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 ทำงานกันเพลิน  เผลอเด๋ียวเดียวก็หมดปงบประมาณ

2555 กันแลว แมวาในชวงน้ีจะอยูในชวงฤดูฝน อากาศคอนขาง

ชุมช้ืนและชุมฉ่ำ แตบรรยากาศรอบตัวไมวาจะเปนโรคภัยไขเจ็บ

ตาง ๆ บรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศกลับทำให

หลาย ๆ คนรูสึกวิตกกังวลและระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิต

มากยิ่งขึ้น แตในวิกฤติก็ยังมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นเสมอ โดยเมื่อวันที่  

12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลพรอมดวยหนวยงานภาครัฐ เอกชน  

รัฐวิสาหกิจ  และประชาชนทั่วทั้งประเทศ  รวมกันจุดเทียนชัย

ถวายพระพรแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

นับต้ังแตทรงดำรงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เคียงคูพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใตฝาละอองธุลีพระบาท 

ทรงมีความเอื้ออาทรหวงใยราษฎร  และทรงอุทิศทุมเทกำลัง

พระวรกาย  กำลังพระปญญา  และพระราชทรัพย  ปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจนานัปการ เพ่ือขจัดปดเปาปญหาความทุกขยาก

ของอาณาประชาราษฎรดวยพระราชหฤทัย หวังใหทวยราษฎร

มีการกินดีอยูดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรมเย็นเปนสุข พวกเรา

ปวงชนชาวไทยทุกคนตางรูสึกปราบปล้ืมในพระมหากรุณาธิคุณ

อันหาที่สุดไมได

 สำหรับ อสป. สาร ฉบับน้ียังมีเร่ืองราวขาวสารท่ีนาสนใจ

มากมาย อาทิ ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ำ คำตอบ

ของความย่ังยืนและม่ันคงทางอาหารไทย ซ่ึง ดร.วิรัช  เถ่ือนยืนยงค

ผูอำนวยการองคการสะพานปลาไดใหสัมภาษณกับทางนิตยสาร

Thailand Plus และคอลัมนหนาตางความรู “ทำอยางไรในวัย

เกษียณ” เราสามารถมีชีวิตที่มีคุณคาไดแมวาเราจะเกษียณอายุ

การทำงานไปแลวก็ตาม รวมท้ังคอลัมนมุมสุขภาพ เรามาดูกันวา

มีอาหารแสลงประเภทใดบาง ที่หามกินเมื่อตอนเราเจ็บปวย  

สามารถติดตามไดใน อสป สาร ฉบับน้ี
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 ¤วามม่ันคงดานอาหาร  เปนประเด็นท่ีหลายฝายกำลังให

ความสำคัญ และยิ่งประชากรโลกมีมากขึ้นตลอดเวลา และอาหาร

ตามธรรมชาติก็ลดลงทุกขณะ แตละชาติเริ่มวางแผนใหทรัพยากร

ที่มีอยูอยางจำกัด สามารถเล้ียงผูคนในชาติตนเองไดอยางไมขัดสน  

โดยสัตวน้ำก็เปนอีกหน่ึงประเภทอาหารท่ีประเทศไทยใหความสำคัญ

เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรของไทยมีความพรอมตาม

ธรรมชาติ 

 องคการสะพานปลา  เปนหนึ่งคำตอบของความมั ่นคง

ดังกลาว  เนื่องจากดูแลและบริหารจัดการเรื่องการซื้อขาย  ขนสง

สงเสริมอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตวน้ำ ถือวาเปนหนวยงานที่ดูแล

แหลงโปรตีนและประโยชนของอาหารทางน้ำ  ไมวาจะเปนน้ำจืด

หรือน้ำเค็ม ใหคนไทยทั้งชาติไดมี กุง หอย ปู ปลา ไดรับประทาน

อยางอุดมสมบูรณ

 ดร.วิรัช  เถื่อนยืนยงค  ผูอำนวยการองคการสะพานปลา

ใหขอมูลวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีติดทะเลตลอดแนวชายฝงท้ังอาวไทย

