ผ่านตั้งพิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์
รวมทั้งให้แบงก์รัฐอย่างธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.
ปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน
5 หมื่นบาท ซึ่งแต่ละส่วนก็มีความ
คืบหน้าตามสมควร
ล่าสุดศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจ
อีสาน คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส�ำรวจ
ความคิดเห็นของคนอีสาน เรื่อง
สวัสดิการที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนอีสาน
ภาพรวมคนอีสานกว่า 45.8% พอใจ
เล็กน้อยกับสวัสดิการที่รัฐและหน่วย
งานของรัฐจัดให้ ในขณะนี้ โดยมี
20.89% ที่พอใจมาก
นอกจากนี้ ในช่วงโค้งสุดท้าย
ก่อนการเลือกตั้ง รัฐบาลยังสั่งเตรียม
ออกมาตรการเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย
ให้ผู้มีรายได้น้อยผ่านแบงก์รัฐ อย่าง
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
ที่เตรียมวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท
ท�ำโครงการบ้านล้านหลัง คิดดอกเบี้ย
คงที่ 3% คิดเป็นค่าผ่อนต่อเดือนเพียง
3,800 บาท สร้างกระแสตอบรับในหมู่
ผู้มีรายได้น้อยที่อยากมีบ้าน เพราะ
โครงการนี้เปิดกว้างให้ทั้งบ้าน

คอนโดมิเนียมที่สร้างเสร็จ และ
ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างบ้านให้
โครงการนี้มากู้ขอสินเชื่อได้ โดยในส่วน
ของประชาชน กันเงินไว้ 5 หมื่นล้าน
บาท แบ่ง 2 ก้อน คือ ก้อนแรก
2 หมื่นล้านบาท ให้กู้กับผู้มีรายได้น้อย
ที่มีรายได้ไม่เกิน 2.5 หมื่นบาท/เดือน
ส่วนที่เหลืออีก 3 หมื่นล้านบาท
เปิดให้ประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และพวก
อาชีพอิสระ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ ได้เปิด
ตัวโครงการ พร้อมบ้าน คอนโด
ที่พร้อมให้กู้มากกว่า 2 แสนยูนิต
ส่วนผู้ประกอบการเปิดวงเงินให้
1 หมื่นล้านบาท เพื่อกู้ไปสร้างบ้าน
และเตรียมน�ำทรัพย์สินของ
สถาบันการเงินของรัฐ บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ต่างๆ กรมธนารักษ์ และกรม
บังคับคดีน�ำมาจ�ำหน่ายด้วยในราคา
ไม่เกิน 1 ล้านบาท เชื่อว่าจะเป็นอีก
มาตรการที่คนสนใจ ท�ำให้ภาพรวม
มาตรการรัฐช่วงโค้งสุดท้ายมีครบทั้ง
เรื่องแก้ปัญหาหนี้สินเก่าที่พะรุงพะรัง
เติมเงินในกระเป๋าผ่านบัตรคนจน และ
ยังช่วยให้คนได้มีโอกาสมีบ้าน มีอาชีพ
เลี้ยงครอบครัวได้
อย่างไรก็ดี จะเห็นว่าการออก
มาตรการเพื่อเรียกคะแนนนิยมในตัว
รัฐบาลยังคงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่
ปลายเหตุเป็นหลัก ยังคงวนเวียนอยู่
กับการใช้แบงก์รัฐปล่อยกู้ และการใช้
เงินงบประมาณไปจ่ายตรงให้ประชาชน
แต่การแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้ำ
ความยากจน ที่ดีที่สุด คือรัฐบาลควร
ต้องเร่งท�ำเรื่องระบบการศึกษาที่จะเป็น
รากฐานของการพัฒนาอาชีพให้
สามารถสร้างรายได้หลุดพ้นความ
ยากจน สร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ติดกับดัก
หนี้นอกระบบ อาจจะเป็นมาตรการที่ใช้
เวลาแต่ควรถึงเวลา และใช้เวลาที่
เหลือมาท�ำเรื่องระบบการศึกษาไทย
ดีกว่าการออกมาตรการแก้ปัญหาปลาย
น�้ำอย่างที่ผ่านมา n

การเชื่อมโยงทางกายภาพ
Belt and Road และ EEC
คลัปาณังปท ทองพ่
ญญาโลก
วง

ผู้ช่วยวิจัย สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ
วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หลายคนคงจะ
เคยได้ยินเกี่ยวกับความริเริ่มแถบ
และเส้นทาง หรือ Belt and Road
Initiative (BRI) หรือ One Belt One
Road ของประเทศจีนมากบ้างน้อยบ้าง
และหลายคนคงจะเคยได้ยินว่า BRI
นั้นสามารถเชื่อมกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออกหรือ EEC ของไทยได้ วันนี้จะพา
ไปดูว่า สองนโยบายนี้จะเชื่อมโยงกันใน
เชิงกายภาพได้อย่างไร
ตั้งแต่ปี 2013 ประธานาธิบดี
สีจิ้นผิง ของจีนได้ประกาศความริเริ่ม
หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (OBOR)
ซึ่งต่อมาปรับชื่อเป็น แถบและเส้นทาง
(BRI) ต่อประเทศต่างๆ ของโลก
โดยรวมคือ การประกาศฟื้นฟูเส้นทาง
สายไหมขึ้นมาใหม่ในศตวรรษที่ 21
ทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อเป็น
กรอบใหม่ในการพัฒนา โดยเฉพาะ

