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บท
ความตอนน้ีเป็นเน้ือหาต่อเน่ืองจากคราวก่อนที่ผมเคย

กล่าวถึงเทคโนโลยีทางด้านการเงิน หรือ Fintech (Finan-

cial Technology) ซึ่งเป็นแนวคิด และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนา 

ต่อยอดจากมาตรฐานการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการเงิน

ทีส่ามารถสร้างความน่าเชือ่ถือให้กับผู้ใช้งานจนกระทัง่น�ามาพฒันา

ให้เกิดเป็นบริการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะส�าหรับประเทศไทย

เอง 

ก่อนหน้าน้ีภาครัฐจับมือกับธนาคารของรัฐ และธนาคาร

พาณิชย์พัฒนาระบบการผูกโยงข้อมูลบัญชีการเงินการธนาคารกับ

ข้อมูลอ้างอิงบุคคล นิติบุคคล ในชื่อ PromptPay ซึ่งก็เป็นเรือธงของ

นโยบายการส่งเสริมการท�าธุรกรรมด้วยเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยเริ่มมี

การให้บริการในหลายๆ กจิกรรม แต่อตัราการใช้บรกิารของประชาชน

ในช่วงแรกก็ยังเติบโตอย่างช้าๆ อันเนื่องมาจากประเด็นของความ

เช่ือมั่น ซึ่งรัฐเองก็กระตุ้นให้เกิดการสมัครใช้งาน PromptPay ด้วย

การคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

และเมื่อเริ่มมีการใช้งานมากขึ้น PromptPay จึงเข้ามาเป็นหนึ่งใน

ช่องทางการท�าธุรกรรมทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีประชาชน

เลอืกใช้บริการเพิม่มากขึน้อย่างต่อเนือ่ง แม้จะมข้ีอผดิพลาดอยูบ้่าง

แต่รัฐก็เร่งแก้ไขปัญหาในการใช้บริการอย่างเร่งด่วนจนกลับเข้าสู่

สภาวะการให้บริการปกติได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตามความสะดวกในการท�าธุรกรรมทางการเงิน

แบบอเิลก็ทรอนิกส์กย็งัขึน้อยู่กับเครือ่งมอื และอปุกรณ์เป็นหลกั โดย

ปัจจุบันทั้งธนาคารของรัฐ และธนาคารพาณิชย์ได้พัฒนา Mobile 

Application ส�าหรับ Electronic Banking เพื่ออ�านวยความสะดวก

ในการท�าธรุกรรม ซึง่กแ็ข่งขนักนัในเชงิความสะดวก และง่ายในการ

ใช้บริการ ส�าหรับการโอน จ่าย ช�าระค่าสินค้า และบริการ ขั้นตอน

การเข้าถึง และระบุบัญชีปลายทางยังค่อนข้างยุ่งยาก และอาจเกิด

ข้อผดิพลาดในการระบหุมายเลขบญัช ีจ�านวนเงนิ จงึมแีนวคดิในการ

สร้างสญัลกัษณ์ทางอเิลก็ทรอนกิส์โดยใช้เทคโนโลยทีีอ่ปุกรณ์สือ่สาร

แบบพกพา (Mobile Device) รองรบั นัน่คอื QR Code โดยผูใ้ช้บรกิาร

แค่ท�าการสแกน QR Code ของผู้ให้บรกิารผ่าน Mobile Application 

ของธนาคารที่ผู้ใช้ผูกบัญชีไว้ จากนั้นระบบจะท�าการอ่านข้อมูลจาก 

QR Code และท�าการเชื่อมโยงไปยังส่วนการท�าธุรกรรมเพื่อด�าเนิน

การโอน จ่าย ค่าสินค้า และบริการ ได้อย่างถูกต้องโดยผู้ใช้ไม่ต้อง

ระบุข้อมูลหมายเลขบัญชีปลายทาง และจ�านวนเงินด้วยตนเอง ลด

ขั้นตอนในการใช้บริการ มีความถูกต้องแม่นย�า สะดวกรวดเร็ว โดย

เราจะเรียกบริการลักษณะนี้ว่า QR Payment ท�าให้ทุกวันนี้เราจะ

พบเห็น QR Payment อยู่ได้ทั่วไปทั้ง ห้างสรรพสินค้าหรือแม้กระทั่ง

ตามตลาดนดัต่างๆ จนมกีารคาดการณ์ว่าจ�านวนธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสด

จะลดลงจาก 90% ในปัจจบุนั สูร่ะดบั 50% ภายใน 2 ปี นบัว่าเป็นการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศความร่วมมือการใช้

มาตรฐาน QR Code เพื่อการช�าระเงินอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 

30 สิงหาคม 2560 เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของระบบการเงิน

ไทย ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก คือ

●  QR Payment จะเป็นเครือ่งมอืส�าคัญในการช�าระเงนิของ

ร้านค้า ทั้งที่ส่วนหน้าร้าน และ Online ในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มความ

