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 วัสดีครับและขอต้อนรับคุณผู้อ่านทุกท่านกับวารสาร กบข. “วันใส...วัยสุข” ฉบับปฐมฤกษ์

 ของปี 2552 วารสาร กบข. ฉบับนี้ทีมงานตั้งใจทำขึ้นเพื่อที่จะเสนอเรื่องราวต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก กบข. ที่อยู่ในวัยตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป

	 จากฐานข้อมูลมีสมาชิก	 กบข.	 ที่อยู่ในกลุ่มนี้ทั้งสิ้นจำนวนประมาณ	130,000	 คน	 วารสาร	 กบข.

ฉบับนี้	ตั้งใจจะออกปีละ	1	ครั้ง	โดยส่งตรงถึงสมาชิก	กบข.	ในวัย	55	ปีขึ้นไปทุกคน	ตามฐานข้อมูลที่	

กบข.	มีอยู่และติดต่อได้	ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน	เนื่องจากการทำงานที่ผ่านมาสมาชิกกลุ่มดังกล่าวเป็น

กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษียณอายุราชการหรือไม่ก็เตรียมตัวที่จะเข้าร่วมในโครงการเกษียณอายุ 

ก่อนกำหนดซึ่งในแต่ละปีมีจำนวนนับหมื่นๆ	 คน	 ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรจะต้องได้เตรียมความพร้อมใน 

ด้านต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งด้านการเงิน	 การงาน	 ร่างกาย	 จิตใจ	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ฯลฯ	 เพื่อให ้

สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ	 เหล่านี้วางแผนที่จะใช้ชีวิตต่อจากนี้ต่อไป	 หลังจากที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว	 

รายละเอียดต่างๆ	ติดตามได้จากเน้ือหาภายในเล่ม	ฝากไว้ตรงน้ีด้วยนะครับว่าเม่ืออ่านข้อมูลต่างๆ	แล้ว

ชอบหรือไม่ชอบอย่างไร	ทาง	กบข.	ยินดีนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ส

	 ช่วง	3-4	 เดือนที่ผ่านมา	 มีกระแสข่าวต่างๆ	 ออกมาเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนของ	 กบข.	 

ในปี	2551	 ที่ติดลบ	5.12%	 นำไปซึ่งการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการตรวจสอบฯ	 ซึ่งอาจจะ

ทำให้สมาชิก	กบข.	บางท่านวิตกกังวลไปบ้าง	ซึ่งภายหลังผลการตรวจสอบออกมาเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า	

การบริหารเงินกองทุนของ	 กบข.	 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความรอบคอบ	 ตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 

ทุกประการ	 กบข.	 ขอให้สมาชิกทุกท่านอย่าได้วิตกกังวล	 และมั่นใจในการบริหารเงินกองทุน	 

ของ	 กบข.	 เพราะทีมงาน	 กบข.	 ทุกคนเชื่อมั่นว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า	 กว่า	12	 ปีที่ผ่านมา	

กบข.	มีการบริหารกองทุนตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วทุกประการ		

	 ส่วนสมาชิก	 กบข.	 ท่านใดที่จะเกษียณในปีนี้หรือที่กำลังจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ

ก่อนกำหนดก็ตาม	 หากต้องการตรวจสอบยอดเงินของตนเองที่จะได้รับจาก	 กบข.	 วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ	

สอบถามเข้ามายังศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก	กบข.	โทร.	1179	กด	6	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล

ให้	 หรือจะดำเนินการด้วยตนเองก็ได้โดย	 โทร.	1179	 กด	8	 ส่วนท่านใดที่สะดวกใช้อินเตอร์เน็ตก็

สามารถเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th	เมนู	GPF	Web	Service		

	 ท้ายนี้ทีมงาน	 กบข.	 ทุกคนขอส่งมอบความสุขจากใจถึงสมาชิก	 กบข.	 ทุกท่านที่กำลังจะเกษียณ	 

ในเรว็วนันี้ใหม้แีตค่วามสขุกายสขุใจ	อายยุนืยาว	เปน็ทีร่กันบัถอืของคนรุน่ใหม่ๆ 	ตอ่ไป	อยา่ลมืนะครบั	

อาหาร...อยา่รบัประทานอาหารทีช่อบเปน็สำคญั อารมณ.์..อยา่เอาอารมณต์นเองเปน็ทีต่ัง้ ออกกำลงักาย  

...อย่าออกกำลังกายเสมือนหนึ่งเป็นนักกีฬา อนามัย...ที่สำคัญที่สุดคือความสะอาด	 แล้ววันข้างหน้า	 

ต่อจากนี้จะเป็น	“วันใส...วัยสุข”	สำหรับสมาชิก	กบข.	ทุกๆ	คน	สวัสดีครับ...		

จีรวัฒน์ ชนะเสรีชัย 
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  มาชิก กบข. ที่ออกจากราชการไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม สิ่งที่ทุกคนจะต้องทำเหมือน  

  กันหมดทุกคน ก็คือ “การยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข.” 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการไม่ว่าจะเป็นการเกษียณปกติหรือผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ

เกษียณอายุก่อนกำหนด	(Early	Retire)	ก็ตาม	 เพราะกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในการยื่นเรื่องขอรับ	 

เงินคืนในแต่ละปี	ส่วนใหญ่แล้วสมาชิกที่เกษียณมักมีแผนในการใช้เงินออมดังกล่าวไว้ในใจเรียบร้อยแล้ว	

แต่ก็มีบางคนที่อาจจะใช้เงินก้อนนี้สานฝันให้แผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้	เช่น	อะไรที่

อยากทำแล้วไม่ได้ทำตอนทำงานก็อาจจะมาทำตอนเกษียณก็ได้	ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ก็น่าที่จะต้องใช้เงิน
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เป็นตัวช่วยแทบทั้งสิ้น	ดังนั้น	กบข.	จึงมองว่ายิ่งสมาชิก

ได้รับเงินคืนเร็วขึ้นเท่าไหร่	แผนที่ตั้งใจไว้ของใครหลายๆ

คนก็จะสำเร็จเร็วขึ้นตามไปด้วย	ดังนั้นวารสาร	กบข.	

