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สมบััติ วิรินทรนุวิัตร 

คณะบัรึิหารึธุรึกิจัญี่่�ปุ ่น

สถาบัันเที่คโนโลย่ไที่ย-ญี่่�ปุ ่น

เข้้าสู่่�ปลายปี 2565 ย่ค่ข้องกัารเปลี�ยนแปลงหลากัหลาย 

ในกัารดืำเนินชี่วิตหลัง COVID-19 พฤติกัรรมมน่ษย์ มี กัาร

เปลี�ยนแปลงไป พบัว�า ค่นสู่�วนใหญ�ไดืร้บัับัที่เรยีนกัารที่ำงานแบับั

กัารจ้างงานระยะยาวแบับัตลอดืช่ีวิต ว�าเป็นสู่ิ�งที่ี�เกัิดืข้้�นไดื้ยากัใน

ปัจจ่บััน ดืังนั�น กัารที่ี�เราต้องค่ิดืถ้งกัารใช่้ช่�วงเวลาในกัารที่ำงาน 

นอ้ยลง ซ้�งจะเหน็ไดืว้�าในประเที่ศัญี�ป่น่ เริ�มตระหนักัถง้สัู่งค่มผ่สู้่ง่วัย 

ค่นที่ำงานที่ี�ไดื้รับัเงินเดืือนประจำ เริ�มสู่นใจกัารวางแผนที่างกัาร

เงิน กัารออม และกัารลงท่ี่นมากัข้้�น ดื้วยกัารใช่้วิธีทีี่�จะที่ำให้ 

ตัวเองได้ืเกัษียณ์ออกัจากังานประจำได้ืเร็วยิ�งข้้�น จากัแนวคิ่ดืที่ี�

เรียกัว�า Financial Independence Retire Early ห้ร้่อ “FIRE” ค่ือ 

กัารวางแผนที่างกัารเงินทีี่�มีเป้าหมายว�าจะต้องมีเงินเกั็บั 25-30 

เที่�าข้องรายจ�ายต�อปีหลังเกัษียณ์ โดืยย้ดืกัฎร้อยละ 4 (4%) ค่ือ 

เราสู่ามารถนำเงินออกัมาใช้่ปีละไม�เกิัน 4% ข้องเงินเก็ับั และมี

กัารนำเงนิเกับ็ัสู่�วนที่ี�เหลอืไปลงที่น่แบับั Passive Investment เช่�น 

กัารลงที่่นในตราสู่ารหนี�, กัองที่่นดืัช่นี, กัองที่่นอสู่ังหาฯ, ห่้นปันผล 

เพื�อพยายามให้มีผลตอบัแที่นกัลับัมาต�อเนื�อง และช่ดืเช่ยเงินต้น 

ในสู่�วนที่ี�ถก่ัถอนออกัมาใช่จ้�าย ในช่�วงชี่วติกัารที่ำงาน เรามาศัก้ัษา

วธิกีัารวางแผนกัารใช่ช้่วีติแตกัต�างกันัไปตามแต�ละจด่ืประสู่งค่ข์้อง

ช่�วงวัย ดื้วยกัารแบั�งออกัเป็น 3 ช่�วงช่ีวิต ดืังนี�

การใช้้ช้ีวิิตในแต่ละช้่วิงวิัย
ช้่วิ่งช้่วิ่่ติติั�งแติ่เกั่ด้ - อายุ 20 ปี ช่�วงวัยเริ�มต้นช่ีวิตใหม� 

