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สไตล ไหนที่ใชสำหรับคุณ

ทำไมใครๆ ก็ลงทะเบียนรับ
e-Statement กบข.

จัดการหนี้ใหอยูหมัด
พรอมว�ธีดูแลจ�ตใจตัวเองเมื่อตองเปนหนี้

รูจักภาวะเศรษฐกิจ “ตกต่ำ”
และ “ถดถอย” กับมุมมองการลงทุน

Deal 4 You

ชวนคนหา “รานอาหารและเคร�่องดื่มใกลฉัน”
พรอมสวนลดพ�เศษในแอป กบข.

“เกษียณ” สไตล ไหนที่ใชสำหรับคุณ
จัดการหนี้ใหอยูหมัด
พรอมว�ธีดูแลจ�ตใจตัวเองเมื่อตองเปนหนี้
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รูจักภาวะเศรษฐกิจ “ตกต่ำ” และ “ถดถอย”
กับมุมมองการลงทุน

Wow

เปดตำราเคล็ดลับขอพร
“วันไหวพระจันทร” เสร�มดวงการเง�น

เร�่องทายเลม

5 เร�่องควรรู เพ�่อปลดหนี้อยางปลอดภัย
รถเปล�่ยนมือ อยาล�มเปล�่ยนส�ทธิ์

คุยกับกองบรรณาธิการ
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ในเดือนกันยายนของทุกปเปนเดือนแหงการ
เกษียณอายุราชการของขาราชการสวนใหญทม่ี อี ายุครบ 60 ป
และเปนเดือนสุดทายในการปฏิบัติงานกอนจะเริ่มตนชีวิต
วัยเกษียณ สำหรับสมาชิกที่ยังอยูในวัยทำงานหลายคนอาจ
ยอนนึกถึงตัวเองวา“แลววัยเกษียณของเรานัน้ จะเปนเชนไร?”
อยาปลอยใหความคิดนีเ้ ปนเพียงคำถามทีอ่ ยูใ นใจและปลอย
ใหเวลาผานไปอยางนาเสียดาย เพราะคอลัมน“เรือ่ งจากปก”
ฉบับนี้ จะมาสรางแรงบันดาลใจและชวนคุณเช็คดูวา เกษียณ
สไตลไหนที่คุณอยากเปนดวยขอมูลเกษียณสไตลตางๆ ที่
เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย แลวลองออกแบบชีวิตหลังเกษียณ
ตามไลฟสไตลของคุณใหตรงตามเปาหมายของตัวเอง
นอกจากนี้ ยังมีสาระความรูดีๆ ที่นาสนใจ ไมวา
จะเปนคอลัมน Money Buddy กับเทคนิคจัดการหนี้ให
อยูหมัด พรอมวิธีดูแลจิตใจตัวเองเมื่อตองเปนหนี้ สำหรับ
ใครก็ตามทีต่ อ งเผชิญกับสถานการณนเ้ี ราขอสงความรูพ รอม
แรงใจใหคุณผานไปใหได และคอลัมนลงทุนลงทุนที่จะมา
ใหความรูเกี่ยวกับที่มาของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ
(Stagﬂation) และอีกหลากหลายเรือ่ งราวทีน่ า ติดตาม
ทายนี้ กองบรรณาธิการวารสาร กบข. ขอใหสมาชิก
กบข. ที่เกษียณอายุราชการปนี้ มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง
มีความสุขตลอดชวงวัยเกษียณ และขอเปนกำลังใจใหสมาชิก
ที่ยังรับราชการสามารถบรรลุเปาหมายวัยเกษียณไดตาม
ที่ตั้งใจ
แลวพบกันอีกในฉบับหนา...
กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ ชนิตา จุลชาต
เสนอแนะหร�อตองการรับขอมูลขาวสาร กบข. แจงไดที่
โทรศัพท : 0-2636-1000
Email : member@gpf.or.th
GPF Contact Center : โทร. 1179
Line : @GPFcommunity

นันทนภัส จันทเสร�นนท
พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ประภาวรรณ ทองไข
กัญญา ศิร�วราดร
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
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ทำไมใครๆ ก็ลงทะเบียนรับ

e-Statement กบข.
คุณเคยสงสัยหร�อไมวา ทำไมเพ�อ่ น ๆ ถึงไดรบั ใบแจงยอดเง�น กบข. เร�วกวาทีห่ นวยงานตนสังกัดนำสงใหเสียอีก แถมยัง
สามารถใชยื่นภาษ�เง�นไดประจำปไดอยางรวดเร�ว โดยไมตองรอใบแจงยอดเง�นแบบกระดาษเพ�่อนำไปแสกนเปนไฟลกอนนำไปใช
แนบเปนเอกสารประกอบการยื่นภาษ�อีกดวย คอลัมน GPF Experience ขอบอกเลยวาความสะดวกและรวดเร�วดวยว�ธีงายๆ
เชนนี้ สมาช�ก กบข. ทุกคนสามารถใชบร�การได เพ�ยงแคลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดเง�นในรูปแบบออนไลน แลวคุณจะรูวา
ทำไมใครๆ ก็ลงทะเบียนรับ e-statement กบข.

ขอดีของ e-statement
ภายใตคอนเซ็ปต “ดาวนโหลดงาย รับไว ไดกอ นใคร” คือรูปแบบ
การใหบริการ e-statement ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสรางประสบการณที่ดีกวา
ใหกบั สมาชิกจากแนวคิด "Digital GPF" ดวยบริการดิจทิ ลั ครบวงจรเพือ่ ให
สมาชิกสามารถเลือกใชบริการ กบข. ผานชองทางออนไลนไดสะดวกรวดเร็ว
สอดรับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และยังมีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอมของโลก
ใบนี้ สำหรับสมาชิกทีย่ งั ไมเคยลงทะเบียนขอรับใบแจงยอดเงินทางออนไลน
(e-Statement) คอลัมน GPF EXPERIENCE ไมอยากใหคุณพลาดขอดี
ของการรับ e-Statement ที่นำมาฝากกันในฉบับนี้ และอยากชวนคุณมา
รวมประสบการณนี้ไปดวยกัน

1 รวดเร�วข�้น ไดรับใบแจงยอดกอนใคร

แนะนำชองทางลงทะเบียน
ชองทางที่ 1

คุณเพ��มพูน รักการออม

ชองทางที่ 2

รวดเร็ว เพราะสมาชิกไดรับขอมูลจาก กบข. โดยตรงไมตองรอ
เอกสารจากหนวยงานตนสังกัด
มีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอม #GPFSavePaper เพราะ เปนการ
รับไฟลอิเล็กทรอนิกส สมาชิกจึงมีสวนชวยลดการใชกระดาษ และลดการ
ตัดตนไม เพราะสมาชิก 1 คน จะไดรับเอกสารมากกวา 2 แผน (ปจจุบัน
กบข. มีสมาชิกมากกวา 1 ลานคน) นี่แหละความภูมิใจจากสิ่งเล็กๆ ที่
สามารถรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญได
มีสว นรวมทีส่ อดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจทิ ลั ในการใชเทคโนโลยี
และดิจิทัลแพลตฟอรมชวยลดขั้นตอนการรับ-สงเอกสาร และรองรับวิถี
ชีวิตใหมแบบ New Normal

