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อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำางาน

คำ�นำ�

	 	 	 	 	 ในวันที่เราหยุดท�างาน	 (ประจ�า)	 ไม่ว่าจะ
เกษยีณตามเกณฑ์ทั่วไปที่อายุ	 60	 ปี	 หรอืเกษยีณเรว็กว่านั้น	 เคย
ลองคดิจนิตนาการไว้บ้างหรอืไม่ว่า	ตวัเราจะมชีวีติเป็นอย่างไร	แต่
เชื่อว่า	 ทกุคนย่อมอยากมชีวีติบั้นปลายที่สขุสบาย	 แม้หยดุท�างาน
แล้ว	 ก็ยังมีเงินให้ใช้จ่าย	 โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน	 ซึ่งแน่นอนว่า	
การมีชีวิตเช่นนั้นได้ต้องเกิดจากการวางแผนที่ดี	 ทั้งในด้านการ
วางแผนการเงนิ	และวางแผนการใช้ชวีติในช่วงวยัเกษยีณ	ไม่ว่าจะ
เป็นการก�าหนดอายเุกษยีณของตวัเรา	 ค�านวณจ�านวนเงนิที่เตรยีม
ไว้หลังเกษียณ	 เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการออมหรือการลงทุนใน
สินทรัพย์ต่างๆ	 การก�าหนดเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส�าคัญ	
เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่า	เราจะมเีงนิใช้อย่างพอเพยีงและมคีวามสขุได้ดงั
ตั้งใจในวยัเกษยีณหรอืวนัที่หยดุท�างาน

หากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตอย่างสบายในวันที่เกษียณ
อายแุล้ว	 หนงัสอื	 “อยากใช้ชวีติตามใจในวนัที่หยดุท�างาน”	 เล่มนี้	
มคี�าแนะน�าการวางแผนเกษยีณ	เพื่อแนวทางในการเตรยีมพร้อมกบั
ชวีติบั้นปลาย

ชวีติที่สขุสบายหลงัเกษยีณสร้างได้ไม่ยาก	ขอเพยีงตั้งเป้าหมาย	
เริ่มต้นวางแผน	ลงมอืปฏบิตัเิกบ็ออมเงนิอย่างมวีนิยั	รบัรองว่า	เรา
จะสามารถใช้ชวีติได้ตามใจที่ต้องการ
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เมื่อเกษียณแล้ว
ต้องใช้เงินเท่าไร

อยากมีเงินใช้หลังเกษียณ
จะต้องเก็บออมเงินอย่างไร

อยากเกษียณเร็วก่อนอายุ 60
ควรวางแผนอย่างไร

เป็นโสด ไม่ได้แต่งงาน
จะวางแผนเกษียณอย่างไรดี ไปอยู่บ้านพักคนชราดีไหม

อายุมากขึ้น ถ้าเจ็บป่วยจะท�าอย่างไร
กลัวเงินไม่พอ

ถ้าเจ็บป่วยยามเกษียณแล้ว
เบิกอะไรได้บ้าง

เมื่อเกษียณแล้ว
ต้องปรับเปลี่ยนบ้านหรือไม่

อาชีพหลังเกษียณ
จะท�าอะไรบ้าง
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อยากใช้ชีวิตตามใจ
ในวันท่ีหยุดทำ�ง�น

หน่ึงในคำ�ถ�มท่ีคนส่วนใหญ่สอบถ�มเข้�ม�ท่ี              ธน�ค�รกสิกรไทย น่ันก็คือ 
คำ�ถ�มเก่ียวกับก�รเกษียณ สะท้อนให้เห็นว่�คนเร�ให้คว�มสำ�คัญกับก�รว�งแผนเพ่ือก�ร
เกษียณกันม�กข้ึน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีดีท่ีทุกคนควรเตรียมตัว พร้อมรับวัยเกษียณ เพร�ะไม่ว่�
อย่�งไร สักวันหน่ึงทุกคนก็ต้องมีอ�ยุถึง 60 ปี (ถ้�ไม่รีบด่วนจ�กไปเสียก่อน) และเม่ือเร�
มีอ�ยุถึง 60 ปี ก็เรียกว่�เข้�สู่วัยเกษียณอย่�งเต็มตัว ซ่ึงมีหล�ยอย่�งท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่
เพียงแต่สภ�พร่�งก�ย อ�จรวมไปถึงจิตใจ ก�รเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณจึงเป็นเร่ือง

สำ�คัญ ซ่ึงเร่ืองหน่ึงท่ีข�ดไม่ได้เลย น่ันก็คือ เร่ืองของการเงิน

ท�ำไมถงึบอกว่ำ เรื่องเงนิๆ ทองๆ เป็นเรื่องส�ำคญัมำกเมื่อเรำ
เข้ำสู่วัยเกษียณ เรำต้องอย่ำลืมว่ำ เมื่อเรำเกษียณอำยุ ต้องหยุด
ท�ำงำน ท�ำให้รำยได้ประจ�ำของเรำหำยไป ในขณะที่รำยจ่ำยยังคง 
มอียู่ หำกใครที่คำดหวงัว่ำเดี๋ยวลูกหลำนกด็ูแล หำเลี้ยงเรำ แต่เรำ
ต้องไม่ลมืว่ำ เมื่อถงึเวลำนั้น ลูกหลำนอำจมภีำระที่ต้องรบัผดิชอบ
มำกมำย และจะดีกว่ำไหม ถ้ำเรำสำมำรถเลี้ยงดูตัวเรำเองได้โดย 
ไม่ต้องพึ่งพำให้เป็นภำระของลูกหลำนมำกนกั ดงันั้น เรำจงึควรให้
ควำมส�ำคัญกับกำรวำงแผนเพื่อกำรเกษียณ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มี
ควำมส�ำคญัยิ่ง ทั้งนี้ มใิช่เพื่อใครอื่น แต่เพื่อตวัเรำเอง

K-Expert ธนำคำรกสิกรไทยจึงรวบรวมค�ำถำมเกี่ยวกับกำร
วำงแผนเกษียณ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเตรียมพร้อมกับชีวิตใน
บั้นปลำย วนัที่ต้องหยดุท�ำงำน แต่ชวีติยงัต้องด�ำเนนิต่อไป
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เมื่อเกษียณแล้ว
ต้องใช้เงินเท่าไร 

เป็นค�าถามที่สอบถามเข้ามามากเลยทเีดยีวว่าหลงัเกษยีณต้องใช้เงนิ
เท่าไร

ต้องบอกว่า	เงนิที่แต่ละคนจะใช้ยามเกษยีณย่อมแตกต่างกนั	แน่นอน
ว่าส�าหรบัคนที่อยากใช้จ่ายแบบสบายๆ	 กนิ	 เที่ยว	 ใช้	 ได้ตามใจ	 กต็้อง 
เตรยีมเงนิไว้มากกว่าคนที่วางแผนจะใช้จ่ายแบบพอเพยีง	

แต่เพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆ	 คนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องมีเงินมาก
น้อยแค่ไหน	ณ	 วันที่เกษียณ	 หรือวันที่หยุดท�างาน	 K-Expert	 จึงขอให้
แนวทางดงันี้		

ถ้ามองเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 เช่น 
ค่าอาหาร	ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	ค่าเดนิทาง	ค่าตรวจสขุภาพร่างกาย	
รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น	 อย่าง
แว่นตา	เครื่องช่วยฟงั	ตอนนี้เราอาจยงัไมเ่หน็ความส�าคญั	แต่พอแก่ตวัไป	
สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้จะกลายเป็นของส�าคญัที่ต้องอยูต่ดิตวัเราเลยทเีดยีว	
รวมไปถงึค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัที่อยู่อาศยั	เช่น	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่าโทรศพัท์	ค่า
ประกนัอคัคภียับ้าน	ค่าสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน	ค่าซ่อมแซมอปุกรณ์/
ตกแต่งบ้าน	เมื่อรวมๆ	กนัแล้ว	อย่างน้อยๆ	เราต้องมเีงนิส�าหรบัใช้จ่ายขั้น
พื้นฐาน	หรอืเรยีกว่าค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็น	ซึ่งเราต้องเตรยีมไว้ส�าหรบัใช้จ่าย
ในช่วงเกษยีณเดอืนละประมาณ	15,500	บาท	แล้วถ้าค�านวณคร่าวๆ	ว่า	
จะใช้จ่ายหลงัเกษยีณสกั	20	ปี	(ใช้จ่ายช่วงอาย	ุ60-80	ปี)	กต็้องมเีงนิก้อน
อยู่ที่ประมาณ	3.72	ล้านบาท

