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ส่วนที่ 1 บทนำ
นวัตกรรมทางการเงิ น (financial innovation) ในโลกมีพัฒนาการมาอย่างต่ อเนื่ องและเปลี่ ยนแปลง
รวดเร็ว โดยมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดวิวัฒนาการของ “เงิน” และ “รูปแบบการชำระเงิน” ในแต่ละ
ยุคสมัย ตั้งแต่ยุคที่ผลิต “เงิน” ขึ้นมาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทนระบบการแลกเปลี่ยนกันด้วยสิ่งของ
(barter system) จากเงินในรูปสิ่งของมาเป็นเงินโลหะที่มีมูลค่าตามจริง จนมาสู่ยุคเงินอยู่ในรูป เหรียญกษาปณ์
และธนบัตรที่ไม่ได้มีมูลค่าตามจริงแต่ มีการตรามูลค่า และมีสินทรัพย์หนุนหลัง ตามกฎหมาย ซึ่งโดยหลักแล้ว เงิน
ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ 3 ด้าน คือ เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (medium of exchange) เป็นมาตรฐานในการ
วั ดมู ลค่าสิ ่งของ (unit of account) และเป็ นสิ ่งที ่ รั กษามูลค่า (store of value) นอกจากพั ฒนาการของเงินแล้ว
ด้าน “ระบบการชำระเงิน” ก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ เช่นกัน ตั้งแต่ระบบที่มี ตัวกลางทางการเงิน (centralized)
โดยเฉพาะระบบธนาคารที่มีธนาคารเป็นตัวกลางทำหน้าที่รับฝากถอนโอนเงินที่ผูกกับบัญชีเงินฝาก (account-based
systems) ซึ่งต่อมามีการพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เกิดการโอนเงินข้ามธนาคาร และมาถึงปัจจุบันที่มีการชำระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (electronic payment: e-Payment)
ในช่วงหลังผู้เล่นที่ไม่ใช่ธนาคารเริ่มเข้ามามีบทบาทในการให้บริการทางการเงินมากขึ้น ขณะที่ ระบบ
เทคโนโลยีล่าสุดได้มีการพัฒนาที่เอื้อให้เกิดการชำระเงินระหว่างกันโดยไม่อาศัยตัวกลาง (decentralized) อีกทั้ง
เทคโนโลยียังช่วยให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ใช้แทนเงินสด อาทิ เช็ค บัตรเครดิต บัตรเดบิต
เงินดิจิทัล (digital money หรือ e-money) จนมาในปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล (digital currencies) ที่
ใช้แทนสกุลเงินท้องถิ่น (fiat currencies) รวมถึงคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) ที่ไม่ได้ถือว่าเป็นเงินตราทาง
กฎหมายแต่เป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นมาบนระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
(ภาพที่ 1) ต้นทางและปลายทางสามารถทำธุรกรรมระหว่างกันได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง (peer to peer) ด้วยระบบ
valued-or-token-based systems จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของเงินและระบบการเงินเช่นนี้จำเป็นต้องอาศัยพัฒนาการ
ทางเทคโนโลยีและระบบโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคมรองรับ เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สมาร์ทโฟน
เทคโนโลยี 3G/4G/5G เทคโนโลยี distributed ledger technology (DLT) หรือ blockchain
ภาพที่ 1 พัฒนาการที่สำคัญของการชำระเงินและเทคโนโลยี และมูลค่าตามราคาตลาดของคริปโทเคอร์เรนซี
พัฒนาการที่สาคัญของการชาระเงินและเทคโนโลยี

มูลค่าตามราคาตลาด (market capitalization) ของ Cryptocurrency

1980s

Barter

Gold/coin

Paper Money

e-Payment Cryptocurrency

618 AD

2010s
2000s

1960s

Social media
Cellphone
1960s

1970s

1980s

1990s

Personal computer 1G 2G
Internet wolrd-wide-web

Smartphone
2000s

2010s

3G 4G
WiFi

2020s

5G

ที่มา: GreySpark Partners และรวบรวมโดยคณะผู้ศึกษา
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นวัตกรรมทางการเงิ นที่ เกิดขึ้นทั่ วโลกทำให้ แนวโน้ มการใช้ ผลิตภัณฑ์ ทางการเงิ นใหม่ๆ อาทิ การใช้
e-Payment แทนเงินสดเป็นที่นิยมมากขึ้น อย่างไรก็ดี งานศึกษาในต่างประเทศยังไม่ได้ข้อสรุปถึงผลกระทบของการ
ใช้ e-Payment ที่อาจมีต่อพฤติกรรมการใช้เงินสด ซึ่งขึ้นกับระดับการยอมรับเทคโนโลยีของคนในประเทศเป็น
สำคัญ ภาพที่ 2 ชี้ให้เห็นว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาหลายประเทศทั่วโลกใช้ e-Payment ในมูลค่าที่ใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจ
เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย รัสเซีย แคนาดา โดยเฉพาะสวีเดนซึ่งจัดว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่เข้าใกล้สังคม
ไร้เงินสด (cashless society) มาก สะท้อนจากความต้องการใช้ธนบัตรต่อ GDP ที่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วงปี 1990s
(Bank of Canada, 2018) จากร้อยละ 5 ของ GDP เหลือเพียงร้อยละ 1.4 ในปี 2017 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศ
ในโลกที่มีสัดส่วนการใช้เงินสดต่อ GDP ต่ำ เช่น นอร์เวย์ เดนมาร์ก อังกฤษ
สัดส่วนมูลค่าการชาระเงินที่มิใช้เงินสด (non-cash)
ต่อ GDP (เท่า)เทียบระหว่างปี 2559 และ 2553

ภาพที่ 2 สัดส่วนมูลค่า e-Payment ต่อ GDP และปริมาณการใช้ต่อคน (ปี 2559 เทียบปี 2553)

สัดส่วนปริมาณ (volume) การชาระเงินที่ไม่ใช้เงินสด (non-cash) ต่อประชากร (เท่า) เทียบระหว่างปี 2559 และ 2553

หมายเหตุ: ข้อมูลประเทศจีนและเยอรมัน แสดงการเปลี่ยนแปลงเทียบปี 2558 และ 2557 ตามลำดับ ขณะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์
และสหรัฐฯ แสดงการเปลี่ยนแปลงเทียบปี 2555 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานข้อมูล
ที่มา: Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI), BIS Red Book และฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย คนไทยมีพฤติกรรมการใช้ e-Payment สูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ยังนิยมใช้
เงินสด จึงทำให้สัดส่วนการใช้เงินสดของคนไทยต่อ GDP ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนเหมือนกรณีสวีเดน
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคนไทยใช้ e-Payment เพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 2 ของ GDP ขณะที่พฤติกรรมการใช้เงินสดของ
คนไทยไม่ได้มีทิศทางเพิ่มขึ้นเหมือนช่วงก่อนหน้า โดยตั้งแต่ปี 2555 สัดส่วนการใช้เงินสดต่อ GDP ค่อนข้างทรงตัว
อยู่ที่ประมาณร้อยละ 9 ต่อ GDP สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
คนไทยเพิ่งเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทางการเงินและเริ่มหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่แทนเงินสด อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินส่งผลให้เห็นการเติบโต
ที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วของสื่อการชำระเงิน e-Payment ใหม่ๆ อาทิ การโอนและชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต (internet
banking) ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile banking) และเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ประกอบกับการที่เศรษฐกิจ
ไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างหลายด้าน อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้า
แบบดั้งเดิมไปสู่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) รวมทั้งการพัฒนาระบบการชำระเงินซึ่งมีส่วนช่วยพัฒนาระบบ
การเงินให้ทันสมัยและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ดำเนินนโยบายโดยเฉพาะนโยบายการเงินต้องนำมา
พิจารณาประกอบการดำเนินนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
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งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของบริการทางการเงินดิจิทัลต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
ของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เข้าใจพัฒนาการใหม่ๆ ของบริการทางการเงินดิจิทัลและแนวโน้มที่ประเทศไทย
จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดในอนาคต และ (2) ประเมินผลกระทบของบริการทางการเงินดิจิทัลต่อกลไก
การส่งผ่านและประสิทธิผลในการดำเนินนโยบายการเงิน ซึ่งที่ผ่านมาการศึกษาเชิงประจักษ์ในกรณีของไทยที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการดำเนินนโยบายการเงินของไทยยังมีจำกัด โดยมีการศึกษาของ ธรรมรักษ์ (2544) ที่พบว่าการใช้
e-money แทนเงินสดอาจทำให้อัตราการหมุนเวียนของเงินสดเปลี่ยนแปลงจนทำให้การตั้งเป้าหมายปริมาณเงินที่เหมาะสม
ต่อระดับการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจทำไดยากขึ้น สำหรับผลกระทบในด้านตลาดการเงินอาจทำให้สินทรัพย์ที่ธนาคาร
กลางนำมาใช้แทรกแซงตลาดการเงินมี ปริมาณน้อยลง แต่ไมน่าจะกระทบความสามารถในการกำหนดอัตราดอกเบี้ ย
ระยะสั ้ นของธนาคารกลาง Rungsun and Banchuen (2010) พบว่ าการใช้ บ ั ตรเดบิ ตมี ผลกระทบเชิ งลบกั บปริ มาณ
เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ แต่จำนวนการใช้ที่ยังน้อยประกอบกับพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป อาจไม่ส่งผลทำให้เห็นการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างรุนแรงจนมีนัยต่อการดำเนินนโยบายการเงินมากนัก
งานศึกษานี้จะเน้ นการวิเ คราะห์ผลกระทบที่เ กิดจากการพัฒ นาระบบการเงิ นชำระเงินของไทยต่ อ
การดำเนินนโยบายของธนาคารกลางในมิติของผลกระทบต่อตัวแปรปริมาณเงินและประสิทธิผลของการดำเนิน
นโยบายการเงินสู่ตลาดการเงินและภาคเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นประเด็นที่ธนาคารกลางหลายแห่งให้ ความสนใจ
รวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้เริ่มผลักดันการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment
ในปี 2559 ที่มุ่งส่งเสริมการใช้ e-Payment ในทุกภาคส่วน โดย ธปท. มีบทบาทหลัก ในโครงการระบบพร้อมเพย์
(PromptPay) ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน โอนเงินได้สะดวก รวดเร็ว
ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงเพื่อรองรับการทำธุรกิจและ e-commerce รวมทั้งโครงการขยายการใช้บัตรเพื่อกระจายจุดรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมการใช้บัตรเดบิตแทนเงินสด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของภาคธุรกิจ
ขอบเขตการศึกษาและคำถามวิจัยในงานศึกษาครอบคลุมบริการทางการเงินใหม่ ของไทยในยุคดิจิทัล
2 รูปแบบ ทั้งในส่วนของบริการทางการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในส่วนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
(1) การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง
ทางการเงินทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและตัวกลางที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งครอบคลุมสื่อการชำระเงิน (instruments)
รายย่อยทางอิเล็กทรอนิกส์ (retail e-Payment) 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ บัตรเครดิตและบัตรเดบิต (card payment)
การโอนและชำระเงิ นผ่านอิ นเตอร์ เน็ ตและโทรศั พท์ เคลื ่ อนที ่ (internet banking and mobile banking) และเงิ น
อิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ซึ่งในปัจจุบันคนไทยใช้บริการการชำระเงินเหล่านี้อยู่ แล้วและมีแนวโน้มที่จะใช้สูงขึ้นตาม
นโยบายรัฐและการเข้าถึงเทคโนโลยี
คำถามการวิจัย: การใช้ e-Payment ของคนไทยมีบทบาททดแทนเงินสดมากเพียงใด และกระทบต่อ
ปริมาณเงิน งบดุล ธปท. อัตราการหมุนของเงิน ตัวทวีคูณทางการเงิน (money multiplier) รวมถึงกลไก
การส่งผ่านในการดำเนินนโยบายการเงินอย่างไร?
(2) สกุ ล เงิ น ดิ จ ิ ท ั ล (digital currencies) ครอบคลุ มความเป็ นไปได้ ของการใช้ (1) คริ ปโทเคอร์ เรนซี
(cryptocurrency) และ (2) สกุ ลเงิ นดิ จ ิ ท ั ลที ่ ออกโดยธนาคารกลาง (central bank digital currency: CBDC) แทน
เงินสดในประเทศไทย แม้ปัจจุบัน CBDC อาจยังไม่เกิดขึ้นในไทย แต่เริ่มเห็นแนวโน้มที่คนไทยเริ่มใช้คริปโทเคอร์เรนซี
เพิ่มขึ้นบ้างแล้ว
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คำถามการวิจัย: การเริ่มใช้คริปโทเคอร์เรนซีของคนไทยส่งผลกระทบต่อกลไกการส่งผ่านในการดำเนิน
นโยบายการเงินอย่างไร? หากแนวโน้มของคริปโทเคอร์เรนซีได้รับความนิยมมากขึ้นจะมีผลกระทบต่อ
กลไกการส่งผ่านในการดำเนินนโยบายการเงินอย่างไร? และธนาคารกลางมีทางเลือกในการดำเนิน
นโยบายอย่างไรเพื่อรักษาประสิทธิผลในการดำเนินนโยบายการเงิน?
งานศึกษานี้ประกอบด้วย 4 ส่วน โดยส่วนที่ 1 บทนำซึ่งได้ชี้ ให้เห็นถึงความสำคัญ ของการเปลี่ยนแปลง
ในระบบการชำระเงินและนัยต่อการดำเนินนโยบายการเงิน ส่วนที่ 2 ศึกษาพัฒนาการระบบการชำระเงิน ของไทย
ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ของ e-Payment ต่อตัวแปรปริมาณเงิน (monetary variables)
และนัยต่อการดำเนินนโยบายการเงินทั้งในเชิงทฤษฎี (theoretical) และเชิงประจักษ์ (empirical) ส่วนที่ 3 วิเคราะห์
สถานการณ์ ของคริ ป โทเคอร์ เรนซี โดยใช้ กรอบการวิ เ คราะห์ ฉากทั ศน์ (scenario analysis) และการประเมิ น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกลไกการส่งผ่านในการดำเนินนโยบายการเงิน พร้อมกับการวิเคราะห์การออกสกุลเงินดิจิทัล
ของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในทางเลือนของการดำเนินนโยบายเพื่อรักษาประสิทธิผลในการดำเนินนโยบายการเงิน
และ ส่วนที่ 4 สรุปผลการศึกษา
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ส่วนที่ 2 พัฒนาการของระบบการชำระเงินในประเทศไทยและนัยต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
2.1 พฤติกรรมการชำระเงินของคนไทยและพัฒนาการด้านระบบการชำระเงิน
จากข้อมูลสำรวจการใช้ e-Payment ของคนไทยปี 2560 พบว่า ในภาพรวมคนไทยจ่ายชำระด้วยเงินสด
ร้อยละ 93 ของจำนวนธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนการใช้เงินสดที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
(ตารางที่ 1) อาทิ นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก ที่มีสัดส่วนการใช้เงินสดประมาณร้อยละ 10-20 ของจำนวนธุรกรรม
ทั้งหมด ขณะที่ธุรกรรมกว่าร้อยละ 80-90 ทำผ่าน e-Payment สำหรับประเทศในกลุ่มเอเชีย เช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้
ใช้ เงิ นสดในสั ดส่วนร้ อยละ 60 และ 36 สาเหตุ ที่ คนในประเทศพั ฒนาแล้ วดั งกล่ าวใช้ e-Payment ในสั ดส่วนสูง
เนื่องจากมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า รวมถึงนโยบายรัฐที่สนับสนุนการใช้ e-Payment
ตารางที่ 1 สัดส่วนธุรกรรมการชำระเงินด้วยเงินสดในประเทศต่างๆ
ประเทศ
ไทย2/
กลุ่มยูโร
กรีซ
อิตาลี
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
เนเธอร์แลนด์
สิงคโปร์3/
สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้4/
สหรัฐอเมริกา
เดนมาร์ก
สวีเดน
นอร์เวย์
หมายเหตุ:

ปีที่สำรวจ
2560
2557-2559
2558–2559
2558–2559
2557
2558–2559
2558–2559
2559
2558
2559
2558
2559
2560
2561
2560-2561

ธุรกรรมการชำระเงินด้วยเงินสด1/
ร้อยละของ
ร้อยละของ
จำนวนธุรกรรมรวม มูลค่าการชำระเงินรวม
93
79
54
88
75
86
68
80
55
68
28
54
33
45
27
60
44
15
36
29
31
8
23
16
13
11
6

1/ ข้อมูลของแต่ละประเทศ (ยกเว้น ไทย

สิงคโปร์ และเกาหลีใต้) อ้างอิงจาก Retail Payment Services Report ปี 2560 ที่รวบรวมโดย
Norges Bank ซึ่งในรายงานระบุว่าแต่ละประเทศอาจมีวิธีจัดเก็บข้อมูล (survey methodology) และมีความครอบคลุมของประเภท
ธุรกรรม (types of payment) ที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่จัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน (household survey)
2/ ข้อมูลประเทศไทยคำนวณจากข้อมูลการสำรวจความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการการชำระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ปี 2560 ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
3/ ข้อมูลประเทศสิงคโปร์อ้างอิงจาก Singapore Payments Roadmap Report ปี 2559
4/ ข้อมูลประเทศเกาหลีใต้อ้างอิงจาก Payment and Settlement Systems Report ปี 2558
ที่มา: Norges Bank, Monetary Authority of Singapore, Bank of Korea และฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ในภาพรวมยังเห็นคนไทยใช้เงินสดอยู่มาก เนื่องจากการใช้ e-Payment เป็นที่นิยม
เพียงบางกลุ่ม จากข้อมูลแบบสำรวจการใช้ e-Payment ของคนไทยในปี 2560 ชี้ว่าการใช้ e-Payment ยังจำกัด
อยู่ในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษา และกลุ่มวัย ทำงานช่วงอายุ 30-40 ปี ซึ่งส่วนใหญ่นิยมชำระและโอนเงิน
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ผ่านช่องทาง ATM อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ผลสำรวจยังชี้ว่าผู้ที่มีรายได้สูง พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีพฤติกรรมชำระเงินผ่าน e-Payment ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอื่น (ภาพที่ 3) สำหรับผู้ที่
ไม่นิยมใช้ e-Payment ระบุว่าสาเหตุคือ (1) ยังคุ้นเคยกับการใช้เงินสด (2) มีข้อจำกัดในการเข้าถึงจุดรับชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ (3) ขาดความรู้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการใช้บริการ e-Payment
ภาพที่ 3 ผลสำรวจพฤติกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทย ปี 2560
แยกตามช่วงอายุ (ปี)
60
55-59
50-5
5- 9
035-39
30-3
25-29
18-2

60
55-59
50-5
5- 9
035-39
30-3
25-29
18-2

Cash
Non-Cash

50

60

70

80

90

100

ATM Transfer/Payment
Card Payment
Internet
Mobile

0

5

แยกตามช่วงรายได้ (บาท/เดือน)
50 001

อื่นๆ
รับจ้างทั่วไป
พนักงานโรงงาน
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ
ธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
ผู้ไม่มีงานทา/ว่างงาน

Cash
Non-Cash

30 001-50 000
15 001-30 000

3 501-15 000
3 500
50

60

70

80

90

10

15

แยกตามกลุ่มอาชีพ

100
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Non-Cash

50
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70
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ที่มา: การสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ปี 2560
ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

