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สารบัญ 

UPDATE เงินเก็บ-เก็บเงิน INTERVIEW SOCIAL’s 
RETIREMENT 

มอง 3 ดาน บาลานซชวีติ 
หลังเกษียณ 

03 07 10 12 15 

“Time And Tide Wait For No Man” เวลาและวารีไมเคยคอยใคร  

เผลอแปบเดียวงานการท่ีทำมารวม 30 – 40 ป มีอันตองปดฉากลงแลวหนอ 

จากรุนเด็กสูรุนใหญวัยทำงาน… เปล่ียนสถานภาพกาวสูวัยเกษียณอยางเต็มตัว     

เฮอ !!!!! อยากยอนวันเวลาไดจังเลย 

อยา เ พ่ิงกังวลกับความเปล่ียนแปลงคร้ังใหญที่ กำลังจะมาเ ยือนนะคะ       

เกษียณไมใชจุดจบ . . . แตเปนการเริ่มตนตางหาก วารสาร “วันใส วัยสุข”             

ฉบับนี้จะนำสมาชิกไปพบกับเกษียณใสซาบซาที่รออยู เคล็ดลับไมมีอะไรยาก         

แค “เตรียมพรอม” ใหรอบดานเทานั้นเอง เ ร่ิมที่ เ ร่ืองใกลตัว มาเตรียมการ           

“รับเงินกอน” จาก กบข. เพื่อสานฝนอยางที่ตองการกันดีกวา 7 วัน รับเงิน ทำไดจริง  

ติดตามใน “เงินจาก กบข. พรอมแลว สมาชิกพรอมไหม”  

ตอดวยทางเลือกการขอรับเงินจาก กบข. 5 แบบ ออกแบบใหสอดรับกับชีวิต 

หลังเกษียณทุกรูปแบบ พลิกที่ “เกษียณอยางเกษม….เราเลือกได” 

เตรยีมพรอมอยางม่ันใจ ลองมาฟงรุนพีเ่กษยีณทีอ่าบน้ำรอนมากอนเขาเตรยีมการ 

อยางไร ติดตามใน Interview แลวคุณจะรูวา “เตรียมพรอมอยางไรใหมีชีวิต  

เกษียณใสซาบซา”  

ปดทาย หมดยุค เกษียณเหงา เศราอยูกับบานแลว มาดูรุนใหญวัยเกษียณ    

เขาทำกิจกรรมอะไรถึงไดเพื่อนเพียบ แถมสุขภาพจิตและกายที่ดีขึ้นอยางทันตากับ    

“กวนเกษียณ... ชวนเกษม” 

ในชวงเวลาของการเปล่ียนแปลง ถาเราเปดใจและเตรียมพรอมไมวาจะเปน     

รับเงินกอน แบงเงินที่จะใช บริหารเงินใหเปน ทำกิจกรรมที่ชอบอยูเปนนิตย บริหารจิต

ใหแจมใส แคนี้ก็ “เกษียณใส... ซาบซา” กันถวนหนาแลวคะ 

พบกันใหมปหนา...สวัสดีคะ  

ศรีกัญญา ยาทิพย 

ทีมงาน 

บรรณาธิการ :  

ศรีกัญญา ยาทิพย 

กองบรรณาธิการ :  

ยุวพร นนทภาษโสภณ 

จิตติมา ทวาเรศ 

พรนภา รุงศรีพัฒนพร  

ติดตอ : 

โทรศัพท 0 2636 1000   

ตอ กอง บก. 

Email : member@gpf.or.th 

EDITOR’s NOTE 
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วันที่ 1 ตุลาคมของทุกป เปนวันแรก
สำหรับสมาชิก กบข . ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ 
สามารถเร่ิมยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. ได 
และทันทีที่ กบข. ไดรับเอกสารฉบับถูกตอง 
ครบถวนจากสมาชิก กบข. กพ็รอมจะดำเนนิการ
จายเงนิคนืใหแกสมาชิกไดภายใน 7 วนัทำการ  

ที่ผานมา มีหลายกรณีที่ กบข. ไมสามารถ 

จายเงินคืนใหกับสมาชิกภายใน 7 วันทำการได   

อาทิ สมาชิกใชแบบฟอรมผิด กรอกรายละเอียดใน      

แบบฟอรมไมครบถวน แนบเอกสารหลักฐานประกอบ

ไมครบตามหลกัเกณฑ รวมไปถึงการลงนามไมถูกตอง  

ฉะนั้นแลว สิ่งท่ีสมาชิกจะตองใหความสำคัญ

มากท่ีสุด สำหรับการย่ืนเ ร่ืองขอรับเงินคืน คือ  

การเตรียมเอกสารใหถูกตองครบถวนเสียตั้งแตเนิ่นๆ 

เพ่ือใหถึงวันยื่นเร่ืองขอรับเงินคืนสมาชิกมีความพรอม

เต็ม 100 ยื่นเอกสารมาท่ี กบข. อยางม่ันใจไรกังวล 

และนอนรอรับเงินกอนจาก กบข. ไดอยางสบายใจ 

ไมตองแกไขเอกสารกลับไปกลับมาใหวุนวายใจ  

เมื่อมาถึงตอนน้ีสมาชิกตองถามตัวเองวา...... 

พรอมแลวรึยัง? 

UPDATE 

พรอมแลว... 
สมาชิกพรอมไหม 

เงินจาก กบข. 
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เอกสารรับเงินชา.... จะโทษใคร 
  

ความผิดพลาดของเอกสารยื่นเรื่องขอรับเงิน

เปน เหตุผลสำคัญที่ทำใหสมาชิกได รับ เงินคืน     

ลาชา เนื่องจากตองสงกลับไปกลับมา ระหวาง กบข. 