และอันดามัน ประมาณ 2,700 กิโลเมตร ทำใหอาชีพประมงเปน

อาชีพหน่ึงท่ีมีความสำคัญ โดยมีผูเก่ียวของดานการประมงประมาณ

1 ลานคน กระจายอยูตลอดแนวชายฝง ซึ่งองคการสะพานปลาได

เขาไปดูแลสงเสริมอาชีพประมง เปนเวลาเกือบ 60 ปแลว ดวยการ

จัดบริการทาเทียบเรือประมงและตลาดสินคาสัตวน้ำที่ไดมาตรฐาน 

ส่ิงอำนวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือปองกันการผูกขาดหรือเอารัดเอาเปรียบ

ผูบริโภคของคนทำอาชีพประมงและใหชาวประมงสามารถประกอบ

อาชีพอยูไดอยางม่ันคง

 “ในเรื ่องการสรางความมั ่นคงทางอาหารดานสัตวน้ำ 

องคการสะพานปลามีการพัฒนาการประมงมาอยางตอเนื่อง ไมวา

จะเปนการพัฒนาอาชีพประมง การใหสินเชื่อชาวประมงเพื่อจัดหา

เคร่ืองมือ อุปกรณทำประมง เชน อวน เคร่ืองยนต ปรับปรุงเรือ 

หรือใหสินเชื่อซื้ออาหารเลี้ยงสัตวน้ำ  การพัฒนาสะพานปลาและ

ทาเทียบเรือประมง   การสนับสนุนตลาดกลางสินคาสัตวน้ำและ

อุตสาหกรรมประมง การสงเสริมใหเกิดสวัสดิการในอาชีพ การบูรณะ
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หมูบานประมง การกอเกิดสมาคมหรือสหกรณประมง กอตั้งเงินทุน

สงเสริมการประมง ซ่ึงองคการสะพานปลาแบงเงินคาบริการท่ีเรียกเก็บ

จากผูประกอบการแพปลาเพื่อใชจายในการสงเสริมการประมง 

และท่ีดำเนินการมาอยางตอเน่ืองขณะน้ีคือเร่ืองการใหเงินทุนการศึกษา

แกบุตรหลานชาวประมง” 

 นอกจากการสงเสริมความม่ันคงดานอาหารในประเทศแลว

องคการสะพานปลายังดูแลเรื ่องการสงออกสินคาสัตวน้ำไปยัง

ประเทศตางๆ ดวย ซึ่งสามารถทำรายไดเขาประเทศปละกวา 

200,000 ลานบาท โดยใหความสำคัญเรื่องมาตรการดานสุขอนามัย 

ตรวจสอบคุณภาพสินคาสัตวน้ำทุกขั้นตอน  ตั้งแตขั้นตอนการจับ

สัตวน้ำ การขนสงและจำหนาย ไปจนถึงกระบวนการแปรรูปเพ่ือเปน

การปองกันการกีดกันทางการคา

 สวนสำคัญของการประมงในประเทศไทยท่ีกระจายตัวอยู

ริมฝงทะเลไทย คือ “การทำประมงพื้นบาน” ที่องคการสะพานปลา

ใหการสนับสนุนทั้งเงินทุน วัสดุอุปกรณและการใหความรู การจัด

ตลาดกลางสำหรับซ้ือขายสินคาสัตวน้ำ การรับซ้ือเพ่ือกระจายสินคา

สัตวน้ำไปยังภูมิภาคตางๆ ของประเทศ อันจะชวยใหระดับราคาสินคา

ที่พึงพอใจของผูขายและเปนธรรมสำหรับผูบริโภค รวมถึงการจัดหา

น้ำมันราคาถูกจำหนายใหชาวประมงดวย

 ในการกระจายสินคาสัตวน้ำท่ีรวบรวมรับซ้ือจากชาวประมงน้ัน 

องคการสะพานปลาไดจัดจำหนายใหกับกรมราชทัณฑสำหรับเล้ียงดู

ผูตองขัง โรงพยาบาลของรัฐบางแหง คายทหาร และหางฯ แมคโคร

เพื่อเปนการชวยเหลือชาวประมงและผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำใหมีแหลง

ระบายสินคา นอกจากนั้นยังมีโครงการ “ศูนยรวบรวมและกระจาย

สินคาสัตวน้ำ”  ในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อเปนศูนยในการ

รวบรวมสัตวน้ำที่ไดจากทาเทียบเรือประมงขนาดใหญ 14 แหง 

ทาเทียบเรือขนาดเล็ก ทั่วพื้นที่ชายฝงทะเล หรือการเพาะเลี้ยงจาก

แหลงน้ำตางๆ แลว  จำหนายไปยังประชาชนในราคาที่เปนธรรม

ตามหลักอุปสงคและอุปทาน เบ้ืองตนดำเนินการแลวท่ีจังหวัดเชียงใหม

และจังหวัดนครพนม และอนาคตอีก 5 แหง ที่จังหวัดกำแพงเพชร 

ปทุมธานี ขอนแกน นครราชสีมา และอุบลราชธานี 

 “สะพานปลาและทาเทียบเรือประมงท้ัง 14 แหง ท่ีองคการ

สะพานปลาใหบริการแกชาวประมงอยูในปจจุบันมีสัตวน้ำเขาปละ

กวา 450,000 ตันตอป และประมงพื้นบานอีก 500,000 ตันตอป  

จึงตองมีการบริหารจัดการใหดี ไมใหผูทำประมงโดนกดราคา และ

ผูบริโภคซื้อสินคาสัตวน้ำในราคาแพง ซึ่งองคการสะพานปลามีการ

บริหารจัดการทาเทียบเรือประมงที่มีประสิทธิภาพ  และยังจัดการ

เรื่องหองเย็น การขนสงไปยังศูนยรวบรวมและกระจายสินคาอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเตรียมการจัดหาสัตวน้ำจากประเทศเวียดนาม

พมา รวมถึงการเตรียมหาตลาดกระจายสินคาสัตวน้ำไปยังประเทศ

เพื่อนบานอีกดวย” 

 ผูอำนวยการองคการสะพานปลา กลาวทิ้งทายวา การจะ

ทำใหเกิดความม่ันคงดานอาหารสำหรับประเทศไทยจำเปนตองมอง

ออกไปขางนอก สัตวน้ำมีอยูรอบๆ ประเทศ ทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม 

จำเปนตองจัดหาแหลงและตลาดกระจายสินคาใหเพียงพอท้ังปจจุบัน

และอนาคต  แตทั ้งนี ้ตองใหความสำคัญกับการบริโภคภายใน

ประเทศกอน 

 สิ่งที่ ดร.วิรัช ไดเสนอแนวคิดไวนาสนใจตอความมั่นคง

ดานอาหารสัตวน้ำ คือ การทำ “โฉนดทะเลเลียบอาวไทย” ที่ตอง

บริหารจัดการอยางดี และเปนนโยบายที่ผูบริหารประเทศตองให

ความสำคัญ  ซึ่งจะนำไปสูกลไกของ  “ศูนยรวบรวมและกระจาย

สินคาสัตวน้ำ” โดยผานองคการสะพานปลาท่ีจะเปนผูบริหารจัดการ

ใหเกิดความย่ังยืนและมั่นคงของอาหารสัตวน้ำไทย

ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ำศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ำ
คำตอบของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารไทยคำตอบของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารไทย
ศูนยรวบรวมและกระจายสินคาสัตวน้ำ
คำตอบของความยั่งยืนและมั่นคงทางอาหารไทย

www.fishmarket.co.th
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 สำนักงานสงเสริมการประมง  องคการสะพานปลา  รวมกับกลุมเกษตรกร

ทำประมงสิชล  จัดโครงการอบรมฝกฝนอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบาน  กลุมเกษตรกร

ทำประมงสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนการอบรมการแปรรูปสัตวน้ำ หลักสูตร 

การทำขาวเกรียบกุง ปลา ลูกชิ้นปลา ปลาแผน และปลาหวาน โดยผลิตภัณฑที่ไดจาก

การอบรมสามารถนำไปจำหนายเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัว  และสามารถถายทอด

