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บทคัดย่อ

	 จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร	 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต	 และการด�าเนินชีวิต 
รวมทั้งสภาวะความเป็นอยู่และความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว	 การวางแผนการเงินจึงมีบทบาทส�าคัญที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตใน
วัยเกษียณ	เป็นชีวิตที่ควรจะเป็น	มีมาตรฐานชีวิตในระดับที่ต้องการ	สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าในสังคม

Abstract

The changes of demographic, economic and society affect ways of living, living condition and family relationship. 
Therefore, financial planning plays an important role to help retired people having the quality of life, the standard of living 
and social value. 

บทน�า

	 ในปัจจุบันสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมาก	 การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญประการหนึ่งได้แก่การที่ประชากรมีอายุโดยเฉลี่ยยืนยาว
ขึน้	อนัเป็นผลมาจากพฒันาการทางการแพทย์และสาธารณสขุ	ท�าให้ผูค้นมสีขุภาพดยีิง่ขึน้	ในขณะทีโ่ครงสร้างประชากรของประเทศไทย
มีการเปลี่ยนแปลงไป	 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันด้วย	 กล่าวคือ	 ระบบเศรษฐกิจจากที่เคยเป็นสังคม
เกษตรกรรม	ครอบครัวอยู่อาศัยรวมกันของประชากร	3	รุ่นคน	(ปู่	ยา	ตา	ยาย	-	พ่อ	แม่และลูก)	ท�าให้ผู้สูงอายุยังได้รับการดูแลอย่าง
ดีจากลูกหลาน	 แม้ว่าจะไม่มีระบบสวัสดิการ	 หรือระบบการประกันสังคมใดๆ	 อย่างไรก็ตามจากภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
ของประชากร	 เศรษฐกิจ	และสังคม	ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการด�าเนินชีวิตของประชากรในหลายมิติ	 เป็นผลให้ผู้สูงอายุจะต้อง
พึ่งตนเองมากขึ้นในอนาคต	จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว	มีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่ของประเทศมีความยากล�าบากในการด�ารงชีวิตมากขึ้น	ทั้งนี้ได้พบว่า	 เงินยังชีพของผู้สูงอายุไทยเกือบร้อยละ	75	มาจากเพียงสอง
แหล่งเท่านัน้	คอื	เงนิสะสมจากการท�างาน	และเงนิช่วยเหลอืจากลกูหลาน	ผลการส�ารวจระดบัชาตเิรือ่งผูส้งูอายใุนประเทศไทย	พ.ศ.2545	 
พบว่าผู้สูงอายุเพียงหนึ่งในสามที่ตอบแบบสอบถาม	 มีเงินมากพอที่จะดูแลเลี้ยงตนเองได	้ แม้ว่าสังคมไทยปัจจุบันจะเริ่มมีแผนประกัน
สุขภาพ	 และสวัสดิการให้แก่ประชากรต่างกลุ่ม	 หลายประเภทด้วยกันในสัดส่วนและขอบข่ายที่มากขึ้น	 อาทิบัตร	30	 บาทรักษาทุกโรค	
การประกันสังคม	การประกันชีวิต	สวัสดิการข้าราชการรัฐวิสาหกิจ	บัตรทอง	บัตรอสม.	บัตรคนพิการ	บัตรทหารผ่านศึก	ฯลฯ	แต่หลัก
ประกันเหล่านี้ยังไม่อาจสร้างหลักประกันความมั่นคงของชีวิตได้	(ภัสสร	ลิมานนท์,	เกื้อ	วงศ์บุญสิน,	สุวาณี	สุรเสียงสังข์,	สมเกียรติ	เอี่ยม
กาญจนาลัย	และพัชราวลัย	วงศ์บุญสิน,	2550)
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	 การวางแผนการเงนิเพือ่วยัเกษยีณจงึมคีวามจ�าเป็นอย่าง
ยิง่ในปัจจบุนั	เพือ่ให้บคุคลสามารถลดความเสีย่งจากปัจจยัต่างๆ	
เช่น	ความไม่แน่นอนในอาชีพ	เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามาแทนคน
มากขึ้น	 เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง	 การแข่งขันในงานสูงขาด
ระบบสวัสดิการและระบบประกันสังคมที่มีประสิทธิภาพ	 ตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นลักษณะแบบปัจเจกบุคคลมาก
ขึ้น	 ความคาดหวังที่จะได้รับการค�้าจุนดูแลจากครอบครัวหรือลูก
หลานลดน้อยลง	 อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิต	 อีก
ทั้งการเตรียมความพร้อมในระยะยาวจะช่วยสังคมโดยรวม	 ลด
ภาระและความเสี่ยงที่ต้องร่วมรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย	 อันเกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลที่จะมีราคาสูงขึ้นมากในอนาคต	 และการ
วางแผนการเงินจะช่วยให้ชีวิตหลังการเกษียณอายุเป็นช่วงเวลา
ของการมีความสุข	 มีชีวิตที่ควรจะเป็นในมาตรฐานที่ต้องการ	 
มีโอกาสท�างานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมต่อไป	

ความหมายของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ

	 นกัวชิาการได้ให้ความหมายของการวางแผนทางการเงนิ
ส่วนบุคคลไว้ว่า	 การจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะท�าให้
บคุคลมแีนวทางในการวางแผนการเงนิของตนเองและครอบครวัได้
อย่างถูกต้อง	ทั้งการจัดหา	การใช้จ่าย	การเก็บออมไว้	ตลอดจน
การลงทุน	 การรู้จักวางแผนและป้องกันส�าหรับชีวิตและทรัพย์สิน
ของตน	 อันจะน�ามาซึ่งความมั่นคงและความผาสุกส�าหรับบุคคล
และครอบครัว	(สุดใจ	น�้าผุด,	2545	)	และ	Altfest	(2007)	ได้ให้
ความหมายว่า	การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นกระบวนการใน
การจดัการกบัเงนิของบคุคล	เพือ่ให้บคุคลบรรลเุป้าหมายทางการ
เงินที่ต้องการ	
	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	ฉบับปี	พ.ศ.	2542	
ได้นยิามค�าว่า	“เกษยีณ”	ไว้	ว่า	“ก.	สิน้ไป	(ใช้เกีย่วกบัการก�าหนด
อาย)ุ	เช่น	เกษยีณอายรุาชการ”	ค�าๆ	นีท้ีใ่ช้ในบรบิทนีต้รงกนัภาษา
อังกฤษว่า	“to	retire”	หรือ	“retirement”	ซึ่งหมายความว่า	“to	
withdraw	from	usual	use	or	service”	หรือ	“เลิกจากการใช้งาน
หรือการบริการตามปกติ”	
	 ดงันัน้จงึสรปุได้ว่าการวางแผนทางการเงนิเพือ่วยัเกษยีณ
เป็นการวางแผนและการจดัการทางการเงนิส่วนบคุคลเพือ่	การจดั
ระเบียบการเงินของบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	ด้วยการออม	การใช้
จ่าย	และการลงทุน	เพื่อสร้างความมั่งคั่งและผาสุกส�าหรับบุคคล
และครอบครัวในชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุข	ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ

 การเตรียมความพร้อมถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการ
วางแผนการเงินเนื่องจากการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นเรื่องยากที่จะคาดการณ์	แต่จากข้อมูลทางสถิติของส�านักงาน
สถิติแห่งชาติ(2550)	 พบว่าประเทศไทยมีจ�านวนและสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ผลส�ารวจครั้งล่าสุดปี	2550	 พบ
ว่าผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	10.7ในขณะที่ดัชนีผู้สูงอายุก็มีแน
วโน้มเพิ่มขึ้น	 จนเกือบจะเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรวัยเด็กในปี	
2550	 นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
ลดลงเหลือ	6.3	 ในปี	2550	 ยังพบอีกว่าผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่
คนเดียวตามล�าพังในครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ	
7.7	 ในปี	2550	 จากผลส�ารวจแสดงให้เห็นว่าขณะนี้สังคมไทยได้
เปลี่ยนแปลงเป็นสังคมผู้สูงอายุและการที่ประเทศไทยมีอัตราการ
เป็นภาระวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น	 ดัชนีผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 และ
การที่อัตราส่วนเกื้อหนุนผู้สูงอายุลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ภาวะเช่นนี้
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้	 กล่าวคือ
ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานและผู้สูงอายุ	 อยู่ในสภาพอ่อนแอทั้งสองฝ่าย	
จะมีผู้สูงอายุที่ถูกละเลยหรือถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้น	 ดังนั้นในการ
วางแผนเพื่อวัยเกษียณจึงเป็นทางออกของทุกฝ่ายในการที่จะดูแล
ตนเองและครอบครัวไม่ให้เป็นภาระของสังคม	ตลอดจนสามารถ
ที่จะช่วยเหลือสังคมได้อีกด้วย	โดยจุดเริ่มต้นการของการวางแผน
เกษียณของแต่ละบุคคลควรมีการเตรียมพร้อมดังนี้