ฉบับนี้จึงค่อนข้างที่จะเน้นให้สมาชิกที่จะเกษียณอายุ

ราชการหรือ	Early	Retire	ในปีงบประมาณใดก็ตาม	ได้มี

การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานในการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน

ให้พร้อมและถูกต้องครบถ้วนเสียแต่เนิ่นๆ

	 วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ	การติดต่อสอบถามจากส่วนราชการ

ต้นสังกัดซึ่งบางแห่งอาจจะอยู่ที่กองการเงิน	บางแห่งอาจ

จะอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่	หรือจะสอบถามไปที่ศูนย์บริการ

ข้อมูลสมาชิก	กบข.	โทร.	1179	กด	6	ก็สะดวกดี	แต่ถ้า

ใครใช้อินเตอร์เน็ตเป็นก็ยิ่งง่ายใหญ่	โดยเข้าไปที่เว็บไซต์	

กบข.	www.gpf.or.th	เมนูข้อมูลสมาชิก	ทั้งนี้เพราะว่า	 

ไม่เร็วก็ช้าท่านก็ต้องทำเอกสารต่างๆ	เหล่านี้อยู่ดี	เมื่อ	 

เข้าใจ	เอกสารครบ	ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้อง	มีเวลา	 

ในการตรวจทาน	แก้ไข	เพิ่มเติม	ก็ทำให้เกิดความพร้อม	 

และเมื่อพร้อมแล้วก็ยื่นเอกสารได้เร็ว		

 

เอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ในการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน 

	 1.	แบบฟอร์มขอรับเงินคืน	(แบบ	กบข.	รง	008/1/

2551)	ฉบับจริงเท่านั้น	

	 2.	สำเนาคำสั่งออก/ประกาศเกษียณ	พร้อมเจ้าหน้าที่

รับรองสำเนาถูกต้อง	

	 3.	ถ้าต้องการรับเงินคืนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี	ก็ต้อง

ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านและอย่าลืม

เซ็นรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องมาด้วย		

		 4.	ถ้าเลือกรับบำนาญ	ก็ส่งสำเนาใบแนบหนังสือการ	 

สั่งจ่ายบำนาญของท่านมาด้วย	ที่สำคัญเอกสารดังกล่าวนี้	

เจ้าหน้าที่หน่วยงานเป็นผู้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง	

ข้อควรระวัง !  

	 1.	การรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องเป็น	

ลายเซ็นจริงเท่านั้น	

	 2.	การแก้ไขข้อความในเอกสาร	ให้ขีดฆ่า

และลงนามทุกจุดที่มีการแก้ไข

	 3.	ควรใชห้มึกสีน้ำเงินในการเซ็นเอกสาร	

	 4.	อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท	์เพื่อ	

ความสะดวกในการติดต่อ		

 

สิ่งที่ควรรู ้

	 1.	หากเตรียมเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว	

สมาชิกสามารถยื่นได้ที่	ส่วนราชการต้นสังกัดของ

ตนเอง	โดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่	1	ตุลาคม	

	 2.	กบข.	จะรับเอกสารหลักฐานยื่นเรื่องขอรับเงินคืน

ของสมาชิกที่เกษียณและ	Early	Retire	ตั้งแต่วันที่

1ตุลาคมเป็นต้นไปเท่านั้น  

	 3.	สมาชิกจะได้รับเงินคืนภายใน	7	วันทำการ	

หลังจาก	กบข.	ได้รับเอกสารฉบับถูกต้องครบถ้วน

ของสมาชิก

	 4.	สมาชิกจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าต่อหน่วย	

ณวันที่กบข.จ่ายเงินคืนให้กับสมาชิก  

	 5.	เงินก้อนที่ได้รับจากกบข.ทั้งจำนวน	สมาชิก	

จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี	ไม่ต้องนำไปรวมกับ	

รายได้เพื่อจ่ายภาษีเงินได้ในปีภาษีนั้นๆ		

	 6.	หลังจากที่ส่วนราชการต้นสังกัดยื่นเรื่องขอรับเงิน	

มายัง	กบข.	เรียบร้อยแล้ว	สมาชิกสามารถติดตาม

สถานะการจ่ายเงินคืนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก

โทร.1179กด6

	 7.	หลังการจ่ายเงินคืน	กบข.	จะแจ้งให้สมาชิกทราบ

ทางจดหมายและ	sms	(เฉพาะผู้ที่แจ้งหมายเลข	

โทรศัพท์มือถือไว้กับกองทุน)	
 

สะดวก รวดเร็ว ทำได้ด้วยตนเอง ใช้บริการ “กรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืน” ผ่าน www.gpf.or.th  

	 ปัจจุบัน	กบข.	ได้เพิ่มเมนูกรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์สมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปคีย์ข้อมูล	 

