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ผูแทนสมาช�ก กบข. ทั�วประเทศ
กับบทบาทสำคัญในป 2565

ขั้นตอนการรับเง�นของสมาชิก
เมื่อเกษียณอายุราชการ

พ�นัยกรรม สำคัญไฉน ?

ความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน
สงผลกระทบกับการลงทุนอยางไร

Deal 4 You
วางแผนทำประกัน
แบบคนมีสไตล

544 ผูแทนสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ
กับบทบาทสำคัญในป 2565

พ�นัยกรรม สำคัญไฉน ?

ลงทุนลงทุน

ความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน
สงผลกระทบกับการลงทุนอยางไร

WOW

กาวขาม “ความกลัว”
ดวยความคิดแบบ Growth Mindset

เร�่องทายเลม

10 ว�ธีปฏิบัติ
เพ�่อชวยคลายเคร�ยดในการทำงาน

คุยกับกองบรรณาธิการ

ขั้นตอนการรับเง�นของสมาชิก
เมื่อเกษียณอายุราชการ

วารสาร กบข.
May 2022

ผูแทนสมาช�ก กบข. ทั�วประเทศ
กับบทบาทสำคัญในป 2565

ขั้นตอนการรับเง�นของสมาชิก
เมื่อเกษียณอายุราชการ

พ�นัยกรรม สำคัญไฉน ?

ความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน
สงผลกระทบกับการลงทุนอยางไร

MAY 2022
วาระสำคัญในเดือนพฤษภาคมของทุกป คือ งาน
ประชุมใหญผูแทนสมาชิก โดยในปนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่
30 พฤษภาคม 2565 ดวยวัตถุประสงคสำคัญที่จะเผยแพร
รายงานประจำป 2564 ซึง่ เปนผลการดำเนินงานในปทผ่ี า นมา
รวมถึงเผยแพรแนวทางการดำเนินงานของป 2565 ใหกับ
ผูแทนสมาชิกไดรับทราบ ซึ่งหลายทานอาจมีความสงสัยวา
ผูแทนสมาชิกนอกจากมีหนาที่เขารวมประชุมประจำปแลว
ยังมีบทบาทสำคัญอะไรอีกบาง และผูแทนสมาชิกในแตละ
ปนั้นมีที่มาอยางไร ขอชวนมาติดตามอานกันไดในคอลัมน
เรื่องจากปก
นอกจากนี้ เรายังคงพาไปติดตามผลกระทบจาก
สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครนอยาง
ตอเนื่อง ซึง่ แมวา ประเทศไทยจะอยูห า งไกลจากสถานการณ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้น แตความยืดเยื้อของสงครามก็สงผล
กระทบตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและ
ทางออมอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งในดานการลงทุนกับ กบข.
สมาชิกควรตองปรับตัวอยางไร ในคอลัมนลงทุนลงทุนมี
ขอแนะนำการลงทุนสำหรับสมาชิกในชวงที่ตลาดมีความ
ผันผวนเพิ่มสูงขึ้นมาฝากกัน และยังคงมีสาระดีๆ อีกหลาย
เรื่องราวที่สามารถติดตามไดในคอลัมนตางๆ แลวพบกันอีก
ในฉบับหนา...
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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ขั�นตอนการรับเง�นของสมาช�ก
เมื่อเกษ�ยณอายุราชการ
สมาช�กหลายๆ ทาน มักมีคำถามเกี่ยวกับขั�นตอนการรับเง�นเมื่อเกษ�ยณอายุราชการวาจะมีสิทธิรับเง�นอะไรบาง แลว กบข.
จะจายคืนเมื่อไร จายอยางไร เง�นที่ไดจะตองเสียภาษ�หร�อไม ขั�นตอนในการขอรับเปนอยางไร คอลัมน GPF EXPERIENCE จ�งไมรอชา…
ร�บไขขอของใจใหสมาช�กไดทราบขอมูลกันในฉบับนี้
เริ่มจาก…เมื่อถึงเวลาที่สมาชิกออกจากราชการแลว จะถือวา
สิ้นสุดการเปนสมาชิก โดยเมื่อไดรับคำสั่งใหออกจากราชการตามประกาศ
เกษียณแลว สมาชิก กบข. จะมีสิทธิไดรับเงิน 2 ทาง คือ เงินจากภาครัฐที่
กรมบัญชีกลางเปนผูดำเนินการจายคืนให คือ เงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญ
(เลือกรับตามสิทธิ)์ และอีกทางคือ ไดรบั เงินจาก กบข. ดวย ซึง่ มีรายละเอียด
ดังนี้