เทคโนโลยีดานการแปรรูปสัตวน้ำใหกับลูกหลานและคนในชุมชน  ณ  กลุมเกษตรกร

ทำประมงสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 18 - 19 กรกฎาคม 2555
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 นายสุรพงษ   เย็นใจ  รองผูอำนวยการองคการ

สะพานปลา  ดานบริหาร  รวมเฝารับเสด็จฯ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาส

เสด็จเปนองคประธานเปดงาน “15 ป แหงการสนองงาน

ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี”  ณ  พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ  

(องคการมหาชน) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555

Ã‹ÇÁà½‡ÒÃÑºàÊ´ç¨Ï  Ã‹ÇÁà½‡ÒÃÑºàÊ´ç¨Ï  
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ 
ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ

Ã‹ÇÁà½‡ÒÃÑºàÊ´ç¨Ï 
ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´ÒÏ 
ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ



¤ÇÒÁàÊÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§Â§
ÁØÁÁØÁ
¤ÇÒÁàÊÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§Â§
ÁØÁÁØÁ
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¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁáÅÐ¡Åä¡¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁáÅÐ¡Åä¡
´éÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁáÅÐ¡Åä¡
´éÒ¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤Å¡Ñº¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
 ¤ณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร
ควรตองไดร ับการฝกอบรมเพื ่อใหเขาใจกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง  และความรับผิดชอบของแตละบุคคลในการจัดการ
ความเสี่ยง และสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง การฝกอบรม
ในองคกรควรตองคำนึงถึงประเด็นดังตอไปน้ี
 1. ความแตกตางกันของระดับความรับผิดชอบในการ
บริหารความเส่ียง
 2. ความรูท่ีเก่ียวกับความเส่ียง และการบริหารความเส่ียง
ที่มีอยูแลวในองคกร
 พนักงานใหมทุกคนควรไดรับการฝกอบรมเพื ่อใหมี
ความเขาใจในความรับผิดชอบตอความเสี่ยง และกระบวนการ
บริหารความเส่ียงดวยเชนกัน

 ระบบการประเมินผลการดำเนินงานถือเปนเครื่องมือ
สำคัญที ่ใชในการสงเสริมความรับผิดชอบของแตละบุคคล 
โดยความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงควรกำหนด
รวมอยู ในงานที ่แตละบุคคลรับผิดชอบ   และในคำอธิบาย
ลักษณะงาน (Job Description) การประเมินผลการดำเนินงาน
สวนที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  มีประเด็นที่ควรประเมิน
ดังตอไปนี้
 1. ความรับผิดชอบ  และการสนับสนุนกระบวนการ
บริหารความเส่ียง และกรอบการบริหารความเส่ียงท่ีแตละบุคคล
มีตอองคกร
 2.  การวัดระดับของความเส่ียงท่ีบุคคลน้ันเปนผูรับผิดชอบ
วาความเส่ียงไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิผลเพียงใด

à¢ŒÒã¨ ICà¢ŒÒã¨ IC
(Understanding Internal Control)(Understanding Internal Control)
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ÁÕ»ÃÐâÂª¹ �μ ‹ÍÍ§¤ �¡ÃÍÂ‹Ò§äÃ ?¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ÁÕ»ÃÐâÂª¹ �μ ‹ÍÍ§¤ �¡ÃÍÂ‹Ò§äÃ ?

à¢ŒÒã¨ IC
(Understanding Internal Control)
¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹ÁÕ»ÃÐâÂª¹ �μ ‹ÍÍ§¤ �¡ÃÍÂ‹Ò§äÃ ?

