
จัังหวะชีีวิต
40 เริิ่�มยัังทััน

พลิิก



สำำ� นัักง�นัคณะกรรมก�รพััฒนั�ก�ร
เศรษฐกิจและสำังคมแห่่งช�ติิ ประม�ณก�รไว้้
ว่้� สัำดส่ำว้นัของประช�กรสำงูอ�ยุใุนัประเทศไทยุ
มีแนัว้โน้ัมเพิั�มข้�นัอยุ่�งติ่อเน่ั�อง จ�กร้อยุละ 
13.2 ในัพั.ศ.2553 เป็นัร้อยุละ 32.1 
ในัพั.ศ.2583  วั้นันีั�ประเทศไทยุเข้�สู่ำสัำงคมผูู้้สูำง
อ�ยุุเต็ิมรูปแบบ 

ขณะที�ในัชีวิ้ติจริง ผูู้้สูำงอ�ยุจุำ�นัว้นัไม่น้ัอยุ
มีชีวิ้ติอยูุ่อยุ�่งยุ�กลำ�บ�ก เน่ั�องจ�กทั�งสุำขภ�พั
เส่ำ�อมถอยุลง ต้ิองพ้ั�งพั�คนัอ่�นัม�กข้�นั แต่ิกลับ
ต้ิองอ�ศัยุอยุู่ตัิว้คนัเดียุว้ ห่ร่ออยุู่กับคู่ชีวิ้ติที�
มีอ�ยุุม�กเช่นักันั นัอกจ�กนีั�ยุังต้ิองเผู้ชิญ
ปัญห่�ร�ยุได้ไม่เพีัยุงพัอต่ิอก�รดำ�รงชีวิ้ติ

สำำ�นัักง�นัสำถิติิแห่่งช�ติิสำำ�รว้จประช�กร
สูำงอ�ยุุปี 2562 พับว่้�ผูู้้สูำงอ�ยุรุ้อยุละ 31 ยุัง
ต้ิองทำ�ง�นัห่�ร�ยุได้เพ่ั�อเลี�ยุงชีพั มีผูู้้สูำงอ�ยุุ
เพีัยุงร้อยุละ 2 เท่�นัั�นัที�มีร�ยุได้ห่ลักจ�กเงินั
ออมที�สำะสำมไว้้ นัอกจ�กนีั�ผูู้้สูำงอ�ยุทีุ�มีเงินัออม
มีเพีัยุงร้อยุละ 11 เท่�นัั�นัที�มีทรัพัยุ์สำินัมูลค่�
เกินั 1 ล้�นับ�ท สำมมติิว่้�ผูู้้สูำงอ�ยุทีุ�มีเงินัออม 
1 ล้�นับ�ท ถ้�ใช้จ่�ยุเด่อนัละ 7,000 บ�ทเงินั
จะห่มดลงภ�ยุในัเว้ล� 10 ปี ห่�กมีเงินัเก็บ
เพีัยุงพัอก็จะไม่ต้ิองกังว้ลเกี�ยุว้กับร�ยุจ่�ยุ

ด้ว้ยุเห่ตุินีั�เม่�อชีวิ้ติเดินัท�งม�ถ้งวั้ยุกล�ง

วั้ยุ 40 ปีเป็นัช่ว้งวั้ยุที�เข้�สู่ำช่ว้งหั่ว้เลี�ยุว้
หั่ว้ ต่ิอของ ชี วิ้ติ  เพัร�ะในัว้ั ยุ นีั� มี คว้�ม
เปลี�ยุนัแปลงให่ญ่ ๆ  เกิดข้�นัพัร้อมกันั ไม่ว่้�จะ
เป็นัด้�นัร่�งก�ยุที�เริ�มมีสำญัญ�ณสำะกิดเต่ิอนัว่้� 
อะไห่ล่ที�ใช้ม�ยุ�ว้นั�นัเริ�มเส่ำ�อมถอยุ รว้มถ้งมี
โรคม�เยุอ่นัเป็นัครั�งคร�ว้ ห่ร่อบ�งโรคกเ็ติรียุม
ปักห่ลักอยุู่ประจำ�

ห่ล�ยุคนัเข้�ใจว่้� ตัิว้เองยัุงแข็งแรงดี ทั�งที�
คว้�มจริงแล้ว้วิ้ธีีก�รกินัอยุู่และก�รใช้ชีวิ้ติที�
ผู่้�นัม�อ�จชักนัำ�ห่ล�ยุโรคม�เยุ่อนัอยุ่�ง
เงียุบเชียุบ เช่นั โรคคว้�มดันัโลหิ่ติสูำง เบ�ห่ว้�นั 

คำำ�นำำ�

บทนำำ�

คนัห่รอ่อ�ยุปุระม�ณ 40 ป ีห่ล�ยุคนัจง้เติรียุม
สำุขภ�พัร่�งก�ยุ เก็บเงินัก้อนัไว้้เป็นัค่�ใช้จ่�ยุ
ในัอนั�คติ และเติรียุมติัว้ด้�นัอ่�นั ๆ เพั่�อห่ว้ังมี
ชีว้ิติบั�นัปล�ยุที�มีคว้�มสำุข ขณะที�ห่ล�ยุคนัยุัง
ไม่ได้เติรียุมติัว้ ห่ร่อไม่รู้ด้ว้ยุซ้ำำ��ว้่� จะติ้องเติรี
ยุมอยุ่�งไร ดังนัั�นัห่�กมีใครจะใช้โอก�สำในัว้ัยุ 
40 เป็นัจุดเริ�มติ้นั ในัก�รเติรียุมติัว้ก็ถ่อว้่� ยุัง
ไม่สำ�ยุไป โดยุมีคู่ม่อเล่มนัี�ที�คัดสำรรข้อมูลและ
แนัว้ท�งที�เป็นัประโยุชนั์เพั่�อช่ว้ยุให่้เริ�มลงม่อ
ได้ทันัที

ชีวิ้ติบั�นัปล�ยุที�มีคว้�มสุำขเกิดจ�กก�รเติรียุม
พัร้อมทั�งก�รดูแลสำุขภ�พัให่้แข็งแรง ฝึึกปรับ
ติัว้ปรับใจรับคว้�มเปลี�ยุนัแปลง สำร้�งสำัมพัันัธี์
ที�ดกีบัคนัรอบข�้ง มกีจิกรรมยุ�มว้�่งเพั่�อสำร�้ง
คุณค่�ให่้กับติัว้เอง รู้จักบริห่�รร�ยุรับร�ยุได้
และออมเงินั  ทุกอยุ่�งเห่ล่�นัี�ฟัังดูยุ�ก แติ่
คว้�มเป็นัจริง ไม่ยุ�กอยุ่�งที�คิด ขอแค่รู้ก่อนั 
ทำ�เสำียุแติ่เนัิ�นั ๆ ห่ร่ออยุ่�งนั้อยุติั�งเป้�เริ�มติ้นั
ไว้้ในัว้ัยุ 40 ปี ซ้ำ้�งมีคว้�มพัร้อมในัห่ล�ยุ ๆ  ด้�นั 

ห่ว้ังว้่�ห่นัังสำ่อเล่มนัี�จะเป็นัจุดพัลิกจังห่ว้ะ
ชีว้ิติให่้คุณลุกข้�นัม�เติรียุมติัว้ในัว้ันันัี�เพั่�อชีว้ิติ
ในับั�นัปล�ยุที�มคีว้�มสำขุก�ยุสำบ�ยุใจติ�มที�ว้�ด
ห่ว้ังไว้้

ไขมันัในัเล่อดสูำง และมะเร็ง ฯลฯ นั�นัวั้นัเข้�
บ�งโรคสำ�ม�รถนัำ�ไปสู่ำโรคหั่ว้ใจ อัมพัฤกษ์
อัมพั�ติไติว้�ยุ และสำมองเส่ำ�อม ฯลฯ

ขณะเดียุว้กันัช่ว้งวั้ยุ 40 ก็มีคว้�มพัร้อมในั
ห่ล�ยุ ๆ  ด้�นั ไม่ว่้�จะเปน็ัก�ยุใจพัร้อม มีคว้�ม
มั�นัใจและเข้�ใจชีวิ้ติ แกร่งเพัร�ะประสำบก�รณ์ 
ห่�กห่มั�นัเก็บออมก็จะมีคว้�มมั�นัคงท�งก�รเงินั
ในัระดับห่น้ั�ง  

แล้้วคุุณล่้ะฝัันถึึงชีีวิตหลั้งเกษีียณไว้
อย่างไร ได้้วางแผนแล้้วหรือยัง
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 เม่�อถ้งว้ัยุ 40 ห่ล�ยุคนัเริ�มทบทว้นัว้่�ปัจจุบันันัี�พัอใจกับติัว้เองห่ร่อไม่ แล้ว้อนั�คติจะได้ใช้
ชีวิ้ติในับั�นัปล�ยุอยุ่�งมีคว้�มสุำขห่ร่อเปล่� ก�รทำ�คว้�มเข้�ใจเกี�ยุว้กับตัิว้เองในัวั้ยุนีั� และเติรียุมตัิว้
ให่้พัร้อมติั�งแติ่เนัิ�นั ๆ จะช่ว้ยุให่้มีคุณภ�พัชีว้ิติที�ดีมีคว้�มสำุขได้ติ�มที�ห่ว้ังไว้้
อยากมีีชีีวิตด้ีตั�งแต่วัย 40 คุวรเตรียมีพร้อมีด้้านไหนบ้้าง

ด้้านสุุขภาพ
ดูแลสำุขภ�พัให่้แข็งแรง

อยุู่เสำมอ

ด้้านสัุงคม
เติรียุมสำร้�งคว้�มสำัมพัันัธี์ที�ดี

กับคนัรอบข้�ง

ด้้านท่ี่�อยู่่�อาศััยู่
เติรียุมปรับปรุงบ้�นัให่้เห่ม�ะ

กับก�รใช้ชีว้ิติยุ�มสำูงว้ัยุ

ด้้านจิิตใจิ
เติรียุมใจให่้พัร้อมกับ

คว้�มเปลี�ยุนัแปลงในัมิติิ
ติ่�งๆ ของชีว้ิติ

ด้้านการเงิน
มีเงินัเก็บพัอใช้ห่ลังจ�ก

ไม่มีร�ยุได้จ�กก�ร
ทำ�ง�นัแล้ว้

ชีีวิิตดีีวัิย40 1.
วัิย 40 เตรีียมสุุขภ�พให้้ดีี

เริี�มจ�กสัุงเกตตัวิเอง
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4
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เริี�มจ�กเตรีียมตัวิ 

“ช่ีวิิตตอนน่�
ม่ควิามสุุขหรือเปล่�า”

“ที่ำาไมเด่้�ยู่วิน่�แค�เดิ้นข้�น
บัันได้ไม�ก่�ชัี�นก็หอบั”

“เงินเก็บัม่พอใช้ีใน
อนาคตไหม” 