1 กรณีสมาชิกมีสทิ ธิรบั และเลือกรับบำเหน็จจากภาครัฐ จะไดรบั เงิน

จาก กบข. ในสวนของ เงินสะสม เงินออมเพิม่ (ถามี) เงินสมทบ และผลประโยชน
ตอบแทนของเงินดังกลาว

เลือกบำเหน็จ
เง�นออมรับจาก

บําเหน็จรับจาก

สูตรคํานวณบําเหน็จ
เง�นเดือน
เดือนสุดทาย

x

เง�นสะสม
+ ดอกผล

เง�นออมเพ��ม
+ ดอกผล

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

(ถามี)

เง�นสบทบ

2 กรณีสมาชิกมีสิทธิรับและเลือกรับบำนาญจากภาครัฐ จะไดรับ

จาก กบข. ในสวนของ เงินสะสม เงินออมเพิม่ (ถามี) เงินสมทบ เงินประเดิม
(ถามี) เงินชดเชย และผลประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาว

เลือกบำนาญ
เง�นออมรับจาก

สูตรคํานวณบํานาญ
เง�นเดือนเฉลี่ย
60 เดือนสุดทาย

x

เวลาราชการ
(รวมวันทว�คูณ)

50
(ไมเกิน 70% ของเง�นเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดทาย)

เง�นสะสม เง�นออมเพ��ม

+ ดอกผล

+ ดอกผล
(ถามี)

เง�นสมทบ เง�นประเดิม เง�นชดเชย
+ ดอกผล

ขัน� ตอนการขอรับเง�นคืนจาก กบข. สำหรับสมาชิกทีเ่ กษียณอายุ
ราชการ สามารถยืน่ การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและเงิน กบข. ลวงหนาได
8 เดือนเริม่ ตัง้ แตเดือนกุมภาพันธเปนตนไป โดยสมาชิกสามารถทำผานระบบ
Digital Pension ที่เปนระบบของกรมบัญชีกลางไดดวยตนเอง หรือสมาชิก
จะตองติดตอสวนราชการตนสังกัด เพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืน ซึ่งเจาหนาที่
หนวยงานสามารถทำผานระบบ Digital Pension กรมบัญชีกลางไดเชนกัน
โดยหากทำผานระบบ Digital Pension จะไมตอ งจัดสงเอกสารมายัง กบข.
แตถา ไมทำผานระบบดังกลาว ตองดำเนินการจัดทำเปนเอกสารการขอรับคืน
และแนบเอกสารประกอบการยื่นเรื่องมายัง กบข. โดยเอกสารที่ใชในการ
ขอรับเงินคืนดังนี้

1

+ ดอกผล

บํานาญเรับจาก

สิทธิประโยชนทางภาษ�เมือ่ สิน� สุดสมาช�กภาพสำหรับผูท เ่ี กษ�ยณ
อายุราชการ สมาชิกจะไดรบั ยกเวนภาษี เนือ่ งจากเขาเหตุ ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรเกีย่ วกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 189) ดังนัน้ สมาชิกทีเ่ กษียณอายุ
เมือ่ ไดรบั เงินคืนจาก กบข. ไปแลวเงินทีไ่ ดรบั คืนจาก กบข. ไมตอ งนำไปคำนวณ
เปนรายไดเพือ่ เสียภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา รวมถึงสมาชิกยังสามารถนำเงิน
สะสม และเงินออมเพิม่ (ถามี) ไปลดหยอนภาษีในปภาษีทเ่ี กษียณไดอกี ดวย