เขาเมนู
"ลงทะเบียนรับ e-Statement"
จากนั้น กรอกขอมูลตามขั้นตอน
และกด “ตกลง”

My GPF Application
นายเพ��มพูน รักการออม

2 GPF Save Paper รักษาสิ�งแวดลอม

3 สอดรับนโยบายรัฐบาลดิจ�ทัล

LINE กบข. @gpfcommunity

เขาเมนู “บัญชีของฉัน”
เลื่อนลงมาดานลางกด
“ดาวนโหลด e-Statement”
และกด “ลงทะเบียนขอรับ
ใบแจงยอดเงินอิเล็กทรอนิกส
(e-Statement)” จากนั้น กรอก
ขอมูลตามขั้นตอนและกด “ตกลง”

ชองทางที่ 3

My GPF Website
เขาเมนู “บัญชีของฉัน” คลิกเลือก "ดาวนโหลด/e-Statement" จากนั้น
กรอกขอมูลตามขั้นตอนและกด “ตกลง”

4 สะดวกกวาเดิม เปดดูใบแจงยอด ไดหลายชองทาง

เรียกไดวา ทัง้ งาย ทัง้ สะดวกมากกวาทีเ่ คย เพราะสามารถดูขอ มูล
ผานอีเมล LINE กบข. แอป กบข. My GPF Application หรือ My GPF
Website ไดทุกที่ทุกเวลา

5 ปลอดภัยมั�นใจ

ปลอดภัยกวา ไมตองสัมผัสกระดาษและลดความเสี่ยงจากการ
แพรระบาด COVID-19 และมั่นใจยิ่งขึ้นดวยการใสรหัสผานสวนบุคคล
กอนเปดไฟลทุกครั้ง

สมาชิก กบข. ลงทะเบียนแจงความประสงคขอรับใบแจง
ยอดเงินทางออนไลน (e-Statement) ภายในสิ้นป 2565 นี้ จะไดรับ
ใบแจงยอดเงินประจำป 2565 ผานชองทางออนไลน ภายในเดือนมกราคม
2566 กอนใคร! ...
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ชวนคนหา

“รานอาหารและเคร�่องดื่มใกลฉัน”
พรอมสวนลดพ�เศษในแอป กบข.
“วันนี้จะกินอะไรดีนา ?” หลายคนอาจจะ

เคยเกิดคำถามนี้ข�้นบอยๆ แลวก็จบลงที่เขา Google พ�มพ
คำวา “รานอาหาร ใกลฉนั ” เพ�อ่ คนหาวามีรา นอาหารเด็ดอะไร
นากินในละแวกใกลเคียงที่เราอยูบาง
Deal4You ฉบับนีม้ เี คล็ดลับมาบอกวา สมาช�ก กบข.
สามารถคนหารานอาหารหร�อเคร�อ่ งดืม่ ใกลฉนั พรอมสวนลด
ไดงายๆ เพ�ยงเขาไปที่แอป กบข. เมนู สิทธิพ�เศษ และ GPF
Point แลวเขาไปดูที่หมวดหมู อาหารและเคร�่องดื่ม ก็จะได
พบกับดีลเด็ดสำหรับสมาช�ก กบข. โดยเฉพาะ จากรานอาหาร
และเคร�่องดื่มทั�วไทยกวา 70 ราน
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“เกษ�ยณ”

สไตล ไหนที่ใชสำหรับคุณ

เมื่อพูดถึงช�ว�ตวัยเกษ�ยณแลว อยากใหลองนึกภาพช�ว�ตวัยเกษ�ยณของตัวเองวาจะเปนอยางไร เชน เกษ�ยณไปแลวจะเลี้ยงสัตว

ปลูกตนไม ทำไร ทำสวน ทำขนม หร�อออกเดินทางทองเที่ยวพักผอน เปนตน ซ�่งหากวาคุณไดลองนึกภาพช�ว�ตวัยเกษ�ยณของตัวเองไวบาง
ก็เทากับวาคุณไดเร�ม่ ออกแบบการใชชว� ต� ในบัน� ปลายไวเบือ้ งตนแลว แตจะดีกวาไหม ถาคุณจะทำใหภาพช�วต� วัยเกษ�ยณของคุณนัน� ชัดเจนยิง� ข�น้
ดวยการเร�่มวางแผนการเง�นเพ�่อใหมีใชอยางเพ�ยงพอเมื่อยามเกษ�ยณไดตามที่ตองการ และยิ�งเร�่มตนเร�วเทาไหรก็จะยิ�งทำใหมีระยะเวลา
ในการออมเง�นมากข�้น ซ�่งจะทำใหคุณไมเหนื่อยจนเกินไป และหากคุณเปนคนหนึ่งที่ยังไมไดเร�่มมองภาพช�ว�ตวัยเกษ�ยณของตัวเองไว
วารสาร กบข. ฉบับนี้ ขอชวนคุณมาลองเร�่มตนวางแผนเกษ�ยณกับรูปแบบเกษ�ยณ 3 สไตล เพ�่อใหคุณไวเปนแนวทางในการออกแบบช�ว�ต
วัยเกษ�ยณของตัวเอง
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1 เกษ�ยณแบบพอใช
คือเมื่อเกษียณไปแลวมีเงินแคพอใชไปเดือนๆ มีเงินใชสำหรับคา
ใชจายที่จำเปน ไมสามารถนำไปใชจายแบบฟุมเฟอยได ดังนั้นกลุมนี้ตอง
ใชจายแบบระมัดระวัง ซึ่งอาจจะเสี่ยงมีเงินไมเพียงพอกับคาใชจายที่มี
ราคาแพงขึ้นในอนาคตหรือที่เรียกวาเงินเฟอนั่นเอง

2 เกษ�ยณแบบพอเพ�ยง
สไตลนด้ี กี วาสไตลแรก มีเงินใชจา ยสบาย อยากไดอะไรก็สามารถ
ซื้อไดบาง มีความสุขกับการใชชีวิตพอสมควร แมวาคาใชจายหรือเงินเฟอ
จะสูงขึ้นก็สามารถรับมือได

