คำ�นำ�
    ในวันที่เราหยุดท�ำงาน (ประจ�ำ) ไม่ว่าจะ
เกษียณตามเกณฑ์ท่วั ไปที่อายุ 60 ปี หรือเกษียณเร็วกว่านั้น เคย
ลองคิดจินตนาการไว้บ้างหรือไม่ว่า ตัวเราจะมีชีวิตเป็นอย่างไร แต่
เชื่อว่า ทุกคนย่อมอยากมีชีวิตบั้นปลายที่สุขสบาย แม้หยุดท�ำงาน
แล้ว ก็ยังมีเงินให้ใช้จ่าย โดยไม่ต้องพึ่งพาลูกหลาน ซึ่งแน่นอนว่า
การมีชีวิตเช่นนั้นได้ต้องเกิดจากการวางแผนที่ดี ทั้งในด้านการ
วางแผนการเงิน และวางแผนการใช้ชวี ิตในช่วงวัยเกษียณ ไม่ว่าจะ
เป็นการก�ำหนดอายุเกษียณของตัวเรา ค�ำนวณจ�ำนวนเงินที่เตรียม
ไว้หลังเกษียณ เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการออมหรือการลงทุนใน
สินทรัพย์ต่างๆ การก�ำหนดเป้าหมายในสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องส�ำคัญ
เพือ่ ทีจ่ ะมัน่ ใจได้วา่ เราจะมีเงินใช้อย่างพอเพียงและมีความสุขได้ดงั
ตั้งใจในวัยเกษียณหรือวันที่หยุดท�ำงาน
หากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากใช้ชีวิตอย่างสบายในวันที่เกษียณ
อายุแล้ว หนังสือ “อยากใช้ชวี ิตตามใจในวันที่หยุดท�ำงาน” เล่มนี้
มีคำ� แนะน�ำการวางแผนเกษียณ เพือ่ แนวทางในการเตรียมพร้อมกับ
ชีวิตบั้นปลาย
ชีวติ ทีส่ ขุ สบายหลังเกษียณสร้างได้ไม่ยาก ขอเพียงตัง้ เป้าหมาย
เริ่มต้นวางแผน ลงมือปฏิบัติเก็บออมเงินอย่างมีวินัย รับรองว่า เรา
จะสามารถใช้ชวี ิตได้ตามใจที่ต้องการ

อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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อยากใช้ชวี ติ ตามใจ
ในวันทีห่ ยุดทำ�งาน

หนึง่ ในคำ�ถามทีค่ นส่วนใหญ่สอบถามเข้ามาที่
ธนาคารกสิกรไทย นัน่ ก็คอื
คำ�ถามเกีย่ วกับการเกษียณ สะท้อนให้เห็นว่าคนเราให้ความสำ�คัญกับการวางแผนเพือ่ การ
เกษียณกันมากขึน้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีด่ ที ท่ี กุ คนควรเตรียมตัว พร้อมรับวัยเกษียณ เพราะไม่วา่
อย่างไร สักวันหนึง่ ทุกคนก็ตอ้ งมีอายุถงึ 60 ปี (ถ้าไม่รบี ด่วนจากไปเสียก่อน) และเมือ่ เรา
มีอายุถงึ 60 ปี ก็เรียกว่าเข้าสูว่ ยั เกษียณอย่างเต็มตัว ซึง่ มีหลายอย่างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไม่
เพียงแต่สภาพร่างกาย อาจรวมไปถึงจิตใจ การเตรียมพร้อมรับวัยเกษียณจึงเป็นเรือ่ ง
สำ�คัญ ซึง่ เรือ่ งหนึง่ ทีข่ าดไม่ได้เลย นัน่ ก็คอื เรือ่ งของการเงิน

ท�ำไมถึงบอกว่า เรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นเรื่องส�ำคัญมากเมื่อเรา
เข้าสู่วัยเกษียณ เราต้องอย่าลืมว่า เมื่อเราเกษียณอายุ ต้องหยุด
ท�ำงาน ท�ำให้รายได้ประจ�ำของเราหายไป ในขณะที่รายจ่ายยังคง
มีอยู่ หากใครที่คาดหวังว่าเดี๋ยวลูกหลานก็ดูแล หาเลี้ยงเรา แต่เรา
ต้องไม่ลมื ว่า เมื่อถึงเวลานั้น ลูกหลานอาจมีภาระที่ต้องรับผิดชอบ
มากมาย และจะดีกว่าไหม ถ้าเราสามารถเลี้ยงดูตัวเราเองได้โดย
ไม่ต้องพึ่งพาให้เป็น ภาระของลูกหลานมากนัก ดังนั้น เราจึงควรให้
ความส�ำคัญกับการวางแผนเพื่อการเกษียณ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มี
ความส�ำคัญยิ่ง ทั้งนี้ มิใช่เพื่อใครอื่น แต่เพื่อตัวเราเอง
K-Expert ธนาคารกสิกรไทยจึงรวบรวมค�ำถามเกี่ยวกับการ
วางแผนเกษียณ เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมกับชีวิตใน
บั้นปลาย วันที่ต้องหยุดท�ำงาน แต่ชวี ิตยังต้องด�ำเนินต่อไป
อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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เมื่อเกษียณแล้ว
ต้องใช้เงินเท่าไร
เป็นค�ำถามทีส่ อบถามเข้ามามากเลยทีเดียวว่าหลังเกษียณต้องใช้เงิน
เท่าไร
ต้องบอกว่า เงินทีแ่ ต่ละคนจะใช้ยามเกษียณย่อมแตกต่างกัน แน่นอน
ว่าส�ำหรับคนที่อยากใช้จ่ายแบบสบายๆ กิน เที่ยว ใช้ ได้ตามใจ ก็ต้อง
เตรียมเงินไว้มากกว่าคนที่วางแผนจะใช้จ่ายแบบพอเพียง
แต่เพื่อเป็นแนวทางให้หลายๆ คนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องมีเงินมาก
น้อยแค่ไหน ณ วันที่เกษียณ หรือวันที่หยุดท�ำงาน K-Expert จึงขอให้
แนวทางดังนี้
ถ้ามองเพียงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด� ำเนินชีวิตประจ� ำวัน เช่น
ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ค่าเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพร่างกาย
รวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น อย่าง
แว่นตา เครือ่ งช่วยฟัง ตอนนีเ้ ราอาจยังไม่เห็นความส�ำคัญ แต่พอแก่ตวั ไป
สิง่ ของเครือ่ งใช้เหล่านีจ้ ะกลายเป็นของส�ำคัญทีต่ อ้ งอยูต่ ดิ ตัวเราเลยทีเดียว
รวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น ค่าน�ำ 
้ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ประกันอัคคีภัยบ้าน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์/
ตกแต่งบ้าน เมื่อรวมๆ กันแล้ว อย่างน้อยๆ เราต้องมีเงินส�ำหรับใช้จ่ายขั้น
พื้นฐาน หรือเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็น ซึ่งเราต้องเตรียมไว้ส�ำหรับใช้จ่าย
ในช่วงเกษียณเดือนละประมาณ 15,500 บาท แล้วถ้าค�ำนวณคร่าวๆ ว่า
จะใช้จ่ายหลังเกษียณสัก 20 ปี (ใช้จ่ายช่วงอายุ 60-80 ปี) ก็ต้องมีเงินก้อน
อยู่ที่ประมาณ 3.72 ล้านบาท
แต่ถา้ อยากใช้ชวี ติ หลังเกษียณอย่างสบายๆ เช่น ไปท่องเทีย่ วพักผ่อน
สังสรรค์ทานข้าวนอกบ้านกับเพื่อนๆ เลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนยามเหงา ดูแล
สุขภาพให้แข็งแรงด้วยการทานอาหารเสริมหรือท�ำกายภาพ หรือแม้กระทัง่
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับชีวิตโดยมีรถสักคัน ก็จะต้องมีค่าน�้ำมัน       
ค่าทางด่วน ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าประกัน รวมถึงค่าซ่อมแซมดูแลรถ เหล่า
นี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ 10,000
บาท ดังนั้น เมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายพื้นฐานแล้ว ต้องมีการเตรียมเงินเพื่อใช้
จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 26,000 บาท โดยถ้าใช้จ่ายหลังเกษียณสัก 20 ปี ก็
อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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K-Expert Retirement
Living Standard
สมมติฐาน ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนต่อครัง้
ต่อปี

