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๑ 

 

ขาราชการตํารวจควรเตรียมตัวอยางไรใหเกษียณอยางมีความสุข 

 จากการที่ผูเขียนไดรับราชการตํารวจมานานเกือบย่ีสิบปแลว และก็ไดพักอาศัยอยูใน

บานพักของทางราชการ หรือแฟลตตํารวจมาตลอด  ทําใหผูเขียนมีประสบการณและ ไดพบเห็น

การทํางานและการดําเนินชีวิตในแตละวันของขาราชการตํารวจทั้งที่เปนผูบังคับบัญชา เพ่ือน

รวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และไดพบเห็นชีวิตตํารวจหลายคน ท่ีไดรับราชการมาจนครบอายุ

และเกษียณราชการไป  และจากการที่ผูเขียนไดพักอาศัยอยูแฟลตตํารวจนั้น จึงทําใหไดพบปะ

พูดคุยกับสมาชิกครอบครัวของขาราชการตํารวจมามากพอสมควร  ซึ่งทําใหรูวาครอบครัวตํารวจ

บางครอบครัวนั้น ก็มีความพรอม มีความสุขในครอบครัวเปนอยางดี  แตก็มีหลายครอบครัวที่ไมมี

ความพรอม และไมมีความสุข และมีปญหาตางๆ มากมาย ซึ่งปญหาท่ีพบเห็นบอยมาก ก็คือ  

ปญหาเศรษฐกิจมีหนี้สิน ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เปนตน   

 จากสภาพปญหาของเพ่ือนตํารวจบางคนท่ีรับราชการตํารวจจนถึงเกษียณ  ที่ผูเขียนได

พบเห็นนั้น  บางคนเมื่อยังทํางานเปนตํารวจอยู ก็ไดรับเงินเดือน  มีบานพักอาศัย(แฟลต) ใหพัก

อาศัย ก็ทํางานรับเงินเดือนไปเดือนๆ  มีท่ีพักไมเดือดรอนอะไร กินใชเท่ียวเลน เรียกไดวาใชชีวิต

ส้ินเปลืองไปวันๆ  มีอะไรใหกู ก็กูใชเฉพาะหนา ไมไดดูแลสุขภาพ  ไมไดมีการวางแผนอนาคตแต

อยางไร  จนเมื่อเวลาผานไปถึงเวลาท่ีตองเกษียณอายุราชการ ก็ตองเกษียณไป  ทีนี้ก็มีปญหา

มากมายเขามา  หมดหนาที่หัวโขนท่ีสวมใส อํานาจ บารมี ก็หมดไป หนี้สินก็มี ที่พักอาศัยของทาง

ราชการก็ตองคืน ถูกไล จะไปพักอาศัยอยูท่ีไหนและเมื่อไมไดซื้อไว ไมไดวางแผนลวงหนาวาจะไป

พักที่ใด อายุก็มาก สุขภาพก็แย จะทําอยางไร ในที่สุดก็ตองกลับไปขออยูที่ภูมิลําเนาเดิมอาศัย

ญาติพ่ีนองอยูใหเปนภาระแกญาติๆ อยูไมนานก็เสียชีวิต  หนี้สินไมทันชําระใหหมด  คนท่ีค้ํา

ประกันเงินกูก็ตองเดือดรอนถูกไลเบี้ยไปดวย    

 จากส่ิงท่ีผูเขียนพบเห็นนี้เอง ทําใหผูเขียนอยากเขียนเพ่ือส่ือใหขาราชการตํารวจที่ยังรับ

ราชการอยูในเวลานี้  ไดหันกลับมามองตัวเองและยอมรับในความเปนจริงวา แทจริงแลวชีวิต

ขาราชการตํารวจมันก็มี เกิด แก เจ็บ ตาย  วันเวลาเดินไปเรื่อยๆ  และอาชีพรับราชการตํารวจ

คืออาชีพ อาชีพหนึ่งของอาชีพรับราชการ  และมีชวงชีวิตเวลาทํางานเพียงชวงหนึ่งเทานั้น หาก

