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INVESTMENT GUIDE 2018

แยกหรือรวม

หนี้ท่วมหัว เอาตัวให้รอด

มีลูกสักคน ต้องใช้เงินแค่ไหน

ไม่ใช่ Super Save แต่เป็น Super Plan

สร้างเกราะป้องกันครอบครัวด้วยประกันชีวิต

วางแผนการเงินครอบครัว
ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
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ผมเคยรวยและเคยจน 
แต่เชื่อผมเถอะ รวยดีกว่า”

- แฟรงก์ ซินาตรา -
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อานนท์ กับ สุรัตนา ตัดสินใจแต่งงานกัน หลังจาก

ดูใจกันมานานเกือบ 7 ปี เขาและเธอวาดฝันอัน 

สวยหรูถึงการมีทายาท 2 คน พร้อมแผนส่งไปเรียน

เมืองนอก 

ความฝันพังทลาย เมื่อชีวิตคู่ก้าวสู่ปีที่ 2 อานนท์

รู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ช่วยเก็บเงินเก็บทองเลย ส่วนสุรัตนา 

ตาหนิสามีถึงหนี้สินส่วนบุคคลที่ติดตัวมาก่อนจะ 

จดทะเบียน

“ถ้าเราไม่หันหน้าคุยกันจริงจัง ต้องทะเลาะกัน 

ทุกวันแน่นอน” สุรัตนา เอ่ย

“เห็นด้วย” อีกฝ่ายตาม เพราะมองเห็นเค้าลาง 

ถึงความตึงเครียด ถ้าไม่ทาอะไรบ้านคงแตกไม่วันใด 

ก็วันหนึ่ง

ว่ากันว่ามูลเหตุอันดับต้นๆ เรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิด

การหย่าร้าง คือ ปัญหาด้านการเงิน เมื่อเงินทองใน

ครอบครัวติดๆ ขัดๆ ชักหน้าไม่ถึงหลัง สามารถทาให้

เกิดความเครียด มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้ง และจะนา

ไปสู่ปัญหาอื่นๆ ตามมา

ดังนั้น การวางแผนการเงินของครอบครัว 

(Family Finance) เป็นจุดเริ่มต้นและปัจจัยพื้นฐาน

สาคัญที่ทาให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง มีความสุข 

มีความมั่งคั่งในระยะยาว เพราะทันทีที่เริ่มต้นชีวิตคู่ 

ก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ นั่นแปลว่าทั้งคู่ต้อง 

กาหนดการวางแผนการเงินกันใหม่

ถ้าจะแยกการวางแผนการเงินด้วยการใช้ช่วงอายุ

เป็นตัวกาหนด สามารถแบ่งออกได้ 6 ช่วง

1. เริ่มต้นท�างาน
2. สร้างเนื้อสร้างตัว
3. เริ่มต้นชีวิตคู่
4. สร้างครอบครัว มีลูก
5. การงาน การเงินมั่นคง
6. เตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ
หมายความว่า เกินครึ่งของการใช้ชีวิต คือ การใช้

ชีวิตคู่ ดังนั้น หากไม่เตรียมพร้อมวางแผนการเงิน 

เพื่อครอบครัว อาจจะปวดหัวมากขึ้นหลังจากมีลูก 

คนแรก

ว่ากันว่ามูลเหตุอันดับต้นๆ เรื่องหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดการหย่าร้าง คือ 
ปัญหาด้านการเงิน”
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การจัดท�าบัญชีภายในบ้าน
จะท�าให้เห็นสภาพทางด้านหนี้สินว่า
มีอยู่เท่าไหร่ เงินหมดไปกับอะไรบ้าง 
สะท้อนพฤติกรรมในการใช้จ่าย
ของแต่ละคน”

อย่าพึ่งกังวล เพราะถ้ารู้หลักแล้ว การวางแผน 

การเงินของครอบครัว ก็จะง่ายเหมือนปอกกล้วย 

เข้าปาก เริ่มต้นจากการจัดทางบดุลของครอบครัว และ

บัญชีรายรับ-รายจ่าย วางแผนทาประกัน และวางแผน

ลงทุน ถ้าทาได้ครบทั้งสาม รับรองชีวิตครอบครัวมี

ความสุข ไร้ปัญหาเรื่องเงินทอง

การจัดทางบดุลของครอบครัวจะทาให้รู้ว่า

ทรัพย์สินทั้งหมดมีอะไรบ้าง ที่สาคัญทรัพย์สินที่มีอยู่

ก่อให้เกิดรายได้มากน้อยแค่ไหน เพราะบางบ้าน 

มีทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เต็มไปหมด เช่น 

รถหลายคัน (พ่อ 1 คัน แม่ 1 คัน ลูกคนละคัน) หรือ

ซื้อคอนโดมิเนียมเอาไว้ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ทั้งๆ ที่ไป

พักอาศัยปีละหนสองหน แต่พอหันมาดูเงินลงทุน 

กลับมีน้อยเหลือเกิน นอกจากนี้ ยังทาให้เห็นสภาพทาง

ด้านหนี้สินว่ามีอยู่เท่าไหร่ 

การทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะทาให้รู้ว่ามี 

รายได้จากช่องทางไหนบ้าง และเงินหมดไปกับอะไร

บ้าง ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมในการใช้จ่ายของแต่ 

ละคน เมื่อเห็นภาพสถานะการเงินของครอบครัวอย่าง

ทะลุปุโปร่งก็สามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากนั้นก็มาปรึกษากันว่าจะทาประกันอะไรบ้าง 

เช่น ประกันรายได้ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 

ประกันชีวิต จะจัดสรรเงินทองทาประกันอย่างไรเพื่อให้ 

คนรุ่นหลังได้อุ่นใจ ถัดจากนั้นก็ถึงเวลาของการวางแผน

การลงทุน ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการวางแผนเพื่ออนาคตที่

มั่นคงและเพื่อเกษียณอายุ

หนังสือชุด “Happy Retirement : เกษียณสบาย 

สไตล์มีลูก” เขียนโดยวีระพล บดีรัฐ บอกว่าก่อน

วางแผนการเงินในฐานะคนเป็นคู่กันควรรู้ใน 4 รู้ก่อน

รู้นิสัย การจัดการเงินร่วมกันในครอบครัวให้ 

ไปรอด ทั้งคู่จาเป็นต้องเข้าใจนิสัยการใช้จ่าย ทัศนคติ 

เรื่องเงินทอง ไม่ว่าจะเป็นการรู้จุดอ่อนทางการเงิน 

ระดับความรู้ความเข้าใจในการลงทุนและความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ นิสัยการใช้บัตรเครดิตและการขอสินเชื่อ 

หรือแม้แต่การขอยืมเงินหรือการให้เงินคนอื่นยืม
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รู้สถานะ ไม่ว่าการจัดการกระเป๋าเงินจะเป็น

