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Editor’s Note

ของขวัญล�ำ้ ค่า

Past - Present - Future

ปีใหม่ ทีมงานมีโอกาสไปท�ำบุญทีว่ ดั ญาณเวศกวัน ได้ฟงั พระเทศน์ ฟังเข้าใจง่าย จึงเก็บความมาเล่าสูก่ นั ฟังค่ะ...
ปีใหม่ บรรยากาศแห่งความรื่นเริง ผู้คนต่างสรรหาของขวัญดีๆ มีค่า มีราคา มาก�ำนัลให้กับคนที่รักและ
ผู้มีพระคุณ แต่ของขวัญดีๆ ส�ำหรับตัวเองนั้นมีหรือไม่…
พระท่านถามก่อนอธิบายว่า “การมีสติมั่นอยู่กับปัจจุบัน” คือของขวัญล�้ำค่าที่ให้กับตัวเองได้ตลอดเวลา
ไม่หวนไห้ จมจ่อมกับทุกข์ใน “อดีต” ไม่กลัวหรือวิตกกังวลกับ “อนาคต” ที่ยังมาไม่ถึงจนเกินเหตุ
ค�ำว่า “ปัจจุบัน” ในภาษาอังกฤษคือ Present
Present Tense, Past Tense, Future Tense คือสิ่งที่เราท่องเรียนกันมาแต่เด็กในวิชาภาษาอังกฤษ
Present ยังแปลได้อีกความหมายหนึ่งว่า “ของขวัญ”
ปี 2563 ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับของขวัญล�้ำค่าที่อยู่คู่กายนี้
**ขอบคุณพระสงฆ์ผู้แสดงธรรมะ ณ วัดญาณเวศกวัน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562
สุพิน ธนวัฒน์เสรี
บรรณาธิการ
ภาพประกอบ : Unsplash.com
บทความและรูปภาพในนิตยสารโอ-ลั้นลา สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย การน�ำไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตจากบริษัท เปเปอร์คอรัส จ�ำกัด เท่านั้น
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สำ�คัญมาก
หากอยากเกษียณ!!!

“เกษียณ” ฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดูไกล๊ไกลส�ำหรับใคร
หลายๆ คน ด้วยความคิดว่า ยังมีเวลาอีกนานกว่าจะถึง
วันนั้น รอให้ตัวเองมีรายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเตรียม
ก็ยังทัน แต่คนที่เห็นความส�ำคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าก็
มักจะพลาดกับเรือ่ ง “เกษียณ” ไปอย่างน่าเสียดาย ในขณะที่
เรานั้นยังลั้นลา แต่บางคนที่เตรียมตัวกันก็เตรียมกันแบบ
เต็มที่ อย่างกับเป็นนักกีฬาที่จะเข้าแข่งขันโอลิมปิก 2020
เลยทีเดียว หลายคนมักคิดว่า มีแค่นี้ก็พอแล้ว แถมยังจะ
ตัดสินใจเกษียณก่อนทีจ่ ะถึงเวลาเกษียณเสียอีก คราวนีล้ อง
มาดูกันซิวา่ นอกจากเงินแล้ว ถ้าจะเกษียณ อะไรบ้างที่เรา
ต้องเจอ!!! ถ้าเจอแล้ว เราปรับตัวกันหรือยัง
เตรียมใจกับ Lifestyle ที่ไม่เหมือนเดิม
ถามใจตัวเองก่อนว่า พร้อมเกษียณจากงานที่ท�ำอยู่
หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นงานประจ�ำ หรือธุรกิจส่วนตัว เพราะ
เมื่อเกษียณแล้ว จากต�ำแหน่งที่เคยนั่งอยู่ หัวโขนต่างๆ
อ�ำนาจบารมีเมื่อครั้งยังท�ำงานอยู่นั้นเป็นอันต้องจบลง
การปรับตัวปรับใจรับกับสิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจึงส�ำคัญ
มาก โดยเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ในต�ำแหน่งสูงๆ มีหน้าที่การงาน
ใหญ่โต เป็นทีน่ บั หน้าถือตา ลูกน้อง เพือ่ นร่วมงาน เพือ่ นฝูง
ญาติสนิทมิตรสหาย ต่างก็ให้ความเคารพ เกรงใจ แต่เมื่อ

เกษียณมาแล้ว ต�ำแหน่งต่างๆ หัวโขนต่างๆ ก็สิ้นสุดลง
เป็นช่วงที่จะได้เห็นความจริงใจที่คนรอบข้างให้กับเรา
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับให้ได้ เป็นเรื่องธรรมดา
ดังค�ำที่ว่า “สูงสุดกลับสู่สามัญ” ดังนั้น ใครที่ยังยอมรับ
ในเรื่องนี้ไม่ได้ต้องค่อยๆ ปรับตัว ปรับเปลี่ยนความคิด
ยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นให้ดี

อยากใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไหน
หากไม่มีกิจกรรมอะไรท�ำหลังเกษียณ คงเป็นเรื่องที่
น่าเบื่อมาก จึงต้องหาอะไรท�ำให้ได้ก่อนเกษียณ ไม่ว่าจะ
เป็นการท�ำงานฟรีแลนซ์ งานอดิเรกที่ชื่นชอบ หลังจาก
เกษียณจากงานประจ�ำแล้ว จะมีเวลาเหลือเฟือให้ท�ำได้
อย่างเต็มที่ บางคนรู้สึกดีที่ได้ท�ำในช่วงแรก แต่เมื่อผ่านไป
เพียงไม่กี่เดือนก็เริ่มรู้สึกเบื่อ เหงา เพราะในช่วงที่ผ่านมา
การใช้ชีวิตของเราจะต้องพบปะผู้คนตลอด มีงานมากมาย
ทีต่ อ้ งจัดการให้สำ� เร็จ ซึง่ วิถชี วี ติ หลังเกษียณอาจไม่ตอ้ งรีบ
ท�ำให้เสร็จเหมือนตอนทีท่ ำ� งานประจ�ำ ดังนัน้ การแบ่งเวลา
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญมาก อย่างเช่น แบ่งเวลาไปออกก�ำลังกายที่
ชืน่ ชอบได้มากขึน้ แบ่งเวลาท�ำงานทีร่ กั แบ่งเวลาไปพบปะ
เพื่อนฝูง การได้พบปะพูดคุยเป็นประจ�ำจะช่วยท�ำให้เรามี
ชีวติ ทีย่ นื ยาวขึน้ มากกว่าการอยูเ่ งียบๆ แบบเหงาๆ คนเดียว
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พร้อมรับค่ารักษาพยาบาล
เมื่อเกษียณแล้ว หากต้องการได้รับการรักษาดีๆ จะ
ต้องมีเงินส่วนหนึ่งกันไว้ส�ำหรับเรื่องนี้ โดยเฉพาะใครที่มี
โรคประจ�ำตัวและไม่เคยท�ำประกันสุขภาพมาก่อน ยิ่งต้อง
กันเงินไว้รักษาตัวเองให้ดี
และหากในช่วงที่อายุมากขึ้น ลองคิดหรือยังว่าเราจะ
ให้ใครมาดูแล ถ้าหากไม่มีใครคอยดูแล เราต้องเตรียมหา
คนดูแลตัวเองในอนาคตด้วยไหม ดังนัน้ ค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้
จึงมีความส�ำคัญและหลายคนมองข้ามไป

เรื่องเงินทองพร้อมพินัยกรรมที่ต้องเตรียม
เตรียมตัง้ แต่ทยี่ งั จ�ำได้ มีสติรบั รู้ จัดสรรให้กบั คนทีเ่ รารัก
เราหวังดี จัดสรรให้กับคนที่ดูแลเรามาโดยตลอด ไม่วา่ จะ
เป็นบุพการี ลูก หลานที่เราต้องการให้กับเขา สามารถ
ระบุได้ว่าเราอยากจะให้อะไรกับเขา ไม่วา่ จะเป็นทรัพย์สิน
เงินทอง โฉนดที่ดิน เงินฝากธนาคาร สร้อยคอทองค�ำ
รถยนต์คันโปรดที่อยากจะส่งต่อ ก็ลงบันทึกในพินัยกรรม
โดยระบุให้ชัดเจนว่า ต้องการให้อะไรกับใคร หรืออยาก
ส่งมอบต่อให้กับสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุได้
มีโอกาสใช้ การส่งต่อให้กับแผ่นดินให้กับลูกหลานคนไทย
ในอนาคต สิ่งเหล่ านี้สามารถท�ำได้โดยการวางแผนไว้
ล่วงหน้าเช่นกัน
อย่างน้อยหากได้เตรียมความพร้อมตามที่กล่าวมาแล้ว
การเกษี ย ณเปี ่ ย มด้ วยความสุ ข ก็ ไ ม่ ใช่ เ รื่ อ งยากล� ำบาก
อีกต่อไป สิ่งส�ำคัญต่อจากนี้คือ การมีจิตใจที่เข้มแข็งกับ
ก้าวต่อไปที่มั่นคง
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จะอยู่บ้านไหน
เพราะบ้านเป็นทีท่ เี่ ราใช้เวลามากทีส่ ดุ หลังเกษียณ บ้าน
ที่อยู่หลังเกษียณยังเป็นบ้านหลังเดิมที่อยู่ในปัจจุบันไหม
ถ้าไม่ใช่ต้องเตรียมมองหาแล้วว่า เราอยากมีชีวิตเกษียณ
แบบไหน ท�ำเลที่ใกล้สถานรักษาพยาบาลหรือไม่ ใกล้
มินิมาร์ท ใกล้สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือไม่ หรืออยาก
อยู่ติดชายทะเล หากเป็นบ้านหลังเดิม อย่าลืมว่าอนาคต
สุขภาพเราไม่เหมือนเดิม ดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวปรับปรุง
บ้าน เพื่อตอบโจทย์ในช่วงที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็น
ราวจับตามทางเดิน ราวจับในห้องน�้ำ ประตูทางเข้า-ออก
กว้างพอไหม หากเราต้องถือไม้เท้าหรือต้องใช้รถเข็น
พื้นทางเดินหรือพื้นห้องน�้ำต้องปรับเปลี่ยนเป็นวัสดุกันลื่น
ไหม เพื่อป้องกันอันตรายในยามที่เราแก่ตัวลง

สั่งซื้อของออนไลน์ได้แล้ว ไม่ต้องออกไปโบกรถข้างนอก
แค่หิวก็มีอาหารมาส่งได้ถึงที่ หรืออยากจะส่งของให้กับ
ใครสักคนก็มี Kerry มารับถึงบ้านแล้วไปส่งให้ถึงที่ หรือ
การใช้จ่ายที่เปลี่ยนยุคสู่บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือการ
สแกน QR Code
การเปลีย่ นแปลงในยุคนีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ร็วมาก
จึงต้องก้าวตามให้ทัน