ปลอยเวลาผานไปวันๆ หนึ่ง  โดยไมมีการวางแผนอนาคตไวลวงหนา  เมื่อทานตองเกษียณอายุไป  

ทานก็จะตองไปเปนภาระครอบครัว ภาระของสังคม  ฉะนั้นเราเหลาขาราชการตํารวจ ก็ควร

จะตองมีการวางแผนเตรียมตัวกันกอนในเวลาท่ียังรับราชการอยูจนถึงวันเกษียณ  เพ่ือใหชีวิตวัย

หลังเกษียณ มีความพรอม มีความสุข เมื่อตองเกษียณไป 

 



๒ 

 

  

 เกษียณ หมายถึง ส้ินไป (ใชเกี่ยวกับการกําหนดอายุ)  เชน เกษียณอายุราชการ 

 เกษียณอายุ ตามความหมายของ สํานักงาน ก.พ. นั้นหมายถึง การท่ีขาราชการตองพน

จากราชการตามกฎหมาย  วาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ  เปนการออกจากราชการโดยผล

ของกฎหมาย  ซึ่งปจจุบันขาราชการที่มีอายุ ครบ ๖๐ ป บริบูรณแลว จะตองพนจากราชการเมื่อ

ส้ินปงบประมาณที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ (15สํานักบริการคอมพิวเตอร15.๒๕๔๘.)  

 การเกษียณอายุการงาน หมายถึง การที่ตองหยุดทํางานท่ีเคยทําอยูเปนประจํา เพราะ

เหตุอายุครบกําหนดที่หนวยหนวยงานนั้นกําหนดไว หรือหยุดทํางานนั้นๆ เพราะรางกายไม

เหมาะสม เชน ราชการไทยกําหนดเกษียณเมื่ออายุครบ ๖๐ ป (16บรรลุ  ศิริพานิช. ๒๕๕๐ : ๓๔๐) 

 การเกษียณอายุราชการของขาราชการตํารวจซึ่งเปนเหตุการณในอนาคตที่ทุกคนตอง

พบและหนีไมพนนั้น หลายคน ก็วาดฝนถึงชีวิตในบั้นปลายชีวิตไวเปนอยางดีมีการวางแผน  แต

หลายคนก็ยังไมเคยนึกถึงเรื่องนี้เลยสักครั้ง  วาหลังเกษียณอยากใชชีวิตแบบไหน อยากทําอะไร  

โดยเฉพาะตํารวจท่ียังอยูในวัยทํางานอาจคิดวาเปนเรื่องของอนาคตอันยาวไกล เอาไวใกลๆ 

ปลายๆ จะเขาอายุ ๖๐ แลวคอยคิดก็ทัน  ซึ่งเปนความคิดท่ีผิด เพราะการเกษียณทุกคนตอง

ประสบพบเจอไมวาใครท้ังนั้น และเมื่อเกษียณแลว ทุกคนก็ยังตองใชชีวิตและใชเงินที่เหลืออยู

ทุกๆวัน ตอไป   

        การเตรียมตัวกอนเขาสูวัยเกษียณอายุ เปนการเตรียมการอยางมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหเกิด

ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณอายุ ผูที่ยอมรับการเตรียมตัวกอนเกษียณอายุ วาเปน

เหตุการณปกติที่คนในวัยทํางานทุกคนตองพบอยางหลีกเล่ียงไมได และมีการเตรียมตัวในการ

ดําเนิน ชีวิตหลังเกษียณอายุไวลวงหนา ยอมเปนผูท่ีสามารถปรับตัวปรับใจไดมากกวา และแสดง

บทบาทไดอยางเหมาะสมกวาผูที่ไมไดเตรียมตัวไวกอนเกษียณอายุ   

  การเตรียมตัวในชวงบั้นปลายของชีวิตจึงเปนเรื่องสําคัญของบุคคลเปนอยางย่ิง เพราะไม

เพียงแตจะเปนประโยชนตอตนเองแลว หากยังเปนประโยชนตอสังคมโดยรวมดวย บุคคลท่ีมีการ

เตรียมตัวกอนการเกษียณนั้นจะมีความพรอมในดานรางกาย และจิตใจ และเปนประโยชนตอ

สัมพันธภาพในครอบครัว และสังคม ของผูที่จะเกษียณและสมาชิกในครอบครัวโดยตรง กลาวคือ 

การที่ผูท่ีจะเกษียณอายุสามารถจัดการกับแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป โดยการหา

