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บทคัดยอ
ระบบพรอมเพย เปนบริการโอนเงินและรับเงินทางเลือกใหมในการธุรกรรมทางการเงิน โดยใชหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่แทนที่บัญชีเงินฝากธนาคาร อาทิ การโอนเงินเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการในชีวิตประจําวัน
การจายสวัสดิการของภาครัฐ รวมถึงการคืนเงินภาษีแกประชาชน โดยเปดการลงทะเบียนใชระบบนี้ผานธนาคารตางๆ เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และลูกคานิติบุคคลสามารถสมัครไดตั้งแตวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป ระบบนี้
เปนแนวคิดในการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ โดยระบบการชําระเงิน
จะเปนการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับหมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ของประชาชน อันจะทําใหการ
ชําระเงินและการโอนเงินเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากขึน้ แตระบบนีอ้ าจสงผลกระทบดานภาระหนีค้ รัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้
และสงผลกระทบตอการออม ดังนั้น ผูเขียนจึงใครขอเสนอการนําระบบพรอมออมมาใชรวมกับระบบพรอมเพย จะชวยให
ผูบ ริโภคเกิดการออมขึน้ เมือ่ มีการใชจา ย และระบบพรอมออมจะชวยใหผบู ริโภคมีวนิ ยั และความรอบคอบในการใชจา ยใหมากขึน้
คําสําคัญ: พรอมเพย เศรษฐกิจดิจิทัล พรอมออม กองทุนการออมแหงชาติ ระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
Abstract
Prompt Pay is a new payment system that uses ID-chip card number (Smart Card) or mobile phone
number for convenient payment of any goods or services when making a transaction. It also enables a
payment from Welfare State and tax redeem. This policy supports the digital economy as stated in the
National e-Payment policy. The payment system is tied with a savings account with ID-chip card or mobile
phone number that will make a convenient and rapid payment and transfer system. However, this payment
system may have an impact on household debt increase and savings decrease. So, the Prompt Saving system
is proposed to be used along with the Prompt Pay system, and that will let consumers save more money
anytime when a purchase is made, and the Prompt Saving system also helps consumers to have more
discipline and prudence on expenditure.
Keywords: Prompt Pay, Digital Economy, Prompt Saving, National Saving Fund, National e-Payment
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บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยไดมีการนําระบบบริการโอนเงิน
และรั บ เงิ น ทางเลื อ กใหม ห รื อ ที่ เรี ย กว า ระบบพร อ มเพย
(prompt pay) มาใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 และจะ
เริ่มมีการใชอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2560 โดยระบบนี้
จะชวยทําใหประชาชนสามารถรับเงินและโอนเงินในการ
ใชจายดานตางๆ ในชีวิตประจําวันไดดวยความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งจะเปนการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารเขา
กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
ทําใหการชําระเงินเพียงแตแจงหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
หรือยืน่ บัตรประชาชนเทานัน้ นอกจากนี้ ในอนาคตประชาชน
ที่ไดรับสวัสดิการจากภาครัฐในหลากหลายประเภท ไมวาจะ
เปนเบีย้ ชราภาพ เงินคืนจากระบบประกันสังคมในดานตางๆ
รวมถึงการคืนเงินภาษีสามารถทําไดโดยงาย รวดเร็วและ
ชวยลดความเสี่ยงในการถือเงินสดที่อาจสูญหาย รวมถึงลด
ภาระและตนทุนในการบริหารจัดการและพิมพธนบัตรของ
ประเทศลงเปนจํานวนมาก พรอมเพย จึงเปรียบเสมือนเปน
บริการทางเลือกใหมใหประชาชน ภาคธุรกิจ และหนวยงานตางๆ ทั้งรัฐและเอกชนสามารถนําไปใชในการโอนเงินและ
รับเงิน และถือวาเปนบริการเพิ่มจากการโอนเงินแบบเดิม ที่
ใหประชาชนสามารถเลือกใชไดและเกิดความสะดวกมากขึ้น
เนื่องจากระบบพรอมเพยจะใชหมายเลขประจําตัวประชาชน
หรือหมายเลขโทรศัพทเคลือ่ นทีข่ องผูร บั เงินแทนในการชําระ
เงินหรือรับเงิน ซึง่ ทําใหเกิดความสะดวกและงายตอการจดจํา
มากกวาแบบเดิมทีใ่ ชหลายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร และเปน
ทางเลือกใหกับประชาชนที่มีการโอนเงินสมําเสมอ เนื่องจาก
จะไดรับประโยชนจากคาธรรมเนียมที่ถูกลงมากดวย โดย
เฉพาะการโอนเงินครั้งละไมเกิน 5,000 บาท จะไมตองเสีย
คาธรรมเนียมใดๆ ไมวาจะโอนไปยังธนาคารใดในประเทศ
ถาโอนจํานวนมาก จะมีคา ธรรมเนียมเรียกเก็บไมเกิน 10 บาท
ตอรายการ ดังนี้ มูลคาการโอนมากกวา 5,000-30,000 บาท
เสียคาธรรมเนียมไมเกิน 2 บาท มากกวา 30,000-100,000 บาท
เสียคาธรรมเนียมไมเกิน 5 บาท และมากกวา 100,000 บาท
ถึงวงเงินสูงสุดของแตละธนาคาร เสียคาธรรมเนียมไมเกิน
10 บาท รายละเอียดดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 อัตราคาธรรมเนียมพรอมเพย
ที่มา: It 24 Hrs (2016)

ภาพที่ 2 รูปแบบการผูกบัญชีลกั ษณะตางๆ ของระบบพรอมเพย
ที่มา: Bank of Thailand (n.d.)
จากภาพที่ 2 เปนตัวอยางอธิบายรูปแบบการผูกบัญชี
ลักษณะตางๆ ของระบบพรอมเพย โดย นาย ก. สามารถนํา
หมายเลขบัตรประชาชนและหรือหมายเลขโทรศัพทเคลือ่ นที่
ผูกเขากับบัญชีธนาคารไดหนึ่งแหง นาย ข. ถาตองการผูกกับ
บัญชีธนาคารมากกวา 1 แหงจะตองแยกโดยหมายเลขบัตร
ประชาชนและหรือหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ และนาย ค.