BOX 1: แบบสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชน
ต่อการใช้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ปี 2560
ในปี 2560 ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแบบสำรวจความรู้ความเข้าใจและ
พฤติกรรมประชาชนต่อการใช้ e-Payment โดยสำรวจประชากรไทยประมาณ 10,700 คน ทั่วประเทศ แบ่งเป็นชายและหญิง
ประมาณ 5,100 และ 5,600 คน ตามลำดับ ผลสำรวจพบว่า ด้านการรับรู้ ประชากรกว่าร้อยละ 85 รู้จักสื่อการชำระเงิน
e-Payment อย่างน้อย 1 รายการ โดยส่วนใหญ่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ ประเภทบัตรสูงที่สุด โดยเฉพาะบัตร ATM ขณะที่ร้อยละ
20 รู ้ จั กการชำระเงิ นผ่ านช่ องทางอิ นเตอร์เน็ ตและโทรศั พท์ เคลื ่อนที่ ส่ วนใหญ่ เป็นกลุ่ มที่ มี อายุ น ้อยจนถึงวั ยกลางคน
ประกอบด้วยนักศึกษา ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว และข้าราชการ ด้านความเข้าใจ ผู้ที่รู้จักและทราบวิธีชำระเงินผ่านสื่อการ
ชำระเงินประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องมีประมาณร้อยละ 60-80 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูง อย่างไรก็ตาม มีบางกลุ่มที่ไม่ทราบว่า
บัตรเดบิตสามารถใช้ชำระสินค้า ณ จุดขายได้
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สัดส่วนผู้ตอบที่ “รู้จักและทราบวิธีใช้”สื่อการชาระเงิน e-Payment ได้ถูกต้อง

สัดส่วนผู้ตอบที่ “รู้จัก” สื่อการชาระเงิน e-Payment

e-Payment

ATM or Debit Card

ATM or Debit Card

Credit Card

Credit Card

Internet Banking

Internet Banking

Mobile Banking

Mobile Banking

e-Money/e-wallet

e-Money/e-wallet

ร้อยละ

0

20

40

60

80

100

0

ร้อยละ

20

40

60

80

100

ขณะที่เมื่อพิจารณา ด้านการใช้งาน พบว่ากว่าร้อยละ 65 มีบัตร ATM หรือบัตรเดบิตอย่างน้อย 1 ใบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลภาพรวมที่ส่วนใหญ่ประชาชนยังใช้เงินสดในการชำระเงิน จึงยังจำเป็นต้องถอนเงินผ่านตู้ ATM ขณะที่กว่าร้อยละ 40
มีบัญชีสำหรับทำธุรกรรมทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile banking account) โดยสื่อการชำระเงินที่ประชาชนมีไว้ในครอบครอง
น้อยที่สุดคือ สื่อการชำระในกลุ่มเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือกระเป๋าเงิน (e-Money หรือ e-Wallet) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยเพิ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น
สัดส่วนผู้ตอบที่รับโอนเงินและชาระค่าบริการผ่าน e-Payment ช่องทางต่างๆ

สัดส่วนผู้ตอบที่ “มีสื่อสาหรับใช้” ชาระเงิน e-Payment
(มีบัตร บัญชีอินเตอร์เน็ต บัญชีโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1 บัตร/บัญชี)

e-Payment

เงินสด

รับเงินเดือนค่าจ้าง

ATM or Debit Card

รับเงินสวัสดิการจากรัฐ
รับเงินทั่วไป

Credit Card
Internet Banking

รับโอนเข้าบัญชีธนาคาร รับโอนผ่าน e-money

34
50
42

0.1
0.1

เงินสด

ที่เค้าเตอร์ผใู้ ห้บริการ ที่ธนาคาร/ตัวแทนชาระ ตู้ ATM/CDM Internet/mobile

Mobile Banking

ค่าไ า

e-Money/e-wallet

ค่าน้าประปา
ค่าโทรศัพท์

ร้อยละ

65
49
58

0

10
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ค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน

80
77
34
39

18
20
30
50

0.3
0.3
1.5
1.3

0.6
0.9
3.4
4.7

เช็ค

0.7
0.7
0.1

e-money ตัดบัญชี/ตัดบัตรเครดิต ตู้ kiosk

0.1
0.1
1
0.7

0.1
0.1
29
2.3

0.9
1.0
1
2.4

เมื่อพิจารณา พฤติกรรมการชำระและโอนเงินในชีวิตประจำวัน พบว่า (1) การรับเงินเดือนและรับเงิน โดยทั่วไป
กว่าร้อยละ 60 ยังเป็นเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าผู้โอนกำหนดให้รับเงินด้วยวิธีนี้และรู้สึกว่าการใช้เงินสดมีความสะดวก
สูง และบางส่วนรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประมาณร้อยละ 38 โดยมีข้อสังเกตว่าการรับเงินสวัสดิการจากรัฐมีสัดส่วนการ
รับเงินด้วยเงินสดต่ำกว่าวิธีอื่นๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐ (2) การชำระค่าใช้บริการต่างๆ ส่วนใหญ่ชำระด้วย
เงินสด โดยการชำระค่าไฟฟ้าและประปาส่วนใหญ่ชำระด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ผู้ให้บริการ บางส่วนชำระที่ธนาคารและ
ตัวแทนรับชำระ อาทิ เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อ สำหรับการชำระค่าโทรศัพท์ มีสัดส่วนการชำระที่เคาน์เตอร์ผู้
ให้บริการ ธนาคารและตัวแทนรับชำระ และตู้ kiosk อาทิ ตู้บุญเติม ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ขณะที่การชำระค่าอินเตอร์เน็ต
บ้านมีการชำระผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือในสัดส่วนที่สูงกว่าการชำระค่าบริการอื่นๆ
โดยสรุปจากแบบสำรวจการใช้ e-Payment ของคนไทยในปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ยังใช้เงินสดในการชำระและโอน
เงินอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักสื่อการชำระเงินประเภทบัตรค่อนข้างดีโดยเฉพาะบัตร ATM หรือบัตรเดบิต ความเข้าใจในการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ในระดับสูง โดยช่องทางการใช้บัตรและการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการชำระเงินค่อนข้างมีความ
พร้อมเพราะประชาชนมีสื่อในการชำระในสัดส่วนที่สูงกว่าช่องทางอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่
ส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
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แม้แบบสำรวจในปี 2560 ชี้ว่าคนไทยยังนิยมใช้เงินสดในการชำระเงิน แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลในเชิงมหภาค
พบว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งสะท้อนจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) อัตราการ
ปรับใช้ e-Payment ของไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (2) ระบบนิเวศน์และโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินที่รองรับ
การใช้ e-Payment ที่เพิ่มขึ้น และ (3) นโยบายภาครัฐสนับสนุนการใช้ e-Payment รายละเอียดดังนี้
(1) อัตราการปรับใช้ e-Payment (adoption rate) ของคนไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งระดับของการรู้จัก
ผลิตภัณฑ์ การถือครองผลิตภัณฑ์การชำระเงินและปริมาณการทำธุรกรรม โดยการถือครองผลิตภัณฑ์การชำระเงิน
ที่เพิ่มขึ้น สะท้อนจาก ภาพที่ 4 ซึ่งเป็นข้อมูลที่เทียบระหว่างการมี บัญชี internet banking บัญชี mobile banking
บัญชี e-money จำนวนบัตรเดบิตและบัตรเครดิต เทียบกับจำนวนประชากรพบว่า ในช่วงกว่า 5 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนนี้
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการสมัครใช้บริการชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีอัตรา
เติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 38 ต่อปี นอกจากนี้ คนไทยยังเปิดรับบริการชำระเงินใหม่ๆ อาทิ การโอนเงินและชำระเงิน
ด้วย QR code ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายหลังเริ่มให้บริการเพียง 1 ปี สอดคล้องกับผลการสำรวจของ VISA ซึ่งเป็น
ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้สำรวจประชากรใน 7 ประเทศอาเซียน1 พบว่า ความตระหนักรู้เกี่ยวกับการ
ชำระเงินผ่าน QR code (awareness of QR-based payment services) ของคนไทยมีสัดส่วนสูงที่สุดที่ ร้อยละ 74
เทียบกับค่าเฉลี่ยภูมิภาคที่ร้อยละ 48 และในการสำรวจเดียวกันยังพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็นคนไทยร้อยละ 87 ซื้อของ
ผ่านสมาร์ทโฟนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน โดยเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในภูมิภาคซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 77
ภาพที่ 4 การถือครองผลิตภัณฑ์ e-Payment ของไทย (e-adoption rate)
จานวนบัตร/บัญชีต่อคน

1.0

Internet/mobile banking account
Credit card

Debit card
e-Money account

0.8
0.6
0.4

0.2
0.0
2553
255
2555
2556
ที่มา: ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

255

2558

2559

2560

การรับรู้และการปรับใช้ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้การชำระเงินผ่าน e-Payment มีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างสูง
ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมามูลค่าการชำระเงินขยายตัวกว่าร้อยละ 10.4 ต่อปี ขณะที่ปริมาณธุรกรรมเติบโต 3.7 เท่า โดยคนไทย
ใช้ e-Payment เพิ่มขึ้นจาก 18 ครั้งต่อคนต่อปีในปี 2553 มาอยู่ที่ 63 ต่อคนต่อปีในปี 2560 สาเหตุสำคัญเป็นผลจาก
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการชำระเงินรายย่อย (retail payment) ช่องทางที่มี
ปริมาณธุรกรรมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) (2) การโอนและชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ (internet and mobile banking) และ (3) การชำระเงินผ่านบัตร (card payment) ในด้านมูลค่า
การโอนและชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่น และยิ่งเพิ่มขึ้นมาก
ในช่วงหลังการเปิดให้บริการพร้อมเพย์ที่ทำให้ประชาชนหันมาใช้บริการโอนเงินข้ามธนาคารมากขึ้นจากค่าธรรมเนียม
1

VISA (2017), “Rise of the Digitally Engaged Consumer”, Consumer Payment Attitudes Survey, VISA.
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ที่ต่ำลง โดยมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ยต่อรายการลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการโอนเงินช่วงมูลค่าต่ำกว่า 5,000 บาทต่อ
รายการ สะท้อนว่ามีการใช้ชำระเงินหรือจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันมากขึ้น (transactional motive) โดยมีการทำ
ธุรกรรมที่บ่อยขึ้นด้วยมูลค่าที่ต่ำลง นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญถึงทิศทางของการก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (ภาพที่ 5)
ภาพที่ 5 การชำระเงินรายย่อยทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย (retail e-Payment usage)
ปริมาณการชาระเงินรายย่อย

พันล้านรายการ

e-Money
cards
internet and mobile
ธุรกรรมผ่าน ATM หรือสาขา

3.5

3.0
2.5

2.0

พันบาท
4

40

3
3

30

2
20

1.5

1.0

2

1

10

0.5
0.0

มูลค่าการชาระเงินรายย่อย

ล้านล้านบาท

4.0

2550

2552

255

2556

2558

2560

0

1
0
2550

2552

255

2556

2558

2560

2550

มูลค่าเ ลี่ยต่อรายการ

พันบาท
200
180
cards
160
140
120
100
internet and
80
mobile (RHS)
60
40
e-Money
20
0
2552
255
2556
2558
2560

ที่มา: ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ระบบนิเวศน์ (eco-system) และโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินที่รองรับการใช้ e-Payment ที่
เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินในปัจจุบันมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งเอื้อต่อการใช้บริการ e-Payment
มากขึ้นเพราะมีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีสัดส่วนเครื่องรับบัตร (EDC) ต่อประชากร
อยู่ที่ 10,803 เครื่องต่อประชากรหนึ่งล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงเวลา 2 ปี โดยจัดว่ามีอัตราเติบโตอยู่ในเกณฑ์ดี
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และปัจจุบันร้านค้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ติดตั้งเครื่องรับบัตรแล้วกว่า 7.7 แสนเครื่อง
(ภาพที่ 5) และมีการรับชำระเงินด้วย standard QR Code ประมาณ 3 ล้านจุด รวมถึงมีจำนวนสาขาธนาคาร เครื่อง
เอทีเอ็ม และเครือข่าย mobile broadband ในปัจจุบันที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 75 ของประเทศ
ภาพที่ 5 จำนวนเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ในประเทศไทย
จานวนเครื่อง EDC ต่อประชากรเทียบกับต่างประเทศ
เครื่อง/ล้านคน

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

Thailand
Sweden

India
China

การกระจายตัวของเครื่อง EDC ในประเทศไทย

Singapore
Malaysia

ปี 2555
2558

2559

ปี 2560

2560

ที่มา: ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ การแข่งขันของผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งที่เป็น ธนาคาร
และมิใช่ธนาคาร (non-bank) โดยเฉพาะกลุ่มผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน (bill payment) ที่มีจุดรับชำระและบริการ
รับชำระด้วย e-Money โดยปัจจุบันผู้ให้บริการที่มิใช่ธนาคารส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ
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ผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่มิใช่ธนาคารที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในระยะ 5 ปี ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เข้าถึงบริการในการชำระเงิน (inclusion) ได้มากขึ้นและสะดวกขึ้น (ภาพที่ 6)
ภาพที่ 6 จำนวนผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ในไทย
ผู้ให้บริการที่เป็นธนาคาร (Bank)

จานวนราย
70
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
60
รับชาระเงินแทน
50
เงินอิเล็กทรอนิกส์
40
30
20
10
0
2552 2553 255 2555 2556 255

จานวนราย
70

ผู้ให้บริการที่มิใช่ธนาคาร (Non-bank)

60
50
40
30
20
10

0
2558 2559 2560

2552 2553 255

2555 2556 255

2558 2559 2560

ที่มา: ฝ่ายนโยบายระบบชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

(3) นโยบายภาครัฐของไทยมีส่วนสนับสนุนการใช้ e-Payment ธปท. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ
การชำระเงินให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 7) โดยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาล ธปท. และ
สถาบันการเงินต่างๆ ได้ร่วมมือกันในการสนับสนุนผ่านการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) รวมถึงการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางพร้อมเพย์เพื่อรองรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุน
ในระบบการชำระเงิน ให้ ถูกลง โดยปั จจุ บัน ได้จั ดทำแผนกลยุท ธ์ ระบบการชำระเงิ นฉบับที่ 4 ซึ ่ ง จะใช้ระหว่าง
ปี 2562-2564 เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบการชำระเงินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและแนวโน้มการพัฒนา
นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ในระยะต่อไป
ภาพที่ 7 สรุปสาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน
2560 – ปัจจุบัน

ก่อนปี 25 5
เริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการชาระเงิน
•เรียกเก็บเช็คข้ามเขต
ระบบหักบัญชีเช็ค (ECS)
•ATM Pool
BAHTNET
ระบบการชาระเงินรายย่อย
•คณะกรรมการระบบการชาระเงิน
(กรช.)

Payment Roadmap
บับที่ 1 (25 5-25 )
วางรากฐานระบบการชาระเงิน
•ระบบกลางที่รองรับการโอนเงิน
ข้ามธนาคาร (NITMX)
•มาตรฐาน Barcode รองรับ
การชาระเงินของภาคธุรกิจ

Payment Roadmap
บับที่ 2 (2550-2553)
สร้างความร่วมมือระหว่าง
Stakeholder
•หักบัญชีเช็คด้วยภาพ (ICAS)
ลดเวลาเรียกเก็บเช็คเหลือ
เพียง 1 วัน
•เกณฑ์กากับดูแลธุรกิจบริการ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอกนิกส์

Payment Roadmap
บับที่ 3 (2555-2559)
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การชาระเงินเพื่อสนับสนุน
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจ
•ICAS ครอบคลุมทั่วประเทศ
•ส่งเสริมการจัดตั้ง Industry
Body เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
•เปลี่ยนบัตรเดบิตและเอทีเอ็ม
เป็น Chip card
•Trade Service Message
Standard

บริการผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนับสนุน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

National e-Payment
• Promptpay, การขยายการใช้บตั ร ระบบภาษี
และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Payment ภาครัฐ

พัฒนาบริการชาระเงินรายย่อย
• เพิ่มช่องทางชาระเงินเพื่อรองรับ
e-Commerce และ m-Commerce
• Mobile Payment (QR Code)
• ใช้เครื่องรับบัตรร่วมกัน/กระจายเครื่องรับบัตร
• ลดการใช้เช็ค

การชาระเงินระหว่างประเทศ
Payment System Act
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทาแผนกลยุทธ์ระบบ
การชาระเงิน บับที่ ซึ่งจะใช้ระหว่างปี
2562-256

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย รวบรวมโดยคณะผู้ศึกษา

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาข้อมูลในระดับมหภาคทั้งข้อมูลเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม ร่วมกับข้อมูลการ
ชำระเงินของไทย พบว่า (1) ในระยะหลังธุรกรรมการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสด (manual) อาทิ การถอน
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เงินสดลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 2556-2560 ที่มูลค่าการถอนและฝากเงินรวมกันลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับช่วง
ก่อนหน้า นอกจากนี้ธุรกรรมกึ่งอิเล็กทรอนิกส์ (semi) ได้แก่ การทำธุรกรรมที่สาขาธนาคารและตู้ ATM มีความสำคัญ
ลดลง สวนทางกับธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ (electronic) ที่มีบทบาทมากขึ้น (ภาพที่ 8) สอดคล้องกับวัฏจักร (product
life cycle) ของสื่อการชำระเงินช่องทางต่างๆ ของไทยช่วงปี 2551 – 2561 (ภาพที่ 9) ที่พบว่าการทำธุรกรรมที่สาขา
ธนาคารและการใช้เช็คอยู่ในช่วงที่ทยอยลดลง แต่ธุรกรรมที่พึ่งพิงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ การทำธุรกรรม
ออนไลน์ เงินอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในช่วงที่กำลังนิยมและเติบโตก้าวกระโดดแบบ exponential growth สอดคล้องกับวัฏจักร
ของพัฒนาการระบบการชำระเงินในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น นอร์เวย์ ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงข้างต้นเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งที่
ทำให้ (2) เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตช้ากว่าช่วงก่อนหน้า โดยปกติแล้วเงินสดหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจจะมีทิศทางที่สอดคล้องกับเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ รวมถึงนโยบายการเงินในขณะนั้น ในกรณีของไทยพบว่า
การเติบโตของเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอลงในระยะหลัง ทั้งนี้ การวิเคราะห์เกี่ยวกับเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ของการใช้ e-payment ต่อปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจจะกล่าวถึงในส่วนถัดไป
ภาพที่ 8 มูลค่าการฝากเงินและถอนเงิน และการใช้บริการชำระเงินประเภทต่างๆ ช่วงปี 2557-2560
มูลค่าการฝากเงินและถอนเงิน