 เม่�อถ้งวั้ยุ 40 ปี ห่�กลองสัำงเกติร่�งก�ยุ
ตัิว้เองดีๆ  จะพับคว้�มเสำ่�อมถอยุของก�รทำ�ง�นั
ของอวั้ยุว้ะต่ิ�งๆ รว้มไปถ้งพัลังก�ยุก็ลดลงกว่้�
ติอนัอ�ยุุยุังน้ัอยุ สัำญญ�ณเห่ล่�นีั�กระตุ้ินัเต่ิอนั
ให้่เร�หั่นักลับม�ดูแลเอ�ใจใส่ำตัิว้เองเพ่ั�อให้่มี
สุำขภ�พัแข็งแรงไปอีกยุ�ว้นั�นั

การดู้แล้ – ออกกำ�ลังก�ยุเป็นัประจำ� ห่ร่ออยุ่�งน้ัอยุออกกำ�ลังก�ยุต่ิอเน่ั�องอยุ่�งน้ัอยุ 10 นั�ที
ข้�นัไป สำะสำมให้่ได้อยุ่�งน้ัอยุ 150 นั�ทีต่ิอสัำปด�ห์่ เช่นั เดินัเร็ว้ วิ้�ง ว่้�ยุนัำ�� เทนันิัสำ เป็นัต้ินั ห่ร่อ
แม้แต่ิกิจกรรมที�ทำ�ให้่ร่�งก�ยุได้เคล่�อนัไห่ว้ก็ใช้ได้ห่มด ไม่ว่้�จะเป็นั ขัดพ่ั�นั ตัิดห่ญ้� ฯลฯ เห่ล่�
นีั�ล้ว้นัช่ว้ยุลดนัำ��ห่นัักส่ำว้นัเกินั ลดคว้�มดันัโลหิ่ติได้ ลดคว้�มเครียุด 

การดู้แล้ – เลี�ยุงก�รอ�บนัำ��อุ่นัจัด ท�ครีมห่ร่อนัำ��มันับำ�รุงผิู้ว้ ท�ครีมกันัแดด สำว้มเส่ำ�อผู้้�ปกปอ้ง
ผิู้ว้จ�กแสำงแดด เลิกสูำบบุห่รี� เลี�ยุงช� ก�แฟั อ�ห่�รรสำห่ว้�นัจัด กินัผัู้กผู้ลไม้ห่ล�กห่ล�ยุชนิัด ไข่ 
สำ�ห่ร่�ยุทะเล เห่็ด ปล�ทะเล ฯลฯ ด่�มนัำ��ใ ห้่พัอเพัียุง ถ้�กระ ฝ้ึ� ไฝึโติข้�นัอยุ่�ง
ผิู้ดสัำงเกติคว้รปร้กษ�แพัทยุ์

เพัร�ะห่ลอดเล่อดแดงแข็งข้�นั อ�จนัำ�ไปสู่ำโรคคว้�มดันัโลหิ่ติสูำงและโรคเกี�ยุว้กับหั่ว้ใจอ่�นัๆ 

มีกระฝ้ึ�จุดด่�งดำ� เห่ง่�อออกน้ัอยุลง คันัและแพ้ัง่�ยุ เน่ั�องจ�กก�รผู้ลัดเซ้ำลล์ผิู้ว้ช้�ลง ต่ิอมไขมันั
ผู้ลิติไขมันัน้ัอยุลง  และสำ�รประกอบในัผิู้ว้ห่นััง เช่นั คอลล�เจนั อิล�สำติินั ไฮยุ�ลูโรนิัค-แอซิ้ำด 
ลดปริม�ณลง 

 ม�ดูกันัว่้� เม่�อยุ�่งเข้�วั้ยุ 40 ร่�งก�ยุเริ�มเกิด
คว้�มเปลี�ยุนัแปลงในัด้�นัใดบ้�ง 

หัวิใจิที่ำางานหนักข้�น

ร่ี�งก�ยเปลีี่�ยนำไปอย่�งไรี
เม่�อถึึงวัิย 40 

ผิิวิแห้งแล่ะม่ริ�วิรอยู่
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การดู้แล้ – ติรว้จสุำขภ�พัดว้งติ�และติรว้จก�รได้ยุินั สำว้มแว่้นักันัแดดเม่�อออกนัอกบ้�นั
ติอนักล�งวั้นั เม่�ออยุู่ในัที�เสีำยุงดังสำว้มที�อุดหู่

การดู้แล้ – เลี�ยุงอ�ห่�รห่ว้�นั มันั เค็ม พัยุ�ยุ�มกินัผัู้กผู้ลไม้ที�รสำไม่ห่ว้�นัจัด  ออกกำ�ลังก�ยุให้่
ได้วั้นัละ  10 นั�ทีข้�นัไป สำะสำมให้่ได้  150 นั�ทีต่ิอสัำปด�ห์่ เคล่�อนัไห่ว้ร่�งก�ยุให้่บ่อยุข้�นัไม่
นัั�งๆ นัอนัๆ 

การดู้แล้ – แปรงฟัันัวั้นัละ 2 ครั�ง ครั�งละ 2 นั�ที เช้�และก่อนันัอนั ใช้ไห่มขัดฟัันั พับทันัติแพัทยุ์
ทุก 6 เด่อนั จิบนัำ��บ่อยุๆ ด่�มนัำ��ให้่พัอเพีัยุงวั้นัละ 8-10 แก้ว้ต่ิอวั้นั 

การดู้แล้ – ท่องห่ร่อจดช่ว้ยุจำ� ตัิ�งสำติิว่้�กำ�ลังทำ�อะไรอยุู่ ผู่้อนัคล�ยุคว้�มเครียุด นัอนัห่ลับให้่พัอ
เพีัยุง เลี�ยุงอ�ห่�รไขมันัสูำง  ระวั้งก�รกินัยุ�บ�งประเภทที�รบกว้นัก�รทำ�ง�นัของสำมอง ห่�กจำ�เป็นั
ต้ิองกินั ต้ิองกินัติ�มคำ�แนัะนัำ�ของแพัทยุ์ เช่นั ยุ�นัอนัห่ลับ ยุ�ลดกรด ยุ�ฆ่่�เช่�อ ยุ�แก้แพ้ัชนิัดที�
ทำ�ให้่ง่ว้ง  ยุ�ลดคว้�มดันัโลหิ่ติ และยุ�รักษ�อ�ก�รจิติเว้ชบ�งชนิัด ฯลฯ 

การดู้แล้ – กินัอ�ห่�รที�มีแคลเซี้ำยุม เช่นั เมล็ดง� นัม  คะน้ั� บรอกโคลี ปล�เล็กปล�น้ัอยุ ฯลฯ 
รับแสำงแดดอ่อนัช่ว้งก่อนั 9 โมงเช้�และห่ลัง 4 โมงเย็ุนัเพ่ั�อรับวิ้ติ�มินัดี

การดู้แล้ – กินัผัู้กผู้ลไม้ที�มีใยุอ�ห่�รสูำง เช่นั ถั�ว้แดง ถั�ว้เขียุว้ ข้�ว้ไม่ขัดสีำ แคร์รอติ บรอกโคลี 
มะละกอ กล้ว้ยุ แอปเปิล เป็นัต้ินั ด่�มนัำ��ให้่พัอเพีัยุงวั้นัละ 6-8 แก้ว้ ออกกำ�ลังก�ยุเป็นัประจำ�เพ่ั�อ
ช่ว้ยุก�รทำ�ง�นัของลำ�ไส้ำ

การดู้แล้ – กินัอ�ห่�รมีประโยุชน์ั ออกกำ�ลังก�ยุ พัักผู่้อนัให้่เพีัยุงพัอ ไม่เครียุด อ�จปร้กษ�แพัทย์ุ
เฉพั�ะท�งด้�นัวั้ยุทอง แนัะนัำ�ให้่กินัถั�ว้เห่ล่อง ธัีญพ่ัช นัำ��มะพัร้�ว้ ช่ว้ยุเพิั�มฮอร์โมนัเพัศ ฯลฯ 

 นัอกจ�กนีั�เม่�อยุ่�งเข้�วั้ยุ 40 คว้รติรว้จร่�งก�ยุประจำ�ปี เน่ั�องจ�กโรคห่ล�ยุโรคที�แฝึงอยุู่อ�จ
ไม่แสำดงอ�ก�ร ถ้�ติรว้จพับตัิ�งแต่ิเนิั�นัๆ จะรักษ�ง่�ยุ และปรับเปลี�ยุนัพัฤติิกรรม และดูแลตัิว้เอง
อยุ่�งเห่ม�ะสำมจะชว่้ยุป้องกันัไม่ให้่โรคดำ�เนิันัไปสู่ำขั�นัรุนัแรง อยุ�่งไรก็ติ�มคว้รเล่อกแพัก็เกจก�ร
ติรว้จสุำขภ�พัที�เห่ม�ะสำมติ�มช่ว้งวั้ยุ 

การดู้แล้ – เปลี�ยุนัอิริยุ�บทเม่�ออยุู่ในัท่�ใดนั�นัๆ ขยุับแขนัข�บริห่�ร ยุ่ดเห่ยุียุดร่�งก�ยุ
กินัอ�ห่�รที�มีแคลเซี้ำยุม คว้บคุมนัำ��ห่นัักตัิว้อยุ่�ให้่อ้ว้นั เลี�ยุงก�รนัั�งพัับเพีัยุบห่ร่อขัดสำม�ธิี 

สำ�ยุติ�ยุ�ว้ข้�นั มีปัญห่�ในัก�รมองแสำงจ้�ห่ร่อเว้ล�กล�งค่นั โดยุเฉพั�ะติอนัขับรถ ติ�แห้่ง 
ขณะที�ก�รฟัังเริ�มได้ยุินัเสีำยุงพูัดคุยุไม่ชัด ต้ิองให้่อีกฝ่ึ�ยุทว้นัคำ�พูัดบ่อยุ ๆ 

นัำ��ห่นัักตัิว้ลงยุ�กกว่้�ติอนัอ�ยุุน้ัอยุ เกิดได้จ�กก�รเผู้�ผู้ล�ญทำ�ง�นัช้�ลงและทำ�ง�นัผิู้ดปกติิ

เสีำยุว้ฟัันั และมีอ�ก�รป�กแห้่งทำ�ให้่ฟัันัผุู้ง่�ยุ เน่ั�องจ�กมีนัำ��ล�ยุน้ัอยุลง ในัป�กจ้งมีคว้�มเป็นั
กรดสูำงเป็นัเว้ล�นั�นั กรดจ้งไปกัดกร่อนัเน่ั�อฟัันัทำ�ให้่ฟัันัผุู้

ล่มช่�อคนั ล่มว่้�ว้�งของไว้้ที�ไห่นั และคิดอ่�นัช้�ลง เน่ั�องจ�กประสิำทธิีภ�พัก�รทำ�ง�นัของสำมอง
เส่ำ�อมลงติ�มวั้ยุ 

เปร�ะและหั่กง่�ยุ ตัิว้เตีิ�ยุลง ข้อต่ิอเริ�มเส่ำ�อม

อ�จทำ�ให้่แน่ันัอ้ดอัด นัอนัห่ลับไม่สำบ�ยุ ท้องผูู้กขับถ่�ยุลำ�บ�ก เน่ั�องจ�กลำ�ไส้ำบีบตัิว้น้ัอยุลง 
เอนัไซ้ำม์ช่ว้ยุยุ่อยุทำ�ง�นัลดลง 