อย่างไร แยกหรือรวม แต่การรับรู้ระดับรายได้ของ

แต่ละฝ่าย ภาระหนี้สินส่วนตัว และภาระครอบครัว 

พ่อแม่พี่น้องที่จาเป็นต้องให้ความช่วยเหลือหรือมี

โอกาสต้องให้ความช่วยเหลือ มีความสาคัญต่อการ 

เริ่มต้นวางแผนจัดการกระเป๋าเงินในยามเกษียณของ

ชีวิตคู่ทั้งสิ้น เพราะการตัดสินใจของคนหนึ่งจะมี 

ผลกระทบต่ออีกคนในครอบครัวเสมอ

รู้กติการ่วมกัน กติกาของการแยกหรือรวม

กระเป๋า กติกาของการแบ่งความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

หรือการรวมค่าใช้จ่าย รู้ว่าภาระค่าใช้จ่ายแต่ละเรื่องจะ

ตัดสินใจแยกหรือรวมกันอย่างไร และหากจาเป็นต้อง

ใช้เงินออมหรือเงินสารองหรือขอสินเชื่อ จะนาเงิน 

มาจากส่วนไหนได้มากน้อยแค่ไหน รวมถึงการพูดคุย

หารือเรื่องเงินเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อถูก

ลดชั่วโมงการทางาน ต้องย้ายงานใหม่จนมีค่าใช้จ่าย

บางส่วนเพิ่มเติม หรือเมื่อมีลูก ความเปลี่ยนแปลง 

เหล่านี้จาเป็นต้องเกิดการพูดคุยและตัดสินใจด้วย 

ความไว้ใจและยุติธรรมในทันที

รู้เป้าหมายทางการเงิน ไม่ว่าก่อนแต่งงานจะ

มีเป้าหมายในชีวิตเป็นอย่างไร หลังแต่งงาน เป้าหมาย

เหล่านั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ จากเป้าหมายส่วนตัว

กลายเป็นเป้าหมายของครอบครัว หรือการเพิ่มเป้าหมาย

ครอบครัวและเป้าหมายคู่ครองเข้ามาในแผนการเงิน 

เพราะเมื่อมีคู่ครองที่ต้องหา ใช้ ออม หรือแม้แต่ลงทุน

ร่วมกัน ยอมกระทบต่อการมีเงินเหลือของครอบครัว

เพื่อเป้าหมายต่างๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้ การตกลงคุยกัน

เรื่องเป้าหมายร่วมกันอีกครั้งและอัพเดทบ่อยๆ ย่อม

เป็นเรื่องจาเป็นในการจัดการเงินของคนมีคู่

แยกหรือรวม
ทางเลือกในการบริหารจัดการเงินของคนมีคู่ 

หนีไม่พ้นทางเลือกระหว่าง “แยกกระเป๋า” กับ 

“รวมกระเป๋า”

แยกกระเป๋า แบบเงินของใครก็ของคนนั้น 

รับผิดชอบรายได้ของตัวเอง โดยกาหนดความรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างที่เป็นส่วนรวมอย่างชัดเจน 

การเลือกวิธีนี้ต้องคอยสื่อสารกันบ่อยๆ เพราะหาก 

เกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายโดยไม่สื่อสาร อีกฝ่ายจะไม่

สามารถรับทราบและช่วยแบ่งเบาภาระได้ทันท่วงที 

ทางเลือกในการบริหารเงินแบบนี้เหมาะกับคู่สมรส 

ที่มีรายได้ทั้งคู่และรายได้ของแต่ละฝ่ายเพียงพอกับ 
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การใช้ชีวิตของแต่ละคนโดยไม่ขัดสน มีอิสระในการคิด

การตัดสินใจใช้เงิน หรือแม้แต่การเก็บออมเงินและ

ลงทุนเพื่อเป้าหมายส่วนตัว

รวมกระเป๋า เน้นไปที่การรวมรายรับและการ

บริหารรายจ่ายของครอบครัวแบบรวมศูนย์ รวมถึง 

การเก็บออมและลงทุนเพื่อเป้าหมายของครอบครัว 

หรือแม้แต่เป้าหมายส่วนตัว ซึ่งทางเลือกนี้ช่วยให้การ

จัดทางบประมาณของครอบครัวง่ายและสะดวกที่สุด 

การบริหารจัดการ มักเป็นการแบ่งหน้าที่กัน เช่น 

การบริหารค่าใช้จ่ายเป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง การเลือก

บริหารเงินลงทุนเป็นของอีกฝ่าย โดยแต่ละฝ่าย 

สามารถตรวจสอบหรือได้รับการอัพเดทข้อมูลได้ด้วย

ตัวเอง เหมาะกับคู่สมรสที่มีการใช้ชีวิตและมีพฤติกรรม

การใช้จ่ายที่ไม่แตกต่างกันจนเกินไป แต่การตัดสินใจ

ทางการเงินในเรื่องที่ไม่ใช่ส่วนรวมบางเรื่อง จาเป็นต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย จึงอาจทาให้ขาด

ความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัวไปบ้าง

หนี้ท่วมหัว 

เอาตัวให้รอด
จะว่าไปแล้วหากครอบครัวไหนมี “รายได้” หรือ 

“เงินออม” ในระดับที่สามารถเลี้ยงดูกันได้ไปจนถึง 

แก่เฒ่า แถมยังเหลือเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลาน

ก็คงสบายใจได้ ดังนั้น ครอบครัวที่ต้องวางแผนการเงิน

แบบจริงจังก็คือ ครอบครัวที่มีหนี้สิน หรือมีค่าใช้จ่าย

รุงรัง แปลว่า เมื่อรู้การใช้จ่าย แล้วก็ต้องวางแผนการ

เงินให้สอดคล้องกับการใช้เงิน ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับ 

ผลตอบแทนและระยะเวลาการลงทุน

เมื่อวางแผนการเงินร่วมกันแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้คือ 

การแบ่งเงินไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน เช่น ครอบครัวไหนยัง

ไม่มีลูก ควรมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 4.5 เท่าของ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัว เช่น มีค่าใช้จ่ายต่อ

เดือน 10,000 บาท ต้องมีเงินไว้ใช้ส่วนนี้ 45,000 บาท 

เมื่อวางแผนการเงินร่วมกันแล้ว สิ่งที่ลืมไม่ได้ คือ การแบ่งเงินไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน”
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ครอบครัวไหนมีลูกต้องขยับขึ้นเป็น 6 เท่า และ

ครอบครัวไหนที่เข้าสู่ความมั่นคงในหน้าที่การงานและ

เตรียมพร้อมเกษียณ ต้องขยับเป็น 7.5 เท่า

อรรถพร พรมแก้วงาม CFP® สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย กล่าวว่าหากเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัว

ที่พร้อมสมบูรณ์ หรือมีรายได้ที่สูงมากพอที่จะซื้อ

ทรัพย์สินหรือจัดการปัญหาการเงินที่ไม่อยู่ในแผน 

ด้วยเงินสด ในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจาเป็นต้องกู้ยืมเงิน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้น

“โดยส่วนใหญ่ในแต่ละครอบครัว จะมีหนี้สินหลัก

ซึ่งเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวและจะต้องอาศัย

การจัดการและบริหารหนี้สินให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

หนี้สินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หนี้สินเพื่อซื้อรถยนต์ หนี้สิน