กับสวนราชการตนสังกัดของสมาชิก เพื่อแกไข     

ใหถูกตอง ตัวอยางความผิดพลาดของเอกสาร      

เกิดขึ้นไดในหลายกรณี ดังนี้  

  

 ใชแบบฟอรมผิด  

  

 กรอกเอกสารไมครบถวนถูกตองทุกจุด  

  

 ลงนามไมครบถวนทุกจุดทั้งผูรับเงิน พยาน 

 และหัวหนาสวนราชการ  

  

ไมใชลายเซน็จริงในการรบัรองสำเนาถกูตอง  

  

 ขีดฆาขอความแลวไมลงนามทุกจุดท่ีมีการ 

 แกไข 

 

ในทางกลับกันถาเอกสารถูกตองครบถวน     

ใชแบบฟอรมถูกตอง ลงนามทุกจุดครบถวน รับรอง

สำเนาถูกตองดวยลายเซ็นจริงและใชหมึกสีน้ำเงิน 

รวมถึงระบุรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ ในเอกสาร 

อยางสมบูรณสมาชิกก็จะได รับ เ งินคืนภายใน         

7 วันทำการ มีเพียงเล็กนอยที่สมาชิกอาจไดรับเงินชา 

เน่ืองจากเอกสารของสมาชกิทานน้ันไมถกูตองสมบูรณ 

ฉะนั้นสำคัญที่สุดคือ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  

ใหรอบคอบกอนนำสง กบข.  

ไมรู... ใหถามผูรู 
 

การเตรียมเอกสารย่ืนเรือ่งขอรับเงนิคนืใหถกูตอง 

ไมยุงยากอะไร เพียงสอบถามผูรู หรอืศกึษารายละเอยีด 

ขั้นตอนการขอรับเงินคืนไดจากชองทางตอไปนี้  

 

• สอบถามเจาหนาที่สวนราชการตนสังกัด 

 ของตนเอง 

• สอบถามเจาหนาที่ศูนยบริการขอมูล 

 สมาชกิ กบข. โทร. 1179 กด 6  

• ศึกษารายละเอียดท่ี www.gpf.or.th      

 เมนเูกษยีณอาย ุ

 

เตรยีมเอกสารใหถกู... ออกเอกสารใหเรว็ 
 

• แบบฟอรมขอรับเงินคืน (แบบ กบข .       

 รง 008/1/2551) ฉบับจริงเทานั้น 

• สำเนาคำสั่งออก/ประกาศเกษียณพรอม 

 เจาหนาที่รับรองสำเนาถูกตอง 

• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมสมาชิก 

 รับรองสำเนาถูกตอง (กรณีเลือกโอนเงิน 

 เขาบญัชี)  

• สำเนาใบแนบหนังสือการส่ังจายบำนาญ 

 สมาชิก กบข . พรอมเจาหนาที่รับรอง 

 สำเนาถูกตอง (กรณีเลือกรับบำนาญ) 

• แบบแจงความประสงคใหกองทนุบรหิารตอ  

 หรอืขอทยอยรับเงนิ แบบ กบข. บต 001/2551  

 (กรณีระบุความประสงคในแบบขอรับเงิน  

 ขอ3 ขอฝากเงินใหกองทุนบริหารตอ    

 หรอืขอทยอยรบัเงนิ หรอืขอรบัเงนิบางสวน  

 สวนทีเ่หลือขอทยอยรับ) 

• สำเนาหนังสือแจงเรื่องราวการถึงท่ีสุด 

 ของสวนราชการตนสังกัดพรอมคำส่ัง   

 ถึงที่สุดนั้น (กรณีเลือกรับบำนาญ และ 

 การสอบสวนทางวินัยถึงที่สุด) 

UPDATE 



 

สมาชิก 

สวนราชการ 
ตนสังกัด 

กบข. 
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ขั้นตอนการปฏิบัติในการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. 

UPDATE 

 สมาชิกไดรับเงินคืนจาก กบข. 

 สมาชิกติดตอสวนราชการตนสังกัดเพื่อยื่นแบบขอรับเงิน  
 และเอกสารหลักฐานตางๆ 

 สวนราชการตรวจสอบสิทธิและใหคำแนะนำ 
 ชวยเหลือสมาชิกในการจดัทำและรวบรวมเอกสาร  
 หลกัฐานตางๆ 
 
 สวนราชการตรวจสอบเอกสารลงนามรับรอง 
 และรวบรวมสงให กบข. 

7 วัน 
ทำการ 

 กบข. ตรวจสอบเอกสารและขอมูล 
 ครบถวนถูกตอง : คำนวณเงิน 
 ตาม สิทธิและทำจายคืนสมาชิก  
 (โอนเขาบัญชี / จัดทำเช็ค /  
 สั่งจายธนาณัติ) 

ไมครบถวนถูกตอง   
สงคืนสวนราชการแกไข 

 กบข. สงจดหมายแจงผล 
 การจายเงนิคนืใหสมาชกิทราบ 

1 

2 

3 

4  กบข. รับเอกสารและขอมูล   
 ทั้งหมดของสมาชิก 
 - รับแบบขอรับเงินและเอกสาร 
  เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพแลว 
  (เกษียณ หรือ Early รับตั้งแต  
  1 ต.ค. เปนตนไป) 
 - รับขอมูลสำหรับคำนวณ 
  เงินประเดิม (ถามี) 
  จากกรมบัญชีกลาง 

5 

6 

7 
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ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนแลว ติดตามความคืบหนาไดที่นี่.... 
 

1. ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6  

2. อีเมลสอบถามมาที่ member@gpf.or.th 

3. ตรวจสอบความคืบหนาดวยตนเองผานระบบ GPF Web Service ที่ เว็บไซต กบข .  

 www.gpf.or.th 

หลากเรื่องนารู.....  
            คูการขอรับเงิน 

เงินกอน กบข. ที่รับ คิดตามมูลคา  
ตอหนวย ณ วันที่จายเงินคืน 

 

สมาชิกจะไดรับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ  

หลังจาก กบข. ไดรับเอกสารและขอมูลเงินนำสง,  

เงินประเดิม (ถามี) ถูกตองครบถวนแลว โดยเงินที่

สมาชิกไดรับจะคิดตามมูลคาตอหนวย ณ วันที่ กบข.     