แต่ถ้าอยากใช้ชวีติหลงัเกษยีณอย่างสบายๆ	เช่น	ไปท่องเที่ยวพกัผ่อน	
สังสรรค์ทานข้าวนอกบ้านกับเพื่อนๆ	 เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนยามเหงา	 ดูแล
สขุภาพให้แขง็แรงด้วยการทานอาหารเสรมิหรอืท�ากายภาพ	หรอืแม้กระทั่ง
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตโดยมีรถสักคัน	 ก็จะต้องมีค่าน�้ามัน							
ค่าทางด่วน	ค่าต่อทะเบยีนรถ	ค่าประกนั	รวมถงึค่าซ่อมแซมดูแลรถ	เหล่า
นี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น	 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ	 10,000	
บาท	ดงันั้น	เมื่อรวมกบัค่าใช้จ่ายพื้นฐานแล้ว	ต้องมกีารเตรยีมเงนิเพื่อใช้
จ่ายเฉลี่ยเดือนละ	 26,000	 บาท	 โดยถ้าใช้จ่ายหลังเกษียณสัก	 20	 ปี	 ก็
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ค่�ใช้จ่�ยเพ่ือก�รดำ�รงชีพสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ

Need Base Living

สมมตฐิาน
ต้นทนุต่อครัง้

ค่าใช้จ่าย
ต่อปี ความถี่

K-Expert Retirement
Living Standard

●  LIVING : ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รดำ�รงชีพ    
	ค่าอาหารในบ้าน	 200	 73,000	 365	 วนั
	ค่าตดัผม	 300	 3,600	 12	 ครั้ง/ปี
	เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	 1,000	 12,000	 12	 ครั้ง/ปี
	ค่าเดนิทาง	(รถโดยสาร)	 1,500	 18,000	 12	 เดอืน
	ค่าตรวจสขุภาพทั่วไป	 4,000	 4,000	 1	 ครั้ง/ปี
	ค่าตรวจสขุภาพฟัน	 1,000	 2,000	 2	 ครั้ง/ปี
	ค่าแว่นตา	/	เครื่องช่วยฟัง	 3,000	 3,000	 1	 ครั้ง/ปี
	ค่าหนงัสอืพมิพ์	/	นติยสาร	 300	 3,600	 12	 เดอืน

●  HOUSING : ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับที่อยู่อ�ศัย    
	ค่าน�้า	ค่าไฟ	 1,500	 18,000	 12	 เดอืน
	ค่าโทรศพัท์และอนิเทอร์เนต็	 500	 6,000	 12	 เดอืน
	เบี้ยประกนัอคัคภียั	(ต่อทนุประกนัหนึ่งล้านบาท)	 3,500	 10,500	 3	 เท่า
	ค่าสิ่งของใช้ภายในบ้าน	 1,500	 18,000	 12	 ครั้ง/ปี
	ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า	 5,000	 10,000	 2	 ครั้ง/ปี
	ซ่อมแซมอปุกรณ์	/	ตกแต่งบ้าน	 2,000	 4,000	 2	 ครั้ง/ปี
 

	 เกษียณพอเพียง	:	ค่าใช้จ่ายต่อปี	 	 185,700  

	 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 	 15,475   

●  RECREATION : ค่�ใช้จ่�ยเพื่อสันทน�ก�ร    
 ค่าท่องเที่ยวในประเทศ	 8,000	 8,000	 1	 ครั้ง/ปี
	ค่ารบัประทานอาหารนอกบ้าน	 500	 12,000	 24	 ครั้ง/ปี
	ค่าดูแลสตัว์เลี้ยง	 1,000	 12,000	 12	 ครั้ง/ปี
	เงนิท�าบญุ	/	บรจิาค	/	ภาษสีงัคม	 1,000	 12,000	 12	 ครั้ง/ปี

●  HEALTHCARE : ค่�ใช้จ่�ยเพื่อสุขภ�พ    

	ค่าอาหารเสรมิ	 1,000	 12,000	 12	 เดอืน
	ค่ากายภาพ	 500	 6,000	 12	 ครั้ง/ปี

●  CAR : ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับรถ    
 ค่าต่อทะเบยีนรถ	 2,000	 2,000	 1	 ครั้ง
	ค่าประกนัภยัรถยนต์	/	พ.ร.บ.	 5,000	 5,000	 1	 ครั้ง
	ค่าน�้ามนัและค่าทางด่วน	 4,000	 48,000	 12	 เดอืน
	ค่าซ่อมรถ	/	ตรวจสขุภาพรถ	 10,000	 10,000	 1	 ครั้ง

 เกษียณสบาย	:	ค่าใช้จ่ายต่อปี 	 312,700  

	ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 	 26,058  
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เท่ากบัว่าต้องมเีงนิก้อนเพื่อใช้ชวีติหลงัเกษยีณอย่างสบายๆ	ประมาณ	6.24	
ล้านบาท	รายละเอยีดเป็นดงัตาราง	K-Expert	Retirement	Living	Standard

อยากมีเงินใช้หลังเกษียณ
จะต้องเก็บออมเงินอย่างไร

เป็นค�าถามยอดฮิตของคนที่วางแผนเกษียณก็ว่าได้	 ซึ่งเชื่อว่า
หลายๆ	คนรู้ว่า	 การออมเงนิเพื่อการเกษยีณเป็นเรื่องที่ส�าคญั	แต่ไม่รู้ว่า
จะต้องออมเงนิอย่างไร

อันดับแรก	 ขอแนะน�าให้	 ประมาณการจ�านวนเงินที่ต้องการใช้หลัง
เกษยีณต่อเดอืน	เพื่อคดิค�านวณว่า	ตอนนี้ต้องเกบ็เท่าไร	และเกบ็อย่างไร	

ขอยกตวัอย่างประกอบการค�านวณให้เหน็ภาพแบบง่ายๆ	สมมต	ิเริ่ม
เกบ็ออมตอนอาย	ุ30	ปี	ตั้งเป้าหมายเกษยีณที่อาย	ุ60	ปี	ได้รบัผลตอบแทน
เฉลี่ย	3%	ต่อปี	และมอีตัราเงนิเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่	3%	ต่อปี	จ�านวนเงนิออม
ต่อเดอืนเพื่อใช้จ่ายหลงัเกษยีณเป็นดงันี้

15,500 37,623
26,000 63,109

มูลค่�เงิน
ในปัจจุบัน

มูลค่�เงิน
ในอีก 30 ปีข้�งหน้�

จ�านวนเงินท่ีต้องการใช้จ่าย
หลังเกษียณ (บ�ทต่อเดือน)

15,500 11,000
26,000 21,000

ลงทุนในสินทรัพย์
ท่ัวไป ได้รับ 
ผลตอบแทนเฉล่ีย
3% ต่อปี

ลงทุนผ่�น PVD*
RMF และประกันชีวิต
ได้รับผลตอบแทนเฉล่ีย
3% ต่อปี

จ�านวนเงินท่ีต้องเก็บออม
(บ�ทต่อเดือน)

ดังน้ัน

* คำ�นวณโดยสะสมเงินเข้�กองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ (PVD) 5% ของเงินเดือน และน�ยจ้�งหรือบริษัทสมทบให้อีก 5% ของเงินเดือน
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จะเหน็ได้ว่า	จ�านวนเงนิที่ต้องเกบ็ออมต่อเดอืนในช่วงที่ยงัท�างานอยู่
ใกล้เคียงกับจ�านวนเงินที่ต้องการใช้ต่อเดือนในยามเกษียณ	 เช่น	 ถ้า
ต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณแบบพอเพียง	 หรือมีเงินเพียงพอส�าหรับค่าใช้
จ่ายขั้นพื้นฐานเดอืนละ	15,500	บาท	(มลูค่าปัจจบุนั)	ตอนนี้จะต้องเกบ็ออม
เดือนละประมาณ	 15,500	 บาท	 และท�านองเดียวกัน	 ถ้าต้องการใช้จ่าย 
หลงัเกษยีณแบบสบายๆ	 เดอืนละ	 26,000	 บาท	 (มูลค่าปัจจบุนั)	 ตอนนี้ 
จะต้องเกบ็ออมเดอืนละประมาณ	26,000	บาท

ตัวเลขเงินออมที่ค�านวณข้างต้น	 คิดที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย	 3% 
ต่อปี	ซึ่งอาจตอ้งออมเงนิดว้ยจ�านวนเงนิที่ค่อนข้างสงู	เพื่อให้มเีงนิก้อน	ณ	
วันที่เกษียณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	 แต่ถ้ามีการวางแผนเก็บออมเงินด้วย
การกระจายการลงทนุอย่างเหมาะสม	 (ตามระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้)	
โดยได้รบัผลตอบแทนที่สูงขึ้น	เช่น	5%	7%	หรอื	10%	ต่อปี	จ�านวนเงนิที่
ต้องออมต่อเดอืนจะน้อยลง

นอกจากนี้	 ถ้าออมเงินในผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการออมเงินเพื่อ
เกษียณ	 ก็จะช่วยให้ไม่ต้องออมเงินในจ�านวนที่สูงเกินไป	 โดยผลิตภัณฑ์
การออมเงนิเพื่อการเกษยีณ	มดีงัต่อไปนี้