ลงในแบบฟอร์มขอรับเงินคืนแทนการเขียนด้วยลายมือ	ผ่านทางเว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th	ได้	ระบบจะมี	

การตรวจทานความถูกต้องในเบื้องต้น	หากท่านกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์	ระบบจะมีการแจ้งเตือน	หลังจากนั้น	

ท่านก็สามารถสั่งพิมพ์แบบฟอร์มฉบับดังกล่าว	เพื่อลงนามและส่งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานดำเนินการในส่วน	

ที่เกี่ยวข้องต่อไป	 		
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ขั้นตอน ขอรับเงิน 

สมาชิก / ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน 

ได้รับเงินตามวิธีที่ระบุในแบบขอรับเงิน	

ส่งสำเนาเอกสาร	

ไปยังสมาชิก	/	

ทายาทเพื่อ	

รับทราบ	

7	วัน	

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

จ่ายเงินโดยเช็ค	/	ธนาณัติ	/	โอนเงิน	

ส่วนราชการต้นสังกัด 

ตรวจสอบสิทธิและเอกสารหลักฐานต่างๆ	

กบข. 

เอกสารหลักฐานต่างๆ	ถูกต้องครบถ้วน	
กรณีรับ	

บำนาญ	

ไม่ถูกต้อง	

ส่วนราชการต้นสังกัด 

แจ้งข้อมูลและเหตุการณ์สิ้นสุดสมาชิกภาพ	

ของสมาชิกมายัง	กบข.	และแจ้งสมาชิก	/	

ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินยื่นแบบขอรับเงิน	

สมาชิก / ทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน 

ยื่นแบบขอรับเงินและหลักฐานต่างๆ	

15	วัน	

30	วัน	

กรมบัญชีกลาง 

ตรวจสอบข้อมูลสำหรับ	

คำนวณเงินประเดิม	

5
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       เงินเก็บ-เก็บเงิน

เลือกวิธีรับเงินเลือกแนวทาง
บริหารเงินหลังเกษียณ	 	
 

  ลังจากที่ทำงานมาอย่างหนักทั้งชีวิต  

  เก็บหอมรอมริบเงินมาได้ก้อนหนึ่ง 

การรู้จักใช้เงินที่ออมมาเพื่อหาความสุข

หลังเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ต้อง

อย่าลืมว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ 

ทำให้คนเราอายุยืนต่อไปอีกหลายปี 

หลังเกษียณ ดังนั้นในเมื่อไม่มีใครรู้ว่า

อนาคตจะอยู่ต่อไปอีกกี่ปี การรู้จัก

วางแผนและเตรียมบริหารจัดการเงิน 

หลังเกษียณไว้ล่วงหน้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ที่แต่ละคนจะต้องคิดหาวิธีการกันไว้  

ห
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	 สำหรับเงินก้อนที่ได้รับจาก	กบข.	ถือเป็นเงินก้อนที่เก็บหอมรอมริบมาตลอดการทำงานเช่นเดียวกัน	ใน

อดีตสมาชิกจะได้รับคืนจาก	กบข.	เป็นก้อนในครั้งเดียวหลังจากสิ้นสุดสมาชิกภาพ	แต่เนื่องจากอาจมีสมาชิก

บางคนเมื่อขอรับเงินคืนออกไปแล้วไม่สามารถบริหารจัดการเงินของตนเองได้	ทำให้เงินจำนวนดังกล่าว	

อาจหมดในระยะเวลาอันรวดเร็ว	ส่งผลให้ชีวิตที่เหลืออยู่ดำเนินต่อไปด้วยความยากลำบาก	ปัจจุบัน	กบข.	

จึงได้มีทางเลือกในการขอรับเงินคืนให้กับสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพหลายวิธีมากขึ้น	เพื่อบริหารจัดการเงิน

ให้กับสมาชิกให้ได้มีเงินออมไว้ใช้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ	ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด	5	วิธีดังนี้	 

 » วิธีที่ 1	สมาชิกสามารถขอรับเงินคืนทั้งหมดได้ตามแบบวิธีการเดิม	

 » วิธีที่ 2 สมาชิกสามารถแจ้งขอให้	กบข.	โอนเงินที่มีสิทธิได้รับคืนไปยังบัญชีของสมาชิกที่มีอยู่กับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	หรือกองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกจากงานหรือการชราภาพได้		

 » วิธีที่ 3	ถ้าสมาชิกยังไม่มีแผนการใช้เงิน	สามารถเลือกขอฝากเงินที่มีสิทธิได้รับคืนทั้งหมดไว้กับ	

กบข.	เพื่อให้	กบข.	บริหารจัดการต่อได้	

 » วิธีที่ 4	สมาชิกอาจเลือกขอทยอยรับเงินคืนได้	โดย	กบข.	จะจ่ายคืนให้เป็นงวด	งวดละเท่าๆ	กัน		

 » วิธีที่ 5 สมาชิกสามารถเลือกได้ว่าจะขอรับเงินบางส่วนออกไปก่อน	และส่วนที่เหลือจะทยอยขอรับ

เป็นงวดๆ	

	 สมาชิกที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ	หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด	ที่มีความประสงค์

จะเลือกวิธีการขอรับเงินตามวิธีข้างต้น	สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดของตนเอง	โดยมี

เงื่อนไขสำคัญว่า	ณ	วันที่ยื่นแจ้งความประสงค์	สมาชิกจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนไม่ต่ำกว่า

35,000บาท และถ้าทยอยขอรับเป็นงวด	เงินที่ขอรับในแต่ละงวดจะต้องไม่ต่ำกว่างวดละ3,000บาท