จายคืนใหกับสมาชิก  

สิทธิในการเลือกรับ
บำเหน็จ / บำนาญ

เงินจากกระทรวงการคลัง เงินจาก กบข.

กรณีเลือก/มีสิทธิรับบำเหน็จ บำเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบ

และผลประโยชนของเงินทั้งหมด

กรณีเลือก/มีสิทธิรับบำนาญ บำนาญสมาชิก กบข. เงินประเดิม (ถามี) เงินชดเชย เงินสะสม

เงินสมทบ

และผลประโยชนของเงินทั้งหมด

UPDATE 

เกษยีณ/Early Retire รบัสิทธปิระโยชน 
ภาษีไปเลยแบบเต็มๆ 

 

สมาชิกที่เกษียณอายุ (อายุตัว   60 ป บริบูรณ

ขึ้นไป) และสมาชิกที่เขารวมโครงการเกษียณอายุ 

กอนกำหนด (Early Retire) เงินกอนที่ไดรับจาก 

กบข. ทั้งจำนวน จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี   

ไมตองนำไปรวมคำนวณเปนเงินไดเพื่อเสียภาษี     

ในปนั้นๆ 

เกษียณ/ Early Retire รับบำเหน็จ - บำนาญ  
สิทธิไดรับเงิน กบข. ตางกัน 
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ชีวิตเรามีทางเลือกเสมอ...  
ใครวาคนที่จะเกษียณเหมือนไมใกลฝง... 

ลองมองมุมกลับแลวจะพบวา ดีจังไมตองต่ืน 

แตเชาไปทำงาน.... อยากจะไปเที่ยวไหนไมตอง    

หวงหนาพะวงหลังกลัวงานคั่งคางเสร็จไมทัน  

แถมมีเวลาใหตวัเองและครอบครัวอกีเยอะเลย.... 

อยากจะไปอินเดียตามรอยพระพุทธเจา อยากจะไป

บรรเลงเพลงเกาเขากวนวัยเกษียณท่ีสวนสาธารณะ.... 

อยากจะไปลีลาศที่สถานตากอากาศบางปู หรือแมแต 

อยูบานเลี้ยงหลานตวันอยๆ..... ไดหมด เห็นหรือไมวา

ชีวิตหลังเกษียณยังมีเรื่องดีๆ ใหทำอีกเยอะอยูที่วา

เตรียมการมาดีแคไหนและเลือกแนวทางใดใหกับชีวิต 

เลอืกได 

“เงนิกอน” ขอรบัคนืในคราวเดยีว 
สานฝนวันเกษียณดังที่ตั้งใจ 

สมาชิกใกล เกษียณทานใดที่วางแผนไว   

เสรจ็สรรพ วาเงนิกอนทีไ่ดรบัจาก กบข. จะนำไปทำ 

อะไร 

หรือมีแผนไวในใจสำหรับการจัดการเ งิน     

ของตนเองแลว ไมวาจะแบงไปลงทุน ซื้อพันธบัตร     

1 

เงินเก็บ-เก็บเงิน 

เกษียณอยางเกษม... 

วิถีชีวิต กิจกรรม สมาชิกที่จะเกษียณสามารถ

เลือกไดดวยตนเอง ไม เวนแมแต เรื่องเงินทอง . .  

สมาชกิ กบข. ไดรบัสทิธดิีๆ  มโีอกาสด ีเลอืกมากกวาใคร 

 

ทวา โชคดีที่เปนสมาชิก กบข. เกษียณแลว   

ไดเงนิเขากระเปาถงึ 2 ทาง ทัง้ซายและขวา กระเปาซาย   

เงินบำเหน็จหรือบำนาญจากภาครัฐ กระเปาขวา     

ก็เงินจาก กบข.  

 

มากไปกวานั้น วันนี้สมาชิกที่ออกจากราชการ  

ยังสามารถเลือกแนวทางรับเงินไดถึง 5 ทางเลือก  

เพื่อสานตอชีวิตหลังเกษียณ ในรูปแบบที่ “ใช”      

ตัวคุณ 

ฝากธนาคาร ตอยอดทำธุรกจิในสิง่ทีร่กั เชน ซือ้พนัธุไม 

ทีช่ืน่ชอบมาเพาะขายรับผลตอบแทนเปนเงนิเลก็ๆ นอยๆ 

แตไดกำไรเปนความสุขที่หลอเลี้ยงหัวใจไปไดอีกนาน 

ถาเปนเชนน้ีไมตองกังวล สมาชิกสามารถขอรับเงิน

คืนทั้งจำนวน จาก กบข. เพื่อไปสานฝนวันเกษียณ

ไดอยางสบาย ซึ่งเปนวิธีขอรับเงินแบบดั้งเดิมที่    

กบข. ใชอยู เพียงกรอกเอกสารขอรับเงินคืน ทำตาม

ระเบียบวิธีและข้ันตอนแคนี้ก็ไดรับเงินกอนกลับบาน

ไปสานฝนอยางที่ตั้งใจไวแลว 
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โอน “เงินกอน” ที่ไดรับไปยัง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ
กองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค    
เพื่อการชราภาพ  

 

สมาชิกทานไหนท่ียั งมี เ รี่ ยวแรงและไฟ     

การทำงานยังครุกรุนอยู  

 

หลังเกษียณอายุราชการหรือ Early Retire 

อาจกาวจากตำแหนงหนาที่การงานจากภาครัฐ   

เขาสู เสนทางการทำงานในภาคเอกชน หากใคร

เตรียมการสำหรับชีวิตหลังเกษียณมาดี เงินที่เก็บออม

มาตลอดการทำงานกับ กบข. ก็คงยังไมรีบรอนใช  

จึงอยากเก็บไวเปนเงินกอนสุดทาย 

 

กบข. มีทางเลือกใหสมาชิกสามารถโอนเงิน    

ที่ตนเองมีสิทธิไดรับทั้งจำนวนไปยังกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพของบริษัทเอกชนที่ตนเองเขาทำงาน หรือ

กองทุนอื่นที่มีวัตถุประสงค

เพื่อการชราภาพ เพื่อเปนการ

เก็บออมเงินอยางตอเนื่อง    

จะไดใชกันอีกทีก็เมื่อถึงวัน  

ที่ สิ้ นสุ ดการทำงานอย าง    

เปนทางการ ถือเปนเงินออม

กอนสุดทายท่ีใชยามเกษียณ            

สมตามเจตนารมณของ กบข. 