อัตราการเติบโตของบริการชาระเงินปี 2557-2560
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ภาพที่ 9 วัฏจักรชีวิตของสื่อการชำระเงินผ่านช่องทาง e-Payment ของไทยและนอร์เวย์
Introduction
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ที่มา: Gresvik and Owre (2003), Rungsun Hataiseree (2008) และประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง e-Payment และตัวแปรปริมาณเงิน (monetary variables) ในบริบทของไทย
งานศึกษาในต่างประเทศยังไม่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างการใช้ e-Payment กับการใช้
เงินสด โดยงานศึกษาของ Rui Qin (2010) และ Amromin and Chakravorti (2007) พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง
2 ตัวแปรนี้ (substitution effects) ขณะที่งานศึกษาอีกกลุ่ม Bech et. al. (2018) และ Kartika and Nugroho (2015)
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พบว่าแม้การใช้ e-Payment จะเพิ่มขึ้นทั่วโลก แต่ความต้องการใช้เงินสดยังมีอยู่มาก มีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้ นที่
เข้าข่าย cashless หรือ less-cash โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ พบว่ามี ความต้ องการใช้ เงินสดเพิ่มขึ้ นมาก
หลังวิกฤตการเงินโลกปี 2551-2552 เนื่องจากคนไม่มั่นใจในระบบการชำระเงิน และต้นทุนในการถือเงินสดลดต่ำลงมาก
จากการดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายเป็นพิเศษ อย่างไรก็ดี ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ Craig, Lindley, and Bergh
(1996) และ Palley (2001) พบว่า การใช้ e-Payment แพร่หลายจนทำให้เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง
อาจกระทบต่ อตัวแปรปริ มาณเงิ น (monetary statistics) อาทิ ฐานเงิ น (monetary base) อั ตราการหมุ น ของเงิน
(velocity of money) ตั ว ทวี ท างการเงิ น (money multiplier) และอาจมี น ั ย ต่ อ การดำเนิ น นโยบายการเงิ น ได้
การวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงต้องการทำความเข้าใจตัวแปรปริมาณเงินของไทยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ e-Payment และปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งพบผลการศึกษาที่น่าสนใจดังนี้
2.2.1 ตัวแปรปริมาณเงิน (monetary variables) ของไทย
แนวคิดทฤษฎีปริมาณเงิน (quantity theory of money) ของนักเศรษฐศาสตร์การเงินสำนักคลาสสิกกล่าวว่า
มูลค่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเท่ากับ ปริมาณเงินคูณด้วยอัตราการหมุน ของเงิน หรือสมการ MV=PY โดยที่ M คือ
ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ V คือ อัตราการหมุนของเงิน (velocity of money) ขณะที่ P และ Y คือ ราคาสินค้า
และระดับผลผลิตที่แท้จริง ตามลำดับ โดยมีข้อสมมติว่าตัวแปรต่างๆ ยกเว้นราคาถูกกำหนดด้วยปัจจัยอื่นๆ ได้แก่
ตัวแปร Y สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกำหนดมาจากปัจจัยด้านอุปทาน ตัวแปร M ถูกกำหนดจากธนาคารกลาง
ตัวแปร V ถูกกำหนดจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของคนในประเทศ รวมถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีทางการเงิน
ซึง่ ส่วนใหญ่พบว่าอัตราการหมุนของเงินในระยะสั้นมีค่าค่อนข้างคงที่
หลายงานศึกษาที่ผ่านมาระบุว่า การพัฒนาระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนทำให้ปริมาณเงินใน
ระบบเศรษฐกิจลดลง และอาจทำให้อัตราการหมุนของเงินรวมถึงตัวทวีทางการเงินเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่การใช้
e-payment ทำให้ปริมาณเงินฝากในธนาคารเพิ่มขึ้น ซึ่งเอื้อให้กระบวนการสร้างเงินฝากเพิ่มขึ้น แต่ยังมีข้อถกเถียงว่า
ผลข้างต้นจะกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่ใช้เป้าหมายปริมาณเงิน (monetary targeting)
เป็นหลัก หลายงานศึกษาชี้ว่าผลกระทบต่อตัวแปรปริมาณเงินขึ้นกับกรอบนโยบายการเงินที่แต่ละประเทศใช้ รวมถึงตัว
แปรปริมาณเงินที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นๆ สนใจ โดยงานศึกษาส่วนหนึ่งระบุว่า e-Payment อาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการควบคุ มปริ มาณเงิ นของธนาคารกลาง (Boeschoten and Hebbink 1996, Berentsen 1997)
ขณะที่บางส่วนพบว่าผลกระทบมีจำกัด (Fressman 2002, Slovinec 2014)
การทำความเข้าใจตัวแปรปริมาณเงินในบริบทของไทยจึงมีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบาย
เข้าใจและเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ซึง่ เมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลของไทย (ภาพที่ 10 และ ภาพที่ 11) พบว่า
(1) การใช้เงินสดต่อ GDP ของไทยมีสัดส่วนค่อนข้างคงที่ใกล้ร้อยละ 9 ต่อ GDP ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
โดยเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตช้ากว่าในอดีต อัตราการเติบโตของการใช้เงินสดมีแนวโน้ม
ชะลอลงจากร้อยละ 9.4 (เฉลี่ยช่วงปี 2550-2555) เหลือร้อยละ 5.2 (เฉลี่ยช่วงปี 2556-2560) ซึ่งต่างจากช่วงก่อนหน้า
ที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น ความต้องการใช้เงินสดของคนไทยจึงยังเพิ่มขึ้นอยู่ แต่เติบโตช้าลงตามอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ
ไทยและอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สูงนักในช่วงหลัง
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ภาพที่ 10 เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (cash in circulation) ของไทย
เงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (Cash in circulation) จาแนกตามผูถ้ ือครอง

2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

2560

2559

2558

255

2556

2555

255

2553

2552

2551

2550

84
83
82
81
80
79
78
77
76
75

อัตราการขยายตัวเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสัดส่วนต่อ GDP
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(2) ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจไทยยังคงเพิ่มขึ้นตามองค์ประกอบสำคัญของฐานเงิน (monetary base
หรือ M0) โดยเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการหมุนของเงินและตัวทวีทางการเงิน
ทรงตัวใกล้ค่าเ ลี่ยในอดีต ปริมาณเงินความหมายแคบ (narrow money) และความหมายกว้าง (broad money) ยัง
ขยายตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ในอัตราที่ต่ำลง ซึ่งเห็นได้ชัดตั้งแต่ปี 2557 โดยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของฐาน
เงิน และปริมาณเงินความหมายแคบและกว้างในช่วงปี 2557 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ลดลงกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับช่วง
ก่อน (เฉลี่ยปี 2544–2556) ตามเศรษฐกิจ ที่ชะลอตัวจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงปี 2557 แนวโน้ม
การส่งออกที่ชะลอตัวตามเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ในประเทศที่ยังไม่เข้มแข็ง รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำ
ภาพที่ 11 พัฒนาการของตัวแปรปริมาณเงินในไทย
ปริมาณเงินในความหมายต่างๆ (ขจัดผลฤดูกาล)
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ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า พัฒนาการของตัวแปรปริมาณเงินของไทยต่างจากกรณีของสวีเดนที่เข้าข่ายเป็น
สังคมไร้เงินสดอยู่มาก โดยสัดส่วนเงินสดต่อ GDP ของสวีเดนลดลงจากร้อยละ 10 ในปี 2493 เหลือเพียงร้อยละ 1.4
ในปี 2560 สะท้อนความต้องการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังพบว่าอัตราการหมุนของเงิน (ฐานเงิน
หรือ M0) มีแนวโน้มเร่งขึ้นมาก (ภาพที่ BOX II.1)
จึงอาจกล่าวได้ว่า แม้การใช้ e-Payment ของไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลัง แต่ไม่ส่งผลต่อ
ตัวแปรปริมาณเงินมากนัก ข้อเท็จจริงนี้คล้ายกับที่พบในหลายประเทศที่คนนิยมใช้ e-Payment อย่างทั่วถึงมาก
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เช่น แคนาดา ส่วนหนึ่งเพราะ (1) มูลค่าการใช้ e-Payment ของคนไทยยังไม่สูงมาก อาจเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้น
และยังนิยมใช้เพียงบางกลุ่ม และ (2) คนไทยที่นิยมใช้ e-Payment ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใช้เงินสดควบคู่กันอยู่
เช่น นิยมใช้เงินสดเติมบัตร e-money หรือ e-wallet แต่ยังไม่คุ้นเคยกับการจ่ายชำระจากบัญชีเงินฝากโดยตรง
ตัวแปรปริมาณเงินของไทยจึงน่าจะได้รับผลกระทบอย่างค่อยเป็นค่อยไป
BOX II: สังคมไม่ใช้เงินสด (cashless society) ในสวีเดน
สวีเดนเป็นประเทศตัวอย่างของการมุ่งสู่สังคมที่ไม่ใช้เงินสด (cashless society) เป็นประเทศแรกของโลก
โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนเงินสดต่อ GDP ลดลงถึง 2.5 เท่า พฤติกรรมการใช้เงินสดของประชาชนมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 13 ของการชำระเงินในชีวิตประจำวัน คนสวีเดนที่ใช้เงินสด เนื่องจากรัฐบาล
สวีเดนสนับสนุนมาตรการลดใช้เงินสดควบคู่กับ มาตรการส่งเสริมการใช้ e-Payment เช่น การชำระเงินผ่านบัตรเดบิต
บัตรเครดิต การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการโอนเงินและการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
รัฐบาลสวีเดนได้ออกมาตรการลดการใช้เงินสดผ่านการออกกฎหมาย Act on actions against money laundering
and financial aid of terrorism ในปี 2552 ที่กำหนดให้ประชาชนต้องชี้แจงเหตุผลในการนำเงินสดและเหรียญที่มีมูลค่าสูง
กว่า 15,000 ยูโรมาทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร และสาขาธนาคารก็ไม่รับทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเงินสด นอกจากนี้ ยังมีการ
ใช้อำนาจตามกฎหมาย Act (2007: 592) on Cash Register etc. ซึ่งออกโดยคณะกรรมการภาษีอากรแห่งชาติ (the National
Tax Board) ที่กำหนดว่าผู้ขายสินค้าและบริการที่รับเงินสดต้องติดตั้งเครื่องบันทึกรายการขายสินค้าที่ได้รับการรั บรอง
(certified cash register) เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าทุกครั้ง โดยข้อมูลการขายจะถูกบันทึกใน certified control unit
ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังได้ สำหรับร้านค้าที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกรายการขายสินค้าหรือไม่ ปฏิบัติ
ตามจะถูกปรับเป็นเงิน 10,000 SEK (ประมาณ 40,000 บาท) ร้านค้าจึงหันมารับชำระผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก
มีต้นทุนในการติดตั้งเครื่องบันทึกรายการรับเงินสดและมีโอกาสถูกตรวจสอบอีกด้วย
นอกจากนี้ รัฐบาลสวีเดนได้ออกมาตรการส่งเสริมการใช้ e-Payment โดยไม่กำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินค้า
และบริการผ่านเครื่องรับบัตร (EDC) ในร้านค้าและภาคธุรกิจ รวมถึงมีปัจจัยผลักดันที่สำคัญคือ การพัฒนา application
“Swish” บนโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยให้การโอนเงินข้ามธนาคารสามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยให้บริการ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้โอนไปยังบัญชีเงินฝากของผู้รับโอน (customer to customer: C2C) แบบมีผลทันที (realtime) การโอนเงินสามารถทำได้ง่ายเพียงกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกบัญชีเงินฝากไว้ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
ในการโอนเงิน ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง ต่อมา “Swish” ได้ให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลกับภาคธุรกิจ (customer to
business: C2B) และพัฒนาบริการให้ค รอบคลุม การโอนเงินระหว่างธุรกิ จพาณิ ชย์อิเ ล็ก ทรอนิกส์ก ับธุรกิ จพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (e-Commerce และ mobile-Commerce) ด้วย
ธนาคารกลางสวีเดน (Sveriges Riksbank) ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการชำระเงินรายย่อยของประชาชนทุก 2 ปี
ประมาณ 2,000 ตัวอย่าง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชำระเงินรายย่อยในสวีเดน ผลการสำรวจพบว่า
คนสวีเดนส่วนใหญ่นิยมใช้บัตรเดบิตในการชำระค่าสินค้าและใช้บริการ Swish ในการโอนเงินและชำระเงินมากขึ้นจากร้อย
ละ 10 ในปี 2014 เป็นร้อยละ 60 ในปี 2561 ตรงข้ามกับแนวโน้มการใช้เงินสดที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังจากรัฐบาล
สวีเดนออกมาตรการ 2 ด้านควบคู่กัน จึงมีการตั้งเปามุ่งสู่การเป็นสังคมที่ไม่ใช้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบเป็นประเทศ
แรกของโลกภายในปี 25 3 (ปี ค.ศ. 2030)
ภาพที่ Box II.1 ปริมาณเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และอัตราการหมุนของเงิน (velocity of money) ในสวีเดน
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ที่มา: CEIC และคำนวณโดยคณะผู้ศึกษา

ภาพที่ Box II.2 ผลการสำรวจพฤติกรรมการชำระเงินรายย่อยของคนสวีเดน

ที่มา Payment patterns in Sweden Report 2018, Sveriges Riksbank

2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ e-Payment และความต้องการถือเงินสด (money demand) ของไทย
งานศึกษาส่วนใหญ่ในต่างประเทศเกี่ ยวกับผลกระทบจากการใช้ e-Payment ต่อความต้องการถื อเงิ นสด
(ตารางที ่ 2) อ้ า งอิ ง สมการความต้ องการถื อ เงิ น สด (money demand function) โดยมี ส มมติ ฐ านว่ า การใช้
e-Payment มีความสัมพันธ์เชิงลบต่อความต้องการถือเงินสดในระบบเศรษฐกิจ (substitution effects) แต่ผลการศึกษา
ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากมี บางส่วนที่พบว่าการใช้ e-Payment มีผลทดแทนการใช้ เงินสด ขณะที่
บางส่วนกลับไม่พบความสัมพันธ์นี้ แต่ส่วนใหญ่ระบุว่าความต้องการถือเงินสดขึ้นกับ ตัวแปรเศรษฐกิจ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ต้นทุนการถือเงินสด (opportunity cost) ที่คำนวณจากผลตอบแทนที่สูญเสียไปจากการถือเงินสด
แทนที่จะนำไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ซึ่งงานศึกษาส่วนใหญ่ใช้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินหรืออัตราดอกเบี้ย
นโยบายเป็นตัวแปรที่สะท้อนต้นทุนดังกล่าว
งานศึ กษาในกรณี ของไทยที ่ ผ ่ านมา Hataiseree and Banchuen (2010) พบว่ าการใช้ e-payment บาง
ประเภท อาทิ บัตรเดบิต มีผลทำให้ปริมาณการใช้เงินสดลดลงเล็กน้อย โดยหากการใช้บัตรเดบิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
จะทำให้ปริมาณการใช้เงินสดลดลงประมาณร้อยละ 1.5 และผลดังกล่าวจะมีไม่มากในอนาคต เนื่องจากคาดว่าประชาชน
จะยังใช้เงินสดในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่
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ตารางที่ 2 สรุปผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง e-payment และความต้องการถือเงินสดในอดีต
งานศึกษา
Bech, Faruqui,
Ougaard and
Picillo (2018)

Qin (2017)

Kartika and
Nugroho (2015)
Sukmongkonsa
moe (2015)

Hataiseree and
Banchuen
(2010)

วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา
ศึกษาความสัมพันธ์ของนวัตกรรมทาง
การเงินต่อการใช้เงินสด โดยแบ่งความ
ต้องการถือเงินตามมูลค่าของเงิน 3
นิยาม (จับจ่ายใช้สอย ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
และเก็งกำไร) ด้วย panel regression
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
e-money ต่อเงินสดในจีน ด้วย
OLS regression

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
และประเทศในตลาดเกิดใหม่
(รวมประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2550 ถึง
2559

ผลการศึกษา
การใช้นวัตกรรมทางการเงินทีเ่ พิ่มขึน้ ในช่วงหลัง
ส่งผลให้ความต้องการถือเงินสดเพื่อการจับจ่ายใช้
สอยลดลง

ข้อมูลรายปีของจีน
ตั้งแต่ปี 2533 ถึง 2553

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
e-money ต่อเงินสดในกลุม่ อาเซียน
5 ประเทศ ด้วย panel regression
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
e-payment ในรูปแบบต่างๆ ต่อเงิน
สดในสหภาพยุโรป ด้วย panel
regression

ข้อมูลรายไตรมาสของไทย สิงคโปร์
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ ฟิลิปินส์
ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2557
ข้อมูลรายไตรมาสของสหภาพยุโรป
ตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2558

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
e-payment ในแต่ละประเภทต่อ
เงินสดในไทย ด้วย OLS regression

ข้อมูลรายไตรมาสของไทย
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2553

พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง e-money ต่อ
ปริมาณเงิน M0 โดยมีค่าความยืดหยุน่ ที่ -0.13
และ พบความสัมพันธ์เชิงบวกกับปริมาณเงิน M1
โดยมีค่าความยืดหยุน่ ที่ 0.74
พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างการใช้ e-money
กับปริมาณเงินนิยาม M1 โดยมีค่าความยืดหยุ่น
ประมาณ 0.1
พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างสัดส่วนปริมาณตู้
ATM ต่อประชากร 1 แสนคนกับเงินสดหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจโดยมีค่าความยืดหยุน่ ประมาณ
-0.07 และพบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง
e-money กับเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
โดยมีค่าความยืดหยุน่ ประมาณ 0.06
พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการใช้บัตรเดบิต
และการใช้เช็คกับเงินสดหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ โดยมีค่าความยืดหยุ่นประมาณ -0.15
และ -0.14 ตามลำดับ

งานศึกษานี้สนใจที่จะตอบโจทย์ว่า อัตราการขยายตัวของเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในระยะ
หลังที่ลดลงกว่าครึ่ง เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า เป็นผลจากการใช้ e-Payment เพิ่มขึ้นหรือไม่ จึงอาศัยวิธีทาง
เศรษฐมิติวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นโดยใช้ทฤษฎีความต้องการถือเงินของนักเศรษฐศาสตร์สำนัก Keynesian ที่กล่าว
ว่าความต้องการถือเงิน (ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ) ขึ้นกับหลายปัจจัย ดังสมการ
CICt = α + β1 CEIt + β2i OPPCOSTit + β3i RETAILPAYMENTit

งานศึ กษานี ้ ใช้ ปริ มาณเงิ น สดหมุ นเวี ยนในระบบเศรษฐกิ จ (cash in circulation: CIC) เป็ นตั วแปรตาม
(dependent variable) สะท้อนความต้องการถือเงินสดโดยรวม ขณะที่ตัวแปรอิสระ (independent variables) แบ่งได้
3 กลุ ่ ม ดั งนี ้ กลุ ่ มแรกเป็ นตั วแปรสะท้ อนกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ ซึ ่ ง สะท้ อนจากดั ชนี พ ้ องเศรษฐกิ จ (coincident
economic indicator: CEI)2 กลุ่มที่สองเป็นตัวแปรสะท้อนต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือเงินสด (opportunity cost:
OPPCOSTi ) ประกอบด้ วยอั ตราดอกเบี ้ ยเงิ นฝากระยะสั ้ น (3-month deposit interest rate) และผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index return) กลุ่มสุดท้ายเป็นตัวแปรสะท้อนการใช้ e-Payment
(RETAILPAYMENTi) ซึ่งงานศึกษานี้ใช้มูลค่าการชำระเงินรายย่อยทางอิเล็กทรอนิกส์ (retail e-Payment) ทั้งข้อมูล
ภาพรวมและข้ อมู ลแยกประเภทผลิ ตภั ณฑ์ ได้ แก่ การชำระเงิ นด้ วยบั ตร (card payment) การโอนและชำระเงิ น

