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บท

ความตอนนี้เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากคราวก่อนที่ผมเคย
กล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้านการเงิน หรือ Fintech (Financial Technology) ซึ่งเป็นแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนา
ต่อยอดจากมาตรฐานการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงิน
ทีส่ ามารถสร้างความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูใ้ ช้งานจนกระทัง่ น�ำมาพัฒนา
ให้เกิดเป็นบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะส�ำหรับประเทศไทย
เอง
ก่อนหน้านี้ภาครัฐจับมือกับธนาคารของรัฐ และธนาคาร
พาณิชย์พัฒนาระบบการผูกโยงข้อมูลบัญชีการเงินการธนาคารกับ
ข้อมูลอ้างอิงบุคคล นิติบุคคล ในชื่อ PromptPay ซึ่งก็เป็นเรือธงของ
นโยบายการส่งเสริมการท�ำธุรกรรมด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มมี
การให้บริการในหลายๆ กิจกรรม แต่อตั ราการใช้บริการของประชาชน
ในช่วงแรกก็ยังเติบโตอย่างช้าๆ อันเนื่องมาจากประเด็นของความ
เชื่อมั่น ซึ่งรัฐเองก็กระตุ้นให้เกิดการสมัครใช้งาน PromptPay ด้วย
การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และเมื่อเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น PromptPay จึงเข้ามาเป็นหนึ่งใน
ช่องทางการท�ำธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชน
เลือกใช้บริการเพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง แม้จะมีขอ้ ผิดพลาดอยูบ่ า้ ง
แต่รัฐก็เร่งแก้ไขปัญหาในการใช้บริการอย่างเร่งด่วนจนกลับเข้าสู่
สภาวะการให้บริการปกติได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามความสะดวกในการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์กย็ งั ขึน้ อยูก่ บั เครือ่ งมือ และอุปกรณ์เป็นหลัก โดย
ปัจจุบันทั้งธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ได้พัฒนา Mobile
Application ส�ำหรับ Electronic Banking เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ในการท�ำธุรกรรม ซึง่ ก็แข่งขันกันในเชิงความสะดวก และง่ายในการ
ใช้บริการ ส�ำหรับการโอน จ่าย ช�ำระค่าสินค้า และบริการ ขั้นตอน
การเข้าถึง และระบุบัญชีปลายทางยังค่อนข้างยุ่งยาก และอาจเกิด
ข้อผิดพลาดในการระบุหมายเลขบัญชี จ�ำนวนเงิน จึงมีแนวคิดในการ
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ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ
สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำ�ปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สร้างสัญลักษณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เทคโนโลยีทอี่ ปุ กรณ์สอื่ สาร
แบบพกพา (Mobile Device) รองรับ นัน่ คือ QR Code โดยผูใ้ ช้บริการ
แค่ทำ� การสแกน QR Code ของผูใ้ ห้บริการผ่าน Mobile Application
ของธนาคารที่ผู้ใช้ผูกบัญชีไว้ จากนั้นระบบจะท�ำการอ่านข้อมูลจาก
QR Code และท�ำการเชื่อมโยงไปยังส่วนการท�ำธุรกรรมเพื่อด�ำเนิน
การโอน จ่าย ค่าสินค้า และบริการ ได้อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้ไม่ต้อง
ระบุข้อมูลหมายเลขบัญชีปลายทาง และจ�ำนวนเงินด้วยตนเอง ลด
ขั้นตอนในการใช้บริการ มีความถูกต้องแม่นย�ำ สะดวกรวดเร็ว โดย
เราจะเรียกบริการลักษณะนี้ว่า QR Payment ท�ำให้ทุกวันนี้เราจะ
พบเห็น QR Payment อยู่ได้ทั่วไปทั้ง ห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่ง
ตามตลาดนัดต่างๆ จนมีการคาดการณ์วา่ จ�ำนวนธุรกรรมทีใ่ ช้เงินสด
จะลดลงจาก 90% ในปัจจุบนั สูร่ ะดับ 50% ภายใน 2 ปี นับว่าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือการใช้
มาตรฐาน QR Code เพื่อการช�ำระเงินอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่
30 สิงหาคม 2560 เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของระบบการเงิน
ไทย ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ
● QR Payment จะเป็นเครือ
่ งมือส�ำคัญในการช�ำระเงินของ
ร้านค้า ทั้งที่ส่วนหน้าร้าน และ Online ในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มความ
สะดวกในการให้บริการของร้านค้า ลดการใช้เงินสด และไม่ต้อง
ติดตั้งเครื่องรับช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
● มี ม าตรฐาน QR Code ที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ที่
สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
● QR Payment เจาะกลุ่มตลาดกลาง และตลาดล่าง เพื่อ
เพิ่มความเข้าถึงบริการทางการเงิน และก่อให้เกิดการใช้งานอย่าง
แพร่หลาย
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QR Code ส�ำหรับ Payment นั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใน
การช�ำระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้า โดยได้รับความนิยมใน
หลายประเทศ อาทิ จีน และอินเดีย ส�ำหรับในประเทศไทย ได้มีการ
พัฒนาให้เชื่อมต่อกับบัตรเครดิต และเดบิต รวมทั้งบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหรือ e-Wallet ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคอย่าง
มาก แต่ปัญหาส�ำคัญก็คือ ท�ำอย่างไรไม่ให้ผู้บริโภคสับสน แล้วต้อง
มี QR Code เดียว รองรับการใช้งานได้ทกุ ธนาคาร รวมถึงการใช้บตั ร
เดบิต บัตรเครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี e-Wallet และรองรับ
การช�ำระเงินจากต่างประเทศเบื้องต้นรูปแบบการใช้ QR Code ใน
ไทยมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ
1. แบบ Static: QR Code จะไม่เปลี่ยนแปลง ร้านค้า
สามารถพิมพ์ และติดไว้ทรี่ า้ นได้ตลอด จนกว่าข้อมูลการช�ำระเงินจะ
เปลี่ยนไป โดยลูกค้าเป็นผู้ใส่จ�ำนวนเงินที่ต้องการจะช�ำระเอง