3 เกษ�ยณแบบสะดวกสบาย
สไตลนี้ดีกวาสองสไตลแรก คือใชจายเงินแบบไมตองคิด มีเงินใช
แบบไมตองหวงหนาพะวงหลัง หรือไมกงั วลกับคาใชจา ยทีแ่ มจะแพงขึน้ ตาม
ภาวะเงินเฟอเพราะไดมกี ารวางแผนรองรับไวแลว และทีส่ ำคัญมีการวางแผน
ไวสำหรับคาใชจา ยทีจ่ ะชวยสรางความสุขในชวงเกษียณตามทีต่ นเองตองการ
อานมาถึงตรงนี้แลวอาจจะพอมีภาพในใจแลววา “เกษียณ”
สไตลไหนที่ใชสำหรับคุณ ถาเลือกไดแลวมาเริ่มวางแผนออมเงินเพื่อ
เกษียณดวย 5 ขั้นตอนดังนี้

1 กำหนดอายุทต่ี อ งการจะเกษียณ เชน 60 ป 55 ป เพือ่ จะไดรวู า มีเวลา
เตรียมตัว หรือมีเวลาออมเงินอีกนานเทาไหร

2 ประมาณชวงระยะเวลาที่จะใชชีวิตหลังเกษียณ เชน 20 ป 25 ป

หรือ 30 ป เพื่อใหรูวาเราจะตองใชเงินหลังเกษียณไปอีกกี่ป โดยอาจ
ประเมินจากคนในครอบครัววาสวนใหญมชี วี ติ ถึงอายุประมาณเทาไหร
ประกอบกับความแข็งแรงสมบูรณของรางกายและพฤติกรรมการ
ใชชวี ติ วาเสีย่ งมากนอยแคไหน

3 ประมาณการคาใชจา ยหลังเกษียณ ประเมินจากรูปแบบการเกษียณ

ที่ออกแบบไว จะใชจายเดือนละเทาไหร มีคาใชจายอะไรบาง มีคา
ใชจายเพือ่ ทองเทีย่ วหรือพักผอนแบบไหน และตองคำนึงถึงเงินเฟอดวย
โดยประมาณเปนรายเดือนแลวคำนวณเปนปปรับดวยอัตราเงินเฟอ
จากนั้นก็คำนวณตามชวงอายุหลังเกษียณ

4 ประมาณการรายไดหลังเกษียณ เชน เงินบำเหน็จบํานาญจากรัฐ
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เงินกอนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ รายไดจากการลงทุน
และประกันชีวิต เปนตน
วางแผนการออมในปจจุบัน จากประมาณการคาใชจายและรายได
หลังเกษียณ เพื่อคำนวณใหรูวาตองเก็บเงินเพิ่มอีกเทาไหร และจะ
สามารถวางแผนการออมการลงทุนอยางไร จึงจะทำใหไดตามเปาหมาย
ที่ตองการ

ตัวอยาง การประเมินเงินสำหรับการเกษียณ เชน ปจจุบันอายุ 30 ป
ใชเงินเดือนละ 30,000 บาท (ปละ 360,000 บาท) จะเกษียณตอนอายุ 60 ป
(มีเวลาเตรียมตัว 30 ป) และคาดวาจะอยูจนถึงอายุ 85 (มีชีวิตอยูตอ
หลังเกษียณ 25 ป) เราก็ตองเตรียมเงินทั้งหมดเปนจำนวน 360,000 x 25
= 9 ลานบาท (ซึ่งถารวมอัตราเงินเฟอ 3% เขาไปเงินสำหรับการเกษียณ
จะอยูที่ 9.27 ลานบาทโดยประมาณ
จากนั้นตรวจสอบเงินที่มีอยู เชน เงินในบัญชีธนาคาร เงินจาก
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เงินจากสหกรณ รายไดจากการลงทุน
ประกันชีวิต เปนตน และรวมคำนวณอีกครัง้ ก็จะทราบแลววามีเงินประมาณ
เทาไร เมื่อเทียบกับเปาหมายการใชเงินแลว คาดวาจะมีเงินเพียงพอหรือไม
ตองวางแผนออมหรือลงทุนเพิ่มอีกเทาไหรจึงจะเพียงพอตามที่ตองการ
สำหรั บ สมาชิ ก กบข. เรามี
โปรแกรม “แผนเกษี ย ณของฉั น ” ใน
My GPF Application ทีจ่ ะชวยประมาณการ
หรือคำนวณเงินทีค่ าดวาจะไดรบั เมือ่ เกษียณ
โดยชวยประมาณการเงินทีจ่ ะไดรบั ทัง้ 2 ทาง
คือ เงินบำนาญจากรัฐแตละเดือนที่คาดวา
จะไดรบั หลังเกษียณ และชวยประมาณการ
เงินกอน กบข. ทีค่ าดวาจะไดรบั ณ วันเกษียณ
และสามารถกำหนดเปาหมายการใชเงิน
หลังเกษียณ เพื่อชวยคำนวณในเบื้องตนวา
จะมีเงินเพียงพอหรือไม
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หากคำนวณแลวคาดวาจะไมเพียงพอหรือตองการวางแผนเพิ่ม
เงินออมใหมากขึ้น กบข. ก็มีบริการหรือเครื่องมือที่จะชวยเพิ่มเงินออม
ยามเกษียณ ดังนี้

1 บร�การออมเพ��ม
ที่เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถออมเพิ่มไดมากขึ้นตามความ
สมัครใจ ปจจุบันสมาชิกสามารถออมเพิ่มไดตั้งแตรอยละ 1 ถึงรอยละ 12
เมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแลวจะไมเกินรอยละ 15 โดยสิทธิประโยชนเพิม่ เติม
ที่สมาชิกไดรับจากการออมเพิ่ม คือ การไดรบั ยกเวนภาษีหรือชวยลดหยอน
ภาษีสำหรับปภาษีนั้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากแผน
การลงทุนปจจุบันของสมาชิกอีกดวย

2 บร�การแผนทางเลือกการลงทุน
กบข. จัดใหมีแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือก
การลงทุน โดยสมาชิกตองพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยง
ของแตละแผนการลงทุนควบคูก นั ดวย ซึง่ ปจจุบนั กบข. จัดใหมแี ผนการลงทุน
จำนวน 10 แผนการลงทุน แตละแผนการลงทุนจะมีนโยบายการลงทุนและ
ความเสี่ยงที่แตกตางกัน สมาชิกควรศึกษานโยบายการลงทุนและเลือกแผน
ลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได เพื่อเพิ่มโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนมากขึ้น