เทคโนโลยียังต้องเรียนรู้
อย่าหยุดเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ เรียนสูงมา
แค่ไหน เพราะการเกษียณไม่ใช่การสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่เป็นการเดินทางในรูปแบบที่ตา่ งไปจากเดิม โดยเฉพาะ
โลกยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว การใช้ จ ่ า ย
เงินทองก็เริ่มเปลี่ยนไป จากที่เคยไปจับจ่ ายใช้สอยใน
ตลาดสดก็เปลี่ยนเป็นการจับจ่ายใช้สอยในซูเปอร์มาร์เก็ต
และยิ่งตอนนี้ยิ่งไม่ต้องออกไปจับจ่ายที่ไหนเลย เพียงแค่
อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ หรือมีเพียงสมาร์ทโฟนก็สามารถ
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ปัจจุบันไทยก�ำลังเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)
ด้านหนึง่ ย่อมปฏิเสธไม่ได้ถงึ ความจ�ำเป็นในการทุม่ เทพลังงานและทรัพยากร
มหาศาลเพื่อดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยจ�ำนวนมาก โดย
กลุม่ คนวัยแรงงานทีใ่ นทีส่ ดุ จะมีปริมาณน้อยกว่าครึง่ หนึง่ ท�ำให้หลายคนเชือ่
ว่า การมาถึงของสังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์จะกลายเป็นปัญหาที่น่าวิตกและ
รุนแรงที่สุดในทศวรรษที่ก�ำลังจะมาถึง
โอ-ลั้นลามีโอกาสได้พูดคุยกับ รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาเคหการ และหัวหน้าศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพ
แวดล้อมเพือ่ ทุกคน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งแบ่งปันมุมมองในมิติของการออกแบบเพื่อทุกคนในสังคม (Universal
Design) ภายใต้เส้นตายที่ว่า ไทยก�ำลังเดินหน้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
ภายในปี 2021 (2564) หรือในอีก 1 ปีข้างหน้า!
เหลียวมองอดีตและมองไปข้างหน้า มาร่วมหาค�ำตอบกันว่า ผู้สูงวัย
ไทยแลนด์บ้านเราจะอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย Universal Design อย่างไร
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ในปี 2564 ไม่เพียงไทยจะมีผู้สูงวัยครบ
20% เท่านั้น ทว่าอีกเพียงสองปีถัดไป
(2566) ไทยจะมีอัตราการเพิ่มจ�ำนวน
ของผู ้ สู ง อายุ ต ่ อ ปี จากปกติ เ พิ่ ม ปี ล ะ
7-8 แสนคน กลายเป็นปีละ 1 ล้านคน
ผลพวงจากประชากรไทยยุคเบบีบ้ มู เมอร์
ซึ่งจะเพิ่มต่อเนื่องไปอีก 20 ปี นั่นท�ำให้
ปี 2578 ไทยจะเดินหน้าสู่ยุคซูเปอร์เอจ
(Super-aged Society) มีประชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ของประชากร
ทั้งประเทศ

อยากให้อาจารย์อัพเดตสถานการณ์ล่าสุดของ
สังคมสูงวัยของไทย

la

อี ก เพี ย ง 1 ปี ไทยจะมี ผู ้ สู ง อายุ 20% ของ
จ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติ เรียกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์
ภายในปีหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยสูงถึง 1 ใน 5
ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อ
สังคมในวงกว้าง
มองย้อนกลับไปในปี 1989 (2532) ประเทศไทยมี
ผู้สูงอายุ 10% ของประชากรทั้งประเทศ และเริ่มก้าวสู่
สังคมสูงอายุ (Aging Society) โดยส่วนตัวผมเชื่อว่า
สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปี 2564 ทั้ง
ผลกระทบต่อเมือง โครงสร้างของเมือง ชุมชน และ
พฤติกรรมผู้บริโภค
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ในสังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบในต่างประเทศ มีการ
ปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร

ปัจจุบันญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคซูเปอร์เอจโซไซตี้แล้ว ต้อง
พลิ ก หน้ า มื อ เป็ น หลั ง มื อ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ นโยบายที่ มี
การขยายอายุเกษียณจาก 60 เป็น 65 ปี รัฐบาล
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ สู ง วั ย ดู แ ลสุ ข ภาพตั ว เอง จากการ
สัมมนา “เจาะลึกอสังหาฯ สูงวัยแดนปลาดิ บ” ที่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ (14 ธันวาคม 2562) พบว่าญี่ปุ่น
เคยใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงวัยในเชิงสงเคราะห์
สูงถึง 3 ล้านล้านบาท จนมาในระยะหลังจึงเริ่มกลับล�ำ
เนื่องจากชัดเจนว่าเงินเท่าไรก็ไม่เพียงพอ เพราะคน
ใช้ เ งิ น เพิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น เรื่ อ ยๆ ขณะที่ ค นหาเงิ น หรื อ
หนุ่มสาวน้อยลงเรื่อยๆ
ปัจจุบันญี่ปุ่นใช้เงินแค่ปีละ 4 หมื่นล้านบาทใน
การดั ก หน้ า ปั ญ หา แทนที่ จ ะให้ เ บี้ ย ยั ง ชี พ หรื อ เงิ น
สงเคราะห์ เปลี่ยนเป็นงบส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้
มีงานท�ำ ส่งเสริมให้อยู่บ้านและชุมชนเดิมของตัวเอง
ซึ่งลดภาระ ขณะเดียวกันก็เป็นที่พอใจเพราะส่วนใหญ่
90% ต้ อ งการอยู ่ อ าศั ย ในบ้ า นเดิ ม นโยบายนี้ คื อ
“ลดการสงเคราะห์ เน้นการส่งเสริม”

UD หรือ Universal Design การออกแบบเพื่อ
ทุกคน จะมีส่วนช่วยตอบโจทย์เรื่องสังคมสูงวัย
อย่างไร

เมื่อ 16 ปีที่แล้ว ผมเผชิญเรื่องนี้กับตัวเอง พ่อแม่
ของผมอายุ 60 ปี ผมก็ไปออกแบบบ้านใหม่ให้ท่าน
แต่เมื่อสร้างเสร็จ ท่านไม่ยอมย้ายมาอยู่ สุดท้ายต้อง
ใช้วธิ ปี รับปรุงบ้านเดิมและให้ทา่ นอยูใ่ นบ้านหลังเก่าของ
ตัวเองต่อไป บ้านเดิมเป็นตึกแถวอยูใ่ นตลาด แต่พอ่ แม่
คุน้ เคยดี บอกว่าทีน่ อนเล็กๆ ไม่เป็นไร แต่ใกล้ญาติมติ ร
ใกล้ตลาด ใกล้สังคม จะไปไหนก็ไปได้
ผมเริ่มฉุกคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่
ที่อยู่อาศัยแล้ว ต่อมาผมได้ทุนของส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ท�ำวิจัยเรื่องพฤติกรรม
การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ สิ่งที่ค้นพบคือ UD หรือ
Universal Design อันเป็นการออกแบบส� ำหรับคน
ทุ ก วั ย ตอบโจทย์ สั ง คมอนาคตที่ เ น้ น การปรั บ ปรุ ง
ให้เหมาะสมกับแต่ละคนในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย
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ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
Universal Design Center อดีตตัง้ อยู่ ณ
สามย่าน ท่านเจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
จ.ราชบุรี มาเยีย่ มศูนย์ฯ ทีก่ รุงเทพฯ แล้ว
ถูกใจ ขอบิณฑบาตเพื่อเป็นวิทยาทาน
ปัจจุบันถูกยกไปประกอบเป็นศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ด ้ า นการออกแบบ Universal
Design ณ วัดพระศรีอารย์ จ.ราชบุรี
เรียบร้อย

อันดับแรก เดินหน้าขยายการท�ำงานของผู้สูงอายุ
รัฐบาลควรปรับนโยบายอายุเกษียณเป็น 65 ปีเหมือน
กับทัว่ โลก ปัจจุบนั ยังเป็นภาคสมัครใจ ทว่าผมมองเห็น
ความจ�ำเป็นของภาคบังคับ ซึง่ จะส่งผลโดยตรงต่อความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองของผู้สูงวัย
สอง การเตรี ย มความพร้ อมด้ า นเศรษฐกิ จ และ
สุขภาพ มีค�ำกล่าวว่า “60 ปีแล้วค่อยมาว่ากัน” ซึ่ง
ไม่ทันการณ์ ต้องเตรียมตัวทั้งการออมเงินและการ
สั่งสมสุขภาพที่ดี
สาม การเตรียมความพร้อมทางสังคม มีงานวิจัย
ส�ำรวจคนไทยอายุ 100 ปี 100 คน และตั้งค�ำถามว่า
อะไรคือสิ่งที่เหมือนกันของคนอายุ 100 ปี ค�ำตอบคือ
ไม่มีใครอยู่ในเมือง และไม่ได้อยู่คนเดียว ท่านอาศัย
อยู่กับลูกหลาน มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งสังคมที่ใกล้
ที่สุดคือครอบครัว ต้องรื้อฟื้นสิ่งดีๆ ในสังคมของเรา
ประเทศไทยโชคดี เพราะสังคมตะวันออกยังยึดถือความ
อาวุโส ความกตัญญู รัฐบาลต้องสนับสนุนเรือ่ งนีใ้ ห้มาก
สี่ สภาพแวดล้อม อย่ารอให้มีอุบัติเหตุในบ้านก่อน
แล้วค่อยเปลีย่ น แต่เปลีย่ นก่อนทีจ่ ะมีอบุ ตั เิ หตุ คุณยาย
อายุ 60 ปีไม่ยอมปรับปรุงบ้าน บอกว่าฉันอยู่ในบ้าน
หลังนี้มานาน ปิดตาเดินไปห้องน�้ำยังได้ วันหนึ่งสะดุด
ธรณีประตู กระดูกสะโพกหัก เข้าโรงพยาบาลเสียเงิน
ไปสองแสน ถ้าวันนั้นปรับพื้นเรียบ ไม่มีธรณีประตู
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เปรียบได้กับนิทานเรื่องหนู 3 ตัว ตัวใหญ่ ตัวกลาง
ตัวเล็ก ค�ำถามว่า ต้องเจาะรูทางเข้า-ออกกี่รู จึงจะ
เหมาะสมกับหนูทั้งสาม
ค�ำตอบคือรูเดียวที่เป็นรูใหญ่ที่สุด นั่นหมายความ
ว่า บ้าน...ทุกคนใช้ร่วมกัน ถ้าทุกคนในบ้าน เด็ก
คนชรา คนพิการ คนท้องเดินขึ้นทางลาดได้เหมือนกัน
อนาคตก็ไม่ต้องมีบันได คนท้องหรือแม่บ้านขนของ
จากซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าบ้านทางประตูบานเลือ่ นได้ ประตู
แบบบานเปิดก็ไม่จ�ำเป็น การออกแบบต้องเหมาะสม
ทั้งต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพและสอดรับกับ
ความต้องการที่แท้จริง
ยุ ค นั้ น สั ง คมไทยยั ง ไม่ มี เ รื่ อ งนี้ ผมเปิ ด หนั ง สื อ
ฝรั่ง โดยเฉพาะของสหรัฐอเมริกาที่มีงานศึกษาด้านนี้
มากหน่อย ปรากฏว่างานออกแบบมาใช้กับคนไทยไม่
พอดีกัน เพราะชาวอเมริกันมีสรีระร่างกายใหญ่โต จึง
วัดร่างกายคนไทยเพื่อปรับใช้ในสัดส่วนที่พอดีมากกว่า
เป็นสัดส่วนคนไทยเพื่อคนไทย จนกลายเป็นคู่มือการ
ออกแบบส�ำหรับทุกคนฉบับคนไทย