อยางแทจริง 

 

ฝากให กบข. ดแูลเงนิทัง้กอน....  
เพ่ิมคาเงินออม ดีกวาเอาเงิน
ไปนอนไวในบัญชีเฉยๆ 

 

สมาชิกท านไหนพอใจในผลตอบแทนท่ี     

กบข. ลงทุนให อยากจะฝากเงินทั้งกอนให กบข. 

บริหารตอเนื่องก็ได รวมไปถึงหากคิดวาชวงเกษียณ        

ผลตอบแทนยังไมเปนที่พอใจ คิดวาอีกสักป 2 ป     

นาจะดีกวา เชน ตอนน้ีผลตอบแทนเฉล่ียตั้งแตตั้ง

กองทุนจนถึง มิ.ย. 53 ใหผลตอบแทนอยูที่ 7.12% 

หากคิดวาฝากตออีกสักระยะ ดูทาทีแลว ผลตอบแทน

อาจไดมากกวา 7% จะฝากให กบข. บริหารเงินตอ 

พอใจเมื่อไหรคอยถอนออกก็ได 

 

อีกกรณีสมาชิกที่ไมรีบรอนใชเงินบริหารจัดการ

เงินมาเปนอยางดี มีเงินเหลือพอใชในชีวิตประจำวัน

ในชวงเกษียณอยางสบายและยังไมมีแนวทางบริหาร

เงินที่แนนอนสำหรับตนเอง ครั้นจะขอรับไปทั้งกอน  

ก็กลัววาจะใจแข็งไมพอ ใชหมดเสียกอนเวลาอันควร  

 

หากเปนเชนนี้ การฝากเงินให กบข. บริหารตอ

ทั้ งจำนวนเปนอี กแนวทางที่ น าสนใจไมน อย        

เพื่อเพิ่มพูนเงินออมใหผลิดอกออกผลตอบแทน   

กลับเขาสูบัญชีทุกวันเหมือนสมัยยังเปนสมาชิก    

หากตองการใชเมื่อไหรหรือมีแผนที่ชัดเจนสามารถ  

ขอถอนเงินทั้งจำนวนนี้ออกมาใชไดเชนกัน  

 

สมาชิกที่กำลังจะเกษียณสนใจฝากเงินให 

กบข. บริหารตอ มีเงื่อนไขสำคัญวา จะตองมีเงิน    

ในบัญชีไมต่ำกวา 35,000 บาท โดยหลังจากท่ีแจง

ฝากเงินให กบข. ดูแลตอแลว กบข. จะมีการแจง    

รายละเอียดของยอดเงินใหทราบเหมือนที่เคยไดรับ  

ใบแจงยอดเงินสมาชิกเปนประจำทุกป เมื่อครั้ ง      

ยังเปนสมาชิก กบข. อยู 

 

2 3 
เงนิเกบ็-เกบ็เงนิ 
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เงนิกอนทยอยแบงรบัเปน “งวด” 
ควบคุมการใชจาย 

จะขอรับทั้งกอนก็กระไรกลัวใชหมดเสียกอน 

ครั้นจะฝากให กบข. บริหารตอทั้งหมดก็มีแผนที่ 

จะตองใชเงินเหมือนกัน  

สมาชิกทานใดที่กำลัง “ลังเล” วาควรจะเลือก

วิธีขอรับเงินแบบไหนดี อาจเลือกการขอรับเงิน      

เปนงวดๆ งวดละไมตำ่กวา 3,000 บาท ในจำนวนที่

เทาๆ กันทุกงวดจาก กบข. ก็ได มีทั้งงวดรายเดือน 

ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป เพื่อเปนอีกวีธีหนึ่ง    

ที่จะควบคุมการใชจายของตนเองใหอยูแตพอดี  

อยางเชน วางแผนหลังเกษียณอยากจะเท่ียว 

สกัปละหน ตัง้งบประมาณไวครัง้ละไมเกนิ 10,000 บาท 

ก็ขอรับ เงิน เปนรายป เพื่ อทองเที่ ยวโดยเฉพาะ        

ถือเปนโชค 2 ทาง ยิงปนนัดเดียวไดนก 2 ตัว  

เพราะจะไดควบคุมการใชจายของตนเองไปดวย  

ขณะเดียวกันสวนทีย่งัฝากไวกับ กบข. กจ็ะ

มีโอกาสสรางผลตอบแทนกลับเขาสู

บัญชีไปเ ร่ือยๆ กวาจะทยอย    

รับเงินจาก กบข. จนหมดไป  

 

รับเงินไปกอนกอนหนึ่ง . . . . . 
สานฝนวนัเกษยีณ สวนทีเ่หลอื 
ทยอยขอรับ.... หาจังหวะให
เงินทำงาน 

 

สมาชิกทานใดที่ เตรียมแผนไวแลววาหลัง

เกษียณจะทำอะไร อยางเชน ออกไปเปดรานขาย 

ของชำเล็กๆ ที่บาน เพื่อสานฝนอยางที่ตั้งใจไว      

ซึ่งอาจจะตองใชทุนรอนสักกอนหนึ่ง  

 

ถาเปนเชนน้ี ลองคิดคำนวณเงินกอนที่ตองใช

และตัดสินใจใหดีอาจเลือกวิธีการขอรับเงินกอนหนึ่ง

จาก กบข. เพื่อไปทำทุนสวนที่เหลือขอทยอยรับ  

เปนงวดตามเงื่อนไข งวดละเทาๆ กัน รายเดือน      

3 เดือน  6 เดือน หรือ 1 ป  

 