กิจกรรมอื่นทดแทนอันจะเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชนท้ังกับตนเอง และสวนรวม ไมเปน

ภาระตอกัน   



๓ 

 

 ชีวิตหลังการทํางานประจํา หรือที่พูดกันจนชินหูวา “เกษียณ” นั้น จะเปนชีวิตที่มี

ความสุขไดถามีการเตรียมตัวลวงหนาไวกอน  ตองทําความเขาใจกันกอนวา การเกษียณ เปนการ

เปล่ียนแปลงครั้งใหญครั้งหนึ่งของชีวิตมนุษย หากดูจากสถิติแลวจะเห็นวา คนสมัยใหม มีรูปแบบ

การเกษียณที่แตกตางจากคนในสมัยกอน คือ หลายคนเมื่อเกษียณแลว ยังคงหางานอื่นทําตอ 

นักจิตวิทยาจึงทําการวิจัยระหวางคน ๒ กลุม คือ คนท่ีทํางานตอหลังเกษียณ กับคนที่ไมทํางาน 

หยุดทํางานไปเลยหลังเกษียณ  พบวา คนที่ยังทํางานตอแตทํางานแบบเบา ๆ ไมไดทําเต็มเวลา

เหมือนในชวงวัยทํางาน ไมใชหยุดทํางานโดยส้ินเชิง หรือบางคนยังทําแบบเต็มเวลา แตเปล่ียน

รูปแบบการทํางาน คนกลุมนี้จะมีสุขภาพดี โดยพบวา อาการความดันโลหิตสูง เบาหวาน 

โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับปอด โรคหัวใจ โรคเสนเลือดตีบ ปญหาทางจิต โรคซึมเศรา จะมีอัตราต่ํา

กวาผูที่ไมทํางานหรือหยุดทํางานไปเลยหลังเกษียณ บุคคลท่ีกําลังเขาสูวัยเกษียณจะตองสํารวจ

ตัวเองวา อยากจะเกษียณหรือไม สุขภาพเอื้ออํานวยในการทํางานตอหรือเปลา ถาไมอยากทํางาน

เต็มเวลาอีกตอไปแลว อยากมีเวลาพักผอนใหมากกวาเดิม จะตองเตรียมตัววางแผนใหดีกอนที่จะ

เกษียณอยางไร เพราะบางคนเมื่อถึงเวลาเกษียณจริง ๆ ตั้งรับไมทัน ซึ่งกอนเกษียณเคยมีหนาที่ มี่

อํานาจบารมี มีลูกนอง เมื่อส่ิงเหลานั้นหมดไปโดยไมเตรียมตัวเตรียมใจ ทําใหมีอาการหดหู เกิด

สภาวะทางจิต เพราะชีวิตมีการเปล่ียนแปลงโดยไมไดวางแผนชีวิตเอาไวกอน ไมรูจะทําอะไรตอไป

ดี (เดลินิวส. ๒๕๕๕.) 

 การเตรียมตัวกอนวัยเกษียณ ควรมีการเตรียมลวงหนาไวบาง ไมควรปลอยชีวิตไปตามยะ

ถากรรม หรือใหความสําคัญกับปจจุบันมากจนเกินไป  ส่ิงที่ควรเตรียมไว คือการเตรียมตัว  และ

การเตรียมใจ   ซึ่งก็พอกลาวไดวาการเตรียมตัวเตรียมใจกอนการเกษียณนั้นก็คือการเตรียมความ

พรอมทั้งในดานของความสุขสบายทางรางกายและความสุขในดานจิตใจ  นั้นก็คือ ดานเศรษฐกิจ  

ดานสังคม  และดานสุขภาพ  ซึ่งสุขภาพท่ีดีก็ตองสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดีดวย 