ค่าใช้จา่ ยเพือ่ การดำ�รงชีพสำ�หรับผูส้ งู อายุ

ความถี่

Need Base Living
● LIVING : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�ำรงชีพ				
ค่าอาหารในบ้าน
ค่าตัดผม
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ค่าเดินทาง (รถโดยสาร)
ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป
ค่าตรวจสุขภาพฟัน
ค่าแว่นตา / เครื่องช่วยฟัง
ค่าหนังสือพิมพ์ / นิตยสาร

●

200
300
1,000
1,500
4,000
1,000
3,000
300

1,500
500
3,500
1,500
5,000
2,000

เกษียณพอเพียง : ค่าใช้จ่ายต่อปี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

18,000
6,000
10,500
18,000
10,000
4,000

12
12
3
12
2
2

เดือน
เดือน
เท่า
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี

RECREATION : ค่าใช้จ่ายเพื่อสันทนาการ				
8,000
500
1,000
1,000

8,000
12,000
12,000
12,000

1
24
12
12

ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี

HEALTHCARE : ค่าใช้จ่ายเพื่อสุขภาพ				
ค่าอาหารเสริม
ค่ากายภาพ

●

วัน
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
เดือน
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
ครั้ง/ปี
เดือน

185,700		
15,475			

ค่าท่องเที่ยวในประเทศ
ค่ารับประทานอาหารนอกบ้าน
ค่าดูแลสัตว์เลี้ยง
เงินท�ำบุญ / บริจาค / ภาษีสังคม

●

365
12
12
12
1
2
1
12

HOUSING : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย				
ค่าน�้ำ ค่าไฟ
ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
เบี้ยประกันอัคคีภัย (ต่อทุนประกันหนึ่งล้านบาท)
ค่าสิ่งของใช้ภายในบ้าน
ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซ่อมแซมอุปกรณ์ / ตกแต่งบ้าน

●

73,000
3,600
12,000
18,000
4,000
2,000
3,000
3,600

1,000
500

12,000
6,000

12
12

เดือน
ครั้ง/ปี

CAR : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถ				
ค่าต่อทะเบียนรถ
ค่าประกันภัยรถยนต์ / พ.ร.บ.
ค่าน�้ำมันและค่าทางด่วน
ค่าซ่อมรถ / ตรวจสุขภาพรถ

2,000
5,000
4,000
10,000

2,000
5,000
48,000
10,000

1
1
12
1

ครั้ง
ครั้ง
เดือน
ครั้ง

เกษียณสบาย : ค่าใช้จ่ายต่อปี
312,700		
อยากใช้
ช
ว
ี
ต
ิ
ตามใจ
ในวั
น
ที
ห
่
ยุ
ด
ทำ
�
งาน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
26,058		
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เท่ากับว่าต้องมีเงินก้อนเพือ่ ใช้ชวี ติ หลังเกษียณอย่างสบายๆ ประมาณ 6.24
ล้านบาท รายละเอียดเป็นดังตาราง K-Expert Retirement Living Standard

อยากมีเงินใช้หลังเกษียณ
จะต้องเก็บออมเงินอย่างไร
เป็นค�ำถามยอดฮิตของคนที่วางแผนเกษียณก็ว่าได้ ซึ่งเชื่อว่า
หลายๆ คนรู้ว่า การออมเงินเพื่อการเกษียณเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ แต่ไม่รู้ว่า
จะต้องออมเงินอย่างไร
อันดับแรก ขอแนะน�ำให้ ประมาณการจ�ำนวนเงินที่ต้องการใช้หลัง
เกษียณต่อเดือน เพื่อคิดค�ำนวณว่า ตอนนี้ต้องเก็บเท่าไร และเก็บอย่างไร
ขอยกตัวอย่างประกอบการค�ำนวณให้เห็นภาพแบบง่ายๆ สมมติ เริม่
เก็บออมตอนอายุ 30 ปี ตัง้ เป้าหมายเกษียณทีอ่ ายุ 60 ปี ได้รบั ผลตอบแทน
เฉลี่ย 3% ต่อปี และมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี จ�ำนวนเงินออม
ต่อเดือนเพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณเป็นดังนี้

มูลค่าเงิน
ในปัจจุบนั
จำ�นวนเงินทีต่ อ้ งการใช้จา่ ย
หลังเกษียณ (บาทต่อเดือน)

15,500
26,000

มูลค่าเงิน
ในอีก 30 ปีขา้ งหน้า

37,623
63,109

ดังนัน้

ลงทุนในสินทรัพย์
ทัว่ ไป ได้รบั
ผลตอบแทนเฉลีย่
3% ต่อปี
จำ�นวนเงินทีต่ อ้ งเก็บออม
(บาทต่อเดือน)

15,500
26,000

ลงทุนผ่าน PVD*
RMF และประกันชีวติ
ได้รบั ผลตอบแทนเฉลีย่
3% ต่อปี

11,000
21,000

* คำ�นวณโดยสะสมเงินเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ (PVD) 5% ของเงินเดือน และนายจ้างหรือบริษทั สมทบให้อกี 5% ของเงินเดือน
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จะเห็นได้ว่า จ�ำนวนเงินที่ต้องเก็บออมต่อเดือนในช่วงที่ยังท�ำงานอยู่
ใกล้เคียงกับจ�ำนวนเงินที่ต้องการใช้ต่อเดือนในยามเกษียณ เช่น ถ้า
ต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณแบบพอเพียง หรือมีเงินเพียงพอส�ำหรับค่าใช้
จ่ายขัน้ พืน้ ฐานเดือนละ 15,500 บาท (มูลค่าปัจจุบนั ) ตอนนีจ้ ะต้องเก็บออม
เดือนละประมาณ 15,500 บาท และท�ำนองเดียวกัน ถ้าต้องการใช้จ่าย
หลังเกษียณแบบสบายๆ เดือนละ 26,000 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) ตอนนี้
จะต้องเก็บออมเดือนละประมาณ 26,000 บาท
ตัวเลขเงินออมที่ค�ำนวณข้างต้น คิดที่อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 3%
ต่อปี ซึง่ อาจต้องออมเงินด้วยจ�ำนวนเงินทีค่ ่อนข้างสูง เพือ่ ให้มเี งินก้อน ณ
วันที่เกษียณตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ถ้ามีการวางแผนเก็บออมเงินด้วย
การกระจายการลงทุนอย่างเหมาะสม (ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้)
โดยได้รบั ผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น 5% 7% หรือ 10% ต่อปี จ�ำนวนเงินที่
ต้องออมต่อเดือนจะน้อยลง
นอกจากนี้ ถ้าออมเงินในผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการออมเงินเพื่อ
เกษียณ ก็จะช่วยให้ไม่ต้องออมเงินในจ�ำนวนที่สูงเกินไป โดยผลิตภัณฑ์
การออมเงินเพื่อการเกษียณ มีดังต่อไปนี้
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ถ้านายจ้างหรือบริษทั ที่ท�ำงานมี
สวัสดิการกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ แนะน�ำว่าควรรีบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
และเลือกสะสมเงินในอัตราสูงสุดที่บริษัทก�ำหนด เช่น บริษัทมีอัตราเงิน
สะสมให้เลือก 3-10% ของเงินเดือน ก็ควรเลือกจ่ายเงินสะสมทีอ่ ตั ราสูงสุด
คือ 10% เพราะถ้าสะสม 10% นายจ้างหรือบริษัทจะต้องสมทบให้ไม่
น้อยกว่า 10% ซึ่งเป็นผลดีต่อตัวเราเอง เสมือนว่าเราได้รบั เงินเดือนเพิ่ม
อีกอย่างน้อย 10% เลยทีเดียว นอกจากนี้ เงินทีจ่ า่ ยสะสมเข้ากองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพสามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง โดยไม่เกินปีละ
500,000 บาท ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงานราชการ จะมีสวัสดิการกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญข้าราชการ (กบข.) โดยสามารถน�ำเงินทีจ่ า่ ยสะสมมาลดหย่อนภาษี
และได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลเช่นกัน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมที่ส่งเสริม
ให้ออมเงินระยะยาวส�ำหรับไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ จึงมีข้อก�ำหนดว่าต้อง
●