2

อัตราการขยายตั วของดั ชนีพ้องเศรษฐกิ จ (coincident economic indicator: CEI) มีค่าสหสัมพันธ์ (correlation) กับอัตราการขยายตั วของ GDP ที่ 0.9
ดัชนี CEI จัดทำเป็นรายเดือนโดย ธปท. และข้อมูล GDP จัดทำและเผยแพร่เป็นรายไตรมาสโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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อินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ (internet and mobile banking) และการใช้ e-money ผลการศึกษาจากข้อมูลในช่วง
ปี 2553–2561 สรุปได้ดังนี้
แบบจำลองพบว่าการใช้ e-Payment และความต้องการถือเงินสดมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมีนัยสำคัญ
โดยเ พาะการชำระเงินผ่านบัตรและการโอนเงินหรือชำระเงินผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ โดยมีค่าความ
ยืดหยุ่นอยู่ที่ -0.05 ถึง -0.1 หรือกล่าวได้ว่า หากมูลค่าการใช้ e-payment ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้อัตรา
การขยายตัวของการใช้เงินสดลดลงร้อยละ 0.05-0.1 ขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์นี้ในกรณีของ e-Money ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะมูลค่าการใช้งานในปัจจุบันยังไม่สูงและเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ตัวแปร e-Payment มีผล
ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับปัจจัยที่สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ตารางที่ 3) จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาระบบการ
ชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มีผลทำให้ความต้องการใช้เงินสดของคนไทยลดลงเล็กน้อย โดยผลกระทบเกิดขึ้นอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ทั้งนี้ ความต้องการถือเงินสดขึ้นกับปัจจัยเศรษฐกิจเป็นสำคัญสอดคล้องกับทฤษฎี
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยกำหนดความต้องการถือเงินสดของคนไทย
Variables
Coincident economic index
Short-terms interest rate
SET return
Retail e-payment
Card payment
Internet and mobile banking
e-money
Constant
Adjusted R-squared

Model I
0.497 ***
-0.012 ***
-0.085 ***
-0.058 **

Model II
0.517 ***
-0.014 ***
-0.090 ***
-0.089

Model III
0.491 ***
-0.012 ***
-0.083 ***

***

-0.054
0.060
0.39

***

0.060
0.34

Model IV
0.211 *
-0.013 ***
-0.087 ***

***

0.059
0.39

**
***

0.023
0.048
0.36

***

หมายเหตุ: ***, **, * = มีนัยสำคัญทางสถิติที่ร้อยละ 0.01 0.05 และ 0.1 ตามลำดับ
ประมาณค่าความสัมพันธ์ด้วย Generalized method of moments (GMM) Approach โดยใช้ข ้อมูลแต่ ม.ค. 2553 – มิ.ย. 2561
ตัวแปรที่ใช้ขจัดผลของราคาแล้ว (real terms) และอยู่ในรูป log with first-difference เพื่อขจัดปัญหา non-stationary data

2.3 นัยของการใช้ e-Payment ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
งานศึ กษาที ่ ผ่ านมาเกี ่ ย วกั บ e-payment และนโยบายการเงิ นของไทยและต่า งประเทศส่ว นมากเป็น
การศึกษาเชิงพรรณนา และเน้นที่ผลกระทบจากการใช้ digital money (หรือ e-money) โดยได้ข้อสรุปว่า การใช้
digital money ทำให้ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง ซึ่ง จะทำให้การดำเนินนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางที่ใช้กรอบนโยบายการเงิน แบบกำหนดเป้าหมายปริมาณเงิน (monetary targeting) ทำได้ยากขึ้น
แต่การใช้ digital money จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ (inflation
targeting) ซึ่งดำเนินนโยบายผ่านการควบคุมอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ในตลาดเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถสรุป ผล
การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อนโยบายการเงินของธนาคารกลางได้ 3 ด้าน ได้แก่ การดำเนินการผ่านเครื่องมือการ
ดำเนินนโยบายการเงิน (monetary operation) ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง (central bank independence)
และประสิทธิผลของนโยบายการเงินสู่ตลาดการเงินและภาคเศรษฐกิจในแต่ละช่องทางการส่งผ่านของอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย (monetary policy transmission) ดังนี้
Digitalization on Financial Services and Implications for Monetary Policy in Thailand

19

2.3.1 การดำเนินการผ่านเครื่องมือการดำเนินนโยบายการเงิน (monetary operation)
เมื ่ อระบบการชำระเงิ น ได้ รับการพั ฒนาอย่ างต่ อเนื่ อง ตั ว แปรปริ มาณเงิ น มั ก เปลี่ ยนแปลงตาม ทำให้
การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารที่ใช้กรอบนโยบายการเงินแบบ monetary targeting ทำได้ยากขึ้น เนื่องจาก
ต้องอาศัยความแม่นยำในการคาดการณ์อัตราการหมุนของเงิน และตัวทวีทางการเงิน นอกจากนี้ หากอัตราการหมุน
ของเงินผันผวนอาจทำให้ระดับราคาโดยรวมผันผวนตามได้ (Nada popovska-Karmmar 2014 และ Qin 2017)
ในกรณีไทยช่วงปี 2541-2543 ซึ่ง ธปท. ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบ monetary targeting โดย
ในขั้นตอนแรก ธปท. จะทำการประเมินภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มเพื่อกำหนดเป้าหมายขั้นสุดท้าย (nominal GDP:
PY) และในขั้นตอนต่อมา ธปท. ต้องคาดการณ์อัตราการหมุนของเงิน และตัวทวีทางการเงิน จากนั้นจึง ดำเนิน
เป้าหมายขั้นปฏิบัติการผ่านการดูดหรือปล่อยเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้ปริมาณฐานเงินสอดคล้องกับเป้าหมายขั้น
สุดท้ายที่กำหนดไว้ ซึ่งหากช่วงนั้นประชาชนใช้ e-payment มากจนทำให้ตัวแปรทางการเงินผันผวน อาจส่งผล
กระทบต่อการดำเนินนโยบายของ ธปท. ให้บรรลุเป้าหมายปริมาณเงินที่ต้องการควบคุมได้
ในปัจจุบันที่ ธปท. ดำเนินนโยบายการเงินภายใต้ กรอบ inflation targeting ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายเป็นเปาหมายขั้นกลางนั้น ยังไม่พบว่าการใช้ e-payment ที่แพร่หลายขึ้นมากเป็นข้อจำกัดในการดำเนิน
นโยบายผ่านเครื่องมือการดำเนินนโยบายการเงิน (monetary operation) เนื่องจากเมื่อคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ธปท. ไม่จำเป็นต้องดูดหรือปล่อยสภาพคล่องในระบบทันที เนื่องจาก
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ ธปท. กระทำกับธนาคารพาณิชย์จะอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยที่ กนง. ประกาศ
นอกจากนี้ ธปท. สามารถเพิ่มหรือลดสภาพคล่องผ่านหน้าต่างตั้งรับ (standing facility) ในปริมาณมากเพื่อให้อัตรา
ดอกเบี้ยสอดคล้องกับที่ กนง. ประกาศไว้ ได้เช่นกัน ดังนั้น ไม่ว่าการพัฒนาระบบชำระเงินจะมีผลทำให้ตัวแปรทาง
การเงินเปลี่ยนไปมากน้อยเพียงใดก็ไม่ได้เป็นข้อจำกัดต่อ ธปท. ในการส่งสัญญาณอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ตลาด
การเงินและภาคเศรษฐกิจในทันที (ภาพที่ 12)
แต่สำหรับในระยะต่อไป เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผ่านไปยัง ภาคเศรษฐกิจ อาจทำให้ระดับอุปสงค์และ
อุปทานของสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ (reserves)3 เปลี่ยนไป ในขั้นตอนนี้ ธปท. อาจต้องประเมิน
ระดั บ อุ ป ทานของสิ น ทรั พ ย์ ส ภาพคล่ อ ง (supply of reserves) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ อุ ป สงค์ (demand for
reserves) เพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ย ระยะสั้นในตลาดเงินให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ กนง. กำหนด ซึ่งการ
ประมาณการในขั้นตอนนี้อาจได้รับผลกระทบจากการใช้ e-payment ที่เพิ่มขึ้นอยู่บ้าง โดยเฉพาะการประมาณการ
ในส่วนที่เป็น autonomous factors ที่ประกอบด้วยเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จะทำได้ยากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงที่การใช้ e-payment เพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ดี หากการใช้ e-payment มีแนวโน้มการเติบโตและ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการลดใช้เงินสดที่ชัดเจน จะช่วยให้ ธปท. ประมาณการทิศทางของ autonomous
factor ได้ง่ายขึ้น

3

ปริมาณเงินที่ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งการถือไว้ในบัญชีเงินฝากของตนที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง
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ภาพที่ 12 กรอบการดำเนินนโยบายการเงินของไทยตั้งแต่ปี 25 1 – ปัจจุบัน
Monetary targeting framework (1998-2000)
ประเมินเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
และแนวโน้มในระยะต่อไป –
กาหนดเปาหมายขั้นสุดท้าย
nominal GDP (PY)

คาดการณ์ตัวทวีคูณ
ทางการเงิน (m)
จาก M = mB

กาหนดเปาหมายขั้นกลาง
ปริมาณเงิน M = PY/V

Inflation targeting framework (2000 - present)

คาดการณ์อัตรา
การหมุนของเงิน (V)
จาก MV = PY

กาหนดเปาหมายปฏิบัติการ (operating
target) --- ฐานเงิน (B = M/m)

Excess
reserve

Autonomous
factors
Standing facilities

Required
reserve

OMOs

ปล่อยหรือดูดเงิน --- ให้ได้ฐานเงินตามเปา
ผ่านตลาด R/P หรือ swap

Demand for reserves

• CIC
(e-payment
ยังไม่กระทบส่วนนี้
อย่างมีนัยสาคัญ)
• Government
deposit
• FX intervention
• Other factors

Supply of reserves

ที่มา: รุ่ง มัลลิกะมาส (2554) และประมวลโดยคณะผู้ศึกษา

2.3.2 ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง (central bank independence)
งานศึกษาของต่างประเทศพบว่า การใช้ digital money มากขึ้นและมีผลทำให้คนใช้เงินสดลดลงนั้น
จะส่ ง ผลต่ อ ความเป็ น อิ ส ระของธนาคารกลางได้ 2 ทาง ได้ แ ก่ (1) ขนาดงบดุ ล ของธนาคารกลางที ่ เล็ ก ลง
(Barentsen 1997, Rogoff 2014) เนื่องจากเมื่อปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลง (ด้านหนี้สินลดลง)
ขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่ใช้หนุนหลังเงินสดในระบบเศรษฐกิจ จะลดลงตาม อาทิ เงินตราต่างประเทศและทองคำ
(ด้านสินทรัพย์ลดลง) ซึ่ง จะทำให้ความสามารถในการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางลดลง ในบางกรณีธนาคาร
กลางอาจต้องพึ่งพิงแหล่งเงินจากภาครัฐเพื่อดำเนินนโยบายตามพันธกิจของธนาคารกลาง ซึ่งจะกระทบต่อความเป็น
อิสระของธนาคารกลางได้ และ (2) Seigniorage ที่ลดลงตามปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (BOK 2005,
Fung et al 2014) ซึ่งอาจทำให้ธนาคารกลางมีรายได้ไม่พอใช้ในการดำเนินนโยบายตามพันธกิจ อย่างไรก็ดี ผลการ
สำรวจของ Bank for International Settlements (BIS) ในปี 2543 พบว่า ไม่มีธนาคารกลางแห่งใดรายงานว่ า
งบดุลได้รับผลกระทบจากการลดลงของปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
สำหรับกรณีของไทยนั้น ในประเด็นแรก การที่คนไทยนิยมใช้ e-payment มากขึ้นในช่วงเกือบสิบปีที่
ผ่านมากระทบพฤติกรรมการใช้เงินสดบ้างแต่ไม่มาก ในขณะเดียวกัน งบดุลของ ธปท. ก็มีขนาดใหญ่ขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการใช้เครื่องมือดูดซับสภาพคล่องในระบบการเงิน ที่มีสัดส่วนเพิ่ม ขึ้น มากเมื่อเทียบกับ
องค์ประกอบอื่นในด้านหนี้สินของงบดุล ธปท. ขณะที่ ปริมาณธนบัตรออกใช้มีสัดส่วนลดลง (ภาพที่ 13) สำหรับใน
ประเด็นต่อมา พบว่า seigniorage ของไทยทรงตัวประมาณร้อยละ 0.1 ของ GDP มาตั้งแต่ช่วงปี 1990 จึงยังไม่
เห็นแนวโน้มลดลงชัดเจนในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา จากการคำนวณดอกเบี้ยรับสุทธิจากงบการเงินของ ธปท.
ตามแนวคิดที่ว่าธนาคารกลางสามารถผลิตธนบัตรโดยไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย และในขณะเดียวกัน ธนาคารกลาง
ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในเงินสำรองระหว่างประเทศที่ใช้เป็นสินทรัพย์หนุนหลังธนบัตร
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อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไปอาจมีประเด็นที่ต้องติดตามแม้ยังไม่เห็นผลกระทบในปัจจุบัน คือ สัดส่วนหนี้สิน
ที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายอาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในด้านหนี้สินของงบดุล หากประชาชนใช้ e-money มากขึ้นและใช้
เงินสดลดลง จากการที่คนเปลี่ยนพฤติกรรมจากถอนเงินสดเพื่อมาเติมเงินในบัตร e-money แต่เปลี่ยนเป็นการโอน
จากบัญชีเงินฝากธนาคารเข้า e-wallet โดยตรง เนื่องจาก พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ระบุว่าผู้ให้บริการ
e-money ต้องกันเงินรับล่วงหน้า (float) แยกไว้ต่างหากและฝากเงิน ส่วนนี้ไว้ในบัญชีธนาคารที่ไม่มีภาระผูกพัน
ดังนั้น เมื่อผู้ให้บริการบัตร e-money ได้รับเงินมาจะต้องนำไปฝากไว้ที่ธนาคาร และธนาคารต้องดำรงเงินตาม
กฎหมายที่ร้อยละ 1 ของเงินฝากจาก e-money ที่ได้รับมาซึ่งไม่ได้รับดอกเบี้ย และจะนำเงินฝากส่วนเกินที่เหลือจาก
ความต้องการปล่อยสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจไปลงทุนหาผลตอบแทนระยะสั้นในตลาดเงิน เช่น ตลาดซื้อคืนพันธบัตร
ระยะสั้น (OMOs) ที่มี ธปท. เป็นผู้กู้สุทธิในการดูดซับสภาพคล่องที่เกินความต้องการของธนาคารในการปล่อยสินเชื่อ
หรือลงทุนในตลาดเงินออกจากระบบ
ในระยะข้างหน้า หากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นมีผลทำให้องค์ประกอบของงบดุล ธปท. ด้านหนี้สิน
เปลี่ยนไป ความต้องการใช้เงินสดลงมากทำให้ สัดส่วนของเงินสดหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนี้สิน ของ
ธนาคารกลางที่ปลอดภาระต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายจะลดลง ขณะที่หนี้สินจากการทำธุรกรรม OMOs ซึ่งมีภาระดอกเบี้ย
จ่ายจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (ภาพที่ 14) นอกจากนี้ จะส่งผลให้ ธปท. มีรายได้จากการพิมพ์ธนบัตรลดลงด้วย (ภาพที่ 15)
ซึง่ อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคารกลางได้ หากไม่สามารถหารายได้ทางอื่นมาชดเชย
ภาพที่ 13 ขนาดงบดุล ธปท.

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงงบดุล ภาพที่ 15 Seigniorage income
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ที่มา: ธปท.

พ.ร.บ. การชาระเงิน ธปท. 2560 ผู้ให้บริการต้องกันเงินรับ
ล่วงหน้าแยกไว้ต่างหากและฝากเงินไว้ที่บัญชีธนาคารที่ไม่มี
ภาระผูกพัน สามารถฝากเป็นบัญชีประเภทใดก็ได้

ธพ. นาเงินสดที่ได้มาฝากเข้าบัญชี CA
3 ที่ ธปท. แล้วนาสภาพคล่องส่วนเกินไป
ลงทุนใน OMOs เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย
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0.01

ดอกเบี้ยรับสุทธิ

0.00

2005
2006
200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
201
2015
2016
201

6,000

Assets

สินทรัพย์
ในประเทศ
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ที่มา: BOK (2005) และ ธปท. *คานวณโดยคณะผู้เขียน

2.3.3 ประสิทธิผลของนโยบายการเงินสู่ตลาดการเงินและภาคเศรษฐกิจในแต่ละช่องทางการส่ง ผ่าน
(monetary policy transmission)
งานศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการใช้ digital money หรือ e-money กระทบการส่งผ่านนโยบายการเงินได้หลาย
ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางสินเชื่อ อาจมีประสิทธิผลมากขึ้น จากการใช้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ e-Payment
(information-based lending) ในการวิเคราะห์ พฤติกรรมและประเมินความเสี่ยงของผู้ใช้บริการ รวมทั้งใช้แยก
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ประเภทผู้กู้ได้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถกำหนดราคาสินเชื่อ (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้) ได้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติของผู้กู้เมื่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายเปลี่ยนแปลง และในบางกรณีเมื่อธนาคารทราบพฤติกรรมการใช้เงินของผู้
กู้แล้ว จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ตรงตามความต้องการมากขึ้น (นันทวัลลิ์ 2561) นอกจากนี้ กรณี e-money มีส่วน
ทำให้คนลดการใช้เงินสดและเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากที่มีสภาพคล่องสูงมากขึ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนกระบวนการสร้าง
เงินฝากในระบบธนาคาร (ธรรมรักษ์ 2554, Payment system insight 2013) อย่างไรก็ดี ต้องติดตามบทบาทของผู้
ให้บริการ digital money ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ซึ่งอาจมีบทบาทในการเป็นผู้ให้สินเชื่อมากขึ้น และอาจกระทบต่อ
ประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงินได้ ซึ่งขึ้นกับกฎเกณฑ์การกำกับดูแลของแต่ละธนาคารกลาง
ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน อาจมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจาก e-payment มีส่วนช่วยสนับสนุนการค้า
ภายในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะรูปแบบ e-commerce ที่นิยมชำระเงินผ่านการโอนเงิน และ
ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนมีบทบาทในการส่งผ่านด้านราคาไปยังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มากขึ้น อย่างไรก็ดี ในช่องทางนี้
อาจมีประเด็นที่ผู้ทำธุรกรรมค้าขายระหว่างประเทศอาจลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้โดยใช้จ่ายจากเงินสกุล
ต่างประเทศที่ได้จากการค้าขาย ซึ่งหากสัดส่วนการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศสูงขึ้น จนเกิดกรณี dollarization
อาจทำให้ประสิทธิผลการส่งผ่านจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปสู่เศรษฐกิจน้อยลงได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จะส่งผ่านไปยังการกำหนดราคาสินค้าและบริการในรูปสกุลเงินท้องถิ่นโดยตรงมากกว่าสกุลเงินต่างประเทศ
ช่องทางราคาสินทรัพย์ อาจอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้น (IMF 2004)
จากการที่ต้นทุนการชำระเงินถูกลงทั้งต้นทุนรายจ่ายที่เป็นตัวเงินและต้นทุนค่าเสียโอกาสของเวลาในการทำธุรกรรม
ทำให้สามารถโยกย้ายสินทรัพย์เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น ทำให้ความต้องการถือเงินเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น (flatter money demand curve)
สำหรับการศึกษาเชิงประจักษ์ในกรณีของประเทศไทยจากแบบจำลอง Factor-augmented factor
autoregression (FAVAR) ซึ่งพัฒนาโดย Bernanke et al (2005) ที่ศึกษาการส่งผ่านโยบายการเงินของประเทศ
สหรัฐฯ และที่ผ่านมา Ahuja et al (2008) ได้นำมาประยุกต์เพื่อศึกษากรณีของไทย (รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก
ที่ 1) สำหรับงานศึกษานี้ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ ในกรณีของไทยโดยใช้ข้อมูลในช่วงปี 2549 – 2561 แบ่งเป็นกรณี
ฐาน (base model) ที่มี 3 ตัวแปรหลัก ประกอบด้วยอัตราเงินเฟ้อ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และกรณีที่มีการใช้ e-Payment (alternative model) พบว่าการพัฒนาระบบ e-Payment มีส่วนช่วย
สนับสนุนกระบวนการส่งผ่านนโยบายการเงินสู่ระบบเศรษฐกิจได้หลายช่องทาง (ภาพที่ 16) ดังนี้
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ภาพที่ 16 Impulse response of selected variables to policy rate shock (+100 basis points)

