ปาฐกถาพิเศษ งานสัมมนา 50 ปี เครือเนชั่น Virtual Forum Thailand Next EP.2
หัวข้อ “The Future of Financial System อนาคตโลกการเงิน”
ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวล 13.40-14.10 น.
ผมขอขอบคุณเครือเนชั่นที่ให้เกียรติผมมานาเสนอมุมมองวันนี้ ในหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสาคัญเป็นอย่าง
มาก ผมจะขอแบ่งการเล่าออกเป็น 5 เรื่องด้วยกัน เรื่องที่ 1 ก่อนที่จะมองไปในอนาคต คงต้องมองย้อนกลับไปอดีต
ก่อน เพื่อฉายภาพให้เห็นถึงบริบทของเราวันนี้ ว่ามีที่มาอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหน มากน้อยเพียงใด เรื่องที่
2 คือ การมองไปข้างหน้าว่าจะเห็นแนวโน้ม ต่าง ๆ ที่จะมีนัยต่อระบบการเงินของเราในอนาคตอย่างไร เรื่องที่ 3
แนวโน้มเหล่านั้น จะมีผลอย่างไรต่อระบบการเงินของไทย ซึ่งอาจแตกต่างจากประเทศอื่น เรื่องที่ 4 บทบาทและ
แนวทางในการกากับดูแลของ ธปท. ต่อการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ เหล่านี้ และเรื่องที่ 5 เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่ง จะขอใช้ เ รื่อ งของ Digital Currency ที่ ก าลัง อยู่ในความสนใจของประชาชนมาสะท้ อนการ
เปลี่ยนแปลงที่เราเห็น และปิดท้ายด้วยการปรับบทบาทและแนวทางในการกากับดูแลของ ธปท. ในเรื่องนี้
เรื่องที่ 1 – ใน 10 ปีที่ผ่านมา เราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระบบการเงินไทย
เมื่อดูสถิติของผู้เล่นประเภทต่าง ๆ ในภาคการเงิน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์
เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า สินทรัพย์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพิ่มขึ้นมาเกือบ 3 เท่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ 2.7 เท่า และมูลค่าตราสารหนี้ภาคเอกชน เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
บทบาทหรือ Footprint ของกลุ่ม Non-Bank ในระบบการเงินเพิ่มขึ้นมากใน 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งแนวโน้มนี้จะคงเห็น
มากขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้า
อีก เรื่องที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ ชัด คือ เรื่อง Digital โดย 10 ปีที่ แล้ว เราเห็น จานวนบัญชีที่ใช้
Mobile Banking เดิมอยู่ที่ 5 แสนบัญชี แต่ล่าสุด ณ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นเป็น 75 ล้านบัญชี จานวน
ธุรกรรม e-Payment เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ที่มีเพียง 17 ครั้งต่อคนต่อปี ล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น 251 ครั้งต่อคนต่อปี คิดเป็นถึง
15 เท่า นอกจากนี้ ตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนมาก คือ ปริมาณการโอนเงินผ่าน Internet
และ Mobile Banking จากเดิม 95 ล้านรายการต่อปี มาอยู่ที่ 9,610 ล้านรายการต่อปีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น
กว่า 100 เท่า
ตัวเลขเหล่านี้ สะท้อนว่า 10 ปีที่ ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้วเป็นจานวนไม่ น้อย ทั้ งในแง่ของ
บทบาทของ Non-Bank และที่ชัดคือบทบาทของ Digital ที่มากขึ้น
เรื่องที่ 2 – หน้าตาของระบบการเงินในอีก 10 ปีข้างหน้า จะเป็นอย่างไร