วัยเดื็กัทีี่�มีเพื�อนใหม� ๆ พร้อมกัับักัารเรียนร่้สิู่�งใหม� ๆ ในหลายสู่ิ�ง

หลายอย�าง กัารวางแผนชี่วติยังเป็นมองในระยะสัู่�น ทีี่�เกัี�ยวข้อ้งกับัั

ช่�วงระยะเวลากัารเรียนในแต�ละวัย วัยเดื็กัปฐมมีกัารเรียนร่้พร้อม

กับััเล�นสู่นก่ั แต�เมื�อเข้า้สู่่�วยัเรยีนร่ใ้นระดืบััมธัยม กัจ็ะตอ้งพยายาม

มองกัารเรียนร่้ และต�อยอดืค่วามช่อบักิัจกัรรมต�าง ๆ เพื�อให้ 

มคี่วามร่ ้มกีัารพัฒินา และมีสู่าระมีค่วามสู่ข่้กับััชี่วติ หลังจากัเตรียม 

ค่วามพร้อมแล้ว กั็เลือกัเสู้่นที่างกัารเรียนร่้ในระดืับัอ่ดืมศั้กัษา 

เพื�อเตรียมเข้้าสู่่�โลกักัารที่ำงาน นับัว�าเป็นช่�วงช่ีวิตที่ี�มีค่วามสู่่ข้ 

นอกัเหนือจากัารเรียนหนังสู่อื วยัทีี่�มคี่วามหรรษา ค่วามแปลกัใหม� 

ได้ืมากั และยงัไดืค้่น้หาค่วามที่า้ที่ายใหม� ๆ  ที่ี�อยากัจะที่ำไดือ้ย่�เสู่มอ 

โดืยไม�ต้องค่ิดืถ้งเรื�องที่ี�ซับัซ้อน และสิู่�งที่ี�ต้องรับัผิดืช่อบัมากันักั 

ช่ีวิตจะเต็มไปด้ืวยค่วามสู่่ข้ แต�ก็ัปฏิิเสู่ธไม�ได้ืว�า ค่วามที่่กัข์้เกิัดื

กัับัค่นช่�วงชี่วิตนี� ในกัารแข้�งขั้นเพื�อกัารเลือกัเสู้่นที่างกัารเรียนใน

แต�ละระดืับัไดื้เหมือนกััน

ช้่วิ่งช้่ว่ิ่ติร้ะห้วิ่่างอายุ 20 - 60 ปี วัยจบักัารศ้ักัษาใน

ห้องเรียนแล้วเข้้าสู่่�วัยที่ำงานทีี่�อาจจะมีช่�วงระยะเวลาสู่ั�นลงใน

ปัจจ่บััน ที่ี�จะต้องมีเวลากัารที่ำงานตั�งแต�วันจันที่ร์ถ้งศ่ักัร์ มีเวลา

พบัปะสู่ังสู่รรค่์ในวันหย่ดืสู่่ดืสู่ัปดืาห์ กัารเรียนร่้อาจช่ะงักั มีกัาร

ใช่้ประสู่บักัารณ์์จากัวัยเดื็กั  วัยเรียน มาใช่้ในกัารที่ำงาน และกัาร

ดืำเนนิช่วีติ มกีัารวางแผนช่วีติกับัักัารที่ำงาน มรีายไดื ้ตามมาดืว้ย

รายจ�าย กัารใช่้เงินต้องคิ่ดืมากัข้้�น จะเห็นไดื้ว�าช่�วงช่ีวิตที่ี�มีอาย่

ระหว�าง 20 ป ีถง้ 60 ป ีนั�นกัค็่อื จากัวยัร่�นไปจนถง้วัยเกัษียณ์ ผ่ค้่น
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สู่�วนใหญ�มีกัารใช้่เวลากัับัหน้าทีี่�กัารงาน และสู่ิ�งทีี่�ต้องรับัผิดืช่อบั 