+ ดอกผล

*จายใหผูเลือก
เปนสมาช�กกอน
27 มี.ค. 40

+ ดอกผล

*จายใหสมาช�ก
ที่เลือกรับ
บํานาญ

กรณีรบั บำนาญ

แบบ กบข. รง 008/1/2555 (https://bit.ly/2G7moGh)
สำเนาคำสัง่ ออก พรอมเจาหนาทีร่ บั รองสำเนาถูกตองเปนลายเซ็นสด
สำเนาหนังสือสัง่ จายบำนาญ พรอมเจาหนาทีร่ บั รองสำเนาถูกตองเปน
ลายเซ็นสด
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมสมาชิกรับรองสำเนาถูกตองเปนลายเซ็นสด
สำหรับสมาชิกทีส่ งั กัดสวนทองถิน่ จะตองใชเอกสารเพิม่ เติมดังนี้
สำเนาคำสัง่ โอนไปทองถิน่ พรอมเจาหนาทีร่ บั รองสำเนาถูกตอง
สำเนาคำสัง่ การสัง่ จายบำนาญ
(ซึง่ เปนคำสัง่ ทีผ่ วู า ราชการจังหวัดเปนคนลงนาม และเปนหนังสือตราครุฑ)
แบบคำนวณ บท. 4 (คือรายละเอียดการคำนวณบำนาญสูตร กบข.)
เจาหนาทีร่ บั รองสำเนาถูกตอง
สมุดประวัติ / ก.พ.7 ฉบับจริง (กรณีรบั บำนาญ)
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กรณีรบั บำเหน็จ
แบบ กบข. รง 008/1/2555 (https://bit.ly/2G7moGh)
สำเนาคำสัง่ ออก พรอมเจาหนาทีร่ บั รองสำเนาถูกตองเปนลายเซ็นสด
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมสมาชิกรับรองสำเนาถูกตองเปนลายเซ็นสด

เมื่อหนวยงานตนสังกัดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารแลว
ใหจัดสงมายัง กบข. ตามที่อยู “สวนงานการจายเงินคืนสมาชิกพนสภาพ
ตู ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341”

สำหรับสมาชิกที่ยังไมมีแผนใชเงิน สามารถเลือกฝากให กบข.
บริหารเงินตอใหไดโดยเลือกใช “บริการออมตอ” กับ กบข. ซึ่งเหมาะกับ
สมาชิกทีย่ งั ไมมีแผนรีบใชเงินกอนหลังเกษียณทันที และอยากมีเงินอีกสวน
หนึ่งที่ยังสามารถงอกเงยตอไดดวยการลงทุน หรือเพื่อรอจังหวะเวลา
ใหไดมลู คา NAV ทีพ่ อใจ โดยมีรปู แบบของบริการออมตอมีใหเลือก 4 รูปแบบ
ดังนี้

บร�การ “ออมตอ” มี 4 รูปแบบ รูปแบบไหน เหมาะกับใคร

รูปแบบ

เหมาะสําหรับ
แบบที่ 1

ผูที่ยังไมมีแผนใชเงินออมที่ไดรับเมื่อออกจากราชการและ
ไมอยากนำเงินไปลงทุนเอง ตองการใหมีผูเชี่ยวชาญชวย
จัดการลงทุนให

เลือกฝากเงินไวทั้งกอนให กบข. นําไปลงทุนสรางดอกผล
ใหตอ

แบบที่ 2

เลือกออมตอโดยให กบข. ทยอยจายเงินคืนใหเปนงวดๆ
เชน รับทุกเดือนทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ ปละครั้ง โดย
ชวงที่ทยอยรับเงินคืนเปนงวดนี้เงินสวนที่ยังอยูในกองทุน
ก็ยังไดรับผลตอบแทนการลงทุนตลอดดวย