●  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	(PVD)	ถ้านายจ้างหรอืบรษิทัที่ท�างานมี
สวัสดิการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 แนะน�าว่าควรรีบสมัครเข้าเป็นสมาชิก	
และเลือกสะสมเงินในอัตราสูงสุดที่บริษัทก�าหนด	 เช่น	 บริษัทมีอัตราเงิน
สะสมให้เลอืก	3-10%	ของเงนิเดอืน	กค็วรเลอืกจ่ายเงนิสะสมที่อตัราสงูสดุ
คือ	 10%	 เพราะถ้าสะสม	 10%	 นายจ้างหรือบริษัทจะต้องสมทบให้ไม ่
น้อยกว่า	 10%	ซึ่งเป็นผลดตี่อตวัเราเอง	 เสมอืนว่าเราได้รบัเงนิเดอืนเพิ่ม
อกีอย่างน้อย	10%	เลยทเีดยีว	นอกจากนี้	เงนิที่จ่ายสะสมเข้ากองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพสามารถน�ามาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง	 โดยไม่เกินปีละ	
500,000	 บาท	 ส�าหรับผู้ที่ท�างานราชการ	 จะมีสวัสดิการกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	โดยสามารถน�าเงนิที่จ่ายสะสมมาลดหย่อนภาษ	ี
และได้รบัเงนิสมทบจากรฐับาลเช่นกนั

●  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ	(RMF)	 เป็นกองทนุรวมที่ส่งเสรมิ
ให้ออมเงินระยะยาวส�าหรับไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ	 จึงมีข้อก�าหนดว่าต้อง
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ซื้อต่อเนื่องทกุปี	หรอืปีเว้นปี	อย่างน้อย	5	ปีเตม็	และซื้อจนถงึอายุ	55	ปี	
จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องเสียภาษี	 หลายคนมักคิดว่า	 ต้อง
ออมเงนินานกว่าจะขายได้	ท�าให้ไม่อยากซื้อ	RMF	แต่ในอกีมมุหนึ่ง	คอื	
สามารถขายคืนกองทุนได้เมื่ออาย	ุ 55	 ปีขึ้นไป	 ท�าให้มีเงินเพื่อใช้จ่ายใน
ยามเกษียณ	 นอกจากนี้	 เงินที่ลงทุนใน	 RMF	 แต่ละปีสามารถน�ามา 
ลดหย่อนภาษไีด้	โดยสามารถลงทนุได้ไม่เกนิ	15%	ของเงนิได้ทั้งปี	ทั้งนี้	
เมื่อรวมกับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 หรือ	 กบข.	 และเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ�านาญ	ต้องไม่เกนิ	500,000	บาท

●  ประกันชีวิต	เมื่อได้ยนิค�าว่าประกนัชวีติ	หลายคนคงอยากหนใีห้
ไกล	 แต่จริงๆ	 แล้วประกันนับว่ามีความส�าคัญ	 เพราะนอกจากได้ความ
คุ้มครองชวีติแล้ว	ยงัเป็นการช่วยให้ออมเงนิส�าหรบัอนาคต	หรอืออมเพื่อ
เกษียณได้	 โดยถ้าเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่	 10	 ปีขึ้นไป	
สามารถน�าค่าเบี้ยประกนัชวีติมาลดหย่อนภาษไีด้ตามที่จ่ายจรงิ	แต่ไม่เกนิ	
100,000	บาท	ส่วนประกนัชวีติแบบบ�านาญ	สามารถน�าเบี้ยประกนัมาลดหย่อน
ภาษไีด้	15%	ของเงนิได้ทั้งปี	โดยเมื่อรวมกบักองทนุส�ารองเลี้ยงชพี	หรอื	
กบข.	และเงนิลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชพี	ต้องไม่เกนิ	500,000	บาท

ส�าหรบัเงนิลงทนุนี้	เมื่อใช้สทิธลิดหย่อนภาษแีล้ว	ยงัสามารถน�าเงนิ
ภาษทีี่ประหยดัได้ไปลงทนุต่อเพื่อเป็นเงนิเกบ็ไว้ใช้ยามเกษยีณ	จากตาราง	
ถ้าต้องการใช้เงินเดือนละ	 15,500	 บาท	 (มูลค่าปัจจุบัน)	 ในยามเกษียณ	
เราสามารถออมต่อเดอืนด้วยเงนิจ�านวน	11,000	บาท	โดยลงทนุในกองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชพี	(PVD)	กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชพี	(RMF)	และประกนัชวีติ	
เมื่อได้รบัเงนิคนืจากการลดหย่อนภาษ	ีกน็�าเงนิที่ได้ไปลงทนุในสนิทรพัย์ที่
ให้ผลตอบแทน	3%	กจ็ะท�าให้ไม่ต้องออมถงึเดอืนละ	15,500	บาท	และ
ในท�านองเดยีวกนั	ถ้าต้องใช้เงนิหลงัเกษยีณเดอืนละ	26,000	บาท	(มูลค่า
ปัจจบุนั)	จะสามารถออมต่อเดอืนด้วยเงนิจ�านวน	21,000	บาท

สิ่งส�าคญัส�าหรบัการวางแผนเพื่อวยัเกษยีณ	คอื	“วินัยในการออม
เงนิ”	หากขาดวนิยั	ขาดความตั้งใจในการออมเงนิแล้ว	การบรรลเุป้าหมาย
ที่ต้องการย่อมเป็นไปได้ยาก	ดงันั้น	หากต้องการมชีวีติสขุสบาย	อย่าลมื
วางแผนว่าต้องมีเงินเท่าไรให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตยาม

11
อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำางาน

aw Booklet KExpert.indd   11 10/21/57 BE   12:03 AM



เกษียณ	 เพื่อเริ่มต้นเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้	 เพราะยิ่งออมเงินเร็วเท่าใด	
จ�านวนเงนิออมต่อเดอืนจะยิ่งน้อยลง

อยากเกษียณเร็วก่อนอายุ 60
ควรวางแผนอย่างไร

เป็นอกีค�าถามที่เกดิขึ้นของคนที่อยากเกษยีณเรว็ก่อนอายุ	60	ปี	เพื่อ
ได้ใช้ชวีติอย่างที่ตวัเองวาดฝันไว้	

จรงิๆ	แล้ว	คงไม่ผดินกั	ถ้าจะพูดว่า	ใครๆ	กอ็ยากเกษยีณเรว็	ไม่มี
ใครอยากท�างานไปนานๆ	จนอายเุยอะๆ	หลายคนอยากเลกิท�างานประจ�า
ตั้งแต่อาย	ุ40-50	ปี	เพื่อใช้ชวีติและเวลาที่เหลอืท�าในสิ่งที่อยากท�า	เช่น	ไป
ท่องเที่ยวพกัผ่อนได้อย่างอสิระ	หรอืถ้าใครที่มคีรอบครวั	มลีูก	กค็งอยาก
มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น	 ไปส่งที่โรงเรียน	 การวางแผนเกษียณอายุตั้งแต่
เนิ่นๆ	เป็นเรื่องที่ด	ีแต่ถ้าต้องการเกษยีณเรว็	ต้องบอกว่า	จะต้องเตรยีมพร้อม
มากกว่าคนที่เกษยีณตามเกณฑ์ทั่วไปที่อายุ	60	ปี	ซึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้
เลย	 ก็คือ	 “เงินเก็บต้องพร้อม”	 เพราะถ้าใจพร้อมเกษียณเร็ว	 แล้ว									
เงนิเกบ็ไม่พร้อมเกษยีณด้วย	ชวีติบั้นปลายหลงัเกษยีณคงไม่สบายแบบที่
วาดฝันไว้อย่างแน่นอน	

แลว้เทา่ไรที่เรยีกว่าพร้อมส�าหรบัการเกษยีณก่อนก�าหนด	อนัดบัแรก	
ต้องวางแผนให้ชัดก่อนว่าจะเกษียณเมื่อไร	 จะใช้จ่ายแต่ละเดือนเท่าไร	
สมมติ	วางแผนเกษยีณที่อายุ	45	ปี	ถ้าคดิเฉพาะค่าใช้จ่ายพื้นฐานเหมอืน
เดมิคอื	เดอืนละ	15,500	บาท	(มูลค่าปัจจบุนั)	แล้วถ้าใช้จ่ายถงึอายุ	80	ปี	
(ลองคิดเงินที่ใช้จ่ายต่อเดือนเท่ากับคนที่เกษียณอายุ	 60	 ปี)	 เท่ากับว่า				
ต้องมีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายอย่างน้อย	 6.51	 ล้านบาท	 แล้วถ้าอยากใช้ชีวิต
สบายๆ	เป็นเดอืนละ	26,000	บาท	(มลูค่าปัจจบุนั)	กต้็องมเีงนิเกบ็ถงึ	10.92	
ล้านบาท	