 เปนเครื่องมือชวยสรางความม่ันใจใหกับผูบริหารในเร่ืองดังตอไปนี้ 
• การดำเนินงานขององคกรมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
• การใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคา
• รายงานทางการเงิน ทั้งที่ใชเพื่อการภายใน และเสนอตอบุคคลภายนอก 
 มีความถูกตองสมบูรณและเชื่อถือได
  • การปฏิบัติการดานตางๆ สอดคลองกับกฎหมาย และ
   ระเบียบที่ใชบังคับกับองคกร

 ระบบการควบคุมภายในท่ีดีน้ัน นอกจาก
จะเปนเครื่องมือชวยสรางความมั่นใจใหกับ
ผูบริหารแลว ยังสามารถทำใหหนวยงานตางๆ
หรือผูปฏิบัติงานของหนวยงานน้ันๆ ปฏิบัติงาน
ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจากระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี จะชวยลดความผิดพลาด
ในการทำงาน ลดความซ้ำซอนในการทำงาน
ทำใหปฏิบัติงานไดรวดเร็วมากข้ึน เปนตน• รายงานทางกา

มีความถูกตอง
  
 



à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡
à¡çºÀÒ¾ÁÒàÅ‹Ò...
à¡çº¢‹ÒÇÁÒ½Ò¡
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ÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙé é́Ò¹ÊØ¢ÅÑ¡É³ÐÏ

ÍºÃÁ¡ÒÃ»éÍ§¡Ñ¹áÅÐÃÐ§ÑºÍÑ¤¤ÕÀÑÂ¢Ñé¹μ é¹

ËÒÃ×Í¡ÒÃãªé»ÃÐâÂª¹ìã¹¾×é¹·ÕèÃèÇÁ¡Ñ¹

 ดร.วิรัช   เถื่อนยืนยงค  ผูอำนวยการองคการสะพานปลา  
และคณะผูบริหาร มอบกระเชาดอกไมแสดงความยินดีแกนายบรรหาร  
ศิลปอาชา ประธานท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ในโอกาสวันคลายวันเกิด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2555

 สำนักงานสงเสริมการประมง องคการสะพานปลา รวมกับสำนักงาน
ประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ จัดโครงการอบรมความรูดานสุขอนามัยแก
ชาวประมง และผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการประมง หลักสูตร “ความรู
ดานสุขลักษณะการดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ำ และการรักษาสุขอนามัยของ
ชาวประมงและผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการประมง ณ กลุมเกษตรกร
ทำประมงปากน้ำปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2555 

 องคการสะพานปลาจัดการฝกอบรมดับเพลิง หลักสูตร “การปองกันและ
ระงับอัคคีภัยขั้นตน” โดยสถานีดับเพลิงยานนาวา กองปฏิบัติการดับเพลิง 1 สำนัก
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานองคการสะพานปลา  
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 นายจิรายุส   เนาวเกตุ   กรรมการองคการสะพานปลา   และคณะผูบริหาร
องคการสะพานปลา  รวมหารือกับคณะผูบริหารขององคการตลาด  เกี่ยวกับการใช
ประโยชนในพื้นที่รวมกันระหวางองคการสะพานปลากับองคการตลาด ณ หองประชุม
สำนักงานองคการสะพานปลา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
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 เมื่อถึงวันที่ 30 กันยายนของทุกป ผูที่รับราชการมาจนครบ