1. ด้านสุขภาพร่างกาย 
	 บคุคลควรออกก�าลงักายสม�า่เสมอ	ดแูลสขุภาพด้วยการ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะครบด้วยคุณค่าทางโภชนาการ	
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์	 ท�าจิตใจและ
อารมณ์ให้แจ่มใสไม่ตึงเครียด	และตรวจสุขภาพประจ�าปี	การที่มี
สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เป็นโรค	เปรียนเสมือนการออม
เงิน	หากเราใช้ชีวิตโดยไม่ดูแลสุขภาพ	 เมื่อถึงวัยเกษียณหรือเป็น
ผู้สูงวัยก็อาจมีเงินไม่เพียงพอที่จะรักษาโรคได้	 จากผลส�ารวจของ
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ(2552)พบว่าคนไทยมีโรคเรื้อรังหรือโรค
ประจ�าตัว	5	 อับดับแรกคือ	 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด	 กลุ่ม
โรคเบาหวานและความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ	กลุ่มโรคเรื้อรังของ
ระบบหายใจ	ความผดิปกตขิองกระดกูและกล้ามเนือ้	และกลุม่โรค
เรื้อรังอื่นๆ	เช่น	อัมพฤกษ์	อัมพาต	ฯลฯ	การปล่อยปละละเลยไม่
ใส่ใจในเรื่องสุขภาพจนเกิดโรคดังกล่าว	 จะท�าให้เสียค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลที่สูงมาก
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2. ด้านจิตใจ
	 การเกษยีณอายจุากการท�างานมหีลายรปูแบบมทีัง้สมคัร
ใจและไม่สมัครใจ	 ดังนั้นผู้เกษียณอายุอาจจะต้องมีการเตรียมใจ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ	สิ่ง	เช่น	การเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย	 ทางสังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 การปรับทัศนคติและ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของตนใหม่	 เปิดใจกว้าง	คิดในแง่บวก	ให้
ความส�าคญักบัค�าสอนทางศาสนาและเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา
เพิม่ขึน้	ยอมรบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและเรยีนรูท้ีจ่ะอยูก่บั
สิ่งแวดล้อมและสังคมใหม่ได้	

3. ด้านวิถีชีวิตหรือสังคม
	 การเกษียณอายุไม่ใช่การพักผ่อนอยู่กับบ้านและไม่ต้อง
ท�าอะไรอีกต่อไป	แต่เป็นช่วงเวลาที่ผู้สูงวัยสามารถมีโอกาสหลาก
หลายทีจ่ะเลอืกใช้ชวีติ	ไม่ว่าจะเป็นการท�างานการกศุล	ท�างานใน
องค์กรธรุกจิ	เรยีนหนงัสอื	หรอืท�างานอดเิรกทีต่นรกั	เป็นช่วงเวลา
ทีส่ลบักบัการท�างานเป็นโครงการ	หรอืท�างานตามฤดกูาลหรอืงาน
ที่เข้ามาเป็นอย่างๆ	ความคิดที่เคยมีมาแต่ดั้งเดิมของการเกษียณ
อายุ	ก�าลังถูกแทนที่ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ซึ่งผู้สูงวัยสามารถ
เรยีนรูแ้ละท�ากจิกรรมเพือ่พฒันาตนเอง	หรอืเพือ่ให้ความหมายแก่
ชีวิตของตนได้(David	Stein,	2004)

4. ด้านการเงิน
	 เป็นปัจจยัหนึง่ทีส่�าคญัของชวีติในวยัเกษยีณ	โดยบคุคล
ต้องเตรยีมความพร้อมด้านการเงนิตัง้แต่เริม่มรีายได้โดยมกีารออม
และการลงทนุอย่างสม�า่เสมอประกอบกบัมวีนิยัในการใช้จ่ายเงนิที่
ดจีะท�าให้เงนิออมเพิม่พนู	เมือ่ถงึวยัเกษยีณกจ็ะได้รบัผลตอบแทน