ผูที่มีความตองการใชเงินอยางตอเนื่อง หรือเปนรายงวด
คลายบำนาญ ขณะเดียวกันก็ยังไดผลประโยชนที่งอกเงย
จากเงินออมในสวนที่ กบข. ยังคงบริหารใหอยู

แบบที่ 3

ผูที่มีแผนการใชเงินเพียงจํานวนหนึ่งสวนที่เหลือยังคง
ประสงคให กบข. บริหารจัดการตอไป

แบงบางสวนรับคืนไปกอน 1 กอน สวนที่เหลือฝากให
กบข. ลงทุนใหตอและขอรับคืนเปนกอนภายหลัง

แบบที่ 4

มีลักษณะเหมือนแบบที่ 2 และ 3 ผสมกัน คือรับคืนบางสวน
ไปกอนกอนนึง สวนที่เหลือฝากให กบข. ลงทุนตอใหโดยให
กบข. ทยอยจายคืนเปนงวด

ประโยชนของการออมตอ นอกจากเปนการสรางผลตอบแทนจาก
การลงทุนแลว สมาชิกยังจะไดรบั การยกเวนภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาอีกดวย
ขอควรรูก อ นออมตอ
1 สมาชิกตองมียอดเงินในบัญชีไมต่ำกวา 35,000 บาท ณ วันที่แจง
ความประสงคออมตอ
2 กบข. จะบริหารเงินของผูแจงความประสงคออมตอ ตามแผนการลงทุน
สุดทายกอนพนสมาชิกภาพโดยผลประโยชนที่จะไดรับจากการออมตอ
สามารถผันแปรไปตามผลการดำเนินงานของ กบข. และสภาวะเศรษฐกิจ

3 ผูแจงความประสงคออมตอไมสามารถสงเงินสะสมเพิ่มได และ กบข. จะ
ลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกไดเลือกไวกอนพนสมาชิกภาพ และไม
สามารถเปลี่ยนแผนการลงทุนได
4 ผูแจงความประสงคออมตอสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออมตอได
ปละ 2 ครั้ง ตามปปฏิทิน
5 กรณีผูแจงความประสงคออมตอประสงคขอรับเงิน กบข. จะโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารเทานั้น และจะหักคาธรรมเนียมการโอนจากผูแจงความ
ประสงคออมตอตามที่เกิดขึ้นจริง
6 ผูออมตอจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

7 ควรทบทวนแผนการลงทุนกอนออมตอเพื่อใหเขาใจระดับความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนของแตละแผนรวมถึงปจจัยที่มีผลตอมูลคาทรัพยสิน เชน
อัตราดอกเบี้ย สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ฯลฯ โดยสามารถ
ทําแบบประเมินความเสี่ยงจากแบบสอบถามที่เว็บไซต www.gpf.or.th
หรือ My GPF Application

ผูที่มีแผนการใชเงินกอนเพียงจํานวนหนึ่ง สวนที่เหลือ
ทยอยใช ขณะเดียวกันก็ยังไดผลประโยชนที่งอกเงยจาก
เงินออมในสวนที่ กบข. ยังคงบริหารจัดการใหอยู

