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สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากขึ้น ผู้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจการเงินจึงต้องแสวงหาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ ที่ช่วยให้
ประเมินภาพเศรษฐกิจได้อย่างทันกาลควบคูไ่ ปกับการติดตามภาวะเศรษฐกิจจากแหล่งข้อมูลแบบดั้งเดิมที่มีอยู่
ข้อมูลธุรกรรมการชาระเงินก็เป็น หนึ่งในข้อมูลระดับจุลภาคและเป็นข้อมูลเร็ว ที่ได้รับความสนใจในการศึกษา
พัฒนาเครื่องชี้สาหรับติดตามและประเมินภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลการชาระเงินทีน่ ามาศึกษาครั้งนี้ คือ ข้อมูลธุรกรรมการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ
(Bulk Payment) จากลูกค้าของสถาบันการเงินหนึ่งโอนไปยังลูกค้าของอีกสถาบันการเงินหนึ่ง (เช่น การโอน
เงินเดือน เงินปันผล ฯ) หรือการเรียกเก็บเงินของลูกค้าสถาบันการเงินหนึ่งจากลูกค้าของอีกสถาบันการเงิน
หนึ่งที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีแล้ว (เช่น การหักค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ฯ) ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ได้รับข้อมูลชุดนี้จาก บริษัท เนชั่ลแนล ไอทีเอ็ มเอ๊กซ์ จากัด (NITMX) มีความถี่เป็นรายวัน และได้รับทุกวัน
ต่อเนื่องมาเกือบ 10 ปี โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษามีการปกปิดตัวตนทั้งหมด ทั้งหมายเลขบัญชีและชื่อธนาคารที่
ให้บริการ
ข้อมูลชุดนี้มีการจาแนกวัตถุประสงค์การโอนเงิน ไว้ถึง 10 หมวด ที่สาคัญ ได้แก่ การชาระค่าสินค้า
และบริการ การจ่ายเงินเดือน การจ่ายสวัสดิการภาครัฐ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น วัตถุประสงค์ที่สนใจนามา
ศึกษาเพื่อ ติ ด ตามภาวะรายได้ ของภาคแรงงาน คือ การโอนจ่า ยเงิน เดือน ซึ่งเป็นบริการการโอนเงินที่
นายจ้างนิยมใช้เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างบริษัทตนเอง เนื่องจากสามารถกาหนดวัน เวลา และจานวนเงินที่
จะโอนล่วงหน้าได้ โดยมีจานวนธุรกรรมการโอนเงินในหมวดนี้มากกว่า 5 แสนรายการต่อเดือน
แม้ จ ะยั ง มี ข้ อ จ ากั ด ที่ มี เ พี ย งข้ อ มู ล การโอนเงิ น เดื อ นระหว่ า งธนาคาร ซึ่ ง มี สั ด ส่ ว นเพี ย ง 6.5%
ของมูลค่าการโอนเงินเดือนผ่าน Bulk Payment ทั้งหมด (รวมการโอนเงินทั้งภายในธนาคารเดียวกันและ
ระหว่างธนาคาร) แต่ผลการศึกษาก็พบข้อเท็จจริงหลายประการที่ทาให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนี้สามารถสะท้อน
รายได้แรงงานในระบบของบริษัทต่างชาติและบริษัทไทยขนาดใหญ่ ได้ อาทิ ข้อมูลบัญชีผู้โอนเงิน (หรือ
“บัญชีนายจ้าง”) และบัญชีผู้รับโอน (หรือ “บัญชีลูกจ้าง”) กระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯ เขตอุตสาหกรรม
ตะวันออก และตามจังหวัดหัวเมือง ซึ่งสอดคล้องกับการกระจุกตัวของสถานที่ตั้งบริษัทหรือโรงงานขนาดใหญ่
ของไทย จานวนบัญชีลูกจ้างกว่า 84% รับโอนเงินเดือนจากบัญชีนายจ้างรายใหญ่ (บัญชีนายจ้างที่มีการโอน
ให้บัญชีลูกจ้างเกิน 200 ราย) จานวนบัญชีลูกจ้างที่รับโอนจากบัญชีนายจ้างที่อยู่กับธนาคารต่างชาติมีสัดส่วน
30-50%
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จากข้อเท็จจริงที่พบ จึงได้นาข้อมูลการโอนเงินเดือนมาจัดทาเครื่องชี้สะท้อนรายได้การจ้า งงาน
