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ข้	 	 าราชการและลูกจ้างทุกท่านที่จะครบกำหนดอายุ	 

	 	 รับราชการ	คือมีอายุ	๖๐	ปีเต็ม	ได้ยินคำว่า	“เกษียณ

  อายุราชการ”	 แล้ว	 อาจจะทำให้รู้สึกหวั่นไหว	 จิตใจ		

ไมค่อ่ยสบายไปบา้ง	เพราะจะไมไ่ดท้ำหนา้ทีร่าชการอกีตอ่ไป	ทัง้	ๆ	ทีใ่น 

อดีตอันยาวนานที่ผ่านมาเกือบครึ่งศตวรรษนั้น	 ได้ซึมซับความเป็น

ข้าราชการ	 (ครู/อาจารย์)	ทั้งชีวิตและจิตใจมาอย่างโชกโชนและช่ำชอง	

(คร่ำหวอด)	 ชนิดฝังจิตฝังใจ	 จนยากที่จะลืมเลือนความภาคภูมิใจและ

ความทรงจำเหล่านั้นได้โดยง่าย	(ฝังหัวจนวันตาย)	

	 บางท่านได้เตรียมใจไว้ก่อนแล้ว	 “ทำใจได้”	 ก็ไม่มีปัญหาอะไร	

ไมม่อีะไรมาแผว้พานหรอืรบกวนจติใจใหว้า้วุน่	(ฟุง้ซา่น)	หรอืหมองมวัได ้

กถ็อืวา่โชคดไีป	 แตส่ำหรบัอกีหลายทา่นทีเ่ตรยีมใจไมท่นั	 ยงัยดึตดิอยูก่บั 

ยศ	 ตำแหน่ง	 และหน้าที่ที่ได้ครอบครองมาช้านาน	 ก็ย่อมต้องขาด	 

ความสุขทางใจไปบ้างเป็นธรรมดา	 และอาจจะส่งผลให้เสียสุขภาพจิต	 

ไปดว้ยอยา่งนา่เปน็หว่ง	จงึควรหกัหา้มใจและดำรงใจใหส้งบ	ดงัพทุธพจน ์

ที่ว่า	 “ถ้าทำใจให้สงบ จะพบกับความสุขที่เยือกเย็น”	 หรือ	 “สุขใด

เทียบเท่าความสงบเป็นไม่มี”  

	 เท่าที่ผู้เขียนได้ยินได้ฟังมา	 แต่ละท่านที่กำลังจะอำลาจากชีวิต

ราชการไป	 มักจะพูดเล่น	 ๆ	 อย่างถ่อมตนเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้น	 ว่า	

“ปลดออกไปแลว้กไ็มรู่เ้หมอืนกนัวา่จะไปทำอะไรด”ี	จรงิ	ๆ	แลว้	มัน่ใจ 

ได้เลยว่า	 แต่ละท่านต้องมีแผนงานที่ดีอยู่ในสมองอันแหลมคมด้วยกัน

ทุกคน	 (เพราะยังเป็นคลังสมองอยู่เสมอ)	 คงไม่ออกไปนั่ง	 ๆ	 นอน	 ๆ	

อยู่ที่บ้านเฉย	 ๆ	 ให้เงียบเหงาเศร้าสร้อย	 และเปล่าเปลี่ยวเดียวดายให้

สมองฝอ่เลน่เปน็แนแ่ท	้ เปน็ความจรงิอยา่งหนึง่ทีว่า่	 คนทีเ่คยทำงานมาแลว้ 

เกือบตลอดชีวิตย่อมมีความผูกพัน	 คุ้นเคย	 และเคยชินกับการทำงาน	

เตอืนใจ...วัยเกษยีณ
“กิ่งประดู่”



  

นาวกิาธปิตัยส์าร
คลังปัญญาพัฒนาผู้นำ

136

วันใดก็ตามถ้าไม่ได้ทำงาน	 จะรู้สึกหงุดหงิด	 อึดอัด	 กลัดกลุ้ม	 และ

เหมือนขาดอะไรในชีวิตไปอย่างหนึ่งทีเดียว	

	 จากข่าวคราวและการเล่าสู่กันฟังจากผู้เกษียณอายุราชการ			

รุ่นก่อน	 ๆ	 นั้น	 เห็นได้ว่า	 หลายท่านยังมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่าง