8 กรณีผูแจงความประสงคออมตอเสียชีวิต กบข. จะจายเงินใหผูจัดการ

มรดกเทานั้น
9 เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไดที่ My GPF Application และ LINE กบข. @gpfcommunity หรือ
My GPF Website
กรณีทส่ี ง ขอมูลหรือเอกสารเขามายัง กบข. ลวงหนากอนเกษียณ
อายุราชการ กบข. จะรอคำนวณเงินหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม สมาชิกจะไดรบั
เงินคืนภายใน 7 วันทำการ หลังจาก กบข. ไดรบั เอกสารหรือขอมูลทีต่ รวจสอบ
แลวครบถวนถูกตอง โดยสมาชิกสามารถติดตามสถานะการจายเงินคืนไดที่
ชองทางที่ 1 My GPF Application ชองทางที่ 2 My GPF Website
ชองทางที่ 3 LINE กบข. @gpfcommunity ชองทางที่ 4 Contact Center
โทร 1179 กด 6 หลังจากจายเงินคืนใหแกสมาชิกแลว กบข. จะแจงใหสมาชิก
ทราบผานขอความ SMS และขอความแจงเตือน (Notiﬁcation) ของ My GPF
Application
อยางไรก็ตาม สำหรับสมาชิกทีม่ คี วามกังวลเกีย่ วกับสถานการณ
การลงทุน สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ขอรับเงินคืน หรือใชบริการ “ออมตอ” กับ กบข. เพือ่ เลือกรูปแบบการลงทุน
และแผนการลงทุน กับศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน โดยใชบริการไดงา ยๆ
ผาน My GPF Application เพียงเขาไปทีห่ นารวมเมนู แลวกดเลือกเมนู
“นัดหมายปรึกษา” จากนัน้ เลือกหัวขอทีต่ อ งการปรึกษาพรอมระบุชว งเวลา
ที่สะดวกใหเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญติดตอกลับ โดยไมมีคาใชจายใดๆ ...
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วางแผนทำประกัน
แบบคนมีสไตล
เมื่อถึงชวงวัยที่เหมาะสม หลายคนอาจจะมีความตองการ
ทำประกันเพ�่อใหอุนใจไดวาหากในอนาคตตองพบเจอเหตุการณ
ไมคาดคิดจะไดมตี วั ชวยดูแลคาใชจา ยฉุกเฉินได แตหากไมรจู ะเร�ม่ ตน
อยางไร บอกเลยวาหามพลาดคอลัมน Deal4You ฉบับนี!้ เพราะเรา
มีเคล็ดลับวางแผนทำประกันแบบคนมีสไตลมาฝากสมาช�ก กบข.
ทุกทาน
กอนตัดสินใจทำประกันควรเริม่ จากสำรวจความตองการของตนเอง
วามีวัตถุประสงคของการซื้อประกันอยางไร ตลอดจนมีภาระอะไรอยูบาง
ทัง้ ภาระคาใชจา ยและหนีส้ นิ เพือ่ ใหสามารถวางแผนทำประกันใหครอบคลุม
ความเสี่ยงและภาระทางการเงินทั้งหมด พรอมสำรวจสวัสดิการที่มีอยูควบคู
ไปดวย โดยหากมีประกันคุมครองบางสวนอยูแลวอาจเลือกใชวิธีซื้อเพิ่มใน
สวนที่ตองการ จะไดไมตองเสียคาเบี้ยประกันเกินความจำเปน
จากนั้นควรพิจารณาเลือกซื้อประกันที่ไมเกินกำลังของตนเอง
เนือ่ งจากเปนภาระทีต่ อ งจายในระยะยาว โดยอาจลองคำนวณรายรับ รายจาย
ของตัวเองดูวา ในแตละเดือนหรือปนน้ั มีกำลังสงคาเบีย้ ประกันไดเทาไหร เชน
แบงเงินสัก 10% ของรายไดตอเดือนมาทำประกัน เมื่อมีรายไดมากขึ้นคอย
ทยอยซื้อประกันเพิ่ม
สำหรับสมาชิก กบข. Deal4You ขอแนะนำใหลองเขาไปเลือก
ประกันที่ใชในสไตลคุณ ไดที่ My GPF Application ไปที่ “เมนูสวัสดิการ”
เลือกหมวดหมู “ประกัน” รับรองวามีดีลดีดีลเด็ดสำหรับสมาชิก กบข. โดย
เฉพาะใหเลือกอยางมากมาย อาทิ