●

อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน

10

ซื้อต่อเนื่องทุกปี หรือปีเว้นปี อย่างน้อย 5 ปีเต็ม และซื้อจนถึงอายุ 55 ปี
จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่ต้องเสียภาษี หลายคนมักคิดว่า ต้อง
ออมเงินนานกว่าจะขายได้ ท�ำให้ไม่อยากซื้อ RMF แต่ในอีกมุมหนึ่ง คือ
สามารถขายคืนกองทุนได้เมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป ท�ำให้มีเงินเพื่อใช้จ่ายใน
ยามเกษียณ นอกจากนี้ เงินที่ลงทุนใน RMF แต่ละปีสามารถน�ำมา
ลดหย่อนภาษีได้ โดยสามารถลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้ท้งั ปี ทั้งนี้
เมื่อรวมกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และเบี้ยประกันชีวิตแบบ
บ�ำนาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ประกันชีวิต เมื่อได้ยินค�ำว่าประกันชีวิต หลายคนคงอยากหนีให้
ไกล แต่จริงๆ แล้วประกันนับว่ามีความส�ำคัญ เพราะนอกจากได้ความ
คุ้มครองชีวิตแล้ว ยังเป็นการช่วยให้ออมเงินส�ำหรับอนาคต หรือออมเพื่อ
เกษียณได้ โดยถ้าเป็นประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
สามารถน�ำค่าเบีย้ ประกันชีวติ มาลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน
100,000 บาท ส่วนประกันชีวติ แบบบ�ำนาญ สามารถน�ำเบีย้ ประกันมาลดหย่อน
ภาษีได้ 15% ของเงินได้ท้งั ปี โดยเมื่อรวมกับกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ หรือ
กบข. และเงินลงทุนในกองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชีพ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ส�ำหรับเงินลงทุนนี้ เมื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีแล้ว ยังสามารถน�ำเงิน
ภาษีทปี่ ระหยัดได้ไปลงทุนต่อเพือ่ เป็นเงินเก็บไว้ใช้ยามเกษียณ จากตาราง
ถ้าต้องการใช้เงินเดือนละ 15,500 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) ในยามเกษียณ
เราสามารถออมต่อเดือนด้วยเงินจ�ำนวน 11,000 บาท โดยลงทุนในกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันชีวิต
เมือ่ ได้รบั เงินคืนจากการลดหย่อนภาษี ก็นำ� เงินทีไ่ ด้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่
ให้ผลตอบแทน 3% ก็จะท�ำให้ไม่ต้องออมถึงเดือนละ 15,500 บาท และ
ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าต้องใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ 26,000 บาท (มูลค่า
ปัจจุบัน) จะสามารถออมต่อเดือนด้วยเงินจ�ำนวน 21,000 บาท
สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ คือ “วินัยในการออม
เงิน” หากขาดวินยั ขาดความตัง้ ใจในการออมเงินแล้ว การบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น หากต้องการมีชีวิตสุขสบาย อย่าลืม
วางแผนว่าต้องมีเงินเท่าไรให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิตยาม
●
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เกษียณ เพื่อเริ่มต้นเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ เพราะยิ่งออมเงินเร็วเท่าใด
จ�ำนวนเงินออมต่อเดือนจะยิ่งน้อยลง

อยากเกษียณเร็วก่อนอายุ 60
ควรวางแผนอย่างไร
เป็นอีกค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ ของคนทีอ่ ยากเกษียณเร็วก่อนอายุ 60 ปี เพือ่
ได้ใช้ชวี ิตอย่างที่ตัวเองวาดฝันไว้
จริงๆ แล้ว คงไม่ผิดนัก ถ้าจะพูดว่า ใครๆ ก็อยากเกษียณเร็ว ไม่มี
ใครอยากท�ำงานไปนานๆ จนอายุเยอะๆ หลายคนอยากเลิกท�ำงานประจ�ำ
ตัง้ แต่อายุ 40-50 ปี เพือ่ ใช้ชวี ติ และเวลาทีเ่ หลือท�ำในสิง่ ทีอ่ ยากท�ำ เช่น ไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนได้อย่างอิสระ หรือถ้าใครที่มีครอบครัว มีลูก ก็คงอยาก
มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้น ไปส่งที่โรงเรียน การวางแผนเกษียณอายุตั้งแต่
เนิน่ ๆ เป็นเรือ่ งทีด่ ี แต่ถา้ ต้องการเกษียณเร็ว ต้องบอกว่า จะต้องเตรียมพร้อม
มากกว่าคนที่เกษียณตามเกณฑ์ท่วั ไปที่อายุ 60 ปี ซึ่งเรื่องที่มองข้ามไม่ได้
เลย ก็คือ “เงินเก็บต้องพร้อม” เพราะถ้าใจพร้อมเกษียณเร็ว แล้ว         
เงินเก็บไม่พร้อมเกษียณด้วย ชีวิตบั้นปลายหลังเกษียณคงไม่สบายแบบที่
วาดฝันไว้อย่างแน่นอน
แล้วเท่าไรทีเ่ รียกว่าพร้อมส�ำหรับการเกษียณก่อนก�ำหนด อันดับแรก
ต้องวางแผนให้ชัดก่อนว่าจะเกษียณเมื่อไร จะใช้จ่ายแต่ละเดือนเท่าไร
สมมติ วางแผนเกษียณที่อายุ 45 ปี ถ้าคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายพื้นฐานเหมือน
เดิมคือ เดือนละ 15,500 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) แล้วถ้าใช้จ่ายถึงอายุ 80 ปี
(ลองคิดเงินที่ใช้จ่ายต่อเดือนเท่ากับคนที่เกษียณอายุ 60 ปี) เท่ากับว่า    
ต้องมีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายอย่างน้อย 6.51 ล้านบาท แล้วถ้าอยากใช้ชีวิต
สบายๆ เป็นเดือนละ 26,000 บาท (มูลค่าปัจจุบนั ) ก็ตอ้ งมีเงินเก็บถึง 10.92
ล้านบาท
ส�ำหรับเงินที่ต้องเก็บออมตอนนี้ แน่นอนว่าจะต้องเก็บมากกว่าคนที่
เกษียณทั่วไป เพราะมีเวลาเก็บออมเงินที่น้อยลง สมมติเริ่มออมเงินเมื่อ
อายุ 30 ปี จ�ำนวนเงินออมต่อเดือนตามระยะเวลาในการเก็บออมเงิน
เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเดือนละ 15,500 บาท หรือเดือนละ 26,000 บาท
เป็นดังตารางต่อไปนี้
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อายุ
เกษียณ
(ปี)
45
50
55

ระยะเวลา
ระยะ
ใช้จา่ ย
เวลา หลังเกษียณ
ออมเงิน โดยประมาณ
(ปี)
(ปี)
15
20
25

35
30
25

จำ�นวนเงินออม กรณีได้รบั ผลตอบแทนเฉลีย่
3% ต่อปี (บาทต่อเดือน)
ใช้จา่ ยหลังเกษียณ
15,500 บาทต่อเดือน
(มูลค่าปัจจุบนั )
42,500
30,000
21,500