มากมายตอ่หลาย	ๆ	สงัคม	บางทา่นไดร้บัเชญิใหเ้ปน็ทีป่รกึษาของบรษิทั 

บางท่านได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบางสาขาวิชาการ	 (สายวิทยาการ)	

หลายท่านประสบความสำเร็จโดยได้รับการยอมรับจากบริษัทเหล่านั้น

เป็นอย่างดี	แต่บางท่านก็ได้รับการยอมรับแค่เพียงระยะแรก	ๆ	เท่านั้น	

เมื่อถูกลดเกียรติในเวลาต่อมา	 ก็ต้องอำลา	 (ลาออก)	 ไปอย่างผิดหวัง

และขมขื่น...	

 บางทา่นมพีืน้ฐานทางการเมอืง	 (รวมทัง้มเีงนิ–ทอง)	 กส็ามารถ 

เดินเข้าสู่สภาอันทรงเกียรติอย่างสง่าผ่าเผยและอยู่ยงคงกระพัน	 ได้เป็น

ถึงรัฐมนตรีเลยก็มี	 เส้นทางชีวิตใหม่จึงดูสวยสดงดงามอย่างน่าชื่นชม

ยินดี	(เสียนี่กระไร)	บางท่านเบนเข็มไปเป็นนักเขียน	(ทั้งสมัครเล่นและ

อาชีพ)	นำเอาประสบการณ์ที่สั่งสมและเก็บเกี่ยวไว้มากมายออกมาตีแผ่

เปน็	“วทิยาทาน”	และเปน็	“บทเรยีนทีด่”ี	แกค่นรุน่หลงั	ๆ	บางคนเปน็ 

หมอดทูีน่า่เชือ่ถอื	 เพราะซุม่ศกึษามากอ่นครบกำหนดเกษยีณ	 เรยีกไดว้า่ 

ได้วางแผนงานล่วงหน้าไว้แล้วเป็นอย่างดี	(รอบคอบดีมาก)	

	 อีกส่วนหนึ่งยอมสลัด	 “หัวโขน”	 ทิ้งออกไปจากส่วนลึกของ

จิตใจได้สำเร็จ	 ยินยอม/ยินดีทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลานในฐานะ	 ปู่	 ย่า				

ตา	 ยาย	 เช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาสามัญทั่วไปได้อย่างแนบเนียน...	

เปน็ธรรมชาต.ิ..	 ทา่นเหลา่นีแ้หละสมควรไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิและ 

ชื่นชมด้วยใจจริง	เพราะไม่ยึดมั่น	ถือมั่น	ตัวกู	ของกู	และมีไตรลักษณ์	

คือ	 อนิจจัง	 ทุกขัง	 และอนัตตา	 (ความไม่เที่ยง	 ความเป็นทุกข์	 และ

ความมิใช่ตัวตน)	 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ	 สามารถปรับสภาพแห่ง

ความเปน็จรงิไดอ้ยา่งสขุมุคมัภรีภาพ	 เชน่เดยีวกบัทา่นเปาบุน้จิน้	ขนุนาง 

ผู้ซื่อสัตย์ของจีนในอดีต	ซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญกันมาตราบเท่าทุกวันนี้		

	 มีคำคมสอนใจไว้อย่างน่าคิดน่าฟังว่า	 “ยศถาบรรดาศักดิ์เป็น

ของนอกกาย ลกูแกว้เมยีขวญัเปน็สิง่สำคญัทีส่ดุของมนษุย”์	 (สตัวผ์ูเ้จรญิ/ 

ผูป้ระเสรฐิกวา่สตัวท์ัง้หลาย)	 ถงึอยา่งไรกต็อ้งยอมรบักนัวา่เปน็ความจรงิ 

ยากที่จะปฏิเสธเป็นอย่างอื่นไปได้	 เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการ

ความรัก	ความอบอุ่น	และความเข้าใจ		มีความรู้สึกต่าง	ๆ	ที่ดีต่อกัน	
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	 มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำใจไม่ได้	 เนื่องจากไม่ได้เตรียมใจมาก่อน	