สามารถผูกบัญชีธนาคารแหงเดียวเขากับหมายเลขโทรศัพท
เคลื่อนที่หลายหมายเลขได สรุปไดวา หนึ่งบัญชีธนาคารจะ
ตองผูกเขากับหมายเลขบัตรประชาชนและหรือหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่อยางนอยหนึ่งหมายเลข

ดังนั้น การนําบริการพรอมเพยมาใชในประเทศไทย
จะชวยใหประชาชนและภาคธุรกิจมีความสะดวกและความ
รวดเร็วในการรับและจายเงินมากขึ้น ทั้งในดานการใชจาย
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน และชวยลดตนทุนในการโอนเงิน
อันเกิดจากการเดินทางไปโอนเงินทีธ่ นาคาร ในขณะทีภ่ าครัฐ
จะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวงจากการที่จะตอง
ชําระเงินเปนเงินสดมาเปนการโอนเงินแทนและทําใหสามารถ
ตรวจสอบเสนทางของเงินทีโ่ อนได โดยเงินทีภ่ าครัฐชวยเหลือ
ประชาชนในดานตางๆ จะสามารถโอนเขาบัญชีผรู บั ประโยชน
ไดโดยตรง ไมตองผานหนวยงานหรือคนกลางเหมือนในอดีต
ซึ่งเปนชองทางใหเกิดการยักยอกเงินได นอกจากนี้ ทั้งภาค
รัฐและเอกชนทีใ่ ชระบบนีจ้ ะชวยลดคาใชจา ยในการใชแรงงาน
ลงได ซึง่ สอดคลองกับสถานะของประเทศทีม่ จี าํ นวนประชากร
ในวัยแรงงานลดลง จากทีก่ ลาวมาจะเห็นไดวา บริการพรอมเพย
กอใหเกิดประโยชนตอ ประเทศชาติและประชาชนเปนอยางมาก
แตสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนมีการใชระบบนี้กันอยาง
กวางขวาง คือ จะมีการจายเงินซื้อสินคาและบริการมากกวา
ในปจจุบันที่ตองใชเงินสด อันอาจสงผลทําใหประชาชนมีการ
ใชจายเกินความจําเปน และสงผลทําใหเงินออมที่อยูในบัญชี
เงินฝากธนาคารทีผ่ กู ไวกบั ระบบพรอมเพยลดลงอยางมาก ซึง่
ผลกระทบนี้จะสงผลตอภาระหนี้สินสวนบุคคลและหนี้ครัวเรือนทีอ่ าจเพิม่ มากขึน้ และอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ดังนัน้ เมือ่ มีการนําระบบนีม้ าใชแลว ควร
พิจารณามิใหผลกระทบจากภาระหนีส้ นิ ของประชาชนเพิม่ ขึน้
และขณะเดียวกันประชาชนมีการออมมากขึ้นดวย
ในการนี้ รัฐบาลไดมีนโยบายในการเรื่องของการออม
โดยการตั้งกองทุนการออมแหงชาติ หรือ กอช. (National
Savings Fund) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในระดับภูมิภาคมี
การออมเงินใหมากขึ้น และลดปญหาหนี้ครัวเรือนลง ซึ่งจะ
เห็นไดวา นโยบายทัง้ สองนีอ้ าจมีสว นทีข่ ดั แยงกันอยูบ า ง ดังนัน้
เพือ่ ใหประชาชนจายเงินเพือ่ การใชจา ยในชีวติ ประจําวันดาน
ตางๆ ผานระบบพรอมเพย และมีโอกาสทีจ่ ะเก็บออมไดมากขึน้
ในขณะเดียวกัน ผูเขียนจึงมีแนวคิดที่จะสงเสริมประชาชนให
เพิ่มการออมเงินโดยผูกเขากับระบบพรอมเพย โดยที่เมื่อใด
ก็ตามทีป่ ระชาชนมีการใชจา ยผานระบบพรอมเพย ระบบอาจ
คิดเงินสวนหนึง่ จากจํานวนเงินทีจ่ า ยผานระบบพรอมเพยเพือ่
เปนเงินออม และสะสมไวในบัญชีเงินออมที่กําหนดไวซึ่งเปน
บัญชีที่แยกจากบัญชีระบบพรอมเพย โดยผูเขียนเรียกบัญชี
นี้วา พรอมออม (prompt saving) และประชาชนที่เปดบัญชี
พรอมออมไวจะมีเงินเขาบัญชีทุกครั้งที่มีการใชเงินในระบบ
พรอมเพย โดยจะหักเงินจากบัญชีพรอมเพย อันหมายถึงเมื่อ

มีการใชจา ยในบัญชีพรอมเพยจะมีเงินสวนหนึง่ ทีห่ กั จากบัญชี
พรอมเพยเขาสูบัญชีพรอมออม แนวทางนี้จะเปรียบเสมือน
การสรางระบบการออมขึ้นมาในระบบการชําระเงิน อันจะ
ชวยสรางวินยั ในการออมใหกบั ประชาชน และทําใหประชาชน
มีความมั่งคั่งและมั่นคงในการดํารงชีวิตในระยะยาว
บทความชิ้นนี้ จึงนําเสนอแนวคิดในการออมเงินผาน
ระบบพรอมเพยเพือ่ จะชวยใหประชาชนมีชอ งทางและโอกาส
ในการออมเงินมากขึ้น ถึงแมวาจะมีการใชจายเงินผานระบบ
พรอมเพยก็ตาม โดยในบทความกลาวถึงระบบพรอมเพย
ปญหาภาระหนี้สินของประชาชนกับการออม และแนวคิดใน
การออมเงินผานระบบพรอมเพย ซึง่ หากสามารถนําไปปฏิบตั ิ
ไดจริงจะชวยใหเงินออมของประชาชนไมลดลงไปมากนักจาก
การใชจา ยเงินผานระบบพรอมเพย และทําใหไมเกิดปญหาตอ
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
ระบบพรอมเพยคืออะไร
ระบบพรอมเพย หมายถึง การบริการโอนเงินและ
รับเงิน ในรูปแบบทางเลือกใหมที่จะทําใหประชาชน ธุรกิจ
และหนวยงานตางๆ เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
โดยมีการใชเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท
เคลื่อนที่ของผูรับเงินแทนเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร
ดังนัน้ การนําระบบพรอมเพยมาใชในประเทศไทย จะ
สงผลทําใหประชาชนมีทางเลือกในการใชจายที่งาย สะดวก
และรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยใหการหมุนเวียนของเงินสดใน
ระบบการเงินของประเทศมีสภาพคลองที่ดีขึ้น อันจะทําให
เกิดผลกระทบเชิงบวกตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดย
รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการคาและอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในภาคอุตสาหกรรมการคาและการบริการจะไดรบั ผล
ดีอยางยิง่ เนือ่ งจากมีการใชจา ยเงินคอนขางมากทัง้ ในรูปของ
มูลคาและจํานวนการใชจา ย อันจะทําใหเกิดการเติบโตในภาค
ธุรกิจสาขาตางๆ ในอุตสาหกรรมคาปลีก คาสงและการบริการ
ไมวาจะเปนธุรกิจรานคาปลีกทั้งแบบมีหนารานและออนไลน
ธุรกิจรานคาสงโมเดิรนเทรดขนาดใหญ ธุรกิจรานของชํารวย
ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจนําเทีย่ ว ธุรกิจการบริการที่พัก โรงแรม
และสถานบริการเพือ่ สุขภาพ ธุรกิจดูแลผูส งู อายุ สปา นวดเพือ่
สุขภาพ และธุรกิจบริหารทรัพยสนิ ซึง่ ธุรกิจเหลานีจ้ ะมีการใช
จายเปนเงินสดเปนสวนใหญ จึงสงผลทําใหเกิดการเติบโตได
เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากผูบริโภคจะเกิดความสะดวกในการใช
จายผานระบบพรอมเพยที่ไมตองใชเงินสดโดยตรง
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สถานการณการออมเงินและปญหาหนี้ครัวเรือนของไทย
สํานักนโยบายการออมและการลงทุนไดรายงานสถานการณการออมเบือ้ งตนในประเทศ (ภาพที่ 3) พบวา ภาพรวมมูลคา
การออมของประเทศหรือจีดีเอส (Gross Domestic Savings: GDS) สําหรับไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2559 มีมูลคา 866,783
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.8 เมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2558 ในขณะทีภ่ าพรวมมูลคาการออมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศหรือจีดีพี (Gross Domestic Product: GDP) สําหรับไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2559 อยูที่รอยละ 25 ตอจีดีพี
ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ของป พ.ศ. 2559 ซึง่ อยูท ร่ี อ ยละ 32.3 ตอจีดพี ี อันเกิดจากรายไดของแรงงานนอกภาคเกษตรทีเ่ ติบโตลดลง
ขณะที่รายไดของเกษตรกรที่แทจริงในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2559 สามารถขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2
ของ ป พ.ศ. 2558 โดยเกิดจากดัชนีราคาสินคาเกษตรทีเ่ ติบโตเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.9 ตามราคาสินคาทางการเกษตรทีส่ าํ คัญและราคา
สินคาประมง ในสวนของการบริโภคภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2559 ขยายตัวไดรอยละ 4.1
และ 4.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2558 (Investment and Savings Policy Office. Fiscal Policy Office, 2016)

ภาพที่ 3 สถานะการออมและการลงทุนของไทยไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ. 2558 ถึงไตรมาส 2 ป พ.ศ. 2559
ที่มา: Investment and Savings Policy Office. Fiscal Policy Office (2016)

ภาพที่ 4 สัดสวนหนี้ครัวเรือนตอจีดีพี ป พ.ศ. 2556 ถึงไตรมาส 3 ป พ.ศ. 2559
ที่มา: Kasikorn Research Center (2016)
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นอกจากนี้ ปญหา “หนีค้ รัวเรือน” เปนอีกประเด็นหนึง่ ที่
เปนปญหาทีส่ ง ผลกระทบตอการออม เนือ่ งจากมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจระดับมหภาค โดยเฉพาะกระทบตอจีดีพี ที่สามารถ
สะทอนการเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละประเทศเพือ่ ชวยใน
การลงทุน โดยภาพที่ 4 พบวา หนี้ครัวเรือนสิ้นป พ.ศ. 2559
มีการคาดการณวา จะกลับมาขยับขึน้ สูร ะดับรอยละ 81.5 ตอ
จีดพี ี อันเกิดขึน้ จากการเติบโตของสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยผนวกกับ
การเขาสูฤดูกาลจับจายใชสอยชวงทายปของประชาชนที่จะ
หนุนการเติบโตของสินเชือ่ สวนบุคคล สินเชือ่ บัตรเครดิต รวม
ถึงสินเชื่ออเนกประสงคอ่ืน ใหเติบโตดีขึ้นกวาไตรมาส 3 ที่
ผานมา สวนแนวโนมป พ.ศ. 2560 คาดวาสัดสวนหนีค้ รัวเรือน
ตอจีดีพีจะทรงตัวหรือขยับลดลงมาที่กรอบคาดการณรอยละ
80.5-81.5 (บนสมมติฐาน จีดีพี ขยายตัวรอยละ 3.3)
ในขณะที่การรายงานขาวจากคมชัดลึกออนไลน ได
นําเสนอผลการวิจัยของสถาบันคีนันแหงเอเชีย ที่รายงานวา
หนี้ครัวเรือนของไทยเติบโตคอนขางสูงมาก มีสาเหตุมาจาก
ปจจัยสําคัญ 3 ประการ คือ (“Household debt” go against,
2015)
1. ประชาชนขาดความรูพ นื้ ฐานทางการเงิน หมายถึง
ขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงิน ไมวาจะเปนการบริหาร