ส�าหรบัเงนิที่ต้องเกบ็ออมตอนนี้	แน่นอนว่าจะต้องเกบ็มากกว่าคนที่
เกษียณทั่วไป	 เพราะมีเวลาเก็บออมเงินที่น้อยลง	 สมมติเริ่มออมเงินเมื่อ
อายุ	 30	 ปี	 จ�านวนเงินออมต่อเดือนตามระยะเวลาในการเก็บออมเงิน 
เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเดือนละ	 15,500	 บาท	 หรือเดือนละ	 26,000	 บาท 
เป็นดงัตารางต่อไปนี้
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ถ้าตั้งเป้าหมายเกษยีณที่อายุ	45	ปี	โดยเริ่มออมเมื่ออายุ	30	ปี	จะมี
เวลาเกบ็ออมเงนิเพยีง	15	ปี	ถ้าลงทนุได้ผลตอบแทน	3%	ต่อปี	โดยต้องการ
ใช้เงนิหลงัเกษยีณเดอืนละ	15,500	บาท	(มูลค่าปัจจบุนั)	จะต้องออมเงนิ
เดอืนละ	42,500	บาท	และถ้าต้องการใช้จ่ายหลงัเกษยีณสบายๆ	เดอืนละ	
26,000	บาท	(มูลค่าปัจจบุนั)	กต็้องออมเงนิถงึเดอืนละ	72,000	บาท	

จะเหน็ได้ว่า	 ยิ่งต้องการเกษยีณเรว็	 จะท�าให้มรีะยะเวลาใช้เงนิหลงั
เกษยีณที่นานขึ้น	จงึต้องเร่งเกบ็ออมเงนิในแต่ละเดอืนให้มากขึ้น	ทั้งนี้	เมื่อ
ค�านวณตัวเลขเงินออมต่อเดือนแล้ว	 ถ้าหนักเกินกว่าจะออมไหว	 ก็มี
ทางออกที่แนะน�าคอื

-	 มองหาอาชพีเสรมิเพิ่มรายได้	เพื่อให้สามารถเกบ็ออมเงนิในแต่ละ
เดอืนได้มากขึ้น	

-	 ลงทนุในสนิทรพัย์ที่มคีวามเสี่ยงที่มากขึ้น	เพื่อเพิ่มโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น	และท�าให้ออมเงนิแต่ละเดอืนลดลง

-	 เลื่อนเป้าหมายเกษยีณเรว็ออกไป	เพื่อให้มรีะยะเวลาเกบ็ออมเงนิ
ได้นานขึ้น

การวางแผนเกษยีณเรว็ยงัมเีรื่องที่ตอ้งค�านงึถงึว่าจะเปน็ได้มากน้อย
แค่ไหน	นั่นคอื	ต้องดกู่อนว่า	“มภีาระอะไรอยูบ้่าง”	ถ้าตดัสนิใจเกษยีณเรว็	
อย่างเช่น	 เกษียณอายุ	 45	 ปี	 เมื่อเงินจากรายได้ประจ�าจากการท�างาน		
หายไป	จะมอีะไรกระทบกบัชวีติบ้าง	เช่น	ภาระผ่อนจ่ายระยะยาว	ไม่ว่า
จะเป็นค่าผ่อนบ้าน	ค่าเบี้ยประกนัชวีติ	ภาระเหล่านี้จะหมดหรอืยงั	หาก

45 15 35 42,500 72,000
50 20 30 30,000 50,000
55 25 25 21,500 36,000 

อายุ
เกษียณ

(ปี)

จ�านวนเงินออม กรณีได้รับผลตอบแทนเฉล่ีย
3% ต่อปี (บาทต่อเดือน)ระยะ

เวลา 
ออมเงิน 

(ปี)

ระยะเวลา 
ใช้จ่าย 

หลังเกษียณ
โดยประมาณ 

(ปี)
ใช้จ่ายหลังเกษียณ 

15,500 บาทต่อเดือน
(มูลค่าปัจจุบัน)

ใช้จ่ายหลังเกษียณ 
26,000 บาทต่อเดือน

(มูลค่าปัจจุบัน)
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เราจะเกษยีณเมื่ออาย ุ45 ปี อย่างเช่น หลายคนเริ่มผ่อนบ้านตอนอาย ุ25 ปี 
เลอืกผ่อนนาน 30 ปี ท�าให้กว่าจะผ่อนบ้านหมดกเ็กอืบอาย ุ55 ปี แบบนี้
ถ้ายงัวางแผนเกษยีณเรว็ตอนอาย ุ45 ปีกอ็าจเป็นไปได้ยาก หรอืถ้าอยาก
เกษียณตามเป้าหมาย ก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อมาโปะหนี้บ้านให้หมด  
ไวขึ้น ไม่อย่างนั้นอาจเกษยีณเรว็ไม่ได้ หรอืต้องหางานท�าหลงัเกษยีณเพื่อ
ให้มเีงนิรายได้เข้ามาเพยีงพอจ่ายหนี้บ้านที่คงเหลอือยู่

ในขณะที่ประกันชีวิต ต้องดูว่า ถ้าเกษียณเร็ว แต่เรายังต้องจ่าย      
ค่าเบี้ยประกนัอยูห่รอืไม่ ซึ่งเบี้ยประกนัไม่สามารถโปะเพื่อให้หมดภาระได้
เหมอืนกบัการผ่อนบ้าน ดงันั้น จงึต้องเตรยีมเงนิส�าหรบัจ่ายค่าเบี้ยประกนั
หลงัเกษยีณด้วย

ส�าหรบัคนที่มคีรอบครวั มลีูก หากตดัสนิใจเกษยีณเรว็ กอ็ย่าลมืว่า
ลกูเราเรยีนจบหรอืยงั ยิ่งปัจจบุนัคนเรามกัมลูีกช้า ส่วนใหญ่จะมลูีกกต็อน
อาย ุ30 ปีขึ้นไปแล้ว รวมถงึระดบัการศกึษาที่สมยันี้อย่างน้อยๆ กค็วรเรยีน
จบระดบัปรญิญาโท ซึ่งลกูเรยีนจบกม็อีายเุกอืบๆ 25 ปี และพ่อแม่กม็อีายุ
เกอืบ 55 ปี ดงันั้น ถ้าอยากวางแผนเกษยีณเรว็กต้็องเตรยีมเงนิก้อนส�าหรบั
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัลูกเผื่อไว้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นส�าคัญที่คนเกษียณเร็วมักลืมนึกถึง นั่นคือ 
“สิทธิประโยชน์ที่หายไป” ที่ส�าคญัๆ มดีงันี้

●  เงนิสะสมในกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพราะถ้าออกจากงานประจ�า
ก่อนอาย ุ55 ปี อาจได้รบัเงนิกองทนุส�ารองเลี้ยงชพีในส่วนเงนิสมทบจาก
นายจ้าง ผลประโยชน์ของเงนิสะสม และเงนิสมทบ ไม่เตม็จ�านวน รวมถงึ
เงินที่ได้รับจากกองทุนฯ (ยกเว้นส่วนที่เป็นเงินสะสมของเรา) จะต้องเสีย
ภาษ ีทั้งนี้ ถ้าบรษิทัให้เราคงเงนิไว้ในกองทนุฯ ได้จนถงึอาย ุ55 ปี กเ็ป็น
ทางเลอืกหนึ่งที่ช่วยให้ได้รบัการยกเว้นภาษ ีแต่จะมค่ีาใช้จ่ายในการคงเงนิ
แต่ละปี

●  สวัสดิการของที่ท�างาน ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ประกัน
อบุตัเิหต ุประกนัชวีติ หรอืบางคนอาจมสีวสัดกิารรถประจ�าต�าแหน่ง หรอื
ค่าน�้ามนั แต่เมื่อออกจากงาน สวสัดกิารที่หายไปเหล่านี้จะกลายมาเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของเรา

เกษียณเร็ว ไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีการวางแผนเตรียมพร้อมที่ดี แต่ถ้า
เกษยีณเรว็ ท�าให้ต้องเสยีสละความสขุในปัจจบุนั คอื ต้องเกบ็ออมจ�านวน
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สูงมาก	ท�าให้แทบไม่ได้ใช้ชวีติอย่างที่ควรจะเป็น	เช่น	ไม่ได้ท่องเที่ยวพกัผ่อน	
ไม่ได้สังสรรค์กับเพื่อนๆ	 แบบนี้คงไม่ใช่การเกษียณเร็วที่ท�าให้เรามีความสุข	
เพราะเราควรท�าให้ตวัเรามคีวามสขุตลอดเส้นทางของชวีติ

เป็นโสด ไม่ได้แต่งงาน 
จะวางแผนเกษยีณอย่างไรด ีไปอยูบ้่านพกัคนชราดไีหม

ค�าถามนี้เป็นค�าถามที่น่าสนใจท�าให้คนโสดทั้งหลายได้เริ่มฉุกคิดขึ้น	
เพราะต้องบอกว่า	สมยันี้คนเราเริ่มอยู่เป็นโสดมากขึ้น	อาจจะด้วยเหตชุอบชวีติ
อิสระหรืออะไรก็ตาม	 ท�าให้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น	
เนื่องจากไม่มลีกูหลานคอยดแูล	ยิ่งถ้าเจบ็ป่วยเข้าโรงพยาบาล	หรอืไม่สามารถ
ช่วยเหลอืตนเองได้	จะด�าเนนิชวีติอย่างไร	ไม่ว่าจะเป็นการรบัประทานอาหาร	
การสวมใส่เสื้อผ้า	การอาบน�้า	การขบัถ่าย	รวมถงึการลกุ	การนั่ง	การเดนิ