ซึ่งหากแจ้งความประสงค์แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกก็ไม่ต้องกังวล	สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปีละ	

1	ครั้ง	รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ	สมาชิกศึกษาได้จากเว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th	หรือศูนย์บริการ	

ข้อมูลสมาชิก	กบข.	โทร.	1179	กด	6		

 ประการสำคัญก่อนที่จะทำการเลือกวิธีการขอรับเงินคืนวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้น	สมาชิกควรศึกษาให้

รอบคอบโดยคำนึงถึงแผนการใช้เงินและใช้ชีวิตหลังเกษียณของตนเองเป็นหลัก	สุดท้ายต้องคำนึงไว้เสมอว่า

เงินออมที่มีอยู่ณตอนเกษียณเปรียบเสมือนเงินออมก้อนสุดท้ายในชีวิตจะคิดอ่านทำอะไรต้องระมัดระวัง

เป็นที่สุดและอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆอะไรที่ไม่มีความรู้ความสามารถจริงควรหลีกเลี่ยงดีที่สุดหรือไม่ก็ต้อง

เรียนรู้ให้ดีก่อน

เคล็ดลับ...หลังเกษียณ 

	 ฿		มองหาดอกเบี้ย
เงินฝากในอัตราท

ี่มากกว่าเสมอ	

	 ฿		ถ้าคุณปล่อยเงิน
จมก็เท่ากับคุณท

ำเงินหล่นหายไป
แล้ว	

	 ฿		การออมไม่ควร
ผัดวันประกันพรุ่ง

และต้องมีวินัยอย
่างสม่ำเสมอ	

	 ฿		หาความรู้และต
ิดตามข้อมูลข่าวส

าร	

	 ฿		บริหารจัดการส
ินทรัพย์พร้อมวาง

แผนส่งมอบต่อท
ายาท	 

 

“ระวังการใช้เงิน แต่ต้องรู้จัก 
ใช้ชีวิต...อย่าเข้มงวดกับตนเอง 
มากไปจนทำให้ไม่มีความสุข” 

�

วัน
ใส

วัยส
ุข



ปรับกาย-ปรับใจ
	     ให้พร้อมต้อนรับ 60 
  

        สุขกายวัยเกษียณ
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ปรับกาย-ปรับใจ
	     ให้พร้อมต้อนรับ 60 
  

 มื่อเข็มนาฬิกาชีวิตเดินทางมาหยุดที่ตัวเลข 60 เป็นสัญญาณเตือนให้ได้รู้ว่าความ  

 เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เดินทางมาถึงแล้ว อาจมีหลายท่านที่ยิ้มรับกับช่วงเวลาดังกล่าว 

เพราะว่าไม่ต้องทำงาน ไร้ซึ่งภาระ และได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ แต่ก็มีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย 

ที่รู้สึกว้าเหว่ เศร้า และไม่รู้ว่าต่อจากนี้ไปควรจะใช้ชีวิตอย่างไร ถึงแม้การเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกะทันหันก็ตาม แต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเช่นนั้น การปรับตัว 

ปรับใจและดำเนินชีวิตตามแนวทางอย่างถูกวิธีทั้งในเรื่องของร่างกายและจิตใจ จะช่วยให้

ชีวิตที่เหลืออยู่นั้น อาจเป็นชีวิตที่ใครหลายๆ คนอิจฉาก็เป็นได้  

 

	 เราลองมาฟัง	รศ.นพ.ปัญญาไข่มุก	นายกสมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬา	

แห่งประเทศไทย	ที่ได้ให้ข้อคิดต่างๆ	ในเรื่องการเตรียมร่างกายและจิตใจ

ก่อนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ 

 

“ปรับใจ” เรื่องสำคัญที่ต้องรีบทำก่อนเกษียณ 

	 คุณหมอกล่าวว่า	“สำหรับผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

แวดวงข้าราชการ	สิ่งที่มีผลกระทบต่อจิตใจมากที่สุดคือ	การเปลี่ยนแปลง

สถานะทางสังคมและบทบาทหน้าที่	ตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือ	ช่วงใกล้

เกษียณเป็นช่วงที่ระดับหน้าที่การงานมักจะอยู่ในตำแหน่งระดับที่มีอำนาจ	

สั่งการเรื่องบางเรื่องได้	มีผู้ใต้บังคับบัญชาค่อนข้างมาก	ผมว่าถ้าผู้ที่	

ใกล้เกษียณไม่จัดการกับความรู้สึกนี้ให้ดี	ไปยึดติดมากเกินไปก็อาจปรับใจไม่ทัน	

ซึ่งตรงนี้ถือเป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่สำหรับคนที่ใกล้เกษียณ”		

 

“ร่างกายที่แข็งแรงจะต้องเคลื่อนไหว จิตใจที่แข็งแกร่งจะต้องนิ่ง” 

	 “ความจริงแล้วร่างกายคนเราช่วงหลังอายุ	30	ปีไปแล้ว	ทุกๆ	ปีร่างกายจะมีความเสื่อมโดยค่าเฉลี่ย	

ปีละ	1%	เช่น	ถ้าคนที่อายุ	40	ปี	เลย	30	ไป	10	ปี	หมายความว่า	ร่างกายน่าจะเสื่อมไปแล้ว	10%	

เหลือคุณภาพของตับ	ไต	ของปอด	ของหัวใจดีเพียง	90%	เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเสื่อมจึงเป็น