การออมเงิน การจัดการความเสี่ยง ความรูในดานผลิตภัณฑ
ทางการเงิน และการลงทุนในรูปแบบตางๆ
2. ประชาชนมีทัศนคติตอการใชเงินที่ไมถูกตอง ซึ่ง
สาเหตุนี้อาจเกิดจากสื่อและลัทธิบริโภคนิยมที่กระตุนใหเกิด
การบริโภคอยางเกินตัว ทําใหการตัดสินใจในการใชจายเงิน
ขาดความระมัดระวังและขาดการวางแผนในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทําใหเกิดภาระหนี้ครัวเรือนสูงขึ้นอยางมาก
3. ประชาชนขาดการเขาถึงแหลงเงิน โดยทั่วไป
แหลงเงินของประชาชน นอกเหนือจากสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย จะมีแหลงเงินอื่นๆ อีก อาทิ สหกรณออมทรัพย
กองทุนหมูบ า น และสินเชือ่ จากผูใ หบริการทางการเงินทีไ่ มใช
ธนาคาร ซึง่ จะมีการสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมกูย มื เงิน
มากขึน้ โดยเปนระบบผอนชําระหรือคิดอัตราดอกเบีย้ รอยละ 0
อันทําใหประชาชนรูส กึ วามีภาระคาใชจา ยนอยจึงเกิดการกูย มื
ผอนชําระมากขึ้น
สําหรับกลุมประชากรที่มีระดับความรูทางดานการ
เงินนอย และมีแนวโนมเปนหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ประกอบดวย
กลุมนักเรียน/นักศึกษา กลุมเกษตรกร และ กลุมผูใชแรงงาน
รับจางทีม่ รี ายไดนอ ย ซึง่ ทัง้ 3 กลุม นี้ รวมกันมีสดั สวนเกินวา
รอยละ 60 ของประชากรทั้งประเทศ โดยปญหาที่พบจาก
ประชากรกลุมเสี่ยงที่จะเปนหนี้ครัวเรือนเหลานี้ คือ ปญหา

การขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงิน โดยเฉพาะความรู
ในเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนําไปสูอัตราหนี้ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้นของประเทศไทย ประกอบกับปญหาการเขาถึงสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยทคี่ อ นขางยาก ทําใหเกิดการกูย มื เงินนอก
ระบบ และขาดความสามารถในการชําระเงินคืน ทําใหกลุม
เหลานี้มีหนี้ครัวเรือนในสัดสวนที่สูง
ผลกระทบจากระบบพรอมเพยตอการออมของคนไทย
ปญหาสําคัญประการหนึ่งของประชาชนไทย คือ การ
ออมเงิน ซึง่ เปนปญหาทีส่ ง ผลกระทบระยะยาวตอการดําเนิน
ชีวิตของอันเกิดจากความไมแนนอนที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
อนาคต ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่ไมชัดเจนประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจทั่วโลกที่ซบเซา ซึ่งนําไปสูอัตราการปลดพนักงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอการออมคอนขาง
มาก
อาจกลาวไดวา การออมทีถ่ กู ตอง หมายถึง การเก็บเงิน
สวนหนึ่งไว เพื่อนําไปตอยอดใหผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น
ในรูปแบบตางๆ จากการลงทุน ไมวาจะเปนการลงทุนโดย
การฝากเงิน การลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ อาทิ
หุนสามัญ หุนกู หรือในกองทุนรวม หรือแมแตการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ แตปญหาที่สงผลใหการออม
ของประชาชนไทยไม เ ป น ตามเป า หมายเกิ ด จากสาเหตุ ที่
หลากหลาย อาทิ การขาดวินยั ในการออม หรือการไมกาํ หนด
เปาหมายที่ชัดเจนในการออม จึงสงผลใหการออมไมเกิด
ประสิทธิผลอยางทีต่ อ งการ โดยสามารถสรุปปจจัยทีส่ ง ผลตอ
ความลมเหลวในการออม ไดดังนี้
1. เปาหมายที่ไมชัดเจน
การขาดการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน เปนปจจัย
สําคัญทีส่ ง ผลตอการออม โดยบุคคลทัว่ ไปจะออมเมือ่ เหลือเงิน
หลั ง จากใช จ า ย ซึ่ ง ทํ า ให เ งิ น ออมแต ล ะเดื อ นมี จํ า นวนไม
แนนอนหรือบางเดือนอาจไมเหลือเงินออม ดังนั้น การออม
แบบมีเปาหมายที่ชัดเจน อาจจะกําหนดโดยการหักเงินออม
ออกมาทันทีรอ ยละ 20 หรือมากกวานัน้ เมือ่ ไดรบั เงินเดือนมา
หรือเมื่อไดรายรับมาในแตละครั้ง ซึ่งแนนอนวายอมดีกวา
“เหลือเงินเทาไรก็ออมเทานั้น” อันเปนพฤติกรรมที่ขาดวินัย
ทําใหการออมไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแตไมแนนอน ดังนั้น เมื่อ
มีการกําหนดเปาหมายทีช่ ดั เจนแลว จะเกิดวินยั ในการออมขึน้
เมือ่ ถึงกําหนดทีม่ รี ายรับมาจะหักเงินออมไวตามทีต่ ง้ั เปาไวทนั ที
นอกจากนี้ การกําหนดเปาหมายการออมยังหมายรวมถึง การวาง
วัตถุประสงคการออมเงินเพื่อนําไปใชในอนาคต ซึ่งจะสงผล
ปที่ 37 ฉบับที่ 1
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ทําใหเกิดความมุง มัน่ ทีจ่ ะออมมากขึน้ อาทิ ออมไวซอื้ บาน ซือ้
รถยนต หรือเก็บไวใหทุนการศึกษาสําหรับบุตรหลาน เปนตน
2. คาใชจายมากกวารายรับ