 การเตรียมตัว หรือการเตรียมพรอมกอนการเกษียณ เพ่ือใหการใชชีวิตหลังเกษียณ อยูได

อยางมีความสุขนั้น  แยกออกไดดังนี้ คือ 

 ๑. ดานเศรษฐกิจ การเตรียมตัวในดานนี้ก็หนีไมพนในเรื่องของการแสวงหา

ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหพรอมเมื่อตองเกษียณไป เชน เกษียณไปแลวไมมีบานพักของทาง

ราชการใหพักแลว จะไปพักอาศัยอยูท่ีใด  ควรจะซื้อหรือวางแผนซื้อผอนชําระในชวงท่ียังรับ

ราชการอยูหรือไม  และกรณีของเงินใชจายหลังเกษียณ  ยังจะมีรายไดจากทางไหน มีรายจาย

ประมาณเทาไร  ควรจะมีเงินออมใชจายหรือไม  เปนตน   ซึ่งก็จะไปเกี่ยวพันกับการเตรียมตัวใน



๔ 

 

การซื้ออสังหาริมทรัพยไวกอนหรือไม ที่ไหน  ควรจะมีการออมและการคํานวณรายรับ รายจายใน

อนาคตมีจากอะไร ใชทําอะไร  หรือไม   ซึ่งนับวามีความสําคัญไมนอย   

 การวางแผนในเรื่องของที่พักอาศัย เปนเรื่องท่ีสําคญัมาก เพราะราคาที่พักอาศัย มรีาคา

สูง หากไมไดมีการวางแผนลวงหนา โดยเฉพาะขาราชการตํารวจทีไ่มมีท่ีพักของตนเองและพัก

อาศัยบานพักของทางราชการมาตลอด เมื่อถงึเวลาเกษียณก็ตองคืน ซึง่มีกําหนดไวในระเบียบ

คณะอนกุรรมการสวัสดิการอาคารบานพักสวนกลาง วาดวย หลักเกณฑและวธิีการเขาพักอาศัย

ในบานพักสวนกลาง สํานกังานตาํรวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๓  ไดกําหนดไวใน หมวดที่ ๔ ขอ ๑๙ 

วา ผูพักอาศัยจะหมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบานสวนกลาง ดวยเหตตุางๆ ดังตอไปนี้...๑๙.๒ หก

เดือนกอนครบเกษียณอายุราชการ   

 จะเห็นไดวาตามระเบียบ จะตองคืนบานพักกอนเกษียณหกเดือนเสียอีก  และเมื่อตอง

คืนบานพักหลวง และตนไมไดวางแผนซื้อหรือเชาซื้อโดยการผอนชําระไวกอนลวงหนา  เมื่อ

เกษียณแลว อาจไมมีที่พักอาศัยได ทําใหเปนภาระของสังคมรอบขาง 

 ผูเขียนขอเสนอแนะใหแกขาราชการตํารวจท่ีพักอาศัยบานพักราชการอยูในขณะนี้ 

เพ่ือใหมีบานพักอาศัยเปนของตนเองเมื่อตองเกษียณ ไดโดยไมตองเปนภาระหนักมาก คือ ให

อาศัยสวัสดิการที่ธนาคารมีใหกับขาราชการ ผอนซื้อบานในกําลังท่ีตนเองสามารถกูซื้อได และ

ระหวางที่ผอนชําระก็ปลอยใหเชา  ซึ่งคาเชาจะชวยเราผอนชําระบานไปเรื่อยๆ ประกอบกับความ

เจริญ ทําใหมูลคาอสังหาริมทรัพยก็เพ่ิมขึ้นทุกๆป หากตอไป เราไมประสงคที่จะอยู เราก็ขายได

และมีกําไร สามารถนําเงินกอนไปซื้อบานทําเลใหมท่ีเราจะอยูได เรียกงายๆ วาเราซื้อ แตรายได

จากผูเชาผอนใหเรา 

 สําหรับผูสูงอายุที่โสด เปนหมาย ไมมีบุตรหลาน หรือเปนคนท่ีมีแนวคิดสมัยใหม ที่

ตองการอิสระไมตองการเปนภาระใหแกบุตรหลานมาดูแลตอนแกนั้น ผูเขียนขอเสนอแนะ

โครงการโครงการหนึ่งท่ีดี ที่นาสนใจและเปนอีกทางเลือกหนึ่ง 1 5สําหรับผูสูงอายุในสังคมปจจุบัน 