Base model
Alternative Model

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้ศึกษา ใช้ข้อมูลรายเดือ นตั้งแต่ 2549M1-2561M6 ด้วยแบบจำลอง Factor-augmented Vector Autoregression
(FAVAR) ที่มี 3 observed variables, 5 factors และ 1 lags ผลการศึกษาแสดงค่า median และช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 90 (เส้นสีดำ)
และค่า median ของกรณีที่เศรษฐกิจมีการใช้ e-Payment (เส้นที่เทา)

(1) ช่องทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์มีปัจจัยที่กำหนดหลายประการนอกจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย อาทิ โครงสร้างทางการ
เงินของธนาคารพาณิชย์ ความอ่อนไหวของปริมาณความต้องการฝากเงินและกู้เงินต่ออัตราดอกเบี้ย การแข่งขันของ
แต่ละธนาคาร
(2) ช่องทางสินเชื่อมีประสิทธิผลดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่ธนาคารสามารถขยายฐานสินเชื่อ
ได้มากขึ้นและสามารถตั้งราคาตามความเสี่ยงลูกหนี้ที่ดีขึ้นได้ โดย (2.1) ต้นทุนค่าเสียโอกาสของธนาคารพาณิชย์ลดลง
จากความต้องการใช้เงินสดที่ลดลงส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ไม่จำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้มาก (โดยเฉพาะเงินสดที่
ตู้ ATM เพื่อรองรับธุรกรรมการถอนเงิน) และสามารถนำเงินสดส่วนนี้ไปปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้น สะท้อนจากการปรับตัว
ของปริมาณเงินความหมายแคบ (narrow money) โดยเฉพาะปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ (CIC) ที่ปรับลดลง
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มากขึ้น ประกอบกับประชาชนเริ่มใช้ e-Payment ในการทำธุรกรรมมากขึ้น (2.2) ธนาคารพาณิชย์มีข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิ จ ารณาให้ ส ิ น เชื ่ อ (information-based lending) ซึ ่ ง ข้ อ มู ล การทำธุ ร กรรมทางการเงิ น
ผ่าน e-Payment อาทิ internet banking หรือ mobile banking จะช่วยให้ธนาคารลดต้นทุนการดำเนินงาน สามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมและประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ได้ดีขึ้น ส่งผลให้ธนาคารสามารถขยายฐานสินเชื่อได้มากขึ้น เช่น
ธนาคารกสิกรไทยออกแอปพลิเคชัน K-PLUS SME เพื่อให้ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (small and
medium enterprises: SMEs) เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยการเรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าผ่าน machine learning และ
อนุมัติสินเชื่อผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) ส่งผลให้ธุรกิจ SMEs และประชาชนสามารถเข้าถึง
สินเชื่อได้มากขึ้น และกลุ่มลูกหนี้ที่ดีจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลงด้วย
(3) ช่องทางราคาสินทรัพย์มีประสิทธิผลดีขึ้น ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงการถือสินทรัพย์ได้เร็วขึ้น
เพราะต้นทุนการทำธุรกรรมที่ต่ำลง ส่งผลกระทบต่อความมั่งคั่ง (wealth) ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ประมาณด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติจากสมการความต้องการถือเงิน ในส่วนที่ 2.2.2 ที่พบว่า ความต้องการถือเงิน สด
ขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และมูลค่าการใช้ e-Payment ที่ชี้ให้เห็น
ว่าความต้องการถือเงินของประชาชนมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ -0.010 เป็นร้อยละ
-0.018 (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับในระยะหลังที่คนนิยมใช้ e-Payment มากขึ้น
ตารางที่ ความยืดหยุ่นระหว่างความต้องการถือเงินและอัตราดอกเบี้ย
(Elasticity of money demands to interest rate) ในแต่ละช่วงเวลา
ช่วงเวลา

ปี 2555-2558

ปี 2556-2559

ปี 255 -2560

ปี 2558-2561

ค่าความยืดหยุ่น

-0.010

-0.010

-0.013

-0.018

ที่มา: คำนวณโดยคณะผู้ศึกษา คำนวณค่าความยืดหยุ่นโดยใช้แบบจำลอง GMM ใน Model I โดย rolling ข้อมูลทุก 3 ปี

( ) ช่ องทางอัต ราแลกเปลี่ ยนมี แนวโน้ มที่ จะเห็นผลมากขึ ้ น โดย e-Payment มีส่วนช่วยให้เงินทุน
เคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นจากต้นทุนการทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่ต่ำลง สะท้อนจากการปรับตัวของเงินทุนเคลื่อนย้าย
โดยเฉพาะการซื้อขายในตลาดทุนที่มีขนาดการปรับตัวที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เห็น
ผลที ่ ช ั ด เจนนั ก นอกจากนี ้ e-Payment ยั ง มี ส ่ ว นช่ว ยสนั บสนุ นการค้ าในประเทศและการค้า ระหว่ างประเทศ
โดยเฉพาะการค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
(องค์กรมหาชน) พบว่าระบบ e-Payment มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจ e-Commerce ของไทย (ภาพที่ 17) โดยข้อมูล
ชี้ว่าสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ งานศึกษาต่างประเทศหลายชิ้น
ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้ e-Payment หรือ e-Money ในลักษณะที่อิงสกุลเงินต่างประเทศ (dollarization) ว่าอาจมี
ผลลดความนิยมใช้เงินสกุลท้องถิ่น จนอาจทำให้ธนาคารกลางสูญเสียความสามารถในการควบคุมการดำเนินนโยบาย
การเงินได้ สำหรับกรณีของประเทศไทยพบว่า ประเด็นนี้ยังไม่น่าเป็นกังวลต่อการดำเนินนโยบายการเงิน เนื่องจากการ
โอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ e-Commerce ในประเทศยังต้องโอนผ่านบัญชีธนาคารด้วยสกุลเงินบาท
(5) ช่องทางการคาดการณ์ของสาธารณชนอาจไม่ ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะขึ้นกับมุมมองของ
ภาคเอกชนต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายและแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นหลัก
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ภาพที่ 17 ธุรกรรมการชำระเงินออนไลน์ของธุรกิจ e-commerce
ร้อยละของมูลค่า e-commerce ปี 255 -2559
จาแนกตามมูลค่าขายสินค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละของช่องทางการชาระเงินทางออนไลน์ที่กลุ่ม
ผู้ประกอบการ SMEs ใช้งานในปี 2559
3.81

ชาระเงินต่างประเทศ Paypal Alipay
mobile (M-pay,True, Airpay,Lineup)
e-banking (internet- mobile- banking)
credit/ debit card

2559

2558

2557

13.33
59.86

23
ขายต่างประเทศ

ขายในประเทศ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

การศึกษาในส่วนที่ 2 นี้ได้ข้อสรุปว่า แม้คนไทยใช้ e-Payment เพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา แต่คนส่วนใหญ่
ยังนิยมใช้เงินสดอยู่มาก สัดส่วนการใช้เงินสดต่อ GDP ไม่ได้ลดลงเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วบางประเทศ จึงยังเห็น
ผลกระทบทางลบต่อปริมาณเงินที่จำกัด ขณะที่ผลต่อประสิทธิผลในการดำเนินนโยบายการเงินในบางช่องทางมี
แนวโน้มปรับดีขึ้นแต่ผลยังไม่ชัดเจนมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพัฒนาการด้านระบบการชำระเงินเป็นไปอย่างค่อย
เป็นค่อยไปตามการรับรู้และการเข้าถึงของประชาชนที่ทยอยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี หลายงานศึกษาในต่างประเทศ
ระบุว่า ธนาคารกลางควรติดตามพฤติกรรมการใช้เงินสดและบทบาทของ e-Payment ต่อนัยในการดำเนินนโยบาย
การเงิ นเป็ นระยะ เนื ่ องจากบทบาทของผู ้ ให้ บริ การที ่ ไม่ ใช่ ธนาคาร (non-bank) โดยเฉพาะผู ้ เล่ น รายใหญ่ จ าก
ต่างประเทศ อาจเข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินสดของคนไทยได้อย่างรวดเร็ว (disruption) จนกระทบต่อการ
ดำเนินนโยบายการเงินของไทยได้ในที่สุด โดยประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในระยะต่อไป ได้แก่ รายได้จากการพิมพ์
ธนบัตรที่ อาจลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างงบดุลฝั่งหนี้สินของธนาคารกลาง ประสิทธิ ผลของการดำเนิน
นโยบายการเงิน ตลอดจนการกำกับดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในยุคดิจิทัลที่ผู้ฝากเงินสามารถโยกย้ายเงินฝากได้
เร็วหากเกิดความไม่มั่นใจขึ้น รวมถึงความแพร่หลายของการใช้คริปโทเคอร์เรนซีในการชำระเงินแทนเงินสด
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ส่วนที่ 3 สกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency)
ในอดีตที่ผ่านมา มีกรณีตัวอย่างที่บริษัทเก่าแก่ขนาดใหญ่ถูกแทนที่ด้วยบริษัทใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย
(disruptive technology) ในช่วงระยะเวลาไม่นาน อาทิ กรณีบริษัท Kodak ที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจาก
ไม่สามารถปรับตัวจากธุรกิจหลักที่ขายฟิล์มในยุคกล้องฟิล์มได้ทันกับ กล้องดิจ ิทัลได้ 4 หรือ กรณีบริษัท Nokia
ที่ล้มละลายเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสสมาร์ทโฟน5 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีตดังกล่าวจึงเกิด
คำถามสำคัญตามมาในยุคบริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัล ในปัจจุบัน นั่นคือ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน
รูปแบบใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินพันธกิจของธนาคารกลางหรืออาจมาทำหน้าที่แทนธนาคารกลางได้
โดยสมบูรณ์?
ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่า หน้าที่หลักของธนาคารกลางเกือบทุกด้านมีความเกี่ยวข้องกับ “เงิน” ซึ่งแม้ว่าเงิน
จะมีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เงินสดในรูปของเหรียญกษาปณ์และธนบัตรที่จับต้องได้ไปสู่รูปของเงิน
ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ จ ั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ แ ละเก็ บ ไว้ ใ นแอพพลิ เ คชั ่ น บนโทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ เช่ น line pay หรื อ true money ดั ง ที่
ได้กล่าวถึงในส่วนที่ 2 แต่รูปแบบของเงินดิจิทัลดังกล่าวนับว่ายังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงหรือ ส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของธนาคารกลางมากนัก เพราะล้วนเป็นเงินดิจิทัลที่มีเงินบาทหนุนหลังอยู่ (fiat-backed currency)
อย่างไรก็ดี กระแสของเทคโนโลยีล่าสุดสามารถสร้างเงินสกุลใหม่ขึ้นมาบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียกว่า
“คริปโทเคอร์เรนซี” โดยผู้ถือคริปโทเคอร์เรนซีสามารถทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
(decentralized system) กล่ า วคื อ ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งอาศั ย เงิ น ที ่ ธ นาคารกลางพิ ม พ์ อ อกมาให้ ป ระชาชนใช้ จ ่ า ย
ภายในประเทศ รวมทั้งไม่ต้องพึ่งพาระบบธนาคารและระบบการชำระเงินแบบเดิมที่ธนาคารกลางเป็นผู้กำกับดูแล อัน
เป็นสาเหตุให้ธนาคารกลางทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามเทคโนโลยีใหม่นี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะบิทคอยน์
(Bitcoin) ซึ่งเป็นคริปโทเคอร์เรนซีสกุลแรกของโลก6
ในส่วนที่ 3 นี้ จึงมุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของคริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) และสกุลเงินดิจิทัล
ที่ออกโดยธนาคารกลาง (central bank digital currency: CBDC) จากมุมมองของการดำเนินนโยบายการเงิน
โดยเฉพาะผลต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงินในปัจจุบนั และในอนาคต เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้น และพยายามปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสเทคโนโลยีใหม่นี้ให้มากที่สุด
3.1 คริปโทเคอร์เรนซี
คริปโทเคอร์เรนซี (cryptocurrency) คือ เงินดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษในการใช้กลไกการเข้ารหัส
(cryptography) เพื่อป้องกันการปลอมแปลงและใช้กลไกการตรวจสอบร่วมกันของผู้ใช้งานในระบบ (consensus
mechanism) เพื ่ อพิ ส ู จน์ความถู กต้ องและเกิด ขึ้ นจริง ของแต่ ละธุ รกรรม (Barrdear and Kumhof 2016) ทั้งนี้

4
5

6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hbr.org/2016/07/kodaks-downfall-wasnt-about-technology
Bouwman, Harry & Carlsson, Christer & Carlsson, Joanna & Nikou, Shahrokh & Sell, Anna & Walden, Pirkko. (2014). How
Nokia Failed to Nail the Smartphone Market.
รายละเอียดของคริปโทเคอร์เรนซีที่ออกใช้และซื้อขายในปัจจุบันอยู่ในภาคผนวก
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คริปโทเคอร์เรนซีเป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับเทคโนโลยี DLT (Distributed Ledger Technology) หรือ
blockchain จึงไม่จำเป็นต้องอาศัยตัวกลางทางการเงินในการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีสกุลต่าง ๆ7
ผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
เงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้คริปโทเคอร์เรนซีมีผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงิน คือ ประชาชนยอมรับ
และใช้คริปโทเคอร์เรนซีในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย หากประชาชนลดความต้องการในการถือเงิน ตราสกุล
ท้องถิ่นในรูปของธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ออกโดยทางการ (กรณีของไทยคือเงินบาท) ความสามารถในการดำเนิน
นโยบายการเงินของธนาคารกลางจะลดลง เนื่องจากการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (policy interest rate) จะมี
ผลกระทบต่อกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ ที่ อ้างอิงกั บเงินบาทเป็นสำคัญ โดยงานศึ กษานี้ จะประเมินผลกระทบของ
คริปโทเคอร์เรนซีต่อการดำเนินนโยบายการเงินในปัจจุบันและในอนาคต
3.1.1 ผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินในปัจจุบัน
จากการประเมินพบว่า คริปโทเคอร์เรนซียังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
เนื่องจากยังไม่เข้าข่ายคุณสมบัติของ “เงิน” ได้ครบทั้งสามประการ ดังนี้
(1) การเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Medium of exchange) คริปโทเคอร์เรนซีจะต้องเป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้างเพื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ และจะต้องใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย สำหรับ
บริบทของไทยนั้น คริปโทเคอร์เรนซียังไม่เข้าข่ายการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เนื่องจากยังไม่มีการใช้เพื่อ
ชำระค่าสินค้าหรือบริการอย่างแพร่หลาย มีเพียงร้านค้าไม่กี่แห่งที่รับชำระด้วยคริปโทเคอร์เรนซี อีกทั้งยังไม่สามารถ
ใช้คริปโทเคอร์เรนซีชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
(2) การเก็บรักษามูลค่า (Store of value) คริปโทเคอร์เรนซีจะต้องสามารถเก็บรักษามูลค่าหรือความ
มั่งคั่ง (wealth) ของผู้ถือคริปโทเคอร์เรนซีได้ สำหรับบริบทของไทย คริปโทเคอร์เรนซีไม่เข้าข่ายการเก็บรักษามูลค่า
เนื่องจากมูลค่าระหว่างวันผันผวนสูงมาก โดยล่าสุดช่วงปลายปี 2561 มูลค่าของสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่
ปรับลดลงมากจากมูลค่า ณ ต้นปี8
(3) การเป็นหน่วยวัดมูลค่า (Unit of account) ในความหมายกว้างคือ (1) การตั้งราคาสินค้าหรือบริการ
โดยใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นหน่วยวัดมูลค่า เช่น ร้านอาหารพิมพ์เมนูโดยใช้หน่วยของคริปโทเคอร์เรนซีเป็นตัววัดมูลค่า
(menu cost) หรือการเปลี่ยนจากการตั้งราคาเงินบาทเป็นราคาเงินบิทคอยน์ เช่น จากปกติตั้งราคาข้าวผัด 1 จาน
เป็นเงิน 30 บาท แต่กลับตั้งราคา 1 จานเป็นเงิน 25,000 ซาโตชิ (ชื่อเรียกหน่วยย่อยของเงินบิทคอยน์) หรือ (2) การตั้ง
ราคาสินค้าหรือบริการด้วยคริปโทเคอร์เรนซี โดยให้มูลค่าเปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของเงินบาท (fiat- backed
currency) โดยไม่จำเป็นต้องตั้งราคาเป็นหน่วยของคริปโทเคอร์เรนซีนั้น ๆ เช่น การชำระค่าสินค้าโดยใช้เงินบิทคอยน์
โดยร้านค้าจะคำนวณมูลค่าที่ต้องชำระแปรผันไปตามราคาเงินบาทในขณะนั้น ทั้งนี้ ในบริบทของไทย คริปโทเคอร์เรนซี
ยังไม่มีความชัดเจนในคุณสมบัติข้อนี้ เนื่องจากบางร้านค้าตั้งราคาคริปโทเคอร์เรนซีให้เปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหว
ของเงินบาท แม้จะไม่มีการตั้งราคาโดยใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นหน่วยวัดมูลค่าโดยตรงก็ตาม
7

8

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FAQ Issue 126 DIGITAL CURRENCY SERIES VOL. 2: CRYPTOCURRENCIES AND FRIENDS: นวัตกรรม
พัฒนาการ ความเสี่ยง และการกำกับดูแล
https://www.ccn.com/bitcoin-price-plunges-to-new-yearly-low-at-3456-whats-causing-it/
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3.1.2 ผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคต
งานศึกษานี้อาศัยกรอบการวิเคราะห์ ากทัศน์ในอนาคต (scenario analysis) เพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้ของพัฒนาการคริปโทเคอร์เรนซีในกรณีต่าง ๆ และประเมินผลกระทบในอนาคตผ่าน 5 ช่องทางการส่งผ่าน
ของการดำเนินนโยบายการเงิน โดยยึดหลักตามลักษณะการใช้ คริปโทเคอร์เรนซี ทั้งนี้ แต่ละฉากทัศน์ (scenario)
สามารถเกิ ด ขึ ้ น ได้ พ ร้ อ มกั น และงานศึ ก ษานี ้ ไ ม่ ไ ด้ ค ำนึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมการกู ้ ห รื อ ให้ กู้ ค ริ ป โทเคอร์ เ รนซี ใ น
การวิเคราะห์ฉากทัศน์ เพื่อความชัดเจนในการหาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุด
งานศึกษานี้จำแนกฉากทัศน์การใช้งานคริปโทเคอร์เรนซี ในอนาคตออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) การใช้
ในทางธุรกิจ (wholesale) (2) การใช้ชำระเงินรายย่อย (retail) และ (3) ทางเลือกในการลงทุนสินทรัพย์รูปแบบใหม่
(new asset class) โดยสามารถสรุปผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินได้ดังนี้
กรณีที่ 1 การใช้ในทางธุรกิจ (Wholesale)
การใช้งานคริปโทเคอร์เรนซีในกรณีนี้เป็นการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจ เนื่องจากคริปโทเคอร์เรนซีมีข้อได้เปรียบ
หลายด้านเมื่อเทียบกับการชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่ยังมีบทบาทมากในปัจจุบัน เช่น ความรวดเร็วและความถูกต้อง
ในการชำระเงิ น ค่ าใช้ จ ่ ายที่ ต่ ำกว่าการชำระหรื อโอนเงินผ่ านระบบธนาคาร นอกจากนี้ ยั งสามารถนำเทคโนโลยี
blockchain ที่มีสัญญาอัจฉริยะ (smart contract) มาใช้ควบคู่กันได้ด้วย เช่น เพื่อใช้ติดตามที่มาของคริปโทเคอร์เรนซี
ทั้งนี้ อันที่จริงการใช้งานคริปโทเคอร์เรนซีในลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังใช้ในวงจำกัด เช่น บริษัท Ripple ที่ให้บริการ
โอนเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น
การใช้คริปโทเคอร์เรนซีในทางธุรกิจเช่นนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากจุดเด่นของ
เทคโนโลยี blockchain ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจได้ อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนิน
นโยบายการเงินไม่มากนัก เนื่องจากการใช้งานอยู่ในวงจำกัด และธุรกิจนิยมใช้คริปโทเคอร์เรนซีเป็นเครื่องมือเพื่อ
ทำธุรกรรมระหว่างกันเท่านั้น เมื่อธุรกิจได้รับชำระเป็น คริปโทเคอร์เรนซี มักแลกกลับเป็นเงินบาททันทีเนื่องจาก
เป็นสกุลเงินที่ได้รับดอกเบี้ยจากการฝากที่สถาบันการเงิน ขณะที่คริปโทเคอร์เรนซียังไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยจากการฝาก
ไว้โดยผู้ออกคริปโทเคอร์เรนซีนั้น ๆ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
กรณีที่ 1 การนำคริปโทเคอร์เรนซีไปใช้ในทางธุรกิจ
ช่องทางการส่งผ่าน

