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ใน
วงจริชิีวิตปริกติข้อีงคนเริานั�น มีค�าเฉลัี�ยในการิใชิ้

ชีิวิตบนโลักปริะมาณ์ 80 ปี ซึึ่�งถ้าเริาพิจาริณ์าเป็น

ริอีบอีย�างง�าย ๆ ก็จะสามาริถแบ�งเป็นริอีบ (คริั�ง) ลัะสิบปี ซึ่ึ�งก็จะ

พบว�าในชิวีติคนเริากจ็ะผ่�านแค� 8 ริอีบ โดยในริอีบสบิปแีริก ตั�งแต�

เริาเกดิมาเพ่�อีการิลัม่ตามาดโ่ลักใบนี� ห้ริอ่ีที�เริยีกว�า “วยั่ทารืก” เริา

ก็จะใชิ้เวลัาห้มดไปกับความไริ้เดียงสา ที�จะต้อีงเริียนริ่้อีะไริที�เป็น

พ่�นฐานในการิใชิ้ชิีวิตอีย�างง�าย ๆ ตั�งแต�การิห้ัดเดิน กิน นอีน ฯลัฯ 

ซึ่ึ�งเปน็การิเริียนริ่้สิ�งต�าง ๆ  ริอีบตัวเริา จากคนในคริอีบคริัว แลัะคน

ใกลั้ตัว เพ่�อีเตริียมความพริ้อีมเข้้าส่�ในริอีบสิบปีต�อีมา (วัย่ 11-20 

ป)ี ที�ตอ้ีงพฒันาการิเริยีนริ่ม้ากขึ้�นใน “วยั่เดก็” ทั�งการิเริยีนวชิิาการิ

พ่�นฐาน ทักษะการิใช้ิชีิวิต การิอีอีกกำลัังกาย การิเลั�นกีฬา แลัะ

เลัอ่ีกคน้ห้าสิ�งที�ชิอีบ แลัะความเปน็ตวัตนข้อีงเริาเอีง ซึ่ึ�งจะใชิเ้วลัา

ส�วนให้ญ�กับการิศึกษาเลั�าเรีิยน แลัะการิสร้ิางความพริ้อีมทักษะ

เพ่�อีการิเลั่อีกค้นห้าตัวตน การิเตริียมความพริ้อีมเข้้าส่�วัยสิบปี

ต�อีมา 

(วัย่ 21-30 ปี) ที�เริียกว�า “วัย่เรืิ�มทำงาน” เป็นการิเริียนริ่้

ห้ลัักจากการิทำงาน แลัะการิใชิ้ชิีวิตที�เริาเลั่อีกมีบททดสอีบต�าง ๆ 

จากที�ทำงาน แลัะการิเริิ�มตน้ในการิแสวงห้าริายไดเ้พ่�อีสริา้งความ

พริ้อีมในวัยต�อีมา (วัย่ 31-40 ปี) ห้ริ่อีที�เริียกว�า “วัย่สรื้างฐานะ”