อยุู่ในัช่ว้งอ�ยุุ 45-55 ปี เน่ั�องจ�กฮอร์โมนัเพัศลดลง อ�ก�รที�พับได้บ่อยุ เช่นั ร้อนัวู้บว้�บ เห่ง่�อ
ออกติอนักล�งค่นั ห่งุดห่งิดง่�ยุ ใจน้ัอยุ ซ้้ำมเศร้� นัอนัไม่ห่ลับ เจ็บเว้ล�มีเพัศสัำมพัันัธ์ี ปัสำสำ�ว้ะเล็ด
เม่�อไอห่ร่อจ�ม ฯลฯ 

ปว้ดห่ลัง แขนั ข� รว้มทั�งข้อต่ิ�ง ๆ เช่นั ข้อเข่� ข้อม่อ และ ไห่ล่

การมองเห็นแล่ะการได้้ยิู่นแยู่�ล่ง อ้วินง�ายู่ล่งพุง 

เหงือกร�นแล่ะฟันัผุิ ข่�หล่งข่�ลื่ม

กระด่้กบัางล่ง

ท้ี่องอืด้ 

อาการวัิยู่ที่องของผ้่ิหญิิง

อาการปวิด้ 
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ก�รีตรีวิจสุุขภ�พที�เห้ม�ะสุมในำแต่ลี่ะวัิย

โรีคำต่�งๆ ที�แฝงตัวิอย่่ภ�ยในำร่ี�งก�ย

1.ตรวจเช็ีคุสุุขภาพทัั่�วไป 
• ชั�งนัำ��ห่นััก วั้ดส่ำว้นัสูำง 
• รับก�รฉีดวั้คซี้ำนั 
• วั้ยุรุ่นัคว้รเช็ก BMI
  (ดัชนีัมว้ลก�ยุ) 

5.สุ่งเสุริมีสุุขภาพด้้านอื�น
เพื�อการเจริญเติบ้โตทีั่�
เหมีาะสุมี 
• ดูแลช่องป�กและฟัันั 
• ดูแลโภชนั�ก�รและ
  ก�รออกกำ�ลังก�ยุ

2.ตรวจคัุด้กรองทั่าง
  ห้องปฏิิบั้ติการ 
• ติรว้จคัดกรองก�รได้ยุินั 
  ภ�ยุในั 6 เด่อนัห่ลังคลอด
• ติรว้จเล่อด 

6.คุ้นหาพฤติกรรมีเสีุ�ยง 
   ตามีวัย 

4.ตรวจคัุด้กรองพัฒนาการ

3.ได้้รับ้วัคุซีีนเหมีาะสุมี
   ตามีช่ีวงวัย

1.ตรวจเช็ีคุสุุขภาพทัั่�วไป
• ชั�งนัำ��ห่นััก วั้ดส่ำว้นัสูำง 
• เช็ค BMI (ดัชนีัมว้ลก�ยุ)
• วั้ดคว้�มดันัโลหิ่ติอยุ่�ง 
  น้ัอยุปีละ 1 ครั�ง 

5.ประเมิีนสุภาวะสุุขภาพ
• ภ�ว้ะซ้้ำมเศร้�
• คว้�มเสีำ�ยุงโรคหั่ว้ใจ
  และห่ลอดเล่อด
• ก�รติิดบุห่รี� สุำร� ยุ�
  และสำ�รเสำพัติิด

2.การตรวจทั่าง
  ห้องปฏิิบั้ติการ
• ติรว้จห่�ภ�ว้ะซี้ำด 
• ติรว้จห่�เบ�ห่ว้�นั อ�ยุุ 
 35 ปีข้�นัไปคว้รติรว้จทุก 3 ปี
• ติรว้จห่�ไขมันัในัเล่อด อ�ยุุ    
  20 ปีข้�นัไปคว้รติรว้จทุก 5 ปี 

4.ตรวจคัุด้กรองมีะเร็ง
• มะเร็งเต้ิ�นัม 
*อ�ยุุ 30-39 ปี คว้รติรว้จทุก 3 ปี  

*อ�ยุุ 40 ปีข้�นัไป คว้รติรว้จทุกปี  
คว้รคลำ�เต้ิ�นัมด้ว้ยุตินัเองห่�ก
พับคว้�มผิู้ดปกติิรีบปร้กษ�
แพัทยุ์
• มะเร็งป�กมดลูก 
อ�ยุุ 30-65 ปี คว้รติรว้จทุก 3 ปี 

• มะเร็งลำ�ไส้ำให่ญ่ อ�ยุุ 50 ปี 
ข้�นัไป คว้รติรว้จอุจจ�ระทุกปี 

3.ตรวจสุายตา อายุ 40-60 ปี 
• คว้รติรว้จวั้ดสำ�ยุติ� 1 ครั�ง

1.ตรวจเช็ีคุสุุขภาพทัั่�วไป 
• เช็ค BMI (ดัชนีัมว้ลก�ยุ)
• วั้ดคว้�มดันัโลหิ่ติ

5.ประเมิีนสุภาวะสุุขภาพ 
• ภ�ว้ะโภชนั�ก�ร
• คว้�มเสีำ�ยุงโรคหั่ว้ใจ
  และห่ลอดเล่อด
• คว้�มเสีำ�ยุงโรคกระดูกพัรุนั
• ภ�ว้ะสำมองเส่ำ�อม
• ภ�ว้ะซ้้ำมเศร้�

2.การตรวจทั่าง
  ห้องปฏิิบั้ติการ 
• ติรว้จปัสำสำ�ว้ะ
• ติรว้จห่�ภ�ว้ะซี้ำด 
  เม่�ออ�ยุุ 70 ปีข้�นัไป
• ติรว้จห่�ไขมันัในัเล่อด 
• ติรว้จห่�เบ�ห่ว้�นั 
• ติรว้จเล่อดเพ่ั�อดู
  ก�รทำ�ง�นัของไติ

4.ตรวจคัุด้กรองมีะเร็ง
• มะเร็งเต้ิ�นัม 
  ทุกปีจนัถ้งอ�ยุุ 69 ปี
• มะเร็งป�กมดลูก ทุก 3 ปี  
  จนัถ้งอ�ยุุ 65 ปี
• มะเร็งลำ�ไส้ำให่ญ่ 
  ติรว้จอุจจ�ระทุกปี 

3.ตรวจสุายตา

อายุ 0-18 ปี

อายุ 0-18 ปี

อายุ 18-60 ปี

อายุ 18-60 ปี

อายุ 60 ปีขึ�นไป

อายุ 60 ปีขึ�นไป

 ยัุงมีคว้�มเปลี�ยุนัแปลงอีกประก�รห่น้ั�งที�มองไม่เห็่นั นัั�นัค่อก�รมีโรคม�เยุอ่นัอยุ�่งเงียุบ ๆ  แฝึง
ตัิว้อยุูภ่�ยุในัร่�งก�ยุของเร�ซ้้ำ�งบ�งคนัอ�จไม่แสำดงอ�ก�รใด ๆ  ให้่เห็่นัจนักว่้�จะเป็นัม�กแล้ว้  โรค
เห่ล่�นีั�มีสำ�เห่ตุิม�จ�กก�รมีพัฤติิกรรมสุำขภ�พัที�ไม่เห่ม�ะสำมม�ตัิ�งแต่ิยุงัห่นุ่ัมยุงัสำ�ว้ เพัร�ะฉะนัั�นั
อยุ่�งน้ัอยุก�รหั่นัม�เริ�มใส่ำใจสุำขภ�พัเม่�อยุ่�งสู่ำวั้ยุ 40 ก็อ�จยัุงไม่สำ�ยุเกินัไป 
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 ร้่ีจัก 2 โรีคำที�รีอต้อนำรัีบเม่�อย่�งเข้� 40

 โรคุคุวามีดั้นโล้หิตสูุงและโรคุเบ้าหวานเป็นัโรคม�เยุ่อนัพัร้อมกับวั้ยุที�เพิั�มม�กข้�นั ร�ยุง�นั
สำถ�นัก�รณ์ผูู้้สำูงอ�ยุุไทยุโดยุมูลนิัธิีสำถ�บันัวิ้จัยุและพััฒนั�ผูู้้สำูงอ�ยุุไทยุระบุว้่� เม่�อเปรียุบเทียุบ
ช่ว้ง พั.ศ. 2545 กับ พั.ศ. 2560 พับว่้� ผูู้้สูำงอ�ยุุไทยุมีปัญห่�ด้�นัสุำขภ�พัจ�กโรคเบ�ห่ว้�นัและ
คว้�มดันัโลหิ่ติสูำงเพิั�มข้�นัร�ว้ 2 เท่�

 ห่�กระมัดระวั้งตัิว้เองเป็นัอยุ่�งดี ไม่ปล่อยุปละละเลยุสุำขภ�พัร่�งก�ยุ ก็จะลดโอก�สำเกิดโรคที�
มีคว้�มอันัติร�ยุเห่ล่�นีั�ลงไปได้ม�ก นัับเป็นัก�รปูท�งสู่ำก�รมีสุำขภ�พัแข็งแรงและอ�ยุุยุ่นัยุ�ว้ในั
อนั�คติ

2545 8.8 8.0 6.0 8.3

2560 15.2 19.3 16.3 16.5

พ.ศ.
อายุ

60-69 ปี 
อายุ

70-79 ปี 
อายุ

80 ปี ขึ�นไป 
รวมี

ทุั่กอายุ

โรคห่ัว้ใจ ห่ัว้ใจว้�ยุ ห่ลอดเล่อดห่ัว้ใจติีบ โรคห่ลอด
เล่อดสำมอง อัมพัฤกษ์ อัมพั�ติ และโรคไติว้�ยุเร่�อรัง  

ไติเสำ่�อม ห่ลอดเล่อดแดงเสำ่�อม ห่ลอดเล่อดสำมองติีบ 
อัมพัฤกษ์ อัมพั�ติ โรคห่ัว้ใจ ห่ัว้ใจว้�ยุ ติ้อกระจก 
และติ�บอด 

คำวิ�มดัีนำโลี่หิ้ตสุ่งมีโอก�สุเสีุ�ยงต่อก�รีเกิดีโรีคำ 

เบ�ห้วิ�นำมีโอก�สุเสีุ�ยงต่อก�รีเกิดีโรีคำ

เคำล็ี่ดีลัี่บ 40 ยังเจ๋ง

 ทำ�ไมบ�งคนัห่นั้�ใสำหุ่่นัฟัิติเห่ม่อนัยุังแค่ 30 ปีทั�งที�ข้�นัเลข 4 แล้ว้ เข�มีเคล็ดลับอะไร  ลอง
ปรับปรุงเปลี�ยุนัแปลงก�รใช้ชีว้ิติดูสำักทีจะได้เป็นัคนัสำดใสำอ่อนัเยุ�ว้์ เม่�อดูดีก็จะรู้สำ้กว้่�สำดช่�นั
มีพัลัง 
 ข้อแนัะนัำ�ติ่อไปนัี�จะช่ว้ยุให่้ดูดีทั�งรูปร่�งห่นั้�ติ�บุคลิกและสำดช่�นัจ�กภ�ยุในั ลองทำ�ไปทีละ
อยุ่�ง เม่�อเห่็นัผู้ลคว้�มสำำ�เร็จแม้เพัียุงเล็กนั้อยุ ก็เป็นัจุดเริ�มติ้นัให่้มีแรงจูงใจทำ�เร่�องอ่�นัติ่อไป
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รอยุยุิ�มช่ว้ยุให่้ดูอ่อนัเยุ�ว้์ได้จริง พัยุ�ยุ�มรักษ�อ�รมณ์ให่้
แจ่มใสำ มีอ�รมณ์ขันั ถ้�อ�รมณ์ติิดลบห่�อะไรทำ�เพั่�อช่ว้ยุให่้
อ�รมณ์ดีข้�นั