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในผู้สูงอายุ	เช่น	ปวดข้อ	ปวดเข่า	ปวดหลัง	หลอดเลือดเสื่อม	หัวใจเสื่อม	

ถ้าไปเสื่อมตรงสมองก็จะทำให้ความจำเลอะเลือน	ดังนั้นให้ยึดหลักง่ายๆ	“ร่างกายที่แข็งแรงจะต้อง

เคลื่อนไหวจิตใจที่แข็งแกร่งจะต้องนิ่ง”	การขยับออกกำลังกายทุกระบบจะทำให้คนที่มีอายุมาก	

แข็งแรงได้	ส่วนเรื่องจิตใจ	ถ้าเราคิดโน่นคิดนี่สับสนวุ่นวายตลอดเวลา	จะทำให้จิตใจไม่มีพลังพอที่จะ

ครองตนให้สุขุม	ให้มีสติ	คิดตัดสินอะไรไม่ค่อยได้	เวลาเจอปัญหาเจอความน้อยใจจะทำให้จิตใจเรา	

ตกลง	พลอยทำให้ร่างกายเราเสียหายเจ็บป่วยไปด้วยอีก”	

 

รศ.นพ.ปัญญาไข่มุก
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“ดนตรี งานศิลปะ วิตามินสำหรับผู้สูงอายุ” 

	 สิ่งที่อยากจะเสริมสำหรับคนที่มีอายุมากแล้ว	คุณหมอบอกว่า	

“ต้องใช้สิ่งอื่นมาเสริม	เช่น	สุนทรียศาสตร์	หมายถึง	ภาพ	แสง	

สี	เสียง	งานอดิเรก	โดยใช้งานศิลปะเข้ามาช่วย	เช่น	การร้องเพลง	

การหัดวาดภาพสวยๆ	เหล่านี้เปรียบเสมือนวิตามินบำรุงผู้สูงอายุให้

มีจิตใจ	ร่างกายที่ยอมรับความเป็นจริงได้	และมีความสุขในระดับ

หนึ่ง	ปัจจุบันเราเชื่อว่าดนตรี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่แต่ละบุคคล

ชอบเป็นพิเศษ	จะสามารถช่วยกล่อมเกลาและปรับคลื่นสมอง	

ปรับระดับฮอร์โมนในร่างกาย	ปรับความเครียดต่างๆ	ให้ลดลงได้	

ปัจจุบันนอกจากการใช้ยา	ในวงการแพทย์ยังใช้ดนตรีเพื่อบำบัดโรค

บางโรค	เช่น	อัลไซเมอร์	

	 “ดังนั้นงานศิลปะน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุหาไว้เป็นงานอดิเรก	

เบื้องต้นก่อน	นอกจากนี้	หลานที่ตัวเองรัก	การที่ให้เด็กตัวเล็กๆ	มา

วิ่งเล่นล้อมรอบตัวเอง	มาสัมผัส	มาหอมแก้ม	ก็เป็นสิ่งที่จรรโลงใจ	

ถ้าไม่มีหลานก็หาสัตว์เลี้ยง	เช่น	หมา	แมวที่ตนชอบ	จะช่วยทำให้

ชีวิตมีความหมายมากขึ้นด้วย”	

	 ทั้งหมดนี้คือแนวทางหนึ่งในการเตรียมตัวต้อนรับการใช้ชีวิตใน

วัยเกษียณ	จากข้อแนะนำของ	รศ.นพ.ปัญญาไข่มุก	แต่อย่างไร

ก็ตาม	ความสุขในช่วงบั้นปลายของแต่ละบุคคล	คงไม่มีสูตรสำเร็จ	

ที่แน่นอน	ขอเพียงปรับตัว	โดยเฉพาะการปรับใจให้พร้อม	ไม่ว่าจะ

มีการเปลี่ยนแปลงอะไร	เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี	ดังที่	

คุณหมอได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายว่า		



	 “การที่จะปรับตัวปรับใจได้ดี	สำหรับตัวผมแล้วใช้หลักคำสอน	

ของท่านพุทธทาสภิกขุ	ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเอง	โดยเฉพาะช่วงที่

ใกล้เกษียณถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ	ถ้าเราสามารถจะปลงได้	

สามารถมองเห็นสัจธรรมได้	ทุกสิ่งเป็นเช่นนี้เอง	มีเกิดขึ้น	ตั้งอยู่

แล้วก็ดับไป	ไม่มีอะไรที่จะร้ายได้ตลอดไป	และก็ดีได้ตลอดไป	

มันจะสลับไปสลับมาอย่างนี้”	
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ฟัง/คิด/พูด        

นานาทัศนะ
กับชีวิตหลังเกษียณ 
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  มเตรียมเรื่องการเกษียณมาตั้งแต่ทำงานวันแรก	เพราะว่าเรา	 	

	 	 ทุกคนไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องเกษียณด้วยกันทั้งนั้น	แผนที่วางไว้

สำหรับในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าที่จะเกษียณ	ผมคิดว่าคงยังไม่เลิก

ทำงานและจะทำงานที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป	ในเบื้องต้น	

ถ้ามีหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้ามา	ผมก็คิดว่าจะเข้าไปช่วย	

ในเรื่องของงานอดิเรกก็คงปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย	เชื่อว่าน่าจะได้	

ทำอะไรหลายๆ	อย่างมากขึ้น	อาทิ	การเล่นกีฬา	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

งานศิลปะ	ผมเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้ว	คงได้ใช้เวลากับงานที่ชอบ	