ต่างจากในอดีตทีผ่ ู้เล่นยังมีหน้าตาที่คล้ายกัน ในอนาคต ผู้เล่นใหม่จะมีหน้าตาไม่เหมือนเดิม โดยจะมาจาก
ทิศทางใหม่ ๆ เช่น ข้าม Jurisdiction หรือข้ามชาติเข้ามา หรือข้ามมาจาก Sector อื่น ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเงิน
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มาก่อน หรือ มาจาก Channel ใหม่ ๆ นอกจากนั้น อาจมีผเู้ ล่นใหม่ทมี่ ีลักษณะเป็น No Player คือ เป็นผู้เล่นที่ไม่มี
ตัวตนอยู่เลย ดังเช่นผู้เล่นในธุรกิจที่เกี่ยวกับ Decentralized Finance (DeFi) ที่เป็นการเชื่อมต่อกันโดยตรงโดยการ
ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Blockchain โดยไม่มีตัวกลาง ดังนัน้ การแข่งขันในอนาคตจะมาจากผูเ้ ล่นที่หลากหลาย
ยิ่งขึ้น จากทั้ง New Player และ No Player
อีกแนวโน้มที่เห็นได้ชัดเจน คือ เรื่อง Digital ที่ผู้บริโภคจะสามารถใช้และเข้าถึงบริการทางการเงินได้แบบไร้
ขอบเขต (Anywhere / Any time และบน Any Device) ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นเหมือนกันในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่
การใช้ข้อมูลที่เป็น Digital หรือ Digital Footprint จะมีมากขึ้น
นอกจากเรื่อง Digital ที่การเปลี่ยนแปลงมาแน่ และมาเร็วแล้ว จะมีอีกมิติหนึ่งที่ไม่ควรละเลย และจะ
ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อระบบเศรษฐกิจและการเงิน คือ กระแสของเรื่อง “Green” (ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม)
ซึ่งโลกข้างหน้าจะมีความ Green กว่าเดิมมาก
เมื่ อ ไม่ น านนี้ Inter-governmental Panel on Climate Change (IPCC) ได้ อ อกรายงานที่ มี เ นื้ อ หาที่
ค่อนข้างชัดและค่อนข้างแรงเกี่ยวกับ Scenarios ของ Climate Change และผลกระทบที่จะมีในวงกว้างต่อทุกสาขา
ธุรกิจและทุกประเทศในโลก รวมทั้งในเวทีการประชุมในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นขององค์กรระหว่างประเทศ ธนาคาร
กลางต่างประเทศ หรือธนาคารต่างประเทศ กระแสเรื่อง Green จะถูกหยิบยกและได้รับความสาคัญอย่างมาก
แม้ว่าผลกระทบโดยตรงจากเรื่อง Climate Change อาจยังไม่เห็นชัดเจนใน 10 ปีนี้ ตัวอย่างเช่น โลกที่จะ
ร้อนขึ้น 1.5 องศา ใน 20 -30 ปี หรือพื้นที่น้าแข็งในขั้วโลกเหนือช่วงเดือนกันยายนจะละลาย จนมีโอกาสหายเกือบไป
ทั้ ง หมดภายใน 40 ปี แต่ผ ลกระทบที่จ ะชัดเจนและมาเร็วยิ่งกว่า คือ ผลจากนโยบายในการรับ มือกับ Climate
Change ของประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้าของไทย กลุ่มประเทศที่เห็นชัดที่สุด คือ กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป ที่การ
บังคับใช้นโยบายเรื่องนี้จะเข้มข้น มาก อย่างเรื่อง Cross Border Adjustment Mechanism (CBAM) คือ การที่จะ
จัดเก็บภาษีเพื่อสะท้อนถึงต้นทุนด้าน Carbon ของสินค้าที่จะนาเข้าในประเทศ
ดังนั้น โลกข้างหน้า ไม่เพียงแต่จะต้องเจอกับกระแสของ Digital แต่ยังมีกระแสของเรื่อง Green ด้วย ซึ่งไม่
เฉพาะแต่ภาคธนาคารที่จะได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวรับมือกับกระแสเหล่านี้ แม้กระทั่งความร่วมมือในกลุ่ม
Asset Managers ต่างก็มุ่งสู่ Net Zero Initiatives แล้ว เป็นมูลค่ากว่าครึ่ง หนึ่งของ Asset under Management
(AUM) ทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ภาพใน 10 ปีข้างต้นนี้ จะ “เร็ว” และ “แรง” เนื่องจาก
1. การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด เห็นได้จากราคาของเทคโนโลยีที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น ต้นทุนของ
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ในปี 1996 hard-drive 1 gigabyte ราคาอยู่ที่ประมาณ 625 USD ผ่านมา 5 ปี ในปี 2000
ราคาอยู่ที่ 10 USD และปัจจุบัน อยู่ที่ประมาณ 2 cents เท่านั้น และต้นทุนของการประมวลผลก็ลดลงอย่างรวดเร็ว
ด้วยเช่นกัน เห็นได้จากบทความของ Samsung ที่ชี้ว่าการประมวลผลของ smartphones ทั่วไปในวันนี้ ถือว่าเร็วกว่า
Cray-2 Supercomputer เมื่อยุค 80 เกือบพันเท่า นอกจากนี้ การพัฒนาจากเครือข่าย 4G ไป 5G จะยิ่งทาให้
2

การเชื่อมต่อต่าง ๆ เร็วขึ้นมาก ซึ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมานั้น จะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันให้การเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นเร็ว และจะเร็วกว่าที่เราเห็นจากอดีตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ดังจะเห็นได้จาก adoption ของเทคโนโลยีใหม่ของ
ผู้บริโภคนั้นเกิดเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดด สะท้อนจากระยะเวลาในการหันมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สั้นลงเรื่อย ๆ
2. Platform ต่าง ๆ จะมีบทบาทมากขึ้น และจะเป็นผู้เล่นใหม่ที่เปลีย่ นแปลง Landscape และระบบการเงิน
อย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากการให้บริการในลักษณะที่เป็น Platform มีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะ Winner takes all
ของผู้เล่นรายใหญ่ ๆ เพียงไม่กี่ราย เพราะ Platform มีองค์ประกอบที่จะทาให้เกิด Network Effect ได้มาก คือ ยิ่งมี
คนมาเข้าร่วมในวงของ Platform ใดมากยิ่งขึ้น มูลค่าหรือประโยชน์ที่จะได้รับจาก Platform นั้นก็จะยิ่งมากขึ้น และ
จะทาให้ยิ่งมีลูกค้าใหม่ ๆ สนใจร่วมมากขึ้นไปอีก จึงทาให้มโี อกาสที่จะเห็นผู้เล่นน้อยรายที่เป็นรายใหญ่ ตัวอย่างเช่น
Messaging Application ที่เราใช้ ถ้าไม่มีผู้อื่นใช้กับเรา Application นั้นก็จะไม่มีประโยชน์ แต่หากมีคนเข้ามาใช้
เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลดีต่อผู้ใช้และ Platform มากยิ่งขึ้น
เมื่ อ มองควบคู่ กั บ การที่ มี ก ารน าเทคโนโลยี Artificial Intelligent (AI) มาใช้ ส าหรั บ การให้บ ริก ารบน
Platform เช่น Recommender System การที่ยิ่งมีคนใช้ Platform มากยิ่งขึ้น ข้อมูลจะยิ่งมากขึ้น ระบบ AI ก็จะ
แม่นยายิ่งขึ้นไปด้วย และจะเป็นอีกแรงผลักดันให้ Platform มีความน่าสนใจและมีบทบาทมากยิ่งขึ้น
Platform ถือเป็นการเพิ่มคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงมากในระบบการเงิน เนื่องจาก Platform เดิมที่มีผู้ใช้งานสูง
อยู่ก่อนหน้า สามารถเสนอสินค้าและบริการใหม่ ๆ ได้ง่ายมากและง่ายกว่าผ่านช่องทางของผู้ให้บริการแบบดั้งเดิม
ตั ว อย่ า งเช่ น YouTube ที่ เ ข้ า มาท าธุ ร กิ จ Music Streaming มี อั ต ราการเติบ โตที่ เ ร็ว ที่ สุ ดของธุ ร กิ จ นี้ สะท้ อน
ประโยชน์ในการใช้ฐานลูกค้าจากบริการด้านอื่น ๆ ของ YouTube มาเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจใหม่นี้ จนกระทั่ง
กลายมาเป็นคู่แข่งที่สาคัญของ Traditional Player ในอุตสาหกรรมนี้ Platform จึงเป็นอีกมิติที่คิดว่าจะเป็นแนวโน้ม