ล�าดับ รายการรายจ่าย ปัจจุบัน ภายหลังการเกษียณอายุ ข้อสมมติฐาน

1. ค่าอาหาร 9,000 9,000 มาตรฐานเดิม

2. ค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 2,000 1,000 ลดลง

3. ค่าที่อยู่อาศัย 10,000 3,000 ผ่อนหมดแล้วจ่ายเพียงบ�ารุงรักษา

4. ค่ารักษาพยาบาล 1,000 5,000 เพิ่มขึ้น

5. ค่าพาหนะเดินทาง 4,000 2,000 ลดลง

6. ค่าสันทนาการและท่องเที่ยว 2,000 3,000 เพิ่มขึ้นตามแผนการด�าเนินชีวิต

7. ค่าเงินบริจาค 1,000 2,000 เพิ่มขึ้น

8. เงินออม 1,000 2,000 เพิ่มขึ้น

รวมรายจ่ายต่อเดือน (บาท) 30,000 27,000 ลดลง

จากการออมและการลงทุนในรูปของดอกเบี้ยรับ	 เงินปันผลรับ	
หรือรายได้จากสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	 โดยผ่านการวางแผนการ
เงินอย่างรอบคอบท�าให้มีอิสระภาพทางการเงิน	และมีศักยภาพมี
ความพร้อมที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนสังคม	
โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนในครอบครัว	 ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมด้านการเงินเพื่อวัยเกษียณมีดังนี้
	 	 4.1	 ประมาณการอายทุีค่าดว่าจะอยูใ่นช่วงเกษยีณ
อายไุปจนสิน้อายขุยั	โดยประมาณการจากบคุคลในครอบครวั	เช่น	
ปู	่ย่า	ตา	ยาย	บดิา	หรอืมารดา	โดยพจิารณาจากอายขุยัของบคุคล
ดังกล่าวโดยเฉลี่ยแล้วบวกอีก	8	ปี	ตามหลักความระมัดระวัง	เช่น	
อายเุฉลีย่ของครอบครวัอายขุยัประมาณ	80	ปี	อายขุยัทีไ่ด้ประมาณ
การได้ควรจะเท่ากับ	88	ปี
	 	 4.2	 ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนนิชวีติทีต้่องการเมือ่
เกษยีณอาย	ุโดยพืน้ฐานแล้วทกุคนทีเ่กษยีณอายกุต้็องการคณุภาพ
ชีวิตที่ไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเกษียณอายุมากนักเพื่อไม่ให้รู้สึก
ว่าคุณภาพชีวิตลดลงดังนั้นเป้าหมายของบางคนอาจใช้ชีวิตอยู่
กับครอบครัวแบบเรียบง่าย	 เลี้ยงสัตว์	 ปลูกต้นไม้	 หรือท่องเที่ยว	
ท�าบุญ	และต้องการเงินเพื่อใช้ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม
	 	 4.3	 ประมาณค่าใช้จ ่ายที่ต ้องการส�าหรับการ
เกษียณอายุ	หลังจากก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินชีวิตในช่วงหลัง
เกษียณอายุแล้วนั้น	 ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในช่วง
เกษียณอายุทั้งหมด	มีจ�านวนเท่าใด	แต่โดยทั่วไปควรมีค่าใช้จ่าย
เพียงพอส�าหรับความเป็นอยู่พื้นฐานส�าหรับวัยเกษียณอายุ	 (ต่อ
บุคคล)	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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	 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในปัจจุบันกับค่าใช้จ่ายหลัง
เกษียณจะพบว่าค่าใช้จ่ายบางรายการควรลดลงได้โดยเฉพาะ
รายการที	่2	ค่าเสือ้ผ้าเครือ่งนุง่ห่ม	เนือ่งจากไม่ต้องไปท�างาน	การ
พบปะผูค้นลดน้อยลง	ส่วนค่าใช้จ่ายทีค่วรเพิม่ขึน้น่าจะเป็นรายการ
ที	่4	ค่ารกัษาพยาบาล	เพือ่ให้สอดรบัการการเปลีย่นแปลงของอายุ
และสภาพร่างกาย	 ส่วนรายการอื่นๆ	 ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการ
ด�าเนินชีวิตแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรลืมที่จะมีรายจ่ายในเรื่องการออมซึ่ง
ถือเป็นรายจ่ายที่ส�าคัญในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ

 การวางแผนการเงนิเพือ่วยัเกษยีณมวีตัถปุระสงค์ส�าคญั
เพื่อให้บุคคลมีเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณอายุ	 เพื่อรักษา
คุณภาพชีวิตในมาตรฐานที่ต้องการของแต่ละบุคคล	 จึงขอสรุป
เป็นขั้นตอนดังนี้
 ขั้นที่ 1 ประมาณการจ�านวนเงินที่บุคคลต้องการมีไว้ใช้
ต่อปีในช่วงเกษียณอายุ	
หลังจากเตรียมความพร้อมด้านการเงินจะสามารถประมาณค่าใช้
จ่ายที่ต้องการส�าหรับการเกษียณอายุต่อปีได้	และจะ
สามารถประมาณจ�านวนเงินที่บุคคลต้องการมีไว้ใช้ต่อปีในช่วง
เกษียณอายุได้เช่นกัน	ตัวอย่างดังนี้

ค่าใช้จ่ายภายหลังการเกษียณอายุ
รวมต่อเดือน	

27,000	 บาท

จ�านวนเงินที่บุคคลต้องการมีไว้
ใช้ต่อปีในช่วงเกษียณอายุต่อปี	
(27,000x12)

324,000 บาท

 ขั้นที่ 2	ประมาณการรายได้ต่อปีที่บุคคลจะได้รับในช่วง
เกษียณอายุ
	 รายได้ของบุคคลที่จะได้รับสามารถแบ่งออกเป็น	2	
ประเภท	 ได้แก่ประเภทแรกเป็นรายได้หลักที่จะได้รับตามระบบ
คือ	เงินได้จากเงินบ�าเหน็จบ�านาญ	เงินได้จากกองทุนส�ารองเลี้ยง
ชีพ	 เงินได้จากเงินประกันสังคม	 ส่วนรายได้ประเภทที่สองเป็น
รายได้ที่เกิดจากการวางแผนการเงินที่ดีได้แก่	 เงินได้จากการท�า
ประกนัชวีติประเภทรายได้ประจ�า	รายได้ทีเ่กดิจากการลงทนุ	เช่น	
ดอกเบี้ยรับ	เงินปันผล	ค่าเช่า	หรืออาจมีรายได้อื่นๆ	เช่น	รายได้
จากการท�างานพิเศษ	หรือจากการท�างานอดิเรก	และรายได้ที่ได้
รับจากลูกหลาน	ญาติพี่น้อง	เป็นต้น	ตัวอย่างดังนี้

รายได้หลักที่จะได้รับตามระบบ จ�านวนเงิน (บาท) ต่อปี ข้อสมมติฐาน

1.	 เงินได้จากเงินบ�าเหน็จบ�านาญ เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

1.	 เงินได้จากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นสมาชิกกองทุน/วางแผนซื้อRMF