เร่�องร�ว้ที�นั่�สำนัใจและเป็นัประโยุชนั์ติ่อก�รทำ�ง�นัห่ร่อก�ร
ใช้ชีว้ิติ เพั่�อให่้ทันัโลกทันัเห่ติุก�รณ์อยุู่เสำมอ  

6.ยิ�มแย้ม 

7.ติดีต�มข่�วิสุ�รี

ผมข�วิก็เท่ได้ี 
 จะว้่�ไปผู้มข�ว้ก็มีข้อดีมิใช่นั้อยุ ทั�งประห่ยุัดเงินั ไม่เสำียุเว้ล�ไปทำ�สำี สำัมผู้ัสำกับ
สำ�รเคมีนั้อยุลง นัอกจ�กนัี�เสำ้นัผู้มยุังดูมีสำุขภ�พัม�กกว้่� ม�ดู 5 เคล็ดลับที�จะช่ว้ยุให่้
คุณมีผู้มข�ว้อยุ่�งมั�นัใจ

1.เล้ือกทั่รงผมีทั่ี�ชี่วยให้ใบ้หน้าสุว่างสุด้ใสุ

2.บ้ำารุงเสุ้นผมีให้ดู้มีีสุุขภาพ ห่มักผู้มสำูติรธีรรมช�ติิ
 ด้ว้ยุมะกรูด นัำ��มันัมะกอก นัำ��มันัมะพัร้�ว้ ห่ร่อนัำ��มันัง� ฯลฯ 

3.เมีื�อผมียาวขึ�น ดู้ไมี่เป็นรูปเป็นทั่รง รีบ้ตัด้ ห่ร่อถ้�ไว้้ผู้มยุ�ว้
 คว้รรัดผู้มห่ร่อจัดผู้มเก็บให่้เรียุบร้อยุ 

4.ใชี้แชีมีพูสุำาหรับ้ผมีขาวเพื�อชี่วยให้สุีผมีขาวสุวย  

5.มีองผมีขาวในแง่ด้ี มีีคุวามีมีั�นใจ ใช้ก�รแติ่งติัว้เสำริมบุคลิก
 ก็ไม่ติ้องกังว้ลถ้งสำีผู้ม  

 ว้ัยุนัี�สำมองแล่นัช้� ขี�ห่ลงขี�ล่ม ห่�กได้ลองกินัอะไรแปลก
ให่ม่บ้�ง เปลี�ยุนัเสำ้นัท�งไปทำ�ง�นั ไปเที�ยุว้ เล่นักีฬ� เรียุนั
ภ�ษ�ห่ร่อเรียุนัอะไรให่ม่ ๆ  ห่ร่อลองเล่นัเกมลับสำมอง ฯลฯ 

 ใช้คว้�มเรียุบเก๋ โดยุรว้มดูสำบ�ยุติ�เพั่�อลดว้ัยุ ห่ร่อถ้�สำนัุก
กับก�รแติ่งติัว้อยุู่แล้ว้ก็อยุ่�ให่้ว้ัยุม�เป็นัอุปสำรรค ก�รทำ�สำี
ผู้มปดิผู้มข�ว้ห่รอ่เปลี�ยุนัทรงชว่้ยุให่ด้สูำดใสำข้�นัได ้ทรงผู้มชว่้ยุ
ปรับบุคลิกม�กกว้่�ที�คิด  

4.ทำ�สิุ�งให้ม่ๆ

5.เปลีี่�ยนำก�รีแต่งตัวิ 

 ก�รมีนัำ��ห่นัักเกินัจะดูมีอ�ยุุ คว้บคุมปริม�ณก�รกินั เล่อก
อ�ห่�รไขมันันั้อยุ เนั้นัติ้ม นั้�ง ห่ร่อยุ่�ง ดีกว้่�ผู้ัดและทอด 
เลี�ยุงขนัมห่ว้�นั เพัิ�มผู้ักผู้ลไม้ และออกกำ�ลังก�ยุเป็นัประจำ�

 อ�ก�รปว้ดเม่�อยุที�เกิดข้�นับ่อยุเป็นัสัำญญ�ณคว้�มโรยุร� 
ร่�งก�ยุต้ิองก�รฟ้ั�นัฟูัอยุ่�งเร่งด่ว้นั ออกกำ�ลังก�ยุเพิั�มกล้�ม
เน่ั�อและยุด่เห่ยุยีุดร่�งก�ยุระห่ว้�่งว้นััเรียุกคว้�มฟัติิกลบัค่นัม� 

 รู้ติัว้ว้่�ไห่ล่ห่่อให่้ยุ่ดไห่ล่ข้�นัติรง ยุ่นัห่ร่อเดินัห่มั�นัแขม่ว้พัุง
ช่ว้ยุให่้ห่ลังติรงอกผู้�ยุไห่ล่ผู้้�ง แล้ว้ยุังได้บริห่�รลดห่นั้�ท้อง
ไปในัติัว้ 

1.รีะวัิงเร่ี�องนำำ��ห้นัำกตัวิ 

2.เพิ�มคำวิ�มกรีะฉัับกรีะเฉัง

3.ปรัีบท่�ท�งนัำ�ง ย่นำ เดิีนำ 

สุ�ยต�ย�วิได้ี แต่ต้องไม่เสีุยบุคำลิี่ก 
 ว้ัยุ 40 ห่ล�ยุคนัเริ�มสำ�ยุติ�ยุ�ว้ จะทำ�อยุ่�งไรให่้ใสำ่แว้่นัแล้ว้ไม่เพัิ�มว้ัยุให่้ใบห่นั้� ลอง
ดูเทคนัิค  5 ข้อนัี�

1.เล้ือกกรอบ้แว่นเรียบ้ๆ คล�สำสำิกใช้ได้นั�นั มีลว้ดล�ยุนั้อยุ ถ้�ไม่ได้แติ่งติัว้ติ�มแฟัชั�นัม�ก
2.กรอบ้แว่นสุีอ่อนจะชี่วยเพิ�มีคุวามีสุว่างสุด้ใสุ สำีเข้มๆ ทำ�ให่้ดูเคร่งเครียุดห่ร่อห่นั้�ดุ
3.ล้องเล้ือกดู้หล้ายๆ สุี อ�จเจอสำีที�ไม่ค�ดคิดแติ่รับกับใบห่นั้�ของเร�
4.เล้ี�ยงกรอบ้แว่นหนาๆ เพัร�ะจะทำ�ให่้ดูมีอ�ยุุ
5.เล้ือกขนาด้กรอบ้แว่นให้พอเหมีาะกับ้ใบ้หน้าไม่ให่ญ่ห่ร่อเล็กเกินัไป
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14 วัินำฟิติหุ่้นำเปะ๊เพ่�อยีนำส์ุตัวิเก่ง 
 ยุีนัสำ์เป็นัของคนัทุกเพัศทุกว้ัยุ ก�รใสำ่ก�งเกงยุีนัสำ์เห่ม�ะ ๆ  ทำ�ให่้ดูคล่องติัว้ช่ว้ยุลด
อ�ยุุได้ แติ่ว้ัยุนัี�มักมีปัญห่�รูดซ้ำิปก�งเกงติัว้เก่งไม่ข้�นั ม�ใช้เว้ล� 14 ว้ันัฟัิติหุ่่นัให่้กลับ
ม�เป๊ะเห่ม่อนัเดิม แล้ว้ยุังประห่ยุัดเงินัค่�ก�งเกงให่ม่

คำวิบคุำมอ�ห้�รี
1.กินแป้งให้น้อยล้ง เล่อกกินัเนั่�อสำัติว้์ไม่ติิดมันั กินัผู้ักเพัิ�มโดยุ
 เฉพั�ะผู้ักสำีเขียุว้

2.เล้ี�ยงอาหารไขมีันสุูง ทอดๆ มันัๆ เบเกอรี� ฯลฯ

3.ไมี่กินอาหารหล้ัง 1 ทัุ่่ม ถ้�ห่ิว้ให่้ด่�มนัำ��

4.กินเคุ็มีแล้ะหวานให้น้อยล้ง
 เนั้นัรสำจ่ด ระว้ังพัว้กนัำ��จิ�มติ่�งๆ  

5.ด้ื�มีนำ�าเปล้่าเล้ี�ยงนำ�าหวาน นัำ��ผู้ลไม้ นัำ��อัดลม
 ช� ก�แฟั เห่ล้� เบียุร์ 

ออกกำ�ลัี่งก�ยให้้เห้ม�ะกับตัวิเอง
 ก�รออกกำ�ลังก�ยุเป็นัว้ิธีีก�รลดไขมันัสำ่ว้นัเกินัที�ได้ผู้ล 
แติ่ข้อคว้รระว้ังค่อ ห่�กไม่เคยุออกกำ�ลังก�ยุม�ก่อนั คว้ร
ค่อยุๆ เริ�มไปทีละนั้อยุ ก�รออกกำ�ลังก�ยุอยุ่�งห่นััก ห่ร่อ
ไม่เห่ม�ะสำมกับสำภ�พัร่�งก�ยุอ�จเป็นัอันัติร�ยุร้�ยุแรง 
ท�งที�ดีคว้รติรว้จร่�งก�ยุและปร้กษ�แพัทยุ์ เพั่�อรับ
คำ�แนัะนัำ�ก�รออกกำ�ลังก�ยุที�เห่ม�ะสำมกับติัว้เอง

2.
ด่ีแลี่สุุขภ�พจิตใจคำวิบค่่ำด่ีแลี่สุุขภ�พก�ย 

 สุำขภ�พัจิติใจมีคว้�มสำำ�คัญไม่แพ้ัสุำขภ�พัก�ยุ ก�รมีสุำขภ�พัจิติใจที�ดีช่ว้ยุให้่ชีวิ้ติมีคว้�มสุำข มี
คว้�มสัำมพัันัธ์ีที�ดีกับคนัอ่�นั สำ�ม�รถรบัม่อกับปัญห่�ที�เข้�ม�ได้ดี นัอกจ�กนีั�สุำขภ�พัจิติยุงัส่ำงผู้ลต่ิอ
ร่�งก�ยุ ห่�กมีสุำขภ�พัจิติไม่ดีห่ร่อสำะสำมคว้�มเครียุดม�กๆ อ�จส่ำงผู้ลเสีำยุห่ล�ยุประก�ร ก่อให้่
เกิดโรคทั�งท�งก�ยุและโรคท�งจิติใจ เร�จ้งจำ�เป็นัต้ิองดูแลจิติใจให้่ดีคว้บคู่กับสุำขภ�พัก�ยุ  