รวมระยะเวลาแล้วกัว�า 30 ปี โดืยทีี่�เหลือเวลาให้กัับักัารพักัผ�อน 

และพัฒินาตัวเองอย่�เพียงน้อยนิดืเที่�านั�น

ในช่�วงนี�จ้งถือว�าเป็นช่�วงช่ีวิตที่ี�ค่รบัรสู่มากัที่ี�สู่่ดื ที่ั�งต้องใช่้

ช่ีวิตในที่ี�ที่ำงาน กัารใช่้เวลาว�างเพื�อกัารพักัผ�อน รวมถ้งกัารเรียน

ร่้กัารใช่้เวลากัับัค่รอบัค่รัวใหม� (หลังกัารแต�งงาน) มีกัารวางแผน

อนาค่ตพร้อมเกัษียณ์ ดื้วยค่วามเข้้าใจสู่ถานะกัารเงินข้องตัวเอง 

โดืยมีข้ั�นตอนดัืงนี� ค่ือ กัารตรวจสู่อบัให้แน�ใจว�าค่่ณ์มีกัองท่ี่น

หรือเงินสู่ำรองกัรณ์ีฉ่กัเฉิน และค่่ณ์สู่ามารถช่ำระหนี�ทีี่�มีดือกัเบัี�ย

ระยะยาวไดื้อย�างต�อเนื�อง พร้อมที่ั�งพิจารณ์าว�า สู่ินที่รัพย์ หนี�สู่ิน 

รายไดื ้และค่�าใช่จ้�ายข้องค่ณ่์เมื�อไม�มรีายไดืป้ระจำจากักัารที่ำงาน 

พิจารณ์ากัารวางแผนที่างกัารเงินแบับัองค์่รวม เพื�อกัารใช่้จ�าย

ประจำกั�อน และค่วรจะมีเงินลงที่่นได้ืเที่�าไร รับัค่วามเสู่ี�ยงทีี่�สู่่ง

ถ้าต้องกัารผลตอบัแที่นสู่่ง ที่ั�งนี�กัารเกัษียณ์กัารที่ำงาน จะต้อง

พิจารณ์าว�าจะที่ำกัิจกัรรมอะไรในช่�วงหลังเกัษียณ์ ทัี่�งกัารใช่้เวลา

กัับัค่รอบัค่รัว และกัารใช้่ชี่วิตแบับัทีี่�ตัวเองต้องกัาร กัารคิ่ดืถ้ง 

เป้าหมายที่ี�ช่ัดืเจนถือว�าเป็นวิธีหน้�งที่ี�สู่ร้างแรงจ่งใจให้กัับัตัวเอง 

นอกัจากันี�มันยังบัอกัได้ือีกัดื้วยว�ากัารทีี่�จะไปถ้งจ่ดืนั�น 

ค่่ณ์ต้องวางแผนช่ีวิต และกัารเงินข้องตัวเองอย�างไรถ้งจะบัรรล่ 

เป้าหมายนั�นได้ื กัารใช้่เงินกับัักัารซื�อค่วามสู่ข่้ให้ตวัเองสู่ามารถที่ำได้ื 

ตราบัใดืทีี่�ค่่ณ์ลดืกัารใช้่จ�ายในสู่ิ�งที่ี�ไร้ค่�าหรือในสู่ิ�งที่ี�ค่่ณ์ไม�สู่นใจ 

กัารที่ำเช่�นนี�จะช่�วยใหค้่ณ่์สู่รา้ง “ช่วีติที่ี�ร�ำรวย” ในแบับัฉบับััข้องค่่ณ์ 

กัารใช่้จ�ายเงินแต�ละค่รั�งต้องมีค่วามหมาย พยายามลดื

กัารใช่้จ�ายข้องตัวเองให้อย่�กัับัสู่ิ�งที่ี�มีประโยช่น์ (Need) มากักัว�า

กัารใช้่จ�ายกัับัสู่ิ�งทีี่�อยากัได้ื (Want) แต�ไม�มีประโยช่น์มากันักั 

ถ้งแม้ว�าอาจจะดื่ฝ้ืนตัวเองไปหน�อย แต�เหมือนกัับัค่ำพ่ดืทีี่� 

ค่นไที่ยเราตดิืปากัมานานว�า “อดืเปรี�ยวไว้กันิหวาน” และพจิารณ์าถง้ 

กัารใหเ้งนิที่ำงาน ที่ี�มไีดืห้ลายวธิ ีเช่�น กัารลงที่น่ในหลกััที่รพัย ์(ห่น้) 