ในฐานะที่ท�ำงานในศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการ
ออกแบบสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ทุ ก คน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มี ข ้ อ เสนอแนะอย่ า งไรที่ จ ะท� ำ ให้ เ ราก้ า วสู ่ สั ง คม
สูงวัยอย่างมีประสิทธิภาพ
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ดูแลสุขภาพ การดูแลเรื่องการท�ำงาน และสุดท้ายต้อง
ให้ผสู้ งู วัยเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร
สูงวัยแบบไทยไทย ท�ำอย่างไรดี
ไทยมีความเชือ่ ผิดๆ ว่าอายุมากแล้วไม่ตอ้ งปรับปรุง สมัยใหม่โลกออนไลน์
สภาพแวดล้อม ความยากล�ำบากอยู่ตรงที่ผู้สูงวัยเมื่อ เมื่อหันมาดูเรื่องการเตรียมตัวระดับ ปัจเจกบ้า ง
เลยวัย 70 ปี จะน�ำเงินออกจากกระเป๋าสักทีนี้ยากมาก แต่ละคนต้องเตรียมตัวอย่างไร
4 เรื่องที่ต้องดูแลตัวเอง ผมเรียงล�ำดับตามความ
ก็ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องลู ก หลาน อาจปรั บ มาตรการภาษี
เพื่ อ ช่ ว ยให้ ดู แ ลพ่ อ แม่ ไ ด้ ดี ขึ้ น สั ง คมต้ อ งหั น กลั บ ส�ำคัญนะ 1. สุขภาพ 2. สังคม 3. เศรษฐกิจ ทั้งสาม
มามอง ถ้าเอาแต่ก้าวตามสังคมตะวันตก ลูกหลานไป อย่างนี้เน้นว่าซื้อขายไม่ได้ เตรียมตัววันเดียวไม่ทัน
ท�ำงาน พ่อแม่แยกอยู่โดดเดี่ยว อนาคตผู้สูงวัยจะจบที่ ต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆ 4. สภาพแวดล้อม เรื่องนี้
ลูกหลานต้องมีส่วนร่วม ปรับปรุงบ้านเดิมภายใต้หลัก
สถานสงเคราะห์
ไม่ใช่แค่บา้ น สภาพแวดล้อมของเมืองก็ตอ้ งออกแบบ Universal Design
Universal Design คือการออกแบบเพื่อทุกคน
ไปด้วยพร้อมกัน สหประชาชาติระบุไว้ถึงแนวทางของ
เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ “เอจ เฟรนด์ลี่ ซิตี้” หรือ เป็นการออกแบบที่ไม่ได้ออกแบบให้ใครคนใดคนหนึ่ง
“เอจ เฟรนด์ลี่ คอมมูนิตี้” ได้แก่ การมีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น เก้าอีท้ ปี่ รับขึน้ ลงได้ ประตูบานเลือ่ นทีเ่ ปิดใหญ่เล็ก
ทีผ่ สู้ งู อายุเข้าถึง เมืองทีเ่ ป็นมิตรต่อผูส้ งู วัยมี 8 ปัจจัยที่ ได้ มีความยืดหยุ่น ใช้ได้กับคนทุกวัย เป็นต้น สุดท้าย
เกีย่ วข้อง แบ่งเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ “ฮาร์ดแวร์” คือการออกแบบที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็ก เช่น ห้องน�้ำที่
ได้แก่ 1. บ้าน 2. อาคารสถานที่ (เช่น โรงพยาบาล มีพื้นที่ว่างภายใน 1.5 เมตร ซึ่งปลอดภัยส�ำหรับทุกวัย
UD ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบที่ สุ ด ในความเห็ น ของผมคื อ
สวนสาธารณะ) และ 3. การเดินทาง
จะสร้างฮาร์ดแวร์ได้ ต้องยอมรับนับถือผูส้ งู อายุกอ่ น สิงคโปร์ โดยให้ครอบครัว สังคม ชุมชนเป็นผู้ดูแลผู้สูง
ว่าคือสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคม นี่เป็น It’s a must วัย รวมทัง้ เร่งนโยบายให้คนสิงคโปร์มลี กู ขณะเดียวกัน
ด้านซอฟต์แวร์การสร้างเอจ เฟรนด์ลี่ ซิตี้ การขยาย ก็รับแรงงานคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน ส�ำหรับไทยถ้า
เมืองส�ำหรับประชากรผู้สูงวัย ประกอบด้วยการสร้าง เตรียมตัวไม่ดี อีก 2 ปีเศรษฐกิจจะเริ่มตก เพราะคน
การยอมรับของสังคม การมีส่วนร่วมต่อสังคม การ ท�ำงานเราลดลง

Olun

และเสริมราวจับ คงเสียเงินแค่สามหมื่นบาท
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ในฐานะที่ ท� ำ งานด้ า นการออกแบบเพื่ อ ทุ ก คน ชีวิตที่ดีในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไร
มาอย่ า งยาวนาน อาจารย์ ว างแผนการใช้ ชี วิ ต
ส�ำหรับผมชีวติ ทีด่ มี ี 2 องค์ประกอบ 1. วางแผนเพือ่
หลังเกษียณและออกแบบที่อยู่อาศัยของตนเอง สมดุล 2. คืนสู่สามัญ อันดับแรกต้องวางแผน รออายุ
อย่างไร
60 ปีสายไป ถ้าจะอยู่ต่อจากอายุ 60 ปีไปอีก 10-20

อีก 3 ปี ผมจะเกษียณ แต่เชื่อว่าผมก็คงท�ำงานไป
เรื่อยๆ ปัจจุบันเริ่มท�ำงานที่เบาลง สร้างคนรุ่นใหม่และ
ส่งไม้ต่อให้พวกเขา ดังที่เฮนรี่ ฟอร์ด เคยกล่าวว่า ถ้า
คุณรักงานทีค่ ณ
ุ ท�ำ คุณจะรูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่งาน ส่วนเรือ่ ง
ทีอ่ ยูอ่ าศัย ตอนแรกผมไปซือ้ บ้านไว้ไกลทีท่ งุ่ ครุ (ท�ำงาน
ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ) ตอนนี้เปลี่ยน
แนวคิดว่า ควรเดินมาท�ำงานได้ จึงตัดสินใจซื้อคอนโด
ติดมหาวิทยาลัยดีกว่า ยิ่งคุณอายุมากขึ้น พื้นที่และ
สิ่งจ�ำเป็นรอบตัวคุณจะลดน้อยลง ผมเชื่อในชีวิตที่
“ปล่อยวาง ละทิ้ง พอเพียง สมดุล” คุณเคยได้ยินเรื่อง
การจัดของก่อนตายไหม คือทุกคนจะสะสมของไป
เรือ่ ยๆ ทุกอย่างเลยนะ ทรัพย์สนิ เงินทอง ต�ำแหน่งหรือ
อะไรก็แล้วแต่ พอตายปุ๊บ มันไม่มีอะไรเลยนะ
ชาวสวีเดนคนหนึง่ มีแนวคิดทีด่ เี กีย่ วกับ “การจัดของ
ก่อนตาย” ลองนึกสภาพว่า ถ้าอาทิตย์หน้าคุณต้องตาย
คุณจะทิ้งอะไรบ้าง ตอนย้ายบ้านผมทิ้งของไปครึ่งหนึ่ง
ไม่ใช่แค่ทงิ้ ทีเ่ ป็นฮาร์ดแวร์นะ ต�ำแหน่ง วาสนา ลูกน้อง
ก็ตอ้ งทิง้ ด้วย ไม่ตอ้ งคิดอะไร “มีอยูก่ แ็ ค่นแี้ หละ” นีเ่ ป็น
แนวคิดส่วนตัว

ปี ต้องวางแผนตัง้ แต่อายุ 40 อันดับต่อมาจากสูงสุดให้
คืนสู่สามัญ ต้องรู้จักปล่อยวาง ละทิ้ง ทั้งข้าวของทรัพย์
สมบัติ ลาภยศต�ำแหน่ง ทิ้งไปแล้วหันมาดูแลตัวเอง
ทุกวันนีอ้ อกก�ำลังกายด้วยการปัน่ จักรยานในฟิตเนส
วันละ 1 ชั่วโมง ผมยังสนใจศิลปะ ว่างๆ ก็รื้อฟื้นทักษะ
เรือ่ งสีและการวาดภาพ ถือเป็นการออกก�ำลังกล้ามเนือ้
มัดเล็กไปในตัว ช่วยสมองไม่ให้เสื่อม ผมอ่านหนังสือ
เยอะ เพราะยั ง ต้ อ งค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ การออกแบบ
เพื่อผู้สูงวัย ล่าสุดได้เขียนเรื่อง “บ้านปลอดภัย” ใน
สารานุกรมฉบับผู้สูงอายุด้วย

เหลือระยะเวลาเพียง 1 ปีสุดท้ายก่อนที่สังคมไทย
จะเข้ า สู ่ ภ าวะสั ง คมสู ง วั ย แบบสมบู ร ณ์ เราจะ
เตรียมตัวทันหรือไม่

ใช่! โค้งสุดท้ายแล้ว เราต้องเริ่มคิดเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง และต้องคิดแบบตีลังกาคิดด้วย อย่างน้อยที่สุด
ต้องเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน ส่วนการแก้ปัญหา
ระยะยาว ต้องส่งเสริมให้คนไทยที่มีคุณภาพมีลูก เป็น
ภาคบังคับของหญิงไทย (หัวเราะ) แต่งงานปุ๊บได้ลด
ภาษีปั๊บ ยิ่งมีลูกยิ่งได้ลดภาษีเป็นทีเด็ด ถือเป็นหน้าที่
เพื่อชาติ สิงคโปร์ก็ท�ำแบบนี้

ขอบคุณสถานที่ : ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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เคล็ดลับ

หลักการออกแบบ UD ง่ายๆ ส�ำหรับประชาชนทั่วไป

la

ต้องปลอดภัย ได้แก่ ทางเดินไม่มีสเต็ป
มีราวจับ มีตัวเตือนหลังก้าวลงบันได พื้น
ต้องไม่ลื่น

Olun

ต้องสามารถเข้าถึงได้ คือประตูต้องกว้าง 90 เซนติเมตร
ห้องน�ำ้ ต้องมีพื้นที่โล่ง 1.5 เมตร การเอื้อมต้องไม่เกิน 1.5 เมตร

ต้องสามารถสร้างแรงกระตุ้น เมื่อผู้สูงอายุสายตา
ฝ้าฟาง ต้องออกแบบให้มแี สงมีสสี นั ยังมีอาการของต้อหิน
ต้อกระจก ซึ่งท�ำให้มองโทนสีเย็นไม่ชัด การออกแบบใช้
โทนสีร้อนเข้าช่วย เช่น เหลือง ส้ม แดง

ต้องดูแลรักษาง่าย การออกแบบให้ค�ำนึงถึงเรื่องสี
วัสดุภณ
ั ฑ์ หรือแม้กระทัง่ เรือ่ งพืชคลุมดิน ขณะทีห่ ญ้าต้อง
ตัดทุกอาทิตย์ แต่ไม้ดอกดูแลง่ายกว่ามาก แค่ตัดแต่งพุ่ม
บางคนใช้ถั่วบราซิลแทนหญ้า ดอกสีเหลืองเล็กๆ น่ารัก
ใช้ปลูกคลุมดินแทนหญ้า ไม่ต้องตัดไม่ต้องดูแล

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านการออกแบบ UD แอด Line ID : chula.udc มาออกแบบชีวิตที่ดีกัน
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เปลี่ยนและปรับ รับ “อนาคต”

la

“ไม่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งของหรือพื้นที่ แต่สามารถใช้ทั้งสองสิ่งได้
อย่างสะดวกสบาย” นี่คือหัวใจของ Universal Design หรือ UD การ
ออกแบบเพื่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเพื่อผู้สูงอายุ อาจเรียกได้
ว่า Universal Design คือการออกแบบที่เข้าไปในจิตใจของผู้ใช้งานอย่าง
เป็นสากล ในโลกที่เราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว หลายประเทศ
ทั่วโลกต่างปรับตัวและน�ำการออกแบบ “UD” มาส่งเสริมให้ชีวิตของผู้คน
ได้ “อยู่ดี” โอ-ลั้นลาขอหยิบยกงานออกแบบร่วมสมัยมาฝากคุณ