ใช้จา่ ยหลังเกษียณ
26,000 บาทต่อเดือน
(มูลค่าปัจจุบนั )
72,000
50,000
36,000

ถ้าตั้งเป้าหมายเกษียณที่อายุ 45 ปี โดยเริ่มออมเมื่ออายุ 30 ปี จะมี
เวลาเก็บออมเงินเพียง 15 ปี ถ้าลงทุนได้ผลตอบแทน 3% ต่อปี โดยต้องการ
ใช้เงินหลังเกษียณเดือนละ 15,500 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) จะต้องออมเงิน
เดือนละ 42,500 บาท และถ้าต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณสบายๆ เดือนละ
26,000 บาท (มูลค่าปัจจุบัน) ก็ต้องออมเงินถึงเดือนละ 72,000 บาท
จะเห็นได้ว่า ยิ่งต้องการเกษียณเร็ว จะท�ำให้มีระยะเวลาใช้เงินหลัง
เกษียณทีน่ านขึน้ จึงต้องเร่งเก็บออมเงินในแต่ละเดือนให้มากขึน้ ทัง้ นี้ เมือ่
ค�ำนวณตัวเลขเงินออมต่อเดือนแล้ว ถ้าหนักเกินกว่าจะออมไหว ก็มี
ทางออกที่แนะน�ำคือ
- มองหาอาชีพเสริมเพิม่ รายได้ เพือ่ ให้สามารถเก็บออมเงินในแต่ละ
เดือนได้มากขึ้น
- ลงทุนในสินทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งทีม่ ากขึน้ เพือ่ เพิม่ โอกาสในการรับ
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และท�ำให้ออมเงินแต่ละเดือนลดลง
- เลื่อนเป้าหมายเกษียณเร็วออกไป เพื่อให้มีระยะเวลาเก็บออมเงิน
ได้นานขึ้น
การวางแผนเกษียณเร็วยังมีเรือ่ งทีต่ ้องค�ำนึงถึงว่าจะเป็นได้มากน้อย
แค่ไหน นัน่ คือ ต้องดูกอ่ นว่า “มีภาระอะไรอยูบ่ า้ ง” ถ้าตัดสินใจเกษียณเร็ว
อย่างเช่น เกษียณอายุ 45 ปี เมื่อเงินจากรายได้ประจ�ำจากการท�ำงาน  
หายไป จะมีอะไรกระทบกับชีวิตบ้าง เช่น ภาระผ่อนจ่ายระยะยาว ไม่ว่า
จะเป็นค่าผ่อนบ้าน ค่าเบี้ยประกันชีวิต ภาระเหล่านี้จะหมดหรือยัง หาก
อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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เราจะเกษียณเมือ่ อายุ 45 ปี อย่างเช่น หลายคนเริม่ ผ่อนบ้านตอนอายุ 25 ปี
เลือกผ่อนนาน 30 ปี ท�ำให้กว่าจะผ่อนบ้านหมดก็เกือบอายุ 55 ปี แบบนี้
ถ้ายังวางแผนเกษียณเร็วตอนอายุ 45 ปีกอ็ าจเป็นไปได้ยาก หรือถ้าอยาก
เกษียณตามเป้าหมาย ก็ต้องพยายามหาเงินเพื่อมาโปะหนี้บ้านให้หมด
ไวขึน้ ไม่อย่างนัน้ อาจเกษียณเร็วไม่ได้ หรือต้องหางานท�ำหลังเกษียณเพือ่
ให้มีเงินรายได้เข้ามาเพียงพอจ่ายหนี้บ้านที่คงเหลืออยู่
ในขณะที่ประกันชีวิต ต้องดูว่า ถ้าเกษียณเร็ว แต่เรายังต้องจ่าย
ค่าเบีย้ ประกันอยูห่ รือไม่ ซึง่ เบีย้ ประกันไม่สามารถโปะเพือ่ ให้หมดภาระได้
เหมือนกับการผ่อนบ้าน ดังนัน้ จึงต้องเตรียมเงินส�ำหรับจ่ายค่าเบีย้ ประกัน
หลังเกษียณด้วย
ส�ำหรับคนที่มีครอบครัว มีลูก หากตัดสินใจเกษียณเร็ว ก็อย่าลืมว่า
ลูกเราเรียนจบหรือยัง ยิง่ ปัจจุบนั คนเรามักมีลกู ช้า ส่วนใหญ่จะมีลกู ก็ตอน
อายุ 30 ปีขนึ้ ไปแล้ว รวมถึงระดับการศึกษาทีส่ มัยนีอ้ ย่างน้อยๆ ก็ควรเรียน
จบระดับ ปริญ ญาโท ซึง่ ลูกเรียนจบก็มอี ายุเกือบๆ 25 ปี และพ่อแม่กม็ อี ายุ
เกือบ 55 ปี ดังนัน้ ถ้าอยากวางแผนเกษียณเร็วก็ตอ้ งเตรียมเงินก้อนส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเผื่อไว้ด้วย
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นส�ำคัญที่คนเกษียณเร็วมักลืมนึกถึง นั่นคือ
“สิทธิประโยชน์ที่หายไป” ที่ส�ำคัญๆ มีดังนี้
เงินสะสมในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เพราะถ้าออกจากงานประจ�ำ
ก่อนอายุ 55 ปี อาจได้รับเงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพในส่วนเงินสมทบจาก
นายจ้าง ผลประโยชน์ของเงินสะสม และเงินสมทบ ไม่เต็มจ�ำนวน รวมถึง
เงินที่ได้รับจากกองทุนฯ (ยกเว้นส่วนที่เป็นเงินสะสมของเรา) จะต้องเสีย
ภาษี ทั้งนี้ ถ้าบริษัทให้เราคงเงินไว้ในกองทุนฯ ได้จนถึงอายุ 55 ปี ก็เป็น
ทางเลือกหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ได้รบั การยกเว้นภาษี แต่จะมีคา่ ใช้จา่ ยในการคงเงิน
แต่ละปี
สวัสดิการของที่ท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันชีวิต หรือบางคนอาจมีสวัสดิการรถประจ�ำต�ำแหน่ง หรือ
ค่าน�้ำมัน แต่เมื่อออกจากงาน สวัสดิการที่หายไปเหล่านี้จะกลายมาเป็น
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของเรา
เกษียณเร็ว ไม่ใช่เรื่องยากถ้ามีการวางแผนเตรียมพร้อมที่ดี แต่ถ้า
เกษียณเร็ว ท�ำให้ตอ้ งเสียสละความสุขในปัจจุบนั คือ ต้องเก็บออมจ�ำนวน
●

●
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สูงมาก ท�ำให้แทบไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น เช่น ไม่ได้ท่องเที่ยวพักผ่อน
ไม่ได้สังสรรค์กับเพื่อนๆ แบบนี้คงไม่ใช่การเกษียณเร็วที่ท�ำให้เรามีความสุข
เพราะเราควรท�ำให้ตัวเรามีความสุขตลอดเส้นทางของชีวิต

