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สมบัติ วรินทรนุวัตร

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (ตอนที ่1)

วิชาทีส่�าคัญวิชาหนึง่ในชวิีต เพราะเป็นเรือ่งทีต้่อง

ค�านึงถึงเมื่อเข้าสู่วัยชรา และมีหลายคนเข้าใจว่า

ต้องรออาย ุ40 -50 ปีค่อยคดิวางแผนเพราะคดิว่า

ยงัอกีนาน โดยมกีารใช้ชวีติในวนันีแ้บบเตม็ที ่และ

การใช้เงินอนาคต และเมื่อเวลาผ่านไปอย่าง

รวดเร็วเมื่อรู้สึกตัวก็เข้าสู่วัยชราหรือผู้สูงวัยแล้วก็

จะท�าให้สายเกินไปเสียแล้ว หากถ้าคุณอยากจะ

มคีวามสขุทัง้วนันี ้และวนัข้างหน้าแล้ว โดยเฉพาะ

การด�าเนินชีวิตหลังเกษียณ มีความพร้อมกับการ

พกัผ่อนแบบทีใ่จสบายแล้ว  สิง่ส�าคญัทีค่วรท�าใน

ตอนนี้  คือ การวางแผนทั้งเวลา การเงิน และ

สุขภาพ ยิ่งเริ่มมีการวางแผนได้เร็วเท่าไร ก็จะ

ท�าให้มีโอกาสประสบความส�าเร็จพร้อมทั้งความ

สุขในช่วงชีวิตหลังเกษียณ และท�าให้สามารถ

เกษียณการท�างานได้เร็วขึ้น 

บทความนี้เริ่มจากการวางแผนการเงิน 

โดยต้ังสมมติฐาน แบบเตรยีมความพร้อมเกษยีณ

ด้วยการใช้ชีวิตแบบกระเบียดกระเสียรด้วยเงินเก็บ 3,600,000 บาท 

คือ ตัวเลขเงินเก็บคร่าวๆ ที่จะท�าให้คุณใช้ชีวิตหลังเกษียณตอนอายุ 

60 ปี การสิ้นสุดการจ้างงานตามกฏหมายแรงงาน และหลังจากนั้น

มีการด�าเนินชีวิตแบบกลางๆ ได้จนถึงอายุ 80 โดย เริ่มจากถ้าเรามี

เงนิเพยีงพอกบัค่าใช้จ่ายรายเดอืน 15,000 บาท คอื การใช้จ่ายวนัละ 

500 บาท (ถ้าคิดอัตราเงินเฟ้ออีก 3% เงินเก็บรวมก็น่าจะเพิ่มขึ้นรวม

ประมาณ 4,00,000 บาท )

พุทธ
ศาสนา ในสมัยเด็กที่เราเคยศึกษามี ค�ากล่าวว่า 

“ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความสุข” ซึ่ง

บทความนี้จึงเป็นการวางแผนชีวิตพร้อมเกษียณที่น�าประสบการณ์

ของผูเ้ขยีนมาเล่าสูก่นัฟัง เพราะชวีติหลงัเกษยีณหรอืการทีเ่ราท�างาน

โดยไม่ต้องมีภาระยึดติดเรื่องผลตอบแทนเป็นส�าคัญหรือท่ีเรียกว่า 

เกษียณนั้นแท้ที่จริงเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนย่ิงถ้าเรารู้เร็ววางแผน

เร็ว ผลส�าเร็จก็จะง่ายมาก

เพียงเราเข้าใจ และเริ่มคิดวางแผนก่อนจะสายเสียก่อน 

ส�าหรับหลายคนที่ผู้เขียนรู้จักยังขาดการวางแผนทางการเงิน ซึ่งเป็น

การวางแผนชีวิตพร้อมเกษียณ

ค่าใช้จ่าย วันละ เดือนละ (30 วัน) ปีละ (12 เดือน) 20 ปี

จ�านวนเงิน (บาท) 500 15,000 180,000 3,600,000
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แต่ถ้าคุณอยากเป็นผู้เกษียณ แบบมีสุขภาพดี และมีการ 

ท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งยังมีการเข้าสังคม

พบปะกับเพื่อนได้เป็นประจ�า คุณต้องอาจจะต้องมีเงินเก็บมากกว่า

นีอ้กี 4-5 เท่า เมือ่เรารู้เป้าหมายนีแ้ล้ว กค็วรทีจ่ะวางแผนทางการเงนิ

เพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบที่ต้องการ จากแนวคิด การค�านวณการ