เกษียณอายุราชการคงจะรูสึกใจหาย เพราะสิ่งที่เขาเคยทำ เคยปฏิบัติ

ติดตอกันมานานจนเปนกิจวัตรจะตองส้ินสุดลง คนเราเม่ือทำอะไรนาน ๆ

ก็จะเกิดความเคยชิน พอไมไดทำก็จะมีความรูสึกเหมือนกับขาดอะไรไป

บางอยาง จึงไมแปลกที่ในเชาวันที่ 1 ตุลาคม อาจมีบางคนตื่นขึ้นมาแลว

เตรียมแตงตัวที่จะไปทำงาน คำวา “เกษียณอายุ” นี้ จะคุนเคยก็แตผูที่

ตองทำงานมีเงินเดือน ซึ่งอาจจะเปนงานราชการ บริษัทเอกชน เปนตน 

แตถาเปนลักษณะงานในสังคมเกษตรกรรมเดิม ๆ นั้น ผูคนจะไมใชอายุ

เปนเคร่ืองกำหนดเวลาท่ีควรจะหยุดการทำงาน แตจะใชสภาพความสมบูรณ

ทางรางกายเปนเครื่องกำหนดแทน เชน บางคนอายุ 70 ป หากมีสภาพ

รางกายแข็งแรงสมบูรณดีก็จะทำงานไปเรื่อย ๆ  ในขณะเดียวกันสังคม

แบบเกายังใหความเคารพนับถือผูสูงอายุ ถือเปนปูชนียบุคคล เปนผูที่มี

ความรูและประสบการณในชีวิตที่ผูเยาววัยจะสามารถขอรับการปรึกษา

ชวยเหลือได ทำใหผูสูงอายุในสมัยกอนรูสึกวาตนเองยังมีคุณคาเหมือนเดิม

ไมเปล่ียนแปลง ผูท่ีทำงานและอยูในสังคมปจจุบันการเกษียณอายุราชการ

มีความหมายตอตัวเขาอยางไร? การเกษียณอายุราชการนับเปนเหตุการณ

หนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำใหมีการเปล่ียนแปลงของชีวิตในหลายแงมุม เชน 

สถานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ สัมพันธภาพกับผูอื่น เปนตน 

 ผูที่ทำงานมานานอาจไดรับการเลื่อนตำแหนงสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ที่ไดกาวมาถึงจุดสูงสุดหรือเกือบสูงสุดในหนวยงาน  แนนอนยอมรูสึก

ภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกวาตนเองมีคุณคา แตอาจมีคนจำนวนมากคิดไกล

