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เมื่อพรอมเพยก็ควรจะพรอมออม
Prompt Pay should come with Prompt Saving 
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Surachai Pattarabanjird
มนทิรา ตันตราวาณิชย 2

Monthira Tantrawanich

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
ชาํระเงินและการโอนเงินเปนไปไดอยางสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน  แตระบบน้ีอาจสงผลกระทบดานภาระหน้ีครวัเรอืนทีเ่พิม่ขึน้
และสงผลกระทบตอการออม ดังนั้น ผูเขียนจึงใครขอเสนอการนําระบบพรอมออมมาใชรวมกับระบบพรอมเพย จะชวยให
ผูบริโภคเกิดการออมข้ึนเม่ือมีการใชจาย และระบบพรอมออมจะชวยใหผูบริโภคมีวินัยและความรอบคอบในการใชจายใหมากข้ึน 

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
และรับเงินทางเลือกใหมหรือที่เรียกวาระบบพรอมเพย 
(prompt pay) มาใชเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2559 และจะ
เริ่มมีการใชอยางเปนทางการในป พ.ศ. 2560 โดยระบบน้ี
จะชวยทําใหประชาชนสามารถรับเงินและโอนเงินในการ
ใชจายดานตางๆ ในชีวิตประจําวันไดดวยความสะดวกและ
รวดเร็วมากข้ึน ซึ่งจะเปนการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารเขา
กับหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
ทําใหการชําระเงินเพียงแตแจงหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่
หรอืยืน่บตัรประชาชนเทานัน้ นอกจากนี ้ในอนาคตประชาชน
ที่ไดรับสวัสดิการจากภาครัฐในหลากหลายประเภท ไมวาจะ
เปนเบ้ียชราภาพ เงินคืนจากระบบประกันสังคมในดานตางๆ 
รวมถึงการคืนเงินภาษีสามารถทําไดโดยงาย รวดเร็วและ
ชวยลดความเส่ียงในการถือเงินสดท่ีอาจสูญหาย รวมถึงลด
ภาระและตนทุนในการบริหารจัดการและพิมพธนบัตรของ
ประเทศลงเปนจํานวนมาก พรอมเพย จึงเปรียบเสมือนเปน
บริการทางเลือกใหมใหประชาชน ภาคธุรกิจ และหนวยงาน-
ตางๆ ทั้งรัฐและเอกชนสามารถนําไปใชในการโอนเงินและ
รับเงิน และถือวาเปนบริการเพ่ิมจากการโอนเงินแบบเดิม ที่
ใหประชาชนสามารถเลือกใชไดและเกิดความสะดวกมากข้ึน 
เนื่องจากระบบพรอมเพยจะใชหมายเลขประจําตัวประชาชน 
หรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูรับเงินแทนในการชําระ
เงินหรือรับเงิน ซึง่ทาํใหเกดิความสะดวกและงายตอการจดจํา 
มากกวาแบบเดมิทีใ่ชหลายเลขบญัชเีงนิฝากธนาคาร และเปน
ทางเลือกใหกับประชาชนที่มีการโอนเงินสมําเสมอ เนื่องจาก
จะไดรับประโยชนจากคาธรรมเนียมท่ีถูกลงมากดวย โดย
เฉพาะการโอนเงินคร้ังละไมเกิน 5,000 บาท จะไมตองเสีย
คาธรรมเนียมใดๆ ไมวาจะโอนไปยังธนาคารใดในประเทศ 
ถาโอนจํานวนมาก จะมีคาธรรมเนียมเรียกเก็บไมเกิน 10 บาท
ตอรายการ ดังน้ี 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 รายละเอียดดังภาพท่ี 1

 

ภาพท่ี 1 อัตราคาธรรมเนียมพรอมเพย
ที่มา: It 24 Hrs (2016)

 

ภาพท่ี 2  รูปแบบการผูกบัญชีลักษณะตางๆ ของระบบพรอมเพย
ที่มา: Bank of Thailand (n.d.) 