ที่สาคัญที่อยู่ในระบบการเงินในอนาคตข้างหน้า
เรื่องที่ 3 - แล้วการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและแรงนีี้ จะมีนัยและผลกระทบอย่างไรในบริบทของไทย
แนวโน้มต่าง ๆ ข้างต้น จะปรากฎให้เห็นได้ไม่แตกต่างกันทั่วโลก แต่เรื่องเหล่านี้จะมีพัฒนาการอย่างไรต่อไป
ส าหรับแต่ละประเทศแล้วอาจแตกต่างกัน ซึ่ง จากข้อมูลที่เ ราเห็นจากต่างประเทศที่ชัดเจนคือ Uptake หรือการ
เปลี่ ย นแปลงจะเกิ ด ขึ้ นเร็ว เมื่ อ การเปลี่ ยนแปลงนั้ นสามารถปิ ด Pain Point ส าคั ญ ได้ เห็ น ได้ จ ากตั ว อย่ างใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ที่มีผู้เล่นใหม่เช่น KaKao และประเทศอังกฤษที่มีผู้เล่นใหม่เช่น Monzo ที่ช่วยทา
ให้การเปิดบัญชีรวดเร็วและง่ายดายขึ้นมาก ซึ่งเป็น Pain Point สาคัญของคนในประเทศ จึงประสบความสาเร็จและ
สามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน ประเทศไนจีเรียมีการ Uptake การใช้ Cryptocurrency ที่
ค่อนข้างเร็ว เนื่องจากระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ ค่าเงิน เงินเฟ้อ และการโอนเงินระหว่างประเทศ มีปัญหามาก
ทาให้ประชาชนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่หันมาพึ่งพิง Cryptocurrency จึงเกิด Uptake ที่ค่อนข้างเร็ว
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ดัง นั้น ความเร็วของ Adoption และ Uptake ของสิ่ง ที่ ม าใหม่ ดูได้จ ากการตอบ Pain Point ของคนใน
ประเทศนั้น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในบริบทของไทยจะหน้าตาเป็นอย่างไร ต้องดู Pain Point สาคัญในระบบการเงิน
ของไทย
สาหรับไทย Pain Point ไม่ได้อยู่ที่ด้านระบบการชาระเงินในประเทศ เพราะปัจจุบันในไทยสามารถโอนเงิน
ผ่าน Mobile Banking ได้ค่อนข้างสะดวก การชาระเงินต่าง ๆ สามารถทาผ่านการ scan QR code ได้
ด้านเสถียรภาพระบบการเงินก็ไม่ได้เป็น Pain Point แบบกรณีของประเทศไนจีเรีย เพราะไทยมีเงินเฟ้อที่ไม่
สูง ค่าเงินค่อนข้างมีเสถียรภาพ ระบบการเงินก็มีเสถียรภาพ ความมั่นใจของคนที่มีต่อระบบสถาบันการเงินสูง ดังนั้น
Uptake ของ Cryptocurrency ที่จะมีการนามาใช้ “ในวงกว้าง” และรวดเร็วในลักษณะเดียวกันกับที่เห็นในประเทศ
ไนจีเรีย จึงไม่น่าเห็นในกรณีประเทศไทย
สิ่งที่เป็น Pain Point สาคัญของระบบการเงิน ไทย อยู่ที่การเข้าถึงสินเชื่อสาหรับรายย่อยและ SMEs โดย
ครัวเรือนร้อยละ 86 ยังมีหนี้กึ่งในระบบและนอกระบบ และร้อยละ 60 ของ SMEs ในไทย ยังไม่ใช้บริการสินเชื่อใน
ระบบสถาบันการเงิน (ธนาคารพาณิชย์และ SFIs) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงข้อจากัดต่าง ๆ ที่รายย่อยและ SMEs ยังมีใน
การที่จะเข้าถึงสินเชื่อ ทาให้เป็นโอกาสที่เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ จะเกิดการ Uptake ได้มากและมี
ศักยภาพที่จะโตและปรับเปลี่ยนได้เร็ว
อีก Pain Point หนึ่งคือ การโอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งต้นทุนไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นยังถือว่าสูง โดย
ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยในการโอนเงินไปต่างประเทศต่อมูลค่าการโอนของไทยอยู่ที่ 13.3% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่
6.5%