เป็นโสด ไม่ได้แต่งงาน

จะวางแผนเกษียณอย่างไรดี ไปอยูบ่ า้ นพักคนชราดีไหม
ค�ำถามนี้เป็นค�ำถามที่น่าสนใจท�ำให้คนโสดทั้งหลายได้เริ่มฉุกคิดขึ้น
เพราะต้องบอกว่า สมัยนีค้ นเราเริม่ อยูเ่ ป็นโสดมากขึน้ อาจจะด้วยเหตุชอบชีวติ
อิสระหรืออะไรก็ตาม ท�ำให้เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณแล้วต้องพึ่งพาตัวเองมากขึ้น
เนือ่ งจากไม่มลี กู หลานคอยดูแล ยิง่ ถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จะด�ำเนินชีวิตอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร
การสวมใส่เสื้อผ้า การอาบน�้ำ การขับถ่าย รวมถึงการลุก การนั่ง การเดิน
หลายคนที่ครองตัวเป็นโสดวางแผนว่า เมื่อเกษียณจะจ้างคนมาดูแล ซึ่ง
จัดว่าเป็นทางออกหนึง่ ทีช่ ่วยให้การด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันสะดวกสบายมากขึน้
ทั้งนี้ ควรค�ำนึงด้วยว่าคนทีเ่ ราจ้างมา จะไว้ใจได้มากน้อยเพียงใด จะดูแลเรา
ดีหรือไม่ ที่ส�ำคัญ การหาคนมาดูแลเรายามเกษียณอาจหาไม่ได้ง่ายๆ ดังนั้น
ถ้าหาคนมาดูแลเรายามเกษียณ ควรหาจากองค์กรทีเ่ ชือ่ ถือได้ มีการรับประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ โดยทั่วไปอัตราค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ
เดือนละ 10,000-15,000 บาท
ทั้งนี้ ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับคนเกษียณโสด และอาจเรียกได้ว่า
อยู่ในความสนใจของหลายๆ คน นั่นคือ “บ้านพักผู้สูงอายุ” โดยบ้านพัก
ผู้สูงอายุในไทยหลักๆ ที่มี คือ
สถานบริ บ าล (Nursing Home) ด� ำ เนิ น การโดยภาคเอกชน
มีอยูป่ ระมาณ 60 แห่ง ส่วนใหญ่อยูใ่ นกรุงเทพฯ เป็นสถานทีใ่ ห้บริการพยาบาล
ตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการห้องพักและอาหาร ให้การช่วยเหลือการท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน การเคลื่อนไหว ดูแลด้านการแพทย์ บริการฟื้นฟูสภาพร่างกาย
ท�ำความสะอาดห้องพัก ซักรีดเสื้อผ้า อัตราค่าบริการแตกต่างกันไปตาม
ประเภทห้อง เช่น ห้องรวม 2-6 เตียง อยู่ที่เดือนละ 22,000-26,000 บาท ถ้า
เป็นห้องเดี่ยว ค่าบริการก็จะสูงขึ้น ขึ้นอยู่กับขนาดห้อง โดยเฉลี่ยอยู่ท่เี ดือนละ
28,000-40,000 บาท
●
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บ้านพักคนชรา หรือสถานสงเคราะห์คนชรา (Residential
Home) ด�ำเนินการโดยภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ คือ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอยู่ประมาณ
40 แห่ง เป็นสถานที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ เช่น เดินเองได้ โดยไม่ได้คาดหวังการดูแลจากพยาบาลหรือผู้ดูแล
ส�ำหรับอัตราค่าบริการจะไม่สงู นักอยูท่ เี่ ดือนละประมาณ 1,500-2,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักคนชราที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐ ซึ่งมี
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน มีบริการ
อาหาร ท�ำความสะอาด บริการส่งผู้ช่วยไปดูแลที่บ้าน การดูแลถึงระยะ
สุดท้าย ส�ำหรับสถานบริการบ้านพักคนชราที่เรามักได้ยนิ กันบ่อยๆ เช่น
- สวางคนิ เ วศ ของสภากาชาดไทย ตั้ ง อยู ่ ที่ ช ายทะเลบางปู
จ.สมุทรปราการ เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ห้องขนาด 33 ตารางเมตร
รับผูท้ มี่ อี ายุ 55 ปีขนึ้ ไป สามารถเข้าอยูโ่ ดยการบริจาคเงินให้สภากาชาดไทย
เป็นค่าก่อสร้างอาคาร หรือเป็นค่าแรกเข้า 850,000 บาท ค่าบ�ำรุงรายเดือน
ขั้นต�่ำ 2,500 บาท โดยมีทีมพยาบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิด
อุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย
- วาสนะเวศม์ ของกรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร อยู ่ ที่
จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นบ้านพักขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน�้ำ เก็บค่าแรก
เข้าประมาณ 150,000-200,000 บาท มีอาหารให้ 3 มื้อ ค่าที่พักเดือนละ
1,200 บาท
จะเห็นได้ว่า ถ้าจะเกษียณโสดก็มีเรื่องที่ต้องวางแผนดูแลตัวเองพอ
สมควร เพราะถ้าจะเกษียณทีบ่ า้ นของตัวเอง ก็อาจต้องหาคนมาดูแล หรือ
ถ้าจะอยู่บ้านพักคนชรา ก็อย่าลืมเตรียมเงินให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกิดขึ้น
●

อายุมากขึ้น ถ้าเจ็บป่วยจะท�ำอย่างไร
กลัวเงินไม่พอ
เป็นปัญหาที่คนกังวลมาก กลัวเงินไม่พอเป็นค่ารักษาพยาบาลให้
ตัวเองเมื่ออายุมากขึ้น
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แน่นอนว่า เมือ่ อายุมากขึน้ โรคภัยไข้เจ็บก็ตามมาเป็นเงาตามตัว ซึง่
บอกไม่ได้วา่ ตัวเราจะเจ็บป่วยหรือไม่ หรือจะเจ็บป่วยเมือ่ ไร แต่บอกได้เลย
ว่า ถ้าเจ็บป่วยขึน้ มา ย่อมมีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลทีต่ ามมาอย่าง
เลีย่ งไม่ได้ รวมถึงค่ารักษาก็มแี ต่จะสูงขึน้ ตามอายุของเรา เรียกว่า ยิง่ อายุ
มาก ค่ารักษาก็ยิ่งแพง
ส�ำหรับโรคภัยไข้เจ็บที่คนเรามักเป็นกัน คือ “โรคในกลุ่ม NCDs”
หรือโรคร้ายจากพฤติกรรมทีท่ ำ� ร้ายตนเอง ซึง่ มีลกั ษณะเป็นอย่างไรนัน้ ลอง
มาดูกันเพื่อให้ได้รู้แนวทางป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยในกลุ่มนี้
โรค NCDs คือ กลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อซึ่งไม่สามารถแพร่กระจายโรคจาก
คนสู่คนได้ โดยทั่วไปอาจเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงโรคที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องยาวนาน และมีการด�ำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ ซึ่งจะต่างจาก
โรคติดเชือ้ ส่วนใหญ่ทมี่ กั มีการด�ำเนินโรคอย่างรวดเร็ว โดยกลุ่มโรค NCDs
ที่สำ� คัญประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุม่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงโรคหัวใจและโรคหลอด
เลือดสมอง)
2. กลุ่มโรคเบาหวาน
3. กลุ่มโรคมะเร็ง
4. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (รวมถึงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
และโรคหอบหืด)
กลุ่มโรค NCDs บางครั้งเรียกว่า โรคที่เราสร้างขึ้นมาเอง เนื่องจาก
โรคในกลุม่ นีเ้ กิดจากการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ตัวอย่างของพฤติกรรมทีท่ �ำให้
เกิดโรค NCDs เช่น
โรคไต : เกิดจากการกินอาหารรสเค็มจัดต่อเนื่อง หรือกินอาหารที่
มีโซเดียมสูงเป็นเวลานาน หรือการกินยาพร�่ำเพรื่อโดยไม่จำ� เป็น
โรคเบาหวาน : เกิดจากการกินหวานจัด หรือกินน�ำ้ ตาลในปริมาณ
มากเกินไปจนร่างกายเผาผลาญไม่หมด
โรคไขมันอุดตันเส้นเลือด : เกิดจากการกินอาหารมันมากเกินไป
จนเกินความต้องการของร่างกายและเกิดการสะสมของไขมันในเส้นเลือด
โรคมะเร็งปอด/ถุงลมโป่งพอง : เกิดจากการสูบบุหรีเ่ ป็นระยะเวลานาน
โรคความดันโลหิตสูง : เกิดจากความเครียด การไม่ออกก�ำลังกาย
การรับประทานอาหารไขมันสูง เป็นต้น
●