หรือ Employment Revenue Index (ERI) ซึ่งประยุกต์วิธีการคานวณจากงานศึกษาของธนาคารกลาง
ประเทศอินเดีย และปรับให้เข้ากับบริบทของไทย โดยกาหนดให้จานวนผู้รับโอนเงินเดือนแทนจานวนแรงงาน
และค่ามัธ ยฐานของมูล ค่า การโอนแทนเงิน เดื อนที่ ได้รั บ พบว่าสามารถนามาใช้ติดตามภาวะรายได้ จ าก
การจ้างงานได้ โดยบ่งชี้ถึงจานวนแรงงานและรายได้ของแรงงานเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่งเทียบกับช่วง
12 เดือนที่ผ่านมา
การเคลื่อนไหวของดัชนี ERI รายเดือนจะผันผวนตามฤดูกาลการจ่ายโบนัส โดยดัชนีปรับตัวสูงขึ้นมาก
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และปรับตัวเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระทบต่อการปรับเงินเดือน เช่น ในช่วงปี
2555 ที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้มีการปรับฐานเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่าเป็น 15,000 บาท ทาให้ดัชนี
เพิ่มขึ้นมากในช่วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ ดัช นี ERI ยั ง ช่ว ยสะท้อนให้เ ห็น ถึง พลวัต การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ า งตลาดแรงงาน
ที่เปลี่ยนจากการจ้างงานในกลุ่มผู้สูงวัยที่มีเงินเดือนสูง ไปสู่การจ้างงานในกลุ่มวัยเริ่มทางานที่มีเงินเดือน
ต่ากว่าได้ โดยบัญชีกลุ่มผู้เริ่มทางานที่ยังมีเงินเดือนต่าจะเข้ามาแทนที่บัญชีของกลุ่มรายได้สูงที่ถูกขจัดออกไป
เมื่อเกษียณอายุและไม่ได้รับเงินเดือนแล้ว
การศึ ก ษาต่ อ ยอดไปถึ ง การทดลองน าดั ช นี ERI ไปใช้ ค าดการณ์ ก ารอุ ป โภคบริ โ ภคภาคเอกชน
(Real Private Consumption Expenditure: RPCE) เนื่องจากเชื่อว่า เมื่อแรงงานมี รายได้เพิ่มขึ้น ก็น่าจะ
น าไปจั บ จ่ ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ผลการทดสอบทางสถิติ ชี้ใ ห้เ ห็น ว่า ดัชนี ERI สามารถชี้น าการบริโภคได้
6 เดือนหรือ 2 ไตรมาส โดยการนาไปใช้งานยังอยู่ระหว่างการติดตามผล อย่างไรก็ดี นอกจากปัจจัยด้าน
รายได้แล้ว การบริโภคภาคเอกชนยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น รายได้จากแหล่งอื่น (เงินปันผล ดอกเบี้ย
เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ ฯ) การเข้าถึงสินเชื่อ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เป็นต้น
โดยสรุ ป ข้อมูลการโอนเงิ น เดื อนสามารถน าไปใช้ ติด ตามภาวะรายได้แ รงงานได้ แต่ยัง คงมี
ข้อจากัดเรื่องความครอบคลุมที่มีเฉพาะธุรกรรมการโอนเงินระหว่างธนาคาร อย่างไรก็ดี ดัชนี ERI น่าจะ
เป็นประโยชน์ในแง่ของการเป็นเครื่องชี้ทางเลือกเพื่อประกอบการวิเคราะห์ ทั้งนี้ หากในอนาคตสามารถ
ขยายขอบเขตความครอบคลุม ข้อมูลถึงการโอนเงินภายในธนาคารเดียวกัน ได้ ก็จะทาให้การศึกษามีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และใช้ติดตามภาวะภาคแรงงานได้แม่นยายิ่งขึ้น
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ภาพประกอบ

รูปบน ที่มา: NITMX และประมวลผลโดยผู้วิจัย
รูปล่าง ที่มา: สศช. NITMX และคานวณโดยผู้วิจัย
ผู้สนใจสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/Articles/Doc_Lib_statisticsHorizon/Bulk.pdf

-------------------------------------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซึง่ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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