ที่กล่าวมา เป็นภาพทั้งในแนวโน้มที่น่าจะเห็นในโลก และจุดที่จะเห็น ระบบการเงินไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัย
เรื่องที่ 4 - แล้วบทบาทของ ธปท. จะเป็นอย่างไร
บทบาทและแนวทางของ ธปท. ที่จะรองรับและเอื้ออานวยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างราบรื่น มี 3 มิติ
สาคัญ ดังนี้
มิติที่ 1 More Open Data Data เป็น Resource ที่สาคัญมาก เมื่อปีที่แล้วทางการจีนประกาศว่านอกจาก
แรงงาน ทุน เทคโนโลยี ที่ดิน แล้ว Resource ที่สาคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกอย่าง คือ Data ดังนั้น จึงต้องทา
ให้เกิดการนา Data มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นเดียวกับ Resource อื่น รวมถึงการนา Digital Footprint
หรือข้อมูลที่เรา Generate จากการที่เราทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น e-Commerce Transaction มาช่วยให้การเข้าถึง
สินเชื่อง่ายขึ้น
นอกจากการใช้ Data ข้าม Platform ต่าง ๆ แล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งที่อาจใกล้ตัวมากขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดเร็วขึ้น คือ การใช้ Data ในแวดวงที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ แวดวงธนาคาร โดยมีโครงการที่ ธปท. กาลังดาเนินการ
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ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้การแลกเปลีย่ นข้อมูลที่ basic อย่าง Bank Statement ระหว่างสถาบันการเงินง่ายขึน้
ทาให้การขอสินเชื่อข้ามธนาคารสามารถทาได้สะดวกขึ้น เป็นต้น
มิติที่ 2 More Open Competition
คือการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่กว้างขึ้น ซึ่งมีหลายมิติ มิติแรกที่ขาดไม่ได้ คือ มิติของการเปิดกว้างให้ผู้
ให้บริการทางการเงินรายใหม่เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ต้องเปิดให้ผู้เล่นปัจจุบัน เช่น ธนาคารพาณิชย์
สามารถที่ จ ะปรับตัว เพื่อ ที่ จะแข่งขันกั บผู้เล่นใหม่ได้ ให้มี Level-Playing Field ในการแข่ง ขัน ดัง ที่ เ ราเห็นจาก
ตัวอย่างในต่างประเทศที่ธนาคารทาการควบรวม (Merger and Acquisition) หรือซื้อบริษัท FinTech ต่าง ๆ ไว้เพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับสาหรับการแข่งขันในอนาคต
อีกสิ่งหนึ่งที่ ธปท. ยอมรับว่าต้องปรับปรุง เพื่อให้เกิด การแข่งขันที่จะมี Player ใหม่และ Innovation ที่ต่อ
ยอดไปได้ คือ การปรับเรื่อง Sandbox ของ ธปท. ซึ่งที่ผ่านมาอาจยังไม่ยืดหยุ่นเท่าทีค่ วร โดยต่อไปจะต้องปรับปรุงให้
สามารถเอื้อต่อ More Open Competition ได้
มิติที่ 3 Open Infrastructure
สิ่งที่สาคัญ คือ เราจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่จะให้ผู้เล่นหลากหลาย ทั้งผู้เล่นปัจจุบันและผู้
เล่นใหม่ สามารถที่จะเข้ามาแข่งขัน บน Level-Playing Field และต่อยอดในเชิงนวัตกรรมได้
ตัวอย่างโครงการหนึ่งที่ ธปท. อยู่ร ะหว่างดาเนินการ คือ Central Web Service ที่ นาข้อมู ล invoice มา
รวบรวมไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงให้ SMEs ที่อยากจะขอสินเชื่อ Factoring สามารถเข้าถึงได้สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่ง
เป็นตัวอย่างของการที่ ธปท. ได้ทาโครงสร้างพื้นฐานที่ทั้ง Bank และ Non-Bank สามารถเข้ามาใช้ได้ เพื่อ ช่วยให้