คือเปนที่พักอาศัยของคนชราท่ีเปนลักษณะคอนโดมิเนียม  โดยมีส่ิงอํานวยความสะดวกครบทุก

อยางภายในคอนโดฯ รวมถึงแพทยและพยาบาลดวย ชื่อโครงการคือ “โครงการที่พักผูสูงอายุ 

อาคารสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย” เปนโครงการตนแบบสําหรับท่ีอยูอาศัยของผูสูงอายุ และ

ศูนยการสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอน (Research and Training Center) โดยไมได

แสวงหาผลกําไร ภายใตการดําเนินงานของสภากาชาดไทย ซึ่ง “เปนการพัฒนาโครงการเพ่ือ

ถวายแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี องคอุปนายิกาผูอํานวยการสภากาชาด

ไทย          ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมมายุ ๔๐ พรรษา และเพ่ือลดชองวางของเวลา และ
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ความแตกตางของวัย ที่เปนเหตุสําคัญทําใหเกิดการละเลยตอผูสูงอายุ ท้ังนี้ โครงการดังกลาวจะ

ชวยสงเสริมการดํารงชีวิตของผูสูงอายุใหมีสภาพรางกายและจิตใจท่ีแข็งแรง โดยไดกอสรางแลว

เสร็จไปเมื่อป ๒๕๓๙ ภายในบริเวณสถานพักฟนสวางคนิวาส สภากาชาดไทย ซึ่งประสบ

ความสําเร็จเปนอยางดี และมาในป ๒๕๕๔ นี้ ทางสภากาชาดไทย ไดเล็งเห็นวาการพัฒนา

โครงการดังกลาวเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต และสภาพจิตใจของผูสูงอายุ จึงไดตอยอดโดย

การพัฒนาโครงการสวางคนิเวศ สวนตอขยาย เพ่ือรองรับความตองการที่อยูอาศัยของผูสูงอายุที่มี

จํานวนมากขึ้น โดยใหความสําคัญในทุกการออกแบบ ตั้งแตหองชุดพักอาศัย สภาพแวดลอม และ

ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ภายในโครงการ เพ่ือใหเหมาะสมตอการใชชีวิต และสามารถ

ตอบสนองความเปนอยูและความตองการอยางแทจริง” ภายใตแนวคิดที่วา “ชีวิตอิสระ มีคุณคา 

พึงพาตนเอง” สําหรับ15คุณสมบัติของผูที่มีสิทธิพักอาศัย15ในโครงการสวางคนิเวศ นั้นตองเปนบุคคล

สัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต ๕๕ ป คาสนับสนุนสําหรับสิทธิการเขาอยูอาศัยมีอัตรา ๘๕๐,๐๐๐ 

บาท ขึ้นไป คาบํารุงรายเดือนยูนิตละ ๒,๕๐๐ บาท ตอเดือน ไมรวมคาไฟฟา ประปา และไม

สามารถสืบทอดสิทธิ์ในการพักอาศัยได ท่ีพักอาศัยจึงเปนส่ิงสําคัญและเปนปจจัยหลักตอการใช

ชีวิตยามเกษียณอายุราชการคือการไดอยูในสถานท่ีมั่นคง ปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่

จําเปนตอการใชชีวิต และโครงการดังกลาวมีการออกแบบที่เนนสภาพแวดลอมและส่ิงอํานวย

ความสะดวกที่ไดมาตรฐานเหมาะสมกับการอยูอาศัยของผูสูงอายุ (สวางคนิเวศ. ๒๕๕๔.) 