 จากภาพท่ี 2 เปนตัวอยางอธิบายรูปแบบการผูกบัญชี
ลักษณะตางๆ ของระบบพรอมเพย โดย นาย ก. สามารถนํา
หมายเลขบัตรประชาชนและหรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผูกเขากับบัญชีธนาคารไดหนึ่งแหง นาย ข. ถาตองการผูกกับ
บัญชีธนาคารมากกวา 1 แหงจะตองแยกโดยหมายเลขบัตร
ประชาชนและหรือหมายเลขโทรศัพทเคล่ือนท่ี และนาย ค. 
สามารถผูกบัญชีธนาคารแหงเดียวเขากับหมายเลขโทรศัพท
เคลื่อนท่ีหลายหมายเลขได สรุปไดวา หนึ่งบัญชีธนาคารจะ
ตองผูกเขากับหมายเลขบัตรประชาชนและหรือหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที่อยางนอยหนึ่งหมายเลข 
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 ดังนั้น การนําบริการพรอมเพยมาใชในประเทศไทย 
จะชวยใหประชาชนและภาคธุรกิจมีความสะดวกและความ
รวดเร็วในการรับและจายเงินมากขึ้น ทั้งในดานการใชจาย
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน และชวยลดตนทุนในการโอนเงิน
อันเกิดจากการเดินทางไปโอนเงินท่ีธนาคาร ในขณะท่ีภาครัฐ
จะชวยลดปญหาการฉอราษฎรบังหลวงจากการท่ีจะตอง
ชาํระเงินเปนเงินสดมาเปนการโอนเงินแทนและทําใหสามารถ
ตรวจสอบเสนทางของเงนิทีโ่อนได โดยเงนิทีภ่าครฐัชวยเหลอื
ประชาชนในดานตางๆ จะสามารถโอนเขาบญัชผีูรบัประโยชน
ไดโดยตรง ไมตองผานหนวยงานหรือคนกลางเหมือนในอดีต 
ซึ่งเปนชองทางใหเกิดการยักยอกเงินได นอกจากนี้ ทั้งภาค
รฐัและเอกชนท่ีใชระบบน้ีจะชวยลดคาใชจายในการใชแรงงาน
ลงได ซึง่สอดคลองกบัสถานะของประเทศทีม่จีาํนวนประชากร
ในวัยแรงงานลดลง จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาบริการพรอมเพย
กอใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชนเปนอยางมาก 
แตสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนมีการใชระบบน้ีกันอยาง
กวางขวาง คือ จะมีการจายเงินซื้อสินคาและบริการมากกวา
ในปจจุบันที่ตองใชเงินสด อันอาจสงผลทําใหประชาชนมีการ
ใชจายเกินความจําเปน และสงผลทําใหเงินออมที่อยูในบัญชี
เงนิฝากธนาคารทีผ่กูไวกบัระบบพรอมเพยลดลงอยางมาก ซึง่
ผลกระทบน้ีจะสงผลตอภาระหน้ีสินสวนบุคคลและหน้ีครัว-
เรอืนทีอ่าจเพ่ิมมากขึน้และอาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ดงันัน้ เมือ่มกีารนาํระบบน้ีมาใชแลว ควร
พจิารณามใิหผลกระทบจากภาระหนีส้นิของประชาชนเพิม่ขึน้
และขณะเดียวกันประชาชนมีการออมมากขึ้นดวย 
 ในการน้ี รัฐบาลไดมีนโยบายในการเร่ืองของการออม 
โดยการตั้งกองทุนการออมแหงชาติ หรือ กอช. (National 
Savings Fund) เพื่อสงเสริมใหประชาชนในระดับภูมิภาคมี
การออมเงินใหมากข้ึน และลดปญหาหน้ีครัวเรือนลง ซึ่งจะ
เหน็ไดวานโยบายทัง้สองนีอ้าจมสีวนทีข่ดัแยงกนัอยูบาง ดงันัน้ 
เพือ่ใหประชาชนจายเงนิเพือ่การใชจายในชวีติประจาํวนัดาน
ตางๆ ผานระบบพรอมเพย และมีโอกาสท่ีจะเก็บออมไดมากข้ึน
ในขณะเดียวกัน ผูเขียนจึงมีแนวคิดที่จะสงเสริมประชาชนให
เพิ่มการออมเงินโดยผูกเขากับระบบพรอมเพย โดยที่เมื่อใด
กต็ามทีป่ระชาชนมกีารใชจายผานระบบพรอมเพย ระบบอาจ
คดิเงนิสวนหน่ึงจากจาํนวนเงินทีจ่ายผานระบบพรอมเพยเพือ่
เปนเงินออม และสะสมไวในบัญชีเงินออมที่กําหนดไวซึ่งเปน
บัญชีที่แยกจากบัญชีระบบพรอมเพย โดยผูเขียนเรียกบัญชี
นี้วา พรอมออม (prompt saving) และประชาชนที่เปดบัญชี
พรอมออมไวจะมีเงินเขาบัญชีทุกครั้งที่มีการใชเงินในระบบ
พรอมเพย โดยจะหักเงินจากบัญชีพรอมเพย อันหมายถึงเม่ือ

มกีารใชจายในบญัชพีรอมเพยจะมเีงนิสวนหนึง่ทีห่กัจากบญัชี
พรอมเพยเขาสูบัญชีพรอมออม แนวทางนี้จะเปรียบเสมือน
การสรางระบบการออมข้ึนมาในระบบการชําระเงิน อันจะ
ชวยสรางวนิยัในการออมใหกบัประชาชน และทาํใหประชาชน
มีความมั่งคั่งและมั่นคงในการดํารงชีวิตในระยะยาว 
 บทความช้ินนี้ จึงนําเสนอแนวคิดในการออมเงินผาน
ระบบพรอมเพยเพือ่จะชวยใหประชาชนมีชองทางและโอกาส
ในการออมเงินมากขึ้น ถึงแมวาจะมีการใชจายเงินผานระบบ
พรอมเพยก็ตาม โดยในบทความกลาวถึงระบบพรอมเพย 
ปญหาภาระหนี้สินของประชาชนกับการออม และแนวคิดใน
การออมเงินผานระบบพรอมเพย ซึง่หากสามารถนําไปปฏิบตัิ
ไดจรงิจะชวยใหเงนิออมของประชาชนไมลดลงไปมากนกัจาก
การใชจายเงินผานระบบพรอมเพย และทําใหไมเกิดปญหาตอ
เศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