Olun

Special Scoop | เรื่อง : Chananan

Universal
Design
ดีไซน์เพื่อการบินที่ราบรื่นของผู้สูงวัย

Where : สนามบินและสายการบินญี่ปุ่น
“เจแปนแอร์ ไ ลน์ ” สายการบิ น ดั ง ที่ น� ำ หลั ก การ
ออกแบบสากลมาใช้ เ ป็ น หลั ก ในการสร้ า งแบรนด์
บางจุดแม้เป็นการออกแบบในจุดเล็กๆ แต่ก็สร้างการ
เปลี่ยนแปลงและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารได้
อย่างดี อาทิ แก้วที่ผู้โดยสารสามารถถือได้ง่ายขึ้น
แสงไฟในห้องน�้ำที่ควบคุมด้วยการล็อกประตูพร้อม
ภาพประกอบเข้าใจง่าย ที่นั่งผู้โดยสารที่ปรับใช้งานได้
ง่ายขึ้น และยังหลีกเลี่ยงจุดปวด (pressure points) ที่
อาจเกิดขึ้นสะสมจากการเดินทาง พร้อมการออกแบบ
ที่เก็บของเหนือศีรษะที่ท�ำให้เอื้อมถึงได้ ช่วยลดอาการ
บาดเจ็บ ควบคู่การฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดการ
เดิ น ทางที่ ง ่ า ยขึ้ น ส� ำ หรั บ ผู ้ โ ดยสารทุ ก คน รวมถึ ง
ผู้โดยสารสูงอายุ
เช่นเดียวกับ “สนามบินฮาเนดะ” โตเกียว ทีค่ ำ� นึงถึง

Universal Design ในรูปแบบเทคโนโลยี โดยร่วมมือ
กับ “พานาโซนิค” เพือ่ ให้เกิดการใช้ในอาคารทีง่ า่ ยและ
เป็นมิตรกับผูค้ นมากขึน้ ได้แก่ ป้ายทีม่ องเห็นได้ชดั เจน
ค�ำแนะน�ำการเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการวิจยั
และพัฒนาโซลูชันการเคลื่อนที่แบบอิสระของวีลแชร์
อัจฉริยะทีร่ ว่ มมือกันกับ WHILL (แบรนด์วลี แชร์ไฟฟ้า)
นอกจากนีส้ นามบินยังใส่ใจในการออกแบบไปจนถึง
ขั้นตอนตรวจเช็กกระเป๋าที่ช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องยก
กระเป๋าเดินทางหนักเพื่อวางบนสายพาน และรถนั่ง
ผู้โดยสารส่วนบุคคลขนาดเล็กพื้นต�่ำภายในอาคารที่
ก้าวขึ้นลงได้ง่าย

อ้างอิง
•
•
•
•
•

“Universal Design กับหลัก 7 ประการ”
“Beyond 2020 : Future-proofing with universal design”
“Universal Design Principles”
“Panasonic is Testing Robotic Electric Wheelchair at Haneda Airport”
“JAL Universally welcoming on the Aircraft”
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ดีไซน์สนามเด็กเล่นผู้ใหญ่

ในประเด็นเดียวกัน Anastasia Loukaitou-Sideris
ศาสตราจารย์ด้านการวางผังเมืองของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ผู้ศึกษา
การใช้ประโยชน์สวนสาธารณะในกลุม่ ผูส้ งู อายุประเทศ
ต่างๆ ได้กล่าวว่า บ่อยครั้งที่ผู้สูงอายุรู้สึกไม่ได้รับการ
ต้อนรับในสวนสาธารณะ อีกนัยหนึง่ คือ สวนสาธารณะ
ไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง จิ ต ใจของผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ จ ริ ง โดยมี
สัญลักษณ์อย่าง “ห่วงบาสเกตบอล” ของคนหนุม่ สาวที่
มีจำ� นวนมากกว่าทางเดินเล่น และเครือ่ งออกก�ำลังกาย
ของผู้สูงอายุเป็นอุปสรรคส�ำคัญ

Olun

la

Where : จีน แคนาดา และอีกในหลายเมืองทั่วโลก
ปี 2014 เจย์ แมดด็อก ศาสตราจารย์ดา้ นสาธารณสุข
ของมหาวิทยาลัย Texas A&M สหรัฐอเมริกา ได้
เดินทางไปดูงานวิจัยที่ประเทศจีน เขาเกิดความสนใจ
ชีวติ ประจ�ำวันของคนในท้องถิน่ ทีน่ ยิ มมาออกก�ำลังกาย
ในสวนสาธารณะ ใกล้โรงแรมที่พักในเมืองหนานฉาง
สิ่ ง ที่ พ บคื อ ผู ้ สู ง อายุ ห ลายร้ อ ยคนต่ า งออกจากบ้ า น
มาออกก�ำลังกายด้วยกัน น�ำไปสู่การรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในสวน
8 แห่งของเมืองที่ท�ำให้ทีมวิจัยพบว่าผู้ใช้บริการสวน
สาธารณะมากกว่า 50% เป็นผู้สูงอายุ แตกต่าง
จากในสหรั ฐ อเมริ ก าที่ มี ผู ้ สู ง อายุ อ อกมาใช้ บ ริ ก าร
ไม่เกิน 15% โดยกิจกรรมของสูงวัยชาวจีน ได้แก่
ฝึกชี่กง ยิมนาสติกผู้สูงอายุ การเล่นกับอุปกรณ์หลาก
สีสัน (บรรยากาศใกล้เคียงสนามเด็กเล่นและสวนลุม
ยามเช้า) กลายเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีในการสร้าง
สนามเด็กเล่นเพื่อผู้สูงอายุหลายแห่งนอกประเทศจีน
ในเวลาต่อมา

ชวนมาดูสนามเด็กเล่นผู้ใหญ่ในแคนาดา

ท่ามกลางสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เราก็ได้เห็นการเปิดตัว “สนามเด็กเล่นผู้ใหญ่”
ในหลายเมืองของโลกเพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ได้แก่ ลอนดอน
เบอร์ลิน รวมถึงประเทศแคนาดา ที่เริ่มต้นจากแฮร์รี่
เคน เภสัชกรเกษียณจากเมืองเดลตา รัฐบริติชโคลัมเบีย
ที่ เ ดิ น ทางกลั บ มาจากทริ ป ประเทศจี น พร้ อ มความ
ประทับใจครัง้ ส�ำคัญเกีย่ วกับสังคมการออกก�ำลังกายของ
ผูส้ งู อายุในแดนมังกร เขาส่งข้อเสนอแนะนีไ้ ปยังสภาเมือง
ต่อมาในปี 2007 ความคิดนี้ได้พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ
ของผูส้ งู วัยท้องถิน่ Lion Wellness Park ทีแ่ บ่งพืน้ ทีแ่ ละมีอปุ กรณ์เพือ่ ผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ ช่วยเพิม่ อัตราการออก
ก�ำลังกายในหมู่ผู้สูงอายุ จนกลายเป็นโมเดลสวนสาธารณะและชุมชนผู้สูงอายุอีก 18 แห่งทั่วรัฐบริติชโคลัมเบีย
อ้างอิง

• “The cities designing playgrounds for the elderly”
• “Seniors Recreation Centres”
• “Canada’s first outdoor Senior Wellness Park - Senior Living”
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Universal Design
Fairness

ความเสมอภาคเมื่อใช้งาน

ดีไซน์ที่เชื่อมต่อด้วยความใส่ใจ

ความยืดหยุ่นเมื่อต้องการใช้

Simplicity

ความเรียบง่ายที่ท�ำให้ใช้งานง่าย

Understanding

การสื่อสารให้ผู้ใช้เข้าใจง่าย

Safety

Where : ศูนย์ขนส่งเชื่อมเส้นทางล่าสุดของสิงคโปร์
หลังจากรอคอยกันมานาน ล่าสุดได้ฤกษ์เปิดให้บริการเมื่อ
วั น ที่ 8 กั น ยายน 2562 ส� ำ หรั บสถานี ยี่ ชุ น หรื อ Yishun
Integrated Transport Hub ศูนย์ขนส่งเชื่อมเส้นทางปรับอากาศ
ที่รวมสถานีรถไฟและรถประจ�ำทางเข้าด้วยกัน ทั้งยังสะดวกเมื่อ
ต้องการเดินทางสู่ศูนย์การค้า Northpoint City และ North Park
Residences มากกว่านั้นยังเป็นศูนย์ขนส่งที่คิดและออกแบบ
เพื่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริง สมกับเป็นประเทศที่ให้ความส�ำคัญกับ
ประชากรผู้สูงอายุมายาวนาน
ส�ำหรับตัวอย่างของการออกแบบอย่างใส่ใจของศูนย์ขนส่งยี่ชุน
ได้แก่ หนึง่ “ป้ายบอกทางขนาดใหญ่” โดยรอบทีอ่ อกแบบให้เห็นได้
ชัดเจน ทั้งป้ายสถานีรถไฟ รถประจ�ำทาง และร้านค้า สอง “พื้นที่
กว้างเพื่อการเดินทางที่ง่ายขึ้น” ที่จุดขึ้นและลงรถบัสจะได้รับการ
ออกแบบให้ปราศจากสิ่งกีดขวาง มีพื้นที่ทางลาดเตรียมไว้ส�ำหรับ
ผู้ที่ใช้รถเข็น และที่นั่งในระหว่างคิวส�ำหรับผู้อาวุโส
สาม โซนพื้นที่ “ศูนย์ติดต่อประสานข้อมูลเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะ
สมองเสื่อม (dementia) ช่วยให้ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล
มีความมั่นใจกล้าออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมากขึ้น รวมถึงผู้ที่มี
ความจ�ำเป็นต้องเดินทาง พร้อมทั้งบริการจากพนักงานที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อม และยังมี สี่ “Heart
Zone” แห่งแรกในศูนย์กลางการขนส่ง เป็นพื้นที่นั่งรอส�ำหรับ
ผูส้ ญ
ั จรทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเพือ่ ต้องการให้พาเดินหรือน�ำทาง
ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง โดย “Heart Zone” เป็นที่
รู้จักนับตั้งแต่ปี 2017 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือผู้เดินทางในประเทศสิงคโปร์

la

Flexibility

Olun

1
2
3
4
5
6
7

หลักการออกแบบ 7 ข้อ

ความทนทานและปลอดภัย

Energy Conservation
ความสามารถช่วยทุ่นแรง

Space

ขนาดที่เหมาะสมกับสถานที่

อ้างอิง

• “5 Ways Yishun Integrated Transport Hub is Senior and Dementia friendly”
• “First Day of Operations - Yishun Integrated Transport Hub”
• “ส�ำรวจสิงคโปร์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า North-South MRT”
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ดีไซน์ที่ช่วยให้ห่างไกลความโดดเดี่ยว

Where : ที่พักอาศัยผู้สูงอายุในอังกฤษและออสเตรเลีย
ปี 2561 ในสหราชอาณาจักร ผู้มีอายุมากกว่า 75 ปี จ�ำนวน 51%
อาศัยอยู่คนเดียวในบ้าน และมีผู้สูงอายุที่ติดต่อกับเพื่อนและครอบครัว
น้อยกว่าเดือนละครั้ง 11% เป็นภาพเดียวกันกับสังคมผู้สูงอายุในยุโรป
และในอีกหลายประเทศ
จากงานวิจัยความโดดเดี่ยวนี้ยังน�ำมาสู่หลายโรคอันตรายและความ
ทรงจ�ำที่ถดถอยลง น�ำไปสู่การรวมกลุ่มพัฒนาความรู้เพื่อออกแบบและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยน�ำ “แสงสว่าง” “ดีไซน์ที่โมเดิร์นขึ้น” และ
“พื้นที่ตอบสนองความรู้สึกเน้นส่วนร่วม” แม้เป็นรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
แต่การออกแบบเหล่านีเ้ ปรียบเสมือนเชือกเส้นเล็กๆ ทีพ่ าผูส้ งู อายุกา้ วออก
มาจากมุมที่โดดเดี่ยว ตัวอย่างเช่น