ประกันสไตลคนรักสัตว

ประกันสไตลคนมีรถ

ประกันสไตลนักชอป
ทิง้ ทายกันสักนิด เคล็ดลับสำคัญ คือ กอนตัดสินใจทำประกันควรศึกษากรมธรรม
อยางรอบคอบวาเงื่อนไขของประกันที่จะเลือกนั้นใหความคุมครองอะไรบาง และจะไดรับ
ประโยชนมากนอยแคไหน เพื่อใหมั่นใจไดวาประกันที่เราเลือกนั้นจะสรางความคุมคาและ
ตอบโจทยความตองการของเราไดมากที่สุด ...
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ผูแทนสมาช�ก กบข. ทั�วประเทศ
กับบทบาทสำคัญในป 2565

เพราะทุกเสียงจากสมาช�กมีความหมาย… และทุกเสียงยังสามารถสงมาถึง กบข. ได ผาน “ผูแทนสมาช�ก”
ซ�่งมีบทบาทสำคัญอยางยิ�งในการเปนสื่อกลางระหวาง กบข. กับสมาช�กในสังกัดตางๆ ทั�วประเทศ ใหสามารถเช�่อมโยง
ขอมูล กบข. ถึงกันไดอยางใกลช�ด โดยเฉพาะสมาช�กรุนใหมที่อาจยังไมทราบวาทานมี ‘ผูแทน’ ที่ไดรับคัดเลือกจากเพ�่อน
สมาช�กดวยกันมาทำหนาที่ตัวแทนของทานในทุกๆ ป

544… คือ จำนวนผูแ ทนสมาชิก กบข. ประจำป 2565 จากทัว่ ประเทศทีไ่ ดรบั คัดเลือกใหเปนผูแ ทนตามวิธกี ารทีก่ ำหนด

ในประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศกองทุนฯ ซึ่งใหสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทามีผูแทนสมาชิกได 1 คน จากจำนวน
สมาชิก 4,000 คน และในแตละจังหวัดยังใหมผี แู ทนฯ ไดอกี จังหวัดละ 1 คนอีกดวย สำหรับในสวนของวิธกี ารคัดเลือกนัน้ แตละจังหวัด
และแตละสวนราชการจะสามารถกำหนดขึ้นเองได โดยในแตละป กบข. จะตองดำเนินการจัดการประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข.
ตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 เปรียบเสมือนการประชุมของผูถ อื หุน ทีต่ อ งมีขน้ึ ปละหนึง่ ครัง้ นัน่ เอง
โดยในการประชุมประจำปนั้น กบข. จะรายงานผลการดำเนินงานทั้งในปที่ผานมาใหผูแทนสมาชิกไดรับทราบรวมทั้งแนวทางการ
ดำเนินงานในปปจจุบันดวย ซึ่งสมาชิกสามารถติดตามอานรายงานประจำป 2564 ไดที่เว็บไซต กบข. www.gpf.or.th
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บทบาทสำคัญของผูแทนสมาช�ก กบข. ในฐานะตัวแทนเพ�่อนสมาช�กทั�งประเทศ
สมาชิกหลายทานอาจยังมีขอสงสัยวาผูแทนสมาชิกมีหนาที่อะไรบาง และไดรับคัดเลือกมาจากหนวยงานใดบาง
วารสาร กบข. จึงขอนำความสำคัญของการเปนผูแทนสมาชิกบอกเลาผานคอลัมนเรื่องจากปกใหทราบกันในฉบับนี้
เปนตัวแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข. ในวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 เพื่อรับฟง พิจารณา และ
แสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานของ กบข.
รวบรวมขอเสนอแนะ หรือขอสอบถามของเพื่อนสมาชิกในสังกัดแจงให กบข. ทราบ
รักษาสิทธิการเปนสมาชิก กบข. ใหกับเพื่อนสมาชิก โดยการเผยแพรสิทธิประโยชน และบริการของ กบข. ใหสมาชิกใน
สังกัดทราบ
สำรวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอ กบข. อยางนอย 1 ครั้ง ในวาระของการเปนผูแทนสมาชิก