วิธีขอรับเงินแบบน้ีไดประโยชนหลายทาง    

ไมนอยไปกวาแบบอื่นเหมือนกัน ไมวาจะควบคุม    

งบประมาณการสรางรานคาไมใหบานปลาย และสราง 

โอกาสใหเงนิทำงานไปพรอมๆ กนัไดเปนผลตอบแทน 

กลับเขาสูบัญชีในทุกเดือน ก็นาสนใจไมนอย  

 

สนใจเลือกวิธีการขอรับเงินวิธีนี้ตองมี เงิน     

ในบัญชีกอนขอรับเงินคืนไมต่ำกวา 35,000 บาท  

5 4 

5 ทางเลือกในการขอรับเงิน 5 แนวทางการบริหาร เงินหลังเกษียณ 

แตละแนวทางมีขอดีที่แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับรูปแบบการใชชีวิตและแผนท่ีสมาชิกแตละทานวางไว สมาชิก    

สามารถตัดสินใจเลือกวิธีขอรับเงินในชองทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับตนเองได โดยพิจารณาจากเง่ือนไขและปจจัย               

เลือกแลว ตัดสินใจแลว เปลี่ยนไดปละ 1 ครั้ง 

สมาชิกที่สนใจสามารถอานรายละเอียดไดจากเว็บไซต กบข. www.gpf.or.th เมนูเกษียณ หรือติดตอสอบถามไดที่ 

สวนราชการตนสังกัดของตนเอง ประการสำคัญกอนตัดสินใจศึกษาขอมูลใหรอบคอบ สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่         

ฝายบริการขอมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6  “เพราะชีวิตเปนของเรา เกษียณแลวก็เลือกไดเหมือนกัน”  

 

เงนิเกบ็-เกบ็เงนิ 
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“สุชาดา โรจนฤทธิ์พิเชษฐ” อดีตสมาชิก  

กบข. สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปราม ยาเสพติด (ปปส . ) เธอเปนคนหน่ึง       

ที่ โ บกมื อลางานประจำที่ ท ำอย า ง เ ต็ มที่ ร ว ม       

หลาย 10 ป และกาวเขาสู “วัยเกษียณ” อยางมั่นใจ

ดวยความชื่นบาน เพราะเชื่อวาเสนทางขางหนา   

นับจากเกษียณยังมีกิจกรรม และเ ร่ืองราวอ่ืนๆ       

ที่นาสนใจอีกมากมาย “เกษียณ” ไมใชเพียงแค    

การยุติงานประจำแตเปนการเริ่มตนชีวิตในอีกดาน  

ที่นาสัมผัสตางหาก… 

เริ่มตนดี...ปลายทางก็ดี 
 

ชีวิตในวันเกษียณที่คอนขางพรอมในวันน้ี  

การกระทำในอดีตมีสวนสำคัญมากเลยที เดียว      

เธอบอกวา “อุปนิสัยสวนตัวพี่ เปนคนท่ีชางจด      

ชางจำ ชอบอาน ชอบฟง และต้ังแตเด็กๆ ไดเห็น   

การใชชีวิตและการเก็บออมของพอแม ทำใหนำสิ่ง   

ที่ไดพบเห็นมาปรับใชและวางแผนทางการเงินของ

ตนเองและครอบครัว พอเริ่มมีเงินเดือนจากการ

ทำงานก็ตั้งเปาหมายวา ตองใหเงินตอบแทนพอแม 

อยากมีบานหลังเล็กๆ สักหลังที่ เปนของตัวเอง   

อยากใหลูกๆ มีการศึกษาท่ีดี และเม่ืออายุ 60 ป 

ถาเปรียบชีวติคนเราเหมือนการนับเลข    

1 - 100 วัยเกษียณ ดูเหมือนวาจะเขา

ใกลเลข 100 เต็มที แตในชีวิตคนเรา  

“เกษียณไมใชจุดจบ..... แตเปนการ    

เริ่มตนตางหาก” 

INTERVIEW 

>> สุชาดา โรจน
ฤทธิ์พิเชษฐ  

 สังกัดสำนักงา
น คณะกรรมการปอง

กนัและ 

 ปราบปรามยาเ
สพติด (ปปส.) 

อยากมีชีวิตที่มีอิสระทางการเงิน มีเงินใชจายอยาง

สบายๆ ไดไปเที่ยวพักผอนหยอนใจกับครอบครัว  

และเพื่อนๆ  

 

พอเงินเดือน เดือนแรกออก ก็แบงไปเก็บออม

ตามเปาหมายตางๆ ที่ตั้งไว ใชวิธีออมเงินผาน

สหกรณออมทรัพยของที่ทำงาน ใหหักเงินเดือน   

ทุกเดือน ที่เหลือจึงเอาไวใชจายสวนตัว เมื่อมี กบข. 

ก็เก็บออมกับ กบข . มาตั้งแตตนจนเกษียณอายุ    

พอมาวันนี้พี่กลาพูดไดอยางเต็มภาคภูมิ เลยวา   

เร่ืองเงินสบายมากไมเปนปญหา เพราะเตรียมพรอม

มาตลอด นอกจากมีเงินบำนาญแลวยังมีรายไดจาก

สวนที่ใหเงินทำงานแทนดวย” 
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มองมุมกลับ....  