หลายคนที่ครองตวัเป็นโสดวางแผนว่า	เมื่อเกษยีณจะจ้างคนมาดูแล	ซึ่ง
จดัว่าเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยให้การด�าเนนิชวีติประจ�าวนัสะดวกสบายมากขึ้น	
ทั้งนี้	ควรค�านงึด้วยว่าคนที่เราจ้างมา	จะไว้ใจได้มากน้อยเพยีงใด	จะดูแลเรา
ดหีรอืไม่	ที่ส�าคญั	การหาคนมาดูแลเรายามเกษยีณอาจหาไม่ได้ง่ายๆ	ดงันั้น	
ถ้าหาคนมาดแูลเรายามเกษยีณ	ควรหาจากองค์กรที่เชื่อถอืได้	มกีารรบัประกนั
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	 โดยทั่วไปอัตราค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ 
เดอืนละ	10,000-15,000	บาท

ทั้งนี้	 ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับคนเกษียณโสด	 และอาจเรียกได้ว่า 
อยู่ในความสนใจของหลายๆ	 คน	 นั่นคือ	 “บ้านพักผู้สูงอายุ”	 โดยบ้านพัก 
ผู้สูงอายใุนไทยหลกัๆ	ที่มี	คอื	

●  สถานบริบาล	 (Nursing	 Home)	 ด�าเนินการโดยภาคเอกชน 
มอียูป่ระมาณ	60	แห่ง	ส่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพฯ	เป็นสถานที่ให้บรกิารพยาบาล
ตลอด	24	ชั่วโมง	มบีรกิารห้องพกัและอาหาร	ให้การช่วยเหลอืการท�ากจิวตัร
ประจ�าวัน	 การเคลื่อนไหว	 ดูแลด้านการแพทย์	 บริการฟื้นฟูสภาพร่างกาย	
ท�าความสะอาดห้องพัก	 ซักรีดเสื้อผ้า	 อัตราค่าบริการแตกต่างกันไปตาม
ประเภทห้อง	เช่น	ห้องรวม	2-6	เตยีง	อยู่ที่เดอืนละ	22,000-26,000	บาท	ถ้า
เป็นห้องเดี่ยว	ค่าบรกิารกจ็ะสูงขึ้น	ขึ้นอยู่กบัขนาดห้อง	โดยเฉลี่ยอยู่ที่เดอืนละ	
28,000-40,000	บาท
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● บ้านพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห์คนชรา (Residential 
Home) ด�ำเนินกำรโดยภำครัฐหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับภำครัฐ คือ 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีอยู่ประมำณ 
40 แห่ง เป็นสถำนที่พักอำศัยส�ำหรับผู้สูงอำยุที่สำมำรถช่วยเหลือตนเอง
ได้ เช่น เดินเองได้ โดยไม่ได้คำดหวังกำรดูแลจำกพยำบำลหรือผู้ดูแล 
ส�ำหรบัอตัรำค่ำบรกิำรจะไม่สงูนกัอยูท่ี่เดอืนละประมำณ 1,500-2,000 บำท

นอกจำกนี้ ยังมีบ้ำนพักคนชรำที่อยู่ในควำมดูแลของภำครัฐ ซึ่งม ี   
เจ้ำหน้ำที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกรรมต่ำงๆ ในชีวิตประจ�ำวัน มีบริกำร
อำหำร ท�ำควำมสะอำด บรกิำรส่งผู้ช่วยไปดูแลที่บ้ำน กำรดูแลถงึระยะ
สดุท้ำย ส�ำหรบัสถำนบรกิำรบ้ำนพกัคนชรำที่เรำมกัได้ยนิกนับ่อยๆ เช่น

-  สวางคนิเวศ ของสภำกำชำดไทย ตั้งอยู ่ที่ชำยทะเลบำงปู 
จ.สมทุรปรำกำร เป็นโครงกำรคอนโดมเินยีม ห้องขนำด 33 ตำรำงเมตร 
รบัผูท้ี่มอีำย ุ55 ปีขึ้นไป สำมำรถเข้ำอยูโ่ดยกำรบรจิำคเงนิให้สภำกำชำดไทย
เป็นค่ำก่อสร้ำงอำคำร หรอืเป็นค่ำแรกเข้ำ 850,000 บำท ค่ำบ�ำรงุรำยเดอืน
ขั้นต�่ำ 2,500 บำท โดยมีทีมพยำบำลพร้อมให้ควำมช่วยเหลือหำกเกิด
อบุตัเิหตหุรอืเจบ็ป่วย 

-  วาสนะเวศม์ ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร อยู ่ที่ 
จ.พระนครศรอียธุยำ เป็นบ้ำนพกัขนำด 2 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ เกบ็ค่ำแรก
เข้ำประมำณ 150,000-200,000 บำท มอีำหำรให้ 3 มื้อ ค่ำที่พกัเดอืนละ 
1,200 บำท

จะเห็นได้ว่ำ ถ้ำจะเกษียณโสดก็มีเรื่องที่ต้องวำงแผนดูแลตัวเองพอ
สมควร เพรำะถ้ำจะเกษยีณที่บ้ำนของตวัเอง กอ็ำจต้องหำคนมำดูแล หรอื
ถ้ำจะอยู่บ้ำนพกัคนชรำ กอ็ย่ำลมืเตรยีมเงนิให้เพยีงพอกบัค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
ที่เกดิขึ้น

อายุมากขึ้น ถ้าเจ็บป่วยจะท�าอย่างไร
กลัวเงินไม่พอ

เป็นปัญหำที่คนกังวลมำก กลัวเงินไม่พอเป็นค่ำรักษำพยำบำลให้    
ตวัเองเมื่ออำยมุำกขึ้น
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แน่นอนว่า	เมื่ออายมุากขึ้น	โรคภยัไข้เจบ็กต็ามมาเป็นเงาตามตวั	ซึ่ง
บอกไม่ได้ว่าตวัเราจะเจบ็ป่วยหรอืไม่	หรอืจะเจบ็ป่วยเมื่อไร	แต่บอกได้เลย
ว่า	ถ้าเจบ็ป่วยขึ้นมา	ย่อมมค่ีาใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลที่ตามมาอย่าง
เลี่ยงไมไ่ด	้รวมถงึคา่รกัษากม็แีตจ่ะสงูขึ้นตามอายขุองเรา	เรยีกว่า	ยิ่งอายุ
มาก	ค่ารกัษากย็ิ่งแพง

ส�าหรบัโรคภัยไข้เจ็บที่คนเรามักเป็นกัน	 คอื	 “โรคในกลุ่ม	 NCDs”	
หรอืโรคร้ายจากพฤตกิรรมที่ท�าร้ายตนเอง	ซึ่งมลีกัษณะเป็นอย่างไรนั้น	ลอง
มาดูกนัเพื่อให้ได้รู้แนวทางป้องกนัตนเองให้ห่างไกลจากโรคภยัในกลุ่มนี้

โรค	NCDs	คอื	กลุ่มโรคไม่ตดิต่อซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายโรคจาก
คนสู่คนได้	โดยทั่วไปอาจเรยีกว่า	กลุ่มโรคเรื้อรงั	ซึ่งหมายถงึโรคที่เกดิขึ้น
ต่อเนื่องยาวนาน	และมกีารด�าเนนิของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ	ซึ่งจะต่างจาก
โรคตดิเชื้อสว่นใหญท่ี่มกัมกีารด�าเนนิโรคอย่างรวดเรว็	โดยกลุ่มโรค	NCDs	
ที่ส�าคญัประกอบด้วย	4	กลุ่ม	ได้แก่	

1.	กลุม่โรคระบบหวัใจและหลอดเลอืด	(รวมถงึโรคหวัใจและโรคหลอด
เลอืดสมอง)	

2.	กลุ่มโรคเบาหวาน	
3.	กลุ่มโรคมะเรง็	
4.	กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง	 (รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

และโรคหอบหดื)
กลุ่มโรค	NCDs	บางครั้งเรยีกว่า	 โรคที่เราสร้างขึ้นมาเอง	 เนื่องจาก

โรคในกลุม่นี้เกดิจากการใช้ชวีติที่ไม่ถกูต้อง	ตวัอย่างของพฤตกิรรมที่ท�าให้
เกดิโรค	NCDs	เช่น

●	 โรคไต	:	เกดิจากการกนิอาหารรสเคม็จดัต่อเนื่อง	หรอืกนิอาหารที่
มโีซเดยีมสูงเป็นเวลานาน	หรอืการกนิยาพร�่าเพรื่อโดยไม่จ�าเป็น

●	 โรคเบาหวาน	:	เกดิจากการกนิหวานจดั	หรอืกนิน�้าตาลในปรมิาณ
มากเกนิไปจนร่างกายเผาผลาญไม่หมด

●	 โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด	 :	 เกิดจากการกินอาหารมันมากเกินไป
จนเกนิความต้องการของร่างกายและเกดิการสะสมของไขมนัในเส้นเลอืด