●

●

●
●
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โรคตับแข็ง : เกิดจากการดื่มสุราอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จน
เซลล์ของตับไม่สามารถท�ำงานล้างพิษต่อไปได้
โรคหลอดเลือดสมองตีบ : เกิดจากไขมันอุดตันด้านในของผนัง
หลอดเลือด หรือมีลิ่มเลือดไปอุดตันทางเดินเลือด
โรคสมองเสือ่ ม : เกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดสมองและการดืม่ สุรา
โรคหลอดเลือดหัวใจ : เกิดจากการอุดตันของไขมันในเส้นเลือด
จะเห็นได้ว่า กลุ่มโรค NCDs เหล่านี้เกิดจากพฤติกรรมการกินและ
การด�ำรงชีวติ ของเราทั้งสิ้น
●

●

●
●

กลุม่ คนทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดโรค NCDs อันทีจ่ ริงแล้วโรคกลุม่ NCDs
นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วระยะเวลาข้ามคืนแต่กว่าจะเกิดอาการของโรคได้ต้อง
ใช้เวลานานหลายปี ค่อยๆ สะสมพฤติกรรมทีไ่ ม่ดอี ย่างต่อเนือ่ ง เช่น ท�ำงาน
หนักไม่ค่อยพักผ่อน ไม่ค่อยได้ออกก�ำลังกาย นอนดึก มีความเครียดสูง
กินยาพร�่ำเพรื่อโดยไม่ปรึกษาแพทย์ รับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
และไม่ครบ 5 หมู่ เทีย่ วเตร่เฮฮา สูบบุหรีห่ รือดืม่ สุราเป็นประจ�ำ ฯลฯ ท�ำให้
กลุม่ คนทีเ่ สีย่ งต่อการเป็นโรคในกลุม่ NCDs จะเป็นคนตัง้ แต่วยั ท�ำงานอายุ
35 ปีขนึ้ ไป อย่างไรก็ตาม โรคนีม้ แี นวโน้มเกิดกับคนทีม่ อี ายุนอ้ ยเพิม่ มากขึน้
เนื่องจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้อง
การป้องกันและรักษาโรคกลุ่ม NCDs แน่นอนว่า สิ่งส�ำคัญที่สุด
คือ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันให้ถกู ต้อง อย่าปล่อย
ให้เป็นความเคยชิน (ที่ไม่ดี) ติดตัวไป โดยมีค�ำแนะน�ำดังนี้
1. หลีกเลีย่ งอาหารรสเค็มจัด หวานจัด มันจัด หรืออาหารทีม่ ไี ขมันสูง
2. ไม่รับประทานอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ทอด บ่อยเกินไป
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเนื้อสัตว์แบบสุกๆ ดิบๆ
4. ดื่มน�ำ้ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว (2 ลิตร)
5. รับประทานผักและผลไม้มากๆ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
6. งดดื่มสุราและสูบบุหรี่
7. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นอนดึกจนเกินไป ท�ำจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด
8. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาที/ครั้ง 5ครั้ง/สัปดาห์
9. ไม่ซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
10.ตรวจสุขภาพประจ�ำปีสม�่ำเสมอ
อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเอกชนโดยประมาณ
ค่าใช้จา่ ยในโรงพยาบาลเอกชน
โดยประมาณ (บาท)

การรักษา
โรคไต
- การสลายนิ่วในทางเดินปัสสาวะแบบใช้คลื่น
- ค่าฟอกไต
● โรคหัวใจ
- การขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน
- การฉีดสีสวนหัวใจ
- การผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
- การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ
● โรคกระดูก
- การผ่าตัดเอ็นหัวไหล่
● โรคหมอนกระดูก
- การผ่าตัดเพื่อน�ำเอาหมอนกระดูกออก
- การผ่าตัดขยายช่องทางเส้นประสาททางด้านหลัง
● โรคเกี่ยวกับสะโพก
- การเปลี่ยนข้อสะโพก
● โรคเกี่ยวกับเข่า
- การเปลี่ยนข้อเข่า
- การใช้กล้องส่องข้อเข่าเพื่อการวินิจฉัยหรือรักษา
● โรคตา
- การผ่าตัดต้อกระจก
● โรคมะเร็งปอด
- ค่าฉายรังสีโดยใช้เทคนิค IMRT/VMAT (35 ครั้ง)
- ค่าฉายรังสีโดยใช้เทคนิค 3 มิติ (35 ครั้ง)
● โรคตับแข็ง
- การปลูกถ่ายตับ
- ค่ายากดภูมิ
●

อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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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 (ตลอดชีวิต)

ทั้งนี้ หากเกิดเป็นโรคในกลุ่ม NCDs แล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของ
แพทย์เฉพาะทาง แต่การรักษา ก็คือ การแก้ไขที่ปลายเหตุ ทางที่ดีควร
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคกลุ่ม NCDs จะเป็นการดีที่สุด โดยการ ลด ละ เลิก
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค เรียกว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” นั่นเอง
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น บางโรคจะต้องเข้ารับการ
รักษาด้วยการผ่าตัด ปลูกถ่ายเปลี่ยนอวัยวะ ในขณะที่บางโรค เช่น โรค
เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง จะรักษาด้วยการทานยา หรือฉีดยา และ
ส่วนใหญ่ต้องทานยาไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต ดังนั้น ถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคที่
รักษาไม่หาย ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพือ่ รักษาตัวไปตลอดชีวติ ซึง่ เป็นตัวเงิน
ที่ไม่น้อยเลยทีเดียว
ถ้ า ไม่ อ ยากเตรี ย มเงิ น มากมายเพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษา
พยาบาล หรือไม่อยากให้เงินเก็บทัง้ ชีวติ ทีเ่ ตรียมไว้ใช้จา่ ยยามเกษียณอย่าง
สบายๆ ต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลในช่วงบัน้ ปลายชีวติ อย่าลืมดูแล
ตัวเองให้มสี ุขภาพแข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้

ถ้าเจ็บป่วย ยามเกษียณแล้ว
เบิกอะไรได้บ้าง
หลายคนที่เคยท�ำงานประจ�ำ  จะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลของที่
ท�ำงาน หรือประกันสังคม ส่วนคนที่ท�ำงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ก็จะ
เบิกรัฐบาลได้ แต่เมื่อเกษียณแล้ว สวัสดิการเหล่านี้จะหมดไป อย่างไร
ก็ตาม ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะเรายังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลจาก
ภาครัฐได้อยู่ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลยามบาดเจ็บ เจ็บป่วย ให้ตวั เรา ดังนี้
ประกันสังคม
ส�ำหรับผูท้ เี่ คยท�ำงานประจ�ำ เมือ่ ลาออกจากงานแต่ถา้ ต้องการได้รบั
สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม
มาตรา 39 ได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ทีล่ าออกจากงาน โดยจ่ายเงินสมทบ
เดือนละ 432 บาท ซึ่งหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากประกันสังคมคือ
กรณีเจ็บป่วย เมื่อเข้ารับการรักษา ไม่ว่าเป็นผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน จะ
ใช้บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ซึ่งบัตรจะมีชื่อของผู้ประกันตนและ
●
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ชือ่ สถานพยาบาลทีเ่ ลือกไว้ ควบคูก่ บั บัตรประจ�ำตัวประชาชน ซึง่ ค่ารักษา
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
ผู้ประกันตนไม่ต้องจ่าย ยกเว้น ขออยู่ห้องพิเศษหรือขอแพทย์พเิ ศษเอง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เมื่อเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ต้องเข้ารับการรักษา สามารถใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง โดยน�ำบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าและบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปด้วย
ทุกครั้ง เมื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งในบัตรจะระบุช่อื สถานพยาบาลไว้
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ส�ำหรับข้าราชการทีร่ บั เงินบ�ำนาญ ทัง้ ทีเ่ ป็นสมาชิก กบข.และไม่เป็น
สมาชิก กบข. จะมีสิทธิได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของตนเองและ
บุคคลในครอบครัว ได้แก่
- คู่สมรสของผู้รบั บ�ำนาญ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
- บิดา มารดา ของผู้รบั บ�ำนาญ
- บุตรทีช่ อบด้วยกฎหมาย ซึง่ ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ หรือบรรลุนติ ภิ าวะ
แล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ใน
ความอุปการะเลีย้ งดูของผูร้ บั บ�ำนาญ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตร
ที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อ่นื แล้ว
●