รวมถึงในกรณีที่มีการยืนยันการช�ำระ/โอน จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีความ
ปลอดภัย
การพัฒนามาตรฐาน QR Code ท�ำเพือ่ รองรับการรับเงินจาก
บัญชีธนาคาร และ e-Wallet โดยตรง ด้วยการส่งข้อมูลการช�ำระเงิน
ผ่านระบบ PromptPay ที่ออกแบบมาให้รองรับการโอนเงินระหว่าง
ธนาคารด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ต�่ำ ผ่านข้อมูล ID ในการเชื่อมโยง
ระบุตัวตนในรูปแบบต่างๆ เช่น เลขประจ�ำตัวประชาชน เลขทะเบียน
นิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมถึงหมายเลข e-Wallet

บริการ
2. แบบ Dynamic: QR Code จะเปลี่ยนในทุกรายการ
เช่ น ในร้ า นมี สิ น ค้ า ที่ ห ลากหลาย และราคาแตกต่ า งกั น ไป
กรณีนี้ ลูกค้าไม่จำ� เป็นต้องใส่จำ� นวนเงิน แต่รา้ นค้าสามารถสร้าง QR
Code จาก Application ได้หลายอัน โดยก�ำหนดราคาของสินค้า
แต่ละรายการ

ขั้นตอนการใช้บริการ QR Payment เพื่อช�ำระสินค้า และ

1) สอบถามข้อมูลจากธนาคาร หรือผู้ให้บริการช�ำระเงิน
ว่ามี Mobile Application หรือไม่ หากมีก็สามารถ Download เพื่อ
ติดตั้งและเปิดใช้งาน
2) เมือ่ ต้องการจะช�ำระค่าสินค่า และบริการ ให้เปิด Mobile
Application ของผู้ให้บริการช�ำระเงิน เพื่อสแกน QR Code ของ
ร้านค้า และเลือกวิธกี ารจ่ายเงิน ระบุจำ� นวนเงิน (หรือตรวจสอบข้อมูล
ที่ได้จากการสแกน QR Code) และยืนยันการช�ำระ
3) ระบบจะส่งการแจ้งเตือน หรือ SMS ว่าตัดเงินจากบัญชี
แล้ว ในฝั่งของร้านค้าก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบของผู้ให้
บริการ
4) การคิดค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย แต่
ส่วนใหญ่มกั จะไม่มคี า่ ธรรมเนียม หรือค่าธรรมเนียมต�ำ่ มากตามอัตรา
ของบริการพร้อมเพย์
ข้อมูลอ้างอิง:

ในส่วนของความปลอดภัยนัน้ การช�ำระหรือโอนเงินด้วย QR
Code มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีการตรวจสอบเป็น
ประจ�ำ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั ไม่ตอ้ งพกเงินสดหรือมอบบัตรเดบิต/เครดิต
หรือข้อมูลของบัตรเดบิต/เครดิตให้กบั ทางร้านค้าโดยตรง และในการ
ใช้ Mobile Application ผู้ใช้ต้องท�ำการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน
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