โครงการ Pilgrim Gardens ในอังกฤษ

Olun

la

PRP บริษัทสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงยาวนาน ได้ออกแบบโครงการ
สวน Pilgrim Gardens โดยค�ำนึงถึงหลักการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุของ
HAPPI (The Housing our Ageing Population Panel for Innovation)
ท�ำให้โครงการนี้ได้รับรางวัลหลายรางวัลในปี 2012-2014 ในรูปแบบพื้นที่
สวนส่วนกลางของอพาร์ตเมนต์สองชั้น โดยโชว์ภูมิทัศน์และเปิดพื้นที่การ
ใช้งานร่วมกัน พร้อมประตูที่เปิดเข้าถึงสวนได้ทันที

บ้านพักหลังเกษียณในออสเตรเลีย

อีกตัวอย่างที่โดดเด่น คือ เราได้เห็น Dietger Wissounig Architekten
บ้านพักหลังเกษียณในออสเตรเลีย มาพร้อมดีไซน์ที่โมเดิร์นขึ้น มีการ
ออกแบบที่เปิดรับแสง น�ำไม้มาเป็นวัสดุเพิ่มความนุ่มนวลอบอุ่น ทางเดิน
2 ชั้นที่ช่วยเพิ่มความรู้สึกสนุกและแอคทีฟขึ้นในการใช้พื้นที่
ทั้งหมดเป็นตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ ที่หลายประเทศทั่วโลกก�ำลังให้ความ
• www.archdaily.com
สนใจ Universal Design การออกแบบที่น�ำความเข้าใจระหว่างหัวใจและ
• “Pilgrim Gardens Evington”
พฤติกรรมของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยมาหลอมรวมเป็นสิ่งเดียวกัน
อ้างอิง
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Senior 4.0 | เรื่อง : manoon c.

Olun

la

Find My Car

“หลานเอ๊ย…ช่วยหารถให้ลุงหน่อยสิ ลุงจ�ำไม่ได้ว่าจอดไว้ตรงไหนน่ะ”
เสียงคุณลุงคนหนึ่งพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ลานจอดรถแห่งหนึ่ง

เรื่องขี้หลงขี้ลืมแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่เฉพาะ
กับคนสูงวัยเท่านั้น มีการศึกษาพบว่า คนทั่วไปจะลืม
สิ่งต่างๆ ประมาณ 3 เรื่องต่อวัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก
ประหลาดแต่อย่างใด ยิ่งเป็นเรื่องที่ “สมอง” เห็นว่า
ไม่ใช่เป็นเรื่องสลักส�ำคัญ เพราะไม่ได้มีการใช้งานหรือ
เน้นย�้ำอยู่บ่อยๆ ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกลืมไปได้ง่ายมากๆ
คงมีหลายๆ ท่านที่เคยชงน�้ำชากาแฟมาตั้งทิ้งไว้แล้ว
ลืมสนิท กว่าจะนึกได้น�้ำชากาแฟก็เย็นชืดเสียแล้ว
บางคนอาจจะเคยไปเดินงงๆ ในซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะ
ลืมไปแล้วว่าจะมาซื้ออะไร ก็อย่าได้แปลกใจเพราะ
ใครๆ ก็เป็นกันได้
มีการศึกษาโดย National-Lottery.co.uk ระบุว่า
ผู้ชายมักจะหลงลืมอะไรๆ ได้ง่ายกว่าผู้หญิง ถึงแม้ว่า
ผู้หญิงมักจะมีเรื่องที่ต้องจดจ�ำมากกว่าผู้ชาย จากการ
ศึกษาคูช่ วี ติ 2,000 คู่ พบว่าส่วนใหญ่ฝา่ ยชายจะพึง่ พา
ฝ่ายหญิงในการจดจ�ำเรื่องต่างๆ ส่วนฝ่ายหญิงเองก็

บอกว่าตนไม่สามารถวางใจให้ฝ่ายชายจดจ�ำอะไรๆ ได้
เลย นีค่ งเป็นสาเหตุทผี่ หู้ ญิงมักจะมีความจ�ำดีกว่า เรือ่ ง
ที่ผู้คนมักจะลืมกันมากก็เช่น ลืมกุญแจ ลืมรายการ
ซื้อของใช้ ลืมที่จอดรถ ลืมวันเกิดของคนรัก ลืมวัน
ครบรอบแต่งงาน ฯลฯ ซึ่งหลายๆ เรื่องก็อาจจะแก้ไข
ได้ด้วยการเขียนโน้ตเตือนความจ�ำติดไว้ในต�ำแหน่งที่
มองเห็นได้ง่ายๆ
Senior 4.0 ฉบับนี้จะขอแนะน�ำแอปพลิเคชันที่จะ
ช่วยแก้ปัญหาหนึ่งคือการลืมที่จอดรถ ซึ่งทุกคนคงจะ
เคยลืมกันได้สกั ครัง้ โดยเฉพาะเวลาทีต่ อ้ งไปจอดรถใน
สถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน นั่นคือแอปฯ ที่ชื่อว่า Find
My Car ซึ่งมีให้ใช้งานได้ทั้งในระบบแอนดรอยด์และ
ระบบไอโอเอส (ไอโฟน) เป็นแอปฯ ทีใ่ ช้งานได้ฟรีโดยมี
โฆษณาแทรก ซึ่งหากทดลองใช้งานแล้วชอบก็สามารถ
จ่ายเงินสนับสนุนผู้พัฒนาแอปฯ เพื่อปิดโฆษณาและ
เปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้แบบสมบูรณ์
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คลิกเมนู Park เพือ่ เก็บบันทึกสถานทีจ่ อดรถ

คลิกเมนู Find เพื่อเปิดดูสถานที่
จอดรถที่บันทึกไว้

ใส่ ชื่ อ ของสถานที่ ที่ ต ้ อ งการ
บันทึก
เลือกดูสถานที่จากรายการที่บันทึกไว้

la

Olun

เลือก show on map เพื่อเปิดดูต�ำแหน่ง
บนแผนที่
take/view picture บันทึกภาพของสถาน
ทีจ่ อดรถ (ฟังก์ชนั เฉพาะพรีเมียมเท่านัน้
ต้องซื้อแอปฯ ตัวเต็ม)
เลือก navigate เพื่อเปิดฟังก์ชันน�ำทาง
บนแผนที่

เลือกรูปแบบการเดินทาง เดินเท้า
รถสาธารณะ รถยนต์

วิธีการใช้งานก็ไม่ยาก เพียงดาวน์โหลดเพื่อติดตั้ง
แอปฯ จาก Play/App Store ของระบบโทรศัพท์ทใี่ ช้งาน
เมื่อเปิดแอปฯ ใช้งานเป็นครั้งแรก จะพบข้อความ
ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของระบบโทรศัพท์ (แอปฯ
จ�ำเป็นต้องใช้ข้อมูล GPS) จากนั้นในหน้าแรกของ
แอปฯ จะมีเมนูใหญ่ๆ ให้เลือก 2 ข้อ คือ Park ส�ำหรับ
บันทึกสถานที่จอดรถ และ Find ส�ำหรับค้นหาสถานที่
จอด เมื่อจอดรถในสถานที่ที่ต้องการบันทึกไว้ ก็เพียง
กดที่เมนู Park เพื่อบันทึกต�ำแหน่งสถานที่ เมื่อตั้งชื่อ
ของสถานที่แล้วกดปุ่ม Create new แอปฯ จะบันทึก
ต�ำแหน่งของสถานที่นั้นไว้โดยใช้ข้อมูล GPS จาก
โทรศัพท์
เมื่อต้องการหาต�ำแหน่งจอดรถที่บันทึกไว้ ก็กดที่

เมนู Find เพื่อเปิดดูต�ำแหน่งที่บันทึกไว้แล้ว เมื่อกด
ที่ต�ำแหน่งที่ต้องการก็จะเข้าสู่เมนูย่อยให้เลือกเปิดดู
ต�ำแหน่งทีจ่ อดรถในแผนที่ หรือจะให้เปิดฟังก์ชนั น�ำทาง
(Navigate) ก็ใช้ได้โดยสะดวก
Find My Car เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็ก ไม่กิน
เนื้อที่ในโทรศัพท์มากนัก และสามารถประยุกต์ใช้ได้
กับเรื่องต�ำแหน่งสถานที่ต่างๆ ไม่จ�ำเป็นว่าต้องเป็น
ที่จอดรถเท่านั้น เพราะที่แอปฯ บันทึกไว้ก็เป็นเพียง
ข้อมูล GPS เท่านั้น อาจน�ำมาใช้บันทึกต�ำแหน่งของ
สถานที่ที่เดินทางไปบ่อยๆ และยังสามารถแชร์ข้อมูล
ต�ำแหน่งเหล่านี้ได้ด้วย
เมื่อต้องไปจอดรถต่างถิ่นครั้งต่อไป คงไม่ต้องเดิน
หารถกันให้เหนือ่ ยเพราะมีตวั ช่วยฉลาดๆ แบบนีค้ รับ :)

- 19 -

Herb & Happiness | เรื่อง : รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์

la

กานพลู...ดอกไม้เพื่อสุขภาพปาก
ในปากมีเชื้อทั้งมีประโยชน์และที่ก่อโรคกว่า 700
ชนิ ด บางชนิ ด จะสร้ า งไฮโดรเจนเพอร์ อ อกไซด์ ไ ป
ควบคุมเชือ้ ก่อโรค สเตรปโตค็อกคัส มิวแทนส์ (Streptococcus mutans) เป็ น เชื้ อ ตั ว ร้ า ยที่ พ บในปาก
ซอกฟัน และโคนลิ้น ก่อให้เกิดโรคฟันผุ ถ้ากินอาหาร
ที่มีน�้ำตาลสูง เชื้อชนิดนี้จะเจริญเร็วมากและหลั่งกรด
ไปท�ำลายเคลือบฟันและท�ำให้ฟันผุ เป็นหนอง ก่อให้
เกิดกลิ่นเหม็นและเหงือกอักเสบ
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ปากเป็นอวัยวะหนึง่ ทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลากหลาย ใช้พดู คุย
สื่อสาร บางคนใช้เป็นอาวุธ...เปิดถุงขนมกร๊อบแกร๊บ
ไม่ได้ ใช้ฟันในปากช่วยดึง ค�ำพูดที่ออกจากปากไปแล้ว
เอาคืนไม่ได้ ดีก็ดี ไม่ดีก็จบ ที่ส�ำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้น
ของระบบย่อยอาหาร
ในปากยั ง มี ฟ ั น และลิ้ น ฟั น จะเกาะกั บ เหงื อ ก
กระพุ้งแก้มเป็นเยื่อเมือก ช่องปากจะต่อร่วมกับทาง
ระหว่างอากาศและอาหาร ก่อนที่อาหารจะผ่านเข้าสู่
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ เรื่อยไปจนถึง
ทวารหนัก ปากจึงมีความส�ำคัญต่อสุขภาพของร่างกาย
และมีปจั จัยเสีย่ งก่อให้เกิดอาการทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ได้แก่
โรคในช่องปาก เช่น แผลในปาก ปากแห้ง ฟันผุ เหงือก
อักเสบ ส่งผลโดยตรงให้มีกลิ่นปาก สาเหตุอื่นๆ ที่
มองข้ามไม่ได้ คือโรคในทางเดินหายใจ เช่น ไซนัสอักเสบ
และโรคในทางเดินอาหาร เช่น โรคกระเพาะอาหาร
รวมถึงอาหารบางชนิด เช่น หัวหอม กระเทียม สะตอ
ทูนา่ กระป๋อง เบือ้ งต้นควรดูแลสุขภาพปากให้ดี ต้องกิน
อาหารทีม่ ปี ระโยชน์ ลดของหวานต่างๆ ท�ำความสะอาด
ปาก ฟัน และลิ้นให้ถูกต้อง จะช่วยให้เราสามารถ
พูดคุยกับคนอืน่ อย่างมัน่ ใจ จะเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่
ช่วยให้สขุ ภาพปากและฟันดีขนึ้ ในสือ่ ต่างๆ และมีไม่นอ้ ย
ที่ใช้สมุนไพรเป็นจุดขาย ทั้งน�้ำยาบ้วนปากและยาสีฟัน