ที�เริิ�มมีการิทำงานเน้นการิสริ้างฐานะ การิมีคริอีบคริัว (การิ

แต�งงาน) แลัะสริ้างคริอีบคริัวให้ม� การิด่แลัความปลัอีดภััยในชิีวิต 

สุมบัติ วริน์ทรน์ุวัตร 

คณะบัริหารธุรกิจญี่ปุ น สถาบัันเทคโนโลัย์ีไทย์-ญี่ปุ น

แลัะทริัพย์สิน การิซึ่่�อีบ้าน ริถ แลัะสิ�งอีำนวยความสะดวกต�าง ๆ 

เพ่�อีเตริียมเข้้าส่�วัยให้้ดอีกผ่ลังอีกงาม (วัย่ 41-50 ปี) สิบปีต�อีมา

เปน็ “วัย่ผัูใ้หญ่่” จะเปน็เวลัาที�ผ่�านไปอีย�างริวดเริว็ ห้มดไปกบัการิ

ทำงานห้นกั การิลังห้ลักัปกัฐาน การิดแ่ลัริกัษาสิ�งต�าง ๆ  ที�ห้ามาให้้

เพิ�มพ่น แลัะเข้้าส่� (วัย่ 51-60 ปี) ที�ริ�างกายจะสะท้อีนสิ�งต�าง ๆ

ที�ผ่�านมาข้อีงการิใชิช้ิวีติข้อีงเริา ริ�างกายส่ข้ภัาพมกีาริเส่�อีมถอียลัง 

ดังนั�น จึงเป็นวัยที�ต้อีงห้ันมามอีงด่การิใชิ้ชิีวิตที�ผ่�านมา แลัะการิ

ด่แลัริักษาส่ข้ภัาพกายใจให้้แข้็งแริงพริ้อีมเข้้าส่�วัยที�เริียกว�า

“วัย่เกษ่ย่ณ” อีาย่การิทำงาน (วัย่ 61-70 ปี) ที�เริาต้อีงปลั�อียวาง

จากการิทำงานปริะจำ กจ็ะเข้้าส่�โห้มดที�เริยีกว�าการิใชิเ้วลัากบัการิ

พกัผ่�อีนการิทำงานอีดเิริกต�าง ๆ  ที�ชิอีบพริอ้ีมห้มดเวลัากบัการิด่แลั

ล่ักห้ลัาน ให้้เติบโตไปตามทางที�เข้าเล่ัอีก เพ่�อีเตริียมความพริ้อีม

เข้้าส่� “วยั่ชิรืา” บั�นปลัายชิวีติ (วยั่ 71-80 ปี) พร้ิอีมกบัการิปลั�อียวาง

การิจากลัาในห้ลัายสิ�งห้ลัายอีย�าง เพ่�อีความพริ้อีมการิริอีคอียกับ

การิกลัับบ้าน แลัะความทริงจำที�ฝ่ากไว้ ซึ่ึ�งจะพบว�าในชิ�วงแต�ลัะ

ริอีบสิบปีผ่�านไปเริ็วมาก 

เม่�อีเริาเห้น็ภัาพริวมเห้ลั�านี�แลัว้ เริาจะพบการิทำงานในชิ�วง

เก็บเกี�ยวสะสมความมั�งคั�ง เป็นชิ�วงเวลัา 30-40 ปี (วัย 21-60 ปี) 

เป็นเวลัายาวนานกว�าชิ�วงการิใช้ิจ�ายที�แท้จริิง ในวัย 61-80 ปี

แต�ยงัพบว�าคนไทยส�วนให้ญ�ยงัมปัีญห้าการิอีอีมที�ไม�เพยีงพอี มสีถติิ

ที�สำริวจมาพบว�าคนไทยกว�า 95% ข้อีงปริะชิากริทั�งห้มด
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ไม�สามาริถใชิช้ิวีติห้ลังัจาการิเกษยีณ์ในแบบที�ควริจะเปน็ห้ริอ่ีแบบ

