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อาชีพหลังเกษียณ
หลายคนที่เกษียณอายุแลว แตไมอยากอยูเฉยๆ เพราะสุขภาพรางกาย
ยังเปนปกติอยู บางคนยังเตะปบไดสัปดาหละหนอยางสบาย แรกๆ ก็คิดวา จะขอ
พักผอนใหสบายสักที เที่ยวใหสนุก เที่ยวไปในทุกที่ที่อยากไป แตในที่สุด ก็เริ่ม
เบื่อ เพราะใชชีวิตในการทํางานมานานกวา 35 ป ทํางานมาคอนชีวิต จะใหอยู
เฉยๆโดยไมทําอะไรในชวงหลังเกษียณอายุนั้น ทายที่สุด ยอมตองพบวา ตัวเอง
นั้น นับวันมีแตความหมดคุณคา กลายเปน NOBODY มิใช SOMEBODY อีก
ตอไป นอกจากนั้น ก็ปรากฏวา สุขภาพรางกายเสื่อมโทรมเร็วกวาเพื่อนๆในรุน
ราวคราวเดียวกันมาก โดยเฉพาะเพื่อนๆที่ยังมีงานทําหลังเกษียณอายุ หรือ ยังมี
กิจกรรมหลากหลายใหทํา
ในโอกาสนี้ สําหรับทานที่มีอายุเริ่มตนที่เลข 5 หรือ ตั้งแต 50 ปขึ้นไป
ควรตองมองใหไกลออกไปวา เมื่อทานเกษียณอายุแลว ทานจะทําอะไรดี หากเปน
งานอดิเรกที่มีรายได มีงานที่ไมตอ งเครียด มีงานที่ไมตอ งออกเดินทางแตเชามืดไป
ทํางาน และ กวาจะกลับบาน ก็ไมเห็นดวงตะวัน จึงจะถึงบาน หรือ งานที่ทาน
สามารถใชบานทานใหเปน HOME OFFICE ได อยากตื่นสาย อยากงีบชวง
กลางวัน อยากพักเวลาใด ก็สามารถพักไดตามใจชอบ ไมตองมีเจานายมาจิกหัว
ใช ไมตองมีใครมาสั่งใหตองทําอยางนั้นอยางนี้ ไมตองมี KPI หรือ KEY
PERFORMANCE INDICATOR ใหตองเครียด ยอมดีแนๆ ถือวา ทานไดกําไร
ชีวิตอยางมาก
อยางไรก็ตาม สําหรับทานที่ใชชีวิตจนลวงเลยมาถึงวันเกษียณอายุแลว
หากในวันนี้ทาน เพื่อนของทาน คุณพอคุณแม หรือ ผูที่มีพระคุณของทาน มาถึง
วันหลังเกษียณอายุแลว หากทานเริ่มเหงา เริ่มมีอาการซึมเศรา ทานจะตองคอยๆ
นําเสนอตอผูที่เกษียณอายุแลว ใชชีวิตในบั้นปลายอยางนี้ดีไหม อยางโนนดีไหม
เสนอแนะทานมากๆ บางเรื่องดีมาก แตทานไมชอบ ก็ไมมีประโยชน ตองเปน
เรื่องที่ทานชอบ ที่ทานพอใจ ที่ทานจะมีความสุข จากกิจกรรมนัน้ ๆ ทั้งนี้ ในบาง
เรื่อง ตองใชกุศโลบายดวยมิใชพูดเฉยๆ ในวันนี้ ขอเสนอแนะบางกิจกรรม ดังนี้
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เขาวัด มิใชจูๆ ก็ไปชวนทานเลย สมมุติวา ทานผูเกษียณทานนั้น ยัง
รักสวยรักงาม ชอบของหอม ชอบคนสวย หากทานเปนบุตรชาย ก็อาจพูดถึง
สวรรค ที่มีเทพธิดาสวยๆ จํานวนมาก โอกาสจะไปไดงายและเร็ว ก็ดวยการรักษา
ศีล และ การปฏิบัติธรรม หรือ ในบางวัด บางสํานัก มีแมชีสวยๆ มีอุบาสิกาที่งาม
หากทานเปนบุตรชาย ก็อาจชวนโดยยกเรื่องนี้มาจูงใจ เพื่อทําใหจิตใจคนแก
กระชุมกระชวยขึ้นในการไปรักษาศีล และ การไปปฏิบัติธรรมก็ได บางครั้ง ใน
ดานการสรางเสริมสุขภาพที่ดี ปจจุบัน แพทยทางเลือก ไดหันมาใชวิธีการทําสมาธิ
เปนชองทางเพิ่มภูมิตานทานโรค ทําใหมีอายุยืนยาว การทําจิตใหสงบนั้น เปน
ความสุขที่ยากแกการบรรยาย จะตองไปสัมผัสดวยจิตใจตนเอง พยายามพูดชี้ชวน
ใหเห็นประโยชน และ ความสุขที่จะไดรับในบั้นปลายของชีวิต และ เปนการลงทุน
สรางอริยทรัพยที่จะนําไปใชไดในภพหนา ทรัพยสมบัติในชาติปจจุบันนั้น เปน
ทรัพยสมมุติที่ใชไดในโลกมนุษยในปจจุบันเทานั้น เมื่อตายไปแลว จะนําสิ่งใดๆ
ติดตัวไปไมไดเลย เวนแต กุศลผลบุญ ที่เปนอริยทรัพยเทานั้น ควรตัดหวงตัด
กังวลไดแลว เพื่อความสุขที่ยั่งยืนในระยะยาวในภพตอไป พูดชี้แจงเชิญชวนอะไร
ในทํานองนี้ เปนตน หรือ ตัวทานผูเกษียณตัดสินใจเขาวัดเอง จะดวยสิ่งจูงใจ
เบื้องตนเรื่องใด ไมสําคัญ เพราะทายที่สุด ทานไดกุศลผลบุญ ที่เปนอริยทรัพย
อยางแนนอน
๑.