เมื่ อ เกษียณอายุราชการแล้วก็ยั งรักงานและหวงตำแหน่งเดิม	 

ไมเ่ปลีย่นแปลง	อยา่งนีเ้ขา้ขา่ย	“มปีญัหา”	ตอ้งจดัโตะ๊ทำงานใหใ้หมโ่ดย 

ไมม่ตีำแหนง่ใด	ๆ	รองรบั	เพราะหมดอำนาจและหนา้ทีแ่ลว้	(อยา่งนีก้ม็คีรบั) 

ดแูลว้กน็า่เหน็ใจ		แตค่นสว่นใหญม่องดดูว้ยความสมเพชเวทนาเสยีมากกวา่ 

	 ท่านครับ	อยากจะบอกท่านว่า	ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ	ท่าน

ได้ตรากตรำทำงานมาแล้วสารพัดอย่างเกือบตลอดชีวิต	 ถึงเวลาที่ควร

พกัผอ่นหยอ่นใจไดแ้ลว้	ลกู	ๆ	หลาน	ๆ	ทีย่งัรบัราชการอยู	่จะทำหนา้ที ่

แทนท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ	 และมั่นใจได้ว่า	 จะสามารถ

รักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้เช่นเดียวกับท่านและบรรพบุรุษผู้กล้าหาญ				

ทัง้หลายทีไ่ดเ้สยีสละเลอืดเนือ้และชวีติเปน็ชาตพิลมีาแลว้อยา่งนบัไมถ่ว้น 

	 ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นเพียงสิ่งสมมุติอย่างหนึ่ง...ก็จริงอยู่ ...				

แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไขว่คว้าอยากได้มาเป็นสมบัติ	 เพื่อเกียรติยศประดับ

บารมีของตนเองและวงศ์ตระกูล	 (เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตา)	 ที่เป็นเช่นนี้

เพราะคนเรามี	 “ภวตัณหา”	 คือ	 “ความอยากมี อยากเป็น”	 และมี		

“วิภวตัณหา”	 คือ	 “ความปรารถนาในความไม่มีไม่เป็น”	 ด้วยกันทั้งนั้น	

ดังนั้น	 “ยศ”	 จึงเป็นสิ่งสนองภวตัณหาของคนเราได้เป็นอย่างดี	 ทั้งนี้

เพราะ	 “ยศ”	 หมายถึง	 “ความยิ่งใหญ่”	 หรือ	 “ความเด่น”	 เหนือคน

ธรรมดาสามัญทั่ว	ๆ	ไป	นั่นเอง	

	 สัจธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือ	 เมื่อมียศ	

กเ็สือ่มยศไปตามวาระ	 เปน็ของธรรมดาอยา่งเทีย่งแทแ้นน่อน	ความสำคญั 

ของยศ	แมว้า่ยงัรบัราชการอยู	่หากยอ่หยอ่นตอ่หนา้ทีก่ารงาน	กเ็สือ่มยศ 

ได้เช่นกัน	ดังคำกลอนที่ว่า	

 “แม้รักยศรักศักดิ์อัครฐานต้องรักงานไว้ประกันขันอาสาหาก

งานลดถดถอยน้อยลงมาความมีค่าของยศก็ลดพลัน”

	 ยศเป็นที่มาของเกียรติยศก็จริงอยู่	 แต่เมื่อเลิกใช้ยศ	 (คู่กับ

อำนาจหน้าที่)	กับชีวิตประจำวันแล้ว	“คุณงามความดี”	จะเป็น	“ความ

ยิ่งใหญ่”	 ที่แท้จริง	 ดังเช่น	 สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งสูงด้วย

เกียรติยศ	 เพราะพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์นานัปการแก่ชาวโลก	

กิตติศัพท์ฟุ้งขจรขจายไปทั่วทุกทิศ	 มีแต่คนศรัทธา	 เลื่อมใส	 ชื่นชม	

เคารพนับถือ	 และเทิดทูนบูชา	 ประดุจเดียวกัน	 ความดีของคนเราย่อม

หอมหวนทวนลมได้เสมอ	ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า	
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 “กลิ่นบุปผชาติก็หอมทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันทน์ กฤษณา หรือ