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน

ช่องทางอัตราดอกเบี้ย

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางสินเชื่อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางราคาสินทรัพย์

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางการคาดการณ์

ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้ศกึ ษา
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กรณีที่ 2 การใช้ชำระเงินรายย่อย (Retail)
การใช้งานคริปโทเคอร์เรนซีในลักษณะนี้ค่อนข้างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน ความเป็นไปได้จึงมี 2 กรณี คือ
(1) กรณีที่คริปโทเคอร์เรนซี ผูกค่าไว้กับเงินบาท เช่น สินค้ามูลค่า 40 บาทอาจชำระด้วย 40 X-Coin ได้
การใช้คริปโทเคอร์เรนซีในกรณีนี้คล้ายกับการใช้ e-Payment ที่กล่าวในส่วนที่ 2 ค่อนข้างมาก เพียงแค่แตกต่างกัน
ที่เทคโนโลยีเบื้องหลังเท่านั้น เนื่องจากผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนเงินบาทให้เป็นคริปโทเคอร์เรนซีได้ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
ที่คงที่ตลอดเวลา ดังนั้น ผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินของการใช้ คริปโทเคอร์เรนซีในกรณีนี้จึงใกล้เคียงกับ
ผลกระทบของการใช้ e-Payment ดังที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วในหัวข้อ 2.3.3
(2) กรณีที่คริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้ผูกกับค่าเงินบาท เช่น หากบิทคอยน์ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบ
จนเข้าข่ายคุณสมบัติของเงินได้ครบถ้วน รวมทั้งมีจุดเด่นบางประการที่ดีกว่าเงินสกุลท้องถิ่น อาทิ ความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้จ่าย การไม่สามารถระบุตัวตนได้ (unidentifiable) ในกรณีนี้จะกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินคล้าย
ประเทศที่ใช้เงินตราต่างประเทศเป็นเงินสกุลหลัก (dollarization) เนื่องจากประชาชนเปลี่ยนไปใช้คริปโทเคอร์เรนซี
เป็นเงินสกุลหลักในชีวิตประจำวันแทนเงินบาทมากขึ้น ทำให้ประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงินโดยรวมลดลง
ซึ่งมีผลกระทบต่อช่องทางการส่งผ่านดังนี้ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
กรณีที่ 2 การนำคริปโทเคอร์เรนซีไปใช้ชำระเงินรายย่อยและไม่ได้ผกู กับค่าเงินบาท
ช่องทางการส่งผ่าน
ช่องทางอัตราดอกเบี้ย
ช่องทางสินเชื่อ
ช่องทางราคาสินทรัพย์

ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน

ช่องทางการคาดการณ์

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
มีประสิทธิผลลดลง: สัดส่วนการถือครองเงินบาทลดลง ทำให้การส่งผ่านอัตราดอกเบี้ย
นโยบายในตลาดการเงินช้าลง
มีประสิทธิผลลดลง: ความต้องการสินเชื่อที่เป็นเงินบาทลดลง ทำให้การปล่อยสินเชื่อให้
ภาคธุรกิจและครัวเรือนลดลง
มีประสิทธิผลลดลง: เนื่องจากประชาชนถือครองคริปโทเคอร์เรนซี มากขึ้น ซึ่งมูลค่า
ของคริปโทเคอร์เรนซีไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย จึงมีผลต่อ
ฐานะการเงินของครัวเรือนลดลง
มีประสิทธิผลลดลง: เนื่องจากความต้องการในการถือครองเงินบาทที่ลดลงทำให้เกิด
ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินตราต่างประเทศน้อยลง ส่งผลให้การ
เปลี่ยนแปลงราคาของเงินบาทลดลงตาม และทำให้ความสามารถในการแข่งขัน ของ
ผู้ส่งออกและนำเข้าผ่านการเคลื่อนไหวของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) มีบทบาทน้อยลง
ไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากขึ้นกับมุมมองของภาคเอกชนที่มีต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายและแนวโน้มเศรษฐกิจ

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา
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กรณีที่ 3 ทางเลือกในการลงทุนสินทรัพย์รูปแบบใหม่ (New Asset Class)
การใช้งานคริปโทเคอร์เรนซี ในกรณีนี้เป็นทางเลือกเพื่อการลงทุนที่อาจเกิดจากการระดมทุนของบริษัท
ผ่ า น Initial Coin Offering (ICO) หรื อ Security Coin Offering (SCO) ซึ ่ ง จะต่ า งจากสองกรณี แ รกที ่ เ ป็ นการ
ใช้งานเพื่อชำระเงิน แม้ในปัจจุบันจะมีนักลงทุนบางรายซื้อสินทรัพ ย์ในรูปแบบของคริปโทเคอร์เรนซีต่าง ๆ เพื่อ
เก็งกำไรในระยะสั้น แต่ยังเป็นเพียงส่วนน้อย
อย่างไรก็ดี การพัฒนาคริปโทเคอร์เรนซีให้เป็นสินทรัพย์จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินนโยบายการเงินได้เมื่อมี
จำนวนผู้ลงทุนมากพอและมีตลาดแลกเปลี่ยนที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนของมูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีได้
ในกรณีนี้จะกระทบกับช่องทางการส่งผ่านนโยบายการเงินโดยเ พาะในช่องทางสินทรัพย์ ดังนี้ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
กรณีที่ 3 คริปโทเคอร์เรนซีเป็นทางเลือกในการลงทุนสินทรัพย์รูปแบบใหม่
ช่องทางการส่งผ่าน
ช่องทางอัตราดอกเบี้ย
ช่องทางสินเชื่อ
ช่องทางราคาสินทรัพย์
ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน
ช่องทางการคาดการณ์

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถสรุปได้ : หากธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง ประชาชนยังมี
ทางเลือกในการออมเงินผ่านคริปโทเคอร์เรนซีในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ (Hawkins 2017)
ทั้งนี้ มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลนีอ้ าจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นกับคุณสมบัติของสินทรัพย์นี้
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

การประเมินความเป็นไปได้ ใน 3 กรณีข้างต้นชี้ให้เห็นว่า พัฒนาการทางการเงินรูปแบบใหม่ในอนาคต
สามารถลดทอนประสิทธิผลการดำเนินนโยบายการเงินได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเ พาะในกรณีที่ 2 และ 3 ทั้งนี้
ขนาดของผลกระทบขึ้นอยู่กับความต้องการถือครองคริปโทเคอร์เรนซีของประชาชนและภาคธุรกิจ ซึง่ แปรผันตาม
ลักษณะและคุณสมบัติของคริปโทเคอร์เรนซีที่จะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต ดังนั้น ธนาคารกลางจึงต้องเตรียมความ
พร้อมรับกระแสการใช้ คริปโทเคอร์เรนซี โดยทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาออกใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ธนาคารกลางเพื่อแข่งขันกับคริปโทเคอร์เรนซี
3.2 สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (central bank digital currency: CBDC)
สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง คือ สกุลเงินในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณสมบัติ ของ “เงิน ” ครบ 3
ประการและสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
อันที่จริงแล้ว เงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางดังกล่าว อาจหมายถึง เงินที่สถาบันการเงินฝากไว้กับธนาคาร
กลาง (reserve account) หรือเงินฝากที่ประชาชนฝากไว้กับสถาบันการเงินหรือตัวกลางทางการเงิน (e-money) ได้
ด้วย แต่ในบริบทสากล งานศึกษาต่าง ๆ มักนิยาม CBDC ว่าคือ สกุลเงินที่ออกโดยธนาคารกลางและใช้เทคโนโลยี
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DLT หรือที่เรียกกันว่า digital token โดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้น งานศึกษานี้จึงกำหนดนิยามของ CBDC ว่าเป็น
สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี DLT เพื่อการออกใช้สกุลเงินดังกล่าว9
3.2.1 ผลกระทบของการออกใช้ CBDC ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน
BIS Committee on Payments and Market Infrastructures Markets Committee (CPMI 2018) พบว่ า
การออก CBDC จะมีผลกระทบต่อประสิทธิผลของกลไกการส่งผ่านในนโยบายการเงินมากน้อยเพียงใดขึ้น อยู่กับ
2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) การกระจายการถือครอง CBDC (distribution) ว่าออกใช้ในวงกว้างเพียงใด หากประชาชน
ทั่วไปสามารถถือครอง CBDC ได้ ผลกระทบต่อการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยังภาคเศรษฐกิจจริงย่อมรวดเร็วกว่ากรณีที่
การถือครองจำกัดเพียงสถาบันการเงิน และ (2) การจ่ายดอกเบี้ยของ CBDC หากธนาคารกลางจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือ
ครอง CBDC อาจทำให้ ร าคาและผลตอบแทนตราสารหรื อ สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น รวมถึ ง CBDC อ่ อ นไหวต่ อ
การเปลี ่ ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยนโยบายมากขึ้ น เพราะ CBDC จะเป็ นทางเลื อกในการลงทุนและการออมของ
ประชาชนอีกทาง ดังนั้น ผู้ออกตราสารหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางเพื่อดึงดูดผู้ลงทุน
งานศึกษานี้อ้างอิงกรอบการวิเคราะห์ที่เสนอโดยธนาคารกลางอังกฤษ (Meaning et al 2017) ซึ่งแยกการ
พิจารณาออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก พิจารณาว่า CBDC กระจายในวงกว้างเพียงใด ใครเป็นผู้ถือครองและ
CBDC เข้าไปทดแทนสินทรัพย์ใดในงบดุลของหน่วยเศรษฐกิจ (economic agent) 3 กลุ่ม คือ ธนาคารกลาง สถาบัน
การเงิน และประชาชน ขั้นตอนที่สอง พิจารณาผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของกลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไปยัง
ภาคเศรษฐกิจจริงที่เกิดจากการที่ CBDC เข้าไปทดแทนสินทรัพย์เดิมในงบดุลของหน่วยเศรษฐกิจ ทั้งในมิติของขนาดและ
ความเร็ว โดยพิจารณา 5 ช่องทางหลัก ได้แก่ (1) ช่องทางอัตราดอกเบี้ย (2) ช่องทางสินเชื่อ (3) ช่องทางราคาสินทรัพย์
(4) ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน และ (5) ช่องทางการคาดการณ์
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันธนาคารกลางส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาผลกระทบจากการออก CBDC
ทำให้การออกใช้ CBDC มีจำกัด10 จึงยังไม่พบผลการศึกษาในเชิงประจักษ์ (empirical result) งานศึกษานี้จึงทำการ
วิ เคราะห์ ผลกระทบต่ อกลไกการส่ งผ่ านนโยบายการเงิ น โดยอาศั ยการวิ เคราะห์ ฉากทั ศน์ (scenario analysis)
เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของคริปโทเคอร์เรนซีต่อการดำเนินนโยบายการเงินในส่วนที่ 3.1 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
กรณีที่ 1 รูปแบบที่ใช้ในวงจำกัด (Wholesale CBDC)
เป็นรูปแบบที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการชำระเงินระหว่างสถาบันการเงิน ทั้งนี้
wholesale CBDC มีรูปแบบที่จำกัดการถือครองให้อยู่ในกลุ่มสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกในระบบการชำระเงินของ
ธนาคารกลางเท่านั้น และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือครอง
ในปัจจุบัน การชำระเงินระหว่างสถาบันการเงินเป็นการทำธุรกรรมผ่านบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน
ที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (reserve account) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอยู่แล้ว โดยใช้โครงสร้างระบบการ
อย่างไรก็ดี การออกใช้ CBDC อาจใช้ระบบ Centralized ledger ที่ธนาคารกลางเป็นตัวกลางในการบันทึกและดูแลข้อมูล ไม่จำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยี DLT ก็ได้
10 ดูรายละเอียดการออก CBDC ของธนาคารกลางในต่างประเทศในภาคผนวก
9
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ชำระเงินของธนาคารกลาง อาทิ ระบบบาทเนตในกรณีของไทย 11 นอกจากนี้ สถาบันการเงินสามารถเปลี่ยนเงิน
จาก reserve account เป็นธนบัตรที่ธนาคารกลางออกใช้ได้เมื่อต้องการใช้เงินสด แต่การทำธุรกรรมต่าง ๆ จะต้อง
ทำในช่วงเวลาทำการของธนาคารกลางเท่านั้น ขณะที่ CBDC จะเป็นเงินบาทในรูปแบบดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กว่า นั่นคือ เทคโนโลยี DLT ในการแลกเปลี่ยนหรือชำระเงินระหว่างกัน ทำให้สามารถทำธุรกรรมได้ตลอดเวลาโดยไม่
ต้ องผ่ า นตัว กลาง และสามารถแลกเป็ นธนบั ต รได้ ในอั ตรา 1 ต่ อ 1 จึ ง สามารถกล่า วได้ ว ่า wholesale CBDC
มีคุณลักษณะเช่นเดียวกับเงินสดในรูปแบบดิจิทัลใน reserve account และสามารถทดแทนเงินสดในรูปแบบ
ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ ทำให้สถาบันการเงินถือ CBDC เพิ่มขึ้นและลดการถือครองเงินสดลง เนื่องจากผู้ถือ
wholesale CBDC สามารถทำธุ ร กรรมได้ ต ลอด 24 ชั ่ ว โมง ในขณะที ่ ก ารทำธุ รกรรมเงิ น สดในรู ป แบบดิ จ ิ ทั ล
ใน reserve account จะต้องดำเนินการในช่วงเวลาทำการของธนาคารกลางเท่านั้น (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 การเปลี่ยนแปลงรายการในงบดุลของหน่วยเศรษฐกิจ
กรณีที่ 1 รูปแบบที่ใช้ในวงจำกัด (Wholesale CBDC)

ที่มา ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

สำหรับผลกระทบต่อการส่งผ่านนโยบายการเงินจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปยังภาคเศรษฐกิจ
จริงของ wholesale CBDC นั้น งานศึกษานี้ประเมินว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากกลไกเดิมก่อนที่
จะมีการใช้ CBDC (ตารางที่ 9) เนื่องจาก (1) wholesale CBDC มีคุณลักษณะเหมือนกับเงินในรูปแบบดิจิทัลดังเช่นใน
reserve account เกือบทุกประการ ยกเว้นการใช้ เทคโนโลยี DLT และ (2) การที่ wholesale CBDC ไม่มีการจ่ าย
ดอกเบี้ยให้ผู้ถือครอง ทำให้เมื่อธนาคารกลางเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคา อัตรา
ผลตอบแทน หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครอง wholesale CBDC ที่แตกต่างไปจากการถือเงินในรูปแบบดิจิทัล
อย่างไรก็ดี การออกใช้ wholesale CBDC เปรียบเสมือนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงินให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และสามารถเชื่อมโยงกับระบบการชำระเงินในต่างประเทศ
(cross-border fund transfer) รวมทั้งระบบการซื้อขาย ชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้12

BAHTNET เป็นเครือข่ายการโอนเงินมูลค่าสูงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กับผู้ใช้บริการซึ่งส่วนใหญ่
เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทและบุคคลทั่วไป โดยเปิดให้บริการทุกวันในเวลาทำการ 8.30 – 17.30 น. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงลด
ความเสี่ยงและต้นทุนในการโอนเงินของสถาบันการเงิน
12 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน FAQ 124 CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY อีกหนึ่งวิวัฒนาการของเงิน
11
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ตารางที่ 9 ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
กรณีที่ 1 รูปแบบที่ใช้ในวงจำกัด (Wholesale CBDC)
ช่องทางการส่งผ่าน

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน

ช่องทางอัตราดอกเบี้ย

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางสินเชื่อ

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางราคาสินทรัพย์

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่เปลี่ยนแปลง

ช่องทางการคาดการณ์

ไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้ศกึ ษา

กรณีที่ 2 รูปแบบที่ใช้ในวงกว้างและไม่จ่ายดอกเบี้ย (Unremunerated retail CBDC)
เป็นรูปแบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการชำระเงินคล้ายเงินสด โดยอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป
รวมถึงภาคธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินสามารถถือครองได้และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย
งานศึ กษานี ้ ประเมิ นว่ าการออกใช้ unremunerated retail CBDC ไม่ ส ่ งผลต่ อการส่ งผ่ านนโยบาย
การเงินอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก unremunerated retail CBDC เป็นเงินในรูปแบบดิจิทัลที่ให้ประชาชนทั่วไปใช้
เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ และไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ถือครอง จึงมีคุณลักษณะเหมือนกับการถือครองเงินสด
เกือบทุกประการ ยกเว้นการนำเทคโนโลยี DLT มาใช้ทำให้ CBDC มีความคล่องตัวในการโอนเงินและปลอดภัยมากกว่า
(ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 การเปลี่ยนแปลงรายการในงบดุลของหน่วยเศรษฐกิจ
กรณีที่ 2 รูปแบบที่ใช้ในวงกว้างและไม่จ่ายดอกเบี้ย (Unremunerated retail CBDC)

ที่มา ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

ดังนั้น การออก unremunerated retail CBDC ทำให้กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่องทาง
หลักๆ ไม่เปลี่ยนแปลงไปทั้งด้านปริมาณและความเร็ว มากนัก กล่าวคือ เมื่อธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย มูลค่าของเงินสด และ unremunerated retail CBDC จะไม่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความ
มั่งคั่ง ตลอดจนการตัดสินใจในการใช้จ่ายและการออมของประชาชน
อย่างไรก็ดี ในภาวะที่เกิดวิกฤติในระบบสถาบันการเงิน การออก unremunerated retail CDBC อาจ
นำไปสู ่ สถานการณ์ ที ่ ลู กค้ า แห่ ถอนเงินออกจากสถาบันการเงิ น (bank run) ที ่ รุ นแรงและรวดเร็ วกว่าเดิม
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เนื่องจากประชาชนอาจโยกย้ายเงินจากบัญชีเงินฝากที่สถาบันการเงินไปถือครอง CBDC แทนได้ แม้ว่า CBDC จะไม่มี
การจ่ายดอกเบี้ย แต่มีคุณสมบัติคล้ายเงินฝากประเภทกระแสรายวันที่สามารถโอนเงินได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่าน
ตัวกลาง (สถาบันการเงิน) จึงทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่าเงินฝากที่สถาบันการเงิน (ตารางที่ 11)
ทั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับประสิทธิผลของการส่งผ่านนโยบายการเงินผ่านช่องทางการคาดการณ์ โดย
Rogoff (2016) ตั้งข้อสังเกตว่าประสิทธิผลดังกล่าวอาจลดลงบ้าง เนื่องจากธนาคารกลางจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการ
เกิด zero lower bound ได้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย (r) จำเป็นต้องปรับลดลงต่ำกว่าร้อยละ 0 เพราะประชาชนยังมี
ทางเลือกในการเปลี่ยนไปถือ CBDC ซึ่งไม่มีต้นทุนการเก็บรักษา (k) และไม่ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย13 ดังนั้น เมื่อ
ธนาคารกลางดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบจะทำให้ประชาชนเปลี่ยนจากเงินฝากธนาคารไปถือ CBDC ทันที
ธนาคารกลางจึงยังคงไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 0 เพื่อยึดเหนี่ยวการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของ
สาธารณชนได้อยู่ดี
ตารางที่ 11 ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
กรณีที่ 2 รูปแบบที่ใช้ในวงกว้างและไม่จ่ายดอกเบี้ย (Unremunerated retail CBDC)
ช่องทางการส่งผ่าน
ช่องทางอัตราดอกเบี้ย