รับสงหลานๆ พูดใหความสําคัญตอทานผูเกษียณ ที่สามารถเปนที่
พึ่งพิงชวยเหลือครอบครัวได ตองพูดใหความสําคัญตอทาน มิใชสั่งใชงานทาน
หรือ ผูเกษียณรับอาสาเองในเรื่องนี้ก็ได
๒.

ทองเที่ยว จะเปนในประเทศ หรือ ตางประเทศก็ได เปนครั้งคราว
โดยตองตรวจสอบอุณหภูมิในสถานที่นั้นๆเปนการลวงหนากอนดวย และ ตอง
พยายามเปนรายการสําหรับผูสูงวัย มิใชการเดินปา การลองแกง การไตเขา การ
ปนหนาผา การโรยตัวจากน้ําตก เพราะกําลังวังชาของผูสูงวัยนั้น มันถดถอยลงไป
มากแลว ปญหากระดูกแตก กระดูกหัก เปนเรื่องที่ตองระวัง
๓.

เขียนหนังสือ จะเปนเรื่องประสบการณของตนเอง ในสมัยเปนเด็ก
สมัยทํางาน ในชวงรุงโรจน ชวงตกต่ํา หรือ เรื่องสั้น หรือ เขียนขอคิดความเห็น
ในเรื่องตางๆ สามารถเขียนในชวงนี้ไดหมด แตถาเปนเรื่องที่ไมดีของคนอื่น เรื่อง
ความเลวของคนอื่น แมเปนจริง ก็ตองไมใสชื่อจริง หรือ ใสนามแฝงที่พอเดาออก
๔.
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วา คนเลวคนนั้น เปนใคร เพราะอาจเปนเหตุใหทาน “เปนไขโปง” หรือ ถูกลอบฆา
ได หรือ ถูกฟองรองขอหาหมิ่นประมาทก็ได หากจะเขียนเรื่องที่อาจทําใหบุคคล
อื่นใดเสียหาย หรือ ญาติพี่นองลูกหลานผูอื่นเสียหายแลว ทานตองประเมินผลไว
ลวงหนาวา “อาจกลายเปนเรื่อง แคนนี้ตองชําระ” โดยทานตองเปนผูชําระหนี้ ก็ได
พึงตองพยายามหลีกเลี่ยงใหมาก
ที่ปรึกษาบริษัทฯ – ผูบริหารบริษัท งานนี้ ตองอาศัยประสบการณ
ความเชี่ยวชาญชํานาญ ไมวาจะเปนดานใดก็ตาม ยอมดีทั้งสิ้น หากหาลูกคาไว
ลวงหนากอนการเกษียณอายุ ยอมมีรายไดหลังเกษียณไปอีกนาน จะมีรายไดไม
นอยกวาเลข 6 หลักตอเดือน ในแตละเดือนหลังเกษียณอายุ โดยไมตองนําเงินเก็บ
หรือ เงินที่ไดกอนสุดทายเมื่อเกษียณอายุมาใชจาย งานที่ปรึกษานั้น ไมคอยมี
ความเครียดมากนัก เพราะภารกิจ คือ การใหคําแนะนํา สวนการตัดสินใจนั้น อยู
ที่กิจการผูวาจาง ไมใชไปลงมือบริหารกิจการ หรือ ไปใชอํานาจจัดการเอง หาก
ยังคงทํางานเหมือนเดิมในชวงกอนเกษียณอายุ แบบนี้ไมดี มีความเครียดสูง อาจ
ทําใหมีปญหาตอสุขภาพในระยะยาวได
๕.