เพื่อการศึกษา และหนี้สินเพื่อค่ารักษาพยาบาลจาก 

การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ” อรรถพร บอก

ในกรณีที่ครอบครัวยังไม่มีภาระหนี้สินให้ 

รับผิดชอบ ก่อนที่จะเริ่มก่อหนี้ควรจัดการพฤติกรรมที่

ไม่เหมาะสมในการใช้เงินเสียก่อน เพื่อไม่ให้สร้างหนี้

เกินตัวและเกินความสามารถในการชาระหนี้ ได้แก่

• นิสัยฟุ่มเฟือย โดยต้องปรับเปลี่ยนนิสัย 

  การสร้างหนี้ใหม่จะต้องเป็นหนี้ที่สร้างรายได้ 

  หรือยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ให้ท่องคาถา  

  “ลดหนี้ ละนิสัยฟุ่มเฟือย ลงทุนเพื่อชีวิตที่ดี 

  กว่า”

• การใช้จ่ายเงินเกินตัว ปัจจุบันการกู้ยืมทา 

  ได้ง่าย ทาให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

  และไม่รอบคอบ เกิดการกู้ยืมเกินความสามารถ 

  ในการชาระหนี้ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถยนต์ที่มี 

  ราคาแพงเกินกว่ากาลังเงินของครอบครัว

• การแข่งขันและเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่น  

  บางครอบครัวกลัวน้อยหน้าเพื่อนบ้านหรือ 

  รู้สึกไปเองว่าด้อยกว่า ทาให้ตัดสินใจกู้ยืมมา 

  ใช้จ่ายเพื่อรักษาหน้าตา โดยไม่ได้ประเมิน 

  ความสามารถในการชาระหนี้ของครอบครัว

• นิสัยชอบเล่นการพนัน การพนันทาให้เสียเงิน 

  มากกว่าที่จะได้รับเงิน หลายคนเล่นพนันจน 

  สิ้นเนื้อประดาตัว กระทบต่อความมั่งคั่งของ 

  ครอบครัว

ลดหนี้ ละนิสัยฟุ่มเฟือย ลงทุน เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
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• ไม่เห็นความสาคัญของการวางแผนการเงิน  

  หลายครอบครัวมองว่าการวางแผนการเงิน 

  เป็นเรื่องไกลตัว เพราะยังมีเวลาอีกมาก ยังเด็ก 

  อยู่ ยังหนุ่มยังสาวอยู่ อีกหลายปีกว่าจะเกษียณ  

  ตอนนี้อยู่ในช่วงต้องการใช้เงิน พึ่งเริ่มทางาน 

  มีเงินเดือนน้อยจะแบ่งเงินมาออมหรือลงทุน 

  ทาไมให้เสียเวลา

อรรถพรอธิบายว่าในกรณีที่ครอบครัวของท่าน 

มีภาระหนี้สิน การวางแผนการเงินเพื่อจัดการหนี้สิน 

สามารถดาเนินการควบคู่ไปกับการปรับพฤติกรรม 

ตามแนวทางข้างต้นได้ เพื่อให้การจัดการหนี้สินมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและลดหนี้ได้เร็วขึ้น ดังนี้

• กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อลดภาระหนี้สิน 

  ให้มากที่สุด เร็วที่สุด และเชื่อมั่นในศักยภาพ 

  ของครอบครัว

• จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว 

  เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละเดือนมีรายจ่ายที่ 

  จาเป็นและรายจ่ายที่ไม่จาเป็นมากน้อยเพียงใด  

  หากครอบครัวสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น 

  ลงได้มากก็จะเหลือกระแสเงินสดมากขึ้นทันที  

  เพื่อนาไปลดภาระหนี้ลงตามเป้าหมาย

• จัดการสภาพคล่องทางการเงินของครอบครัว  

  อย่างน้อยควรกาหนดให้มีเงินออมไว้ขั้นต่า 

  3 เดือนของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน หากจะ 

  กาหนดให้มากขึ้นตามสภาพความจาเป็นของ 

  ครอบครัวไม่ถือว่าผิดกติกา เพื่อเตรียมเงินสด 

  สารองไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน จะได้ไม่ต้อง 

  สร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็น

• ตรวจสอบภาระหนี้สินทั้งหมดของครอบครัว 

  เพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญ เช่น ประเภทหนี้ เงื่อนไข 

  การชาระอัตราดอกเบี้ยทั้งกรณีปกติและกรณี 

  ผิ ด นั ด ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ติ ด ต า ม ห นี้ 

  ค่าธรรมเนียมการชาระหนี้ก่อนครบกาหนด  

  เป็นต้น

• ตรวจสอบทรัพย์สินของครอบครัวเพื่อให้ 

  ทราบว่าทรัพย์สินใดก่อให้เกิดรายได้ ทรัพย์สินใด 

  ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หากพิจารณารอบคอบ 

  แล้วว่าไม่มีความจาเป็นหรือไม่มีมูลค่าแฝง 

ในช่วงชีวิตหนึ่งอาจจ�าเป็นต้องกู้ยืมเงิน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัว
ให้ดีขึ้น”



วางแผ
น

ก
ารเงิน

ค
รอ

บ
ค

รัว ง่าย
เห

ม
ือ

น
ป

อ
ก

ก
ล

้วย
เข้าป

าก

9

  ที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต การตัดสินใจขาย 

  ทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไปเพื่อนา 

  เงินมาลดภาระหนี้ จะช่วยให้ประหยัดดอกเบี้ย 

  และลดหนี้ได้เร็วขึ้น

• เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ของครอบครัว  

  เช่น เปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่สร้าง 

  รายได้ให้ครอบครัว หรือจัดสรรเงินไปลงทุน 

  เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้จากค่าเช่า เงินปันผล  

  หรือดอกเบี้ยรับ เป็นต้น รายได้ที่มากขึ้นจะช่วย 

  เพิ่มศักยภาพในการชาระหนี้ของครอบครัว

• ทาประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัย 

  ในทรัพย์สิน เพราะหากเกิดเหตุขึ้นก็ยังมี 

  แหล่งเงินให้ครอบครัวได้ปรับตัวและมีตัวช่วย 

  แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัว

• การรักษาเครดิตและวินัยในการชาระหนี้ของ 

  ครอบครัวจะเกิดผลดีในระยะยาว เพราะสถาบัน 

  การเงินจะไว้วางใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ 

  ทางการเงิน ประวัติการชาระหนี้ที่อยู่ในเครดิต 

  บูโรคือตัวกาหนดว่าจะได้สินเชื่อหรือไม่ 

• อย่าหลบหนีปัญหา เมื่อพบว่าอาจจะชาระ 

  หนี้สินไม่ได้ ควรเข้าไปเจรจาหรือปรึกษากับ 

  สถาบันการเงินทันทีเพื่อแสดงถึงความตั้งใจ 

  ชาระหนี้ แต่ละสถาบันการเงินมีวิธีการแก้ 

  ปัญหาให้หลากหลายวิธี เช่น ลดอัตราดอกเบี้ย  

  ขยายระยะเวลาผ่อนชาระ ปรับเงื่อนไขการ 

  ผ่อนชาระให้เหมาะกับกระแสเงินสด โอนทรัพย์ 

  ชาระหนี้ หรือหาแหล่งเงินดอกเบี้ยต่า เป็นต้น

“แนวทางการวางแผนการเงินจะเกิดประสิทธิผล

ก็ต่อเมื่อทุกคนในครอบครัวลงมือปฏิบัติทันที และต้อง

ทาอย่างตั้งใจและมีวินัย” อรรถพรแนะนา

เมื่อพบว่าอาจจะช�าระหนี้สินไม่ได้ 
ควรเข้าไปเจรจาหรือปรึกษา
กับสถาบันการเงินทันที
เพื่อแสดงถึงความตั้งใจช�าระหนี้”
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มีลูกสักคน 