ระบบพรอมเพยคืออะไร
 ระบบพรอมเพย หมายถึง การบริการโอนเงินและ
รับเงิน ในรูปแบบทางเลือกใหมที่จะทําใหประชาชน ธุรกิจ 
และหนวยงานตางๆ เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
โดยมีการใชเลขประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท
เคลื่อนที่ของผูรับเงินแทนเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร
 ดงันัน้ การนาํระบบพรอมเพยมาใชในประเทศไทย จะ
สงผลทําใหประชาชนมีทางเลือกในการใชจายท่ีงาย สะดวก
และรวดเร็ว อีกท้ังยังชวยใหการหมุนเวียนของเงินสดใน
ระบบการเงินของประเทศมีสภาพคลองที่ดีขึ้น อันจะทําให
เกิดผลกระทบเชิงบวกตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดย
รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในอุตสาหกรรมการผลิต 
อุตสาหกรรมการคาและอุตสาหกรรมการบริการ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในภาคอุตสาหกรรมการคาและการบริการจะไดรบัผล
ดอียางยิง่ เนือ่งจากมกีารใชจายเงนิคอนขางมากทัง้ในรปูของ
มลูคาและจํานวนการใชจาย อนัจะทําใหเกดิการเติบโตในภาค
ธรุกิจสาขาตางๆ ในอุตสาหกรรมคาปลีก คาสงและการบริการ 
ไมวาจะเปนธุรกิจรานคาปลีกท้ังแบบมีหนารานและออนไลน 
ธุรกิจรานคาสงโมเดิรนเทรดขนาดใหญ ธุรกิจรานของชํารวย  
ธุรกิจรานอาหาร  ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจการบริการท่ีพัก โรงแรม
และสถานบรกิารเพือ่สขุภาพ ธรุกจิดแูลผูสงูอาย ุสปา นวดเพือ่
สขุภาพ และธรุกิจบรหิารทรัพยสนิ ซึง่ธรุกิจเหลานีจ้ะมีการใช
จายเปนเงินสดเปนสวนใหญ จึงสงผลทําใหเกิดการเติบโตได
เพิ่มข้ึนมาก เนื่องจากผูบริโภคจะเกิดความสะดวกในการใช
จายผานระบบพรอมเพยที่ไมตองใชเงินสดโดยตรง
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สถานการณการออมเงินและปญหาหน้ีครัวเรือนของไทย
 สาํนักนโยบายการออมและการลงทุนไดรายงานสถานการณการออมเบ้ืองตนในประเทศ (ภาพท่ี 3) พบวา ภาพรวมมลูคา
การออมของประเทศหรือจีดีเอส (Gross Domestic Savings: GDS) สําหรับไตรมาสท่ี 2 ของป พ.ศ. 2559 มีมูลคา 866,783 
ลานบาท ขยายตัวรอยละ 0.8 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2558  ในขณะท่ีภาพรวมมูลคาการออมตอผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศหรือจีดีพี (Gross Domestic Product: GDP) สําหรับไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2559 อยูที่รอยละ 25 ตอจีดีพี
ลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ของป พ.ศ. 2559 ซ่ึงอยูท่ีรอยละ 32.3 ตอจีดีพี อันเกิดจากรายไดของแรงงานนอกภาคเกษตรท่ีเติบโตลดลง 
ขณะที่รายไดของเกษตรกรที่แทจรงิในไตรมาสท่ี 2 ของป พ.ศ. 2559 สามารถขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี 2
ของ ป พ.ศ. 2558  โดยเกดิจากดชันีราคาสนิคาเกษตรท่ีเตบิโตเพิม่ข้ึนรอยละ 4.9 ตามราคาสนิคาทางการเกษตรทีส่าํคญัและราคา
สินคาประมง ในสวนของการบริโภคภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชน ในไตรมาสที่ 2 ของป พ.ศ. 2559 ขยายตัวไดรอยละ 4.1 
และ 4.6 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2558 (Investment and Savings Policy Offi ce. Fiscal Policy Offi ce, 2016)
 

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

ภาพท่ี 4 สัดสวนหน้ีครัวเรือนตอจีดีพี ป พ.ศ. 2556 ถึงไตรมาส 3  ป พ.ศ. 2559
ที่มา: Kasikorn Research Center (2016) 
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 นอกจากน้ี ปญหา “หน้ีครัวเรือน” เปนอีกประเด็นหน่ึงท่ี
เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอการออม เน่ืองจากมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจระดับมหภาค โดยเฉพาะกระทบตอจีดีพี ที่สามารถ
สะทอนการเตบิโตทางเศรษฐกจิของแตละประเทศเพือ่ชวยใน
การลงทุน โดยภาพที่ 4 พบวา หนี้ครัวเรือนสิ้นป พ.ศ. 2559 
มกีารคาดการณวา จะกลับมาขยับขึน้สูระดับรอยละ 81.5 ตอ
จดีพี ีอนัเกิดข้ึนจากการเติบโตของสินเช่ือทีอ่ยูอาศัยผนวกกับ
การเขาสูฤดูกาลจับจายใชสอยชวงทายปของประชาชนที่จะ
หนนุการเตบิโตของสนิเชือ่สวนบคุคล สนิเชือ่บตัรเครดติ รวม
ถึงสินเชื่ออเนกประสงคอื่น ใหเติบโตดีขึ้นกวาไตรมาส 3 ท่ี
ผานมา สวนแนวโนมป พ.ศ. 2560 คาดวาสัดสวนหน้ีครัวเรือน
ตอจีดีพีจะทรงตัวหรือขยับลดลงมาที่กรอบคาดการณรอยละ 
80.5-81.5 (บนสมมติฐาน จีดีพี ขยายตัวรอยละ 3.3) 
 ในขณะที่การรายงานขาวจากคมชัดลึกออนไลน ได
นําเสนอผลการวิจัยของสถาบันคีนันแหงเอเชีย ที่รายงานวา
หนี้ครัวเรือนของไทยเติบโตคอนขางสูงมาก มีสาเหตุมาจาก
ปจจยัสําคัญ 3 ประการ คือ (“Household debt” go against, 
2015)
 1.  ประชาชนขาดความรูพืน้ฐานทางการเงิน หมายถึง 
ขาดความรูความเขาใจเรื่องการเงิน ไมวาจะเปนการบริหาร
การออมเงิน การจัดการความเสี่ยง ความรูในดานผลิตภัณฑ
ทางการเงิน และการลงทุนในรูปแบบตางๆ
  2.  ประชาชนมีทัศนคติตอการใชเงินที่ไมถูกตอง ซึ่ง
สาเหตุนี้อาจเกิดจากสื่อและลัทธิบริโภคนิยมที่กระตุนใหเกิด
การบริโภคอยางเกินตัว ทําใหการตัดสินใจในการใชจายเงิน 
ขาดความระมัดระวังและขาดการวางแผนในระยะส้ันและ
ระยะยาว ทําใหเกิดภาระหน้ีครัวเรือนสูงขึ้นอยางมาก
 3.  ประชาชนขาดการเขาถึงแหลงเงิน  โดยทั่วไป
แหลงเงินของประชาชน นอกเหนือจากสินเชื่อของธนาคาร
พาณิชย จะมีแหลงเงินอื่นๆ อีก อาทิ สหกรณออมทรัพย 
กองทุนหมูบาน และสินเชือ่จากผูใหบริการทางการเงินท่ีไมใช
ธนาคาร ซึง่จะมกีารสงเสรมิใหประชาชนมพีฤตกิรรมกูยมืเงนิ
มากข้ึน โดยเปนระบบผอนชําระหรือคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0 
อนัทาํใหประชาชนรูสกึวามีภาระคาใชจายนอยจึงเกดิการกูยมื
ผอนชําระมากขึ้น 
 สําหรับกลุมประชากรที่มีระดับความรูทางดานการ
เงินนอย และมีแนวโนมเปนหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ประกอบดวย 
กลุมนักเรียน/นักศึกษา กลุมเกษตรกร และ กลุมผูใชแรงงาน
รับจางท่ีมีรายไดนอย ซ่ึงท้ัง 3 กลุมน้ี รวมกันมีสัดสวนเกินวา
รอยละ 60 ของประชากรทั้งประเทศ โดยปญหาที่พบจาก
ประชากรกลุมเสี่ยงที่จะเปนหนี้ครัวเรือนเหลานี้ คือ ปญหา