อสู่ังหาริมที่รัพย์ ที่รัพย์สู่ินทีี่�มีสู่ภาพค่ล�องทีี่�มีค่วามต้องกัารผ�าน

ช่�วงเวลาข้องสู่ะสู่ม ตราสู่ารที่างกัารเงิน ห่้นกั่้ หรือกัารออมเงิน 

ในธนาค่ารที่ี�มีดือกัเบีั�ย ซ้�งกัารลงที่่นแต�ละวิธีก็ัจะมีค่วามเสู่ี�ยง

ที่ี�แตกัต�างกััน และมีข้้อจำกััดืดื้านผลตอบัแที่น และค่วามเสีู่�ยง 

กัารเงินที่ี�แตกัต�างกััน กัารออมในช่�วงแรกัค่วรที่ี�จะเป็นวินัยในกัาร

ออมกัารสู่ะสู่มที่รัพย์ในร่ปแบับักัรรมธรรม์ประกัันชี่วิตระยะยาว

เป็นสู่ิ�งที่ี�ดืี กัารออมทีี่�ดืีอาจจะไม�จำเป็นต้องเกั็บัมากัจนเกัินไป

จนเราไม�มีค่วามสู่่ข้กัับัช่ีวิต อิสู่รภาพที่างกัารเงินค่ือสิู่�งที่ี�ท่ี่กัค่น

แสู่วงหา แต�กัารมาได้ืซ้�งสู่ิ�งทีี่�ตอ้งกัาร ค่อื กัารวางแผนทีี่�ดื ีถา้อยากั

รวยเร็ว กั็ต้องร่้จักัเกั็บั ถ้าอยากัเกัษียณ์แบับัสู่บัาย กั็ต้องร่้จักักัาร

ที่ำงาน และกัารออมเงิน ที่่กัอย�างล้วนเกัิดืข้้�นไดื้ข้้�นอย่�กัับัตัวค่่ณ์

ช้่วิ่งช้่วิ่่ติร้ะห้วิ่่างอายุ 60 - 80 ปี วัยเกัษียณ์ ช่�วงช่ีวิตที่ี�

เราจะต้องมกีัารเตรยีมกัารด้ืานสู่ข่้ภาพ และมีเงนิจำนวนหน้�งที่ี�จะ

ตอ้งใช่เ้พื�อกัารด่ืแลสู่่ข้ภาพ ลดืค่วามสู่ำคั่ญข้องกัารที่ำงานประจำ 

เป็นกัารที่ำงานหรือกัิจกัรรมที่ี�เน้นค่วามสู่่ข้ ค่วรที่ี�จะหางานอดืิเรกั

ที่ำตามค่วามช่อบัข้องตัวเอง เน้นไปที่ี�กัิจกัรรมที่ี�สู่�งผลดืีที่างจิตใจ 

อย�าพยายามวิ�งหาค่วามว่�นวาย เพราะร�างกัายนั�นต้องกัารกัาร 

พักัผ�อนมากักัว�าท่ี่กัช่�วงวัย มีกัารวางแผนช่ีวิตรอวันสู่่ดืที่้าย

เนื�องจากัเป็นช่�วงช่วีติที่ี�ร�างกัายเริ�มเสู่ื�อมถอยลง สู่ข่้ภาพจะสู่ำคั่ญ

ที่ี�สู่่ดื อาจมีโรค่ประจำตัวต�าง ๆ มาเยือน ที่ั�งอาจมีปัญหาสู่่ข้ภาพ

ที่ี�ที่ำให้เราช่�วยเหลือตัวเองได้ืน้อยลง รวมทัี่�ง กัารที่ำประกัันชี่วิต 

กัารวางแผนมรดืกั พินัยกัรรมต�าง ๆ