ครอบครัวไหนตัดสินใจไม่มีทายาทอาจจะ 

สบายใจในการวางแผนการเงิน แต่หากบ้านไหนต้องการ

มีทายาทก็ต้องเพิ่มระดับ ความรอบคอบในการวางแผน

การเงิน โดยเฉพาะการวางแผนการเงินเพื่อการศึกษา 

เช่น จะส่งลูกไปโรงเรียนแบบไหน เช่น โรงเรียนรัฐบาล 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ หรือส่งไปเรียนต่อ

ต่างประเทศ เพราะอย่าลืมว่าโรงเรียนแต่ละประเภท 

จะมีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนรัฐบาล ถึงแม้

ค่าเล่าเรียนจะฟรี แต่ตาราเรียนไม่ฟรี รวมถึงการเดินทาง 

ค่าอาหารก็ต้องจ่ายเอง ที่สาคัญจะส่งเรียนถึงระดับ

ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ต้องวางแผน

กันตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์และต้องคุยกันให้ดีด้วยว่าจะ 

มีกี่คน

ณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP® ที่ปรึกษาการ 

ลงทุนทิสโก้ เวลธ์ ตั้งคาถามเอาไว้ว่า “ต้องเตรียมเงิน

เท่าไร ลงทุนอย่างไร ถึงจะส่งลูกเรียนจบปริญญาโท”

โดยในปีภาษี 2561 รัฐบาลได้ให้ค่าลดหย่อนที่

เกี่ยวกับบุตรเพิ่มมากขึ้น ได้แก่

1. ค่าลดหย่อนบุตรสาหรับลูกคนที่ 2 เป็นต้นไป 

เป็นคนละ 60,000 บาท จาก 30,000 บาท โดยต้องเป็น

บุตรชอบด้วยกฎหมายและเกิดในปี 2561 เป็นต้นไป

2. ค่าฝากครรภ์หรือค่าคลอดบุตรใช้หักเป็นค่า 

ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 60,000 บาท 

สาหรับค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรที่จ่ายตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

“การเพิ่มค่าลดหย่อนในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้

ประชาชนมีบุตรเพิ่มขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ

รองรับโครงสร้างประชากรของประเทศไทยที่กาลัง 

ปรับเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีสัดส่วนของ

ประชากรวัยแรงงานลดลง” ณัฐกฤติบอก

ต้องใช้เงินแค่ไหน

ต้องเตรียมเงินเท่าไร ลงทุนอย่างไร ถึงจะส่งลูกเรียนจบปริญญาโท”
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แต่การมีบุตรเพิ่มขึ้นก็ตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่าย

ในอนาคตที่สูงขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะค่าเล่าเรียน 

ณัฐกฤติแนะนาการวางแผนการเงินเพื่อเป็นทุน 

การศึกษาบุตรเบื้องต้น คือ ต้องสารวจค่าเทอมของ

โรงเรียนที่อยากให้ลูกเข้าเรียน โดยได้ยกเป็นตัวอย่าง

ประมาณการค่าเทอมของโรงเรียนเอกชน เพื่อคานวณ

ให้เห็นตัวเลขได้ ดังนี้

 โดยในการคานวณได้กาหนดให้อัตราการเพิ่มขึ้น

ของค่าเทอมอยู่ที่ 5% ต่อปี แต่เมื่อเข้าเรียนในปีแรก

แล้ว ค่าใช้จ่ายจะคงที่ไปตลอดในแต่ละระดับการศึกษา 

ซึ่งหลังจากที่บุตรเริ่มเข้าเรียนในปีแรกของแต่ละระดับ

ชั้นแล้ว เงินทุนที่เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกนาไปลงทุน

ในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

เพื่อทยอยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา และคาดว่าจะ

หมายเหตุ : เป็นผลสรุปที่ได้จากการคานวณค่าเทอมของโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยโดยประมาณ

ได้รับผลตอบแทนประมาณ 21% ต่อปี (เป็นตัวเลข

สมมติ)

“เมื่อคานวณค่าเทอมตามระดับการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ต่อการมีบุตร 1 คน พบว่ามีค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่

ราว 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยทีเดียว” 

ณัฐกฤติกล่าว

เมื่อค�านวณค่าเทอมตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ต่อการมีบุตร 1 คน พบว่ามีค่าใช้จ่าย
โดยประมาณที่ราว 6 ล้านบาท”

ประมาณการทุนการศึกษา อนุบาล ประถม มัธยม ปริญญาตรี ปริญญาโท
ของบุตรตั้งแต่แรกเกิด 

รวมเงินเพื่อการศึกษาทั้งหมด 193,595 707,787 1,138,203 1,756,667 2,214,222
(บาท) 
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ดังนั้น การวางแผนการเงินสาหรับบุตรเพื่อให้ 

มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในการศึกษาแต่ละระดับชั้น คงต้อง

มาดูว่ามีความพร้อมแค่ไหน มีทรัพย์สินและรายรับที่จะ 

ใช้เป็นทุนการศึกษาบุตรมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับ

ค่าเทอมที่จะต้องจ่ายในอนาคต

สาหรับวิธีการออมเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตร 

ณัฐกฤติบอกว่ามีหลายวิธี แต่การแบ่งเงินรายรับมาเป็น

เงินออมในแต่ละเดือนก็เป็นเกราะป้องกันไว้ไม่ให้ 

รายจ่ายค่าเทอมมาเป็นภาระมากเกินไปเมื่อถึงเวลาที่

ต้องจ่าย

“เมื่อเก็บเงินได้ครบตามระดับการศึกษาแล้ว 

เงินส่วนนี้ต้องลงทุนในสินทรัพย์ความเสี่ยงต่า เช่น 

เงินฝากหรือกองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อ 

ถึงเวลาจ่ายค่าเทอม เงินส่วนนี้พร้อมที่จะจ่ายได้ทันที”

แต่ก่อนที่บุตรจะเข้ารับการศึกษาระดับสูง เช่น 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ซึ่งมีเวลาออมเงินค่อนข้าง

นาน (15 – 20 ปี) เงินออมส่วนนี้ก็สามารถลงทุนใน

สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นมาได้ โดยอาจจะลงทุน 

หุ้นได้สูงถึง 50% แล้วแต่เป้าหมายว่าต้องการ 

ผลตอบแทนให้เงินเพิ่มขึ้นมาระดับไหนถึงจะเพียงพอ 

ที่จะจ่ายค่าเทอม แต่ก็จะต้องลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้

ถึงเวลาที่จะต้องจ่ายค่าเทอมเช่นกัน

ส่วนค่าเทอมที่มีระยะเวลาออมเงินไม่นาน เช่น 

3 – 5 ปี ก็ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากเกินไป 

เพราะ อาจจะทาให้เงินไม่เพียงพอเมื่อถึงเวลาที่ต้องจ่าย

ค่าเทอมได้

“การมีบุตรเพิ่ม 1 คน นอกจากได้ลดหย่อนภาษี

เพิ่มแล้ว อย่าลืมคานึงถึงค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร

ด้วย” ณัฐกฤติบอก

ศิริรัตน์ ตานะเศรษฐ CFP® สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย บอกว่า “การจะมีลูกสักคน ต้องใช้เงิน 