การขาดความรูความเขาใจเร่ืองการเงิน โดยเฉพาะความรู
ในเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนําไปสูอัตราหนี้ครัวเรือนที่
เพิ่มขึ้นของประเทศไทย ประกอบกับปญหาการเขาถึงสินเชื่อ
ของธนาคารพาณชิยทีค่อนขางยาก ทาํใหเกดิการกูยมืเงนินอก
ระบบ และขาดความสามารถในการชําระเงินคืน ทําใหกลุม
เหลานี้มีหนี้ครัวเรือนในสัดสวนที่สูง

ผลกระทบจากระบบพรอมเพยตอการออมของคนไทย
 ปญหาสําคัญประการหน่ึงของประชาชนไทย คือ การ
ออมเงิน ซึง่เปนปญหาท่ีสงผลกระทบระยะยาวตอการดําเนนิ
ชีวิตของอันเกิดจากความไมแนนอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใน
อนาคต ภายใตภาวะเศรษฐกิจท่ีไมชัดเจนประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจทั่วโลกท่ีซบเซา ซึ่งนําไปสูอัตราการปลดพนักงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลกระทบตอการออมคอนขาง
มาก 
 อาจกลาวไดวา การออมท่ีถกูตอง หมายถึง การเกบ็เงนิ
สวนหนึ่งไว เพื่อนําไปตอยอดใหผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น 
ในรูปแบบตางๆ จากการลงทุน ไมวาจะเปนการลงทุนโดย
การฝากเงิน การลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ อาทิ 
หุนสามัญ หุนกู หรือในกองทุนรวม หรือแมแตการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยประเภทตางๆ แตปญหาท่ีสงผลใหการออม
ของประชาชนไทยไมเปนตามเปาหมายเกิดจากสาเหตุที่
หลากหลาย อาท ิการขาดวนิยัในการออม หรอืการไมกาํหนด
เปาหมายที่ชัดเจนในการออม จึงสงผลใหการออมไมเกิด
ประสทิธผิลอยางท่ีตองการ โดยสามารถสรปุปจจัยท่ีสงผลตอ
ความลมเหลวในการออม ไดดังนี้ 

 1. เปาหมายท่ีไมชัดเจน
 การขาดการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน เปนปจจัย
สําคัญท่ีสงผลตอการออม โดยบุคคลท่ัวไปจะออมเม่ือเหลือเงิน
หลังจากใชจาย ซึ่งทําใหเงินออมแตละเดือนมีจํานวนไม
แนนอนหรือบางเดือนอาจไมเหลือเงินออม ดังนั้น การออม
แบบมีเปาหมายที่ชัดเจน อาจจะกําหนดโดยการหักเงินออม
ออกมาทันทีรอยละ 20 หรือมากกวาน้ันเม่ือไดรับเงินเดือนมา
หรือเมื่อไดรายรับมาในแตละครั้ง ซึ่งแนนอนวายอมดีกวา 
“เหลือเงินเทาไรก็ออมเทานั้น” อันเปนพฤติกรรมที่ขาดวินัย
ทําใหการออมไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแตไมแนนอน ดังนั้น เมื่อ
มีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนแลว จะเกิดวินัยในการออมข้ึน 
เม่ือถึงกําหนดท่ีมีรายรับมาจะหักเงินออมไวตามท่ีต้ังเปาไวทันที 
นอกจากน้ี การกําหนดเปาหมายการออมยังหมายรวมถึง การวาง
วัตถุประสงคการออมเงินเพื่อนําไปใชในอนาคต ซึ่งจะสงผล
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ทาํใหเกดิความมุงมัน่ทีจ่ะออมมากขึน้ อาท ิออมไวซือ้บาน ซือ้
รถยนต หรือเก็บไวใหทุนการศึกษาสําหรับบุตรหลาน เปนตน

 2. คาใชจายมากกวารายรับ
 ปญหาหนึง่ซึง่เปนอปุสรรคสําคญัในการออม  คอื การ
มีคาใชจายเกินกวารายรับในแตละเดือน จึงไมเหลือเงินออม 
โดยคาใชจายท่ีสาํคญั ไดแก คาผอนรถ คาผอนบาน รวมถึงคา
ผอนเคร่ืองใชในครัวเรือนตางๆ ดงันัน้ การควบคุมคาใชจายใน
แตละเดอืนถอืเปนสิง่สาํคญัทีจ่ะทาํใหสามารถออมเงนิได โดย
จะตองพจิารณาคาใชจายทีไ่มควรนาํมาเพิม่ภาระใหกบัตนเอง 
อันไดแก การขอสินเช่ือตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงสินเช่ือบุคคล
ที่นํามาใชในการบริโภค ซึ่งคาใชจายสวนนี้มีตนทุนดอกเบี้ย
คอนขางสูงและสงผลตอภาระคาใชจายมาก  ดงันัน้หากจาํเปน
จะตองใชสนิเช่ือหรอืผอนชาํระคาใชจายใดๆ กต็าม ควรอยูบน
พื้นฐานที่มีรายรับเหลือเพียงพอสําหรับคาใชจายในแตละวัน
และที่สําคัญควรเหลือเงินเก็บออมไวสวนหนึ่งดวย