ที�ตัวเอีงต้อีงการิ เน่�อีงจากไม�สามาริถสะสมเงินได้มากพอีที�จะใชิ้

ในวัยห้ลัังเกษียณ์ ห้ลัายคนยังมีภัาริะห้นี�สินที�ต้อีงชิำริะอีีกมาก

ริวมถึงอีีกห้ลัายคนมีเงินสะสมไม�เพียงพอีกับค�าใชิ้จ�ายในชิีวิต

ปริะจำวัน ถ้าไม�มีริายได้จากการิทำงานปริะจำ แทบจะมีเพียงแค� 

1% ที�ริ�ำริวย แลัะอีกี 4% ที�มเีงนิมากพอีจะเกษยีณ์ตวัเอีงได ้ดงันั�น

บทความนี�จงึข้อีเสนอี แนวทาง แลัะเทคนคิ 5 วธิุกีาริอีอีมเพ่�อี ชิวีติ

มั�งคั�ง ค่อี

1. สรื้างความรู้ื ความเข้าใจท่�ด่ ห้ริ่อีที�เริียกว�า ริ่้เก็บ

ก�อีนใชิ้ มีริายได้ต้อีงมีเงินเก็บ เริิ�มสะสมให้้เป็นวินัย โดยห้ักอีอีม

อีัตโนมัติ ตั�งแต�มีริายได้เข้้าบัญชิีอีอีมทริัพย์แบบปริะจำเด่อีน การิ

สะสมในกริมธุริริมป์ริะกนัชีิวติ เพริาะจะเปน็การิห้กัเงนิเพ่�อีการิอีอีม

ก�อีนใชิ้ ห้ลัังจากนั�นก็จงเลั่อีกใชิ้ซึ่่�อีข้อีงต�าง ๆ เพ่�อีความจำเป็น 

(need) ข้อีงการิใชิ้งาน ไม�ใชิ�เพ่�อีความต้อีงการิ (want) ห้ริ่อีที�เริียก

ว�า ข้อีงมันต้อีงมีตามแฟชัิ�น ข้อีงมีเพ่�อีอีวดคนอี่�น โดยในสังคม

ยงัมคีนส�วนให้ญ�มกัจะคดิว�า การิซึ่่�อีข้อีงเพ่�อีความส่ข้ข้อีงตัวเอีง ที�

เริียกว�าเป็นการิซ่ึ่�อีความส่ข้เพ่�อีดับความท่กข้์ที�เกิดข้ึ�น แต�จริิง ๆ 

แลั้วนั�นเป็นเพียงการิ “บริริเทาท่กข์้” เพริาะสาเห้ต่ที�แท้จริิงข้อีง

ปัญห้านั�นยังเป็นการิใชิ้เงินมากเกินตัว โดยถ้าเกิดเห้ต่ฉ่กเฉินจะ

เปลัี�ยนสินค้าที�เริาซึ่่�อีมาส�วนให้ญ�กลัายกลัับเป็นเงินได้น้อียลัง

อีย�างมาก จะทำให้้เกิดปัญห้าทางการิเงินเพิ�มข้ึ�นอีีกด้วย ดังนั�นให้้

แง�คิดเริ่�อีงนี�ไว้ว�า การิดับท่กข้์ที�แท้จริิง ค่อีการิริ่้เท�าทันใน “สิ�ง

สมมต”ิ ข้อีงที�มรีิาคาไม�ไดแ้ปลัว�าจะตอ้ีงเปน็ข้อีงที�เริาต้อีงใชิเ้สมอี

ไป แลัะสินค้าที�มีม่ลัค�าส่ง เห้มาะกับกลั่�มผ่่้บริิโภัคเพียงบ้างกลั่�ม

เท�านั�น แลัะข้อีงที�ริาคาแพงก็ไม�ได้แปลัว�าจะต้อีงเป็นข้อีงดีที�ส่ด 

สด่ทา้ยแลัว้มนษ่ยค์วริซึ่่�อีข้อีงมาเพ่�อีใชิง้าน ไม�ใชิ�เพ่�อีปริะดบัฐานะ

ห้ริ่อีเพ่�อีอีวดคนอี่�น แนวคิดนี�จะทำให้้แผ่นการิเงินข้อีงเริาไม�ถ่ก

ริบกวน แลัะจะไปถึงเป้าห้มายได้เริ็วข้ึ�นคริับ

2. การืเล่อกซึ้่�อสินค้าท่�จำเป็น แลัะมีค่ณ์ภัาพตาม

ต้อีงการิ นอีกจากกนี�ก็ควริที�จะซึ่่�อีสินค้าที�มีอีนาคต แลัะมี

สภัาพคลั�อีงสง่ เชิ�น การิซึ่่�อีบา้นไว้เปน็สนิทริพัย ์ใชิเ้พ่�อีการิอีย่�อีาศยั 

มีปริะโยชิน์ยามฉ่กเฉินก็สามาริถเปลีั�ยนกลัับเป็นเงินได้ แลัะมี

โอีกาสเพิ�มพ่นในทำเลัที�เริาเลั่อีกบ้านที�ดี ข้้อีนี�เป็นข้้อีน�าสนใจ

ในการิสริ้างห้นี�มอีงว�าเม่�อีเริาทำงานได้เงินมาชิ�วงเวลัา 30 - 40 ปี 

ก็ควริซึ่่�อีบ้านที�มีม่ลัค�าส่ง แลัะเริาพิจาริณ์าการิผ่�อีนชิำริะห้นี�ที�เริา

สามาริถผ่�อีนได้ในแต�ลัะเด่อีนซึ่ึ�งโดยปริกติไม�ควริผ่�อีนชิำริะเกิน

30 ปี เพ่�อีป้อีงกันเห้ต่ฉ่กเฉินในชิีวิต แลัะถ้าเริามีริายได้เพิ�มก็

สามาริถนำไปลัดการิผ่�อีนชิำริะให้ม้เีวลัานอ้ียลัง ลัดภัาริะดอีกเบี�ย 

เป็นการิอีอีมที�เป็นสินทริัพย์ติดตัว นั�นเพริาะว�าถ้าในอีนาคตเกิด

เห้ตไ่ม�คาดฝ่นั อีย�างนอ้ียบา้นที�เริาเปน็เจา้ข้อีงอีย่� กจ็ะชิ�วยให้ผ้่�าน

วิกฤติไปได้ เชิ�น ห้ากดำเนินธุ่ริกิจมีปัญห้า ก็สามาริถใช้ิบ้านเป็น

ห้ลัักทริัพย์ค�ำปริะกัน ข้อีเงินท่นห้ม่นเวียน ห้ริ่อีถ้ามีห้นี�สินเยอีะ ก็

ริวมห้นี�ไว้ที�เดียวกันได้ โดยนำบ้านไปแลักสินเชิ่�อี แลั้วนำเงินก้อีน

มาปิดห้นี�ทั�งห้มด ห้ริ่อีอีาจจะปลั�อียเชิ�า/ข้ายบ้าน เพ่�อีให้้ได้เงินมา

ใชิ้จ�ายต�อีไป