ช่องทางสินเชื่อ

ช่องทางราคาสินทรัพย์
ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน

ช่องทางการคาดการณ์

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีผลในช่วงภาวะปกติ เนื่องจากประชาชนจะยังต้องการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพราะ
ได้รับดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ในช่วงวิกฤตการส่งผ่านนโยบายการเงินอาจมีประสิทธิผล
น้อยลง เนื่องจากประชาชนอาจถอนเงินจากบัญชีเงินฝากไปถือ CBDC แทน ทำให้ฐานเงิน
ฝากปรับลดลงมาก ธนาคารพาณิชย์อาจปล่อยกู้ ได้ลดลงและต้องเปลี่ยนไปพึ่งพาแหล่งทุนอื่น
ๆ ที่มีต้นทุนสูงกว่าเงินฝาก
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่สามารถสรุป ได้ แม้บทศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าการออก CBDC จะทำให้ธนาคารกลาง
สามารถลดข้อจำกัดขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เข้าใกล้ศูนย์ (Zero Lower Bound:
ZLB) ของการดำเนินนโยบายการเงินในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้ แต่ Rogoff (2016) กลับเห็น
ว่าการถือ CBDC ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย มีต้นทุนในการเก็บรักษาต่ำกว่าเงินสด เมื่อธนาคาร
กลางดำเนินนโยบายการเงินแบบอัตราดอกเบี้ยติดลบ จะทำให้ประชาชนหันไปถือ CBDC
ทันที ทำให้ธนาคารกลางยังเผชิญข้อจำกัด ZLB อยูเ่ ช่นเดิม

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

กรณีที่ 3 รูปแบบที่ใช้ในวงกว้างและจ่ายดอกเบี้ย (Remunerated retail CBDC)
CBDC รูปแบบนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงนโยบาย (policy tool) มีลักษณะคล้ายเงินฝากที่
สถาบันการเงินซึ่งมีการจ่ายดอกเบี้ย แต่ ถือเป็นการฝากเงินกับธนาคารกลางโดยตรง โดยให้ประชาชนทั่วไปรวมถึง
ธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถถือครองได้ และธนาคารกลางเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือครอง
13

ขณะที่เงินสด แม้มูลค่าจะไม่ขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แต่มีต้นทุนในการเก็บรักษา ทำให้ธนาคารกลางสามารถปรับอัตราดอกเบีย้ ลงต่ำกว่า 0
ได้ในระดับหนึ่ง ตราบเท่าที่ k ยังคงสูงกว่า r
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งานศึกษานี้ประเมินว่าการออกใช้ remunerated retail CBDC จะส่งผลต่อการส่งผ่านนโยบายการเงิน
ผ่ า นช่ องทางหลั ก ๆ อย่ า งมี นั ยสำคั ญ เนื ่ องจาก remunerated retail CBDC เป็ น เงิ น ในรู ป แบบดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ให้
ประชาชนทั่วไปใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งเป็นทางเลือกในการลงทุนและการออมให้กับประชาชน
เพราะธนาคารกลางจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือครองด้วย ดังนั้น CBDC ประเภทนี้ถือเป็นทางเลือกในการลงทุนและการ
ออม นอกเหนือไปจากเงินฝากที่ สถาบันการเงิน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยี DLT มาใช้ ช่วยทำให้ต้นทุนในการทำ
ธุรกรรมต่ำลง เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในทำธุรกรรมให้กับสถาบันการเงิน (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 การเปลี่ยนแปลงรายการในงบดุลของหน่วยเศรษฐกิจ
กรณีที่ 3 รูปแบบที่ใช้ในวงกว้างและจ่ายดอกเบี้ย (Remunerated retail CBDC)

ที่มา ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

ทั้งนี้ งานศึกษาต่าง ๆ ที่ผ่านมา ประเมินว่า remunerated retail CBDC เป็นเครื่องมือที่ทำให้ธนาคารกลาง
สามารถควบคุมภาวะการเงินในประเทศได้มากขึ้น กล่าวคือ เมื่อธนาคารกลางปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อัตราดอกเบี้ยของ CBDC จะปรับขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติ ทำให้การส่งผ่านนโยบายการเงินจะกระทบกำลังซื้อของผู้ถือ
โดยตรงและรวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ ธนาคารกลางอาจเลือกที่จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันในผู้กู้แต่ละกลุ่ม
(targeted measure) หรือสามารถเพิ่มปริมาณเงินเข้าสู่กระเป๋าเงินของผู้ถือ CBDC ได้โดยตรง (helicopter money)
รวมทั้ง CBDC รูปแบบนี้จะเป็นที่ต้องการมากยิ่งกว่ารูปแบบที่ 2 (unremunerated retail CBDC) ที่กล่าวข้างต้น
และมากยิ่งกว่าเงินฝากที่สถาบันการเงิน เนื่องจากผู้ถือครองจะได้รับทั้งความปลอดภัยจากการถือเงินที่เป็นหนี้สินของ
ธนาคารกลางโดยตรง14 และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยด้วย สถาบันการเงินจึงอาจต้องปรับตัวหรือปรับ
รูปแบบการทำธุรกิจให้เข้ากับบริบทใหม่นี้ โดยเฉพาะหากประชาชนไม่นิยมฝากเงินที่สถาบันการเงินอีกต่อไป
ข้อสรุปใน ตารางที่ 13 ระบุว่า remunerated retail CBDC ทำให้ประสิทธิ ผลในการส่งผ่านนโยบาย
การเงินผ่านช่องทางการคาดการณ์ดีขึ้น โดยเ พาะในกรณีที่ CBDC เข้ามาทดแทนธนบัตรหมุนเวียนทั้งหมด ซึ่ง
จะทำให้ธนาคารกลางสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการดำเนินนโยบายการเงินจากขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ที่ยังรักษาประสิทธิผลของนโยบายการเงิน (Effective Lower Bound: ELB) หรือขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่
เข้าใกล้ศูนย์ (ZLB) กล่าวคือ เมื่อธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำกว่าร้อยละ 0 ภาคเอกชนหรือประชาชน
จะไม่สามารถเปลี่ยนไปถือเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราดอกเบี้ยติดลบได้ ดังนั้น ธนาคารกลางจะสามารถส่งสัญญาณ
นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นได้ ผ่านการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่ ติดลบมากเป็นพิเศษ ซึ่งอาจมี
14

ต่างจากเงินฝากที่สถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นหนี้สินของสถาบันการเงินนั้น ๆ
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ประโยชน์โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจขาลง (Stevens 2017) เพราะปกติในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ใกล้ ELB
ธนาคารกลางจะต้องพึ่งพาการสื่อสารทิศทางนโยบาย (forward guidance) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนิน
นโยบายการเงิน ซึ่งประสิทธิผลของ forward guidance ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ คุณภาพและความชัดเจนของ
การสื่อสาร และความเข้าใจของผู้รับสาร
ตารางที่ 13 ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
กรณีที่ 3 รูปแบบที่ใช้ในวงกว้างและจ่ายดอกเบี้ย (Remunerated retail CBDC)
ช่องทางการส่งผ่าน

ช่องทางอัตราดอกเบี้ย

ช่องทางสินเชื่อ

ช่องทางราคาสินทรัพย์
ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยน
ช่องทางการคาดการณ์

ผลกระทบต่อประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงิน
มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากสถาบันการเงินจำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ให้
เคลื่อนไหวตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียฐานเงินฝาก (CPMI 2017)
นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จ่ายบน CBDC จะทำหน้าที่เป็น floor ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เพราะหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ประชาชนสามารถเปลี่ยน
เงินฝากเป็น CBDC ได้ทันทีเพื่อรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยบน
CBDC จะทำหน้าทีเ่ ป็น ceiling ของอัตราดอกเบี้ยเงินกูด้ ้วยเช่นกัน (Meaning et al 2018)
มีประสิทธิผลลดลง เพราะประชาชนจำนวนมากจะเปลี่ยนเงินฝากเป็น CBDC แม้ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต
ฐานเงินฝากที่เล็กลงทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้ได้น้อยลง (ขนาดงบดุลเล็กลง) และอาจมี
ต้นทุนสูงขึ้น หากต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อรักษาฐานเงินฝากหรือเปลี่ยนไปพึ่งพาเงินทุน
จากช่องทางอื่น ๆ มาทดแทน (Stevens 2017, BIS 2018) ดังนั้น การปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบาย
การเงินจะส่งผลกระทบต่อการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์มากขึ้น
มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะกระทบต่อราคาสินทรัพย์ ทาง
การเงิน ซึ่งรวมถึง CBDC ทันที ซึ่งจะส่งผลต่อกำลังซื้ อของผู้ถือ CBDC ได้เต็มที่โดยไม่ต้องผ่าน
ธนาคารพาณิชย์ตามการส่งผ่านปกติ
ไม่เปลี่ยนแปลง
มีประสิทธิผลมากขึ้น ธนาคารกลางสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของการดำเนินนโยบายการเงินจาก
ขอบล่างของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ยังรักษาประสิทธิ ผลของนโยบายการเงิน (Effective Lower
Bound: ELB) โดยเฉพาะในกรณีที่ CBDC ใช้ทดแทนธนบัตรหมุนเวียนได้โดยสมบูรณ์

ที่มา: ประเมินโดยคณะผู้ศึกษา

3.2.2 ประเด็นอื่น ๆ ที่ควรคำนึงในการพิจารณาออกใช้ retail CBDC
จากการวิเคราะห์ข้างต้นโดยเฉพาะการออกใช้ retail CBDC ทั้ง 2 กรณีคือ unremunerated retail CBDC
และ remunerated retail CBDC สะท้อนให้เห็นว่าการออกใช้ retail CBDC อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับ
ธนาคารกลางในการรับมือกับกระแสความนิยมในการใช้คริปโทเคอร์เรนซีเพื่อชำระเงินรายย่อย เพราะนอกจากจะ
ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเงินของธนาคารกลางได้โดยตรงและช่วยธนาคารกลางให้รักษาอำนาจในการควบคุม
ภาวะการเงินภายในประเทศแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิ ผลการส่งผ่านนโยบายการเงินได้ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ
การออกแบบของ retail CBDC
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อย่างไรก็ตาม การออกใช้ retail CBDC ยังจำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่อาจตามมา
ซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
(1) ผลกระทบต่อภูมิทัศน์ของระบบสถาบันการเงิน (financial landscape) การออกใช้ retail CBDC
จะมีผลกระทบต่อธุรกิจสถาบันการเงิน โดยการที่ประชาชนเปลี่ยนจากการฝากเงินไปถือ retail CBDC แทน ทำให้
รูปแบบธุรกิจของสถาบันการเงินต้องเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับฐานเงินฝากที่น้อยลง ในขณะเดียวกันธนาคารกลางจะ
มีลักษณะเหมือนธนาคารในความหมายแคบ (narrow bank) ที่ทำหน้าที่รับฝากและถอนเงินเพียงอย่างเดียว อย่างไร
ก็ตาม การออกใช้ retail CBDC จะทำให้ขนาดงบดุลของธนาคารกลางใหญ่ขึ้นจากฝั่งหนี้สิน และจำเป็นต้องมีเงิน
สำรองระหว่างประเทศหนุนหลังการออกใช้ดังกล่าวที่เพิ่มขึ้นมาก
(2) ผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน (financial stability) การออกใช้ retail CBDC จะเพิ่มความ
เสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินอาจได้รับแรงกดดันให้ปล่อยกู้ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เพื่อให้ได้
รายรับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในการชดเชยกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการพึ่งพาเงินทุนจากตลาดการกู้ยืม รายใหญ่ (wholesale
funding) เช่น ระหว่างธนาคาร (interbank) ซึ่งเป็นการกู้ยืมระยะสั้นมากขึ้น เพื่อชดเชยกับฐานเงินฝากรายย่อย (retail
funding) ที่หายไปจากการไปถือครอง retail CBDC15 ทำให้สถาบันการเงินมีความเสี่ยงจากการต่ออายุเงินกู้ (rollover)
และมีความเสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น CBDC เอื้อให้เกิด digital bank
run ที่เร็วและรุนแรง ทำให้สถาบันการเงินมีโอกาสขาดสภาพคล่องและล้มละลายได้ในที่สุด (BIS 2018)
(3) การสร้างพื้นที่ในการดำเนินนโยบาย (policy space) จากการลด ELB อาจไม่เหมาะสมและนำไปสู่
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (reputational risk) หรือความน่าเชื่อถือ ของธนาคารกลาง เนื่องจากการใช้นโยบาย
อัตราดอกเบี้ยแบบติดลบ (negative interest rate policy) อาจเป็นนโยบายที่สาธารณชนไม่ค่อยยอมรับ อีกทั้งอาจ
ไม่ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย โดยเฉพาะหากภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไม่เอื้อ อำนวย ทั้งนี้ ธนาคารกลาง
สามารถเลือกใช้นโยบายหรือเครื่องมืออื่น ๆ แทน อาทิ การยกเลิกการใช้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงเพื่อเพิ่มต้นทุนในการถือ
เงินสด ซึ่งจะเอื้อให้ ELB ปรับลดลงได้เช่นเดียวกัน (Rogoff 2016, Engert 2017)
( ) การรักษาอำนาจในการดำเนินนโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะพิจารณาออกใช้
retail CBDC ทั้งนี้ ธนาคารกลางอาจสูญเสียรายได้จากการพิมพ์ธนบัตร (seignorage income) หากสาธารณชนเลิก
ใช้เงินของธนาคารกลางและเปลี่ยนไปใช้คริปโทเคอร์เรนซีแทน ทำให้ธนาคารกลางอาจประสบปัญหาขาดทุนเรื้อรังจน
รัฐบาลต้องเข้ามาช่วยเพิ่มทุนให้ ซึ่งมีนัยต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางในการดำเนินนโยบาย (central bank
independence) จึงทำให้เป็นเหตุผลสนับสนุนการออกใช้ CBDC เพื่อป้องกันการสูญเสียรายได้ดังกล่าว อย่างไรก็ดี
ปัญหาดังกล่าวอาจไม่ใช่ประเด็นสำคัญ หากมีกลไกทางกฎหมายเพื่อรองรับกรณีที่ธนาคารกลางมีผลขาดทุนต่อเนื่อง
(Engert 2017) ทั้งนี้ แม้คริปโทเคอร์เรนซีเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในบางกลุ่มและในอนาคตอาจทำหน้าที่ของเงิน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น แต่ก็มีความเป็นไปได้น้อ ยที่จะเข้ามาทดแทนเงินที่ออกโดยธนาคารกลางได้อย่างสิ้นเชิง
ตราบใดที่สาธารณชนยังคงเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของธนาคารกลาง ดังนั้น ธนาคารกลางจึงควรมุ่งเน้นดำเนินนโยบาย
การเงินที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อรักษาความน่าเชื่อ ถือของ
สาธารณชนต่อไป (He 2018)
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ส่วนที่ สรุปผลการศึกษา
งานศึกษานี้ได้ทำการวิเคราะห์ผลกระทบของบริการทางการเงินดิจิทัล 2 รูปแบบต่อการดำเนินนโยบาย
การเงินของไทยในยุคดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบของการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ที่คนไทยใช้
อยู่ในปัจจุบัน และรูปแบบของบริการทางเงินทีอ่ าจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ได้แก่ คริปโทเคอร์เรนซีและสกุลเงินดิจิทัลของ
ธนาคารกลาง
การศึกษาเชิงประจักษ์ (empirical study) กับ e-Payment ที่คนไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน พบว่า การใช้
e-Payment ของคนไทยในช่วงที่ผ่านมามีผลทดแทนเงินสดไม่มากเพราะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ความต้องการถือเงิน
สดของคนไทยขึ้นกับการเติบโตของเศรษฐกิจและต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือเงินสดมากกว่า คนไทยจึงยังคงใช้
เงินสดมากขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่แม้จะเติบโตไม่ สูงนักในช่วงหลัง สัดส่วนการใช้เงินสด
ต่อขนาดเศรษฐกิจจึงยังคงที่อยู่ นอกจากนี้ ตัวแปรปริมาณเงินยังไม่ได้รับผลกระทบเหมือนประเทศที่เข้าข่ายสังคมไร้
เงินสด ซึ่งสัดส่วนการใช้เงินสดต่อ GDP ลดต่ำลงมากและมีอัตราการหมุนของเงินที่เร่งตัวสูง จึงไม่เห็นผลกระทบของ
การที่ประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่สังคม less-cash ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน สาเหตุสำคัญเพราะความต้องการใช้
เงินสดของคนไทยยังเพิ่มขึ้น และดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ควบคุมอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ไม่ใช่ควบคุมที่ปริมาณเงินเช่นในอดีต นอกจากนี้ การศึกษาเชิงปริมาณพบว่า การใช้ e-Payment มีส่วนช่วยให้การ
ดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิ ผลมากขึ้น โดยเ พาะช่องทางทางสินเชื่อและช่องทางราคาสินทรัพย์ ขณะที่
ช่องทางอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะเห็นผลมากขึ้น เพราะมีส่วนช่วยให้เงินทุนเคลื่อนย้ายสะดวกขึ้นจากต้นทุน
การทำธุรกรรมระหว่างประเทศที่ต่ำลง
การศึกษาโดยอาศัยการวิเคราะห์ ากทัศน์ (scenario analysis) ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตสำหรับการ
ใช้สกุลเงินดิจิทัล พบว่าหากมีการใช้ คริปโทเคอร์เรนซี (private digital currencies) อย่างแพร่หลายในไทย
อาจจะลดทอนประสิทธิผลการดำเนินนโยบายการเงิน โดยเ พาะช่องทางราคาสินทรัพย์ที่จะผันผวนมากขึ้น โดย
ขนาดของผลกระทบขึ้นกับความนิยมในการใช้คริปโทเคอร์เรนซีของประชาชน ดังนั้น ธนาคารกลางหลายแห่งจึงมีการ
เตรียมความพร้อมรับกระแสเทคโนโลยีของสกุลเงินดิจิทัลใหม่ ๆ พร้อมกับพิจารณาทางเลือกในการรับมือกับโลกยุค
ดิจิทัล อาทิ การออกสกุลเงินดิจิทัลของตนเอง
แม้ในปัจจุบัน การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสดของไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และยังไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน
นโยบายการเงินของ ธปท. ในปัจจุบัน แต่ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการทางการ
เงินในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมถึงการเริ่มใช้คริปโทเคอร์เรนซีใน
วงจำกัด ธปท. จึงจำเป็นต้องติดตามพัฒนาการและประเมินผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการดำเนินพันธกิจในการ
ดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพระบบการเงิน อย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับที่
ธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ มีการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์และเตรียมความพร้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดต้นทุนของการใช้เงินสด เพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากการมุ่งสู่
สังคมไร้เงินสดต่อไป
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ภาคผนวกที่ 1 แบบจำลอง Factor-augmented factor autoregression (FAVAR)
แบบจำลอง Factor-augmented factor autoregression (FAVAR) ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นการรวมแนวคิด
การวิเคราะห์ปัจจัย (Principal Component Analysis: PCA) และการประมาณค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เศรษฐกิจด้วยแบบจำลอง Vector autoregression (VAR) เข้าด้วยกัน พัฒนาขึ้นโดย Bernanke et al (2005) ซึ่ง
ศึกษาประสิทธิผลการส่งผ่านนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ในกรณีของประเทศไทยมีงานศึกษาของ
Ahuja et al (2008) ทั้งนี้ ด้วยวิธีการนี้ผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลเศรษฐกิจอื่นนอกเหนือจากตัวแปรที่สนใจมาช่วยอธิบาย
ผลจาก shocks ทางเศรษฐกิจได้
แบบจำลอง FAVAR แบ่งตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Observed variables (Y) และ Factor (F) ที่ได้จาก
การวิเคราะห์ปัจจัยร่วมของ Unobserved variables สามารถเขียน Joint dynamics ของ (Ft,Yt) ได้ ดังนี้
F
F
[ t ] = ф(L) [ t-i ] + νt
Yt
Yt-i
โดยที่ Ft คือ Unobserved Factor เป็นเวคเตอร์ขนาด k x 1
Yt
คือ Observed Variables เป็นเวคเตอร์ขนาด m x 1
ф(L) คือ Lag Polynomial of Finite Order d
ν t คือ Error Term ที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) เท่ากับ 0 และมี Covariance (Q) เท่ากับค่าคงที่