SMEs เข้าถึง สินเชื่อ Factoring ได้ ซึ่ง การเข้าถึง สินเชื่อของ SMEs ถือ เป็นหนึ่ง ใน Pain Point ส าคัญ ของระบบ
การเงินไทย
อีก เรื่องหนึ่ง ที่ ส าคัญ ของ Open Infrastructure คือ Central Bank Digital Currency (CBDC) ที่ ถือเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญที่ ธปท. ต้องเตรียมไว้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะมาถึง
เรื่องที่ 5 – Digital Currency
ที่หยิบยกเรื่อง Digital Currency ด้วยเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจ และจะช่วยให้เห็นภาพทิศทางการ
พัฒนาที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งในมุมของการมีผู้เล่นรายใหม่ที่มาจาก Sector อื่น เช่น ผู้ให้บริการ
เทคโนโลยี (Tech Firms) และทาให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างกิจกรรมและผู้ให้บริการต่าง ๆ เริ่มไม่ชัดเจน สร้างความ
ท้าทายให้ทั้งหน่วยงานกากับดูแลและผู้เล่นเดิมในตลาด เช่น กรณีของ Decentralized Finance หรือ DeFi ซึ่งเป็น
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การให้บ ริก ารทางการเงินที่ ป ระยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยี Programmable Contract และ Blockchain ซึ่ง การตีความ
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่เกิดจาก Programmable Contract จะมีความท้าทายมากขึ้น
ตั้งแต่ช่วง 4-5 ปีที่แล้วที่ Cryptocurrency เริ่มเป็นที่รู้จัก ธปท. เห็นทั้งประโยชน์และความเสี่ยง โดยความ
เสี่ยงที่เห็น ได้แก่ (1) มูลค่าผันผวนสูง (2) มีความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (3) อาจถูกใช้เป็นช่องทางทาผิดกฎหมายหรือการ
ฟอกเงิ น และ (4) ความเสี่ ย งต่ อ การคุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร โดยผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอาจจะยั ง ไม่ เ ข้ า ใจความเสี่ ย งของ
Cryptocurrency อย่างไรก็ดี ธปท. เห็นถึงประโยชน์ เช่น เป็นเทคโนโลยีที่เปิดกว้าง เข้าถึงได้ง่าย สามารถนาไปต่อ
ยอดนวัตกรรมได้ดี ดังนั้น ธปท. จึงหาวิธีที่จะลดความเสี่ยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ให้ได้สูงสุด โดยได้จัดทา
โครงการ Central Bank Digital Currency (CBDC) ในรูป แบบ Wholesale ภายใต้ โ ครงการอินทนนท์ ในปี 2561
และในระยะต่อไป จะขยายผลไปสู่ก ารเตรียมทดลองใช้ส าหรับ ประชาชน (Retail CBDC) หลัง จากที่ ได้ จัด ท า
Consultation Paper เพื่อรับฟังความเห็นจาก Stakeholders ไปแล้ว
เหตุผลที่ ธปท. เดินหน้าเรื่อง CBDC เนื่องจากมีประโยชน์ใน 3 ด้าน ได้แก่
(1) เป็นทางเลือ กให้กับประชาชน เนื่องจากที่ ผ่านมา มีก ารออก Cryptocurrency โดยภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่องและหลากหลาย ทาให้มีประเด็นกังวลเรื่องความปลอดภัย เรื่องการเข้าถึง และการหวังผลกาไร ธปท. จึงมอง
ว่าประชาชนควรมีทางเลือกในการเข้าถึงเงินดิจทิ ัลทีไ่ ม่ได้แสวงหาผลกาไร และทาเพื่อส่วนรวม ปลอดภัย และสามารถ
เข้าถึงได้ โดยไม่เกิด Fragmentation ของ Cryptocurrency ทาให้การแลกเปลี่ยนไม่ สะดุด (2) ลดต้นทุน (3) เพิ่ม
โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะการทา Programmable Contract บน Digital Currency ได้
ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ในหลายเรื่องและช่วยให้ระบบการเงินสามารถรองรับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับ
ช่องทางอื่น ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เทียบกับเงินสด : CBDC สะดวกกว่าการใช้เงินสด จากการที่ CBDC สามารถส่งเงินทางไกลได้ และไม่ต้องขน
ย้ายเหมือนเงินสด ซึ่งมีต้นทุนมหาศาลในการบริหารจัดการ
เทียบกับ e-Money : แม้ e-Money จะมีความสะดวก แต่มีเอกชนทาหน้าที่เป็นตัวกลาง และยังต้องพึ่งพิง
เครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งทาให้โอกาสที่จะนาไปใช้งานในวงกว้างยังคงจากัดอยู่ ดังนั้น Retail CBDC น่าจะเป็นทางเลือกทีด่ ี
เทียบกับ e-Money
เที ย บกั บ PromptPay : แม้ PromptPay จะมี ก ารใช้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในปั จ จุ บั น แต่ ยั ง ขาด Feature
บางอย่าง เช่น Programmability หรือ ความสามารถในการกาหนดเงื่อนไขที่ จะนาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมทาง
การเงินอื่น ๆ ที่มีใน CBDC ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและธุรกิจในอนาคตได้มากกว่า
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เรื่อง Programmability เป็นหนึ่งในตัวอย่างของการสร้าง Infrastructure โดยบทบาทการสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในอนาคตจะอยู่กับภาคเอกชนเป็นหลัก ดังนั้น โจทย์สาคัญของ ธปท. จึงเป็นการสร้าง
และพัฒนา Infrastructure ที่จะรองรับเรื่องนวัตกรรมให้เกิดการต่อยอดได้
ตัวอย่างของนวัตกรรมที่สร้างบนพื้นฐานของ Programmability เช่น การสั่งสินค้าออนไลน์ที่สามารถตั้ง
เงื่อนไขให้ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปจนกว่าของจะมาถึง หรือถ้ามองในแง่ของนโยบาย ภาครัฐอาจสามารถกาหนดให้
การให้เ งินอุดหนุนประชาชนสามารถก าหนดเงื่อนไขได้ว่าจะนาไปใช้กับ สิ่ง ใดได้บ้าง เช่น กั บ สินค้าจ าเป็น หรือ
แม้กระทั่ง การระบุเงื่อนไขให้เงินหมุนได้เร็วขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น
นอกจากบริบทการปรับตัวด้าน Digital แล้ว เรื่อง “กระแสความยั่งยืน” โดยเฉพาะเรื่องของ Climate
Change จะมาเร็ว และ แรง เช่นกัน ภาคเอกชน ทั้งธุรกิจและสถาบันการเงินต้องรีบปรับตัว และ ธปท. เองในฐานะ
ผู้กากับดูแลภาคการเงินที่เป็นกลไกในการจัดสรรเงินทุนให้กับระบบเศรษฐกิจ จะเร่งสนับสนุนและผลักดันให้ทุกภาค
ส่วนพร้อมที่จะปรับตัวได้อย่างทันการณ์ โดย ธปท. จะสร้างระบบนิเวศเรื่องความยั่งยืน เพื่อสร้างแรงจูงใจที่ถูกต้อง
ให้กับธุรกิจและภาคการเงิน โดยมีองค์ประกอบสาคัญ อาทิ การเปิดเผยข้อมูล (disclosure) เพื่อให้มีข้อมูลในการ
ติดตามและประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อม และการนิยามการเงินสีเขียว (green taxonomy) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
“ท้ า ยนี้ ในการก้ า วเข้ า สู่ โ ลกอนาคต จะเห็ น ว่ า ระบบการเงิ น จะต้ อ งเผชิ ญ ความเปลี่ ย นแปลง
หลาย ๆ อย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภารกิจและพันธกิจของ ธปท. ที่จะยังมุ่งรักษาเสถียรภาพของระบบ
การชาระเงิน ระบบสถาบันการเงิน และเสถียรภาพราคาต่อไป”
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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