3 บร�การออมตอ
เปนการเพิ่มทางเลือกใหสมาชิก กบข. ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ
เนือ่ งจากออกจากราชการไดมีสิทธิ์เลือก โดยสามารถพิจารณาไดวาจะนำ
เงินออมที่จะไดรับจาก กบข. เมื่อเกษียณ ออกทั้งจำนวนหรือตองการให
กบข. ชวยบริหารตอเพือ่ เพิม่ โอกาสไดรบั ผลตอบแทนหลังเกษียณ ซึง่ สมาชิก
สามารถเลือกรูปแบบการออมตอได 4 รูปแบบ คือ 1. ออมตอทั้งจำนวน
2. ทยอยรับเงินเปนงวดๆ 3. ขอรับเงินบางสวน ทีเ่ หลือให กบข. บริหารตอ
หรือ 4. ขอรับเงินบางสวน ทีเ่ หลือทยอยรับเงินเปนงวดๆ ซึง่ สมาชิกสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบการขอรับเงินคืนไดปละไมเกิน 2 ครั้ง เพื่อใหสอดคลองกับ
รูปแบบการใชเงินของตนเองได
ไมวาสมาชิกจะออกแบบการใชชีวิตวัยเกษียณในสไตลไหน
สิ่งสำคัญคือ “การวางแผนออมเงินเพือ่ เกษียณ” ตัง้ แตเนิน่ ๆ เพือ่ ชวยให
ไดใชชีวิตอยางที่ตองการ หากสมาชิกตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถ
นัดหมาย ศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน เลือกวันและเวลาทีส่ มาชิกสะดวก
เพื่อใหเจาหนาที่ติดตอกลับ ไดที่เมนู นัดหมายที่ปรึกษาทางการเงิน
ใน My GPF Application ...

"การวางแผนออมเง�นเพ�่อช�ว�ตวัยเกษ�ยณ
ยิ�งเร�่มตนเร�วเทาไหร
ก็ยิ�งทำใหเราไปถึงเปาหมายไดไวเทานั�น"
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Money Buddy

จัดการหนี้ใหอยูหมัด

พรอมว�ธีดูแลจ�ตใจตัวเองเมื่อตองเปนหนี้

การเปนหนีไ้ มใชเร�อ่ งแฮปป หลายคนมีความเคร�ยดเพราะ
การมีหนี้ และบางคนตองหาทางออกดวยการจบช�ว�ตตนเองเพ�่อ
จบปญหา อยางทีเ่ ราไดเห็นในขาวอยางตอเนือ่ งในชวงทีผ่ า นมา แตรู
หร�อไมวา ปญหาไมไดจบตามไปดวยเลย การมีหนีส้ นิ ทีม่ ากเกินกวา
จะจัดการได สามารถสงผลกระทบตอการใชช�ว�ตในดานตางๆ
เพราะหนีส้ นิ เปนอะไรมากกวามิตดิ า นการเง�น มีผลกระทบตอสุขภาพ
กายและใจไปจนถึงความสุขของคนในครอบครัว ดังนัน� การบร�หาร
จัดการหนีอ้ ยางมีประสิทธิภาพจ�งเปนสวนสำคัญทีจ่ ะทำใหปลดหนีไ้ ด
ผลทีต่ ามมานอกจากการเง�นมัน� คงแลวสุขภาพกายและใจก็ดีข�้นดวย
จ�งขอนำเสนอแนวทางจัดการหนี้ที่จะชวยใหคณ
ุ หาทางออกในการ
จัดการหนี้ใหอยูหมัด พรอมว�ธีดูแลจ�ตใจตัวเองเมื่อตองเปนหนี้มา
ฝากกันในฉบับนี้

แนวทางการจัดการหนี้
1. วางแผนจัดลำดับหนี้ ขัน้ แรกของการจัดการหนีท้ ำการแจกแจง
หนี้ ทัง้ หนีบ้ ตั รเครดิต หนีบ้ ตั รกดเงินสด หนีผ้ อ นบาน หรือหนีผ้ อ นรถตองรูว า
ตนเองมีหนีเ้ ทาไหร ตองจายทีไ่ หนบาง เหลือระยะเวลาทีต่ อ งจายอีกกีเ่ ดือน
หรือกี่ป ควรรวบรวมขอมูลหนี้ของตนเองใหเปนลำดับ เพื่อสามารถจัดการ
ยอดหนีท้ จ่ี ะตองจายใหถกู ตอง ครบถวน แนะนำทำเปนตาราง ใสประเภทหนี้
ยอดหนีร้ วม อัตราดอกเบีย้ และยอดทีต่ อ งจายตอเดือน รวมถึงวันครบกำหนด
ชำระของหนีแ้ ตละกอน เริม่ ตนดวยวิธนี ้ี จะทำใหเราเห็นภาพมากขึน้ วา ภาระ
หนี้เราในแตละเดือน รวมๆ แลวเปนจำนวนเงินเทาไหร ยอดไหนตองชำระ
วันที่เทาไร วิธีนี้จะทำใหเราบริหารจัดการเงินไดงายขึ้น
2. ตรวจสอบรายรับและรายจาย ดูรายรับตอเดือน และคำนวณ
เงินสำหรับรายจายสวนตัวแตละเดือน โดยนำ “รายรับ” ลบดวย “หนี้สิน”
ลบดวย “เงินออม” ตอเดือน จะเทากับ “เงินสำหรับรายจายสวนตัวแตละเดือน”
ถาดูแลวรายจายแตละเดือนยังอยูใ นระดับทีเ่ รายังใชจา ยเพียงพอและพอเหลือใช
อยูบาง อยาลืมหักเงินซักนิดมาออมไวเพื่อเปนเงินฉุกเฉิน หากโชครายมี
เหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น ก็ยังสามารถชำระหนี้และมีเงินสำรองใชจาย
ในแตละเดือนไดโดยไมตอ งกังวล แตถา หนีส้ นิ เยอะมากจนเงินไมพอใช สิง่ ที่
ควรทำ คือ ลองหาทางเพิม่ รายรับ หาวิธลี ดรายจายสวนตัว เชน ลดรายจาย
ฟุมเฟอย หรือสิ่งที่ไมจำเปนลงบาง และหาทางลดหนี้โดยดวน เชน หาทาง
Reﬁnance เพื่อลดภาระดอกเบี้ย เปนตน
3. เลือกชำระหนีท้ ม่ี ดี อกเบีย้ สูงกอน การชำระหนีท้ ม่ี ดี อกเบีย้
แพงกอน เพื่อเปนการลดภาระจากหนี้กอนใหญใหเหลือนอยลง หรือเพื่อให
มียอดหนี้ที่ตองจายในอนาคตลดลง เปนการจัดลำดับความสำคัญในการ
ผอนหนี้ใหหมดสิ้นอยางรวดเร็ว ในขณะที่หนี้อื่นๆ ที่มียอดนอยๆ ก็ไมควร
ผิดนัดชำระหนี้ เพื่อไมใหเสียเครดิตตัวเอง แตถาใครตรวจสอบแลวพบวา
ยอดหนีท้ ม่ี ดี อกนอยๆ ใกลชำระหมดแลวก็ไปชำระหนีย้ อดทีม่ ดี อกนอยๆ กอน
ก็สามารถทำได เพื่อเปนกำลังใจวาเราสามารถทำได