แค่ไหน” เป็นคาถามที่มักติดอยู่ในใจของคนที่เพิ่งเริ่ม

สร้างครอบครัว หรือคนที่กาลังลังเลว่าควรจะมีลูก 

ดีหรือไม่ 

“การตัดสินใจมีลูก เป็นปัญหาโลกแตกสาหรับใคร

บางคนเลยก็ว่าได้ ไหนจะกลัวเรื่องเวลาในชีวิตที่จะ 

หายไปกับการดูแลลูกน้อย สาหรับคุณแม่ซึ่งต้องเป็น

คนตั้งครรภ์ยิ่งต้องคิดหนัก เพราะความสามารถในการ

การมีบุตรเพิ่ม 1 คน นอกจากได้ลดหย่อนภาษีเพิ่ม อย่าลืมค�านึงถึงค่าใช้จ่าย
ในการเลี้ยงดูบุตรด้วย”
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หารายได้ก็จะหายไปสักช่วงเวลาหนึ่ง อย่างน้อยก็ 

1 – 3 ปีแรก หรือมากกว่านั้น โดยเฉพาะสาหรับคุณ

แม่ที่ต้องการจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง แถมยังต้องกังวล

กับค่าใช้จ่ายอีกไม่รู้เท่าไหร่ ที่รออยู่เบื้องหน้า”

ด้วยสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การแข่งขันสูงปรี๊ดยิ่งกว่า

ตอนสมัยอดีต แน่นอนว่าพ่อแม่ก็ต้องการมอบสิ่งที่ดี

ที่สุดให้กับลูก

ศิริรัตน์ใช้ประสบการณ์ในฐานะคุณแม่ลูกสอง 

มาเล่าให้ฟังเพื่อบอกว่า “จะมีลูกสักคน ใช้เงินแค่ไหน

กัน” และเพื่อให้ง่ายต่อการคาดการณ์วางแผนค่าใช้จ่าย

ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิต ขอแบ่งช่วงการเลี้ยงลูก

เป็น 5 ช่วงหลักๆ ตามลักษณะธรรมชาติของค่าใช้จ่าย

ที่จะเกิดขึ้น เพราะการเลี้ยงลูกสักคนถือเป็นพันธะแห่ง

ความสุขที่กินระยะเวลายาวนานมากกว่า 20 ปี แต่ละ

ช่วงก็จะมีลักษณะค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน

• ฝากครรภ์ไปจนถึงคลอด
ช่วงฝากครรภ์ ถ้าเป็นคุณแม่ที่อายุยังน้อยไม่ถึง 

35 ปี มักจะมีค่าใช้จ่ายฝากครรภ์ที่สามารถซื้อเป็น 

แพ็คเกจราคาไม่ถึง 20,000 บาท แต่สาหรับคุณแม่ 

สมัยใหม่ยุคนี้มักจะเริ่มมีบุตรเมื่อพร้อม อายุ 30 

ปลายๆ ขึ้นไป จึงต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆ อีก เช่น 

เจาะน้าคร่าดูความเสี่ยงดาวน์ซินโดรม ทานิฟตี้เพื่อ

ตรวจดูโครโมโซมของลูกในครรภ์ และยิ่งไปกว่านั้น 

คุณแม่บางท่านจะต้องได้รับการดูแลจากคุณหมอ 

เป็นพิเศษ เนื่องจากภาวะการมีบุตรยาก อันนี้ไม่ต้อง

พูดถึง แค่เริ่มก็หลักล้านแล้ว

พอถึงวันคลอด ก็มีทั้งคลอดแบบธรรมชาติและ 

ผ่าคลอด แพ็คเกจปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 39,000 - 

50,000 บาท ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแม่ว่าอยาก

คลอดแบบไหน และคุณหมอตัดสินใจให้ว่าควรเป็นแบบ

ไหน ทั้งนี้ราคาก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่เลือกด้วย

คุณแม่ซึ่งต้องเป็นคนตั้งครรภ์ยิ่งต้องคิดหนัก
เพราะความสามารถในการหารายได้
ก็จะหายไปสักช่วงเวลาหนึ่งอย่างน้อย
ก็ 1 – 3 ปีแรก หรือมากกว่านั้น”
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• ทารกถึงวัยก่อนเข้าโรงเรียน
ช่วงนี้สุขภาพลูกไม่มีปัญหาอะไร ค่าใช้จ่ายหลักๆ 

ก็จะมีค่าวัคซีน (5,500 - 17,000 บาท) ค่านมผง 

(กระป๋องละ 700 บาท) ค่าผ้าอ้อมสาเร็จรูป (ชิ้นละ 

6 บาท ถึง 26 บาท) หนึ่งวันใช้กี่ชิ้นก็คานวณกันไป 

ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กซึ่งปัจจุบันแพงมากและหายาก 

เดือนละเกือบ 20,000 บาท ถ้าหากคุณแม่ท่านใดที่

สามารถเลี้ยงลูกเองได้ก็จะสามารถประหยัดไปได้เยอะ 

แต่อาจจะต้องดูสถานการณ์การเงินภายในบ้านด้วยว่า

หัวหน้าครอบครัวจะสามารถแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ไหวหรือไม่ แน่นอนว่าเลี้ยงลูกเองย่อมดีที่สุด โดยเฉพาะ 

3 ปีแรกถือเป็นก้าวสาคัญในการเลี้ยงดูบุตร

ค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ ศิริรัตน์แนะนาให้ทาประกัน

สุขภาพให้ลูกด้วย เพราะปัจจุบันเด็กป่วยทีไร ค่าหมอ

แพงมาก แถมคุณหมอมักจะให้นอนโรงพยาบาลเสมอ 

ยิ่งเฉพาะเด็กที่อายุต่ากว่า 5 ปี จะป่วยง่ายมาก จึงไม่

แปลกที่ค่าเบี้ยประกันสาหรับเด็กเล็กถึงแพงมาก สูงสุด 

ถึง 60,000 บาทต่อปี

• ช่วงวัยอนุบาล 
ช่วงนี้หลักๆ จะเป็นค่าเทอมซึ่งหลากหลายแล้วแต่

รูปแบบการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียน แต่ส่วนใหญ่

โรงเรียนอนุบาลเอกชนก็จะเริ่มต้นราคาอยู่ที่ปีละ 

15,000 - 100,000 บาท (ไม่รวมอนุบาลโรงเรียน

นานาชาติที่ค่าเทอมต่อปีระดับหลายแสนบาท) และ 

ค่าใช้จ่ายเรื่องพี่เลี้ยงยังอาจจะต้องมีอยู่เพราะเด็กยังไม่

สามารถดูแลตนเองได้ คุณแม่บางท่านซึ่งอาจต้องการ

ผู้ช่วย

• ช่ววงประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย 
การเลือกระบบการศึกษาให้ลูกถือว่าเป็นเรื่อง