 ห่ลังจ�กสัำงเกติคว้�มเปลี�ยุนัแปลงของตัิว้เองแล้ว้ ถัดม�ลองมองดูรอบข้�ง เคยุสัำงเกติไห่มว่้� 
ทำ�ไมเพั่�อนัในัวั้ยุเดียุว้กันับ�งคนัห่น้ั�ติ�ยุังดูสำดใสำ ขณะที�อีกคนัแก่ล่ว้งห่น้ั�ไปไกล ส่ำว้นัห่น้ั�งม�
จ�กก�รดูแลตัิว้เอง แต่ิสิำ�งสำำ�คัญที�ต้ิองเน้ันัยุำ��ก็ค่อวิ้ธีีคิด 
 ก�รมองตัิว้เองว่้�ยุงัห่นุ่ัมยุงัสำ�ว้ช่ว้ยุให้่เร�รักษ�คว้�มอ่อนัเยุ�ว์้ได้จริง ง�นัวิ้จัยุของยูุนิัเว้อร์ซิ้ำตีิ�
คอลเลจลอนัดอนัพับว่้�คนัที�รู้ส้ำกว่้�ตัิว้เองแก่จะข�ดชีวิ้ติชีว้� ไม่อยุ�กทำ�อะไรให่ม่ๆ กินัติ�มใจ
ป�ก ปล่อยุเน่ั�อปล่อยุตัิว้ ส่ำว้นัคนัที�รู้ส้ำกว่้�ตัิว้เองยุังอ่อนัวั้ยุจะดูแลตัิว้เองดีกว่้� กล้�ลองทำ�อะไร
ให่ม่ๆ ท้�ท�ยุคว้�มสำ�ม�รถ พัยุ�ยุ�มรักษ�สุำขภ�พัดูแลอ�ห่�รก�รกินัและออกกำ�ลังก�ยุ ท่องไว้้
ว่้� เรายังไม่ีแก่ จะได้้มีีแต่คุวามีสุด้ใสุ สุุขภาพแข็งแรงไปอีกนานแสุนนาน

วัิย 40 ด่ีดีีได้ีด้ีวิยวิิธีีคิำดี 

วิิธีีลี่ดีนำำ��ห้นัำกในำ 2 สัุปดี�ห์้
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7 วิิธีีคิำดีฝ่�วิิกฤตชีีวิิตให้้มีสุุข

 วิ้ธีีคิดมีคว้�มสำำ�คัญอยุ่�งยุิ�ง ก�รมองโลกในัแง่ดีช่ว้ยุให้่ชีวิ้ติมีคว้�มสุำข มีคว้�มห่วั้งและพัลังใจในั
ก�รต่ิอสู้ำ แม้ต้ิองเจอกับอุปสำรรคก็จะห่�ท�งแก้ไข เช่�อมั�นัว่้�จัดก�รได้ ม�ดูกันัว่้� ก�รคิดบว้กต้ิอง
ทำ�อยุ่�งไร

1. มีองตัวเองในแง่ดี้ รู้จักทัั่�งข้อดี้แล้ะข้อด้้อย พัยุ�ยุ�มปรับปรุงให้่ดีข้�นั และใช้ข้อดีที�มีให้่
 เกิดประโยุชน์ั 

2.เลิ้กเปรียบ้เทีั่ยบ้กับ้คุนอื�น หั่นัม�ใส่ำใจเร่�องที�พััฒนั�ตัิว้เองแทนั ห่ร่อดูว่้�คนัที�ประสำบคว้�มสำำ�เร็จ
 ทำ�อยุ่�งไรเพ่ั�อใช้เป็นัแนัว้ท�ง

3.อย่าสุนใจเรื�องราวด้้านล้บ้มีากนัก ถ้�รับรู้แล้ว้ทุกข์ใจจนัส่ำงผู้ลเสีำยุ เต่ิอนัตัิว้เองให้่ห่ยุุด    

4.ใสุ่ใจเฉพาะเรื�องของวันนี�แล้ะไม่ีต้องกังวล้ถึึงอนาคุตมีากเกินไป ทำ�แต่ิละวั้นัให้่มีคุณค่�
 จะเป็นัประโยุชน์ัม�กกว่้� 

5.มีีคุวามีสุุขกับ้สิุ�งทีั่�มีีอยู่ ไม่ว่้�จะเป็นัสุำขภ�พัแข็งแรง มีครอบครัว้ มีเพ่ั�อนัดี มีบ้�นั มีข้�ว้กินั
 มีคว้�มรู้ มีคว้�มสำ�ม�รถ ลองพูัดกับตัิว้เองว่้� “ก็ยังดี้ทีั่�มีี…” จะพับว่้� สิำ�งที�มีอยุูนั่ั�นัประเมินัค่�
 มิได้

6.อย่าตั�งคุวามีหวังไว้สูุงขณะทีั่�พยายามีทั่ำาน้อย ลงม่อทำ�ให้่ม�กพัอห่ร่อปรับลด เป้�ห่ม�ยุ
 ให้่เห่ม�ะกับตัิว้เอง 

7.ยอมีรับ้คุวามีจริงว่า เราคุวบ้คุุมีทุั่กอย่างให้เป็นดั้�งใจไม่ีได้้ ยุอมรับในัคว้�มไม่แน่ันัอนั
 และเติรียุมพัร้อมตัิ�งรับจะดีกว่้�  

ร้่ีทันำวิิกฤตวัิยกลี่�งคำนำ 
 ช่ว้งอ�ยุุ 35-50 ปี ห่ร่อวั้ยุกล�งคนัเป็นัอีกช่ว้งห่น้ั�งที�พับกับคว้�ม
เปลี�ยุนัแปลงครั�งให่ญ่ ซ้้ำ�งมักถ�โถมม�พัร้อมกันั ในัวั้ยุนีั�จ้งอ�จเกิด 
“วิกฤตวัยกล้างคุน” ได้ เช่นั วิ้กฤติิจ�กปัญห่�สุำขภ�พัที�เริ�มมีให้่เห็่นั 
วิ้กฤติิจ�กปัญห่�ก�รเงินัที�ไม่เพีัยุงพัอกับคว้�มรับผิู้ดชอบที�มีม�กข้�นั 
วิ้กฤติิจ�กคว้�มกดดันัในัก�รทำ�ง�นั ห่ร่อแม้แต่ิวิ้กฤติจ�กก�รสูำญ
เสีำยุคนัที�รัก เป็นัต้ินั  อยุ่�งไรก็ติ�มห่�กเติรียุมก�รรับม่อไว้้ เร�ก็
สำ�ม�รถนัำ�วิ้กฤติเห่ล่�นัั�นัม�สำร้�งโอก�สำดีๆ ห่ล�ยุอยุ่�งให้่กับชีวิ้ติ 

3.
วัิย 40 เริี�มวิ�งแผนำก�รีเงินำ เพ่�อคำวิ�มสุุขย�มเกษีียณ

 ผู้ลสำำ�รว้จของสำำ�นัักง�นัสำถิติิแห่่งช�ติิเม่�อปีพั.ศ. 2569 พับว้่�ครัว้เร่อนัไทยุ 25.9% ไม่มีก�ร
ออมเงินั  ก�รไม่มีเงินัออม เม่�อยุ่�งเข้�ว้ัยุสำูงอ�ยุุ ยุ่อมติ้องเผู้ชิญคว้�มยุ�กลำ�บ�ก ดังนัั�นัก�ร
ออมเงินัจ้งเป็นัอีกปัจจัยุสำำ�คัญของก�รมีคว้�มสำุขในับั�นัปล�ยุชีว้ิติ แม้ห่ล�ยุคนัอ�จคิดว้่� ก�ร
ออมเงินัไม่ใช่เร่�องง่�ยุ แติ่จริงๆ แล้ว้ ถ้�รู้เทคนัิค และเล่อกว้ิธีีก�รออมที�เห่ม�ะสำมกับติัว้เอง 
ก�รเก็บออมเงินัก็เป็นัเร่�องที�ทุกคนัทำ�ได้ 

เตรีียมพร้ีอมเพ่�อสุุขบั�นำปลี่�ย  
5 คำำ�ถึ�มฉุักคิำดีเปลีี่�ยนำนิำสัุยท�งก�รีเงินำ
 แติ่ละคนัยุ่อมมีคว้�มฝึันัถ้งว้ัยุเกษียุณแติกติ่�งกันั บ�งคนัอยุ�กใช้ชีว้ิติอยุ่�งสำงบ กินันั้อยุใช้
นั้อยุก็พัอ บ�งคนัอยุ�กทำ�ในัสำิ�งที�ชอบ บ�งคนัขอแค่มีสำุขภ�พัแข็งแรง ได้เลี�ยุงห่ล�นั ปีนั้งได้
เที�ยุว้เม่องนัอกซ้ำักสำองห่นั แติ่คว้�มฝึันัจะเป็นัจริงได้ข้�นัอยุู่กับว้่� ว้ันันัี�เม่�อยุ่�งเข้� 40 เติรียุม
พัร้อมแล้ว้ห่ร่อยุัง ลองเช็กจ�กคำ�ถ�มเห่ล่�นัี�  
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 ก�รติั�งคำ�ถ�มจะช่ว้ยุให่้เห่็นัภ�พัชัดว้่� เร�พัร้อมม�กนั้อยุแค่ไห่นั ถ้�ยุังไม่พัร้อม เริ�มว้ันันัี�ยุัง
ไม่สำ�ยุ โดยุอ�จเล่อกจ�กว้ิธีีก�รออมแบบติ่�งๆ ติ่อไปนัี�ที�คิดว้่�เห่ม�ะกับติัว้เอง

1.มีีเงินพอแน่นะ สำำ�คัญม�กต้ิองมีพัอใช้จ่�ยุไปติลอดชีวิ้ติที�เห่ล่อ มีเงินัเก็บห่ร่อได้เงินัก้อนั
 จ�กส่ำว้นัไห่นับ้�ง เช่นั เงินักองทุนัประกันัสัำงคม เงินักองทุนัสำำ�รองเลี�ยุงชีพั ค่�ชดเชยุห่ลังเกษียุณ 
 เงินัจ�กก�รไปลงทุนัไว้้  ฯลฯ 

2.คุำานวณคุ่าใช้ีจ่ายบ้้างหรือเปล่้า แต่ิละวั้นัจะใช้เงินัเท่�ไห่ร่ คิดคร่�ว้ ๆ ว่้�จะอยุู่ไปอีกกี�ปีห่ลัง
 ว้�งม่อจ�กง�นั10 ปี 20 ปี ห่ร่อ 30 ปี โอก�สำอ�ยุยุุ่นัเป็นัไปได้เพัร�ะก�รแพัทยุ์ดีข้�นัทุกวั้นั