นักเขียน- คอลัมนนีส หากทําเปนงานอดิเรกในชวงกอนเกษียณ หลัง
เกษียณก็อาจทําเปนอาชีพได แตถาไมเคยเขียนมากอนเลย คงทําไดในความฝน
มากกวา
๖.

อาจารย-วิชาการ-สอนหนังสือ งานนี้ก็ดี ไมเครียด รายได พอยังชีพ
ไดไมเดือดรอนมากนัก และ หากตั้งใจสอน ก็คงไดบุญดวย
๗.

วิทยากร- นักพูด- นักอบรม กิจกรรมนี้ดีเหมือนกิจกรรมที่ 7 แตรายได
ดีกวากันมาก และ เปนกิจกรรมที่ไมเครียด หากเปนวิทยากรที่ถายทอดดี จะมี
รายไดไมนอ ยกวาเลข 6 หลักตอเดือน ในแตละเดือนหลังเกษียณอายุ
๘.

ธุรกิจเกี่ยวกับตนไม- จัดสวน
เกษียณ หลังเกษียณก็อาจทําเปนอาชีพได
๙.

หากทําเปนงานอดิเรกในชวงกอน

๑๐. ลงทุนในตลาดหุน

ถาเปนผูมีดวงในดานการเสี่ยงโชค และ ชอบเรื่อง
ความตื่นเตน ก็อาจไปลงทุนได แตถาดวงไมสมพงษ หรือ ไมเชี่ยวชาญจริง เงินที่
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เก็บออมมา ก็อาจสูญสลายหมดไปโดยเร็วได มิฉะนั้น ตองลงทุนเฉพาะหุนที่เนน
ในดานเงินปนผล
๑๑. มีบานคอนโดใหเชา
๑๒. ทําอาหาร- ขนม -น้ําผลไมขาย
๑๓. ศิลปน-วาดรูป
๑๔. ไกดทําทัวร
๑๕. นายหนา
๑๖.

ขายตรง

๑๗. เย็บเสื้อผา- ถักทองานฝมือ
๑๘. เกษตรกร

กิจกรรมนี้ ตองดูพื้นฐานงานเดิม และ งานอดิเรก ที่ตอง
ใชแรงกายคอนขางมาก ตองเจียมสังขาร ไมเหมาะกับผูที่ทํางานนั่งโตะมาโดย
ตลอด ไมเหมาะกับผูที่ไมเคยทํางานตากแดด หลังเกษียณแลว เพิ่งริจะทํา ไปไม
รอดแนๆ แตถากอนเกษียณ มีงานอดิเรกในดานการเกษตร
๑๙.

นักจัดรายการที่วิทยุชุมชน หรือ ที่สถานีหลัก

ก็เปนเรื่องที่ทําได

ทั้งสิ้น
๒๐. ทําตนใหเปนประโยชนแกสังคม

ชุมชน ในจังหวะและโอกาสเปดชอง
ใหสามารถที่จะทําไดดวยความสุข โดยตระหนักอยูเสมอวา จะตองไมทําตนใหเปน
ภาระแกลูกหลาน หรือ ผูใดทั้งสิ้น หากชวยเหลือเกื้อกูลใครได ไมรอชา ไมตองมี
ใครมาบอก มีจิตสาธารณะอยูตลอดเวลา ตองพรอมเปดใจรับฟงความคิดเห็นของ
คนอื่น
ตองเปดปากพูดคุยเพื่อสรางความเขาใจที่ดีตอกัน
ตองรูจักพูดคําวา
“ขอโทษ” และ “ขอบคุณ” ใหติดปากเสมอ ชวงชีวิตที่เหลือนั้น ก็จะมีแตความสุข

ดวยความปรารถนาดี จาก อ.มงคล กริชติทายาวุธ
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