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โดย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ 
 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

 

“วิธีที่ดีที่สุดที่จะท านายอนาคต คือการสร้างมันขึ้นมา” --Peter Drucker  

ผมเชื่อครับว่า อนาคตก าหนดได้ โดยเราลงมือสร้างอนาคตขึ้นมาเอง และไม่เพียงแต่เฉพาะอนาคตของตัวเรา

เท่านั้น หากเราร่วมมือกัน ก็จะสามารถสร้างอนาคตของสังคมและประเทศชาติได้ครับ 

ประเด็นส าคัญเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอนาคตของสังคมไทย ที่ผมเห็นว่าเราจะต้องร่วมช่วยกันสร้างและเตรียมการให้

พร้อม ก็คือ การที่สังคมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วส่วนใหญ่จะ

สามารถพ่ึงพาตนเองได้น้อยลง โดยคาดการณ์กันว่าในปี ค.ศ. 2050 หรือ พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วนคนวัยท างาน

ซึ่งเป็นผู้สร้างทรัพยากรเทียบกับผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร อยู่ที่คนวัยท างาน 2 คน ต่อผู้สูงอายุ 

1 คน ซึ่งหมายความว่าคนวัยท างานจะต้องรับบทบาทในการเป็นที่พึ่งพิงอย่างมาก 

ผลสรุปจากงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นมีความสอดคล้องกันว่า สังคมไทยยังขาดการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้ โดย

ประชากรในวัยท างาน ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับการ “เก็บก่อนใช้ แบ่งไปลงทุน” คือ เมื่อมีรายได้เข้ามา  

ก็น าเงินไปใช้ก่อน หากโชคดีมีเงินเหลือจึงค่อยเก็บ และกว่าจะเริ่มคิดเก็บเงินจริงจังก็ตอนที่นาฬิกาชีวิต 

(biological clock) ส่งสัญญาณเตือนว่าเรามาถึงครึ่งชีวิตแล้วตอนอายุ 40 ปี  และถึงแม้จะมีการเก็บเงิน 

บ้างแล้ว มักจะเก็บไว้ในรูปแบบของการออมทั่ว ๆ ไป ไม่น าเงินไปลงทุน ท าให้เงินที่เก็บรวมกับดอกผลไว้ 

ไม่สามารถชนะเงินเฟ้อ ไม่งอกเงยเท่าที่ควร ส่งผลให้ไม่เพียงพอที่จะด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพในยามเกษียณ 

ดังนั้น เป้าหมายในการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตของสังคมไทยก็คือ การท าให้ผู้ซึ่งเกษียณแล้ว  

สามารถด ารงชีพได้อย่างพอเพียงและมีคุณภาพ แนวทางหนึ่งก็อาจท าได้ด้วยการแก้ไขสัดส่วนประชากร  

ซึ่งต้องใช้เวลานาน ส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือ การยืดเวลาการเกษียณอายุ ซึ่งจะท าให้ผู้ที่เดิมควรจะเกษียณแล้ว 

ยังคงอยู่ในโลกของการท างานต่อไป แต่แนวทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของแต่ละบุคคลด้วย 

อย่างไรก็ดี ผมคิดว่า แนวทางที่เริ่มท าได้ทันที คือ การเตรียมการให้ผู้ที่จะเกษียณในอนาคต พ่ึงพาตัวเองให้ได้ 

ตนจะเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้ ก็ต้องส่งเสริมให้เริ่มลงทุนในวัยท างานวันนี้ เพ่ือให้มีเพียงพอใช้จ่ายในอนาคต  

     

ยุทธศาสตร์ตลาดทุน เพื่ออนาคตสังคมไทย 
               (เผยแพร่ในคอลัมน ์เปิดบ้าน ก.ล.ต. หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับวันท่ี 27 มีนาคม 2557)  

 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพ่ือให้คุณมั่นใจ” 

 



2 
 

 

ยุทธวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนชาวไทยมีเงินเพียงพอส าหรับใช้ในวันข้างหน้าก็คือ ต้องมีวินัยในการลงทุนอย่าง

สม่ าเสมอ และหากมีเงินที่จะลงทุนน้อย ก็ต้องยิ่งเริ่มลงทุนให้เร็ว เพื่อให้เงินเพ่ิมพูนทันกับการที่ต้องใช้จ่าย 

ในยามที่ไม่ท างานแล้ว  

ในเรื่องนี้ ก.ล.ต. เองก็ได้พัฒนาตลาดทุนของประเทศเพ่ืออนาคตของสังคมไทย ผ่านโครงการ “สานฝันเริ่ม