 3. ภาวะเงินเฟอ
 ปญหาภาวะเงินเฟอ ถือเปนอุปสรรคสําคัญท่ีสงผล
กระทบอยางยิ่งตอการออม เพราะเม่ือราคาสินคาอุปโภค
บริโภคสูงขึ้นยอมสงผลใหคาใชจายของประชาชนสูงข้ึนตาม
ไปดวย และมผีลทาํใหมเีงนิเหลอืสาํหรบัการออมลดลง  ดงันัน้ 
สิ่งจําเปนที่จะทําใหการออมมีประสิทธิภาพ คือผูออมจะตอง
กําหนดเปาหมายในการออมแตละเดือนใหแนนอนในขณะท่ี
การใชจายควรจะเลือกสินคาที่มีราคาไมแพงและเหมาะสม
กับฐานะโดยไมสงผลกระทบตอการออม จึงจะทําใหการออม
ภายใตภาวะเงินเฟอมีความเปนไปได
 ดังนั้น ในการวางแผนการออมท่ีดีที่สุด ผูออมจะตอง
จัดสรรเงิน โดยแบงเปนประเภทตางๆ อยางชัดเจน ไดแก 
ประเภทท่ี 1 เงินสาํหรับการใชจายในชีวติประจําวนั ประเภท-
ที ่2 เงินสําหรับการใชจายยามฉุกเฉิน ประเภทท่ี 3 เงินสาํหรับ
คาใชจายดานสันทนาการ และประเภทที่ 4 เปนเงินสําหรับ
การเก็บออม โดยจะตองมีการกําหนดเปนสัดสวนรอยละให
ชัดเจนในแตละกลุม และมีการจัดสรรใหสวนของประเภท-
ที่ 4 กอนเพ่ือใหเกิดวินัยในการออมในแตละคร้ังที่มีรายรับ
เขามา โดยเร่ิมตนอาจจัดสรรไวที่รอยละ 5-10 และเม่ือมี
รายรับเพิม่ขึน้อาจเพ่ิมสดัสวนการออมใหเพิม่ขึน้ไดตามความ
เหมาะสม นอกจากนี้ เมื่อมีการวางแผนการออมแลว ควรจะ
นําเงินที่ทําการออมไดมาหาผลตอบแทนใหเกิดขึ้นผานการ
ฝากเงินในธนาคารรูปแบบตางๆ หรือการลงทุนในสินทรัพย
ทางการเงิน อาท ิหุนสามญั  หุนกู  พนัธบตัร กองทนุประเภท-

ตางๆ เปนตน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมตามแตละ
บุคคล 
 จะเห็นไดวาปจจัยตางๆ ที่กลาวมาสงผลกระทบตอ
การออมของประชาชนเปนอยางย่ิง ในขณะท่ีปจจัยใหมที่
เกิดข้ึนและอาจสงผลกระทบตอการออมของประชาชน คือ 
การนําบริการโอนเงินและรับเงินทางเลือกใหมหรือท่ีเรียกวา 
พรอมเพยมาใชในประเทศไทย ซึ่งระบบน้ีอาจสงผลกระทบ
ทําใหผูบริโภคเกิดการใชจายเงินเพิ่มมากขึ้นอันเนื่องมาจาก
ความสะดวกสบายในการใชจายที่ไมตองพกเงินสดอีกตอไป  
ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแลว ผูบริโภคจะใหความสําคัญกับความ
สะดวกในการชําระเงิน ซึ่งจะเห็นไดจากหนี้สวนบุคคลจาก
บัตรเครดิตที่กลุมผูบริโภคที่รายไดนอยจะมีการใชแหลงเงิน
จากบัตรเครดิตคอนขางมาก อนัเกิดจากการใชจายท่ีงายและ
เปนการนําเงินอนาคตมาใชกอน ในขณะท่ีระบบพรอมเพย ถงึ
แมวาจะเปนการหักเงินจากบัญชีเงินฝากแตก็ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการใชเงินไดงาย จึงอาจสงผลทําใหเกิดการใชจาย
เพิ่มขึ้น ถึงแมจะไมเกิดเปนภาระหนี้ แตยอมสงผลกระทบตอ
สถานะการออมคอนขางแนนอน จึงเปนสิ่งจําเปนที่ผูบริโภค
จะตองใหความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นกับการใชจายท่ีงายขึ้น
นี ้เพือ่มใิหเกิดผลกระทบตอเงนิออมและอาจสงผลกระทบตอ
ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นตามมาในอนาคต 