ไปกวาน้ัน ดวยสำคัญวาสถานะท่ีเขาดำรงอยูนั้นทำใหเกิดอำนาจบารมี 

มีคนนับหนาถือตา โดยลืมคิดไปวาน่ันเปนส่ิงไมจีรัง เกิดความยึดม่ันถือม่ัน

มากเทาใด  ก็ยิ่งทำใหเขารูสึกถึงความสูญเสียมากขึ้นเทานั้น  เพราะเมื่อ

เกษียณแลวเขาจะหวั่นไหวตอทาทีที่เปลี่ยนไปของคนรอบขาง  รูสึกวา

ไมไดรับการยอมรับนับถือ  การเกษียณทำใหขาดรายไดที่เคยไดรับหรือ

ไดรับนอยลง หากยังมีภาระดานการเงินอยูก็อาจทำใหกังวลได ความสัมพันธ

กับบุคคลแวดลอมก็อาจตองมีการปรับเปลี่ยนใหม  ซึ่งอาจนำไปสูความ

ขัดแยงได เชน ทำใหสามีภรรยามีเวลาอยูใกลชิดกันมากข้ึน โอกาสกระทบ

กระทั่งกันก็เลยเพิ่มมากขึ้น  อยางนี้เปนตน  การมีเวลาวางมากขึ้นมีทั้ง

ขอดีและขอเสีย ขอดีคือ จะไดมีโอกาสพินิจพิเคราะหชีวิตที่ผานมา  

ทำความเขาใจตนเองและคิดทำกิจกรรมชวยเหลือสังคมไดมากข้ึน ขอเสีย

ท่ีพบคือ มีเวลาวางมากก็คิดเร่ืองเก่ียวกับตนเองมากข้ึน คิดทุกส่ิงทุกอยาง

ที่เกิดขึ้นกับรางกายของตน เมื่อเกิดอาการเล็ก ๆ นอย ๆ ก็จะคิดกังวล

อยูร่ำไป ทานที่มีญาติผูสูงอายุอาจจะเคยสังเกตเห็นวา ผูสูงอายุมักจะ

คิดกลัววาตนเองเปนโรคนั้นโรคนี้อยูเสมอ ถึงแมจะมีอาการผิดปกติเพียง

เล็กนอยก็ตาม  การเกษียณทำใหตองพลัดพรากจากสถานที่ทำงาน 

ผูรวมงาน รูสึกวาตนเองไมไดเปนสวนหน่ึงขององคกรน้ันตอไป เหมือนกับ

ถูกโดดเด่ียวออกมา สำหรับผูท่ีมีงานเปนชีวิตจิตใจ งานเปนทุกส่ิงทุกอยาง

เพราะงานชวยชดเชยสวนที่ขาดหายไปในชีวิตของเขาได  อาจจะรูสึกวา

ชีวิตของตนไรคาไรความหมาย นำมาซึ่งความเศราทางอารมณได 

 ดังน้ันการมีกิจกรรมอยางอ่ืนมาทดแทนจึงมีความจำเปนอยางย่ิง

ชีวิตในวัยหลังเกษียณ อาจมีการเปล่ียนแปลงอีกหลายอยาง เชน ในกรณี

ที่อาศัยอยูในที่พักของทางราชการก็ตองยายไปอยูที่บานใหม ซึ่งเปนของ

ตนเอง หรือไมก็ตองยายไปอยูกับลกู ซึ่งอาจเปนสถานที่แหงใหมที่ตนเอง

ไมคุนเคย อันน้ีเปนปญหามากทีเดียว เพราะในทางจิตวิทยาของผูสูงอายุแลว

ไมชอบจะยายที่อยูนัก  การยายไปอยูในที่ไกล ๆ  นอกจากจะเกิดความ

เหงาวาเหวแลว ยังมีความลำบากในการปรับตัวอีก ผูที่วางแผนชีวิตไวดี

มักจะเตรียมการเรื่องที่พักไวตั้งแตกอนเกษียณแลวในอีกแงมุมหนึ่งของ

ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งก็เหมือนกับชีวิตของผูสูงอายุทั่ว ๆ ไปก็คือ การตอง

พลัดพรากจากบุคคลอันเปนท่ีรัก ย่ิงอายุยืนยาวก็จะย่ิงประสบเหตุการณน้ี

มากขึ้น ทั้งเรื่องการยายที่อยูและการตายจากของญาติพี่นอง เพื่อนฝูง  

แตก็คงจะไมใชเร่ืองรายท้ังหมด เพราะบางทานอาจจะไดหลานหรือเหลน

เปนสมาชิกเพิ่มในครอบครัวอีกก็ได ดังเชนที่มีคำพูดถึงความมีอารมณดี

ของผูเกษียณอายุทานหนึ่งวา  “ผมจะไปเลี้ยงหลานที่บาน”  นับเปน

กิจกรรมหน่ึงที่เสริมคุณคาใหแกชีวิตได แตนี่ก็เปนเคร่ืองยืนยันวาลูก ๆ 

ก็มีสวนชวยเหลือในการปรับตัวของผูเกษียณอายุเชนกัน 

 การมีชีวิตอยูในวัยที่ผานพนการเกษียณอายุราชการไปแลว  

ทุกทานก็คงอยากมีชีวิตอยางมีความสุข ดังนั้นการปฏิบัติตนใหมีสุขภาพ

รางกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ จึงมีความสำคัญควบคูไปกับการปฏิบัติตนใหมี

ความสงบสุขทางใจ  ซึ่งในทามกลางการเปลี่ยนแปลงในวัยนี้  การทำ

ความเขาใจตนเอง การเขาใจกับธรรมชาติในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงวา

ทุกอยางเปนอนัตตาจะชวยใหทานสามารถปรับไดท้ังตัวและใจ และทำให

การมีชีวิตอยูตอไปของทานมีความสงบสุขตลอดไป
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 อาหารแสลง คือ อาหารท่ีจะทำใหอาการปวยของ

โรคน้ัน ๆ ทรุดหนักข้ึน ฉะน้ันเม่ือเวลาท่ีเราเปนโรคอะไรสักอยาง

มักจะมีการหามทานอาหารแสลงน้ัน ๆ เพ่ือไมใหโรคเปนหนักข้ึน

หรือรุกรามไปมากกวาท่ีเปนอยู ซ่ึง 10 โรคท่ีหามทานอาหารแสลง

มีดังตอไปนี้

 1. เป็นไข้หวัด มีไข้สูง
 ควรหลีกเล่ียงอาหารไมสุก อาหารท่ีเย็นมาก ๆ อาหาร

ทอด อาหารมัน ซ่ึงเปนอาหารท่ียอยยาก จะทำใหเกิดความรอน

สะสมเปรียบเสมือนอาหารเชื้อเพลิงหรือเปนการเติมน้ำมัน

เขาไปในกองไฟ

 2. โรคกระเพาะ
 ควรหลีกเล่ียงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล ชาแก ๆ 