วางแผนเกษยีณแบบ Centre of Retirement Research ของ Boston 

Collage มาประยกุต์กบัอตัราค่าจ้างเฉลีย่ของประเทศไทยทีม่ค่ีา อายุ

ตัว*1,000 เช่น อายุ 25 ปี เงินเดือนประมาณ 25,000 บาท หรือตอน

อายุ 35 ปี เงินเดือนประมาณ 35,000 บาท ดังนั้นเราก็สามารถ

วางแผนได้ตามตารางแบบมีเป้าหมาย 

หวัใจส�าคญัของการออม คอื วนัิย และระยะเวลา และถ้าเรา

สามารถเร่ิมการวางแผนเกษียณทางการเงินด้วยการออมได้โดยเร็ว

ก็จะยิ่งได้เปรียบ เพราะเป็นการสร้างความม่ันคง และความชัดเจน 

ซึ่งแผนการออมจะต้องวางแผนการออมให้มากขึ้นกว่านี้อีกด้วย

เพราะ

1.  มูลค่าของเงินหรือที่เรารู้จักกันดี คือ อัตราเงินเฟ้อ ที่จะ

ท�าให้อ�านาจซื้อของเงินลดลง ซึ่งถ้าเราวางแผนการออมเงินกันเมื่อ

ผ่านระยะเวลา ตามแผนการท�างาน 35 ปีแล้ว เมื่อถึงเวลาเกษียณ

การท�างานอาจจะพบว่ามูลค่าเงินออมตามเป้าหมาย กลับไม่พอใช้

จ่าย เช่น ไม่สามารถควบคุมรายจ่ายให้เพียงพอตามเป้าหมายที่วาง

ไว้ว่าจะมีรายจ่ายเฉลี่ยในวันละ 500 บาท เพราะอัตราเงินเฟ้อที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตต่อเน่ืองไปอีก 20 ปีหลังเกษียณ โดยข้อมูลจาก 

Thailand Investment Forum ระบวุ่า อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไป (Headline 

Inflation) ซึ่งค�านวณจากความผันผวนของราคาของสินค้า และ

บริการทุกประเภทในประเทศไทย เฉลี่ยย้อนหลังไป 5 ปีอยู่ที่ 0.95% 

ต่อปี อาจจะท�าให้เงิน 15,000 บาทต่อเดือนไม่สามารถใช้กับการ

บริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าน�้า ค่าไฟ ค่า internet ฯลฯ 

2. ปัญหาสุขภาพ ท่ีคาดว่าจะสามารถจะได้รับความ 

ช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐ เช่น เงินเกษียณจากประกันสังคม

หรือบริการรักษาโรคจากบัตรทอง (30 บาทรักษาทุกโรค) ซึ่งอาจ 

ไม่ครอบคลุมบางโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ท�าให้มีรายจ่าย 

2.1 สวัสดิการข้าราชการ ส�าหรับผู้ใดที่เคยประกอบอาชีพที่

เกีย่วข้องกบังานราชการ หลกัเกษยีณอายกุย็งัจะสามารถใช้สทิธกิาร

เรื่องรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถตรวจสุขภาพ 

ประจ�าปีได้ตลอดหลังเกษียณอายุราชการ 

2.2 กองทุนประกันสังคม หากผู้ใดในขณะที่ท�างานคุณมี 

รายได้ประจ�า และมีการส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง 

ก็สามารถรับสิทธิ์ด ้านการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมได้  

สิง่ส�าคัญ คืออย่าลมืจ่ายค่าประกนัสงัคมต่อเนือ่ง โดยเฉพาะเมือ่คณุ

ลาออกจากงาน 

2.3 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ‘บัตรทอง’ เป็นสิทธิ

รักษาพยาบาลพื้นฐานส�าหรับคนไทยทุกคน ที่ไม่ได้รับสิทธิอื่นๆ ที่

กล่าวไปข้างต้นสามารถ ตรวจสอบสิทธิของตัวเองได้ http://eser-

vices.nhso.go.th/eServices/mobile/login.xhtml

ช่วงอายุ (รวม ปี)
เป้าหมาย

(อย่างน้อย)

รายได้เฉลี่ย (บาท) เงินออม

ขั้นต�่าเดือน ปี

เริ่มออม 25-34 ปี (10 ปี) 10% ของรายได้ 30,000 360,000 360,000

อายุ 35 -44 ปี (10 ปี) 15% ของรายได้ 40,000    480,000 720,000

อายุ 45 -54 ปี (10 ปี) 27% ของรายได้   50,000    600,000 1,620,000

อายุ 55 -60 ปี (5 ปี) 30% ของรายได้    58,000 696,000 1,044,000

เงินพร้อมเกษียณรวม 3,744,000

เพิ่มเติมขึ้นได้ ดังนั้นเราควรที่จะศึกษา และวางแผนการดูแล และ

การป้องกนั การเจบ็ป่วย และโรคภยัด้วยการออกก�าลงักายควบคูก่บั

พกัผ่อน และการบรโิภคทีค่�านงึถงึสารอาหารให้ครบถ้วน การป้องกนั

ที่รวมถึง การฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ ยังอาจจะต้อง

วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในการค่ารักษาพยาบาลด้วย การศึกษาถึง