สาคัญมากที่จะมีอิทธิพลต่ออนาคตของเด็ก และในขณะ

เดียวกันก็กระทบกับสภาพค่าใช้จ่ายของครอบครัวด้วย 

สิ่งสาคัญในการเลือกโรงเรียนให้ลูก ศิริรัตน์แนะนาให้ดู

ความสามารถในการแบกภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

เป็นหลัก เพราะถึงแม้หากเลือกโรงเรียนในฝันให้ลูกได้ 

แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายค่าเทอมให้ไหวจะส่งผลกระทบ 

ต่อความต่อเนื่องเรื่องการเรียนของลูก และยังส่ง 

ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหาก 

มีปัญหาเรื่องเงิน 
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ส่วนใหญ่หากส่งให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วไป

แผนการเรียนปกติ ค่าเทอมต่อปีจะอยู่ที่ 50,000 - 

100,000 บาท แต่ถ้าหากให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติ

จะขึ้นไปถึงหลักล้านต่อปี อย่าลืมว่าการเลือกโรงเรียน

จะส่งผลกระทบต่อเนื่องให้มีค่าใช้จ่ายคงที่ไปอีกอย่าง

น้อย 12 ปี ทั้งนี้อย่าลืมเผื่อค่าเรียนพิเศษและ 

ค่าสังคมให้ลูกด้วย

• ช่วงอุดมศึกษาขึ้นไป 
ช่วงนี้สาหรับหลายๆ ครอบครัว (รวมถึงครอบครัว

ของศิริรัตน์) เป็นโค้งสุดท้ายในการเลี้ยงดู พ่อแม่ทุกคน

น่าจะอยากให้ลูกมีสัมมาอาชีพที่ดี อย่างน้อยเมื่อเรียน

จบก็สามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ และจากการนั่งคุย

สอบถามพ่อแม่เด็กๆ มัธยมปลายสมัยนี้ โอกาสการ

สอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย นอกจากความสามารถ

ของลูกแล้ว เงินย่อมมีผลด้วย ยิ่งมีเงินมาก ยิ่งเปิด

โอกาสให้ลูกได้สมัครสอบตรงได้หลายแห่ง หลายครั้ง 

เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สอบ หากสอบผ่านแล้วค่อย 

นามาเลือกสิ่งที่อยากได้ที่สุดอีกที 

ในกรณีที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลได้ 

ค่าเทอมอยู่ที่ปีละประมาณ 50,000 บาท หากเรียน

มหาวิทยาลัยเอกชนหรือรัฐบาลภาคอินเตอร์ ก็ควร

เตรียมเงินไว้มากกว่าภาคปกติอย่างน้อย 2 เท่า

อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถคานวณจานวนเงิน 

ที่ต้องใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหนึ่งคนได้อย่างแน่ชัด เพราะ

มาตรฐานการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวแตกต่างกัน 

รวมถึงเส้นทางเดินชีวิตที่พ่อแม่หรือลูกเลือกย่อม 

แตกต่างกัน แต่วิธีที่สามารถทาได้เบื้องต้น คือ ลอง

จินตนาการดูว่าถ้ามีลูกหนึ่งคน ในแต่ละช่วงวัยทั้ง 

ห้าช่วงจะเลี้ยงลูกแบบไหน แล้วลองหาข้อมูลดูว่าต้อง

ใช้เงินเท่าไหร่ ก็จะสามารถคานวณได้ว่าต้องเป็นเงิน 

เท่าไหร่ 

ศิริรัตน์วางแผนไว้ว่าจะเลี้ยงลูกเอง 3 ปีแรก 

มีพี่เลี้ยงเด็กช่วย 1 คน ใช้นมแม่เลี้ยงขวบปีแรก 

ใช้ผ้าอ้อมสาเร็จรูปและอุปกรณ์เลี้ยงเด็กอ่อนอย่างดี 

แล้วส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลการศึกษาทางเลือก ประถม

โรงเรียนเอกชนการศึกษาทางเลือก ต่อด้วยมัธยม

โรงเรียนเอกชนทั่วไป ช่วงมัธยมปลายส่งเข้าโครงการ

หากส่งให้ลูกเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วไป 
แผนการเรียนปกติค่าเทอมต่อปีจะอยู่ที่ 
50,000 - 100,000 บาท แต่ถ้าหากให้ลูก
เรียนโรงเรียนนานาชาติจะขึ้นไปถึง
หลักล้านต่อปี”
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เด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศหนึ่งปี แล้วจึงเข้า

มหาวิทยาลัยรัฐบาลภาคอินเตอร์ 

เมื่อรวมค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูในตัวอย่างดังกล่าวและ

ค่าเรียนพิเศษต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุ ผลปรากฏว่า ศิริรัตน์

ใช้เงินเลี้ยงลูกหนึ่งคนอยู่ที่ประมาณ 8,800,000 บาท 

ไม่รวมเงินเฟ้อ

 

 
“สุดๆ ไปเลย” วลีเด็ดที่แม่หญิงการะเกดชอบใช้

ในเรื่องบุพเพสันนิวาส คงจะเป็นวลีที่เหมาะที่สุดกับ

วงการแพทย์ในยุคปัจจุบัน ที่ทาให้คุณแม่ของเราเป็น 

Super Mom สาวสองพันปีที่จะได้อยู่กับพวกเรานาน

สุดๆ ไปเลย 

การจะใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขแบบมี

คุณภาพ มีเงินใช้จ่ายวันละ 1,000 บาท หรือเดือนละ 

30,000 บาท อาจพอจะเป็นไปได้ในโลกปัจจุบัน แต่หาก

หากเป็นคนหนึ่งที่ต้องดูแล
ทั้งคุณแม่และคุณลูกแล้ว 
จงอย่าลืมเก็บเงินส�าหรับเกษียณ
ให้กับตัวคุณเองด้วย”

ไม่ใช่ Super Save 

แต่เป็น Super Plan
ต้องอยู่โดยพึ่งพา “หมอ” แล้วล่ะก็ ไม่อยากคิดถึง

ตัวเลขค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเลยทีเดียว 

ขณะที่ “การศึกษาของลูก” ก็เป็นสิ่งจาเป็นมาก

ด้วยเช่นกัน ดังนั้น หากเป็นคนหนึ่งที่ต้องดูแลทั้ง 

คุณแม่และคุณลูกแล้ว จงอย่าลืมเก็บเงินสาหรับเกษียณ

ให้กับตัวคุณเองด้วย

ทีนี้มาดูว่าการทา Super Plan สาหรับครอบครัว

จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 
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   เป้าหมาย ระยะเวลา จ�านวนเงินที่  ผลตอบแทน สัดส่วนการลงทุน
 ออม/ลงทุน ต้องการ (บาท) ที่คาดหวัง (ต่อเดือน)

เงินส�าหรับใช้จ่ายของคุณแม่ 30 ปี 30,000 3% • กองทุนตลาดเงิน   
  ต่อเดือน   7,000 บาท

    • กองทุนตราสารหนี้  
     14,000 บาท

    • กองทุนตราสารทุน  
     9,000 บาท

เงินส�าหรับการศึกษาปริญญาโท 8 ปี 4,000,000 5% • กองทุนตราสารหนี้
ของคุณลูก     17,500 บาท