ด้วยพันบาท” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรมากมาย ได้แก่ สมาคมบริษัท

จัดการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมบริษัท

หลักทรัพย์ไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนวัยท างานทั่วประเทศมีวินัยในการ

ลงทุนในกองทุนรวมเป็นประจ าและต่อเนื่องทุกเดือนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ า 1,000 บาท โดยเน้นที่กลุ่มผู้เริ่ม

ท างานใหม่ ๆ ที่อาจจะยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการลงทุน เพ่ือบ่มเพาะนิสัยการลงทุนโดย 

เริ่มจากเงินจ านวนน้อย ๆ ซึ่งเมื่อมีรายได้มากข้ึนก็สามารถลงทุนเพ่ิมข้ึนได้  โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนที่เล็งเห็นความส าคัญเข้าร่วมโครงการจ านวน 16 บริษัท และน ากองทุนรวมเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 

46 กอง ซึ่ง ก.ล.ต. ได้อ านวยความสะดวกด้วยการอนุมัติการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขโครงการลงทุนของกองทุน

ต่าง ๆ ให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อด้วยจ านวนเงินขั้นต่ าที่ 1,000 บาทได้ ที่เดิมอาจเคยก าหนดไว้จ านวนเงินขั้นต่ า  

5,000 บาท ในการลงทุนกองทุนรวมแต่ละครั้ง ซึ่งอาจจะมากเกินก าลังกลุ่มผู้เริ่มท างานใหม่หรือผู้มีรายได้น้อย 

จึงไม่ได้เริ่มลงทุน สูญเสียโอกาสไปมาก 

การบ่มเพาะนิสัยการลงทุนนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ “4 รู”้ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนประเทศไทยให้รุ่งเรือง 

ด้วยความรู้ทางการเงิน” ที่ ก.ล.ต. ร่วมกับองค์กรพันธมิตร 13 แห่ง มุ่งหมายให้ประชาชนมีความรู้ ความ

เข้าใจมีทักษะเพ่ือท าให้เงินเพ่ิมพูนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้แก่ “รู้หา” เพ่ือมีชีวิตที่มั่นคง “รู้ใช”้ เพ่ือให้มีเงิน

เหลือเก็บ “รู้ลงทุน” เพ่ือเพ่ิมพูนทรัพย์สิน และ “รู้พอเพียง” เพ่ือให้ชีวิตมีความสุข ซึ่งเมื่อประชาชนในชาติมี

ความมั่นคงทางการเงิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว ก็จะเก้ือหนุนให้สังคมและประเทศชาติมั่นคงและแข็งแกร่งครับ 

นอกจากการเตรียมความพร้อมเพ่ืออนาคตแล้ว  ผมขอชวนคิดเลขกันสักนิดครับ หากประชาชนลงทุนกองทุน

รวมคนละ 10,000 บาท ต่อเดือนทุกเดือน โดยได้รับผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี  เมื่อครบ 20 ปี ก็จะมีเงิน

ประมาณ 4 ล้านบาท หากมีผู้ที่มีวินัยเช่นนี้สัก 1 แสนคน เงินที่จะทยอยเข้ามาสู่ตลาดทุนก็จะเท่ากับ 4 แสน

ล้านบาท เงินจ านวนนี้จะช่วยเป็นทุนขับเคลื่อนกิจการ เกิดการจ้างงาน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น สร้างความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นวงจรต่อเนื่องกันไป  

เมื่ออนาคตของกิจการและอนาคตของสังคมและประเทศชาติ เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวเนื่องกันเช่นนี้  ผมขอเชิญชวน 

“นายจ้างใจดี” ช่วยสนับสนนุโครงการนี้กันมาก ๆ นะครับ เช่น ช่วยเชิญชวนและอ านวยความสะดวกให้
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พนักงานของท่านเข้าร่วมโครงการ ด้วยการช่วยตัดบัญชีอัตโนมัติเพ่ือซื้อหน่วยลงทุน หรือจูงใจให้พนักงานของ

ท่านรู้จักลงทุนอย่างมีวินัย ด้วยการให้รางวัลเมื่อพนักงานลงทุนต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็นต้น  

เมื่อพนักงานมีฐานะมั่นคง มีความม่ันใจในอนาคต ย่อมมีก าลังใจทุ่มเทท างาน เพ่ิมผลผลิตและผลิตภาพให้กับ

กิจการของท่านยิ่งขึ้น ส าหรับท่านที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือพนักงานสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

www.sec.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 1207 กด 3 ก.ล.ต. มีทีมงานที่พร้อมให้ค าแนะน าแก่ท่านครับ 
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