เม่ือสภาพแวดลอมท่ีคุนชินเปล่ียนแปลงไป 

จากวัยทำงานกาวเขาสูวัยเกษียณ คุณสุชาดาลอง

มองอีกมุม จึงไดเห็นความนารื่นรมยของชีวิต  

เธอบอกวา “หลังจากท่ีไดบอกลาชวงชีวิต  

การทำงานประจำ มาวนันีไ้ดมองในมมุกลบั เมือ่กอน 

เราตองใชชีวิตดวยความเรงรีบ ตองออกจากบาน   

ไปทำงานแตเชาตรู กลับถึงบานมืดค่ำ วันหยุด    

เปนเวลาของงานบานการพักผอน และเวลาของ

ครอบครัว เมื่อไมตองทำงาน จึงตองปรับการใชชีวิต

ประจำวันใหม แลวกพ็บวาเรามีเวลาสำหรับครอบครัว 

มากข้ึน ไดทำในส่ิงที่ชอบ เขารวมกิจกรรมท่ีสนใจ 

หาเพื่อนกลุมใหม ใสใจกับสุขภาพของตัวเอง จัดสรร

เวลาสำหรบัการออกกำลงักายอยางจรงิจงัและสมำ่เสมอ 

การท่ีมีสุขภาพกายดี มีเงินใชพอเพียง สุขภาพจิตดี  

ก็จะตามมา และคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นคะ” 

เกษียณสู “นักเขียนอิสระ” 

อีกดานหนึ่งที่จะชวยเติมเต็มชีวิตในวัยเกษียณ

ไดคือ การคนหาใหพบวาตัวเองชอบและมีความสุข

กับอะไร หรือสานฝนในสิ่งที่อยากทำ เมื่อโอกาสมา 

เวลาเหมาะอยางวัยเกษียณ ก็เริ่มตนเลยอยางที่   

คุณสุชาดาลงมือทำอยูทุกวันนี้ “พี่เรียนมาทางดาน

วารสารศาสตร เมื่อไดอาน ไดฟง ไดพบ หรือ      

ไดเห็นอะไรที่ดีๆ มีประโยชน ก็อยากจะบอกตอ   

เพื่อใหคนอื่นๆ ไดรับรูและเอาไปเปนแนวทางไดบาง 

การเกษียณจากงานประจำ จึงเปนจุดเร่ิมตนของ  

การเปนนักเขียนอิสระ ความจริงพี่เขียนบทความ 

เขียนมานานกวา 20 ปแลวเขยีนในงานทีร่บัผดิชอบอยู 

แตการเขียนบทความอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วกับการใชบตัรเครดิต 

การออม การวางแผนภาษี การวางแผนทางการเงิน 

การเตรียมตัว และการใชชีวิตหลังเกษียณเผยแพร   

ในวารสารของหนวยงานไดประมาณ 7 - 8 ป แลว 

นอกจากนี้ปจจุบันพี่ก็รับงานดานสื่อสิ่งพิมพเปน  

งานอดิเรกดวยคะ 

 

การเขียนหนังสือเปนงานท่ีพี่รักและไมเคยท้ิง 

ทุกวันน้ีไดมีโอกาสเดินทางไปทองเท่ียวในท่ีตางๆ 

กลับมาก็เขียนบันทึกเรื่องราวเอาไวอานแกเหงาและ

สงใหเพื่อนๆ นองๆ อาน แคไดจรดปลายปากกา

เขียนอะไรตอมิอะไรท่ีอยากเขียน พี่ก็รูสึกเพลิดเพลิน

และมีความสุขมากแลวคะ อีกอยางพ่ีโชคดีไดทำงาน     

เสริมอืน่ๆ มโีอกาสพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 

กับผูคน ทำใหไดเปดรับอะไรใหมตลอด ไมเหงา   

ดวยคะ” 

จากรุนพ่ีสูรุนนอง “เกษยีณ” ไมนากลวั 
ถาเตรียมตัวมาดี 

 

ทิ้งทายการสนทนาคุณสุชาดาฝากสำหรับ

สมาชิก กบข. ทุกทานที่ใกลจะเกษียณในเร็ววันนี้ 

รวมถึงผูที่กำลังจะเกษียณในอีกไมกี่ปขางหนา      

วา “ชีวิตเกษียณไมนากลัวอยางที่คิด ถาเตรียมพรอม

มาทุกดาน ทั้งสุขภาพ การเงิน กิจกรรม สิ่งสำคัญ

ควรทำทันทีที่มีรายได เพราะหากไมไดเตรียมตัวใดๆ 

ไวเลย จะลำบากเม่ือเกษียณ หรอืเตรียมการดานการเงนิ 

แตไมไดดูแลสุขภาพตัวเอง เมื่อเจ็บปวยแลวจะเปน

ภาระของครอบครัว และทายท่ีสุด มนุษย เปน      

สัตวสังคม อยางไรเสีย เราตองมีกิจกรรมทำกับเพื่อน   

กับสังคม เพื่อใหชีวิตมีความสุขสมบูรณ เคล็ดลับ    

อีกอยางคือ การทำใหตัวเองดูดีสวยสดใสอยูตลอด  

แมแตอยูในบานของตัวเอง ก็ชวยใหจิตใจเบิกบาน   

ไดไมนอยคะ”  

INTERVIEW 
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ชวนเกษม 
กวนเกษียณ… 

หมดยุค.....เกษียณเหงา เศราอยูกับบานกันแลว 

ชีวิตหลังเกษียณยังมีอะไรใหทำอีกเยอะ 

มาดู 2 รุนพี่วัยเกษียณกันดีกวาวาชีวิตหลังเกษียณเขาทำอะไรกันบาง  

นาสนใจไมนอยเชียว ตามไปดูกัน 

 

ชวนคนสูงวัยหัวใจดอทคอม…. สวนกระแส

คนวัยเดียวกันหันหนาเรียนรูคอมพิวเตอร 

 

ไมเพียงเปดโลกกวาง...... แตยังไดเพื่อน

มากมาย…..  