●	 โรคมะเรง็ปอด/ถงุลมโป่งพอง	:	เกดิจากการสูบบหุรี่เป็นระยะเวลานาน
●	 โรคความดนัโลหติสงู	:	เกดิจากความเครยีด	การไม่ออกก�าลงักาย	

การรบัประทานอาหารไขมนัสูง	เป็นต้น
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●	 โรคตับแข็ง	 :	 เกิดจากการดื่มสุราอย่างต่อเนื่องและยาวนาน	 จน
เซลล์ของตบัไม่สามารถท�างานล้างพษิต่อไปได้

●	 โรคหลอดเลือดสมองตีบ	 :	 เกิดจากไขมันอุดตันด้านในของผนัง
หลอดเลอืด	หรอืมลีิ่มเลอืดไปอดุตนัทางเดนิเลอืด

●	 โรคสมองเสื่อม	:	เกดิจากการอดุตนัของเส้นเลอืดสมองและการดื่มสรุา
●	 โรคหลอดเลอืดหวัใจ	:	เกดิจากการอดุตนัของไขมนัในเส้นเลอืด
จะเห็นได้ว่า	 กลุ่มโรค	 NCDs	 เหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการกินและ

การด�ารงชวีติของเราทั้งสิ้น

กลุม่คนทีเ่สีย่งต่อการเกดิโรค	NCDs		อนัที่จรงิแล้วโรคกลุม่	NCDs	
นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาข้ามคืนแต่กว่าจะเกิดอาการของโรคได้ต้อง
ใช้เวลานานหลายปี	ค่อยๆ	สะสมพฤตกิรรมที่ไม่ดอีย่างต่อเนื่อง	เช่น	ท�างาน
หนกัไม่ค่อยพกัผ่อน	 ไม่ค่อยได้ออกก�าลงักาย	 นอนดกึ	 มคีวามเครยีดสูง	
กินยาพร�่าเพรื่อโดยไม่ปรึกษาแพทย์	 รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ	
และไม่ครบ	5	หมู	่เที่ยวเตร่เฮฮา	สบูบหุรี่หรอืดื่มสรุาเป็นประจ�า	ฯลฯ	ท�าให้
กลุม่คนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคในกลุม่	NCDs	จะเป็นคนตั้งแต่วยัท�างานอายุ	
35	ปีขึ้นไป	อย่างไรกต็าม	โรคนี้มแีนวโน้มเกดิกบัคนที่มอีายนุ้อยเพิ่มมากขึ้น	
เนื่องจากพฤตกิรรมการกนิอาหารที่ไม่ถูกต้อง

การป้องกันและรักษาโรคกลุ่ม	NCDs	แน่นอนว่า	สิ่งส�าคญัที่สดุ
คอื	การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมในการใช้ชวีติประจ�าวนัให้ถกูต้อง	อย่าปล่อย
ให้เป็นความเคยชนิ	(ที่ไม่ด)ี	ตดิตวัไป	โดยมคี�าแนะน�าดงันี้

1.	หลกีเลี่ยงอาหารรสเคม็จดั	หวานจดั	มนัจดั	หรอือาหารที่มไีขมนัสูง
2.	ไม่รบัประทานอาหารประเภทปิ้ง	ย่าง	ทอด	บ่อยเกนิไป	
3.	หลกีเลี่ยงการรบัประทานอาหารหรอืเนื้อสตัว์แบบสกุๆ	ดบิๆ
4.	ดื่มน�้าอย่างน้อยวนัละ	8	แก้ว	(2	ลติร)	
5.	รบัประทานผกัและผลไม้มากๆ	ทานอาหารให้ครบ	5	หมู่
6.	งดดื่มสรุาและสูบบหุรี่
7.	พกัผ่อนให้เพยีงพอ	ไม่นอนดกึจนเกนิไป	ท�าจติใจให้แจ่มใส	ไม่เครยีด
8.	ออกก�าลงักายสม�่าเสมอ	อย่างน้อย	30	นาท/ีครั้ง	5ครั้ง/สปัดาห์
9.	ไม่ซื้อยากนิเองโดยไม่ปรกึษาแพทย์หรอืเภสชักร
10.ตรวจสขุภาพประจ�าปีสม�่าเสมอ
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การรักษา ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชน
โดยประมาณ (บาท)

● โรคไต
	 -	การสลายนิ่วในทางเดนิปัสสาวะแบบใช้คลื่น
	 -	ค่าฟอกไต

● โรคหัวใจ
	 -	การขยายหลอดเลอืดด้วยบอลลูน
	 -	การฉดีสสีวนหวัใจ
	 -	การผ่าตดัท�าทางเบี่ยงหลอดเลอืดหวัใจ
	 -	การผ่าตดัเส้นเลอืดหวัใจ

● โรคกระดูก
	 -	การผ่าตดัเอน็หวัไหล่

● โรคหมอนกระดูก
	 -	การผ่าตดัเพื่อน�าเอาหมอนกระดูกออก
	 -	การผ่าตดัขยายช่องทางเส้นประสาททางด้านหลงั

● โรคเกี่ยวกับสะโพก
	 -	การเปลี่ยนข้อสะโพก

● โรคเกี่ยวกับเข่า
	 -	การเปลี่ยนข้อเข่า
	 -	การใช้กล้องส่องข้อเข่าเพื่อการวนิจิฉยัหรอืรกัษา

● โรคตา
	 -	การผ่าตดัต้อกระจก

● โรคมะเร็งปอด
	 -	ค่าฉายรงัสโีดยใช้เทคนคิ	IMRT/VMAT	(35	ครั้ง)
	 -	ค่าฉายรงัสโีดยใช้เทคนคิ	3	มติ	ิ(35	ครั้ง)

● โรคตับแข็ง
	 -	การปลูกถ่ายตบั
	 -	ค่ายากดภูมิ

82,000
1,500-3,000	บาท/ครั้ง

415,000
96,500
993,500
604,500

385,000

300,000
415,000

550,000

460,000
316,000

116,000

200,000
141,000

1,000,000	บาท	(ปีแรก)
120,000	บาท/ปี	(ตลอดชวีติ)

ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนโดยประมาณ
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ทั้งนี้	หากเกดิเป็นโรคในกลุ่ม	NCDs	แล้วกต็้องอยู่ในความดูแลของ
แพทย์เฉพาะทาง	 แต่การรักษา	 ก็คือ	 การแก้ไขที่ปลายเหตุ	 ทางที่ดีควร
ป้องกนัไม่ให้เกดิโรคกลุ่ม	NCDs	จะเป็นการดทีี่สดุ	โดยการ	ลด	ละ	เลกิ	
พฤตกิรรมที่เสี่ยงต่อการเกดิโรค	เรยีกว่า	“กันไว้ดีกว่าแก้”	นั่นเอง

ส�าหรบัค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลนั้น	บางโรคจะต้องเข้ารบัการ
รกัษาด้วยการผ่าตดั	ปลูกถ่ายเปลี่ยนอวยัวะ	ในขณะที่บางโรค	เช่น	โรค
เบาหวาน	โรคความดนัโลหติสูง	จะรกัษาด้วยการทานยา	หรอืฉดียา	และ
ส่วนใหญ่ต้องทานยาไปเรื่อยๆ	 ตลอดชีวิต	 ดังนั้น	 ถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคที่
รกัษาไม่หาย	กจ็ะตอ้งมคีา่ใช้จ่ายเพื่อรกัษาตวัไปตลอดชวีติ	ซึ่งเปน็ตวัเงนิ
ที่ไม่น้อยเลยทเีดยีว

ถ้าไม่อยากเตรียมเงินมากมายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล	หรอืไม่อยากให้เงนิเกบ็ทั้งชวีติที่เตรยีมไว้ใช้จ่ายยามเกษยีณอย่าง
สบายๆ	ต้องหมดไปกบัค่ารกัษาพยาบาลในช่วงบั้นปลายชวีติ	อย่าลมืดแูล
ตวัเองให้มสีขุภาพแขง็แรงตั้งแต่ตอนนี้

ถ้าเจ็บป่วย ยามเกษียณแล้ว
เบิกอะไรได้บ้าง

หลายคนที่เคยท�างานประจ�า	 จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลของที่
ท�างาน	 หรอืประกนัสงัคม	 ส่วนคนที่ท�างานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	 กจ็ะ
เบิกรัฐบาลได้	 แต่เมื่อเกษียณแล้ว	 สวัสดิการเหล่านี้จะหมดไป	 อย่างไร
ก็ตาม	 ไม่ต้องเป็นกังวล	 เพราะเรายังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลจาก
ภาครัฐได้อยู่	 ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลยามบาดเจบ็	เจบ็ป่วย	ให้ตวัเรา	ดงันี้