ปญหาหนึง่ ซึง่ เปนอุปสรรคสําคัญในการออม คือ การ
มีคาใชจายเกินกวารายรับในแตละเดือน จึงไมเหลือเงินออม
โดยคาใชจา ยทีส่ าํ คัญ ไดแก คาผอนรถ คาผอนบาน รวมถึงคา
ผอนเครือ่ งใชในครัวเรือนตางๆ ดังนัน้ การควบคุมคาใชจา ยใน
แตละเดือนถือเปนสิง่ สําคัญทีจ่ ะทําใหสามารถออมเงินได โดย
จะตองพิจารณาคาใชจา ยทีไ่ มควรนํามาเพิม่ ภาระใหกบั ตนเอง
อันไดแก การขอสินเชือ่ ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ สินเชือ่ บุคคล
ที่นํามาใชในการบริโภค ซึ่งคาใชจายสวนนี้มีตนทุนดอกเบี้ย
คอนขางสูงและสงผลตอภาระคาใชจา ยมาก ดังนัน้ หากจําเปน
จะตองใชสนิ เชือ่ หรือผอนชําระคาใชจา ยใดๆ ก็ตาม ควรอยูบ น
พื้นฐานที่มีรายรับเหลือเพียงพอสําหรับคาใชจายในแตละวัน
และที่สําคัญควรเหลือเงินเก็บออมไวสวนหนึ่งดวย
3. ภาวะเงินเฟอ
ปญหาภาวะเงินเฟอ ถือเปนอุปสรรคสําคัญที่สงผล
กระทบอยางยิ่งตอการออม เพราะเมื่อราคาสินคาอุปโภค
บริโภคสูงขึ้นยอมสงผลใหคาใชจายของประชาชนสูงขึ้นตาม
ไปดวย และมีผลทําใหมเี งินเหลือสําหรับการออมลดลง ดังนัน้
สิ่งจําเปนที่จะทําใหการออมมีประสิทธิภาพ คือผูออมจะตอง
กําหนดเปาหมายในการออมแตละเดือนใหแนนอนในขณะที่
การใชจายควรจะเลือกสินคาที่มีราคาไมแพงและเหมาะสม
กับฐานะโดยไมสง ผลกระทบตอการออม จึงจะทําใหการออม
ภายใตภาวะเงินเฟอมีความเปนไปได
ดังนั้น ในการวางแผนการออมที่ดีที่สุด ผูออมจะตอง
จัดสรรเงิน โดยแบงเปนประเภทตางๆ อยางชัดเจน ไดแก
ประเภทที่ 1 เงินสําหรับการใชจา ยในชีวติ ประจําวัน ประเภทที่ 2 เงินสําหรับการใชจา ยยามฉุกเฉิน ประเภทที่ 3 เงินสําหรับ
คาใชจายดานสันทนาการ และประเภทที่ 4 เปนเงินสําหรับ
การเก็บออม โดยจะตองมีการกําหนดเปนสัดสวนรอยละให
ชัดเจนในแตละกลุม และมีการจัดสรรใหสวนของประเภทที่ 4 กอนเพื่อใหเกิดวินัยในการออมในแตละครั้งที่มีรายรับ
เขามา โดยเริ่มตนอาจจัดสรรไวที่รอยละ 5-10 และเมื่อมี
รายรับเพิม่ ขึน้ อาจเพิม่ สัดสวนการออมใหเพิม่ ขึน้ ไดตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อมีการวางแผนการออมแลว ควรจะ
นําเงินที่ทําการออมไดมาหาผลตอบแทนใหเกิดขึ้นผานการ
ฝากเงินในธนาคารรูปแบบตางๆ หรือการลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงิน อาทิ หุน สามัญ หุน กู พันธบัตร กองทุนประเภท-
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ตางๆ เปนตน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามแตละ
บุคคล
จะเห็นไดวาปจจัยตางๆ ที่กลาวมาสงผลกระทบตอ
การออมของประชาชนเปนอยางยิ่ง ในขณะที่ปจจัยใหมที่
เกิดขึ้นและอาจสงผลกระทบตอการออมของประชาชน คือ
การนําบริการโอนเงินและรับเงินทางเลือกใหมหรือที่เรียกวา
พรอมเพยมาใชในประเทศไทย ซึ่งระบบนี้อาจสงผลกระทบ
ทําใหผูบริโภคเกิดการใชจายเงินเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความสะดวกสบายในการใชจายที่ไมตองพกเงินสดอีกตอไป
ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแลว ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับความ
สะดวกในการชําระเงิน ซึ่งจะเห็นไดจากหนี้สวนบุคคลจาก
บัตรเครดิตที่กลุมผูบริโภคที่รายไดนอยจะมีการใชแหลงเงิน
จากบัตรเครดิตคอนขางมาก อันเกิดจากการใชจา ยทีง่ า ยและ
เปนการนําเงินอนาคตมาใชกอ น ในขณะทีร่ ะบบพรอมเพย ถึง
แมวาจะเปนการหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตก็ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการใชเงินไดงาย จึงอาจสงผลทําใหเกิดการใชจาย
เพิ่มขึ้น ถึงแมจะไมเกิดเปนภาระหนี้ แตยอมสงผลกระทบตอ
สถานะการออมคอนขางแนนอน จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริโภค
จะตองใหความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นกับการใชจายที่งายขึ้น
นี้ เพือ่ มิใหเกิดผลกระทบตอเงินออมและอาจสงผลกระทบตอ
ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นตามมาในอนาคต
ระบบพร อ มออมกั บ การส ง เสริ ม การออมผ า นระบบ
พรอมเพย
การสงเสริมใหประชาชนรักษาวินัยในการออม เปน
สิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอเสถียรภาพความมั่นคงใน
การดํารงชีพของประชาชนและเสถียรภาพตอเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว การนําระบบพรอมเพยมาใชอาจสงผล
กระทบทํ า ให ภ าวะการออมของประชาชนลดลงได ต ามที่
กลาวมา ดังนั้น เพื่อดํารงรักษาใหประชาชนมีการออมอยู
ในระดับที่เหมาะสมตอการใชจาย การนําระบบพรอมออม
มาประยุกตใชกับระบบพรอมเพย จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะ
สงเสริมใหเกิดการออมมากขึ้น โดยรูปแบบและกลไกของ
การนําระบบพรอมออม มาผูกเขากับระบบพรอมเพย อาจมี
ลักษณะดังตอไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผูบ ริโภคมีการใชจา ยเงินผานระบบพรอมเพย
เงินจะถูกโอนจากบัญชีผบู ริโภคไปยังบัญชีของผูข ายสินคาหรือ
บริการ
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อใดก็ตามที่เกิดขั้นตอนที่ 1 ขึ้น ระบบ
พร อ มออมจะทํ า งาน โดยจะมี ก ารหั ก เงิ น จากบั ญ ชี ข อง
ผูบริโภคในระบบพรอมเพยจํานวนหนึ่งซึ่งคิดเปนรอยละของ

ยอดใชจายที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง เขาไปยังบัญชีของผูบริโภค
ในระบบพรอมออมทันที และเงินออมในบัญชีระบบพรอม
ออมของผูบริโภคนี้จะเพิ่มขึ้นตามยอดเงินที่มีการใชจายใน
ระบบพรอมเพย
ขั้นตอนที่ 3 จะมีการแจงใหผูบริโภครับทราบผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับจํานวนเงินที่หักจากบัญชีระบบ
พรอมเพยเขาสูบ ญ
ั ชีระบบพรอมออม และแสดงสถานะยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีทั้งสองเพื่อเปนการแจงเตือนใหผูบริโภค
รับทราบสถานะเงินฝากของตนเองที่คงเหลืออยูในทั้งสอง

บัญชี ซึง่ การแจงเตือนนีน้ อกจากทําใหผบู ริโภครับรูถ งึ ยอดเงิน
ทีม่ กี ารโอนเกิดขึน้ ยังเปนการเตือนสติและผูบ ริโภคระมัดระวัง
การใชจายใหมากขึ้นตามไปดวย
ขั้นตอนที่ 4 ผูบริโภคสามารถเติมเงินเขาไปบัญชีทั้ง
สองระบบตามที่ตองการไดเพิ่มเติม โดยบัญชีในระบบพรอม
ออมจะเปนบัญชีที่เปรียบเสมือนบัญชีเงินออมประเภทหนึ่ง
ที่สามารถถอนไดตลอดเวลา นอกเหนือจากบัญชีเงินออม
อืน่ ๆ ซึง่ จะเปนการสงเสริมใหผบู ริโภคเกิดการออมมากขึน้ ใน
ระยะยาว

ภาพที่ 5 รูปแบบการชําระเงินในระบบพรอมออม
ที่มา: ผูเขียนสรางขึ้นเอง
สําหรับสัดสวนเงินที่จะหักจากบัญชีระบบพรอมเพย
เขาสูบัญชีระบบพรอมออมนั้น ขึ้นอยูกับการกําหนดของ
ผู บ ริ โ ภคแต ล ะคน โดยคิ ด เป น ร อ ยละของยอดใช จ า ยใน
แต ล ะครั้ ง ซึ่ ง ผู บ ริ โ ภคอาจเปลี่ ย นแปลงสั ด ส ว นร อ ยละ
การหั ก เงิ น เข า บั ญ ชี ร ะบบพร อ มออมได โดยอาจกํ า หนด
ใหมีการแกไขไดปละครั้ง และอาจเริ่มตนที่รอยละ 5 ของ
ยอดการใช จ า ย ดั ง นั้ น ผู บ ริ โ ภคที่ ต อ งการรั ก ษาวิ นั ย ใน
การออมและต อ งการออมเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น อาจเพิ่ ม สั ด ส ว น
รอยละการหักเงินเขาบัญชีพรอมออมเพิ่มขึ้นได แตจะตอง
พึงระวังและเตรียมเงินไวใหเพียงพอในบัญชีระบบพรอมเพย
ยกตัวอยาง ถานาย เอ มีการวางแผนใชจา ยผานระบบพรอมเพย
ไมเกินเดือนละ 10,000 บาท และมีการกําหนดใหมกี ารหักเงิน
จากบัญชีระบบพรอมเพยเขาระบบพรอมออมไวที่รอยละ 10
หมายถึงวา นาย เอ จะตองมีการนําเงินไปฝากไวทบ่ี ญ
ั ชีระบบ
พรอมเพยไมตาํ กวา 11,000 บาททุกเดือนเพือ่ ใหมยี อดเงินเพียง
พอตอการหักเงินออกจากบัญชีระบบพรอมเพยไปยังบัญชีของ
ผูข ายสินคาหรือบริการ และไปยังบัญชีพรอมออมของนาย เอ
ซึง่ จะมียอดเงินโอนเขาบัญชีพรอมออมของนาย เอ 1,000 บาท

ดังนัน้ ระบบพรอมออม จะชวยสงเสริมและสนับสนุนให
ผูบ ริโภคสามารถเก็บเงินออมไดโดยอัตโนมัตเิ ปนประจําทุกครัง้
ที่มีการใชจายเนื่องจากระบบจะมีการหักเงินโดยอัตโนมัติ
อันจะทําใหผูบริโภคสามารถออมเงินไดอยางตอเนื่องและ
เกิดความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นในระยะยาว โดยสามารถ
นําเงินออมนี้ไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินตางๆ อาทิ
พันธบัตร หุน กู หุน สามัญ กองทุนรวมตางๆ เปนตน เพือ่ ใหเกิด
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นกวาการออมไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร
และผูบริโภคสามารถกําหนดการลงทุนเองโดยขึ้นกับปจจัย
ความพรอมในการยอมรับความเสีย่ งจากการลงทุนทีแ่ ตกตาง
กันออกไป โดยสามารถถอนเงินในระบบพรอมออมมาลงทุน
ไดตลอดเวลา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบพรอมออม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั รัชกาลที่ 9 ไดพระราชทานแกประชาชนชาวไทย
เพือ่ นําไปใชในการดํารงชีวติ ทัง้ ในระดับครอบครัว ชุมชนและ
จนถึงระดับประเทศ เพื่อใหเกิดความสุขในระยะยาว โดย

ปที่ 37 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2560
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ปรัชญานีจ้ ะเนนดานการนําความรูแ ละคุณธรรมมาประกอบกัน
โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญของปรัชญา 3 ประการที่สามารถนํา