 และอีกสวนที่สําคัญคือเงินออมและการวางแผนการใชจายเงินในอนาคต ก็เปนส่ิงสําคัญ 

เพราะหากวาเรามีรายไดที่ลดลง แตรายจายยังคงที่ หรืออาจมีมากกวาเดิม หากเราไมมีการ

เตรียมการไวใหดี ก็อาจจะเกิดความเดือดรอน อาจสงผลกระทบถึงเรื่องอื่น ๆ ไปดวย ดังนั้น เรา

จะตองมีการวางแผนการใชเงินไวลวงหนา ดูรายรับ รายจายใหสมดุลกัน รูจักทําบัญชีควบคุม 

รายจายใหอยูในวงเงินท่ีกําหนด ตองรูจักประหยัด ไมฟุมเฟอยหรือจายเงินในส่ิงของท่ีไมจําเปน 

เชน เส้ือผา เครื่องสําอาง อาหารบางชนิด เหลา บุหรี่ หรือการเท่ียวสถานเริงรมย เปนตน หากมี

ภาระครอบครัว เชน ตองสงเสียลูกท่ียังเล็ก ตองผอนบาน ตองผอนรถ ควรมีการวางแผนการใช

เงินเพ่ือหาเงินเสียแตเนิ่น ๆ กอนวัยเกษียณ เพ่ือมิใหเกิดความเครียดจนกลายเปนปญหา

ครอบครัวภายหลัง ตองวางแผนหางบประมาณมาตั้งไว หรือเก็บหอมรอมริบไวตั้งแตตน หากมี

รายไดไมนอยกวารายจาย ก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางพอเพียง  
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 การประมาณการคํานวณรายไดของขาราชการตํารวจ เมื่อตองเกษียณราชการ สามารถ

ประมาณการรายได  ไดดังนี้ 

ผูเปนสมาชกิ กบข. สําหรับประโยชนทีไ่ด คือ  

  ๑. เงินกอนจาก กบข. ประกอบดวย เงินชดเชย เงินประเดิม เงนิสะสม เงิน

สมทบ และเงินจากผลประโยชนตอบแทน เงินสวนนี้เปนเงนิกอนใหญกอนแรกท่ีทาง กบข. 

จัดให สามารถดูยอดเงินกอนนี้ไดจากใบแจงยอดของ กบข. ที่แจงมาใหทราบในทุกส้ินป พรอม

กับหลักฐานเพ่ือลดหยอนภาษีประจําป  

  ๒. สามารถเลือกรับผลประโยชนไดดงันี ้

  -  หากเลือกรับเงินบาํนาญรายเดือน คํานวณจากนําเงนิเดอืนเฉล่ีย ๖๐ เดือน

สุดทาย แลวนาํมาคณูดวยอายุราชการ หารดวย ๕๐ แตตองไมเกนิ ๗๐ % ของเงนิเดอืนเฉล่ีย 

๖๐ เดือนสุดทาย  

  -  หากเลือกรับเงินบําเหน็จ คํานวณจากนําเงินเดือนเฉล่ีย ๖๐ เดือนสุดทายคูณ

ดวยอายุราชการ  

  ผูท่ีไมเปนสมาชิก กบข.คิดงายๆ คือ  

  -  บํานาญ ใหนําเงินเดือน ๆ สุดทาย คูณอายุราชการ หารดวย ๕๐  

  -  บําเหน็จ ใหนําเงินเดือนๆสุดทาย คูณดวยอายุราชการ โดยคํานวณไดเทาไรก็

จะรับไปทั้งหมดเลย  

 ๒. ดานสังคม  ดานสังคม มนุษยเปนสัตวสังคม ผูเกษียณอายุไมควรแยกตัวออกจาก

สังคม  การเตรียมตัวในดานนี้ ควรมีการเตรียมเพ่ือน โดยการรักษาสัมพันธภาพกับเพ่ือนไวให

มั่นคง ไมวาจะเปนเพ่ือนใหม เพ่ือนเกา เพ่ือนบาน หรือเพ่ือนรวมงาน เพราะเพ่ือนจะชวยใหเกิด

กําลังใจและมีเปาหมายในการดําเนินชีวิตมากขึ้น ไมควรเก็บตัวเงียบแตในบาน ควรออกไปคบ

การสมาคมกับเพ่ือนฝูง และนัดสังสรรคกันบาง เพ่ือใหชีวิตสดชื่น ไมเหี่ยวเฉา  บางครั้งอาจจะ