ในทางเศรษฐกิจ ร่วมกันระหว่าง
ประเทศต่างๆ ของโลก
BRI นี้ประกอบด้วยเส้นทางหลัก
สองเส้นคือ เส้นทางสายไหมทางบก
กับเส้นทางสายไหมทางทะเล เชื่อมจาก
จีนและเอเชียตะวันออกฝั่งหนึ่งเข้ากับ
ยุโรปตะวันตกอีกฝั่งหนึ่ง ผ่านเอเชีย
กลาง เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง รวม
ถึงแอฟริกาด้วย อย่างไรก็ตาม ในเส้น
ทางสายไหมทางบกก็ยังประกอบด้วย
เส้นย่อยๆ อีกหลายเส้น ซึ่งเส้นที่
เกี่ยวกับไทยและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้คือ เส้นที่เชื่อมโยงจากมณฑล
ยูนนานทางใต้สุดของจีน ผ่านแหลม
อินโดจีน ลงไปบรรจบกับเส้นทาง
สายไหมทางทะเลที่สิงคโปร์
ในความเป็นจริง BRI นั้นเป็น
กรอบความร่วมมือที่มากกว่าการเชื่อม
โยงทางกายภาพผ่านถนน รางรถไฟ
ท่าเรือ และสนามบิน ยังรวมถึงการ
ประสานกฎหมาย ระบบภาษีศุลกากร
ระบบการเงิน จนถึงวัฒนธรรม และ
สายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน อย่างไรก็ตาม
การเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง
คมนาคมก็ถือเป็นฐานของการเชื่อมโยง
ด้านอื่นๆ
กล่าวโดยย่อ โครงการหลักภายใต้

BRI ในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ที่
“โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
ไทย-จีน” ซึ่งหลังจากตกลงกันมา
ยาวนาน เริ่มก่อสร้างจริงไปเมื่อ
เดือน ธ.ค. 2017 ที่ผ่านมา รถไฟ
ความเร็วสูงไทย-จีนนี้ จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเชื่อมโยงทางรางจากจีนตอนใต้
ลงสู่คาบสมุทรอินโดจีนดังที่กล่าวไป
โดยจากนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
ของจีน จะมีรถไฟจีน-ลาว เชื่อมเข้าสู่
นครเวียงจันทน์ของลาว
ขณะนี้ก�ำลังด�ำเนินการก่อสร้าง
จากเวียงจันทน์ จะเข้ามาเชื่อมต่อกับ
รถไฟไทย-จีนซึ่งเริ่มจาก จ.หนองคาย
ลงมายังกรุงเทพมหานคร ระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 650 กิโลเมตร (กม.) โดย
แบ่งการก่อสร้างเป็นสองระยะ ระยะ
แรก เริ่มสร้างจากกรุงเทพฯนครราชสีมา ระยะทางราว 250 กม.
ขณะนี้ก�ำลังก่อสร้างช่วง 3.5 กม. แรก
จากกลางดง-ปางอโศก จ.นครราชสีมา
คาดว่าจะแล้วเสร็จระยะที่หนึ่งในปี
2021 ส่วนระยะที่สองจากนครราชสีมา
ถึงหนองคาย ระยะทาง 400 กม.
คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีน ในฐานะที่จีนเป็นฝ่ายออกแบบ

และควบคุมการก่อสร้าง ส่วนไทยเป็น
ผู้ว่าจ้างและลงทุนเอง เป็นอันว่าตาม
แผนนี้จะท�ำให้มีรถไฟความเร็วสูงวิ่ง
จากจีนลงมาถึง กทม.ในปี 2024
แต่ไม่เพียงเท่านั้น เพราะรัฐบาล
ไทยมีนโยบายผลักดันเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern
Economic Corridor : EEC) ในพื้นที่
จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ให้
เป็นระเบียงเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม
ยุคใหม่และนวัตกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยง
กับประเทศอื่นในภูมิภาคและในเอเชีย
ผ่านระบบการขนส่งทั้งทางราง ถนน
เรือ และอากาศ ซึ่งในส่วนของรถไฟ
รัฐบาลมีนโยบายสร้างรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบินนานาชาติ คือ
สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา
ด้วยรถไฟความเร็วสูง จากกรุงเทพฯฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
เป็นการเชื่อมสามสนามบิน และเชื่อม
รถไฟความเร็วสูงจากจีน ไปยังเขต
EEC ด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี
2024 เช่นกัน ซึ่งก็จะท�ำให้การ
เดินทางคมนาคมขนส่งสะดวกรวดเร็ว
และส่งเสริมการลงทุนจากจีนและ
ประเทศอื่นๆ มายังประเทศไทย
ในอนาคต n