ศักยภาพโรงพยาบาล ความช�านาญหรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง

กันในแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เพิ่มขึ้นได้ในโรงพยาบาลที่เราสนใจ นอกจากนี้ยังต้องวางแผน ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย
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อาจเกิดความแน่นอนในการจ่ายเงินปันผล เพราะเมื่อเวลาผ่านไป

ธุรกิจของหลักทรัพย์ที่เราคาดการณ์จากประวัติการด�าเนินงาน และ

การจ่ายปันผลอาจจะมีการเปล่ียนแปลงของธุรกิจส่งผลต่อการจ่าย

เงินปันผลที่จะมาเข้ามาเป็นรายได้ประจ�าของเราได้ ซึ่งเราจะต้อง

ป้องกันด้วยการเพิ่มสัดส่วนเงินออม และเป้าหมายเงินออมที่สูงขึ้น

รวมทัง้วนิยัการออมให้เรว็ยิง่ขึน้ จะได้ลดปัญหาในการเพิม่อตัราส่วน

เงินออมตามรายได้ในสถาวะการณ์ที่ต้องเพิ่มในอนาคตเพื่อให้เป้า

หมายทางการเงินพร้อมในวันที่เกษียณอายุได้ง่ายๆ 

หากคุณออมเงนิอย่างเป็นระบบ และต่อเนือ่งได้แล้วสิง่ต่อมา 

คือ การเพิ่มมูลค่าเงินออม ด้วยการเข้าใจการลงทุน และความเสี่ยง 

เพือ่เพิม่มลูค่าเงนิด้วยดอกเบีย้ และเงนิปันผล ทีจ่ะท�าให้คุณมจี�านวน

เงินมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ส�าหรับความพร้อมในการเกษียณการท�างาน 

คือ ‘การลงทุน’ เพราะการออมเงินในบัญชีเงินออมทรัพย์หรือบัญชี

ฝากประจ�า อาจได้ดอกเบี้ยน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ จึงควรแบ่งส่วน 

เงินออมมาเป็นการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนสูงขึ้นกว่าเงินฝาก และ

จะท�าให้เกิดความพร้อมในการเกษียณสูงขึ้น 

ฉบับหน้า ติดตามอ่าน ตัวอย่างการออมแบบการลงทุนใน

แบบต่างๆ 

2.4 การท�าประกันสุขภาพ/ประกันโรคร้ายแรง ส�าหรับคนที่

วางแผนการออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนมีเงินเก็บเพียงพอ 

อย่าลืมมองหาประกันคุ ้มครองสุขภาพหรือประกันคุ ้มครองโรค 

ร้ายแรง เพราะบางคร้ังสวสัดกิารทีม่นีัน้ไม่ครอบคลมุโรคร้ายของเรา 

อย่างน้อยการมีประกันเหล่านี้ ก็จะช่วยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายในการ

รักษาพยาบาลจากหนักให้เป็นเบา แม้ในบางกรมธรรม์ประกัน

สุขภาพที่มีค่าสินไหมทดแทนต�่าเพราะค่าเบี้ยประกันน้อยก็จะท�าให้

ไม่สามารถเบกิค่ารกัษาพยาบาลได้ทัง้หมด แต่กย็งัสามารถลดภาระ

ค่าใช้จ่ายจากค่ารักษาพยาบาลได้ โดยเฉพาะหากคุณต้องการใช้

บริการโรงพยาบาลเอกชนที่มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น

3.  ภาระดูแลลูกหลาน ที่เราคิดว่าจะสามารถเลี้ยงดูตัวเอง

ได้หลังจากที่จบการศึกษา และเราเกษียณแล้ว แต่ในบางรายลูก

หลานยังต้องการความช่วยเหลือจากครอบครัวอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องของ

อนาคตทีไ่ม่แน่นอน และไมส่ามารถคาดการณ์รายจา่ยทีอ่าจจะเกดิ

ขึน้ได้ รวมถงึการกระทบกับการพจิารณาหลักประกันความมัน่คงของ

ชีวิตหลังเกษียณอายุของเราได้ 

4.  การประมาณการรายได้ผิดพลาด ซึ่งส่งผลต่อการออม

ในบางประเภทที่มีความเสี่ยง เช่น การน�าเงินออมไปในหลักทรัพย์ 

(หุ้น) ที่คาดว่าจะเป็นหุ้นดังกล่าวจะมีการจ่ายปันผลแค่ในบางครั้ง

ต่อฉบับหน้าอ่าน