3.ไม่ีได้้ทั่ำางานแล้้วทั่ำาอะไร อยุ่�ปล่อยุให้่ตัิว้เองเหี่�ยุว้เฉ� คิดไว้้ตัิ�งแต่ิติอนันีั�ว่้�จะทำ�อะไร ทำ�ธุีรกิจ
 ค้�ข�ยุเล็ก ๆ ใช้คว้�มรู้คว้�มสำ�ม�รถสำอนัคนัอ่�นั ทำ�ง�นัอ�สำ�สำมัคร ช่ว้ยุเลี�ยุงห่ล�นั ฯลฯ 

4.พร้อมีทุั่กด้้านจริงหรือ ปลดห่นีั�สิำนัผู่้อนับ้�นั ผู่้อนัรถ ห่มดแล้ว้ ไม่ได้สำร้�งห่นีั�เพิั�มเติิม คนัในั
 ครอบครัว้ดูแลตัิว้เองได้ ลูกเรียุนัจบห่�ง�นัทำ�มีเงินัเด่อนัของตัิว้เองแล้ว้ ห่ร่อยัุงต้ิองอุ้มชูกันัต่ิอไป 
 ถ้�ยุังไม่พัร้อมเติรียุมตัิว้ตััิ�งแต่ิวั้นันีั�ยุังทันั

5.ล้องซ้ีอมีดู้หรือยัง ลองคิดห่ร่อลองทำ�ดูว่้� ตัิ�งแต่ิเช้�ต่ิ�นัข้�นัม�ชีวิ้ติในัยุ�มสำูงวั้ยุห่ลังเกษียุณ
 จ�กง�นัเป็นัยุังไง น้ักภ�พัว่้�จะต้ิองเป็นัอยุ่�งนีั�ไปอีกยุ�ว้นั�นัและลองใช้เงินัแต่ิละวั้นั
 เท่�งบประม�ณที�ตัิ�งไว้้

1.ออมรีะยะสัุ�นำ 

2.ออมรีะยะกลี่�ง 

3.ออมรีะยะย�วิ

ออมเงินำ 3 รีะยะสุบ�ยทุกช่ีวิงชีีวิิต 

 ก�รแบ่งเงินัออมออกเป็นั 3 ระยุะเป็นัว้ิธีีที�จะช่ว้ยุให่้มีเงินัสำำ�รองไว้้ใช้ในัยุ�มที�ติ้องก�รโดยุ
ไม่เด่อดร้อนั โดยุทั�ว้ไปแล้ว้เห่ติุจำ�เป็นัติ้องใช้เงินัมักม�ในัว้�ระติ่�งๆ ไม่ว้่�จะเป็นัค่�ใช้จ่�ยุในั
ยุ�มฉุกเฉินั ก�รซ้ำ่�อบ้�นัสำร้�งคว้�มมั�นัคง ค่�ใช้จ่�ยุเพั่�อคว้�มสำุข และค่�ใช้จ่�ยุในับั�นัปล�ยุชีว้ิติ 

 ห่ร่อเงินัออมฉุกเฉินั ก้อนันีั�ต้ิองมีเป็นัอันัดับแรก สำำ�ห่รับใช้
เม่�อเกิดเห่ตุิก�รณ์ไม่ค�ดฝัึนั เช่นั ติกง�นั ร�ยุได้ห่ดห่�ยุ มีร�ยุ
จ่�ยุเพิั�มกะทันัหั่นั เจ็บป่ว้ยุ อุบัติิเห่ตุิ ฯลฯ  และต้ิองถอนัม�
ใช้ในัยุ�มฉุกเฉินัสำะดว้กอยุ่�งบัญชีออมทรัพัยุ์ ยุ�มปกติิห้่�ม
แติะต้ิองเงินัก้อนันีั�เด็ดข�ด เก็บเท่�ไห่ร่ดี :
คุ่าใช้ีจ่ายรายเดื้อนทัั่�งหมีด้ x จำานวนเดื้อนเสีุ�ยงขาด้รายได้้ 
เช่นั ข้าราชีการเสีุ�ยงน้อย  x 3 เดื้อน บ้ริษัีทั่เอกชีนเสีุ�ยง
มีากกว่า x 6 เดื้อน ฟรีแล้นซ์ีงานอิสุระเสีุ�ยงมีาก x 12 เดื้อน 

 ก�รออมเงินัระยุะกล�งเพ่ั�อคว้�มมั�นัคงในัชีวิ้ติ เช่นั ซ่้ำ�อบ้�นั
ซ่้ำ�อคอนัโดฯ ซ่้ำ�อรถ เพ่ั�อซ่้ำ�อคว้�มสุำขอยุ่�งก�รท่องเที�ยุว้ประจำ�ปี
ห่ร่อเพ่ั�อก�รทำ�ธุีรกิจก�รค้� เงินัส่ำว้นันีั�ฝึ�กประจำ�กับธีนั�ค�ร
ไว้้ห่ร่อแบ่งไปลงทุนัแบบคว้�มเสีำ�ยุงติำ��ด้ว้ยุก็ได้ 

 ห่ร่อเงินัออมเพ่ั�อใช้ในัวั้ยุสูำงอ�ยุุติอนัที�ว้�งม่อจ�กก�ร
ทำ�ง�นัแล้ว้ เงินัก้อนันีั�มีแล้ว้อุ่นัใจว่้�เม่�อถ้งวั้ยุสูำงอ�ยุุแล้ว้ไม่
ลำ�บ�กและไม่เด่อดร้อนัลูกห่ล�นั อ�จเก็บแบบฝึ�กประจำ�กับ
ธีนั�ค�รห่ร่อลงทุนัระยุะยุ�ว้คว้�มเสีำ�ยุงน้ัอยุ

 ก�รออมเงนิัสำำ�เร็จได้ด้ว้ยุก�รเกบ็อยุ่�งมีวิ้นััยุเป็นัประจำ�สำมำ��เสำมอ แต่ิละเด่อนัไม่ต้ิองถ้งขั�นัยุอม
อดอยุ�ก รัดเข็มขัดม�กไป เพัร�ะอ�จห่มดกำ�ลังใจจนัล้มเลิก คว้รเป็นัจำ�นัว้นัเงินัที�ม�กพัอสำมคว้ร
และเป็นัไปได้จริง  
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เคำล็ี่ดีลัี่บออมแบบคำนำโสุดี มีคำรีอบคำรัีวิ เพิ�งเริี�มออม 
 ก�รเก็บเงินัสำำ�ห่รับคนัโสำด มีครอบครัว้ ห่ร่อเพัิ�งเริ�มเก็บเงินัในัว้ัยุนัี� มีเป้�ห่ม�ยุและว้ิธีี
ก�รติ่�งกันัที�คว้รรู้ไว้้

ออมแบบคำนำโสุดี
 คนัโสำดดูแลเฉพั�ะติัว้เองภ�ระอ�จเป็นัก�รผู้่อนับ้�นั ผู้่อนัรถ เก็บเงินัไว้้เรียุนัติ่อ ฯลฯ 
บ�งคนัติ้องดูแลพั่อแม่ด้ว้ยุ  นัอกจ�กเก็บเงินัสำดแล้ว้ คว้รทำ�ประกันัชีว้ิติ ห่ร่อประกันัสำุขภ�พั
เอ�ไว้้ห่�กไม่ได้ทำ�ง�นัประจำ� เพัร�ะติ่อให่้ทำ�ง�นัประจำ�ห่ร่อไม่ก็ติ�ม ก็คว้รมีห่ลักประกันั
ห่ร่อแนัว้ท�งก�รดูแลติัว้เอง ที�ไม่พั้�งพัิงคนัอ่�นัไว้้ เพัร�ะอยุ่�งยุิ�งในัยุุคปัจจุบันั คว้รคิดไว้้
เสำมอว้่� อ�จไม่มีใครสำ�ม�รถดูแลเร�ได้ในัยุ�มแก่เฒ่�นัอกจ�กติัว้เร�เอง

ออมแบบคำนำมีคำรีอบคำรัีวิ
 แยุกเงินัออกเป็นัสำ่ว้นั ๆ  จะดูแลง่�ยุ เช่นั แบ่งเป็นับัญชีกองกล�งสำำ�ห่รับค่�ใช้จ่�ยุในับ้�นั 
บัญชีฉุกเฉินั บัญชีเพั่�อลงทุนั บัญชีค่�ใช้จ่�ยุสำ่ว้นัติัว้แติ่ละคนั บัญชีสำำ�ห่รับลูก กันัเงินัไว้้ทำ�
ประกันัชีว้ิติที�ชดเชยุร�ยุได้เอ�ไว้้ด้ว้ยุ 

ออมแบบเพิ�งเริี�ม
 กัดฟัันัออมให่้ม�กกว้่�คนัที�เริ�มม�ก่อนั ติั�งเป้�ไว้้ว้่�ติ้องมีเงินัจำ�นัว้นัเท่�ไห่ร่ แล้ว้ห่�รด้ว้ยุ
จำ�นัว้นัเด่อนัทำ�ง�นัจนักว้่�จะเกษียุณ ก็จะทร�บว้่�ติ้องเก็บเงินัเด่อนัละกี�บ�ท ออมแบบ
ไห่นัก็ติ�ม ถ้�บอกคว้�มติั�งใจและคว้�มพัยุ�ยุ�มจะติ้องถ้งเป้�ห่ม�ยุติ�มที�ฝึันัไว้้แนั่นัอนั

อยุ่�ล่มบว้กเผู่้�อ 
• ค่�นัำ�� ไฟั แก๊สำ ฯลฯ 
• ค่�ใช้จ่�ยุที�แพังข้�นั(ประม�ณ ปีละ 2.72 %)  เช่นั ติอนันีั�สิำนัค้�ร�ค� 100 บ�ท อีก 10 ปีจะเป็นั 131 บ�ท  
• ค่�ใช้จ่�ยุฉุกเฉินั 
• ค่�ใช้จ่�ยุอ่�นัที�พ่ัว้งม�จ�กค่�รักษ�พัยุ�บ�ล 
• ค่�ใช้จ่�ยุเพิั�มห่�กอ�จอ�ยุุยุ่นักว่้�ที�คิด ฯลฯ 
ห่�กดูแล้ว้เงินัเก็บยัุงน้ัอยุเกินัไปคว้รว้�งแผู้นัเก็บเงินัห่ร่อห่�ช่องท�งแบ่งเงินัไปลงทุนัเพิั�ม

วิิธีีคำำ�นำวิณค่ำ�ใช้ีจ่�ยอย่�งง่�ยๆ ด่ีว่ิ�มีเงินำเก็บพอห้ร่ีอยัง
รายจ่ายแต่ล้ะวัน x หลั้งเกษีียณจะอยู่อีกกี�ปี (คิุด้เป็นจำานวนวัน)

ถ้�คิดว่้�ใช้วั้นัละ 300 บ�ท ห่ลังเกษียุณติอนั 60 จะอยูุ่ไปอีก 20 ปี 
ก็จะใช้เงินั = 300 บ้าทั่ x 730 วัน = 219,000 บ้าทั่

เทคำนิำคำออมแบบแบ่งก้อนำ
 ก�รเก็บเงินัสำำ�ห่รับคนัโสำด มีครอบครัว้ ห่ร่อเพัิ�งเริ�มเก็บเงินัในัว้ัยุนัี� มีเป้�ห่ม�ยุและ
ว้ิธีีก�รติ่�งกันัที�คว้รรู้ไว้้