ดอกมะลิก็หอมทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นสัตบุรุษหอมทวนลมได้ สัตบุรุษ

ย่อมหอมฟุ้งขจรไปทั่วทุกทิศ”

	 หลายท่านไม่ทุกข์ร้อนใจ	 เพราะได้ทดลองถอด	 “หัวโขน”	 เสีย

ตั้งแต่เนิ่น	 ๆ	 กล่าวคือ	 เมื่อออกไปไหนมาไหน	 จะกระทำตนเป็น	 

คนธรรมดา	 ในลกัษณะตดิดนิ	 และปรบัใจใหรู้จ้กัออ่นนอ้มถอ่มตน	 ซึง่เปน็ 

คุณสมบัติของนักปราชญ์ที่ว่า	

 “คนโง่ชอบอวดฉลาด นักปราชญ์ชอบถ่อมตน” จิตใจสบาย	

(ทุกข์	–	สุข	อยู่ที่ใจมิใช่หรือ	?)	

	 แม้แต่พระพุทธเจ้าหลวง	 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า		

เจ้าอยู่หัว)	 ยังทรงปลอมพระองค์เป็นสามัญชน	 เสด็จประพาสต้นเพื่อ

สอดส่องดูแลทุกข์–สุขของไพร่ฟ้าประชาชี	 (ราษฎร)	 ท่านที่คิดได้เช่นนี้	

เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตรับราชการ	 ก็จะสามารถปรับสภาพจิตใจได้

เป็นปกติ	 หรือเกือบเป็นปกติ	 ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อจิตใจแต่อย่างใด	

(ไม่เสียสุขภาพจิต)	

	 ผู้ที่ไม่ลืมตัว	มัวเมายศ	และอำนาจ	เมื่อแสดงบทบาทจบลงจะ

ได้รับเสียงปรบมือ	 และได้รับช่อดอกไม้แห่งเกียรติยศมาประดับใจอย่าง

เต็มภาคภูมิ	 ส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกันข้าม	 นอกจากจะไม่ได้รับเสียง

ปรบมือ	 และไม่ได้รับช่อดอกไม้แห่งเกียรติยศมาประดับใจแล้ว	 ยังถูก

สาปแชง่และตฉินินนิทารอ้ยแปดพนัประการ	 อยา่งไรเ้กยีรตยิศและศกัดิศ์ร ี

(หมดสภาพ)	 แล้วท่านจะเลือกแสดงบทบาทเช่นไรดีครับ	 ?	 เพื่อความ

สบายใจและคลายกังวลของทุก	 ๆ	 ท่าน	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก	 (วาสน์	 	 วาสโน)	 สมเด็จ		

พระสังฆราชองค์ที่	 ๑๘	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 ได้ทรงนิพนธ์ปลอบใจไว้

ดังนี้	

“หัวโขน สวมหัว คนเต้น 
หมายเป็น ลิงยักษ์ สักครู่ 
ถอดหัว แล้วคน เดิมดู 
ใช่ผู้ ยักษ์ลิง สิ่งลวง” 

	 ท้ายสุดนี้ผู้เขียนขอวิงวอนคุณพระศรีรัตนตรัย	 สิ่งศักดิ์สิทธิ์			

ทั้งหลายในสากลโลก	 พระสยามเทวาธิราช	 ตลอดจนดวงพระวิญญาณ
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อันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระบิดาทหารเรือไทย	 (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์	 กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)	 อีกทั้ง

เดชะพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	 และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนินีาถ	 ไดโ้ปรดปกปอ้งคุม้ครองและดลบนัดาลให	้ “ผูเ้กษยีณ

อายุราชการทุกท่าน”	 จงประสบแต่ความสุข	 ความเจริญ	 ปราศจาก		

โรคาพยาธิ	 และภยันตรายทั้งปวง	 ขณะเดียวกันก็ขอให้สัมฤทธิ์ผลในสิ่ง

อันพึงปรารถนาทุกประการ		

 

        

                                     สวัสดีครับ