เช่น	การวาดภาพ	คงได้ทำมากขึ้น	ส่วนเรื่องการเงิน	การใช้เงินคง

ต้องทำให้ละเอียดถี่ถ้วนมากกว่าเดิม	เพราะค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ	

ยังมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพรวมไปถึงเรื่องอื่นๆ							

	 “ผมอยากจะฝากถึงผู้ที่ยังไม่เกษียณหรือใกล้เกษียณว่า	‘ความ

ไม่ประมาทคือสิ่งที่ต้องอยู่ในใจของทุกคน’ เพราะฉะนั้นเราต้อง	

เตรียมใจและเตรียมตัวในการทำงานให้พร้อม	อย่าคิดว่าอีกหลายปี	

กว่าจะเกษียณ	เราต้องคิดว่าสักวันเราก็ต้องหยุดทำงาน	การเตรียม

ตัวให้พร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด	ผมมองว่า	คนไทยหลายๆ	คนไม่ได้

วางแผนระยะยาวในเรื่องนี้	ทั้งๆ	ที่ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่

สำคัญมาก	และเมื่อถึงวันที่เกษียณหรือพ้นจากการทำงานแล้ว	สิ่งที่

สำคัญก็คืออย่าคิดว่าเรากลายเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณค่า	ผมคิดว่าคนเรา

ที่ทำงานมาจนกระทั่งเกษียณ	ต้องมีประสบการณ์ในชีวิต	อย่าคิดว่า

หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว	เรายังสามารถทำประโยชน์อะไรได้

มากมาย	ซึ่งถ้ามีโอกาสอย่าปล่อยให้เลยผ่านไป	ควรทำสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศต่อไปครับ		

 

น.ท.วิศลมีสมพืช

กรมสารบรรณทหารอากาศ  

 

	 	 ลอดระยะเวลาการรับราชการไม่ว่าจะได้เงินเดือนเท่าไร	สิ่งที่	 	

	 	 ปฏิบัติมาไม่เคยขาดสำหรับชีวิตก็คือ	การออม	และอีกอย่าง	

ผมไม่ดื่มเหล้า	ไม่สูบบุหรี่	ก็ประหยัดเงินตรงนี้ไปได้เยอะ	ทำให้	

ชีวิตค่อยๆ	มั่นคงขึ้นเรื่อยๆ	และทำให้ผมมีเงินออมก้อนหนึ่งเพียงพอ	

สำหรับการวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณตามที่ได้ตั้งไจไว้	

	 “เรื่องการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ	ผมได้วางแผน

ล่วงหน้ามา	10	ปีแล้ว	คิดไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนว่ามีเงินเท่าไร	

จะทำอะไร	ตอนนี้ก็ใกล้จะเกษียณ	ผมอยู่กรุงเทพฯ	มานาน	วางแผน

ไว้ว่าอยากไปใช้ชีวิตต่างจังหวัด	อยู่กับธรรมชาติ	เพราะผมเป็นคน

 

“ความไม่ประมาท 

คือ สิ่งที่ต้องอยู่ในใจ 

ของทุกคน” 

ผ

คุณปรีชาวัชราภัย

เลขาธิการคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน

ต
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อ.สมชายสาตรา

ผอ.โรงเรียนวัดบ้านใหม่

อ.หนองแซงจ.สระบุรี

	 	 มเหลือเวลาอีก	4	ปี	จึงจะเกษียณ	ในภาพรวมผมค่อนข้าง	

	 	 ไม่กังวลอะไรมากนัก	โดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจ	เพราะ	

ที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเป็นครูมากว่า	30	ปี	ผมทำงานมาอย่างเต็มที่	ทั้ง

เพื่อเด็ก	เพื่อชุมชน	ด้วยความจริงใจมาโดยตลอด	อีกอย่างโรงเรียน

ผมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ในอ้อมอกทั้งของเด็กและผู้ใหญ่	ดังนั้นจึง

มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับชุมชน	ซึ่งเป็นความโชคดีที่ทำให้บทบาทความ

เป็นครูของผมนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน	แต่มันแผ่ขยายไปใน

วงกว้าง	ได้มีโอกาสทำงานในหลายมิติ	ทำให้รู้สึกคุ้มค่าและมีความสุข

มาก	ผมภูมิใจในความเป็นครู	เพราะครูทำหน้าที่สร้างคน	สร้างเด็ก	

สร้างประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคตข้างหน้า	เพราะฉะนั้นในอีกไม่กี่ปี	

ที่จะเกษียณ	ผมจึงเชื่อมั่นว่าผมจะเกษียณไปด้วยความอิ่มเอิบและมี

ความสุข	เพราะทุกอย่างที่ตั้งใจว่าจะทำ	ผมได้ทำไปอย่างเต็มที่	

	 “ดังนั้น	สำหรับคนที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกับผม	คืออีกไม่กี่ปีก็จะ

เกษียณ	ผมอยากฝากว่า	อะไรที่อยากทำและยังไม่ได้ทำในแง่ของ	 

การทำงาน	กข็อใหเ้ริม่ตัง้แตว่นันี	้เวลาทีเ่หลอืใส่ใหเ้ตม็ที	่แตอ่ยา่ลมืวา่	

ความตั้งใจกับความยึดติดต้องแยกให้ออก	ขออย่าให้ยึดติด	ไม่เช่นนั้น	

ก็จะทุกข์ใจ	เกษียณไปแล้วก็ไม่มีความสุขอยู่ดีครับ	

ชอบต้นไม้อยู่แล้ว	จึงซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งที่ต่างจังหวัด	คิดไว้ว่าจะทำ

