
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และ การลงทุนหลังเกษยีณ 

        เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ผู้อ านวยการกองคลัง  
ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรที่จะครบอายุเกษียณ      
ปีการศึกษา 2561  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารเงินหลังเกษียณ 
จะบริหารเงินหลังเกษียณอย่างไร  ให้มีพอกิน  พอใช้ไปตลอด
ชีวิตในหัวข้อเรื่อง 



เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือเอกชน มักจะจัดอบรมวางแผนเกษียณก่อนเกษียณไม่ถึง 1 ปี หรือ
ใกล้ๆ เดือนที่จะเกษียณ อาจจะช้าเกินไป” ทั้งนี้สิ่งท่ีคนเกษียณทั่วโลกผิดพลาดคล้ายกันมีอยู่ 2 กรณี คือ 
สถานการณ์ Honeymoon Retirement โดยเฉพาะคนเกษียณที่มีเงินก้อนใหญ่ออกมาครั้งเดียวหลังเกษียณ 
ส่วนใหญ่เงินจะหมดลงภายใน 5-10 ปี เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยตามกฎหมาย 

“มีเงินจ านวนมากในมือ เหมือนถูกหวย ใช้เงินซื้อความสุขทุกอย่าง เที่ยวรอบโลก ซื้อทุกอย่างที่อยากได้ ที่น่า
สงสารคือ ลูกหลานมักจะยืมเงินไปลงทุนแล้วไม่คืน หรือแม้แต่ผู้เกษียณเอง ท้ังชีวิตท่านไม่เคยลงทุนแล้วใช้
เงินก้อนสุดท้ายไปลงทุน เกิดความเสียหายกับเงินที่ลงทุนไป” 

ต่อมาคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ บางรายอาจเตรียมไว้ไม่พอ วิธีที่ดีที่สุดคือดูแลสุขภาพ กินใหน้้อย รับ
เฉพาะอาหารที่มีประโยชน์ มีสาระกับร่างกาย คือ อาหารที่มีสารอาหารหลักครบ 5 หมู่ เคลื่อนไหวให้เยอะ มี
ความสุขกับชีวิต 

บริหารเงินหลังเกษียณอย่างไร ให้มีพอใช้ตลอดชีวิต 
ค าถามส าคัญส าหรับผู้ใกล้เกษียณหรือเกษียณแล้วที่มักจะถามอยู่เสมอ คือ จะบริหารเงินหลังเกษียณอย่างไร 
ให้มีพอกิน พอใช้ไปตลอดชีวิต เพราะในการเตรียมเงินเพื่อการเกษียณอายุจะมีปัจจัยส าคัญท่ีเราไม่สามารถ
ควบคุมได้ นั่นคือ อายุขัยของเรานั่นเอง เราไม่อาจรูไ้ด้เลยว่าเราจะต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณไปอีกกี่ปีกันแน่ 
หากไม่มีการบริหารเงินที่ดี ก็อาจท าให้เราพบเหตุการณ์ที่ ‘เงินหมดก่อนตาย’ ก็เป็นได ้
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ประเทศทั่วโลกแข่งกันในเรื่องอายุยืน 
และช่วงอายุสุขภาพดีหลัง 60 ปี เพราะ 
เป็นช่วงที่คน "ท างานได้“ โดยเฉพาะ 
งานที่ใช้สมอง ทักษะ ความรู้ ความช านาญ 

ช่วงอายุสุขภาพดีหลัง 60 ปีสูงท่ีสุดได้แก่ 
สิงคโปร์ = 21 ปี 
เวียดนาม = 17.2 ปี   
ไทย = 17 ปี 

ช่วงอายุพึ่งพิงสั้นที่สุด(แถบสีแดง)ได้แก่ 
สิงคโปร์ = 4 ปี 
อินโดนีเซีย = 4 ปี 
ฟิลิปปินส์ = 4.1 ปี 

มาเลเซียมีสัดส่วนคนเป็นเบาหวานสูงท่ีสุดในอาเซียน (คนที่เป็นเบาหวานมีโอกาสอายุยืนน้อยลง = 8.3 ปี) 
อินโดนีเซีย มีอัตราการสูบบุหรี่สูงท่ีสุดในอาเซียน (คนทีสู่บบุหรี่มีโอกาสอายุยืนน้อยลง = 10 ปี) 
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า คนไทยที่มีอายุเฉลี่ย 60 ปีในปี 2016/2559  
น่าจะมีอายุที่เหลืออยู่ = 22.1 ปี  หรือมีอายุเฉลี่ย 82.1 ปี   
ถ้าแยกเพศจะพบว่า ผู้หญิงน่าจะมีอายุเฉลี่ย 83.6 ปี ผู้ชายน่าจะมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี  ต่างกัน = 3.2 ปี 
ช่วงอายุท่ีมีสุขภาพไม่ดี   ผู้หญิง = 5.5 ปี   ผู้ชาย = 4.7 ปี  ต่างกัน = 0.8 ปี (9.6 เดือน) 