●

เมื่อเกษียณแล้ว
ต้องปรับเปลี่ยนบ้านหรือไม่
การปรับเปลี่ยนบ้านนับว่ามีความส�ำคัญ เนื่องจากเมื่อเราอายุมาก
ขึน้ สรีระร่างกายจะเริม่ เปลีย่ นแปลงไป เช่น ความสูงทัง้ ในผูห้ ญิงและผูช้ าย
จะลดลง (เตี้ยลง) ประมาณ 1.2 ชม. ต่ออายุท่เี พิ่มขึ้นทุกๆ 20 ปี หรือเฉลี่ย
แล้วความสูงจะลดลง 2 นิว้ ในช่วงอายุ 20-70 ปี และหลังจากนัน้ ความสูง
จะเริม่ ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 80-90 ปี ส่วนกระดูกและข้อนัน้ ทีเ่ ห็น
ได้ ชั ด คื อ กระดู ก สั น หลั ง สั้ น ลงท� ำ ให้ ห ลั ง งอ ในส่ ว นของสายตาก็
เสื่อมถอย มีปัญหาสายตายาว ตาต้อกระจก ท�ำให้มองเห็นไม่ชัด รวมถึง
เมื่ออายุมากขึน้ เวลาก้าวเท้า จากทีเ่ คยก้าวยาวๆ ได้ ก็จะก้าวสัน้ ลง และ
ช้าลง
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ตารางค่าใช้จ่ายในการปรับบ้าน
เก้าอีน้ ง่ั ถ่ายมีพนักพิง

แผ่นยางส�ำหรับใช้ ในห้องนำ	
�้

1,700

(บาท) โดยประมาณ

2,000

ราวจับกันลืน่

ประตูชนิดบานเลือ่ น

(บาท) โดยประมาณ

800

6,500-10,000

(บาท) โดยประมาณ

(บาท) โดยประมาณ

กระเบือ้ งแกรนิตโต้ ผิวหยาบ ขนาด 24x24

100

บาท/ตารางเมตร
(บาท) โดยประมาณ

เหล่านีล้ ว้ นเป็นอุปสรรคทีส่ ง่ ผลต่อการใช้ชวี ติ และอาจส่งผลให้ตวั เรา
เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การป้องกันโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจึง
เป็นเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายในบ้าน แม้หกล้มเพียงเบาๆ ก็อาจส่งผล
ให้กระดูกแตกหัก หรืออาจรุนแรงถึงขัน้ อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือเสียชีวติ ได้
ดังนั้น ควรมีการปรับเปลี่ยนบ้านให้มีสภาพที่เหมาะสมเมื่อตัวเรา
มีอายุมากขึน้ แต่ไม่จำ� เป็นต้องท�ำทัง้ หลัง อาจเลือกปรับเปลีย่ นเฉพาะบาง
พื้นที่ ซึ่งช่วยให้ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก โดยส่วนส�ำคัญๆ ของบ้าน
ที่ควรปรับเปลี่ยน ขอแนะน�ำดังนี้
- พื้นบ้าน ควรเรียบเสมอกัน ไม่มียกพื้นต่างระดับหรือธรณีประตู
วั ส ดุ พื้ น ผิ ว ต้ อ งไม่ ลื่ น แสงสว่ า งต้ อ งเพี ย งพอต่ อ การมองเห็ น ชั ด เจน
ทางเดินควรมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัว
อยากใช้ชีวิตตามใจ ในวันที่หยุดทำ�งาน
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- ประตู เมื่อเราอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อมักอ่อนแรง ประตูควรเป็น
ชนิดบานเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเปิดปิด
- ห้องนอน ถ้าเป็นไปได้ควรจัดให้อยูช่ นั้ ล่าง สามารถเดินเข้าห้องน�ำ้
ได้สะดวก รวมถึงติดตั้งกริ่งสัญญาณที่บริเวณเตียงนอน เพื่อขอความ
ช่วยเหลือหากเกิดเหตุใดๆ
- ห้องน�้ำ ควรมีการแยกระหว่างส่วนเปียกและส่วนแห้งเพื่อป้องกัน
การลืน่ หกล้มจากน�ำ 
้ และเปลีย่ นโถสุขภัณฑ์เป็นแบบนัง่ ราบ โดยให้มรี ะดับ
สูงเท่ากับเก้าอี้ เพื่อให้ลุกนั่งสบาย
- เฟอร์นเิ จอร์ภายในบ้าน เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง ตู้ ควรจัดวางอย่าง
เป็นระเบียบ
นอกจากนี้ เมื่ออายุมากขึ้นไม่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนบ้านเพื่อรองรับ
สรีระร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไป แต่อาจต้องมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับด�ำเนินชีวิตด้วย เช่น วอล์กเกอร์ รถเข็น เป็นต้น

วัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับผู้สูงอายุ
วอล์กเกอร์ (พับได้)