กาแฟ ของเผ็ด ของทอด ของมัน เพราะอาหารเหลานี้ทำให

เกิดความรอนสะสมสงผลใหโรคหายยาก  ทางที่ดีควรจะรับ

ประทานอาหารปริมาณนอย ๆ แตบอยคร้ัง รับประทานอาหาร

ใหตรงเวลาและเปนอาหารท่ียอยงาย

 3. โรคความดันโลหิตสูง
 ควรหลีกเลี่ยงอาหารมัน อาหารที่มีคอเรสเตอรอลสูง

เชน หมูสามชั้น ไขกระดูก ไขปลา โกโก รวมทั้งเหลา 

เพราะอาหารเหลานี้ทำใหเกิดความรอนชื้นสะสมในรางกาย

และความชื้นก็มีผลทำใหเกิดความหนืดของการไหลเวียนทุก

ระบบในรางกาย ความรอนจะไปกระตุนทำใหเกิดความดันสูง 

นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเผ็ด หรืออาหารหวานมาก 

รวมท้ังผลไมอยางลำไย ขนุน ทุเรียน

 4. โรคตับและถุงน้ำดี
 หลีกเล่ียงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล อาหารมัน เน้ือติดมัน

เครื่องในสัตว อาหารทอด อาหารหวานจัด เพราะแพทยจีน

ถือวาตับและถุงน้ำดีมีความสัมพันธกับระบบยอยอาหาร 

การรับประทานอาหารประเภทดังกลาวมากเกินไปจะทำให

สมรรถภาพของการยอยอาหารออนแอลง และเกิดโทษตอตับ

และถุงน้ำดีอีกตอหนึ่ง
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 5. โรคหัวใจและโรคไต
 ควรหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด เพราะจะทำใหมีการ

เก็บกักน้ำ การไหลเวียนเลือดจะชาทำใหหัวใจทำงานหนักขึ้น 

ไตตองทำงานขับเกลือแรมากขึ้น  สวนอาหารรสเผ็ดก็ควร

หลีกเลี่ยงเพราะทำใหกระตุนการไหลเวียนสูญเสียพลังงาน 

และหัวใจก็ทำงานหนักขึ้นเชนกัน

 6. โรคเบาหวาน
 หลีกเล่ียงอาหารรสหวานหรือแปงที่มีแคลอร่ีสูง เชน 

มนัฝรั่ง มันเทศ ควรรับประทานอาหารพวกถ่ัว เชน เตาหู 

นมวัว เนื้อสันไมติดมัน ปลา ผักสด

 7. นอนไม่หลับ
 ควรหลีกเล่ียงชา  กาแฟ  รวมท้ังการสูบบุหรี่  เพราะ

อาหารเหลานี้  มีฤทธิ์กระตุนประสาททำใหไมงวงนอนหรือ

นอนไมหลับสนิท

 8. โรคริดสีดวงทวารหรือท้องผูก
 หลีกเล่ียงอาหารประเภทหอม กระเทียม ขิงสด พริกไทย

พริก เพราะอาหารเหลานี้อาจทะใหทองผูก หลอดเลือดแตก

และอาการริดสีดวงทวารกำเริบ

 9. ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ หรือโรคหอบหืด
 ควรหลีกเล่ียงเนื้อแพะ เนื้อปลา กุง หอย ปู ไข นม 

และอาหารรสเผ็ด  เพราะจะไปกระตุ นและทำใหอาหาร

ผิวหนังกำเริบ

 10. สิวหรือต่อมไขมันอักเสบ
 งดอาหารเผ็ดและมันเพราะทำใหเกิดการสะสมความ

รอนชื้นของกระเพาะอาหาร  มาม  มีผลตอความรอนชื้นไป

อุดตันพลังของปอดควบคุมผิวหนังขนตามรางกายทำใหเกิดสิว