4. ลดการกอหนีท้ ไ่ี มกอ ใหเกิดรายได เมือ่ เริม่ ใชจา ยจัดการหนี้
ใหเหลือนอยลงแลว บางคนก็กลับไปเปนหนีเ้ พิม่ อีก โดยเฉพาะการสรางหนี้
ทีไ่ มจำเปน เพราะหนีท้ ไ่ี มจำเปนมักเกิดจากการไมไตรตรองใหดอี ยางรอบคอบ
เหตุแคความอยากไดอยากมีเทานัน้ ฉะนัน้ เมือ่ สะสางหนีจ้ นหมดสิน้ แลว อยา
หันกลับไปสรางหนีเ้ พือ่ มาเปนภาระใหตนเองอีก
5. ไมควรหาทางออกดวยการใชเง�นกูน อกระบบ หลายคนเมือ่
เจอปญหาการเงินสะดุดหรือติดขัด สิ่งแรกที่คิดวาสามารถทำใหไดเงินมา
อยางรวดเร็ว คือการกูหนี้นอกระบบ ถึงแมจะทราบดีวา การกูห นีน้ อกระบบ
มีดอกเบี้ยที่แพงมาก อีกทัง้ เมือ่ ถึงชวงเวลาทีต่ อ งผอนจาย หากผิดนัดอาจเกิด
ปญหาตอตนเองได ทั้งนี้หากตองการเงินดวน ควรหาเงินในรูปแบบที่เปน
บริษัทฯ หรือสถาบันการเงินที่มีความนาเชื่อถือและไววางใจได
6. เจรจตอรอง ถาคำนวณแลวยังไงก็ไมพอจาย ใหเริ่มทำการ
ประนอมหนี้ คุยกับเจาหนีแ้ ตละราย เพือ่ ขอปรับลดดอกเบีย้ ขอขยายระยะ
เวลาผอนชำระหนี้ หรือขอปรับลดเงินผอนชำระตองวดแทน ถาสามารถเจรจา
ขอ Reﬁnance ไดอาจใชวธิ รี วมยอดหนี้ โดยขอกูเ งินกอนมาปดหนีท้ ด่ี อกเบีย้
สูงๆ ออกไปกอน แลวคอยทยอยผอนชำระหนีท้ เ่ี หลือเพือ่ ลดภาระจากดอกเบีย้
7. หาตัวชวย สำหรับตัวชวยเรือ่ งการชำระหนีม้ ที ง้ ั การรีไฟแนนซ การ
ขอเจรจากับเจาหนี้ รวมถึงการติดตอหนวยงานตาง ๆ ทีม่ โี ครงการใหความชวย
เหลือของธนาคารแหงประเทศไทย ทีใ่ หคำปรึกษาและแนะนำแบบไมมคี า ใชจา ย
ทัง้ ดานการชวยวางแผนการชำระหนี้ การจัดหาสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต่ำเพือ่ จัดการหนี้
สิน รวมถึงการชวยเจรจากับเจาหนีด้ ว ย จึงเปนตัวชวยทีด่ ที ไ่ี มควรละเลย
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6. รับประทานอาหารที่มีประโยชน ดีตอสุขภาพ การมีสุขภาพ
กายที่ดียอมสงผลดีตออวัยวะตางๆ ภายในรางกาย ใหสามารถทำงานไดเปน
ปกติ มีภูมิคุมกันที่แข็งแรง โดยเฉพาะในกลุมวิตามินรวม ชวยฟนฟูรางกาย
จากความเครียด ทำใหรสู กึ ผอนคลายและคืนความกระชุม กระชวยมีชวี ติ ชีวา
และความสดใสใหกับรางกายได

แนะนำว�ธีสรางความแข�งแกรงใหจ�ตใจเมื่อตองเปนหนี้
1. สังเกตรางกายตัวเอง วามีอาการตอบสนองตอความเครียด
หรือไม เชน มีอาการโมโหงาย โกรธงาย นอนไมหลับ มีปญหาในการนอน
หงุดหงิด ซึมเศรา รูสึกออนเพลีย พลังงานต่ำ ฯลฯ เหลานีเ้ ปนอาการเบือ้ งตน
ที่สามารถบงชี้ไดวาเรากำลังประสบกับภาวะเครียดอยู

7. ปรับมุมมองในการเผช�ญหนากับปญหา เราอาจไมสามารถ
เปลี่ยนปญหาที่เราเผชิญอยูได แตเราสามารถเปลี่ยนมุมมองที่มีตอปญหา
นัน้ ได หากเรามองปญหานัน้ เปนเรือ่ งทีท่ า ทาย เปนความยากลำบากทีจ่ ะมอบ
คุณคาใหกับชีวิตเมื่อฝาฟนไปจนสำเร็จ มีการตัง้ เปาหมายใหชดั เจนทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว เชน การตัง้ เปาหมายในการลดคาใชจา ยในระยะสัน้ ๆ และการ
ปลดหนี้สินในระยะยาว เพื่อใหรูสึกวาตนเองประสบความสำเร็จเปนชวงๆ
จะไดไมรูสึกยอทอ

2. ระบายมันออกมา หาเพื่อนคูคิดคอยใหกำลังใจและการสนับ
สนุนจากคนใกลชิด ไมวาจะเปนเพื่อน ครอบครัว หรือคนรัก การไดระบาย
ความรูสึกของตัวเอง แทนที่จะเก็บไวคนเดียว จะทำใหภาวะตึงเครียด
ผอนคลายลง และรูสึกดีขึ้น

เมื่อรูจักวิธีจัดการหนี้ และรูเทาทันปญหาเพื่อจัดการกับ
ความเครียดได เราก็จะมีความหวังที่จะปลดหนี้ไดมากขึ้น ที่เหลือคือ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองที่จะนำไปสูการเปนหนี้ ฝกวางแผนจัดการ
หนี้อยางเปนระบบและมีวินัย เพื่อใหมีเงินเหลือใช เหลือออม หากทำ
ไดแลว ชีวิตดีๆ ก็อยูไมไกลเกินที่จะไปใหถึง …

3. หากิจกรรมผอนคลายความเคร�ยด ไมวาจะเปนการดูหนัง
ฟงเพลง ออกไปเทีย่ วพักผอนหยอนใจบาง ออกกำลังกายอยางนอยเปนเวลา
30 นาทีตอวัน จะชวยปรับอารมณและลดระดับความเครียดลงได หรืออาจ
นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจเขาออก เพราะการหายใจเขาออกลึกๆ จะชวย
ลดอัตราการเตนของหัวใจและความดันโลหิตลงไดอีกดวย รวมถึงนอนหลับ
พักผอนใหเพียงพอ