ข้อมูลนี้บอกเป็นนัยว่า เราคงจะต้องประหยัด ออมทรัพย์ และลงทุนอย่างรอบคอบ และ ถ้าดูแลสุขภาพดี  
ออกแรง-ออกก าลัง-ไม่นั่งนาน เป็นประจ า จะประหยัดชีวิตได้มากมายในระยะยาว 

 

 



เรื่องส าคัญในการบริหารเงินหลังเกษียณ คือ จ านวนเงินออมที่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายยามเกษียณ และการ
บริหารเงินออมที่มีอยู่หลังเกษียณ แม้ว่าเราอาจจะคิดว่าได้เก็บเงินเพียงพอส าหรับใช้จ่ายหลังเกษียณแล้วก็ตาม 
ทว่าหากบริหารเงินออมดังกล่าวไม่ดีพอ ก็มีสิทธิที่จะมีเงินไม่พอใชไ้ปจนตลอดรอดฝั่ง นอกจากนี้การบริหารเงิน
ออมยังเป็นการท าให้เงินออมที่มีอยู่ งอกเงยเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

แหล่งที่มาของรายได้  

1.  ประกันสังคม เดือนละ 4,125 บาท  

2.  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสียชีวิตในอัตราแตกต่างกัน
ตามช่วงอายุ  

อายุ 60 - 69 ปี รับเงิน 600 บาทต่อเดือน 

อายุ 70 - 79 ปี รับเงิน 700 บาทต่อเดือน 

อายุ 80 - 89 ปี รับเงิน 800 บาทต่อเดือน 

อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน 

3. Provident Fund กองทนุส ารองเลี้ยงชีพ  จากข้อมลูของ กลต. พบวา่ ประมาณ 52% ของ
สมาชิกของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ มีเงนิตอนเกษียณไม่ถงึ 1 ล้านบาท ซึ่งไม่พอที่จะใช้หลัง
เกษียณแน่นอน (เพราะหากลงทนุได้ผลตอบแทน 3%ตอ่ปี เงิน 1 ล้านบาท จะสามารถใช้เงินทัง้ต้นและ
ดอกเบีย้ ได้เพียง 4,742 บาท ตอ่เดือน เป็นเวลา 25 ปี)  

4. เงินชดเชยเลิกจ้าง 
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น าเสนอเทคนิคการบริหารเงินหลังเกษียณ ดงันี ้
1. บริหารรายจ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะเมื่อเกษียณอายุ เราอาจจะเริ่ม

มีรายรับท่ีไม่แนน่อน แม้ว่าเราอาจจะมีรายได้ประจ าจากเงินบ านาญ(ประกันสังคม) แต่รายได้
ส่วนหนึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้นจะจับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือโดยไม่
วางแผนไม่ได้แล้ว วิธีที่จะช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ คือ การจดบันทึกรายรับรายจ่าย เพื่อให้เรา
ทราบว่าเรามีรายได้เท่าไหร่ มาจากทางไหนบ้าง และเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร ท าให้เรา
สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ 

2. ลดภาระหนี้สิน เป็นสิ่งท่ีควรท าให้เรียบร้อยก่อนเกษียณ เพราะเมื่อเกษียณอายุแล้ว ต้องไม่มี
หนี้สินหลงเหลืออีกแล้ว 
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พอร์ตการลงทนุอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ คือ รูปแบบการลงทุนที่ช่วยสร้างรายได้ตลอดชีวิต (The Income for 
Life Model) ซึ่งเป็นแนวคิดของฟิลลิป ลบูินสกี นักวางแผนการเงินในเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา (ที่มา คู่มือเงินทองต้อง
วางแผน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยให้แบ่งเงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งหมดออกเป็น 6 ส่วนและน าไปลงทุน ดังนี ้

เงินส่วนที่ 1  ส าหรับลงทุนในปีที่ 1–5 หลังเกษียณ แบ่งเงินออกมา 26% ของเงินลงทุนที่มีอยู่เพื่อลงทุนใน
สินทรัพย์ที่รับประกันผลตอบแทน เช่น การลงทุนในตราสารหนีอ้าจจะใช้วิธีการลงทุนแบบขั้นบันได คือ แบ่งเงิน
จ านวนเท่าๆ กันไปลงทุนในตราสารหนี้ 5 ช่วงอายุ เริ่มจากตราสารหนี้อายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี เมื่อถึงปีที่ 
2  ตราสารหนี้อายุ 1 ปีก็จะครบก าหนดไถ่ถอนพอดี ดังนั้นนอกจากจะน าเงินลงทุนที่ทยอยครบก าหนดมาใช้จ่ายใน
แต่ละปีแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่า 