สะดวกในการให้บริการของร้านค้า ลดการใช้เงินสด และไม่ต้อง 

ติดตั้งเครื่องรับช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

●  มีมาตรฐาน QR Code ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่

สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

●  QR Payment เจาะกลุ่มตลาดกลาง และตลาดล่าง เพื่อ

เพิ่มความเข้าถึงบริการทางการเงิน และก่อให้เกิดการใช้งานอย่าง

แพร่หลาย

วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

QR Paymentทำ�คว�มรู้จักกับ
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QR Code ส�าหรับ Payment นั้น ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ใน

การช�าระเงินค่าสินค้าหรือบริการจากร้านค้า โดยได้รับความนิยมใน

หลายประเทศ อาทิ จีน และอินเดีย ส�าหรับในประเทศไทย ได้มีการ

พัฒนาให้เชื่อมต่อกับบัตรเครดิต และเดบิต รวมทั้งบัญชีเงินฝาก

ธนาคารหรือ e-Wallet ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคอย่าง

มาก แต่ปัญหาส�าคัญก็คือ ท�าอย่างไรไม่ให้ผู้บริโภคสับสน แล้วต้อง

ม ีQR Code เดยีว รองรบัการใช้งานได้ทกุธนาคาร รวมถงึการใช้บตัร

เดบิต บัตรเครดิต บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี e-Wallet และรองรับ

การช�าระเงินจากต่างประเทศเบื้องต้นรูปแบบการใช้ QR Code ใน

ไทยมีด้วยกัน 2 รูปแบบคือ

1.  แบบ Static: QR Code จะไม่เปล่ียนแปลง ร้านค้า

สามารถพมิพ์ และตดิไว้ทีร้่านได้ตลอด จนกว่าข้อมลูการช�าระเงินจะ

เปลี่ยนไป โดยลูกค้าเป็นผู้ใส่จ�านวนเงินที่ต้องการจะช�าระเอง

2.  แบบ Dynamic: QR Code จะเปลี่ยนในทุกรายการ 

เช ่น ในร ้านมีสินค้าที่หลากหลาย และราคาแตกต่างกันไป  

กรณนีี ้ลกูค้าไม่จ�าเป็นต้องใส่จ�านวนเงนิ แต่ร้านค้าสามารถสร้าง QR 

Code จาก Application ได้หลายอัน โดยก�าหนดราคาของสินค้า

แต่ละรายการ

ในส่วนของความปลอดภยันัน้ การช�าระหรอืโอนเงนิด้วย QR 

Code มคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และมกีารตรวจสอบเป็น

ประจ�า นอกจากนี ้ผูใ้ช้ยงัไม่ต้องพกเงนิสดหรอืมอบบตัรเดบติ/เครดติ 

หรอืข้อมลูของบตัรเดบติ/เครดติให้กับทางร้านค้าโดยตรง และในการ

ใช้ Mobile Application ผู้ใช้ต้องท�าการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน ต่อฉบับหน้าอ่าน

รวมถึงในกรณีที่มีการยืนยันการช�าระ/โอน จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีความ

ปลอดภัย

การพฒันามาตรฐาน QR Code ท�าเพือ่รองรบัการรบัเงนิจาก 

บัญชีธนาคาร และ e-Wallet โดยตรง ด้วยการส่งข้อมูลการช�าระเงิน

ผ่านระบบ PromptPay ที่ออกแบบมาให้รองรับการโอนเงินระหว่าง

ธนาคารด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ต�่า ผ่านข้อมูล ID ในการเชื่อมโยง

ระบุตัวตนในรูปแบบต่างๆ เช่น เลขประจ�าตัวประชาชน เลขทะเบียน

นิติบุคคล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รวมถึงหมายเลข e-Wallet 

ขั้นตอนการใช้บริการ QR Payment เพื่อช�าระสินค้า และ

บริการ

1)  สอบถามข้อมูลจากธนาคาร หรือผู้ให้บริการช�าระเงิน 

ว่ามี Mobile Application หรือไม่ หากมีก็สามารถ Download เพื่อ

ติดตั้งและเปิดใช้งาน

2)  เมือ่ต้องการจะช�าระค่าสนิค่า และบรกิาร ให้เปิด Mobile 

Application ของผู้ให้บริการช�าระเงิน เพื่อสแกน QR Code ของ 

ร้านค้า และเลอืกวธิกีารจ่ายเงนิ ระบจุ�านวนเงนิ (หรอืตรวจสอบข้อมูล

ที่ได้จากการสแกน QR Code) และยืนยันการช�าระ

3)  ระบบจะส่งการแจ้งเตือน หรือ SMS ว่าตัดเงินจากบัญชี

แล้ว ในฝั่งของร้านค้าก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระบบของผู้ให้

บริการ

4)  การคิดค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย แต่

ส่วนใหญ่มกัจะไม่มค่ีาธรรมเนยีม หรอืค่าธรรมเนยีมต�า่มากตามอตัรา

ของบริการพร้อมเพย์

ข้อมูลอ้างอิง:

www.tba.or.th (สมาคมธนาคารไทย : THE THAI BANKERS  

ASSOCIATION)

www.scbeic.com

www.esithoughtlab.com