ที่มา: ว�ธีสรางความแข�งแกรงใหจ�ตใจ
โดย ดร.นพ.วรตม โชติพ�ทยสุนนท
จ�ตแพทยเด็กและวัยรุน โฆษกกรมสุขภาพจ�ต

4. หาความสุขใหตัวเองอยางสม่ำเสมอ อาจเปนความสุขเล็กๆ
นอยๆ ทีไ่ มจำเปนตองมีคา ใชจา ยมาก การมีเงินนอยไมไดหมายถึงมีความสุข
นอยเสมอไป และแมวา เราจะมีเงินมากแคไหนก็ไมไดแปลวาเราตองมีความสุข
เสมอไป ความสุขเปนสิง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถสรางขึน้ มาได แมจะอยูใ นภาวะ
ที่มีหนี้สินก็ควรอนุญาตใหตัวเองมีความสุขไดบาง
5. จัดการกับความเคร�ยดทีเ่ กิดข�น้ ทุกวัน โดยจัดเวลาทำกิจกรรม
ทีผ่ อ นคลายความเครียดทีม่ อี ยูใ นใจ เชน เดินออกกำลังกาย ปน จักรยาน อาน
หนังสือดีๆ จัดบาน เลนกับสัตวเลี้ยง หรือพูดคุยกับคนที่เรารักและใกลชิด
แตละคนจะมีวิธีผอนคลายทีแ่ ตกตางกันออกไป แตทกุ คนควรจัดสรรเวลาให
ตัวเองไดกำจัดความเครียดอยางสม่ำเสมอ
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ลงทุนลงทุน

รูจักภาวะเศรษฐกิจ
“ตกต่ำ” และ “ถดถอย”
กับมุมมองการลงทุน

เวลาไดยินใครพูดถึงคำวา “เศรษฐกิจตกต่ำ” หลายคนอาจเกิดความกังวลใจ เพราะเปนเร�่องที่ไมมีใครอยากเจอและอยากให

เกิดข�น้ คอลัมน "ลงทุน ลงทุน" ฉบับนีจ้ ง� ขอพามาทำความรูจ กั คำวาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagflation) ไปพรอมๆ กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย
(Recession) วาคืออะไร ทั�งสองภาวะนี้มีความแตกตางกันหร�อเช�่อมโยงกันอยางไร สำหรับประเทศไทยมีโอกาสจะเกิดข�้นหร�อไม และหาก
เกิดข�้นแลวจะสงผลกระทบอยางไรบาง รวมถึงมุมมองการลงทุนใหไดติดตามอานไปดวยกัน…

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำคืออะไร? เกิดข�้นไดอยางไร?
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือ Stagﬂation คือ ภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวและเงินเฟอพุงสูงขึ้น ซึ่งมาจากการนำเอาคำสองคำมารวมกัน คือ
Stagnation ที่หมายถึง “การหยุดชะงัก” หรือภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
หรือเติบโตนอย กับคำวา Inﬂation ที่หมายถึง “ภาวะเงินเฟอ” มาผสม
รวมกันเปนคำวา “Stagﬂation” ที่หมายถึง “สถานการณทเ่ี ศรษฐกิจอยูใน
ภาวะตกต่ำ” โดย Stagﬂation จะเกิดขึ้นไดดวย 3 องคประกอบ ดังนี้

ผลกระทบที่เกิดข�้นจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
(Stagflation)

2 เศรษฐกิจชะลอตัว หรือเติบโตนอย วัดไดจากอัตราการเติบโตของ

ผลกระทบสำหรับประชาชนทั่วไปก็คือผูคนมีรายไดนอย ในทาง
ตรงกันขามคาใชจายกลับเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตอาหารไปจนถึงสินคาอุปโภค
บริโภคหรือแมแตราคาพลังงานสงผลใหรายจายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลที่ตามมา
คือความสามารถในการใชจายที่ชะลอตัวลง ดานภาคธุรกิจ ผลกระทบก็คือ
รายไดของบริษัทลดลง โดยเฉพาะธุรกิจสงออกอาจไดรับผลกระทบจาก
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก ธุรกิจขนาดใหญที่มีหนี้สูงอาจเสี่ยงตอภาระการ
ชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยขาขึ้น ตนทุนของวัตถุดิบที่บริษัทตอง
นำมาผลิตก็เพิ่มสูงขึ้น ทำใหความเสี่ยงของภาคธุรกิจที่จะปลดพนักงานมี
มากขึ้นหรือการรับพนักงานใหมลดลง เนื่องจากตองควบคุมคาใชจายทำให
อัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น

3 อัตราการวางงานที่สูงข�้น เศรษฐกิจที่ชะลอตัวและตนทุนที่เพิ่มขึ้น

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (Recession) คืออะไร
เกิดข�้นไดอยางไร

1 เง�นเฟอ หรือระดับราคาสินคาโภคภัณฑที่พุงสูงขึ้น เชน น้ำมันและ
สินคาดานพลังงานสูงขึ้น จึงสงผลใหตนทุนการผลิตและอุตสาหกรรม
ผลักดันราคาสินคาใหสูงขึ้นตามไปดวย

GDP (Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑรวมในประเทศที่
ต่ำลงสงผลใหรายได การจางงาน และการบริโภคชะลอตัวลง

ทำใหเกิดการเลิกจาง อัตราการวางงานจึงสูงขึ้น

ปกติแลว “อัตราเงินเฟอ” กับ “อัตราการวางงาน” จะเปนตัวเลข
ที่สวนทางกัน แตสำหรับ Stagﬂation ตัวเลขทัง้ สองปจจุบนั เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ทั้งอัตราเงินเฟอสูงและอัตราการวางงานก็สงู ตามกัน เปนความ
ผิดปกติของระบบเศรษฐกิจ คือ ภาวะทีเ่ ศรษฐกิจไมเติบโต อัตราการวางงาน
อยูในระดับสูง สินคาและบริการมีราคาแพงทำใหระดับอัตราเงินเฟอเพิ่ม
สูงขึ้นดวยเชนกัน