ตองหางานอดิเรกทํา หรือเคยฝนวาอยากทําอะไรแลวยังไมไดทําก็นํากลับมาฟนฟูมาทําใหม เชน 

อยากหัดเตนรํา ก็เตนรํา อยากฝกเรียนคอมพิวเตอร ก็ไปเรียนเพ่ิมเติม เปนตน จะไดมีงานทํา  

มีเพ่ือนฝูง หรือทําธุรกิจที่ไมหวือหวาเกินกําลังตัวเอง  

 และอีกส่ิงหนึ่งคือการเตรียมครอบครัว  การดํารงชีวิตกับครอบครัวความผูกพันของ

ครอบครัวก็เปนส่ิงสําคัญ ซึ่งก็มีทั้งความผูกพันระหวางสามีภรรยา หรือพอแมลูกเปนเครื่องบงชี้

ในระดับหนึ่งวา เมื่อเขาสูวัยผูสูงอายุจะมีความเอื้ออาทรระหวางกัน ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน   

สามารถดํารงชีวิตรวมกับคนอื่นได  อยาทําตัวเปนผูย่ิงใหญในครอบครัวหรือหมูคณะ อยาชอบยุง
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กับคนอื่น ถาไมไดรับการขอรอง อยาใชความแกเปนขออางท่ีจะรับสิทธิพิเศษ อยาพูดมาก อยา

พลามแตอดีต อยาเรียกรองความสนใจตลอดเวลา อยาจูจ้ีบน การปฏิบัติตนในวัยเกษียณนั้น 

ควรใชเวลาใหเกิดประโยชนกับคูครองและครอบครัวตนเอง ควรประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยาง

ที่ดีในครอบครัว ควรตั้งตนอยูในความถูกตอง มีศีล มีธรรม ควรใหผูอื่นใหความเคารพดวยความ

สนิทใจ 

 ๓. ดานสุขภาพ  สุขภาพรางกาย เมื่ออายุมากขึ้น ระบบตางๆ ของรางกายจะคอยๆ 

เส่ือมสมรรถภาพลง ซึ่งการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอจะชวยใหรางกายสดชื่น แจมใส และ

ชะลอความชราได นอกจากนี้การรับประทานอาหารอยางถูกตอง และการตรวจสุขภาพประจําป

ก็เปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงดวยเชนกันการเปล่ียนแปลงทางดานรางกาย

และสภาวะแวดลอมตางๆ ในชวงหลังเกษียณอายุ ก็ยอมสงผลตอสภาพจิตใจและอารมณของ

คุณ เชน เศรา เฉยเมย หรือเอาแตใจมากขึ้น ฯลฯ แตคุณสามารถสรางความสุขหลังเกษียณได

ดวยการยอมรับ เรียนรู และพยายามปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ ใหได ซึ่งการหัวเราะ

หรือย้ิมแยมจะชวยใหคุณสดชื่นกระปรี้กระเปรา และผอนคลายความตึงเครียดลงได ส่ิงหนึ่งท่ี

คนวัยเกษียณจะตองเผชิญกับความเปนจริงของสังคมไทยในอดีตกับปจจุบัน ก็คือ ในอดีต

สังคมไทยอยูกันแบบครอบครัวใหญในบานหลังเดียวกัน หรืออาณาบริเวณท่ีใกลชิดกัน ผูสูงอายุ

ไดชวยเล้ียงดูลูกหลาน ขณะเดียวกันก็จะไดรับการดูแลจากลูกหลานเชนเดียวกัน แตในปจจุบัน 

โครงสรางทางสังคมแปรเปล่ียนไป จากที่เคยอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ ก็กลายเปนอยูแบบ

ครอบครัวเดี่ยวตางคนตางอยูกันมากขึ้น ทําใหผูสูงอายุสวนใหญมีแนวโนมที่จะตองอยูตามลําพัง 

ฉะนั้นการดูแลสุขภาพของตนเองจึงเปนส่ิงสําคัญมาก  ซึ่งจากประสบการณผูเขียน เห็นวาอาชีพ