ดืังนั�น  “กัาร้ใช้้ช้่วิ่่ติในแติ่ละช้่วิ่งวิ่ัย” ค่วามสู่่ข้ ไม�จำเป็น

ตอ้งเกัดิืจากักัารเปรยีบัเที่ยีบั เพราะงานที่ี�ค่่ณ์กัำลงัเบัื�ออาจจะมอง

ค่นทีี่�ตกังานหรือค่นทีี่�กัำลังมองหางาน เพราะเป็นฝั้นอนัยิ�งใหญ�ข้อง

ค่นที่ี�ตกังาน แต�จริง ๆ แล้วมัน ค่ือ สู่ิ�งที่ี�ค่่ณ์ต้องกัาร ตอนไม�มีงาน 

ไม�มีเงินจับัจ�ายใช้่สู่อยในชี่วิตประจำวัน บั้านทีี่�ค่่ณ์ไม�ภ่มิใจใน

วันนี� ทีี่�เป็นค่วามฝ้ันอันสู่ดืใสู่ข้องค่นไร้บั้าน แต�ในค่วามเป็นจริง 

ค่อื อดีืตบัา้นในฝ้นัอนัยิ�งใหญ�ข้องเรามากั�อน และมียงัข้นาดืกัวา้ง

ใหญ�กัว�าห้องทีี่�ค่่ณ์เค่ยอย่�กัับัพี�น้อง พ�อกัับัแม�ในอดืีต วันที่ี�ค่่ณ์

สู่่ข้ภาพดืี ไม�มีปัญหา ค่ือ เป็นสู่ิ�งล�ำค่�าข้องค่นป่วยไข้้ แต�แที่้ที่ี�จริง

แล้ว กั็เค่ยเป็นพรที่ี�ค่่ณ์อยากัไดื้ตอนค่่ณ์ป่วยหนักั 

ค่วามสู่ข่้ที่ี�แที่จ้รงิไม�ใช่�กัารมองแต�สู่ิ�งที่ี�ตวัเองม ีหรอืมองว�า 

ตัวเองโช่ค่ดืีกัว�าค่นอื�น ค่วามสู่่ข้ที่ี�แที่้จริงในแต�ละช่�วงวัย ค่ือ 

กัารเช่ื�อว�าเรามคี่วามสู่ข่้จากัจติใจข้องเราเอง ค่อื ค่วามเช่ื�อในค่วามดืี 

ค่วามรักัตัวเองทีี่�พร้อมจะมอบัให้กัับัค่นอื�น ซ้�งกัารร่้จักัใช้่ช่ีวิต 

ในแต�ละช่�วงวัยนี� อาจจะแตกัต�างกัันไปบ้ัางตามแต�ละบั่ค่ค่ล 

ไม�ว�าจะเป็นกัารใช่้เวลาในแต�ละวัยกัับัค่รอบัค่รัว ช่�วงช่ีวิตกัาร

ที่ำงานมีหน้าทีี่�กัารงาน กัารพัฒินาตัวเอง หรืออื�น ๆ เพื�อทีี่�จะไดื้

ดืำเนินช่ีวิตไดื้อย�างเต็มที่ี� จะไดื้ไม�เสู่ียดืายที่่กัช่�วงช่ีวิตที่ี�ผ�านไปใน

ช่ีวิตข้องค่่ณ์ 

แต�อย�างไรกัต็ามอย�ายด้ืตดิื

กัับัระบับัเวลาช่ีวิตที่ี�ค่นอื�นเป็น

ผ่้กัำหนดืมากัเกิันไป จนอาจ

ที่ำให้ค่่ณ์เสู่ียเวลาไปกัับั

สิู่�งที่ี�ไม�สู่ามารถเติมเต็ม

ค่วามสู่่ข้ให้ตัวเองไดื้ใน

เวลาปัจจ่บััน