ประวัติศาสตร์กานพลู

สมุ น ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ โ ดดเด่ น ส� ำ หรั บ ดู แ ลสุ ข ภาพใน
ช่องปากคือ ดอกแห้งกานพลู พบว่ามีการใช้เป็นยา
มานานนับพันปี มีชื่อภาษาอังกฤษว่า clove เป็น
ไม้ต้นที่มีแหล่งก�ำเนิดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ใช้
ส่วนดอกตูมแห้งเป็นยา มีผู้น�ำเข้าไปใช้ในยุโรปตั้งแต่
ศตวรรษที่ 4 ทั น ตแพทย์ ช าวอี ยิ ป ต์ บั น ทึ ก การใช้
ดอกตูมกานพลูควบคุมกลิ่นปากและอาการปวดฟันมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 มีเรื่องเล่าว่าจักรพรรดิจีนราชวงศ์
ฮั่นให้พระสนมและหญิงสาวในวังหลวงอมกานพลูให้
กลิ่นปากสดชื่นเช่นกัน ศตวรรษที่ 15 เกิดการระบาด
ของกาฬโรคที่มีอาการต่อมน�้ำเหลืองบวมและอักเสบ
ในยุโรป กลุ่มพ่อค้าเครื่องเทศเข้าไปขโมยสมบัติของ
ผู้ป่วยและคนตาย แต่ไม่ติดโรคสักคน เมื่อถูกจับได้
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ดอกกานพลูแห้ง 1 ดอก วางบนฟันที่ปวด ค่อยๆ เคี้ยว
เบาๆ หรือใช้กานพลูบดหยาบๆ ผสมเหล้าเล็กน้อยเพือ่
สกัดน�ำ้ มันออกมา ใช้สำ� ลีปน้ั เป็นก้อนเล็กๆ ให้แน่น จุม่
น�ำ้ สกัดให้ชุ่ม แล้วอุดลงไปในรูฟันผุ ต�ำราทางยุโรปใช้
น�ำ้ มันมะกอกแทนเหล้า ก็นา่ จะดี หลายคนมีผงกานพลู
ใส่ขวดเล็กๆ ติดตัว ใช้อมเพื่อให้กลิ่นปากดีขึ้น ถ้า
ต้องการน�้ำยาบ้วนปาก ให้เอากานพลู 3-4 ดอก แช่ใน
เหล้าโรงเล็กน้อย ทิ้งไว้จะได้น�้ำยาสีน�้ำตาล ผสม 5-10
หยดกับน�้ำประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ หรือเอาขนาดที่รส
เผ็ดชาพอสบายๆ อมกลัว้ คอ ทิง้ ไว้สกั ครูแ่ ล้วบ้วนทิง้ ไป
ในดอกกานพลูยงั อุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหาร
ที่สำ� คัญ พบทั้งแคลเซียม เหล็ก ฟอสฟอรัส โซเดียม
โพแทสเซียม วิตามินเอและซี ต�ำรายาไทยผสมกานพลู
ในยาอมแก้ไอ ยาหอม ยาแก้จุกเสียด ปวดท้อง อาหาร
ไม่ย่อย เอาน�ำ้ มันกานพลูที่แช่ไว้แก้ปวดฟันมาทาแผล
ยุงกัด จะชาหายคันดีนกั จานอาหารในอินเดียและยุโรป
จะมีกานพลูเป็นเครื่องเทศส�ำคัญ เช่นในซอสวูสเตอร์
(Worcestershire sauce) รวมทั้งซอสมะเขือเทศ
ใช้แต่งกลิ่นไส้กรอก แฮม ขนมเค้ก และเครื่องดื่ม
มีการวิจัยพบว่าการบริโภคกานพลูจะช่วยคลายเครียด
ท�ำให้กระชุ่มกระชวย และความจ�ำดีขึ้นด้วย
น�้ำมันกานพลูที่สกัดมาจะเป็นสีน�้ำตาลเข้ม ต้อง
ระวังการสัมผัสตรง อาจเกิดอาการแพ้ได้ เช่นเดียวกับ
การกินจ�ำนวนมาก จะระคายทางเดินอาหารได้เช่นกัน
ต้นกานพลูชอบดินร่วนซุย อากาศชุม่ ชืน้ ระบายน�ำ้ ดี
ไม่ทว่ มขัง ปัจจุบนั แหล่งปลูกกานพลูคอื ระยอง จันทบุรี
ชุมพร เป็นต้น
รู้จักกานพลูมาพอสมควรแล้ว ลองจัดหามาไว้ใน
บ้าน ใช้เป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพทั้งกินและทา ช่วย
ทั้งปาก ฟัน ทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ผิวหนัง
จนถึงสมอง และยังใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารได้อีก
ด้วย ครบเครื่องเรื่องของสุขภาพจริงๆ
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จึงแลกอิสรภาพกับข้อมูลที่ต้านการติดเชื้อ พวกเขาใช้
น�ำ้ มันสมุนไพรที่มีน�้ำมันดอกกานพลูเป็นหลัก จึงเรียก
สูตรน�ำ้ มันนีว้ า่ “thieves oil” ซึง่ ต่อมาพบว่ามีฤทธิต์ า้ น
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส
ได้มากมายหลายชนิด เชื่อไหมว่าในศตวรรษที่ 17-18
ดอกกานพลูมีค่าเท่ากับทองทีเดียว
ปัจจุบันพบว่า ในดอกแห้งมีน�้ำมันหอมระเหยชื่อ
clove oil 14-20% น�ำ้ มันนีไ้ ด้จากการกลัน่ ไอน�ำ้ น�ำ้ มัน
กานพลูมียูจีนอล (eugenol) เป็นสารออกฤทธิ์หลัก
ถึง 72-90% ในคลินิกหมอฟันจะใช้น�้ ำมันกานพลู
ทาเหงือกและฟันก่อนลงมือฉีดยา อุดหรือถอนฟัน
เพื่ อ ฆ่ า เชื้ อ โรคแทนแอลกอฮอล์ และยั ง มี ฤ ทธิ์ ช า
เฉพาะที่ สามารถลดความรู้สึกเจ็บเวลาฉีดยาชาจริงๆ
นอกจากนัน้ น�ำ้ มันกานพลูยงั มีสรรพคุณยับยัง้ การเจริญ
เติบโตของเชื้อโรคสเตรปโตค็อกคัส มิวแทนส์ และเชื้อ
อื่นๆ ในช่องปากที่ท�ำให้เกิดคราบหินปูนและกลิ่นปาก
มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบของเหงือก แผลในปาก และ
ลดการติดเชื้อที่เกิดจากฟันผุ ส�ำหรับฤทธิ์ลดอาการ
ปวดฟัน ยูจีนอลไปปิดกั้นตัวรับความรู้สึกปวด (block
pain receptor) ฤทธิช์ าของน�ำ้ มันกานพลูเทียบเท่ายาชา
เบนโซเคน (benzocaine) ทีเดียว จากข้อมูลทัง้ หมดจึง
มีการพัฒนาเป็นน�ำ้ ยาบ้วนปาก อาสาสมัครใช้นำ�้ ยาอม
บ้วนปากที่ประกอบด้วยน�้ำมันกานพลู น�้ำมันโหระพา
และ tea tree oil เป็นเวลา 21 วัน สภาพเหงือก
อักเสบดีขึ้น คราบหินปูนที่โคนฟันและปริมาณเชื้อโรค
ในช่ อ งปากลดลงอย่ า งชั ด เจน ยาสี ฟ ั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
เลือกใช้กานพลูผสมในยาสีฟันด้วย มีงานวิจัยในปี
2019 ผสมน�้ำมันกานพลูกับซิงค์ออกไซด์ (zinc oxide
eugenol) ใช้เป็นวัสดุอุดฟันชั่วคราว พบว่าได้ผลดีทั้ง
ฆ่าเชื้อโรค บรรเทาปวด และลดการอักเสบของเหงือก

กานพลูประจ�ำบ้าน

ถ้ามีอาการปวดฟันในบ้านยังไปหาหมอไม่ได้ ให้ใช้

รศ.พร้อมจิต ศรลัมพ์

อดีตอาจารย์ประจ�ำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และอดีตผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ วัย 73 ปี จะมาเขียน
เรื่องสนุกแบบขยี้ขย�ำจนคุณได้กลิ่นได้รสของดีของสมุนไพรไทย
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เสริมความฟิต
ระหว่างท่องเที่ยว
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6 ท่าบริหาร

ช่วงเวลาส�ำราญระหว่างเดินทาง นับเป็นหนึ่งใน
สาเหตุที่ท�ำให้คนเรามีน�้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น เพราะวัน
หยุดยาว เรามักจะหลงลืมและไม่มเี วลาบริหารร่างกาย
ตนเอง หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้
พักผ่อน สบายอารมณ์ โดยกินทุกอย่างให้เต็มที่ หรือ
ต้องเดินทางไกล เผชิญสถานการณ์บังคับให้ทางเลือก
ในการกินลดน้อยลง จึงจ�ำใจต้องกินไปกับเขาด้วย…
ด้วยนานาเหตุผล ไม่ว่าการไม่สะดวก อุปกรณ์สถานที่
ไม่พร้อม ไม่คุ้นเคย และเวลาที่ไม่เหมือนเดิม
แต่ในทางกลับกัน นี่อาจเป็นการสร้างโอกาสให้
เรามี เ วลาดู แ ลตั ว เองมากขึ้ น กว่ า เดิ ม โดยที่ เ ราได้
เปลี่ยนบรรยากาศ ลดอาการเบื่อหน่ายจ�ำเจ ได้พบ
สิ่งแปลกใหม่ มีเวลาให้ตัวเอง
ดังนั้นผมจึงมีของฝากดีๆ ติดไม้ติดมือในระหว่าง
การเดินทางมาฝากกันครับ

เตรียมตัว 6 ขั้นตอนก่อนเดินทางไกล
1. วางแผนรับมือก่อนเลย

จั ด เตรี ย มเสื้ อผ้ า รองเท้ า ให้ เ หมาะสม เพื่ อ ลด
อุปสรรค และเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เช่น
ท�ำให้เราสะดวกในการเดินไม่เจ็บเท้า เมือ่ ยเท้ามากเกิน
ไป เดินทางไกลแค่ไหน เสื้อผ้าก็ไม่เป็นอุปสรรค
2. จัดสรรเวลาให้ลงระบบ