1.กันเงินเก็บ้ก่อนเหล้ือเทั่่าไหร่คุ่อยใชี้ 

2. ฝัึกเก็บ้เงินจนเกิด้คุวามีเคุยชีิน 
 พัยุ�ยุ�มเก็บให้่ได้ 30 % ของร�ยุได้ในัแต่ิละเด่อนั ถ้�ร�ยุได้ม�ก
 ก็เพิั�มเปอร์เซ็้ำนัต์ิก�รออมให้่ม�กข้�นั

3.พยายามีล้ด้การชีอปฯ ล้ง
 และทุกครั�งที�ชอปฯห่ยุอดกระปุก 10 % ของร�ค�สิำนัค้� ดูเห่ม่อนัน้ัอยุแต่ิรว้มไปจะเป็นัเงินัก้อนั
 ถ้�รู้ส้ำกอ้ดอัดห่ร่อท้อแท้ ให้่กำ�ลังใจตัิว้เองว่้� ต้ิองอดทนัพัยุ�ยุ�มเพ่ั�อสำร้�งคว้�มมั�นัคงในัอนั�คติ
 นัั�นัเอง 

ก้อนำแรีก ก้อนำที� 2 ก้อนำที� 3 
 เก็บก่อนั 30% 50% ค่�ใช้จ่�ยุ

จำ�เป็นัห่ลัก \ๆ  
20 % ค่�ใช้จ่�ยุ

เบ็ดเติล็ดและคว้�มสำุข  
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เทคำนิำคำชีอปฯ ไป ออมไปก็ทำ�ได้ี 
 ทุกว้ันันัี�อยุู่บ้�นัเงินัก็ไห่ลออกจ�กกระเป๋�แล้ว้ ของนั่�ซ้ำ่�อม�ถ้งห่นั้�จอม่อถ่อ ลองเทคนัิค
เห่ล่�นัี�จะได้ไม่ติ้องรัดเข็มขัดจนัห่นั้�ซ้ำีด 

1.พกเงินสุด้ไปใช้ีเท่ั่าทีั่�จำาเป็นเลี�ยุงก�รใช้บัติรเครดิติห่ร่อจ่�ยุผู่้�นัแอพัฯ 

2.เลิ้กกินกาแฟแพง ม�กินัร้�นัธีรรมด� ก�แฟัออฟัฟิัศยุิ�งดีเพัร�ะฟัรี 

3.เลื้อกใช้ีของราคุาเหมีาะสุมีดู้ดี้มีีคุุณภาพซึี�งไม่ีจำาเป็นต้องราคุาแพงเสุมีอไป 
 เล่อกให้่ดีจะได้ไม่ต้ิองซ่้ำ�อบ่อยุ

4.จด้รายการก่อนออกไปซืี�อของกินของใช้ีแล้้วซืี�อตามีรายการเท่ั่านั�น

5.ซืี�อของทีั่�ขายต่อได้้ราคุา ระวั้งอยุ่�ชอปฯ เพัลินัเพัร�ะอ�จข�ยุไม่ออก

6.เลิ้กเดิ้นหรือสุ่องสิุนคุ้าออนไล้น์ เลิกต่ิ�นัเต้ินักับสิำนัค้�ลดร�ค� 

7.อุด้รอยรั�ว เช่นั ลดชั�ว้โมงเปิดแอร์ ลดแพักเกจม่อถ่อแพังๆ เลิกใช้บัติรเครดิติ 
 ค่�ธีรรมเนีัยุมค่�สำม�ชิก ค่�ปรับต่ิ�งๆ ห่ว้ยุนีั�แห่ละตัิว้ดี  

8.ผ่อนเฉพาะสิุ�งจำาเป็นจริงๆ อยุ่�งที�อยุู่อ�ศัยุ ส่ำว้นัรถคิดก่อนัว่้�คุ้มไห่มเม่�อมีค่�นัำ��มันั 
 ประกันั พัรบ. ค่�ซ่้ำอม และค่�จอดรถงอกม� 

9.สัุงสุรรค์ุน้อยล้ง ห่ร่อยุ่ดเว้ล�เป็นัห่ล�ยุเด่อนัครั�งแทนั

10.หยอด้กระปุกทุั่กวัน นั�นัว้นััเข้�เป็นัห่ลักพัันัห่ลักห่ม่�นั เงินัก้อนันีั�เก็บห่ร่ออ�จเปน็ัทุนัค้�ข�ยุ

1.ไม่ีได้้วางแผนเล้ยว่า ได้้เงินก้อนใหญ่มีาแล้้วจะทั่ำาอย่างไร ลงทุนัต่ิอ ค้�ข�ยุเล็กๆ น้ัอยุๆ ห่ร่อ
 มองห่�อะไรที�ต่ิอยุอดทำ�เงินัได้ จ้งใช้จ่�ยุไปอยุ่�งไม่เกิดประโยุชน์ั เงินัก็เห่ล่อน้ัอยุลงทุกวั้นั

2.เอาเงินเก็บ้ทัั่�งหมีด้ไปล้งทุั่น ห่วั้งว่้�จะได้อยุู่สำบ�ยุข้�นักล�ยุเป็นัสูำญเงินัห่มด คว้รแยุกเงินัลงทุนัไว้้
 ต่ิ�งห่�ก อยุ่�เช่�อคนัง่�ยุ เล่อกลงทุนัแบบเสีำ�ยุงน้ัอยุ ห่ร่อสูำญไปก็ไม่กระเท่อนัชีวิ้ติบั�นัปล�ยุ

3.ตั�งใจจะไปทั่ำาสุวนทั่ำาไร่ ซ้้ำ�งเป็นัง�นัใช้แรงห่นัักม�ก สุำดท้�ยุทำ�ไม่ไห่ว้ อยุ่�ล่มว่้�วั้ยุเกษียุณแรงก�ยุ
 ลดน้ัอยุถอยุลงไปอีก

4.คุ้าขายเล็้กน้อย ห่ร่อข�ยุออนัไลน์ั ไม่เคยุทำ�เลยุ ไม่รู้ว่้�จะข�ยุอะไรดี ห่ร่อข�ยุติ�มเข�ไป 
 คว้รจะรู้คว้�มถนััดและคว้�มชอบของตัิว้เองและลองฝึึกก่อนั ตัิ�งต้ินัเอ�เม่�อเกษียุณจะเสีำยุเว้ล�
 ลองผิู้ดลองถูกและรู้ส้ำกว่้�ยุ�กเกินัไป

ลี่งทุนำคำวิ�มเสีุ�ยงน้ำอย ลี่งทุนำคำวิ�มเสีุ�ยง
ป�นำกลี่�ง

ลี่งทุนำคำวิ�มเสีุ�ยงสุ่ง 

ห่�คว้�มรู้เพิั�มเติิมเกี�ยุว้กับก�รออมและก�รลงทุนัได้จ�กเว็้บไซ้ำต์ิของติล�ดห่ลักทรัพัย์ุแห่่งประเทศไทยุ
 https://www.set.or.th

ด่ีเร่ี�องก�รีลี่งทุนำกันำสัุกนิำดี 

ข้อผิดีพลี่�ดีท�งก�รีเงินำที�อย่�ร้่ีเม่�อเกษีียณเสีุยแล้ี่วิ

 ว้ัยุนัี�ห่ร่อว้ัยุไห่นัๆ ก็นั่�มองก�รลงทุนัเอ�ไว้้ด้ว้ยุ ถ้�ติ้องก�รเพัิ�มเงินัสำะสำมให่้พัอห่ลังเกษียุณ
จ�กง�นั เล่อกว้ิธีีก�รลงทุนัที�เห่ม�ะกับติัว้เร� สำถ�นัก�รณ์ และจำ�นัว้นัเงินั

 ปัญห่�ให่ญ่สำำ�ห่รับคนัว้ัยุเกษียุณค่อก�รสำูญเงินัก้อนัไป โดยุโอก�สำเริ�มสำะสำมให่ม่ให่้ได้ม�ก
พัอกลับนั้อยุลงไปทุกที ม�ดูกันัว้่�ข้อผู้ิดพัล�ดที�จะทำ�ให่้เกิดเห่ติุก�รณ์แบบนัี� มีอะไรบ้�ง  

 ผู้ลติอบแทนันัน้ัอยุแต่ิ
ปลอดภัยุกว่้�  2 แบบห่ลัง 
เก็บไว้้ติรงนีั�ซั้ำก 70 % ฝึ�ก
ธีนั�ค�รเอ�ดอกเบี�ยุ และ
อ�จทำ�ประกันัชีวิ้ติแบบ
ออมทรัพัย์ุ จะมั�นัคงกว่้�
เอ�ไปลงทุนัแบบอ่�นั

 เสีำ�ยุงกว่้�และผู้ลติอบแทนั
ดีกว่้�แบบแรก เช่นั ซ่้ำ�อ
พัันัธีบัติร ซ่้ำ�อกองทุนั LTF 
RMF อ�จแบ่งเงินับ�งส่ำว้นั
ม�ลงทุนัเพ่ั�อให้่มีเงินัเพิั�มข้�นั
อีกห่น่ัอยุ 

 เสีำ�ยุงม�กกว่้�แต่ิก็ได้
กำ�ไรม�ก  เช่นั หุ้่นั ทองคำ� 
อสัำงห่�ริมทรัพัย์ุ ฯลฯ คว้ร
แบ่งเงินับ�งส่ำว้นัม�ลงทุนั 
อยุ่�ใช้เงินัก้อนัสำำ�คัญในั
ชีวิ้ติม�เสีำ�ยุงเพัร�ะอ�จ
สำะสำมให่ม่ไม่ทันัก�รณ์
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4.
สุร้ี�งสัุมพันำธ์ีที�ดีีในำวัินำนีำ� จะได้ีไม่โดีดีเดีี�ยวิย�มแก่ตัวิ

 ก�รรู้จักสำร้�งคว้�มสำัมพัันัธี์กับคนัอ่�นัเอ�ไว้้เสำมอ ไม่ว้่�จะเป็นัเพั่�อนัฝึูงญ�ติิพัี�นั้อง ก�รคบห่�
คนัว้ัยุเดียุว้กันัห่ร่อติ่�งว้ัยุที�มีคว้�มสำนัใจร่ว้มกันั ได้ทำ�กิจกรรมที�ชอบร่ว้มกับคนัอ่�นั ๆ  เช่นั 
เล่นักีฬ� เข้�ชมรมคนัรักติ้นัไม้ รว้มกลุ่มท�งศ�สำนั� ห่ร่อทำ�ง�นัศิลปะ จะช่ว้ยุให่้ชีว้ิติไม่เห่ง� 
แถมยุังเพัิ�มพัูนัคว้�มรู้ คว้�มสำ�ม�รถ ได้แลกเปลี�ยุนัคว้�มคิดเห่็นั ซ้ำ้�งจะช่ว้ยุสำร้�งคว้�มมีชีว้ิติ
ชีว้�ในัยุ�มสำูงว้ัยุ  