เป็นรีสอร์ทส่วนตัว	เจ้านายน้อย	(ลูกๆ)	ก็เห็นด้วย	ตอนนี้ก็สร้างบ้าน	

หลังเล็กๆ	ไว้หลังหนึ่ง	ปลูกไม้หอมไทยๆ	เช่น	จันทน์กะพ้อ	ปีบ	ลำดวน	

ตรงนี้ไม่ได้หวังผลในทางการค้า	แค่ได้กลิ่นไม้หอมๆ	โชยอยู่ตลอด	

และได้ดูแลเอาใจใส่ต้นไม้เหล่านั้น	แค่นี้ผมก็มีความสุขแล้ว	ฉะนั้น	

ใครบอกว่าเกษียณแล้วมีเวลาว่างเยอะ	สำหรับผมไม่เคยกลัวเลยว่า	

เวลาจะเหลือเฟือ	เพราะไม่พอใช้แน่นอน	ยังมีอะไรให้ทำอีกมากมาย	

แค่ดูแลต้นไม้ก็หมดเวลาแล้ว	ขนาดนึกถึงผมยังรู้สึกสดชื่นเลย	

 

“ประหยัดอดออมเรื่อยมา 

เป้าหมายเพื่อใช้ชีวิตกับ 

สิ่งที่รักยามบั้นปลาย” 

“ใช้เวลาที่เหลืออยู่ 

เต็มที่กับทุกสิ่งที่ทำ”  

ผ
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1

	 	 มเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เฉยและคิดว่าร่างกายยังมีกำลังและ	 	

	 	 เรี่ยวแรงพอ	หลังเกษียณจึงหาอาชีพรองรับไว้	เพราะนอกจาก

จะมีรายได้ต่อเนื่องแล้ว	ยังถือเป็นการออกกำลังสมองไปในตัวด้วย	

คือ	หลังเกษียณผมอาจจะพักผ่อนก่อนประมาณ	2-3	เดือน	หลัง	

จากนั้นก็จะไปทำงานต่อเลย	เป็นงานด้านการทำบัญชี	เพราะปกติ	

ผมทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน	การทำบัญชีอยู่แล้ว	ก็เท่ากับว่า

เป็นการต่อยอดความรู้ไปในตัวด้วย	ดังนั้น	ผมค่อนข้างสบายใจ	

และไม่เป็นห่วง	เงินก้อนที่ได้จาก	กบข.	ผมคงไม่ได้นำไปใช้อะไร	

ตั้งใจจะฝากธนาคารต่อไป	ส่วนเงินบำนาญคิดว่าคงไม่ได้ใช้อะไร	

คงจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆ		

	 “ความจริง	ผมวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ว	ผมให้ความสำคัญ

กับการมีบ้านเป็นของตนเอง	จึงเก็บหอมรอมริบผ่อนบ้านจนตอนนี้	

ก็สบาย	หนี้สินไม่มี	เมื่อพูดถึงตรงนี้ผมก็อยากจะฝากถึงข้าราชการ	

ทุกคน	โดยเฉพาะคนได้ใช้สิทธิบ้านพักข้าราชการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	

ทำให้อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆ	ไม่คิดจะมีบ้านเป็นของตนเอง	พอ	

เกษียณก็ลำบาก	ที่สำคัญส่วนใหญ่คนที่ทำงานอยู่มักจะมีหนี้สิน	

ฉะนั้น	ก่อนเกษียณประมาณ	5-10	ปี	ควรจะรีบจัดการกับหนี้สิน	

ให้หมด	อย่าเก็บไว้เป็นภาระตอนอายุมากเลย	เพราะจะพลอย	

ทำให้ชีวิตบั้นปลายไม่มีความสุขไปด้วย	โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะ

ก้าวเข้าสู่วัยเกษียณถ้าเราไม่มีภาระก็จะไม่กังวล	และรู้สึกพร้อมที่จะ

ดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขต่อไป	เหมือนผมตอนนี ้

 

ร.ต.ต.กำธรเหลืองเช็ง

กองบังคับการตำรวจจราจร

 

ผ

“จัดการภาระหนี้สิน 

ล่วงหน้า 5 ปี เพื่อชีวิต 

ที่สุขสบายยามเกษียณ” 
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1
สุขในสิ่งที่ทำทำในสิ่งที่ถนัด

กับ7อาชีพหลังเกษียณ
 

อาจารย์ นักวิชาการ 

	 ตัวเลขอายุที่เพิ่มมากขึ้น	คงไม่สำคัญเท่ากับว่าเจ้าของร่างกายได้ผ่านร้อน

ผ่านหนาวสั่งสมประสบการณ์มามากพอสมควร	อาจเรียกได้ว่า	เป็นคลังความรู้

ชั้นดีที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อๆ	ไปได้	ส่วนใหญ่แล้วอาชีพอาจารย์

หรือนักวิชาการนั้นมักจะต่อเนื่องมาจากอาชีพเดิมที่เคยทำก่อนเกษียณ	หรือ

อาจจะเป็นความชอบส่วนตัวทำให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถ

ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาให้กับคนอื่นๆ	ได้	

 

วิทยากร นักพูด นักอบรม 

	 ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านบวกกับพรสวรรค์ในการพูด	และการ	