    • กองทุนตราสารทุน  
     17,500 บาท

เงินส�าหรับเกษียณของตัวเอง 20 ปี 20,000,000 7% • กองทุนตราสารหนี้  
     3,840 บาท

    • กองทุนตราสารทุน  
     26,880 บาท

    • กองทนุอสงัหาฯ/ทองค�า  
     7,680 บาท
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อรพรรณ บัวประชุม CFP® สมาคมนักวางแผน

การเงินไทย กล่าวว่าสาหรับเงินใช้จ่ายของคุณแม่ 

หากคุณแม่มีเงินเก็บเป็นเงินก้อน สามารถนาไปลงทุน

ในกองทุนที่มีหุ้นผสมอยู่ไม่เกิน 30% เพื่อให้เงิน 

มีโอกาสงอกเงยเติบโตได้ทันเงินเฟ้อ 

“ในกรณีที่ต้องการลงทุนในแต่ละเดือน สามารถ

แบ่งสัดส่วนการลงทุนโดยให้มีเงินส่วนหนึ่งเป็นเงิน

หมุนเวียนสาหรับใช้จ่าย และส่วนที่เหลือนาไปลงทุน

เพื่อให้เงินมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น”

ในส่วนของเงินสาหรับการศึกษาปริญญาโทของ

คุณลูก หากต้องการส่งไปเรียนต่อต่างประเทศ มีระยะ

เวลาลงทุน 8 ปีขึ้นไป สามารถนาเงินไปลงทุนโดย 

แบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประมาณ 50% 

เพื่อให้เงินมีโอกาสเติบโตประมาณ 5% ต่อปี

ส่วนสุดท้ายที่เป็นส่วนสาคัญและไม่ควรลืม คือ 

เงินสาหรับเกษียณของตัวเองซึ่งต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ 

หากต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 30,000 บาท 

เป็นเวลา 30 ปี จะต้องลงทุนตั้งแต่ตอนนี้เป็นเวลา 20 ปี 

“โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนที่เน้นลงทุนใน

ตราสารทุน 70% อสังหาริมทรัพย์/ทองคา 20% และ

ตราสารหนี้ 10% เฉลี่ยผลตอบแทนประมาณ 7% 

ต่อปี เมื่อได้เงินก้อนแล้ว ก็ต้องนาไปลงทุนต่อให้ได้ 

ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 3% (ไม่น้อยกว่าเงินเฟ้อ) 

เพื่อไม่ให้เงินด้อยค่าลงในอนาคต” อรพรรณอธิบาย

Super Plan นี้ นอกจากแผนทางการเงินของ

ครอบครัวแล้ว ยังต้องมีเงินสารองเผื่อฉุกเฉินของ

ครอบครัว การดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัว 

ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ Super Plan เพราะหากสุขภาพ

ไม่แข็งแรงแล้ว แผนต่างๆ อาจต้องสะดุดลงได้ ดังนั้น 

เพื่อเป็นการปิดภาระด้านสุขภาพ การทาประกันสุขภาพ

ให้กับตัวเองและครอบครัวก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรให้

ความสาคัญ

“ถ้าหากคุณเป็นพนักงานกินเงินเดือนและ 

มีสวัสดิการจากบริษัท นั่นคือ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ 

ก็สามารถใส่เงินสะสมส่วนของตัวเองเต็มที่ คือ 15% 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันบริษัทอาจจะส่งเงินสมทบน้อยกว่า

เพื่อเป็นการปิดภาระด้านสุขภาพ การท�าประกันสุขภาพให้กับตัวเอง
และครอบครัวก็ควรให้ความส�าคัญ”
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ก็ตาม เพราะในอนาคตเงินส่วนนี้ก็จะเป็นเงินสาหรับ

แผนเกษียณได้ นอกจากนี้ อย่าลืมดูนโยบายที่ลงทุน

ด้วยว่ามีนโยบายอย่างไร เพราะหากไม่มีเวลาติดตาม

การลงทุน การเลือกนโยบายลงทุนระยะยาว ควรมี 

การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากหน่อย เพราะหากมีแต่

การลงทุนในตราสารหนี้ในระยะยาวอาจทาให้เงินสะสม

เติบโตน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อ ทาให้ค่าของเงินด้อยค่า 

สู้กับเงินเฟ้อไม่ได้” อรพรรณกล่าว

การจะเป็น Super Mom ที่ดีให้กับครอบครัว  

ไม่ว่าจะกับคุณแม่ คุณลูก และตัวเอง นอกจากการ 

เก็บออม (Super Save) แล้วยังต้องมีการวางแผนที่ดี 

(Super Plan) ด้วย ที่สาคัญต้องลงมือทาทันทีและทา

อย่างสม่าเสมอ โดยอาจใช้กลยุทธ์ DCA (Dollar Cost 

Average) มาเป็นตัวช่วย ซ้ายังต้องมีการปรับเปลี่ยน

แผนการลงทุนในเวลาที่เหมาะสม 

เพราะเมื่ออายุมากขึ้น การยอมรับความเสี่ยงย่อม

ลดลง การปรับเปลี่ยนการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม จะช่วยให้การลงทุนสาเร็จ

ตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้ 

“รู้อย่างนี้แล้ว รีบลงมือทา เดี๋ยวจะไม่ทันการ” 

อรพรรณบอก

การจะเป็น Super Mom ที่ดี
ให้กับครอบครัวไม่ว่าจะกับคุณแม่ 
คุณลูก และตัวเอง นอกจาก
การเก็บออม (Super Save) แล้วยังต้อง
มีการวางแผนที่ดี (Super Plan) ด้วย”
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สร้างเกราะป้องกันครอบครัว 

ด้วยประกันชีวิต
ในปัจจุบันเรื่องการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกๆ คนต้องให้ความสาคัญเพราะเงินทาให้สามารถใช้ชีวิต 

ในแบบที่ต้องการได้ ดังนั้น จึงต้องหันมาสนใจเรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อให้มีเงินเพียงพอสาหรับ 

ทุกช่วงเวลาของชีวิต ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะโสดหรือมีครอบครัวก็ควรต้องเริ่มวางแผนการเงินให้เร็วที่สุด 

โดยอาจวางแผนตามหลักของ ปิรามิดวางแผนการเงิน (Financial Planning Pyramid) ซึ่งเป็นแนวทาง

ตามหลักสากล
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สุรกิจ พิทักษ์ภากร CFP® สมาคมนักวางแผนการเงินไทย อธิบายว่าต้องเริ่มวางแผนจาก 

ฐานล่างก่อนนั่นคือการสร้างวินัยการเงิน โดยให้สารวจว่ามีการบริหารรายรับ-รายจ่ายดีพอหรือไม่ มีเงิน

เหลือสารองอย่างน้อย 3 - 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนหรือยัง 

“ถ้าดีแล้วค่อยมาจัดการเรื่องความเสี่ยงทั้งเรื่องชีวิตและทรัพย์สิน โดยเรื่องที่อาจสร้างความเสียหาย

รุนแรงได้นั้น ควรต้องโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันรับผิดชอบไป จากนั้นก็เป็นการออมเพื่อเป้าหมาย

สาคัญในอนาคต เช่น การเกษียณอายุหรือการเก็บเงินให้ลูกเรียน ซึ่งต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และ 