 

“หลังเกษียณผมไดไปทำงานเปนอาจารยพิเศษ

บรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแหง อุปกรณ

สำคัญที่ตองใชคือแผนใส มาระยะหลังคอมพิวเตอร

เริ่มเขามา ก็เริ่มมานั่งคิดวาถานำมาใชในงานสอน 

นาจะชวยเพิ่มความนาสนใจประหยัดเวลาก็จึง      

เริ่มเรียนโปรแกรม Power Point กอน  

  

>> คุณทรงพล มะลิกุล 

 อดีตรองผูวารา
ชการจังหวัดล

พบุรี 
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หลังจากเรียนแลวรูสึกวางายขึ้น สนุกมาก      

ใชเวลาแปบเดียว อีกอยางผมเรียนกับ **ชมรมท่ีสอน

คอมพิวเตอรใหกับผูสูงอายุโดยเฉพาะ ไดเจอเพ่ือน 

วัยเดียวกันมากมาย ครูที่สอนก็ใจเย็น เรียนแลว 

ติดใจครับ ก็เรียนเรื่อยมา ทั้งโปรแกรมตกแตงภาพ 

ตัดตอภาพ การใชอีเมล แชท MSN ฯลฯ ผมใชเปน

หมดนะ บางคร้ังก็รวมตัวกันไปเท่ียวตางจังหวัดใกลๆ 

เอากลองถายรูปไปดวย และนำภาพที่ถายมาตกแตง

แลวกป็ระกวดชงิรางวลักนัในชั้นเรียน สนุกสนานมาก

เลยครับไมเหงาเลย 

ทกุวันนีผ้มยงัใชอนิเตอรเน็ตเปนประจำทุกวนันะ 

แตเราไมไดติดมากจะเปนเวลา เชามา ก็จะเปดขาว 

ในเว็บไซตตางๆ เช็คขอมูลใหตามทันโลก สะดวก 

มากครับ วางๆ ก็นั่งตกแตงภาพเพลินดี 

 

ผมวายุคสมัยเปล่ียนไปแลวถึงเราจะเกษียณ

อยาใหตรงนี้มาเปนขอจำกัด การเรียนรูของคนเรา

ไมมีที่สิ้นสุด สังคมของเราก็จะกวางข้ึนดวยครับ    

ยังไงก็ถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงสำหรับผู เกษียณ     

ในยุคน้ีนะครับ “ลองดูแลวจะรูวาคอมพิวเตอร     

ไมยากอยางที่คิดครับ”  

ลองหยิบกระดาษปากกาข้ึนมาสำรวจและ    

จดความชอบ พรสวรรคหรือความใฝฝนของตัวเอง   

ที่อยากทำใหเปนจริงสักครั้งในชีวิต เชน ใครที่มี

พรสวรรคดานการทำขนมนมเนย และมีความสุข     

ทุกครั้งที่ไดทำใหลูกหลานกิน อาจเปดรานขาย   

ขนมเล็กๆ เพื่อสรางรายได ในขณะเดียวกันก็มีผูคน    

มากหนาหลายตาผานไปมาใหคลายเหงาลงไปไดบาง 

หรือจะถักโครเชต ปลูกตนไม ทำสวน เลนดนตรี    

วาดรปู ไดทัง้นัน้ บางทีการคนหาสิง่ท่ีชอบ สิง่ทีร่กัเจอ 

อาจเปรียบเหมือนโชค 2 ชั้น ที่ไดทั้งความสุข และ 

ไดรับเงินตอบแทนเล็กๆ นอยเปนของแถมเพ่ือไวใช     

ในยามเกษียณก็เปนได 

 
“ชอบอะไร อยากทำอะไร หาใหเจอ จงัหวะดีๆ  

ของชีวิตมาถึงแลว” 

TIP หาสิ่งที่ “ใช” แลวลุยให “เต็มที่” 
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วนัเกษยีณอดตีรัว้ของชาตสิขุกวาใคร ดวยการ 

ผันตัวเองเปนกัปตันทีมจักรยานประจำตำบล     

และอี กหลากหลายกิ จกรรมที่ เ ติ ม เต็ มชี วิ ต        

ยามเกษียณใหสมบูรณขึ้น  

 

“การออกกำลังกายเปนกิจวัตรหลักๆ จุดเริ่มตน

เพราะผมอยากใหภรรยามีสุขภาพแข็งแรง ทุกเชาจะ

ชวนกันปนจักรยานละแวกบาน โชคดีที่ผมเปน     

คนตางจังหวัดทัศนียภาพรอบบานยังสมบูรณ      

และสวยงามมาก มบีงึนำ้ใหญ ทุงนากวางโอบลอมบาน 

ปนกันไปปนกันมา ระยะหลังจำนวนสมาชิกเพ่ิมขึ้น  

ก็เลยจัดตั้งเปนชมรมจักรยาน และผมก็ไดรับเลือก     

ใหเปนประธานชมรม 

 

ชมรมจักรยานทุกวันนี้มีอยู เ กือบ 70 คน        

มีหลากหลายวัยตั้งแต 14 – 15 จนถึง 84 ป ทุกเชา

วันอาทิตยกับวันพุธ จะนัดหมายกันมาปนจักรยาน 

ปนไปพูดคุยกันไป บางคนปนเร็วบางคนปนชา     

ไดเพ่ือนหลายวัยมากมาย บางคนอายุ 70 เกือบ 80 ป 

ยังแข็งแรงอยูเลย บางวันปนกันเปนกวนใหญแลว     

ก็มาแวะด่ืมน้ำทานขนมท่ีบานผม ภรรยาและลูกๆ   

ก็เลี้ยงดูปูเสื่ออยางดี ไดเพื่อน ไดสุขภาพที่ดี แลวก็ได

มิตรไมตรีที่ทำใหรูสึกชื่นใจ อิ่มเอมใจ บางทีก็นัดกัน

ปนไปไกลๆก็มีบาง มีความสุขครับไมเหงา 

 

อีกเร่ืองท่ีผมใหความสำคัญคือการทองเท่ียว 

ผมและครอบครัวจะจัดสรรเวลาสำหรับการพักผอน

หยอนใจอยูเสมอใกลบางไกลบาง เราดูงบประมาณ

และความสามารถเปนหลักดวย ลาสุดเพ่ิงกลับมา 

จากประเทศลาว พาภรรยาไปทัวรเสนทางที่ผมเคย     

ไปรบเมื่อครั้งรับราชการ ไดไปพบปะพูดคุยกับผูคน      

พระภิกษุไดเห็นความเปล่ียนแปลง ความเปนไป   

ของโลก ไดเปดหู เปดตาเห็นโลกมากขึ้นครบั 

 