ตํารวจ เปนอาชีพที่ใชรางกายอยางหนัก ประกอบกับสภาพแวดลอมตางๆ ทําใหสุขภาพเส่ือม

โทรมไดรวดเร็วมากหากปราศจากการใสใจดูแล ฉะนั้นขาราชการตํารวจจึงควรมีการดูแลรักษา

สุขภาพตั้งแตวัยกอนเกษียณ ซึ่งการดูแลสุขภาพใหแข็งแรงสมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 

สามารถทําโดยดําเนินชีวิตแบบ Healthy Life Style   ไดแก 
 ๑. การรับประทานอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการ หลีกเล่ียงอาหารรสหวานจัด  มันจัด  

เค็มจัด และอาหารท่ีมีสารปนเปอนตางๆ          

 ๒. การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือความแข็งแรงของหัวใจ  กลามเนื้อกระดูก  

และยังสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีดวย 

 ๓. การอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและปลอดจากมลภาวะ ตางๆ    



๘ 

 

 ๔. ดูแลสุขภาพจิตและจัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม  ควร

พักผอนนอนหลับอยางเพียงพอ  อยางนอยวันละ ๖ – ๘ ชั่วโมง  และผอนคลายความตึงเครียด 

เชน การนั่งสมาธิ  จะชวยใหสุขภาพกายและจิตใจแจมใสขึ้น 

 ๕. ไปรับการตรวจสุขภาพรางกายท่ัวไปทุกป ถามีอาการผิดปกติใหรีบปรึกษาแพทย 

 ๖. งด หลีกเล่ียงเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสารเสพติด  

 นอกจากสุขภาพทางกายแลว จะตองใหความสําคัญกับสุขภาพจิตดวย ตองสรางความ

ตระหนักถึงความรูสึกใกลชิดสนิทสนมกับบุคคลในครอบครัว เพ่ือน ๆ หรือกลุมคนในสังคมของตน 

การชวยเหลือคนในกลุม ทําใหคลายเหงา ไมตองอยูโดดเดี่ยว ทําใหสุขภาพจิตดีขึ้น (TSI-

Thailand.org. ๒๕๕๖.) 

 สรุปแลว การวางแผนเกษียณอายุเปนส่ิงสําคัญท่ีไมควรมองขาม เพราะการเตรียมตัว 

ที่ดีและมีความพรอมในทุกๆ ดานจะทําใหคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สามารถอยูรวมกับ

ครอบครัวและสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งผูที่มีการเตรียมตัวและวางแผนลวงหนาไวเปนอยางดี 

จะสามารถยอมรับและปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได ตลอดจนสามารถ

ดําเนินชีวิตในชวงหลังเกษียณอายุไดอยางมีความสุข  การออม เปนส่ิงสําคัญที่คุณควรทําเสีย

ตั้งแตเนิ่นๆ เพราะจะชวยใหคุณทราบถึงสถานะของสินทรัพยท่ีคุณมีอยู นอกจากการวางแผน

ทางดานการเงินแลว การเตรียมตัวและเตรียมใจใหพรอมรับการเกษียณอายุก็ถือเปนเรื่องสําคัญ

ที่ไมควรมองขาม การดูแลสุขภาพอยางสม่ําเสมอ การมีทัศนคติที่ดี รูจักการปลอยวาง ไมเครียด

จนเกินไป จะชวยลดคาใชจายในการดูแลสุขภาพหลังเกษียณไดเปนอยางดี ขาราชการตํารวจที่ยัง

อยูในวัยทํางาน ยังรับราชการอยูทุกทาน  ควรใสใจ และมีการเตรียมพรอมสําหรับการเขาสูการ

เปนผูเกษียณอายุ แตเนิ่นๆ หากทุกทานปฏิบัติไดดังกลาวขางตน โดยมีการเตรียมพรอมท้ังเรื่อง

เศรษฐกิจ สังคม และดูแลรางกายใหมีความแข็งแรงแลว  เทากับทานไดมีการเตรียมพรอมเพ่ือ

เขาสูวัยทอง และวัยเกษียณอายุท่ีมีคุณภาพ พอจะเปนหลักประกันไดวาทานจะเปนผู

เกษียณอายุที่มีความสุขตามอัตภาพอยางแนนอน  
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