ถ้ามีเงินเหลือก็ค่อยเอาไปลงทุนตามแผนที่เราต้องการ จนวันนึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นก็ต้องมาวางแผน 

ส่งมอบสินทรัพย์ให้กับทายาทต่อไป” สุรกิจ เล่า 

คาอธิบายดังกล่าว คือบทสรุปขั้นตอนของการวางแผนการเงินของทุกๆ คน แต่สาหรับคนที่มี

ครอบครัวแล้ว สิ่งที่ทุกครอบครัวต้องตระหนักและให้ความสาคัญเป็นอย่างมากก็คือ ขั้นตอนของการจัดการ

ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประกันชีวิต เพราะชีวิตครอบครัวจะมีภาระที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เช่น ค่ากินอยู่ ค่าเสื้อผ้า ค่าน้าค่าไฟ และ

หลายๆ ครอบครัวยังมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการผ่อนหนี้สิน เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถอีกด้วย 

“หากหัวหน้าครอบครัวยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสามารถในการทางานหารายได้เพื่อมาดูแลภาระ 

ในครอบครัวได้ แต่ถ้าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับหัวหน้าครอบครัวจนทาให้ต้องเสียชีวิตหรือพิการ

ทุพพลภาพถาวร รายได้ที่เคยเข้ามาทุกเดือนๆ คงต้องหยุดลง แล้วแบบนี้รายจ่ายที่ยังต้องมีต่อไป ใครจะ

รับผิดชอบ และหากไม่ได้เตรียมการไว้อย่างดีพอก็น่าจะทาให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตอย่าง

ฉับพลันทันทีแน่นอน เช่น ลูกอาจต้องย้ายโรงเรียนเพราะจ่ายค่าเทอมไม่ไหว หรืออาจจะต้องขายบ้าน 

ขายรถเพื่อลดภาระการผ่อนก็เป็นได้” สุรกิจบอก

ดังนั้น เพื่อให้คนที่มีครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้น จึงควรต้องวางแผนเรื่อง 

การประกันชีวิตให้ดี โดยต้องมีทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับเรื่องไม่คาดฝัน 
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ในอนาคตได้ โดยอาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ภาระคงค้างที่มีในปัจจุบัน เช่น หนี้สินบ้าน หนี้สินรถ หนี้สินอื่นๆ เป็นต้น ว่าขณะนี้ยังมีค้างอยู่ 

  เท่าไหร่ 

2. เป้าหมายการเงินที่สาคัญหากต้องจากไปก่อน ได้แก่ ค่าเล่าเรียนลูกที่ยังค้าง หรือ ค่าจัดงานศพ  

  เป็นต้น 

3. ภาระของครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ เงินที่ให้ครอบครัวเป็นประจา เช่น ให้เงินครอบครัว 

  เพื่อใช้จ่ายภายในบ้านเดือนละ 20,000 บาท

4. สิ่งที่เตรียมไว้แล้วในขณะนี้ ได้แก่ เงินในธนาคาร หลักทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น กองทุน รวมไปถึง 

  มีทุนประกันชีวิตเดิมเท่าไหร่

ซึ่งจะลองยกตัวอย่างการคานวณทุนประกันชีวิตที่เหมาะสม ได้ดังนี้ 

1. มีหนี้รถ หนี้บ้าน รวมกัน 3,000,000 บาท

2. ค่าเทอมลูก ที่ยังต้องใช้ขั้นต่าอีก 5,000,000 บาท และค่าจัดงานศพ 200,000 บาท

3. หากทุกวันนี้ให้เงินครอบครัวเดือนละ 15,000 บาท ก็ควรเตรียมไว้ขั้นต่า 5 ปี เพื่อให้คนข้างหลัง 

  สามารถดารงชีวิตได้ในระหว่างที่อยู่ในช่วงปรับตัว

4. มีเงินในธนาคาร 500,000 บาท และ มีทุนประกันชีวิตเดิม 2,000,000 บาท

ประมาณการทุนประกันที่เหมาะสม ดังนี้ 

3,000,000 + 5,000,000 + 200,000 + (15,000 x 12 x 5) – 500,000 - 2,000,000 

ผลลัพธ์เท่ากับ 6,600,000 บาท 
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จากตัวอย่างแสดงว่า ถ้าวันนี้หัวหน้าครอบครัวท่านนี้มีทุนประกันเพิ่มอีก 6,600,000 บาท จะช่วย

ลดความกังวลในอนาคตลงได้บ้างว่า ถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันจริงๆ อย่างน้อยยังมีเงิน 6,600,000 บาท 

เป็นต้นทุนให้กับครอบครัวที่ยังต้องอยู่ต่อไป ให้สามารถจัดการหนี้สินทั้งหมด และยังมีเงินสารองไว้ให้

ครอบครัวได้มีเวลาปรับตัวอีก 5 ปี อีกด้วย 

“หากเข้าใจเรื่องความสาคัญของการวางแผนประกันชีวิตอย่างดีพอแล้วว่าทาไมต้องเตรียมทุน 

ประกันชีวิตให้มากพอก่อนจะสายเกินไป ขั้นต่อไปก็เพียงเลือกแบบประกันที่เหมาะกับเป้าหมายว่าจะ 

เน้นแบบคุ้มครองอย่างเดียวหรือแบบมีเงินสะสมด้วย รวมถึงมีงบประมาณการจ่ายเบี้ยประกันปีละ 

เท่าไหร่ ซึ่งควรต้องประมาณการให้เราสามารถชาระเบี้ยประกันได้ในระยะยาวด้วย ไม่ใช่เบี้ยสูงเกินไป

จนตึงจ่ายไม่ไหว” สุรกิจอธิบาย

ดังนั้น จากข้อมูลทั้งหมด จะเห็นว่าการวางแผนการประกันชีวิตนั้นมีความสาคัญและจาเป็นที่ 

ทุกครอบครัวต้องมีการวางแผนเรื่องประกันชีวิตอย่างดีพอ โดยต้องสามารถจ่ายเบี้ยได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่า 

บางครั้งทุนประกันที่ต้องการนั้นจะสูงเกินกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายได้ ก็ควรต้องเริ่มไปก่อนเท่าที่เราจะทาได้ 

แล้ววันข้างหน้าถ้าเรามีการเงินดีขึ้น ก็ค่อยกลับมาเพิ่มทุนประกันที่ต้องการในอนาคตได้ นอกจาก 

เรื่องการมีทุนประกันชีวิตที่เหมาะสมแล้ว ยังควรต้องเสริมเกราะป้องกันเพิ่มขึ้นด้วยการวางแผนประกัน

สุขภาพอีกด้วย เพราะจะช่วยให้สบายใจหากเกิดการเจ็บป่วย ว่าจะไม่กระทบกับเงินในกระเป๋าของเรา 

อีกด้วย 

“แม้จะรู้ว่าการประกันชีวิตสาคัญกับทุกชีวิตทุกครอบครัวขนาดนี้ แต่หลายคนก็ยังไม่ใส่ใจ จนอาจ

ทาให้ชีวิตครอบครัวล่มสลายก็เป็นได้ ดังนั้น ควรอย่าประมาทกับการใช้ชีวิต โดยต้องวางแผนประกันชีวิต

ตั้งแต่วันนี้จะดีที่สุด” สุรกิจทิ้งท้าย
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