ระบบพรอมออมกับการสงเสริมการออมผานระบบ
พรอมเพย
 การสงเสริมใหประชาชนรักษาวินัยในการออม เปน
สิ่งจําเปนและสําคัญอยางย่ิงตอเสถียรภาพความม่ันคงใน
การดํารงชีพของประชาชนและเสถียรภาพตอเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว การนําระบบพรอมเพยมาใชอาจสงผล
กระทบทําใหภาวะการออมของประชาชนลดลงไดตามท่ี
กลาวมา ดังนั้น เพื่อดํารงรักษาใหประชาชนมีการออมอยู
ในระดับท่ีเหมาะสมตอการใชจาย การนําระบบพรอมออม
มาประยุกตใชกับระบบพรอมเพย จะเปนแนวทางหน่ึงที่จะ
สงเสริมใหเกิดการออมมากขึ้น โดยรูปแบบและกลไกของ
การนําระบบพรอมออม มาผูกเขากับระบบพรอมเพย อาจมี
ลักษณะดังตอไปนี้
 ข้ันตอนท่ี 1  ผูบริโภคมีการใชจายเงินผานระบบพรอมเพย 
เงนิจะถกูโอนจากบญัชผีูบรโิภคไปยงับญัชขีองผูขายสนิคาหรอื
บริการ
 ขั้นตอนที่ 2 เมื่อใดก็ตามที่เกิดขั้นตอนที่ 1 ขึ้น ระบบ
พรอมออมจะทํางาน โดยจะมีการหักเงินจากบัญชีของ
ผูบริโภคในระบบพรอมเพยจํานวนหน่ึงซ่ึงคิดเปนรอยละของ
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ยอดใชจายที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง เขาไปยังบัญชีของผูบริโภค
ในระบบพรอมออมทันที และเงินออมในบัญชีระบบพรอม
ออมของผูบริโภคนี้จะเพิ่มขึ้นตามยอดเงินที่มีการใชจายใน
ระบบพรอมเพย
 ขั้นตอนที่ 3 จะมีการแจงใหผูบริโภครับทราบผานทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่เกี่ยวกับจํานวนเงินที่หักจากบัญชีระบบ
พรอมเพยเขาสูบัญชีระบบพรอมออม และแสดงสถานะยอดเงิน
คงเหลือในบัญชีทั้งสองเพื่อเปนการแจงเตือนใหผูบริโภค
รับทราบสถานะเงินฝากของตนเองที่คงเหลืออยูในทั้งสอง

บญัชี ซึง่การแจงเตอืนนีน้อกจากทาํใหผูบริโภครบัรูถงึยอดเงนิ
ทีม่กีารโอนเกดิข้ึน ยงัเปนการเตอืนสตแิละผูบรโิภคระมดัระวงั
การใชจายใหมากขึ้นตามไปดวย
 ขั้นตอนท่ี 4 ผูบริโภคสามารถเติมเงินเขาไปบัญชีทั้ง
สองระบบตามท่ีตองการไดเพิ่มเติม โดยบัญชีในระบบพรอม
ออมจะเปนบัญชีที่เปรียบเสมือนบัญชีเงินออมประเภทหน่ึง
ที่สามารถถอนไดตลอดเวลา นอกเหนือจากบัญชีเงินออม
อืน่ๆ ซึง่จะเปนการสงเสรมิใหผูบรโิภคเกดิการออมมากขึน้ใน
ระยะยาว

ภาพท่ี 5 รูปแบบการชําระเงินในระบบพรอมออม
ที่มา: ผูเขียนสรางขึ้นเอง 

 สําหรับสัดสวนเงินที่จะหักจากบัญชีระบบพรอมเพย
เขาสูบัญชีระบบพรอมออมนั้น ขึ้นอยูกับการกําหนดของ
ผูบริโภคแตละคน โดยคิดเปนรอยละของยอดใชจายใน
แตละครั้ง ซึ่งผูบริโภคอาจเปลี่ยนแปลงสัดสวนรอยละ
การหักเงินเขาบัญชีระบบพรอมออมได โดยอาจกําหนด
ใหมีการแกไขไดปละครั้ง และอาจเริ่มตนที่รอยละ 5 ของ
ยอดการใชจาย ดังนั้น ผูบริโภคท่ีตองการรักษาวินัยใน
การออมและตองการออมเงินเพิ่มขึ้น อาจเพิ่มสัดสวน
รอยละการหักเงินเขาบัญชีพรอมออมเพิ่มขึ้นได แตจะตอง
พึงระวังและเตรียมเงินไวใหเพียงพอในบัญชีระบบพรอมเพย 
ยกตัวอยาง ถานาย เอ มกีารวางแผนใชจายผานระบบพรอมเพย
ไมเกินเดอืนละ 10,000 บาท และมกีารกาํหนดใหมกีารหกัเงิน
จากบัญชีระบบพรอมเพยเขาระบบพรอมออมไวที่รอยละ 10 
หมายถึงวา นาย เอ จะตองมีการนําเงินไปฝากไวท่ีบัญชีระบบ
พรอมเพยไมตาํกวา 11,000 บาททุกเดือนเพ่ือใหมียอดเงินเพียง
พอตอการหักเงินออกจากบัญชรีะบบพรอมเพยไปยงับญัชีของ
ผูขายสินคาหรือบริการ และไปยังบญัชพีรอมออมของนาย เอ 
ซึง่จะมียอดเงนิโอนเขาบญัชพีรอมออมของนาย เอ 1,000 บาท