วอล์กเกอร์

650

(บาท) โดยประมาณ

1,450

(บาท) โดยประมาณ

รถเข็นคนไข้
รถเข็นรุน่ ปรับเอนนอนได้
แบบเหล็กชุบโครเมียม วีลแชร์

3,000 35,000
(บาท) โดยประมาณ

(บาท) โดยประมาณ
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อาชีพหลังเกษียณ
จะท�ำอะไรบ้าง
อาชีพหลังเกษียณมีหลากหลายอาชีพ แต่มบี างอาชีพทีส่ ามารถสร้างรายได้
หลังเกษียณให้เราได้อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องมีการวางแผนเตรียมพร้อมแต่
เนิ่นๆ ก่อนเกษียณ เช่น มีบ้านหรือคอนโดให้เช่า ซึ่งต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่
ยังมีเรี่ยวแรงท�ำงาน โดยผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโดเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม อย่าลืม
พิจารณาเรื่องของท�ำเล ซึ่งจะมีผลต่อรายได้ค่าเช่าเป็นอย่างมาก หรืออาจแบ่ง
พื้นที่ในบ้านให้คนเช่า เช่น ให้เช่าพื้นที่ชั้นล่าง หรือให้เช่าหน้าบ้าน เพื่อท�ำเป็น
ร้านค้าขายของ แบบนี้ก็ช่วยให้มรี ายได้เพิ่มเข้ามาให้เราใช้จ่ายยามเกษียณได้
มากขึ้น
นอกจากนี้ หลังเกษียณแล้ว เราสามารถเลือกท�ำงานหรือมีอาชีพได้ โดยที่
ไม่ต้องค�ำนึงถึงรายได้ทจี่ ะได้รบั แต่เลือกท�ำงานเพือ่ เป็นงานอดิเรกทีจ่ ะช่วยให้
ชีวติ ไม่เงียบเหงา ซึง่ อาชีพทีท่ ำ� หลังเกษียณ แนะน�ำว่า ควรเป็นอาชีพทีเ่ ราสนใจ
หรือเราอยากท�ำตัง้ แต่ยงั ไม่เกษียณ (ไม่วา่ จะเกษียณทีอ่ ายุเท่าไรก็ตาม) แต่เพราะ
งานประจ�ำที่ท�ำอยู่ อาจท�ำให้ไม่มีเวลาได้ท�ำในสิ่งที่รักหรือชอบ หลังเกษียณ
ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อเริ่มต้นท�ำในสิ่งที่เราสนใจ แล้วอาชีพหลังเกษียณอะไร
บ้างที่เหมาะกับคนวัยนี้ มาดูกัน
- นักเขียน/คอลัมนิสต์ จัดว่าเป็นอาชีพยอดฮิตของคนวัยเกษียณเลยก็
ว่าได้ สามารถเริ่มด้วยการลองเขียนสิ่งที่เราสนใจหรือถนัด แล้วส่งเรื่องที่เขียน
ไปให้ นิ ต ยสารหรื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ พิ จ ารณา หรื อ เขี ย นเป็ น เล่ ม หนั ง สื อ จาก
ประสบการณ์ท�ำงาน หรือความชอบส่วนตัว เช่น ชอบท่องเทีย่ ว ก็เขียนหนังสือ
แนะน�ำแหล่งท่องเที่ยว หรือร้านอาหารชื่อดัง เป็นต้น
- อาจารย์/วิทยากร ตัวเลขอายุทเี่ พิม่ ขึน้ คงไม่สำ� คัญเท่ากับประสบการณ์
ที่สั่งสมมานาน เรียกได้ว่าเป็นคลังความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่
ส่วนใหญ่แล้วอาชีพอาจารย์ หรือวิทยากร มักต่อเนื่องจากอาชีพเดิมที่เคยท�ำ
ก่อนเกษียณ หรือความชอบส่วนตัวจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กบั คนอื่นๆ ได้
- ที่ปรึกษาบริษัท อาชีพนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และความ
น่าเชือ่ ถือ เพราะมีหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ แต่การตัดสินใจอยูท่ บี่ ริษทั ผูว้ า่ จ้าง โดยที่
เราไม่ต้องลงมือบริหารกิจการเอง
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- เปิดร้านขายของ หลายคนไม่ชอบอยู่เฉยๆ อาจดัดแปลงบ้านที่อยู่
อาศัยเป็นร้านขายของเล็กๆ น้อยๆ หรือชอบท�ำอาหาร ขนม หรือน�้ำผลไม้ อาจ
ลองท�ำให้เพื่อนฝูง หรือเพื่อนบ้านทาน แล้วจึงลองท�ำขาย หรือถ้าใครที่ชอบ
ธรรมชาติ ชอบต้นไม้ แต่เพราะท�ำงานออฟฟิศมาเกือบทั้งชีวิต ท�ำให้ห่างไกล
ธรรมชาติ ลองศึกษาและมองหาลู่ทางเปิดร้านขายต้นไม้เล็กๆ ก็ท�ำให้ชีวิต
บั้นปลายได้อยู่กบั สิ่งที่รักสิ่งที่สนใจ
- ศิลปิน/วาดรูป การเป็นศิลปินหรือนักวาดรูป ส่วนใหญ่เริ่มจากความ
ชอบในงานศิลปะ ท�ำเป็นงานอดิเรกก่อนเกษียณ เรียกว่าได้ฝึกฝนฝีมอื มาพอ
สมควรก่อนเข้าสูว่ ยั เกษียณ การท�ำงานศิลปะ เช่น งานปัน้ ภาพวาด ถือเป็นการ
ฝึกสมาธิ ท�ำให้จิตใจสงบ รวมถึงมีโอกาสสร้างรายได้ก้อนโตให้ตวั เรา
- นักลงทุนในตลาดหุ้น อาจจะดูผิดกฎไปสักเล็กน้อย เพราะตามกฎ
ของการลงทุนแล้ว ยิ่งตัวเลขอายุสูงขึ้น ยิ่งควรลดการลงทุนในตลาดหุ้นให้
น้อยลง เพราะถือเป็นการลงทุนทีม่ คี วามเสีย่ งสูง แต่กม็ หี ลายคนทีก่ า้ วสูว่ ยั เกษียณ
แล้ว ยึดอาชีพการเป็นนักลงทุนในตลาดหุน้ แถมลงทุนจริงจังกว่าตอนทีท่ ำ� งาน
ประจ�ำเสียอีก ซึ่งการลงทุนในตลาดหุ้นนั้น ถ้ามีเงินสะสมเยอะอยู่แล้ว ก็ไม่น่า
เป็นห่วงอะไร เพียงแต่จะต้องรู้จักประเมินก�ำลังของตัวเองและจัดสรรเงินมา
ลงทุนอย่างเหมาะสม เพราะถ้าตลาดหุน้ เกิดวิกฤติ หรือลงทุนผิดพลาดขาดทุน
ขึ้นมา จะได้มเี งินเหลือเพื่อใช้จ่ายต่อไป
- อยู่อย่างพอเพียงด้วยการท�ำเกษตรกรรม มีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่
มองหาชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติในช่วงบั้นปลาย ด้วยการท�ำอาชีพ
เกษตรกรรม ท�ำสวนท�ำไร่ หรือปลูกผักแบบเน้นเก็บกิน ที่เหลือค่อยขาย ทั้งนี้
ถ้าอยากใช้ชวี ิตแบบนี้ ก็ต้องมองหาที่ดินต่างจังหวัดหรือปริมณฑลเก็บไว้ แต่
สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งไม่ลมื นึกถึงคือ พืน้ ฐานงานเดิม หรืองานอดิเรกทีเ่ คยท�ำ เพราะถ้า
เคยนั่งท�ำงานอยู่แต่ในออฟฟิศ การท�ำไร่ท�ำสวนในช่วงบั้นปลายก็คงไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆ หากไม่มปี ระสบการณ์มาก่อน
สิ่งส�ำคัญในการเลือกอาชีพหลังเกษียณ คือ “เลือกอาชีพที่ท�ำแล้วมี
ความสุข เหมาะกับวัยและสภาพร่างกาย” อย่าเลือกงานทีต่ อ้ งออกแรงมาก
หรือโหมงานหนัก จริงๆ แล้ว งานที่ท�ำหลังเกษียณ จะยึดเป็นอาชีพ หรือท�ำ
เป็นงานอดิเรกก็ได้ แต่ขอให้ท�ำอะไรก็ได้ท่ที �ำแล้วมีความสุข
และไม่ว่าเราวางแผนที่จะเกษียณอายุเมื่อไรก็ตาม จะ 40 ปี 50 ปี หรือ
60 ปี แนะน�ำว่า ควรเป็นการเกษียณจากการท�ำงานประจ�ำเพือ่ ท�ำงานทีเ่ ราชอบ
หรือสนใจ ไม่ใช่ให้ชวี ิตของเราเกษียณด้วยการหยุดท�ำงาน
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Checสักนิด
กัน เกษียณ
คุณพลร้อ้วมหรือยัง
แ
มีเงินก้อนเพียงพอใช้จ่าย
หลังเกษียณแล้ว
ลูกเรียนจบก่อน
คุณเกษียณ
ภาระผ่อนบ้าน ผ่อนรถ
หมดก่อนเกษียณ
ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกัน
หมดก่อนคุณเกษียณ
เตรียมเงิน หรือมีสวัสดิการ
รักษาพยาบาลหลังเกษียณแล้ว
ถ้าตอบว่า
ใช่ ครบทั้ง 5 ข้อ นั่นก็หมายความว่า คุณพร้อมที่จะเกษียณ
จากงานประจ�ำเพื่อเริ่มท�ำในสิ่งที่อยากท�ำ แต่ถ้าตอบว่า
ไม่ เพียงข้อใด
ข้อหนึง่ ขอให้ลองคิดทบทวนให้ดกี อ่ นว่า บางทีแล้วคุณอาจยังไม่พร้อมเกษียณ
แล้วจะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้สามารถเกษียณได้ตามเป้าหมายทีว่ างแผนไว้ มีคำ� ถาม
อยากปรึกษาเพิม่ เติม สามารถสอบถามกูรทู างการเงิน K-Expert ง่ายๆ ได้ทอี่ เี มล
K-Expert@kasikornbank.com
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