การศึกษานี้กำหนดตัวแปรที่สนใจ (Observed variables) ในกรณีฐาน (Base model) จำนวน 3 ตัวแปร
ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งงานศึกษานี้ใช้ดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Coincident
economic index: CEI) เป็นตัวแปร proxy สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย (Policy rate)16 ขณะที่ในกรณีที่มีการใช้ e-Payment (Alternative model) จะเพิ่มตัวแปรมูลค่าการใช้
e-Payment สำหรั บ เปรี ย บเที ย บผลกระทบที ่ ไ ด้ จ ากกรณี ฐ าน นอกจากนี ้ ยั ง ใช้ ต ั ว แปรทางเศรษฐกิ จ อื่ น
(Unobserved variables) 113 ตัวแปร (รายละเอียดตามตารางแนบท้าย) สำหรับใช้ในการหาปัจจัยร่วม ซึ่งงานศึกษา
นี้ใช้ 5 ปัจจัย (Factor) โดยเรียงลำดับตัวแปร Observed variables และ Factor ด้วย Cholesky decomposition และ
เลือกจำนวน lag length เท่ากับ 1 lag โดยใช้ Schwartz information criterion (SIC)
ตารางข้อมูล Unobserved variables ด้านล่างจะแสดงชื่อตัวแปรข้อมูลที่ใช้ หน่วย และวิธีการแปลงข้อมูล
(Transformation code: TCODE) ตามลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่มกราคม 2549 - มิถุนายน 2561
โดย TCODE ต่างๆ มีดังนี้ 1-No transformation; 2-First difference; 3-Seasonal adjustment; 4-logarithm; 5-First
difference of logarithm และ * หมายถึงตัวแปร fast-moving (รายละเอียดเพิ่มเติมใน Bernanke et al 2005)
1
2
3
4
5
6
7
16

Consumption and investment
Private consumer index (PCI)
Private investment index (PII)
Private investment index: Imports of Capital Goods
Private investment index: Domestic Machinery Sales
Retail sales index
Retail sales index: Non-durable Goods
Retail sales index: Durable Goods

Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index

5
5
5
5
5
5
5

ตัวแปรที่ใช้จะถูกปรับให้เป็น อัตราการขยายตัวเทียบกั บช่วงก่อนหน้า ยกเว้นอัตราดอกเบี้ย ที่ทำเป็นส่วนต่างเทียบกับช่วงก่อนหน้า เพื่อ
แก้ปัญหาความไม่นิ่งของข้อมูล (Non-stationary)
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Wholesale index
Wholesale index: Non-durable Goods
Wholesale index: Durable Goods
Wholesale index: Intermediate Goods
Production
Manufacturing production index (MPI)
Manufacturing production index: export <30%
Manufacturing production index: 30%< export <60%
Manufacturing production index: export >60%
Capacity utilization rate
Capacity utilization rate: export <30%
Capacity utilization rate: 30%< export <60%
Capacity utilization rate: export >60%
Expectation
Business sentiment index (BSI)*
Business sentiment index: Performance*
Business sentiment index: Total order book*
Business sentiment index: Investment*
Business sentiment index: Employment*
Business sentiment index: Production costs*
Expected business sentiment index*
Consumer Confidence Index (CCI)*
Consumer Confidence Index: Current*
Consumer Confidence Index: Future*
Labor Indicators
Registered Applicants
Job vacancies
Employment
Unemployment rate
Real estate sector
Land and building transactions nationwide
Construction areas permitted in municipal zone
Condominium registration nationwide
Property credit outstanding
Real estate development credit
Personal housing credit
Price indices
Production price index (PCI)
Production price index: Agriculture
Production price index: Mining
Production price index: Manufacturing
Consumer price index (CPI)
Consumer price index: Food and non-alcoholic beverages
Consumer price index: Apparel and footware
Consumer price index: Housing and furnishing
Consumer price index: Medical and personal care
Consumer price index: Transportation and communication
Consumer price index: Recreation and education
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Index
Index
Index
Index

5
5
5
5

Index
Index
Index
Index
%
%
%
%

5
5
5
5
2
2
2
2

Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Thousands
Thousands
Thousands
%

5
5
5
2

Million Baht
Thousands of m2
unit
Billon baht
Billon baht
Billon baht

5
5
5
5
5
5

Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Consumer price index: Tobaco and alcoholic beverages
Interest rates
1-month T-BILL yield*
3-month T-BILL yield*
6-month T-BILL yield*
Government bond yield 1 year*
Government bond yield 2 year*
Government bond yield 3 year*
Government bond yield 5 year*
Government bond yield 10 year*
Overnight rate*
Minimum loan rate (MLR)*
Minimum overdraft rate (MOR)*
Minimum retail rate (MRR)*
Saving rate*
Saving rate 3 month*
Saving rate 6 month*
Saving rate 12 month*
New loan rate (NLR)*
New loan rate: 20 mb <contract amount< 50 mb*
New loan rate: 50 mb <contract amount< 100 mb*
New loan rate: 100 mb <contract amount< 500 mb*
New loan rate: 500 mb <contract amount< 1000 mb*
New loan rate: contract amount > 1000 mb*
Exchange rate
Exchange rate: THB/JPY*
Exchange rate: THB/KRW*
Exchange rate: THB/USD*
Exchange rate: THB/GBP*
Exchange rate: THB/EURO*
Nominal Effective Exchange Rate (NEER)*
Real Effective Exchange Rate (REER)*
Money and credit quantity aggregates
Deposit at commercial banks
New private credit
Non-performing loans (NPLs)
Non-performing loans : Corporate loans
Non-performing loans : Consumer loans
Broad money
Narrow money
Cash in circulation (CIC)
Cash in circulation: Banknote
Cash in circulation: Coins
External sector and capital flow
Exports of goods (f.o.b.)
Imports of goods (f.o.b.)
Number of tourist
Occupation rate
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Index

5

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

THB/JPY
THB/KRW
THB/USD
THB/GBP
THB/EURO
index
index

5
5
5
5
5
5
5

Billon baht
Billon baht
%
%
%
Billon baht
Billon baht
Billon baht
Billon baht
Billon baht

5
5
1
1
1
5
5
5
5
5

Billon baht
Billon baht
Thousands
%

5
5
5
2
45

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Direct investment (net)
Portfolio investment: equities (net)
Portfolio investment: debt securities (net)
Government sector
Government expenditure (current)
Government expenditure (capital)
Government expenditure (total)
Government revenue
Government revenue: VAT: import
Government revenue: VAT: domestic
Public debt
Stock price
SET Index*
SET50 Index*
MAI Index*
Oil Price
Crude oil price: WTI*
Crude oil price: Brent*
Crude oil price: Dubai*
Global policy rate
Policy rate: USA (Fed fund rate)*
Policy rate: United kingdom*
Policy rate: Japan*

Digitalization on Financial Services and Implications for Monetary Policy in Thailand

Billon baht
Billon baht
Billon baht

1
1
1

Billon baht
Billon baht
Billon baht
Billon baht
Billon baht
Billon baht
%

5
5
5
5
5
5
1

Index
Index
Index

5
5
5

USD per Barrel
USD per Barrel
USD per Barrel

5
5
5

%
%
%

2
2
2
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ภาคผนวกที่ 2 คริปโทเคอร์เรนซีที่ออกใช้และซื้อขายในปัจจุบัน
ตามข้อมูลจาก coinmarketcap.com ณ วันที่ 10 มกราคม 2562 (ณ เวลา 15.00 น.) คริปโทเคอร์เรนซีมีการออกใช้และซื้อขายระหว่างกันในโลกมากถึง 2,096 สกุล โดย
ในที่นี้จะแสดงข้อมูลรายชื่อคริปโทเคอร์เรนซีที่ได้รับความนิยม 20 อันดับแรกในโลก พร้อมมูลค่า ราคา ปริมาณการออก ปริมาณการซื้อขาย และการเปลี่ยนแปลงของราคาเมื่อเทียบ
กับจุดต่างๆ ของเวลา (เทียบกับ 1 ชั่วโมงก่อนหน้า เทียบกับ 24 ชั่วโมงก่อนหน้า และเทียบกับ 7 วันก่อนหน้า) ซึ่งสะท้อนว่าราคามีความผันผวนสูงมาก รายละเอียดดังนี้
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Name
Bitcoin
Ethereum
XRP (Ripple)
Bitcoin Cash
EOS
Stellar Lumens
Litecoin
TRON
Tether
Bitcoin SV
Cardano
IOTA
Monero
Binance Coin
Dash
NEO
NEM
Ethereum Classic

Symbol
BTC
ETH
XRP
BCH
EOS
XLM
LTC
TRX
USDT
BSV
ADA
MIOTA
XMR
BNB
DASH
NEO
XEM
ETC

Market Cap
$70,851,957,674
$15,845,048,968
$15,334,108,468
$2,838,910,472
$2,670,252,703
$2,428,510,223
$2,348,646,128
$2,128,902,135
$1,925,336,278
$1,545,069,975
$1,404,150,538
$1,035,041,138
$889,306,893
$860,692,792
$736,278,308
$616,775,789
$585,719,698
$538,560,560
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Price
$4,054.84
$151.93
$0.375890
$161.69
$2.95
$0.126972
$39.18
$0.031944
$1.02
$88.00
$0.054158
$0.372380
$53.26
$6.58
$86.02
$9.49
$0.065080
$5.01

Circulating Supply
Volume (24h)
% 1h % 24h % 7d
17,473,450
$5,233,423,383 0.08%
-0.14% 3.75%
104,290,705
$2,343,650,827 0.47%
-0.70% -1.28%
40,794,121,066 *
$536,203,495 -0.34%
2.58% 1.64%
17,558,050
$180,990,089 -0.30%
-0.08% -5.03%
906,245,118 *
$839,528,467 0.63%
4.35% 4.00%
19,126,366,643 *
$100,792,836 0.35%
2.42% 8.13%
59,949,925
$463,102,416 -0.17%
-1.84% 18.29%
66,644,717,886
$417,981,580 4.99% 22.09% 59.62%
1,892,216,377 *
$3,647,298,270 0.03%
-0.17% -0.42%
17,556,923
$55,861,439 -0.89%
0.32% -5.27%
25,927,070,538 *
$61,588,673 1.80%
7.89% 22.35%
2,779,530,283 *
$6,810,689 0.25%
1.12% -4.55%
16,697,487
$18,793,857 0.37%
-1.13% 3.36%
130,799,308 *
$74,049,232 0.13%
-2.84% 7.88%
8,559,467
$108,407,319 0.11%
4.20% 2.59%
65,000,000 *
$172,038,169 2.36%
-0.49% 18.94%
8,999,999,999 *
$11,950,506 0.41%
0.86% -2.20%
107,406,683
$104,724,833 -0.30%
-0.71% -6.68%
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#
Name
19 Maker
20 Zcash

Symbol
MKR
ZEC

Market Cap
$362,122,012
$345,091,774
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Price
$497.26
$61.20

Circulating Supply
Volume (24h)
% 1h % 24h % 7d
728,228 *
$128,184 1.10%
0.68% 0.43%
5,638,931
$145,148,309 0.53%
-0.83%
0.79
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ภาคผนวกที่ 3 ความคืบหน้าของการออก CBDC ในต่างประเทศ
CBDC และ สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยทางการ (Official Cryptocurrency) เช่น กระทรวงการคลัง แบ่งตามสถานะ
ออกใช้เป็น 3 กลุ่ม
• กลุ่มที่ 1: มีการออกใช้แล้ว
o CBDC ได้แก่ เงินสกุล Dinero Electronico ของเอกวาดอร์ ซึง่ ปัจจุบันยกเลิกไปแล้ว
o Official Cryptocurrency ได้แก่ เงินสกุล e-Dinar ของตูนิเซีย (ยังใช้อยู่และกำลังเริ่มเปลี่ยนจากระบบเดิมมาใช้
ระบบ blockchain) และ เงินสกุล Petro ของเวเนซุเอลา ซึ่งหนุนหลังด้วยมูลค่าของบ่อน้ำมันของเวเนซุเอลา
• กลุ่มที่ 2: ประกาศแล้ว แต่ยังไม่ออกใช้
o Official Cryptocurrency เช่น เงินสกุล CryptoRuble ของรัสเซีย, เงินสกุล eCFA ของเซเนกัล
• กลุ่มที่ 3: อยู่ในขั้นทำการศึกษา
o แคนาดา (Project Jasper), สิงคโปร์ (Project Ubin), ฮ่องกง (Project Lion Rock), สวีเดน (e-Krona)
รายละเอียดของแต่ละกลุ่มมีดังนี้
กลุ่มที่ 1 – ออกใช้แล้ว
ประเทศ
รายละเอียด
Ecuador
- ธนาคารกลางสร้าง account ใหม่ให้ประชาชน
(‘Dinero
โดยให้ download แอปพลิเคชั่น และ
Electronico’)
ลงทะเบียนโดยใช้เลขบัตรประชาชน
ประเภท:
- มีมาตรการควบคุมที่เข้มงวด
Retail CBDC
- ประชาชนไม่สามารถโอนเงิน CBDC ข้ามประเทศ
ได้ และไม่สามารถปริวรรตเป็นเงินสกุลท้องถิ่นได้
เนื่องจากประเทศอื่นๆ
ไม่มีความเชื่อถือใน CBDC ของเอกวาดอร์
ทำให้ CBDC มูลค่าน้อยมากในต่างประเทศ
Tunisia
- ออกแบบให้เป็น digital wallet service
(‘e-Dinar’)
ซึ่งริเริ่มโดย Tunisian Post ในปี 2543 ซึ่ง
ประเภท:
เงินสกุล e-Tijara ซึ่งเป็นความคิดริเริม่ ของ
Official
รัฐบาล
Cryptocurrency

Venuzuela
(‘Petro’)
ประเภท:

- เงินสกุลดิจิทัล ที่ได้รับการหนุนหลังด้วยทูลค่า
ของบ่อน้ำมัน

สถานะปัจจุบัน
ยกเลิก
- เนื่องจากประชาชนไม่เชื่อมั่นในความโปร่งใส
ของรัฐบาล Ecuador ทำให้ความนิยมใน
การใช้ Dinero electronico น้อยกว่าคาดมาก
ทำให้ธนาคารกลางประกาศ ยกเลิกการใช้เงิน
สกุลดังกล่าวในเดือนเมษายน 2561
- ประชาชนเกรงว่ารัฐบาลพยายามที่จะออกเงิน
สกุลใหม่ เพื่อจะยกเลิกระบบ dollarization
ยังใช้อยู่ในปัจจุบนั
- ในเดือน ต.ค. 2558 รัฐบาลทดลองใช้ระบบ
blockchain สำหรับ e-Dinar ซึ่งจะถือเป็นเงิน
ดิจิทัลของธนาคารกลางแรกที่ใช้เทคโนโลยี
blockchain
- รัฐบาลอ้างว่าในปี 2559 มี 600,000 account
และกำลังโอนย้ายเข้าสูงเทคโนโลยี blockchain
- แต่ยังไม่มีหลักฐานว่ามี full-scale migration
ไปที่ blockchain
ยังคงใช้อยู่ในปัจจุบนั
- ประธานาธิบดี Nicolas Maduro อ้างว่าการ
ขาย Petro สร้างรายได้ถึง US$5 billion to
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Official
Cryptocurrency

- ประชาชนที่ต้องการถือ Petro จะต้องมีบัญชี
เงินฝากกับธนาคารกลาง เริม่ ใช้ตั้งแต่ต้นใน
เดือนก.พ. 2018
- รัฐบาลประกาศให้เป็น legal tender
ในเดือนเม.ย. 2018

date อย่างไรก็ดี ยังไม่มีหลักฐานยืนยันตัวเลข
ดังกล่าวที่ชัดเจน

กลุ่มที่ 2 – ประกาศแล้ว แต่ยังไม่ออกใช้
Senegal
- ออกโดย Banque Regionale de Marche
- ในปี 2559 Senegal ประกาศว่าจะออก eCFA
(‘eCFA’)
(BRM) ซึ่งเป็น Regional bank ใน West
แต่ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ประเภท: Official
African Economic and Monetary Union
Cryptocurrency
- CryptoRuble เป็นเงินสกุลที่ไม่สามารถสร้าง - คาดว่าจะสามารถออก CryptoRuble ได้กลาง
Russia
เงินได้จากกระบวนการ mining ที่ต้องทำ
ปี 2562
(‘CryptoRuble’)
ธุรกรรมผ่าน blockchain และมีการรับรองโดย
ประเภท: Official
หน่วยงานของรัฐบาล
Cryptocurrency
https://www.ft.com/content/54d026d8e4cc-11e7-97e2-916d4fbac0da
กลุ่มที่ 3 – อยูร่ ะหว่างศึกษา
Canada
- Project Jasper เป็น BOC’s DLT experiment และเป็น joint initiative
(‘Project
ร่วมกับธนาคารใหญ่ และ R3 technology consortium
Jasper’)
ประเภท:
Wholesale CBDC
Singapore
- Project Ubin เป็นความร่วมมือระหว่าง MAS และ ABS ในการพัฒนา software
(‘Project Ubin’) ต้นแบบ decentralized สำหรับการชำระเงินในตลาด interbank
ประเภท:
Wholesale CBDC
Hong Kong
- Project Lion Rock เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบด้วย
(‘Project Lion
(1) ธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และ (2) ธนาคารที่มีสิทธิออกธนบัตรของฮ่องกง 3 แห่ง คือ
Rock’)
HSBC, Standard Chartered Bank (Hong Kong), Bank of China (3) Hong Kong Interbank
ประเภท:
Clearing Limited และ (4) R3 consortium
Wholesale CBDC
Sweden
- อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อออกเป็น digital fiat currency
(‘e-Krona’)
- Riksbank ออกผลการศึกษาล่าสุดในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 โดยระบุวา่ ยังไม่ออก e-krona ในตอนนี้
ประเภท: Retail
เนื่องจากต้องการพัฒนา Platform เพื่อใช้แทนระบบ blockchain
CBDC
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