ส่วนมากเรามักจะทราบเวลาตารางกิจกรรมต่างๆ
ในแต่ละวันดีอยู่แล้ว ยิ่งท�ำให้เราจัดสรรเวลาได้ลงตัว
มากขึ้ น เช่ น ตื่ น เช้ า ลุ ก ขึ้ น มายื ด เหยี ย ดร่ า งกาย
ประมาณ 10-15 นาที ก่อนอาบน�้ำและกินอาหารเช้า
หรือหากมีเวลามากกว่านั้นก็อาจเดินย�่ำเท้าอยู่กับที่
พร้อมแกว่งแขน โดยอาจท�ำในห้องพักหรือภายนอกห้อง
เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้า
3. สร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ

ได้เปลี่ยนบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งที แทนที่
เราจะออกก�ำลังกายในห้อง อาจออกไปออกก�ำลังกาย
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6 ท่าบริหารเสริมสร้างความฟิต

หลั ง จากที่ ผ ่ า น 6 ข้ อ ส� ำ หรั บ การเดิ น ทางและ
หยุดยาวแล้ว มาออกก�ำลังกาย 6 ท่ากันต่อครับ
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ภายนอกห้องบ้าง เช่น เดินรับอากาศภายนอก ออก ท่าที่หนึ่ง 20-30 ครั้ง
ก�ำลังกายในสระว่ายน�้ำ รวมไปถึงออกก�ำลังกายใน
เดินย�่ำเท้าอยู่กับที่
สวนสาธารณะ
ท่าที่สอง 8-10 รอบ
4. ได้โอกาสลงมือลงแรง
ยืนเหยียดแขนระดับอก ตบมือขึ้นลง
เพิม่ กิจกรรมทางกาย เช่น การถือ ลาก ยกสัมภาระ ท่าที่สาม 8-10 รอบ
แต่อาจต้องเลือกกระเป๋าให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ยืนใช้มือขวาแตะไหล่ซ้าย สลับมือซ้ายแตะไหล่ขวา
ไปกับเรา ไม่วา่ จะเป็นการใช้งานหรือขนาดและน�ำ้ หนัก สลับมือขวาแตะสะโพกซ้าย สลับมือซ้ายแตะสะโพกขวา
ที่เหมาะสม
ท่าที่สี่ 8-10 รอบ
หรือหาโอกาสให้มกี ารเดิน ขยับเคลือ่ นทีเ่ คลือ่ นไหว
ยื น ใช้ ป ลายเท้ า ซ้ า ยแตะพื้ น ด้ า นซ้ า ย ด้ า นหลั ง
มากขึ้น
ด้านหน้า และกลับมายืน แล้วสลับเท้าขวา
5. สร้างกิจกรรม ท�ำให้หลับสบาย

ท่าที่ห้า 8-10 รอบ

เวลาเปลี่ยนสถานที่ วัยลั้นลาบางท่านอาจจะเจอ
ยืนใช้ปลายเท้าขวายกแตะข้อเท้าซ้าย สลับปลายเท้า
อุปสรรคในการนอนหลับ ฉะนัน้ ในช่วงกลางวันเราก็ตอ้ ง ซ้ายยกแตะข้อเท้าขวา
พยายามเพิ่มกิจกรรมขยับแข้ง ขยับขา ออกก�ำลังกาย ท่าที่หก 8-10 รอบ
ยืนแยกเท้าสลับแขนทีละข้างเขียนเลขแปด
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ
6. สัดส่วนอาหาร

เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ แ บบนี้ อ าจท� ำ ให้ มี ค วาม
หวังว่าทุกท่านน่าจะมีความสุขกับ 6 ข้อ 6 ท่ากับ
สมบูรณ์ในด้านอาหาร รวมถึงความเย้ายวนชวนให้ชิม ช่วงการเดินทาง ซึ่งสะท้อนว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด การ
เพิ่มขึ้น เราก็อาจควบคุมปริมาณให้เหมาะสม อย่า ออกก�ำลังกายด้วยตนเองก็สามารถท�ำทีไ่ หนก็ได้ ขอแค่
เผลอใจมากเกินไป
ใส่ใจและมีวินัยก็เพียงพอครับ

ดร.ชลชัย อานามนารถ

อาจารย์ ป ระจ� ำ วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารกี ฬ า มหาวิ ท ยาลั ย
มหิดล สมัยเด็กไม่สู้แข็งแรงนัก แต่เมื่อออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอเกิดผลดีต่อร่างกาย
จึงตัด สิน ใจศึกษาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละการกี ฬ าอย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง อาจารย์ เ ล่ าว่ า
30 ปีก่อน เมื่อเด็กเรียนเก่งเลือกเรียนกีฬามักถูกตั้งค�ำถาม แต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า
วิทยาศาสตร์การกีฬาช่วยให้สังคมสุขภาพดีในเชิงป้องกันและยังใช้ร่วมกับการรักษา
ในหลายโรคได้ดีอีกด้วย
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O-Update

หยิบสาระข่าวสารรอบตัวมาบอกเล่ากับชาวโอ-ลั้นลา

Olun

สวัสดีปี 2020 สวัสดีอนาคต

เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ที่ ศู น ย์ ส ร้ า งสรรค์ ง านออกแบบ
TCDC จะหยิบเทรนด์โลกมาบอกเล่าผ่านข้อมูลรายงาน
ประจ�ำปี โดยประมวลพฤติกรรมของคนทุกเพศทุกวัย
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับนักออกแบบ โอ-ลั้นลา
อ่านแล้วสะดุดตา เทรนด์ที่ชวนจับตาของวัย 55-73 ปี
เลยขอน�ำมาฝากคุณผู้อ่าน

ความงามที่พวกเราต้องการ

กระแสของค�ำว่า Anti-Aging เป็นเรื่องล้าสมัยไป
แล้ว Royal Society for Public Health ของอังกฤษ
ผลักดันให้โฆษณาผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวเลิกเสียทีกับการ
รีทัชภาพความงามที่อ่อนวัยเกินจริง ชาวเบบี้บูมเมอร์
ของอังกฤษต้องการให้สื่อและแบรนด์ต่างๆ กล้าเผย
ภาพลักษณ์ทแี่ ท้จริง ความรูส้ กึ จริง และเป็นหนึง่ ในการ
เคารพช่วงวัยของตนเอง…รอยเหี่ยวย่น กลัวที่ไหน ฉัน
พอใจที่ฉันเป็นฉัน

มาพักอาศัยในพืน้ ทีข่ นาดเล็กลง ซึง่ ส่งผลต่อธุรกิจด้าน
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน (ดังที่อาจารย์
ไตรรัตน์ จารุทัศน์ Cover Story ของเรา เล่าถึงการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการพักอาศัยของตนเอง) หรือแม้แต่
สินค้าตกแต่งบ้านอย่าง IKEA ก็สมั ภาษณ์คนวัยเกษียณ
ทีเ่ ลือกลดพืน้ ทีจ่ ากอพาร์ตเมนต์ 800 ตารางฟุต สูพ่ นื้ ที่
400 ตารางฟุต และมีแค่ข้าวของจ�ำเป็นเท่านั้น

เศรษฐกิจดีเอ็นเอ (DNA Economy)
เดินหน้าสู่เศรษฐกิจโลก

จุดเริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่า ยาปฏิชีวนะใช้ไม่ได้ผล
แล้ว ประชากรหลายประเทศเริ่มดื้อยา น�ำไปสู่ความ
เชื่อว่ายุคต่อไปของหมวดสุขภาพคือเศรษฐกิจดีเอ็นเอ
ทีเ่ ปรียบเป็นพิมพ์เขียวทางพันธุกรรมก�ำหนดพฤติกรรม
และรูปร่างของมนุษย์แต่ละคน ในอนาคตอาจมีการ
ออกแบบรักษา พัฒนาสินค้าและบริการแบบเฉพาะ
บุคคล (Personalized Medicine) ผ่านรหัสทาง DNA
พื้นที่เพื่อชีวิตที่เล็กลง
วัยเบบี้บูมเมอร์ 55-73 ปี หลายคนในอเมริกา ปรับปรุงพื้นฐานเซลล์และปลูกถ่ายอวัยวะ เศรษฐกิจ
บางกลุ่มลดขนาดของการอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ DNA จะท�ำให้คนอายุยืนยาวขึ้น
แหล่งที่มา : เจาะเทรนด์โลก 2020 : Positive Power https://web.tcdc.or.th
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พูดความจริงเสมอนะ
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หาใครสักคนที่พร้อมจะมอบความรักให้เขา

la

อย่าหลงตามผู้ชาย!
(คุณย่าก�ำลังจะบอกให้เราเชื่อมั่นในตนเอง)

จงมีความพยายามและมีเป้าหมาย
ชีวิตให้เดินตามไปเสมอ

ไปพักบังกะโล อาบน�ำ้ ใต้ฝักบัว
ในช่วงเวลาที่คุณท�ำได้

เอนจอยกับทุกช่วงเวลาของชีวิต

อย่าหาว่าปู่ย่าสอน!

ดูแลสุขภาพของตนเอง ออกไปสูดอากาศ
บริสุทธิ์ อย่าเอาแต่นอนใต้ผ้าห่ม
เพราะถ้าเธอแก่ลง
เธอจะมีเวลาเหลือเฟือให้กับสิ่งนี้!

นับเป็นไวรอลที่โด่งดังข้ามปี เมื่อเฟซบุ๊กเพจ ARThusiast แชร์ภาพของคุณปู่คุณย่าวัย 80-90 จากบ้านพัก
คนชราพร้อมแคปชั่นง่ายๆ ว่า สิ่งที่พวกเขาอยากบอกเล่าแก่คนรุ่นหลังคืออะไร โดยใช้ประสบการณ์ชีวิตที่พวก
เขาผ่านพ้นมา ซึ่งบางแง่มุมเป็นความคิดเห็นของคนที่อยู่มานานกว่า เห็นโลกมานานกว่า และเป็นแง่มุมชีวิตที่
แสนงดงาม และนี่คือค�ำบอกเล่าแด่คนเยาว์วัยจากประสบการณ์จริง
- 25 -

เตร�ยมพรอมเขาสูสังคมผูสูงวัย (Aging Society) อยางมีคุณภาพกับ

นิตยสาร O-lunla

แจกฟรี

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย
วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 27
ธันวาคม 2560
ISSN 2465-3810

แจกฟรี

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย
วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 26
พฤศจิกายน 2560
ISSN 2465-3810

แจกฟรี

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย
วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 25
ตุลาคม 2560
ISSN 2465-3810

แจกฟรี

Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 24
กันยายน 2560
ISSN 2465-3810

แจกฟรี

Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 23
สิงหาคม 2560
ISSN 2465-3810

แจกฟรี

Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 2 ฉบับที่ 22
กรกฎาคม 2560
ISSN 2465-3810

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย
วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย
วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย
วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

หลบหน่อย...บอยแบนด์มา

Retire & Restart
เริ่มที่ใจ วัยไม่เกี่ยว

ดีไอวายนี้เพื่อเธอ

สัมภาษณ์คุณหญิงจำานงศรี หาญเจนลักษณ์
ยู้ ฟิชบอล จากกะละมังสู่เคเทอริ่ง

โยคะ ร่างกาย หัวใจ และงานใหม่หลังวัยเกษียณ
ชีวิตติดปีกอีกครั้ง
กับสมานเบิร์ดแคมป์
ความสุขอยู่ที่การเขียนหนังสือ
ชมัยภร แสงกระจ่าง บางคมบาง

รวมสิ่งประดิษฐ์คิดจากใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง
เมนูแห่งความคิดถึงของเชฟเอียน เชฟกระทะเหล็ก
นวพร เรืองสกุล ชีวิตไร้ขีดจำากัด