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagﬂation) จะแตกตางกันกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย (Recession) หากดูคำวา Stagﬂation จะหมายถึงภาวะที่
เศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตนอยจนไปถึงไมเติบโตเลย สวนคำวา Recession
นั้นเปนชวงที่ภาวะเศรษฐกิจเริ่มสงสัญญาณชะลอการขยายตัว โดยสังเกต
ไดผานตัวเลขทางเศรษฐกิจ เชน อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ (GDP) ลดลง
เมื่อเทียบกับไตรมาสกอนหนา และลดลงติดตอกันอยางนอย 2 ไตรมาส หาก
เปรียบเทียบกันแลวภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagﬂation) เปนภาวะเศรษฐกิจ
ทีน่ า กังวลเปนอยางมาก และเปนปญหาทีแ่ กยากกวาภาวะเศรษฐกิจถดถอย
(Recession) โดยเฉพาะประเทศที่มีรายไดต่ำ เนื่องจากมีความยากในการ
แกปญหาและใชระยะเวลานานในการฟนตัวมากกวา
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มุมมองการลงทุน
แมวา ประเทศไทยจะยังไมไดเขาสูภ าวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagﬂation)
อยางที่เปนกังวล แตอยางไรก็ตามในชวงที่เงินเฟอสูง การลงทุนใน “หุน”
มีความผันผวนมาก นักลงทุนควรตองเพิม่ ความระมัดระวังในการลงทุนมาก
ยิ่งขึ้น ควรเลือกลงทุนในหุน พืน้ ฐานดีทก่ี จิ การมีความมัน่ คงสูง แมในระยะสัน้
อาจไดรบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกบาง แตหากลงทุนไดในระยะยาว
ก็มีโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได หรือหากลงทุนโดยมุงหวัง
ผลตอบแทนในระยะสัน้ อาจพิจารณาปรับลดสัดสวนการลงทุนในหุน บางกลุม
ที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก เนื่องจากกำไรของบริษัทอาจจะ
เริ่มคอยๆ ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ

ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
(Stagflation) ไดหร�อไม
สำหรับการเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagﬂation) ในประเทศไทย
จากขอมูลของหลายหนวยงานทางดานเศรษฐกิจของไทย รวมถึงปาฐกถา
พิเศษ หัวขอ “Normalizing Policy to Ensure a Smooth Take-off”
ในงาน Thailand Focus 2022: The New Hope เมือ่ เดือนสิงหาคมทีผ่ า นมา
โดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ได
กลาวถึงความกังวลวาเศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย ใน
ขณะที่เงินเฟอเพิ่มสูงขึ้น (Stagﬂation) นั้น มีความเปนไปไดนอ ย เนือ่ งจาก
การเขาสูภาวะนี้ตองประกอบดวยปจจัย 2 อยาง คือ อัตราเงินเฟอสูง ควบคู
กับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แมสถานการณเงินเฟอไทยเพิ่มสูงขึ้นเกินกรอบ
เปาหมาย แตเศรษฐกิจไทยปนไ้ี มไดชะลอตัวแตอยางใด มีแนวโนมขยายตัวได
ตอเนือ่ งจากภาคทองเทีย่ วเปนสำคัญ ทัง้ นี้ เศรษฐกิจไทยอาจไดรบั ผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจโลกบาง แตไมถึงกับจะทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัว
หลังจากที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 การจางงานก็เริ่มกลับมา และ
ตัวเลข GDP ยังเติบโต สะทอนวาคนไทยยังมีรายได เพียงแตความสามารถ
หรือกำลังซื้อสินคาและบริการตางๆ ลดนอยลง

สวนการลงทุนใน “ตราสารหนี้” ควรเลือกลงทุนในตราสารหนี้
ระยะสั้นมากกวาตราสารหนีร้ ะยะยาว เพือ่ เพิม่ โอกาสไดรบั ดอกเบีย้ ทีเ่ พิม่ ขึน้
ตามประกาศการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง สวน “ตราสารหนี้
ระยะยาว” เริม่ มีความนาสนใจลดลง เพราะดอกเบีย้ มีแนวโนมจะขยับสูงขึน้
ตามเงินเฟอ ทำใหมูลคาของตราสารหนี้ระยะยาวปรับตัวต่ำลง เนื่องจาก
นักลงทุนตองการขายตราสารหนีช้ ดุ เดิมทีม่ อี ายุคงเหลืออยู ไปซือ้ ตราสารหนี้
ชุดใหมที่ไดดอกเบี้ยมากกวา นอกจากนี้ความสามารถในการชำระหนี้ของ
ผูออกตราสารหนี้ระยะยาวมีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะผูออกตราสารหนี้
ระยะยาวที่มีอันดับความนาเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งคอนขางต่ำจะยิ่งมี
ความเสี่ยงมากขึ้น
ที่สำคัญควรบริหารพอรตการลงทุนโดยกระจายการลงทุนไปยัง
หลากหลายสินทรัพยมากขึน้ เพือ่ กระจายความเสีย่ งและชวยลดความผันผวน
จากการลงทุนได โดยอาจเพิม่ สัดสวนลงทุนในสินทรัพยทเ่ี หมาะกับสถานการณ
เงินเฟอ เชน กองทุนอสังหาริมทรัพย กองทุนสิทธิการเชาหรือกองทุน REIT
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ทองคำ หรือ สินคาโภคภัณฑ เปนตน
เนื่องจากเปนสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนดีในชวงเงินเฟอสูงหรือใหผลตอบแทนที่
ชนะเงินเฟอ
ถึงแมวา ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ (Stagﬂation) และภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอย (Recession) อาจยังไมแนชดั วาจะเกิดขึน้ กับประเทศไทยหรือไม
แตในมุมของนักลงทุนควรติดตามสถานการณอยางใกลชดิ โดยการติดตาม
ขาวสารและตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญอยางสม่ำเสมอทั้งเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและเศรษฐกิจโลก รวมถึงอัตราเงินเฟอและปจจัยอื่นๆ เพื่อให
พรอมปรับพอรตการลงทุนใหสอดคลองกับสถานการณที่จะเกิดขึ้นและ
สอดคลองกับเปาหมายการลงทุนไดอยางเหมาะสม ...
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Wow
เปดตำราเคล็ดลับขอพร

“วันไหวพระจันทร”
เสร�มดวงการเง�น

เมื่อพูดถึงเทศกาลไหวพระจันทร เช�่อวาสิ�งแรกที่หลายคนตองนึกถึงคือ “ขนมไหวพระจันทร” ซ�่งวันไหวพระจันทร ของ

ทุกปจะตรงกับวันข�้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจ�น สำหรับวันไหวพระจันทรประจำปนี้ตรงกับวันที่ 10 กันยายน 2565 โดยตาม
ประเพณีแลวแตละบานจะตองมีการจัดเตร�ยมของตางๆ และ “ขนมไหวพระจันทร” เพ�อ่ ไหวในวันทีม่ พ
ี ระจันทรเต็มดวงสวยงามพรอมกับเปนวัน
ชมพระจันทรรวมกันของคนในครอบครัว สำหรับเร�อ่ งราวของเทศกาลไหวพระจันทรตามความเช�อ่ และเคล็ดในการไหวขอพรนัน� “คนจ�นเช�อ่ วา
ดวงจันทร เปนตัวแทนของความกลมเกลียวกัน การพบปะกัน ซ�ง่ ในปจจุบนั ก็ยงั ใหความสำคัญกับดวงจันทรในแงของการพบหนากัน ความ
กลมเกลียวของพ�่นอง ครอบครัว และคนในชุมชน” หร�ออีกนัยหนึ่งเช�่อวาการไหวพระจันทรจะทำใหร่ำรวย สุขภาพแข�งแรง และมีความสุข
ดังนัน� การไหวพระจันทรจง� เปนการแฝงความเช�อ่ เร�อ่ งการสรางความร่ำรวยและความสุขในครอบครัว และกลายเปนธรรมเนียมที่สืบทอดกันมา
จนถึงทุกวันนี้ คอลัมน WOW จ�งขอพาไปเปดตำราเคล็ดลับขอพรวันไหวพระจันทร เสร�มดวงการเง�น ที่รวบรวมนำมาฝากกันในฉบับนี้