เงินส่วนที่ 2 ลงทุนเพื่อน ามาใช้ในปีท่ี 6 – 10 หลังเกษียณ แบ่งเงินออกมา 28% ของเงินลงทุนที่มีอยู่เพื่อลงทุนใน
ตราสารหนี้เป็นรูปแบบขั้นบันไดเชน่เดียวกันเพื่อสร้างรายได้ในปีท่ี 6 – 10 เช่น ลงทุนในตราสารหนี้อายุ 6 ปี 7 ปี 
8 ปี 9 ปี และ 10 ปี ถ้าหากไม่สะดวกลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว อาจเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนในตราสารหนี้อาย ุ5 
ปีก่อน เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนใหน้ าไปลงทุนต่อในตราสารหนี้อายุ 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี และ 5 ปี 

เงินส่วนที่ 3 ลงทุนเพื่อน ามาใช้ในปีท่ี 11 – 15 หลังเกษียณ เท่ากับว่าเราจะมีระยะเวลาลงทุนอย่างน้อย 10 ปีขึ้น
ไป ท าให้สามารถลงทุนในสนิทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นได้ ให้แบ่งเงินออกมา 20% ของเงินลงทุนที่มีอยู่ ลงทุนในสนิทรัพย์ที่
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิด เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตให้กับเงินลงทุนที่มีอยู่ เช่น กองทุนรวมหุ้นปันผล และ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

เงินส่วนที่ 4 ลงทุนเพื่อน ามาใช้ในปีท่ี 16 – 20 หลังเกษียณ แบ่งเงินออกมา 13% ของเงินลงทุนที่มีอยู่ เป็นเงิน
ลงทุนที่คาดหวังให้เงินลงทุนเติบโต เช่น กองทุนรวมหุ้นขนาดใหญ ่

เงินส่วนที่ 5 ลงทุนเพื่อน ามาใช้ในปีท่ี 21 – 25 หลังเกษียณ แบ่งเงินออกมา 7% ของเงินลงทุนที่มีอยู่ ลงทุนใน
สินทรัพย์เสี่ยงให้มากขึ้นอีก เชน่ ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยไม่จ าเปน็ต้องมีเงินปันผลระหว่างทาง 

เงินส่วนที่ 6 ลงทุนเพื่อน ามาใช้ในปีท่ี 25 เป็นต้นไป จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงท่ีสุด ซึ่งจะลงทุนเพียง 6% 
ของเงินลงทุนทั้งหมด แนะน าให้ลงทุนในสนิทรัพย์ทางเลือก ที่แม้จะความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่
สูงข้ึน 

วิธีการจัดพอร์ตการลงทุนตามรูปแบบนี้จะช่วยให้คนวัยเกษียณลงทุนในสนิทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงๆ ได้ โดยไม่ต้องเป็น
กังวลจนมากเกินไป เพราะระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานจะท าให้ความเสี่ยงลดลง 
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• ส าคัญท่ีสุดคือ อาชีพหลังเกษียณหากจ าเป็นต้องลงทุน ใหท้ดลองท าเล็ก ๆ ก่อน ไดผ้ล
จึงจะขยายผลจากส่วนก าไร และมคีวามสุขกับการท างานน้ัน 

• เรามักจะมีความเชื่อการใช้ชีวิตเป็นวงจร คอืหลังเกษียณแล้ว หยุดพักผ่อน หยุดหมด 
ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยลง ท ากิจกรรมลดลง แทบไม่ใช้สมอง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า 
คนเกษียณมักจะมีร่างกายอ่อนแอลงเรื่อยๆ เพราะร่างกายไม่ได้ใช้ ร่างกายถูกหยุด เริ่ม
เจ็บป่วย ข้ีหลงขีล้ืม แต่คนเกษียณคือวัยทอง หมายถึง ‘วัยทองค า’ มีคุณค่าจากทักษะ
ชีวิต ทักษะการท างาน หลังเกษียณไม่จ าเป็นต้องหยุดท างาน หาทางเคลือ่นไหว ใช้สมอง 
เกษียณแล้วยังมีคุณค่ากับประเทศน้ีกับโลกใบนี้ แต่ท างานได้โดยไม่ตอ้งกังวลกับเรื่องเงิน 

อ้างอิง 
บทความโดย: นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP® นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร 
From - http://apps.who.int/gho/data/node.main.688 
Infographics - Made from Mac mini, Keynote - ท่านน าบทความ ภาพ อินโฟกราฟิกไปใช้ได้ โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตครับ. 
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