เที่ยวดีต่อใจ
ชาร์จไฟให้แม่

“ฉันจะเป็นครูจนวันตาย”
ครูเล็ก-ภัทราวดี มีชูธน

โขมพัสตร์

แม่ชุมสาย มีสมสืบ วัย 88
ชวนถือศิลป์ ปฏิบัติท�ำ
อารียา สิริโสดา
พำข้ำมเหวแห่งทุกข์

ศาสตร์แห่งผ้าพิมพ์จากดวงใจ
รสมือแม่...อร่อยที่ไม่ลืม

Line ID : @Olunlaclub

Line ID : @Olunlaclub

ความสุขมูลค่าเพิ่มของผู้ก่อตั้ง
Too Fast Too Sleep
ภูมิปัญญา
ค�าสอนนอกต�าราจากรุ่นสู่รุ่น

Line ID : @Olunlaclub

Line ID : @Olunlaclub

เที่ยวดีตอใจ
ชารจไฟใหแม

Retire & Restart
เร�่มที่ใจ วัยไมเกี่ยว

มองใหม่วัยเกษียณ
ดร.ไมค์ รังกี

หลบหนอย…
บอยแบนดมา

Line ID : @Olunlaclub

Line ID : @Olunlaclub

ดีไอวายนี้เพ�่อเธอ

มองใหมวัยเกษ�ยณ

ฉันจะเปนครูจนวันตาย

แจกฟรี
แจกฟรี | Free Copy

แจกฟรี | Free Copy
นิตยสารรายเดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 32 | พฤษภาคม 2561 | ISSN 2465-3810

Senior 4.0 ชวนปักหมุด

แจกฟรี | Free Copy

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย | วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

สมนึก คลังนอก

Herb & Happiness
ท�าความรู้จักธาตุเจ้าเรือน

ไม่ว่าคุณจะลงทุนเพื่อใคร เราลงทุนเพื่อคุณ

B-Senior และ B-Senior-X

R

ศิลปินเมดอินท้องนา

หนุนตักฟังเรื่องเล่า
เปาวลี พรพิมล

นิตยสารรายเดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 45 | มิถุนายน 2562 | ISSN 2465-3810

ไม่ว่าคุณจะลงทุนเพื่อใคร เราลงทุนเพื่อคุณ

R

Line ID : @olunlaclub

Line ID : @olunlaclub

“นาคบ เพ�่อนรัก”
ชายผูเกิดใหมในวัย 60

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย | วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

เอ็กซ์ตรีมทีมชาติวัย 62!

พลเพชรชรา
ฟู้ดเดลิเวอรี่จากเชฟวัยเก๋า
แจกฟรี | Free Copy

คอมมูนิตี้แห่งควำมใส่ใจ
คิดถึงผู้สูงวัย

แจกฟรี | Free Copy

ค�ำสอนของอำม่ำ
ต�าราชีวิต 5 แผ่นดิน

B-Senior และ B-Senior-X

เฟีย้ ว เฟีย้ ว ไม่ตอ้ งเดีย๋ วก่อน

เกษียณ สุขกาย สบายใจ

Line ID : @Olunlaclub

เน็ตไอดอลรุนใหญ
มาแวววว

เพื่อความเบิกบานของผู้สูงวัย | วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

“น่าคบ เพื่อนรัก”
ชายผู้เกิดใหม่ในวัย 60

แท็กซ�่ปร�ญญาโท

กับกองทุนบัวหลวง

สวัสดีชาวโซเชียล!!!
โค้ชหนุ่ม-จักรพงษ์ เมษพันธ์ุ Senior 4.0 พาสเวิร์ด :
เน็ตไอดอลรุ่นใหญ่มาแว้ววว พ่อ แม่ และหนี้ของเรา
อยากลืมกลับจ�า อยากจ�ากลับลืม
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เมธินี เทพมณี

สายลับ จับอัลไซเมอร์
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เรื่องของมือถือ
เมื่อต้องเดินทาง

มิตรภาพ…
ไมมีวันหมดอายุ

R

ปูทาง ดิจิทัล ก.พ. ก่อนเกษียณ หาแรงบันดาลใจที่ Pinterest

เที่ยวเมืองรอง
ลองแล้วจะรัก
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ไม่ว่าคุณจะลงทุนเพื่อใคร เราลงทุนเพื่อคุณ

B-Senior และ B-Senior-X

The Grand Master
เทควันโดสปร�ต

Work Life Balance
รับมือวันที่พ่อแม่ป่วย

มิตรภาพ... ไม่มีวันหมดอายุ
เพื่อนที่คบกันนานกว่า 50 ปี

เรื่องเล่าแสนเสนาะ
ของทายาทครูเอื้อ สุนทรสนาน
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รู้จัก “คอมบูชำ”
เครื่องดื่มมีชีวิต

ถอดรหัสพันธุกรรม
รักษามะเร็งแม่นย�า
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ความสุขหลังพวงมาลัย
แท็กซี่ปริญญาโท
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อ.ยักษ์-วิวัฒน์ ศััลยก�ำธร
สู่ฝัน...อาหารไร้สารพิษ

Senior 4.0
ชวนรู้จักสกุลเงินดิจิทัล

Line ID : @Olunlaclub

‘รวมกันเราอยู่’ :
ต่างวัยในบ้านหลังเดียวกัน
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Herb-Health-Happiness
กินผักเป็นยา
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ปาฏิหาร�ยขามขอบฟา

‘ศาลายาหนุ่มสาวน่อยน้อย’
ความสนุกครั้งใหม่ ไม่จำากัดอายุ

Start-up วัย 60+
ศาลายาหนุมสาวนอยนอย
เกษ�ยณทั�งที ขอมีธุรกิจ

ก ไก ปลุกโลก
ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

กัญชาไทย
ปลูกได้เสรี จริงหรือ
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Life Matter
เตรียมพร้อมให้ฟิต รับชีวิตสูงวัย

ผู้สูงอายุเพื่อนบ้าน
ใกล้บ้านเรา เขาท�าอะไรกัน

B-Senior และ B-Senior-X
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ขนมปังศึกษา
วิชาเพื่อชีวิต

ครั้งหนึ่ง ณ ริมฝั่งน�้ำ
กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ
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ก ไก่ ปลุกโลก
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75 ป ชางเอก
แหงรัตนโกสินทร

Herb & Happiness
หวานเป็นลม...ขมเป็นยา
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คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช
เกมคือชีวิต
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อ.พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
ปาฏิหาริย์ข้ามขอบฟ้า

ยิ้มก่อนเปิด หัวเราะก่อนอ่าน
ยิ้มตาหวานเสียเถิดก่อนเปิดหน้าถัดไปนะจ๊ะ
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Start-up วัย 60+
ธนาคารเวลา
ชีวิตคือละคร ทุกตอนต้องเล่นให้ดี
เกษียณทั้งที ขอมีธุรกิจ โมเดลวางแผนเกษียณสุดล้ำา วิลดั ดา วนดุรงค์วรรณ

เมง ป ปลา
‘ง�้ว’ คือลมหายใจ

75 ปี ช่างเอกแห่งรัตนโกสินทร์ ความฝันครั้งที่ 2 หลังวัยเกษียณ Senior 4.0
‘จักรพันธุ์ โปษยกฤต’
ของ พลเดช วรฉัตร
GPS เป็นมากกว่าแผนที่
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เที่ยวช�ลช�ล
สไตลวัยลั�นลา

ผมกอดแม
กอนไปทํางานทุกวัน

Back to school
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ร็อกเยี่ยงเต๋า วิเชียร ฤกษ์ไพศาล
แห่ง genie records
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ชาติชาย พยุหนาวีชัย
รัศมี อีสานโซล
Senior 4.0
ผมกอดแม่ก่อนไปทำางานทุกวัน เว้าหลายเรื่องในความทรงจำา ลองหรือยัง แผนที่ยุค 4.0
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Back to school
ศัลยา สุขะนิวัตติ์
ออกกำาลังกายด้วยไม้พลอง
เปิดเทอมใหม่ ไปโรงเรียนกัน ความสุขคือการไม่มคี วามทุกข์ สุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน

ชวนกินผัดไทยทิพย์สมัย
รสชาติแห่งความผูกพัน

la
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ความสุขหลังเลนส

ผูสาวขาแดนซ
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เม้ง ป ปลา
‘งิ้ว’ คือลมหายใจ

รศ. ดร.องอาจ ผ่องลักษณ์
ไขความลับพลังของเม็ดเลือดขาว
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ตำ�น�นคว�มหอมร้อยปี
น้ำาอบนางลอย
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ฟลอร์เต้นร�ำเปลี่ยนชีวิต
Senior 4.0 มำทดลองใช้คิวอำร์โค้ดกัน
สำยัณห์ (ยัง) รัญจวน สมพจน์ สิงห์สุวรรณ
ศรีศิลป์ ลูกไม้ใต้ต้น อ.ประเทือง เอมเจริญ
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ผู้สาวขาแดนซ์

เที่ยวชิลชิล
สไตล์วัยลั้นลา

เศรษฐศาสตร์ฉบับครอบครัว
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นพ-พงศธร ธนบดีภัทร
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Time Machine แห่งความสุข

ความสุขหลังเลนส์
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วันนี้ คุณกอดพ่อแม่แล้วหรือยัง

ฟูดเดลิเวอร�่
จากเชฟวัยเกา
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แก่นฝาง

Happy at Home

เปลี่ยนชีวิต…พิชิตความเหงา

รวมกิจกรรม “สุข” ได้ที่บ้าน

ทพญ.สีใบตอง บุญประดับ
“รัก” เหนือ “รัก”
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ยืดอก พกยาหอม

ผืนผ้าใบและโลกออนไลน์
ของไมตรี ลิมปิชาติ

สิ่งที่พ่อสอน...รักษาใจไว้ให้ดี
ศิเรมอร อุณหธูป

Run Run Run

เตรียมพร้อมวิ่งกัน 6 ขั้นตอน
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26 ตุลาคมนี้ ฟรี!! ตลอดงาน
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ขนมปงศึกษา
ว�ชาเพ�่อช�ว�ต
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สูฝน…อาหารไรสารพ�ษ
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กอนเกษ�ยณ
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เอ็กซตร�มทีมชาติวัย 62!
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รวมกิจกรรม
“สุข” ไดที่บาน
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Line ID : @olunlaclub
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ผืนผาใบและโลกออนไลน
ของไมตร� ลิมปชาติ

ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

อายุ

Olun

ชือ่ -นามสกุลผูร้ บั
วัน/เดือน/ปีเกิด
โทรศัพท์
อีเมล
ที่อยู่ส�ำหรับจัดส่งหนังสือ

la

สมัครให้ตนเอง
สมาชิกใหม่
ต่ออายุสมาชิก
สมัครให้ผู้อื่น เกี่ยวข้องเป็น
สมัครสมาชิก 1 ปี (ได้รับ 12 เล่ม) ราคา 480 บาท (เก็บเฉพาะค่าด�ำเนินการและจัดส่งหนังสือ)
เริ่มรับฉบับที่
ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
โทรศัพท์
อีเมล
Line ID

Line ID

ท่านได้รับหนังสือเล่มนี้จาก

สแกนจ่ายด้วย
คิวอาร์โค้ด

วิธีการช�ำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี น.ส.สุพิน ธนวัฒน์เสรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอโศก เลขที่บัญชี 032-421-4975
ธนาคารกรุงไทย สาขาพุทธมณฑลสาย 2 เลขที่บัญชี 981-8-68115-0
ถ่ายภาพใบสมัครพร้อมเอกสารการโอนเงินมาที่ Email : olunlaclub@gmail.com | Fax : 0 2887 0486
หรือง่ายสุดๆ ถ่ายภาพใบสมัครและเอกสารการโอนเงินมาที่ Line ID : @olunlaclub
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