ขั�นตอนการไหวพระจันทรเพ�่อเสร�มดวงการเง�น
พิธีไหวพระจันทรจะไหวกลางแจงหลังพระอาทิตยตกดินหรือเริ่มตอนหัวค่ำ (เมื่อเห็นพระจันทรก็สามารถไหวไดเลย) การตั้งโตะ ใหหันหนาผูไหวไปใน
ทางทิศตะวันออก เนื่องจากเปนทิศที่เปนมงคล และเปนทิศที่เกี่ยวของกับพระจันทร และควรจัดโตะใหเรียบรอยกอนพระจันทรลอยสูงเกินขอบฟา และเก็บกอนที่
พระจันทรจะเลยหัวไปหรือเมื่อเทียนดอกใหญดับลง สถานที่ไหวพระจันทรอาจเปนลานบานหรือดาดฟาก็ได

ของไหวประกอบไปดวย
1 น้ำชาหรือใบชา 4 ถวย
2 อาหารเจ 4 อยาง เชน วุนเสน ดอกไมจีน เห็ดหูหนู

5 ดอกไมสด 1 คู ธูป 3 ดอก หรือ 5 ดอก
เทียน 1 คู และกระถางธูป

เห็ดหอม ฟองเตาหู เปนตน
3 ขนมหวาน 4 อยาง เชน ขนมไหวพระจันทร ขนมเปยะ
สาคูแดง 4 ถวย ขนมโกสีขาว

6 ของใชสวนตัวของผูหญิง เชน ชุดเครื่องแปง

4 ผลไม 4 อยาง ควรเปนผลไมที่มีความหมายมงคล เชน

8 ออย 1 คู สำหรับทำเปนซุม

สมโอ องุน (มีแตความเพิ่มพูน) สม (มหามงคล) สาลี่
(มีแตสิ่งดีๆ เขามาในชีวิต)

เครื่องสำอาง เครื่องประดับ เครื่องแตงกายของผูหญิง

7 โคมไฟ เพื่อใหมีชีวิตที่สวางไสว
9 กระดาษไหวพระจันทร กระดาษเงิน กระดาษทอง เชน
คอซี กอจี๊ เนี้ยเก็ง โปยเซียนตี่เอี๊ย คือ กระดาษเงิน
กระดาษทอง เนี้ยเพา คือ ชุดเจาแมพระจันทร

ทั้งนี้การจัดของไหวอาจจะไมจำเปนตองใชของแบบเต็มสูตร แตถา บานไหนพรอมก็แลวแตความสะดวก จากนัน้ นำของทัง้ หมด
มาจัดวาง เริ่มจากการตั้งโตะ มีซุมประตูที่ทำจากตนออยผูกโคมไฟไวกับตนออยใหสวยงาม วางกระถางธูป เทียนไวดานหนาสุด ดอกไม
วางไวสองขาง ผลไมจัดตามความสวยงาม สวนขนมไหวพระจันทรใหจัดเรียงเปนชั้น ตามดวยวางขนมโก และขนมหวานตางๆ ใกลกัน
รอบโตะใหวางประดับประดาดวยกระดาษลวดลายที่มี อยางไรก็ดีการจัดตั้งโตะนั้นไมตายตัวเสมอไป แลวแตใครมีวิธีการที่ตางกันไป
ใหเนนความสวยงามเปนหลัก จากนั้นก็ไหวอธิษฐานขอพรตอพระจันทรเพื่อเสริมเรื่องการเงินไดเลย …
ที่มา : komchadluek.net และ sanook.com/horoscope

ออกจากราชการทุกกรณี!
สมาช�กมีสิทธิไดรับเง�นคืนจาก กบข.
สมาช�ก กบข. พนสภาพ | สมาช�กออกและกลับเขารับราชการใหม | ทายาท

สามารถเช�คสถานะ สมาช�กมีสิทธิรับเง�น กบข. คงคางอยูหร�อไม ?
ไดที่เว�บไซต กบข. เลือกเมนู “ตรวจสอบสิทธิการรับเง�นคงคางจาก กบข.”
หร�อ สแกนที่ QR Code

หากมีสิทธิคงคาง!

สมาช�ก หร�อ ทายาท(กรณีสมาช�กเสียช�ว�ต)
สามารถดำเนินการยืน่ เร�อ่ งขอรับเง�น กบข. ได ผานเจาหนาทีห่ นวยงานตนสังกัดสุดทาย
ที่ออกจากราชการ หร�อกรณีสมาช�กออกและกลับเขารับราชการใหม โปรดติดตอ
เจาหนาที่หนวยงานตนสังกัดที่บรรจุกลับเขารับราชการใหม

ติดตอสอบถามเพ��มเติมไดที่
Contact Center กบข. โทร. 1179 กด 6
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

5 เร�่องควรรู

เพ�่อปลดหนี้อยางปลอดภัย
รถเปลี่ยนมือ อยาลืมเปลี่ยนสิทธิ์

1

ผอนไมไหว สามารถขายรถพรอมโอน
เปลี่ยนสิทธิ์ผูเชาซ�้อเพ�่อลดภาระหนี้ได

2

3

ถาโจทยช�ว�ตเปลี่ยน อยากถอยรถคันใหม
การโอนสิทธิ์จะชวยเราปลดภาระจากคันเกา
และเดินหนาผอนรถคันใหมไดอยางสบายใจ

4

5

การโอนสิทธิ์อยางถูกตอง จะชวย
รักษาประวัติผอนชำระ และปองกันไมให
เราตองเสียคะแนนเครดิตโดยที่เราไมไดกอ

หากซ�้อรถพรอมรับโอนสิทธิ์ไปผอนตอ
เราจะไดอัตราดอกเบี้ยเดียวกับรถมือหนึ่ง
ซ�่งมักถูกกวาดอกเบี้ยรถมือสอง

โอนสิทธิ์ ไมยุงยาก ปลอดภัย
เพ�ยงเตร�ยมเอกสารเหมือนสัญญาเชาซ�้อทั�วไป
และแจงใหผูใหบร�การสินเช�่อทราบ

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