●  ประกันสังคม	
ส�าหรบัผูท้ี่เคยท�างานประจ�า	เมื่อลาออกจากงานแต่ถ้าต้องการได้รบั

สทิธปิระโยชนจ์ากประกนัสงัคมตอ่ไป	สามารถสมคัรเปน็ผูป้ระกนัตนตาม
มาตรา	39	ได้ภายใน	6	เดอืนนบัแต่วนัที่ลาออกจากงาน	โดยจ่ายเงนิสมทบ
เดือนละ	 432	 บาท	 ซึ่งหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคมคือ	
กรณเีจบ็ป่วย	เมื่อเข้ารบัการรกัษา	ไม่ว่าเป็นผู้ป่วยนอก	หรอืผู้ป่วยใน	จะ
ใช้บตัรรบัรองสทิธกิารรกัษาพยาบาล	ซึ่งบตัรจะมชีื่อของผู้ประกนัตนและ
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ชื่อสถานพยาบาลที่เลอืกไว้	ควบคูก่บับตัรประจ�าตวัประชาชน	ซึ่งค่ารกัษา
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
ผู้ประกนัตนไม่ต้องจ่าย	ยกเว้น	ขออยู่ห้องพเิศษหรอืขอแพทย์พเิศษเอง	

●  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	
เมื่อเจบ็ป่วย	หรอืประสบอบุตัเิหต	ุต้องเข้ารบัการรกัษา	สามารถใช้

สทิธหิลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	หรอืบตัรทอง	โดยน�าบตัรประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้าและบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วย
ทกุครั้ง	เมื่อเข้ารบัการรกัษา	ซึ่งในบตัรจะระบชุื่อสถานพยาบาลไว้	

●  สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	
ส�าหรบัข้าราชการที่รบัเงนิบ�านาญ	ทั้งที่เปน็สมาชกิ	กบข.และไมเ่ปน็

สมาชิก	 กบข.	 จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ
บคุคลในครอบครวั	ได้แก่

-	คู่สมรสของผู้รบับ�านาญ	ที่จดทะเบยีนถูกต้องตามกฎหมาย
-	บดิา	มารดา	ของผู้รบับ�านาญ
-	บตุรที่ชอบดว้ยกฎหมาย	ซึ่งยงัไม่บรรลนุติภิาวะ	หรอืบรรลนุติภิาวะ

แล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือเสมือนไร้ความสามารถ	 และอยู่ใน
ความอปุการะเลี้ยงดูของผูร้บับ�านาญ	แต่ไม่รวมถงึบตุรบญุธรรม	หรอืบตุร
ที่ยกให้เป็นบตุรบญุธรรมของผู้อื่นแล้ว

เมื่อเกษียณแล้ว 
ต้องปรับเปลี่ยนบ้านหรือไม่

การปรับเปลี่ยนบ้านนับว่ามีความส�าคัญ	 เนื่องจากเมื่อเราอายุมาก
ขึ้น	สรรีะร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป	เช่น	ความสงูทั้งในผูห้ญงิและผูช้าย
จะลดลง	(เตี้ยลง)	ประมาณ	1.2	ชม.	ต่ออายทุี่เพิ่มขึ้นทกุๆ	20	ปี	หรอืเฉลี่ย
แล้วความสงูจะลดลง	2	นิ้ว	ในช่วงอาย	ุ20-70	ปี	และหลงัจากนั้นความสูง
จะเริ่มลดลงอย่างรวดเรว็ในช่วงอาย	ุ80-90	ปี	ส่วนกระดูกและข้อนั้น	ที่เหน็
ได้ชัดคือ	 กระดูกสันหลังสั้นลงท�าให้หลังงอ	 ในส่วนของสายตาก ็
เสื่อมถอย	มปีัญหาสายตายาว	ตาต้อกระจก	ท�าให้มองเหน็ไม่ชดั	รวมถงึ
เมื่ออายมุากขึ้น	เวลาก้าวเท้า	จากที่เคยก้าวยาวๆ	ได้	กจ็ะก้าวสั้นลง	และ
ช้าลง	
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เหล่านี้ล้วนเป็นอปุสรรคที่ส่งผลต่อการใช้ชวีติ	และอาจส่งผลให้ตวัเรา
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น	 ดังนั้น	 การป้องกันโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจึง
เป็นเรื่องส�าคญั	โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศยั	เนื่องจากอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นกบั
ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่มกัเกดิขึ้นภายในบ้าน	แม้หกล้มเพยีงเบาๆ	กอ็าจส่งผล
ให้กระดกูแตกหกั	หรอือาจรนุแรงถงึขั้นอมัพฤกษ์	อมัพาต	หรอืเสยีชวีติได้	

ดังนั้น	 ควรมีการปรับเปลี่ยนบ้านให้มีสภาพที่เหมาะสมเมื่อตัวเรา
มอีายมุากขึ้น	แต่ไม่จ�าเป็นต้องท�าทั้งหลงั	อาจเลอืกปรบัเปลี่ยนเฉพาะบาง
พื้นที่	ซึ่งช่วยให้ไม่สิ้นเปลอืงค่าใช้จ่ายมากนกั	โดยส่วนส�าคญัๆ	ของบ้าน
ที่ควรปรบัเปลี่ยน	ขอแนะน�าดงันี้

- พ้ืนบ้าน	 ควรเรียบเสมอกัน	 ไม่มียกพื้นต่างระดับหรือธรณีประต	ู
วัสดุพื้นผิวต้องไม่ลื่น	 แสงสว่างต้องเพียงพอต่อการมองเห็นชัดเจน 
ทางเดนิควรมรีาวจบัเพื่อช่วยพยงุตวั	
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ตารางค่าใช้จ่ายในการปรับบ้าน

1,700

100บ�ท/ต�ร�งเมตร

2,000

800 6,500-10,000

 (บ�ท) โดยประม�ณ

 (บ�ท) โดยประม�ณ

 (บ�ท) โดยประม�ณ

 (บ�ท) โดยประม�ณ  (บ�ท) โดยประม�ณ

เก้�อีน้ัง่ถ่�ยมีพนกัพิง

กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ผวิหย�บ ขน�ด 24x24

แผ่นย�งสำ�หรบัใช้ในห้องนำ�้ 

ร�วจับกนัล่ืน ประตชูนิดบ�นเล่ือน
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- ประตู	 เมื่อเราอายุมากขึ้น	 กล้ามเนื้อมักอ่อนแรง	 ประตูควรเป็น
ชนดิบานเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเปิดปิด

- ห้องนอน	ถ้าเป็นไปได้ควรจดัให้อยูช่ั้นล่าง	สามารถเดนิเข้าห้องน�้า
ได้สะดวก	 รวมถึงติดตั้งกริ่งสัญญาณที่บริเวณเตียงนอน	 เพื่อขอความ 
ช่วยเหลอืหากเกดิเหตใุดๆ

- ห้องน�้า	ควรมกีารแยกระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้งเพื่อป้องกนั
การลื่นหกล้มจากน�้า	และเปลี่ยนโถสขุภณัฑ์เป็นแบบนั่งราบ	โดยให้มรีะดบั
สูงเท่ากบัเก้าอี้	เพื่อให้ลกุนั่งสบาย

- เฟอร์นเิจอร์ภายในบ้าน	เช่น	เก้าอี้	โต๊ะ	เตยีง	ตู้	ควรจดัวางอย่าง
เป็นระเบยีบ	

นอกจากนี้	 เมื่ออายุมากขึ้นไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อรองรับ
สรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป	 แต่อาจต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ�าเป็น
ส�าหรบัด�าเนนิชวีติด้วย	เช่น	วอล์กเกอร์	รถเขน็	เป็นต้น	
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วัสดุอุปกรณ์ส�าหรับผู้สูงอายุ

3,000 35,000
 (บ�ท) โดยประม�ณ  (บ�ท) โดยประม�ณ

รถเข็นคนไข้
แบบเหล็กชบุโครเมยีม

รถเข็นรุ่นปรับเอนนอนได้
วลีแชร์

650 1,450
 (บ�ท) โดยประม�ณ  (บ�ท) โดยประม�ณ

วอล์กเกอร์ วอล์กเกอร์ (พับได้)
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อาชีพหลังเกษียณ
จะทำาอะไรบ้าง 

อาชพีหลงัเกษยีณมหีลากหลายอาชพี	แต่มบีางอาชพีที่สามารถสร้างรายได้
หลังเกษียณให้เราได้อย่างสม�่าเสมอ	 ทั้งนี้	 ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมแต่
เนิ่นๆ	ก่อนเกษยีณ	เช่น	มีบ้านหรือคอนโดให้เช่า	ซึ่งต้องเตรยีมพร้อมตั้งแต่
ยงัมเีรี่ยวแรงท�างาน	 โดยผ่อนบ้าน	ผ่อนคอนโดเกบ็ไว้	อย่างไรกต็าม	อย่าลมื
พจิารณาเรื่องของท�าเล	ซึ่งจะมผีลต่อรายได้ค่าเช่าเป็นอย่างมาก	หรอือาจแบ่ง
พื้นที่ในบ้านให้คนเช่า	เช่น	ให้เช่าพื้นที่ชั้นล่าง	หรอืให้เช่าหน้าบ้าน	เพื่อท�าเป็น
ร้านค้าขายของ	แบบนี้กช็่วยให้มรีายได้เพิ่มเข้ามาให้เราใช้จ่ายยามเกษยีณได้
มากขึ้น