 ดังน้ัน ระบบพรอมออม จะชวยสงเสริมและสนับสนุนให
ผูบริโภคสามารถเก็บเงินออมไดโดยอัตโนมัติเปนประจําทุกคร้ัง
ที่มีการใชจายเน่ืองจากระบบจะมีการหักเงินโดยอัตโนมัติ 
อันจะทําใหผูบริโภคสามารถออมเงินไดอยางตอเนื่องและ
เกิดความม่ันคงทางการเงินมากข้ึนในระยะยาว โดยสามารถ
นําเงินออมน้ีไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินตางๆ อาทิ 
พนัธบตัร หุนกู หุนสามญั กองทนุรวมตางๆ เปนตน  เพือ่ใหเกดิ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนกวาการออมไวในบัญชีเงินฝากธนาคาร 
และผูบริโภคสามารถกําหนดการลงทุนเองโดยข้ึนกับปจจัย
ความพรอมในการยอมรบัความเส่ียงจากการลงทนุทีแ่ตกตาง
กันออกไป โดยสามารถถอนเงินในระบบพรอมออมมาลงทุน
ไดตลอดเวลา 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบพรอมออม
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ไดพระราชทานแกประชาชนชาวไทย
เพือ่นาํไปใชในการดํารงชวีติทัง้ในระดับครอบครัว ชมุชนและ
จนถึงระดับประเทศ เพื่อใหเกิดความสุขในระยะยาว โดย
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ปรัชญาน้ีจะเนนดานการนําความรูและคุณธรรมมาประกอบกัน 
โดยมีคุณสมบัติที่สําคัญของปรัชญา 3 ประการท่ีสามารถนํา
มาประยุกตใชกับการดํารงชีพในดานการใชจาย คือ
 1. ความพอประมาณ หมายถงึ มกีารใชจายอยางพอ-
ประมาณไมมากหรือนอยจนเกินไป โดยพิจารณาเปนสัดสวน
ตามสถานภาพรายไดของตนเองเปนสําคัญ โดยผูที่มีรายได
มากยอมสามารถใชจายไดมากกวาผูที่มรีายไดนอยกวา
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง มีการใชจายอยางสมเหตุผล
และเหมาะสมสอดคลองกับสิ่งท่ีตองใชจายในแตละรายการ 
รายการใชจายใดท่ีไมสมควรจายและสามารถชะลอออกไปได 
ใหพิจารณาขยายเวลาในการจายออกไป และพยายามใช
การกูยืมหรือการผอนชําระคาใชจายใหนอยที่สุด โดยจะตอง
พจิารณาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากภาระคาใชจายท่ีเปนหนี้
ในอนาคต
 3. การมีภูมิคุมกัน หมายถึง การใชจายจะตองมีการ
วางแผนการใชจายอยางเครงครัดและเตรียมสํารองเงินไว
สําหรับสถานการณที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต โดยมีการแบง
สดัสวนเงนิทีต่องใชจายออกเปนกองตางๆ และพยายามรกัษา
วินัยในการใชจายในแตละกองอยางเครงครัด
 ระบบพรอมออมมีความสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 3 ขอขางตน โดยในดานความพอ
ประมาณ ระบบพรอมออมจะทําใหผูบริโภคเกิดการใชจาย
ดวยความระมัดระวังและเหมาะสมกับฐานะของตนเองมาก-
ขึ้นทุกคร้ัง เนื่องจากทุกคร้ังที่มีการใชจายจะมีการหักเงิน
สวนหนึ่งเขาเก็บสะสมไวในบัญชีระบบพรอมออม ซ่ึงทําให
ผูบริโภคจะตองสํารองเงินไวในบัญชีระบบพรอมเพยใหเพียง
พอตอการใชจาย ดานความมีเหตุผล ระบบพรอมออมจะทําให
ผูบริโภคใชจายโดยคํานึงถึงความจําเปนในการใชจายแตละ
คร้ังวาสมเหตุผลและมีความจําเปนเพียงพอหรือไม และเกิด
การใชจายอยางประหยัดมากข้ึน และสุดทายในดานการมี
ภูมิคุมกัน ระบบพรอมออมเปนระบบที่จะชวยเก็บเงินออมไว
ในบัญชีซึ่งหักจากการใชจายในระบบพรอมเพย ดังนั้น เมื่อมี
การใชจายมากกย็อมจะมกีารหกัเงนิเขาบญัชเีงนิออมในระบบ
พรอมออมมากตามไปดวย ซึ่งเงินออมในสวนนี้จะชวยสราง
ภูมิคุมกันใหผูบริโภคในระยะยาว และสามารถนําไปใชเมื่อมี
สถานการณที่จําเปนอยางย่ิงตอไป
  ดังนั้น จึงกลาวไดวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปนหลักปรัชญาที่จะชวยสนับสนุนใหเกิดการออมเงินผาน
ระบบพรอมออม และสงเสริมใหผูบริโภคเกิดวินัยในการใชจาย
เงินและมีการใชจายเงินอยางมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให
เกิดความม่ันคงในการดํารงชีพในระยะยาว และกอใหเกิด

ความม่ันคงทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศใหมีความพรอม
รองรับตอผลกระทบ อันอาจเกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจ
เกิดข้ึนจากเหตุปจจัยตางๆ ไดในอนาคต โดยประเทศท่ีมีเงินออม
ในระดับปริมาณที่สูงจะสามารถรองรับผลกระทบจากปญหา
ทางเศรษฐกิจดานตางๆ ไดเปนอยางดี อาทิ ปญหาภาวะการ
ขาดดุลการคา  ปญหาภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด หรือ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียหรืออตัราแลก-
เปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่อาจจะสงผลกระทบตอรายได
หรือจีดีพีของประเทศ 