นำเสนอ	อาชีพวิทยากร	นักพูด	นักอบรม	น่าจะเหมาะกับผู้ที่เกษียณและมี

คุณสมบัติดังกล่าว	นอกจากจะได้ทำในสิ่งที่รัก	ได้ถ่ายทอดประสบการณ์แล้ว	

ยังถือเป็นการเปิดมุมมองและได้พบปะผู้คนมากขึ้นอีกด้วย	

 
มีบ้านมีคอนโดให้เช่า 

	 ปัจจุบันมีหลายท่านที่มีระบบการจัดการเงินอย่างดีมาตั้งแต่ครั้งทำงาน	

ดังนั้น	การซื้ออสังหาริมทรัพย์เป็นของตนเองและปล่อยเช่า	ก็ถือเป็นอีกแหล่ง

รายได้	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น	ควรพิจารณาเรื่องของทำเล	ซึ่งมีผลต่อรายได้เป็นอย่าง

มาก	รวมถึงอย่าลืมละเลยเรื่องการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ	หรืออาจหา

ลูกหลานมาช่วยดูแล	มิเช่นนั้นอาจจะปวดหัวก็เป็นได้	

 

สุขใจวัยเกษียณ        

  างครั้งการทำอะไรในสิ่งที่ตนเองรักหรือมีความถนัด นอกจากจะสร้างความสุข  

  ให้กับเราแล้ว อาจสร้างรายได้ให้กับเราโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่กำลัง

จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณในอีกไม่ช้านี้ และไม่อยากอยู่เฉยๆ หรือมีใจรักที่จะทำงานต่อ 

วารสาร กบข. ฉบับนี้ได้สรุปอาชีพหลังเกษียณที่น่าสนใจ 7 อาชีพ ซึ่งอาจจะต่อยอด 

มาจากงานที่เคยทำ ตลอดจนเป็นงานอดิเรกที่แต่ละคนชื่นชอบมาแนะนำ ดังนี้  

 

บ

15

วัน
ใส

วัยส
ุข



5
4

7

อยู่อย่างพอเพียงด้วยการทำเกษตรกรรม

	 มีคนจำนวนไม่น้อยที่โหยหาชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ	บางท่านมีที่ดิน

อยู่แล้ว	หรือสำหรับใครที่อยู่ในเมืองอาจนำเงินเก็บส่วนหนึ่งซื้อที่ดินแปลงเล็กๆ	

ที่ต่างจังหวัด	เพื่อทำการเกษตรแบบพออยู่พอกิน	ได้อยู่กับธรรมชาติ	หรือจะ

เลือกปลูกแบบเน้นเก็บกินที่เหลือค่อยขาย	เพียงแค่นี้ก็ถือเป็นความสุขเล็กๆ	

น้อยๆ	ในชีวิตยามบั้นปลายได้		

 

เปิดร้านขายของเล็กๆ น้อยๆ 

	 หลายคนไม่ชอบอยู่เฉย	อาจดัดแปลงบ้านที่อยู่ในขณะนี้เปิดเป็นร้านขาย

ของชำเล็กๆ	น้อยๆ	หรือท่านใดที่ชื่นชอบและมีพรสวรรค์เรื่องการทำอาหาร	

น้ำผลไม้	หรือขนม	อาจทำแก้เหงา	ในขณะเดียวกันก็สร้างรายได้เล็กๆ	น้อยๆ	

และยังมีโอกาสได้พบปะลูกค้าอาจทำให้กระชุ่มกระชวยได้บ้าง	

 

ศิลปิน - วาดรูป 

	 “งานศิลปะ”	ส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะปลดเกษียณ	ดังนั้นเมื่อถึงเวลา

เกษียณ	หมายความว่าได้ผ่านระยะเวลาการฝึกฝนมาพอสมควร	หรือแม้แต่	

ใครที่ยังไม่เคยทำมาก่อนแต่ชื่นชอบและรักงานศิลปะ	อาจจะเริ่มต้นทำเป็น	

งานอดิเรกก่อน	หลังจากนั้นงานอดิเรกชิ้นนี้	อาทิ	งานปั้น	ภาพวาด	ฯลฯ	

อาจสามารถสร้างเป็นอาชีพให้กับคุณได้		

  
 เหนือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะทำอาชีพใดหลังเกษียณ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ควรเลือกอาชีพ 

ที่ทำแล้วมีความสุข ประการสำคัญ เหมาะสมกับวัยและปัจจัยแวดล้อม อย่าเลือกงาน 

ที่ต้องออกแรงมากหรือโหมงานหนัก หรือแม้แต่ท่านใดไม่ต้องการยึดเป็นอาชีพ 

ทำเป็นงานอดิเรกก็ได้ สรุปง่ายๆ คือ “ทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขยามบั้นปลาย” 

 

 

6
งานฝีมือ 

	 เป็นงานที่อาศัยความเชี่ยวชาญและฝีมือเฉพาะตัว	ปัจจุบันงานลักษณะนี้

สามารถสร้างรายได้และความสุขให้กับผู้ทำได้ไม่น้อย	อีกทั้งงานฝีมือเป็นงาน	

ที่มีเสน่ห์ในตัวจึงสร้างรายได้ไม่ยาก	แต่ที่สำคัญคือ	ต้องเป็นงานที่ไม่เป็น

อุปสรรคต่อสุขภาพ	เช่น	ทำแล้วปวดหัว	ตาลาย	ปวดเมื่อย	ถ้าเป็นเช่นนั้น	

ควรหลีกเลี่ยง	

 

ที่มา:	www.bangkokbiznews.co.th

วัน
ใส

ว
ัยส

ุข

16