นอกจากนี้	หลงัเกษยีณแล้ว	เราสามารถเลอืกท�างานหรอืมอีาชพีได้	โดยที่
ไม่ต้องค�านงึถงึรายไดท้ี่จะไดร้บั	แตเ่ลอืกท�างานเพื่อเปน็งานอดเิรกที่จะชว่ยให้
ชวีติไม่เงยีบเหงา	ซึ่งอาชพีที่ท�าหลงัเกษยีณ	แนะน�าว่า	ควรเป็นอาชพีที่เราสนใจ
หรอืเราอยากท�าตั้งแต่ยงัไม่เกษยีณ	(ไม่ว่าจะเกษยีณที่อายเุท่าไรกต็าม)	แต่เพราะ
งานประจ�าที่ท�าอยู่	 อาจท�าให้ไม่มีเวลาได้ท�าในสิ่งที่รักหรือชอบ	 หลังเกษียณ 
ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อเริ่มต้นท�าในสิ่งที่เราสนใจ	 แล้วอาชีพหลังเกษียณอะไร
บ้างที่เหมาะกบัคนวยันี้	มาดูกนั

- นักเขียน/คอลัมนิสต์	จดัว่าเป็นอาชพียอดฮติของคนวยัเกษยีณเลยก็
ว่าได้	สามารถเริ่มด้วยการลองเขยีนสิ่งที่เราสนใจหรอืถนดั	แล้วส่งเรื่องที่เขยีน
ไปให้นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์พิจารณา	 หรือเขียนเป็นเล่มหนังสือจาก
ประสบการณท์�างาน	หรอืความชอบสว่นตวั	เชน่	ชอบท่องเที่ยว	กเ็ขยีนหนงัสอื
แนะน�าแหล่งท่องเที่ยว	หรอืร้านอาหารชื่อดงั	เป็นต้น

- อาจารย์/วทิยากร	ตวัเลขอายทุี่เพิ่มขึ้น	คงไม่ส�าคญัเท่ากบัประสบการณ์
ที่สั่งสมมานาน	 เรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม	่
ส่วนใหญ่แล้วอาชีพอาจารย์	 หรือวิทยากร	 มักต่อเนื่องจากอาชีพเดิมที่เคยท�า
ก่อนเกษียณ	 หรือความชอบส่วนตัวจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กบัคนอื่นๆ	ได้

-	 ที่ปรึกษาบริษัท	 อาชีพนี้ต้องอาศัยประสบการณ์	 ความรู้	 และความ 
น่าเชื่อถอื	เพราะมหีน้าที่ให้ค�าแนะน�า	แต่การตดัสนิใจอยูท่ี่บรษิทัผูว่้าจ้าง	โดยที่
เราไม่ต้องลงมอืบรหิารกจิการเอง	
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- เปิดร้านขายของ	 หลายคนไม่ชอบอยู่เฉยๆ	 อาจดัดแปลงบ้านที่อยู่
อาศยัเป็นร้านขายของเลก็ๆ	น้อยๆ	หรอืชอบท�าอาหาร	ขนม	หรอืน�้าผลไม้	อาจ
ลองท�าให้เพื่อนฝูง	 หรือเพื่อนบ้านทาน	 แล้วจึงลองท�าขาย	 หรือถ้าใครที่ชอบ
ธรรมชาต	ิชอบต้นไม้	แต่เพราะท�างานออฟฟิศมาเกอืบทั้งชวีติ	ท�าให้ห่างไกล
ธรรมชาติ	 ลองศึกษาและมองหาลู่ทางเปิดร้านขายต้นไม้เล็กๆ	 ก็ท�าให้ชีวิต
บั้นปลายได้อยู่กบัสิ่งที่รกัสิ่งที่สนใจ

- ศิลปิน/วาดรูป	การเป็นศลิปินหรอืนกัวาดรูป	ส่วนใหญ่เริ่มจากความ
ชอบในงานศลิปะ	ท�าเป็นงานอดเิรกก่อนเกษยีณ	 เรยีกว่าได้ฝึกฝนฝีมอืมาพอ
สมควรก่อนเข้าสูว่ยัเกษยีณ	การท�างานศลิปะ	เช่น	งานป้ัน	ภาพวาด	ถอืเป็นการ
ฝึกสมาธิ	ท�าให้จติใจสงบ	รวมถงึมโีอกาสสร้างรายได้ก้อนโตให้ตวัเรา

- นักลงทุนในตลาดหุ้น	 อาจจะดูผิดกฎไปสักเล็กน้อย	 เพราะตามกฎ
ของการลงทุนแล้ว	 ยิ่งตัวเลขอายุสูงขึ้น	 ยิ่งควรลดการลงทุนในตลาดหุ้นให ้
น้อยลง	เพราะถอืเป็นการลงทนุที่มคีวามเสี่ยงสงู	แต่กม็หีลายคนที่ก้าวสูว่ยัเกษยีณ
แล้ว	ยดึอาชพีการเป็นนกัลงทนุในตลาดหุน้	แถมลงทนุจรงิจงักว่าตอนที่ท�างาน
ประจ�าเสยีอกี	ซึ่งการลงทนุในตลาดหุ้นนั้น	ถ้ามเีงนิสะสมเยอะอยู่แล้ว	กไ็ม่น่า
เป็นห่วงอะไร	 เพียงแต่จะต้องรู้จักประเมินก�าลังของตัวเองและจัดสรรเงินมา
ลงทนุอย่างเหมาะสม	เพราะถ้าตลาดหุน้เกดิวกิฤติ	หรอืลงทนุผดิพลาดขาดทนุ
ขึ้นมา	จะได้มเีงนิเหลอืเพื่อใช้จ่ายต่อไป

-	 อยู่อย่างพอเพียงด้วยการท�าเกษตรกรรม	 มีคนจ�านวนไม่น้อยที่ 
มองหาชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติในช่วงบั้นปลาย	 ด้วยการท�าอาชีพ
เกษตรกรรม	ท�าสวนท�าไร่	หรอืปลูกผกัแบบเน้นเกบ็กนิ	ที่เหลอืค่อยขาย	ทั้งนี้	
ถ้าอยากใช้ชวีติแบบนี้	 กต็้องมองหาที่ดนิต่างจงัหวดัหรอืปรมิณฑลเกบ็ไว้	 แต่
สิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลมืนกึถงึคอื	พื้นฐานงานเดมิ	หรอืงานอดเิรกที่เคยท�า	เพราะถ้า
เคยนั่งท�างานอยู่แต่ในออฟฟิศ	การท�าไร่ท�าสวนในช่วงบั้นปลายกค็งไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ	หากไม่มปีระสบการณ์มาก่อน

สิ่งส�าคัญในการเลือกอาชีพหลังเกษียณ	 คือ	 “เลือกอาชีพที่ท�าแล้วมี
ความสุข	เหมาะกบัวยัและสภาพร่างกาย”	อย่าเลอืกงานที่ต้องออกแรงมาก
หรอืโหมงานหนกั	 จรงิๆ	 แล้ว	 งานที่ท�าหลงัเกษยีณ	จะยดึเป็นอาชพี	หรอืท�า
เป็นงานอดเิรกกไ็ด้	แต่ขอให้ท�าอะไรกไ็ด้ที่ท�าแล้วมคีวามสขุ

และไม่ว่าเราวางแผนที่จะเกษยีณอายเุมื่อไรกต็าม	จะ	40	ปี	50	ปี	หรอื	
60	ปี	แนะน�าว่า	ควรเป็นการเกษยีณจากการท�างานประจ�าเพื่อท�างานที่เราชอบ
หรอืสนใจ	ไม่ใช่ให้ชวีติของเราเกษยีณด้วยการหยดุท�างาน	
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ถ้าตอบว่า      ใช่ ครบทั้ง 5 ข้อ นั่นกห็มายความว่า คณุพร้อมที่จะเกษยีณ
จากงานประจ�าเพื่อเริ่มท�าในสิ่งที่อยากท�า แต่ถ้าตอบว่า      ไม่ เพยีงข้อใด 
ข้อหนึ่ง ขอให้ลองคดิทบทวนให้ดก่ีอนว่า บางทแีล้วคณุอาจยงัไม่พร้อมเกษยีณ 
แล้วจะท�าอย่างไรเพื่อให้สามารถเกษยีณได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ มคี�าถาม 
อยากปรกึษาเพิ่มเตมิ สามารถสอบถามกรูทูางการเงนิ K-Expert ง่ายๆ ได้ที่อเีมล 
K-Expert@kasikornbank.com

มีเงินก้อนเพียงพอใช้จ่าย
หลังเกษียณแล้ว

ลูกเรียนจบก่อน
คุณเกษียณ

ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถ
หมดก่อนเกษียณ

ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกัน
หมดก่อนคุณเกษียณ

เตรียมเงิน หรือมีสวัสดิการ
รักษาพยาบาลหลังเกษียณแล้ว

สุดท้าย
 ลอง

Check 
list 

กันสักน
ิด

คุณพร้อมเก
ษียณ

แล้วหรือ
ยัง
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