ประโยชนที่เกิดขึ้นจากระบบพรอมออม
 1.  ชวยใหประชาชนมีความม่ันคงในการดํารงชีวติและ
มีสภาพคลองทางการเงินมากข้ึน  เนื่องจากเม่ือประชาชนมี
เงินออมเพ่ิมข้ึนยอมทําใหมีความพรอมรองรับตอภาระคาใชจาย
ตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ไมวาจะเปนคาใชจายในดาน
การผอนชําระสินทรัพยตางๆ อาทิ บาน รถยนต คาใชจายดาน
การรักษาพยาบาล หรือแมกระทั่งคาใชจายในการดํารงชีพที่
อาจเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
 2.  ชวยใหครอบครัวเกิดความรักและสามัคคีกันมากข้ึน 
เมื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีวินัยในการออม ยอมทําให
เงินออมของแตละคนที่มีรายไดมีปริมาณเงินออมเพิ่มขึ้นจาก
การออมในระบบพรอมออม อันจะทําใหครอบครัวเกิดความ
มั่นคง เกิดความรักและสามัคคีกัน เนื่องจากถาสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวไมมปีญหาทางการเงิน ยอมไมมปีญหาการยืมเงนิ
กันเองระหวางสมาชิกในครอบครัวอันอาจสงผลลบตอ
สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน
 3.  ชวยสรางความเขมแขง็ใหกบัชุมชนและสังคม จาก
การที่แตละครอบครัวมีความมั่นคงทางการเงินสงผลใหการ
อยูรวมกันในชุมชนยอมมีความไวเนื้อเช่ือใจ และไมเกิดการ
กูหนีย้มืสนิระหวางกนั อนัจะทาํใหเกดิความรกัใครสมคัรสมาน
สามัคคีกันในชุมชนอันจะสรางความเขมแข็งใหเกิดกับชุมชน
 4. ชุมชนสามารถนําเงินออมนี้ไปลงทุนหรือสราง
รายไดผานสหกรณในชุมชน รวมท้ังสามารถนําเงินน้ีไปชวยเหลือ
ครอบครัวท่ีตองการเงินไปลงทุนในการประกอบกิจการตางๆ 
โดยคดิตนทนุดอกเบีย้ในอตัราตาํอนัจะทาํใหครอบครวัทีกู่ยมื
เงินไปมีโอกาสในการดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคงขึ้น
 5. ชวยใหประเทศมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง 
รองรบัวกิฤตเิศรษฐกจิตางๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ไดจากปจจยัภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ ซึง่ในยุคโลกาภิวตันในปจจบุนั 
ผลกระทบจากตางประเทศยอมสงผลตอภายในประเทศ
คอนขางมากและรวดเร็ว ดังนั้น การท่ีประชาชนมีเงินออม
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ที่เพียงพอตอการรองรับผลกระทบตางๆ เหลาน้ียอมทําให
ประเทศชาติมีความมั่นคงและเปนที่นาเชื่อถือตอนานาชาติ
 6. รัฐสามารถกูเงินจากประชาชนที่มีเงินออม ผาน
การออกพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือนําเงินออมสวนน้ีไปลงทุนใน
การพฒันาประเทศใหเจรญิกาวหนาทดัเทยีมตางประเทศ โดย
ไมตองไปกูเงินจากตางประเทศซ่ึงจะทําใหตองจายดอกเบี้ย
เงินกูใหกบัประเทศท่ีไปกูยมืเงินมา และทําใหเพ่ิมปริมาณเงิน
ที่หมุนเวียนภายในประเทศเพิ่มขึ้นอันจะสงผลทําใหรัฐเกิด
ความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น 

บทสรุป 
 ระบบพรอมเพย เปนระบบบริการโอนเงินและรับ
เงินทางเลือกใหม ที่จะชวยใหเกิดประโยชนตอประชาชนใน
ดานความสะดวกในการโอนเงินระหวางกัน และการรับเงิน
สวสัดกิารตางๆ จากภาครฐัทีร่วดเรว็ขึน้ โดยทีม่คีวามปลอดภยั
ในใชจายเงินที่ไมตองพกพาเงินสด แตขณะเดียวกันอาจ
เปนการสรางพฤติกรรมการใชจายที่งายขึ้นทําใหประชาชน
มีการใชเงินมากข้ึนและอาจสงผลใหเกิดเปนภาระหน้ีที่เปน
ผลสืบเนื่องจากที่มีการใชเงินไปในระบบพรอมเพย ทําใหเมื่อ
มีความจําเปนตองใชเงินในดานอื่นๆ ที่จําเปนจําตองกูยืมเงิน
มาใช
 ผูเขียนบทความจึงขอนําเสนอ ระบบพรอมออม ซึ่ง
เปนระบบที่นํามาผูกเขากับระบบพรอมเพย อันจะชวยสราง
ใหประชาชน ครอบครัวและชุมชน มีการรักษาระเบียบวินัย
ในการออมเพิ่มมากขึ้น โดยระบบนี้จะผูกบัญชีเงินโอนจาก
ระบบพรอมเพยใหเขาสูระบบพรอมออมอัตโนมัติ   ผานการ
หักเงินจากบัญชีในระบบพรอมเพยเขาสูระบบพรอมออม
ทุกคร้ังท่ีเกิดการใชจายเงิน โดยหักเปนรอยละตามท่ีแตละคน
กําหนดไว และกําหนดใหสามารถถอนเงินจากบัญชีระบบ
พรอมออมออกมาไดปละ 1-2 คร้ังเพ่ือนําเงินออมเหลานี้
ไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ อาทิ หุนกู หุนสามัญ 
พันธบัตร กองทุนรวมตางๆ ใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในอนาคต
และชวยใหประชาชนมีเงินออมเปนของตนเอง อันจะทําให
เกิดความม่ันคงและสภาพคลองทางการเงิน ครอบครัว
เกิดความมั่นคงทางการเงิน ชุมชนเกิดความเขมแข็งในการ
อยูรวมกันในสังคม รวมทั้งเปนการสรางเสถียรภาพทาง
การเงินใหกับประเทศในระยะยาว นอกจากน้ี ระบบพรอมออม
เปนระบบที่สนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนใหเกิด
ความพอประมาณ การมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันในการ
ใชจายมากขึ้น 
 ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากระบบพรอมออมจะทําให
ประชาชนมีเงินออมมากขึ้น ชุมชนและรัฐมีแหลงเงินจาก
ประชาชนท่ีเกิดจากการออมนําไปใชในการพัฒนาชุมชนใน

ดานตางๆ ทั้งในดานการศึกษา การประกอบอาชีพในชุมชน 
อันจะทําใหเศรษฐกิจในชุมชนมีความม่ันคงและม่ังคั่งอยาง
ยั่งยืน  รัฐสามารถนําเงินในระบบไปใชในการลงทุนพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะในดานโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในดาน
สาธารณปูโภค อาท ิสะพาน ถนน ระบบการสือ่สารสารสนเทศ 
เปนตน รวมถงึนาํไปใชในดานการพฒันาสวสัดกิารทีจ่าํเปนแก
ประชาชนในดานการรักษาพยาบาล คาครองชีพของผูสูงวัย รวม
ถงึการสรางโอกาสใหกบัผูประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยอมหรือ SMEs ในธุรกิจตางๆ มีแหลงเงินทุนที่มีตนทุนตํา
เพ่ือนําไปใชในการลงทุนพัฒนาธุรกิจของตนเอง  โดยอาจมี
ขอสงัเกตและผลกระทบจากประสิทธผิลท่ีจะเกดิขึน้ในการนาํ
ไปปฏิบัติจริง 
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