สุดทายคือ การแบงปนที่ทำอยางสม่ำเสมอ 

เชน การทำบุญเลี้ยงอาหารตามโรงเรียน และงานบุญ

ตางๆ ภรรยาชอบทำกับขาว มีเวลาวางเมื่อไหรก็จะ

ไปเปนประจำ การที่เราชวยใหคนอื่นอิ่มทอง เราก็ 

อิ่มเอมใจ ปลื้มใจไปดวยครับ แคนี้ก็เพียงพอแลว

สำหรับชีวิตวัยเกษียณ ที่สำคัญที่มีวันนี้ไดเพราะ

เตรียมการมาครับ 

 

ฝากถึงคนท่ีกำลังจะเกษียณใหเตรียมพรอม

กันนะครับ เราจะไดพักจริงๆ และพักอยางเปนสุข

หลังจากทีท่ำงานดวยความเหนด็เหน่ือยมาหลาย 10 ป” 

>> พ.อ. ขันติ พวงสำ
เภา 
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บาลานซชวีติหลงัเกษียณ 
มอง 3 ดาน 

ดานการเงิน 
 

วางแผนการเงิน เพื่อควบคุมรายรับรายจาย

ใหรัดกุม เงินออมท่ีเก็บมาตลอดท้ังชีวิต ถึงเวลา      

ก็ตองนำมาใชอยางคุมคา หากเผลอใชจายเหมือนกับ

ตอนที่ยังทำงานอยู ทั้งๆ ที่รายไดนอยลง ปญหา 

การเงินอาจเกิดขึ้นได  

 

ลงทุนไดแตตองมีความรูที่ดีพอ คิดจะใหเงิน

ทำงานสรางเงินตอไป เปนเรื่องดี แลววัยเกษียณ     

ก็สามารถทำได เพียงแตตองศึกษาหาความรูและ

รอบคอบใหมาก อยาลืมวาเ งินที่มีอยูหมายถึง      

การใชจายจนถึงวันสุดทายของชีวิต  

 

อยาประหยัดจนรูสึกไมมีความสุขกับชีวิต 

เดินทางสายกลางเขาไวจับจายเพื่อความสุขไดบาง 

เพียงแคไมใหเกินตัว 

 

เม่ือชีวิตเดินทางผานรอนผานหนาว     
จนวันหนึ่ งถึ ง เวลากาว เข าสู วั ย เก ษียณ     
หลายคนคงเริม่กังวลวา ไมมงีานไมมเีงินเดือน 
รางกายก็ไมคอยแข็งแรงลูกหลานจะดูแล 
หรือเปลา ทวาวัยเกษียณ ก็เปนเพียงการ

เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
หน่ึงในชีวิต และเรา 
ก็สามารถจะดำเนิน
ชีวิตในชวงบ้ันปลาย
อยางมีความสุขได
เ พี ย งป รั บ แนวคิ ด 
และวิธีปฏิบัติงายๆ 
ใน 3 ดานดวยกัน 
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ดานสุขภาพ   

 

ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ วัยสูงขึ้น รางกายที่ใช

งานมาตลอดชีวิตยอมเสื่ อมโทรมเปนธรรมดา    

ตรวจสุขภาพเปนประจำหากพบปญหาอะไรจะไดดูแล

รักษากันแตเนิ่นๆ  

 

หมัน่ออกกำลังกาย ออกกำลังกาย 

แบบเบาๆ พอใหรางกายกระชุมกระชวย 

ไมวาจะแอโรบกิ รำมวยจนี ฝกลมปราณ 

โยคะ วายน้ำ ชวยรักษาสุขภาพได 

ทั้งนั้น 

 

อยาเผลอตามใจปาก โรคภัย

หลายอยางกม็าจากความไมระมัดระวงั 

ในการทานอาหารอยางคอเลสเตอรอลสูง 

 

ดูแลความสะอาด และการแตงกาย แตงกาย

สมวัย แลดูสะอาดสะอาน ชวยใหจิตใจสดช่ืน      

แถมคนอื่นท่ีมองมาก็จะพากันชื่นชมและเปนที่ยอมรับ

ของสังคมดวย 

 

อยาซื้อยามากินเอง อายุมากข้ึนยิ่งตองดูแล

ตัวเองใหดี อาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ ก็อยาวางใจ   

คิดวาไมเปนไร เดี๋ยวก็หาย ควรไปหาหมอรักษา

วินิจฉัยโรคใหชัดเจนดีกวา 

 

ดานสังคม 
 

ปลอยวาง อยายึดติดกับหัวโขนหรือตำแหนง 

และอยากลัววาคนจะไมนับหนาถือตา เพียงแค  

แสดงความเปนมติรกับทกุคนและใหคนรักเราท่ีความดี 

เชื่อแนวาแมหลังเกษียณ ก็จะยังมีคนนึกถึงหรือแวะ

เวียนมาหากันไมขาดสาย 

 

อยาเก็บตัว ควรพบปะ

สังสรรคบาง ไมวาจะในครอบครวั

หรือกลุมเพื่อน จะไดสดชื่นมีชีวิต

ชีวา ไมรูสึกเหงาดวย  

 

อยาคดิวาตวัเองถูกตองเสมอ 

ถูกตอง... คนอายุมากอาจจะผาน

ประสบการณมากมาย แตอยาลืมวาโลกเปลี่ยนแปลง

ไปทุกวัน เด็กรุนใหมบางคนอาจมีความรูบางเร่ือง

มากกวา ฉะนั้นจึงควรเปดใจใหกวางและยึดมั่นใน

เหตุผล งดใชอารมณเด็ดขาด  

 

เปนแบบอยางที่ดี สามารถเปนที่ปรึกษาใหกับ

ลูกหลานไววางใจและกลาเขาหา 

 