ก�รีเตรีียมตัวิห้�สิุ�งที�ชีอบ

ข้อแนำะนำำ�

 ชีว้ิติว้ัยุห่ลังเกษียุณไม่ใช่ก�รอยุู่เฉยุ ๆ พัักผู้่อนัโดยุไม่ได้ทำ�อะไรเลยุ แติ่เป็นัว้ัยุที�มีอิสำระได้
ทำ�ในัสำิ�งที�อยุ�กทำ�อยุ่�งเห่ม�ะสำมกับกำ�ลังก�ยุและใจ แติ่ก�รมองห่�กิจกรรมเม่�อติอนัแก่ติัว้
อ�จไม่ใช่เร่�องง่�ยุ แติ่คว้รเริ�มติ้นัค้นัห่�ติั�งแติ่เนัิ�นั ๆ  และในัว้ัยุ 40 ก็ถ่อเป็นัช่ว้งเว้ล�เห่ม�ะสำม 

1.หางานอดิ้เรกทีั่�ชีอบ้ ดูว่้�สำนัใจอะไรเป็นัพิัเศษบ้�ง จะช่ว้ยุกระตุ้ินัให้่อยุ�กทำ�

2.เลื้อกกิจกรรมีเบ้าๆ เห่ม�ะกับสำภ�พัร่�งก�ยุ

3.ล้องหรือเริ�มีทั่ำาตั�งแต่วัย 40 เพ่ั�อเรียุนัรู้และได้ฝึึกฝึนัจนัเกิดคว้�มชำ�นั�ญก่อนั 

4.กิจกรรมีทีั่�เป็นประโยชีน์กับ้คุนอื�นจะช่ว้ยุเพิั�มคว้�มสุำขและรู้ส้ำกว่้�ตัิว้เองมีคุณค่�

5.
เตรีียมบ้�นำให้้พร้ีอม

 ในัอนั�คติเม่�อถ้งว้ัยุสำูงอ�ยุุร่�งก�ยุเสำ่�อมถอยุลงก�รมองเห่็นัไม่ชัดเจนั กำ�ลังแขนัข�และคว้�ม
คล่องติัว้มีนั้อยุ อ�ก�รห่นั้�ม่ดว้ิงเว้ียุนัม�เยุ่อนั ว้ัยุนัี�มักใช้ชีว้ิติในับ้�นัเป็นัสำ่ว้นัให่ญ่ จ้งเกิด
อุบัติิเห่ติุพัลัดติกห่กล้มง่�ยุอ�จบ�ดเจ็บห่ร่อมีโอก�สำร้�ยุแรงถ้งชีว้ิติได้ อยุ่�งไรก็ติ�มก�รปรับ
แติ่งบ้�นัไม่ใช่เร่�องง่�ยุ ติ้องใช้ทั�งแรงก�ยุ และแรงทรัพัยุ์ ดังนัั�นัว้ัยุ 40 ถ่อว้่� เป็นัช่ว้งเว้ล�ที�
เห่ม�ะสำม พัร้อมทั�งสำุขภ�พัท�งก�ยุและก�รเงินัที�จะลุกข้�นัม�เปลี�ยุนัแปลงบ้�นัพัักอ�ศัยุ
ม�ดูกันัว้่�มีจุดไห่นัคว้รปรับให่้เห่ม�ะสำมบ้�ง

ทำ�ไมต้องเตรีียมบ้�นำ ? 

แก่ให้้ล่ี่กห้ลี่�นำรัีกต้องเริี�มวัินำนีำ�

 ชีว้ิติว้ัยุเกษียุณที�มีลูกห่ล�นัล้อมห่นั้�ล้อมห่ลังค่อคว้�มฝึันัของใครห่ล�ยุคนั แติ่ห่ล�ยุ
คนักลับติ้องอยุู่อยุ่�งโดดเดี�ยุว้ เพัร�ะลูกห่ล�นัห่นัีห่่�ง เพัร�ะชอบอ�รมณ์เสำียุ จู้จี�จุกจิก
บ่นัทั�งว้ันั ห่ร่อคอยุจับผู้ิดจนัคนัในับ้�นั ก�รเติรียุมติัว้ปรับติัว้ปรับใจจ้งสำำ�คัญเช่นักันั 
เพั่�อคว้�มสำุขของทุกคนัในัครอบครัว้รว้มทั�งติัว้เร�เอง

1.รู้จักปล่้อยวาง ห่่ว้งใยุลูกห่ล�นัได้แติ่ถ้งที�สำุดแล้ว้ติ้องปล่อยุว้�ง เพัร�ะติ่�งคนัติ่�งก็ 
 มีว้ิธีีคิดว้ิธีีดำ�เนัินัชีว้ิติของติัว้เอง 

2.ไม่ีเอาตัวเองเป็นศูนย์กล้าง ฝึึกยุอมรับคว้�มคิดเห่็นัติั�งแติ่ว้ัยุนัี� เพั่�อคว้�มสำงบสำุข
 ยุอมให่้คนัอ่�นัเป็นัฝึ่�ยุถูกบ้�งแม้ขัดใจเร�

3.ปรับ้ตัวให้เป็นคุนง่ายๆ กินัอยุู่ใช้ชีว้ิติอยุ่�งง่�ยุๆ ลดม�ติรฐ�นัก�รใช้ชีว้ิติรว้มทั�ง
 ก�รมองคนัอ่�นั ว้ัยุสำูงอ�ยุุคว้รเป็นัช่ว้งเว้ล�ผู้่อนัคล�ยุก�ยุใจ 

4.พยายามีพึ�งพาตัวเอง ช่ว้ยุลดภ�ระลูกห่ล�นั ถ้�จะให่้ดียุิ�งข้�นัเป็นัที�พั้�งพัิงแก่พัว้กเข�   

5.ปรับ้อารมีณ์ รักษีาอารมีณ์ให้ผ่องใสุ ห่มั�นัเติ่อนัสำติิปรับใจให่้เยุ็นัลง มีอ�รมณ์ขันับ้�ง  
 อยุ่�ขี�นั้อยุใจ

24 25



จุดีห้กล้ี่มบ่อย

บั้นได้
ขั�นับันัไดไม่สูำงม�ก
เห่ยุียุบได้เต็ิมฝ่ึ�เท้� 
วั้สำดุไม่ล่�นั ทำ�ร�ว้จับ

ประตู
มีคว้�มกว้้�งไม่น้ัอยุกว่้� 
90 ซ้ำ.ม.เผู่้�อไว้้สำำ�ห่รับ
รถเข็นัวี้ลแชร์เข้�ไปได้ 

ลู้กบิ้ด้ประตู
ก๊อกนัำ�� สำวิ้ติช์ไฟั ฯลฯ 
ใช้ง�นัง่�ยุจับถนััด

พื�นคุวรเรียบ้เสุมีอกัน
ไม่ล่�นั ไม่ขรุขระ ไม่มี
ธีรณีประตูิ  

ติด้ไฟ
ให้่สำว่้�งพัอเพีัยุงในัจุดที�
ใช้ง�นัเป็นัประจำ�  

ปรับ้คุวามีสูุงของ 
สุวิตช์ีไฟ ตู้ โต๊ะ เตียง 
โซีฟา ให้เหมีาะ

ห้องนอน
คว้รอยุู่ชั�นัล่�ง เตีิยุง
นัอนัมีคว้�มสูำงและกว้้�ง
พัอเห่ม�ะกับก�รลุกนัั�ง

จัด้บ้้านให้เป็นระเบี้ยบ้
เน้ันัคว้�มเรียุบและโล่ง 
ไม่ใช้พัรมเช็ดเท้� 

ทั่ำาทั่างล้าด้
เพื�อคุวามีสุะด้วก
ห่�กมีก�รใช้เก้�อี�รถเข็นั

ตู้ โต๊ะ เก้าอี� โซีฟา ฯล้ฯ 
มีคว้�มมั�นัคง ไม่มีเห่ลี�ยุมคม 
ไม่มีส่ำว้นัที�สำะดุดง่�ยุ 

ห้องนำ�า
ใช้กระเบ่�องปูพ่ั�นัที�
ไม่ล่�นั ติิดร�ว้จับ 

ติด้ราวจับ้ในบ้ริเวณ
ทีั่�เดิ้นบ่้อย
ผิู้ว้เรียุบไม่ล่�นัจับถนััดม่อ

 วั้ยุ 40 ปีเป็นัวั้ยุที�มีคว้�มพัร้อมห่ล�ยุๆ ด้�นั 
จ้งมีเว้ล�ใคร่ครว้ญถ้งอนั�คติเม่�อยุ�มสูำงอ�ยุุว่้�
จะมชีีวิ้ติบั�นัปล�ยุอยุ�่งไร  ห่�กไดป้ระเมนิัตัิว้เอง
ดูแล้ว้พับว่้�ยุังไม่ได้เติรียุมตัิว้ ห่ร่อเติรียุมไว้้บ้�ง
แต่ิยุังข�ดคว้�มพัร้อมบ�งอยุ่�ง ช่ว้งเว้ล�นีั�ถ่อ
เป็นัโอก�สำอันัดีในัก�รเริ�มต้ินั เพัร�ะในัช่ว้งวั้ยุ 
40 ปีนีั�ยุังมีทั�งพัลังก�ยุและพัลังใจเต็ิมเปี�ยุม 
พัร้อมดูแลร่�งก�ยุเพ่ั�อจะได้มีสุำขภ�พัแข็งแรง 
สำ�ม�รถพ้ั�งพั�ตัิว้เองได้เม่�อยุ�มที�กำ�ลังวั้งช�ลด
น้ัอยุถอยุลง นัอกจ�กนีั�ต้ิองไม่ล่มฝึึกก�รปรับตัิว้
ปรับใจเพ่ั�อรับคว้�มเปลี�ยุนัแปลงที�จะเกิดข้�นั 
ปรับคว้�มเปน็ัอยุู่เพ่ั�อให้่เห่ม�ะกบัก�รใช้ชีวิ้ติในั
วั้นัข้�งห่น้ั� รว้มทั�งสำะสำมเงินัทองให้่พัอใช้จ่�ยุ
ห่ร่อเติรียุมลู่ท�งสำร้�งร�ยุได้เสำริม มีกิจกรรมให้่
ทำ�มีสัำงคมเพ่ั�ออยุูอ่ยุ่�งมีชีวิ้ติชีว้�
 ห่�กลงม่อทำ�ตัิ�งแต่ิวั้นันีั� ขอเพีัยุงเช่�อมั�นัในัตัิว้
เอง ไมว่่้�ใครกต็ิ�มก็จะมีโอก�สำพัลกิจังห่ว้ะชวิี้ติ
เพ่ั�อสู่ำท่ว้งทำ�นัองที�มีคว้�มสุำขในับั�นัปล�ยุติ�มที�
ว้�ดห่วั้งไว้้อยุ่�งแน่ันัอนั 

เตรีียมพร้ีอมวัินำนีำ�เพ่�ออนำ�คำต
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เพัิ�มข้อมูลห่นั่ว้ยุง�นัที�เป็นัประโยุชนั์ – จ�กสำสำสำ.