มาประยุกตใชกับการดํารงชีพในดานการใชจาย คือ
1. ความพอประมาณ หมายถึง มีการใชจา ยอยางพอประมาณไมมากหรือนอยจนเกินไป โดยพิจารณาเปนสัดสวน
ตามสถานภาพรายไดของตนเองเปนสําคัญ โดยผูที่มีรายได
มากยอมสามารถใชจายไดมากกวาผูที่มรี ายไดนอยกวา
2. ความมีเหตุผล หมายถึง มีการใชจา ยอยางสมเหตุผล
และเหมาะสมสอดคลองกับสิ่งที่ตองใชจายในแตละรายการ
รายการใชจายใดที่ไมสมควรจายและสามารถชะลอออกไปได
ใหพิจารณาขยายเวลาในการจายออกไป และพยายามใช
การกูยืมหรือการผอนชําระคาใชจายใหนอยที่สุด โดยจะตอง
พิจารณาถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จากภาระคาใชจา ยทีเ่ ปนหนี้
ในอนาคต
3. การมีภูมิคุมกัน หมายถึง การใชจายจะตองมีการ
วางแผนการใชจายอยางเครงครัดและเตรียมสํารองเงินไว
สําหรับสถานการณที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยมีการแบง
สัดสวนเงินทีต่ อ งใชจา ยออกเปนกองตางๆ และพยายามรักษา
วินัยในการใชจายในแตละกองอยางเครงครัด
ระบบพรอมออมมีความสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ขอขางตน โดยในดานความพอ
ประมาณ ระบบพรอมออมจะทําใหผูบริโภคเกิดการใชจาย
ดวยความระมัดระวังและเหมาะสมกับฐานะของตนเองมากขึ้นทุกครั้ง เนื่องจากทุกครั้งที่มีการใชจายจะมีการหักเงิน
สวนหนึ่งเขาเก็บสะสมไวในบัญชีระบบพรอมออม ซึ่งทําให
ผูบริโภคจะตองสํารองเงินไวในบัญชีระบบพรอมเพยใหเพียง
พอตอการใชจา ย ดานความมีเหตุผล ระบบพรอมออมจะทําให
ผูบริโภคใชจายโดยคํานึงถึงความจําเปนในการใชจายแตละ
ครั้งวาสมเหตุผลและมีความจําเปนเพียงพอหรือไม และเกิด
การใชจายอยางประหยัดมากขึ้น และสุดทายในดานการมี
ภูมิคุมกัน ระบบพรอมออมเปนระบบที่จะชวยเก็บเงินออมไว
ในบัญชีซึ่งหักจากการใชจายในระบบพรอมเพย ดังนั้น เมื่อมี
การใชจา ยมากก็ยอ มจะมีการหักเงินเขาบัญชีเงินออมในระบบ
พรอมออมมากตามไปดวย ซึ่งเงินออมในสวนนี้จะชวยสราง
ภูมิคุมกันใหผูบริโภคในระยะยาว และสามารถนําไปใชเมื่อมี
สถานการณที่จําเปนอยางยิ่งตอไป
ดังนั้น จึงกลาวไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนหลักปรัชญาที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการออมเงินผาน
ระบบพรอมออม และสงเสริมใหผบู ริโภคเกิดวินยั ในการใชจา ย
เงินและมีการใชจายเงินอยางมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให
เกิดความมั่นคงในการดํารงชีพในระยะยาว และกอใหเกิด
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ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศใหมคี วามพรอม
รองรับตอผลกระทบ อันอาจเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจ
เกิดขึน้ จากเหตุปจ จัยตางๆ ไดในอนาคต โดยประเทศทีม่ เี งินออม
ในระดับปริมาณที่สูงจะสามารถรองรับผลกระทบจากปญหา
ทางเศรษฐกิจดานตางๆ ไดเปนอยางดี อาทิ ปญหาภาวะการ
ขาดดุลการคา ปญหาภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หรือ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่อาจจะสงผลกระทบตอรายได
หรือจีดีพีของประเทศ
ประโยชนที่เกิดขึ้นจากระบบพรอมออม
1. ชวยใหประชาชนมีความมัน่ คงในการดํารงชีวติ และ
มีสภาพคลองทางการเงินมากขึ้น เนื่องจากเมื่อประชาชนมี
เงินออมเพิม่ ขึน้ ยอมทําใหมคี วามพรอมรองรับตอภาระคาใชจา ย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนคาใชจายในดาน
การผอนชําระสินทรัพยตา งๆ อาทิ บาน รถยนต คาใชจา ยดาน
การรักษาพยาบาล หรือแมกระทั่งคาใชจายในการดํารงชีพที่
อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
2. ชวยใหครอบครัวเกิดความรักและสามัคคีกนั มากขึน้
เมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีวินัยในการออม ยอมทําให
เงินออมของแตละคนที่มีรายไดมีปริมาณเงินออมเพิ่มขึ้นจาก
การออมในระบบพรอมออม อันจะทําใหครอบครัวเกิดความ
มั่นคง เกิดความรักและสามัคคีกัน เนื่องจากถาสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวไมมปี ญ
 หาทางการเงิน ยอมไมมปี ญ
 หาการยืมเงิน
กั น เองระหว า งสมาชิ ก ในครอบครั ว อั น อาจส ง ผลลบต อ
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
3. ชวยสรางความเขมแข็งใหกบั ชุมชนและสังคม จาก
การที่แตละครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินสงผลใหการ
อยูรวมกันในชุมชนยอมมีความไวเนื้อเชื่อใจ และไมเกิดการ
กูห นีย้ มื สินระหวางกัน อันจะทําใหเกิดความรักใครสมัครสมาน
สามัคคีกันในชุมชนอันจะสรางความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน
4. ชุ ม ชนสามารถนํ า เงิ น ออมนี้ ไ ปลงทุ น หรื อ สร า ง
รายไดผา นสหกรณในชุมชน รวมทัง้ สามารถนําเงินนีไ้ ปชวยเหลือ
ครอบครัวที่ตองการเงินไปลงทุนในการประกอบกิจการตางๆ
โดยคิดตนทุนดอกเบีย้ ในอัตราตาํ อันจะทําใหครอบครัวทีก่ ยู มื
เงินไปมีโอกาสในการดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงขึ้น
5. ชวยใหประเทศมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง
รองรับวิกฤติเศรษฐกิจตางๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดจากปจจัยภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ ซึง่ ในยุคโลกาภิวตั นในปจจุบนั
ผลกระทบจากต า งประเทศย อ มส ง ผลต อ ภายในประเทศ
คอนขางมากและรวดเร็ว ดังนั้น การที่ประชาชนมีเงินออม

ที่เพียงพอตอการรองรับผลกระทบตางๆ เหลานี้ยอมทําให
ประเทศชาติมีความมั่นคงและเปนที่นาเชื่อถือตอนานาชาติ
6. รัฐสามารถกูเงินจากประชาชนที่มีเงินออม ผาน
การออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อนําเงินออมสวนนี้ไปลงทุนใน
การพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมตางประเทศ โดย
ไมตองไปกูเงินจากตางประเทศซึ่งจะทําใหตองจายดอกเบี้ย
เงินกูใ หกบั ประเทศทีไ่ ปกูย มื เงินมา และทําใหเพิม่ ปริมาณเงิน
ที่หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้นอันจะสงผลทําใหรัฐเกิด
ความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น
บทสรุป
ระบบพรอมเพย เปนระบบบริการโอนเงินและรับ
เงินทางเลือกใหม ที่จะชวยใหเกิดประโยชนตอประชาชนใน
ดานความสะดวกในการโอนเงินระหวางกัน และการรับเงิน
สวัสดิการตางๆ จากภาครัฐทีร่ วดเร็วขึน้ โดยทีม่ คี วามปลอดภัย
ในใช จ า ยเงิ น ที่ ไ ม ต อ งพกพาเงิ น สด แต ข ณะเดี ย วกั น อาจ
เปนการสรางพฤติกรรมการใชจายที่งายขึ้นทําใหประชาชน
มีการใชเงินมากขึ้นและอาจสงผลใหเกิดเปนภาระหนี้ที่เปน
ผลสืบเนื่องจากที่มีการใชเงินไปในระบบพรอมเพย ทําใหเมื่อ
มีความจําเปนตองใชเงินในดานอื่นๆ ที่จําเปนจําตองกูยืมเงิน
มาใช
ผูเขียนบทความจึงขอนําเสนอ ระบบพรอมออม ซึ่ง
เปนระบบที่นํามาผูกเขากับระบบพรอมเพย อันจะชวยสราง
ใหประชาชน ครอบครัวและชุมชน มีการรักษาระเบียบวินัย
ในการออมเพิ่มมากขึ้น โดยระบบนี้จะผูกบัญชีเงินโอนจาก
ระบบพรอมเพยใหเขาสูระบบพรอมออมอัตโนมัติ ผานการ
หักเงินจากบัญชีในระบบพรอมเพยเขาสูระบบพรอมออม
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดการใชจา ยเงิน โดยหักเปนรอยละตามทีแ่ ตละคน
กําหนดไว และกําหนดใหสามารถถอนเงินจากบัญชีระบบ
พรอมออมออกมาไดปละ 1-2 ครั้งเพื่อนําเงินออมเหลานี้
ไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ อาทิ หุนกู หุนสามัญ
พันธบัตร กองทุนรวมตางๆ ใหไดผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ในอนาคต
และชวยใหประชาชนมีเงินออมเปนของตนเอง อันจะทําให
เกิ ด ความมั่ น คงและสภาพคล อ งทางการเงิ น ครอบครั ว
เกิดความมั่นคงทางการเงิน ชุมชนเกิดความเขมแข็งในการ
อยู ร ว มกั น ในสั ง คม รวมทั้ ง เป น การสร า งเสถี ย รภาพทาง
การเงินใหกบั ประเทศในระยะยาว นอกจากนี้ ระบบพรอมออม
เปนระบบที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนใหเกิด
ความพอประมาณ การมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันในการ
ใชจายมากขึ้น
ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากระบบพรอมออมจะทําให
ประชาชนมีเงินออมมากขึ้น ชุมชนและรัฐมีแหลงเงินจาก
ประชาชนที่เกิดจากการออมนําไปใชในการพัฒนาชุมชนใน

ดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษา การประกอบอาชีพในชุมชน
อันจะทําใหเศรษฐกิจในชุมชนมีความมั่นคงและมั่งคั่งอยาง
ยั่งยืน รัฐสามารถนําเงินในระบบไปใชในการลงทุนพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในดาน
สาธารณูปโภค อาทิ สะพาน ถนน ระบบการสือ่ สารสารสนเทศ
เปนตน รวมถึงนําไปใชในดานการพัฒนาสวัสดิการทีจ่ าํ เปนแก
ประชาชนในดานการรักษาพยาบาล คาครองชีพของผูส งู วัย รวม
ถึงการสรางโอกาสใหกบั ผูป ระกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมหรือ SMEs ในธุรกิจตางๆ มีแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํา
เพื่อนําไปใชในการลงทุนพัฒนาธุรกิจของตนเอง โดยอาจมี
ขอสังเกตและผลกระทบจากประสิทธิผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ในการนํา
ไปปฏิบัติจริง
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