2.	 เงินได้จากเงินประกันสังคม เป็นพนักงานประจ�าในองค์กร

รายได้ที่เกิดจากการวางแผนการเงิน ข้อสมมติฐาน

1.	 ดอกเบี้ยรับ	 มีเงินฝาก	หุ้นกู้	การท�าประกัน	ฯลฯ

2.	 เงินปันผล การลงทุนในหุ้นทุน	หุ้นกู้	กองทุน	ฯลฯ

1. ค่าเช่า มีทรัพย์สินให้เช่า	เช่น	อาคาร	ห้องชุด	ฯลฯ

2. รายได้อื่น ได้จากลูกหลาน	การท�างานพิเศษ	ฯลฯ

รวมรายได้ต่อปีที่บุคคลจะได้รับในช่วง
เกษียณอายุ

250,000 บาท
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 ขั้นที่ 3	ค�านวณหารายได้ที่ต้องการเพิ่มเติมต่อปีหลังจากปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ
	 จากการค�านวณในขั้นที่	1	ประมาณการจ�านวนเงินที่บุคคลต้องการมีไว้ใช้ต่อปีในช่วงเกษียณอายุประมาณ	324,000	บาทต่อปี	
และขั้นที่	2	 ประมาณการรายได้ต่อปีที่บุคคลจะได้รับในช่วงเกษียณอายุหากมีจ�านวนสูงกว่า	324,000	 บาทบุคคลนั้นก็ไม่จ�าเป็นต้องหา
รายได้เพิ่มเติมเนื่องจากมีรายได้มากกว่ารายจ่ายต่อปี	แต่หากมีรายได้ต่อปีที่จะได้รับในช่วงเกษียณอายุ	เท่ากับ	250,000	บาท	ซึ่งต�่ากว่า
จ�านวนเงินในขั้นที่	1	บุคคลนั้นมีความจ�าเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติมอีกปีละ(324,000-250,00)	=	74,000	บาท	สมมติการค�านวณในครั้ง
นี้เป็นการวางแผนก่อนเกษียณ	25	 ปีจ�านวนเงิน	74,000	 บาทเป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจะต้องค�านวณหามูลค่าในอนาคตโดยพิจารณาอัตรา
เงินเฟ้อ	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

มูลค่าปัจจุบัน (Present value:PV): บาท

รายได้	(ขั้นที่	2) 250,000

จ�านวนเงินที่ต้องการหรือรายจ่าย	(ขั้นที่	1) 324,000

รายได้ต�่ากว่าที่ต้องการ	(ขั้นที่	3)	ค่าปัจจุบัน	 74,000

อัตราเงินเฟ้อร้อยละ	5	ระยะเวลาจากปัจจุบันจนถึงวันเกษียณอายุ	25	ปี
มูลค่าในอนาคต(วันเกษียณอายุ)	=	PV	x	FVIF

i%,n

การค�านวณหาค่า	FVIF=	(1+i)n โดยที่	i=	อัตราเงินเฟ้อ(%	)	และ	n=	จ�านวนปีก่อนเกษียณอายุ	(ปี)
	 ดังนั้น	FVIF=	(1+0.05)25	=	3.3864	(สามารถเปิดตารางมูลค่าในอนาคตของเงิน	1	บาท:	FVIF

i%,n 
จากหนังสือการเงินทั่วไปได้เพื่อ

ความสะดวกในการค�านวณ)	มูลค่าในอนาคต(วันเกษียณอายุ)	=	74,000x3.3864	=	250,594	บาท
 ขั้นที่ 4	 ค�านวณหาจ�านวนเงินที่บุคคลต้องมีในวันเกษียณอายุจากขั้นตอนที่	3	 จะได้จ�านวนเงินที่ต้องหารายได้เพิ่มเติมต่อปีปี
ละ	250,594	บาท	ในขั้นตอนนี้จะค�านวณหาจ�านวนเงินที่บุคคลควรมีในวันที่เกษียณอายุเพื่อน�าเงินไปหาผลตอบแทนให้มีรายได้จากการ
ลงทุนปีละ	250,594	บาท	มาชดเชยส่วนที่ต้องเพิ่มเติมโดยสมมติให้ผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ	6	อายุขัย	85	ปี	จ�านวนปีที่ลงทุน	
(85-55)	=	30	ปี

จ�านวนเงินทุนที่ต้องมี	(FV)	 =	PMTxPVIFA
i%,n

	 	 	 =	250,594	x	PVIFA
i%,n

	 	 	 =	250,594	x	PVIFA
6%,30

	 	 	 =	250,594	x	13.7648	(เปิดจากตารางมูลค่าปัจจุบันของเงิน	1	บาทเป็นงวด	PVIFA
6%,30	

)
	 	 	 =	3,449,376	บาท	(จ�านวนเงินทุนที่บุคคลจะต้องมีในวันเกษียณอายุ:FV)
	 ขั้นที่	5	ค�านวณหาเงินที่ต้องเก็บออมไว้ในแต่ละปีส�าหรับเกษียณอายุ
	 จากขัน้ที	่4	บคุคลจะทราบจ�านวนเงนิทนุทีต้่องมใีนวนัเกษยีณอายจุ�านวน	3,449,376	บาท	ดงันัน้บคุคลต้องเกบ็ออมในช่วงระยะ
เวลาท�างานก่อนเกษยีณปีละเท่าไร	สมมตใิห้อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุร้อยละ	6	จงึจะมเีงนิในวนัเกษยีณอายเุท่ากบั	3,449,376	บาท	
ดังนี้
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	 ข้อสรุปข้างต้นเป็นการประมาณการแบบง่ายๆ	 เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุหากเริ่ม
วางแผนการออมเมือ่อายนุ้อยกจ็ะมเีวลาในการเกบ็ออมมากขึน้จะ
ส่งผลต่อจ�านวนเงนิทีต้่องเกบ็ออมต่อปีจะลดน้อยลงหรอืจะท�าให้มี
เงินในวันเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ข้อแนะน�าเพิ่มเติมเพื่อให้การวางแผนเกษียณบรรลุเป้าหมาย

 การมีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขไม่ใช่เรื่องยาก	
หากมีการวางแผนทางการเงินที่ดีและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
วางแผนไว้บุคคลควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการลงทุนใน
สินทรัพย์ต่างๆ	ติดตามข่าวสารทางธุรกิจและเศรษฐกิจสม�่าเสมอ	
ควรส�ารองเงินสดไว้ใช้ยามฉุกเฉินในรูปของสินทรัพย์สภาพคล่อง
ที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย	โดยปกติควรส�ารองไว้ประมาณ	
6	 เท่าของค่าใช้จ่ายประจ�าในแต่ละเดือน	 และเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน	 ควรท�าประกันชีวิตและ
ประกันภัยเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว	 ส่วน
การวางแผนภาษกีเ็ป็นอกีวธิกีารหนึง่ทีจ่ะน�าสทิธปิระโยชน์มาใช้ลด
หย่อนภาษีเงินได้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการออมและการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ	 และท้ายที่สุดควรวางแผนการจัดการทรัพย์สิน	
พร้อมทีจ่ะส่งมอบให้กบัลกูหลานด้วยการท�าพนิยักรรมเพือ่จดัการ
มรดกให้กับทายาทหรือองค์กรหรือบุคคลที่ต้องการส่งมอบต่อไป

สรุป

	 การวางแผนการเงนิเพือ่การวยัเกษยีณเป็นส่วนหนึง่ของ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลมีแนวทางในการ
ด�าเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้สถานการณ์ที่
ไม่แน่นอน	หากมกีารเตรยีมความพร้อมตัง้แต่เมือ่เริม่มรีายได้หรอื
ตั้งแต่วันนี้ก็จะท�าให้สามารถเป้าหมายของการวางแผนเกษียณได้
ง่ายขึน้	ซึง่เทคนคิในการวางแผนเกษยีณของแต่ละบคุคลกม็คีวาม
แตกต่างกนั	ขึน้อยูก่บัรายได้และความพร้อมของแต่ละบคุคล	การ
ให้ความส�าคัญในการวางแผนเกษียณอายุจะท�าให้บุคคลมุ่งสู่เป้า
หมายที่ตั้งไว้	 คือการมีคุณภาพชีวิตหลังเกษียณที่ดีบนมาตรฐาน
ที่ต้องการและสามารถด�ารงชีวิตอย่างมีความสุข	 มีศักดิ์ศรีและมี
คุณค่าต่อตนเอง	ครอบครัวและสังคม	

 

ขั้นที่	1	ประมาณการจ�านวนเงินที่บุคคลต้องการมีไว้ใช้ต่อปีในช่วงเกษียณอายุ 324,000 บาทต่อปี

ขั้นที่	2	ประมาณการรายได้ต่อปีที่บุคคลจะได้รับในช่วงเกษียณอายุ 250,000 บาทต่อปี

ขั้นที่	3	ค�านวณหารายได้ที่ต้องการเพิ่มเติมต่อปีหลังจากปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อ 250,594 บาทต่อปี

ขั้นที่	4	ค�านวณหาจ�านวนเงินที่บุคคลต้องมีในวันเกษียณอายุ 3,449,376 บาทต่อปี

ขั้นที่	5	ค�านวณหาเงินที่ต้องเก็บออมไว้เพิ่มเติมในแต่ละปีส�าหรับเกษียณอายุ 35,074 บาทต่อปี

	 FV	=	PMT	x	FVIFA
i%,n

	 3,449,376	=	PMT	x	FVIFA
i%,25	

(n=	ระยะเวลาปัจจุบันจนถึงวันเกษียณอายุ(55-30)	=	25	ปี)
	 3,449,376	=	PMT	x	98.347	(เปิดจากตารางมูลในอนาคตของเงิน	1	บาทเป็นงวด	FVIFA

6%,25	
)

	 PMT	=	35,074	บาทต่อปี	(จ�านวนเงินที่ต้องเก็บออมต่อปี)
สรุปผลจากการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณจากตัวอย่างข้างต้นดังนี้
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