รายช�่อหนวยงาน และจำนวนผูแทนสมาช�ก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
กองทัพบก
กองทัพเร�อ
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมสรรพากร
สำนักงานศาลยุติธรรม
กรมการปกครอง
กรมราชทัณฑ
สำนักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษา
สวนราชการในพระองค
กรมที่ดิน
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมสงเสร�มการเกษตร
กรมทางหลวง
กรมการพัฒนาชุมชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมการแพทย
จังหวัดพระนครศร�อยุธยา
จังหวัดสระแกว
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดตาก
จังหวัดนครศร�ธรรมราช
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเลย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดบุร�รัมย
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดระนอง
จังหวัดพ�จ�ตร

86
49
40
30
7
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสิงหบุร�
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอางทอง
จังหวัดยโสธร
จังหวัดสุพรรณบุร�
จังหวัดฉะเช�งเทรา
จังหวัดอำนาจเจร�ญ
จังหวัดลำปาง
จังหวัดกาญจนบุร�
จังหวัดสตูล
จังหวัดชลบุร�
จังหวัดแพร
จังหวัดระยอง
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดจันทบุร�
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดประจวบคีร�ขันธ
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดปราจ�นบุร�
จังหวัดพ�ษณุโลก
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดกระบี่
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนครศร�อยุธยา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

กรมสรรพสามิต
กรมตรวจบัญช�สหกรณ
กรมทาอากาศยาน
กรมเช�้อเพลิงธรรมชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมสงเสร�มวัฒนธรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาว�ทยาลัยนเรศวร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร
สำนักขาวกรองแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ
กรมประมง
กรมการขนสงทางราง
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมคุมประพฤติ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเทพสตร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศูนยอำนวยการบร�หารจังหวัดชายแดนภาคใต
สำนักงบประมาณ
สำนักงานบร�หารหนี้สาธารณะ
กรมปศุสัตว

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอม

1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ�พลังงาน 1
กรมคุมครองสิทธิและเสร�ภาพ
1
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
1
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รายช�่อหนวยงาน และจำนวนผูแทนสมาช�ก
สป.กระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร ว�จัย
และนวัตกรรม
1
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏราชนคร�นทร
1
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
1
มหาว�ทยาลัยกาฬสินธุ
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร�
1
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 1
กรมประชาสัมพันธ
1
สำนักงานสภาความมั�นคงแหงชาติ
1
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1
กรมพัฒนาที่ดิน
1
กรมควบคุมมลพ�ษ
1
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1
กรมบังคับคดี
1
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
1
กรมว�ทยาศาสตรบร�การ
1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
1
มหาว�ทยาลัยบูรพา
1
มหาว�ทยาลัยนครพนม
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1
มหาว�ทยาลัยมหิดล
1
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1
กรมธนารักษ�
1
สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
1
กรมว�ชาการเกษตร
1
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
1
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
1
กรมพ�นิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
1
กรมควบคุมโรค
1
สำนักงานการว�จัยแหงชาติ
1
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
1
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
1
มหาว�ทยาลัยสวนดุสิต
1
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน 1
สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1
กรมกิจการผูสูงอายุ
1
กรมสงเสร�มสหกรณ
1
กรมทรัพยากรธรณี
1
กรมการคาตางประเทศ
1
กรมสอบสวนคดีพ�เศษ
1
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย 1
ทางเลือก

สำนักงานปรมาณูเพ�่อสันติ

1

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมอนามัย
สถาบันว�ทยาลัยชุมชน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุร�นทร
มหาว�ทยาลัยแมโจ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสงขลา

1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 1
และสังคมแหงชาติ

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ

1

กรมพลศึกษา
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ�่อเกษตรกรรม
กรมการขนสงทางบก
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมการคาภายใน
สำนักงานกิจการยุติธรรม
กรมว�ทยาศาสตรการแพทย
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครศร�ธรรมราช
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมหมอนไหม
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

1
1
1
1

กองอำนวยการรักษาความมั�นคงภายใน
ราชอาณาจักร

1

กรมศุลกากร
กรมการทองเที่ยว

1
1

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร
ชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
1

สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
สำนักงานสถิติแหงชาติ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สถาบันนิติว�ทยาศาสตร
กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ
มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น
มหาว�ทยาลัยราชภัฏบุร�รัมย
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั�นคงมนุษย

1

กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
1
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1
กรมปาไม
1
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
1
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
1
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
1
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�
1
มหาว�ทยาลัยอุบลราชธานี
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฎเช�ยงราย
1
มหาว�ทยาลัยทักษ�ณ
1
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 1
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1

กรมชลประทาน
กรมการขาว
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ�ช
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1
1
1
1

สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�่อประสานงาน 1
โครงการฯอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร�

1
1
1
1

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 1
และสิ�งแวดลอม
กรมสงเสร�มการคาระหวางประเทศ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมการจัดหางาน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย
สำนักงานการตรวจเง�นแผนดิน

1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจ
และสังคม

1

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

1
1
1

10
รายช�่อหนวยงาน และจำนวนผูแทนสมาช�ก
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมสงเสร�มอุตสาหกรรม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพ�การ
กรมเจาทา
กรมอุตุนิยมว�ทยา
สำนักงานประกันสังคม
กรมศิลปากร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม
มหาว�ทยาลัยนราธิวาสราชนคร�นทร
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค
กรมบัญช�กลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรมทางหลวงชนบท

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานคณะกรรมการดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจ 1
และสังคมแหงชาติ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมการศาสนา

1
1

กรมอุตสาหกรรมพ�้นฐานและการเหมืองแร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สถาบันการพลศึกษา
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
กรมทรัพยสินทางปญญา

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 1
ยาเสพติด
กรมสุขภาพจ�ต
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีปทุมวัน

1
1

สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 1
การทุจร�ตในภาครัฐ
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ
สำนักงานจังหวัดนนทบุร�
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
สำนักงานจังหวัดสุราษฎรธานี
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานจังหวัดชุมพร
สำนักงานจังหวัดสระบุร�
สำนักงานจังหวัดสุร�นทร

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู
สำนักงานจังหวัดลพบุร�
สำนักงานจังหวัดศร�สะเกษ
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ
สำนักงานจังหวัดพังงา
สำนักงานจังหวัดชัยนาท
สำนักงานจังหวัดเช�ยงใหม
สำนักงานจังหวัดแมฮองสอน
สำนักงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานจังหวัดพัทลุง
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดตรัง
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานจังหวัดราชบุร�
สำนักงานจังหวัดยะลา
สำนักงานจังหวัดนาน
สำนักงานจังหวัดเพชรบุร�
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
สำนักงานจังหวัดเช�ยงราย
สำนักงานจังหวัดปตตานี
สำนักงานจังหวัดตราด
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย
สำนักงานจังหวัดนครนายก
สำนักงานจังหวัดนครพนม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏศร�สะเกษ
สถาบันพระบรมราชชนก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ศูนยอำนวยการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล

1

1
1
1

สำหรับวันประชุมใหญผแู ทนสมาชิก กบข. ประจำป 2565 มีกำหนดจัดขึน้ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผานสือ่ อิเล็กทรอนิกส
(e-Meeting) โดยมีผูแทนสมาชิกแสดงความประสงคเขารวมกวา 500 ราย ซึ่งนอกจากงานประชุมใหญฯ แลว ในปนี้ยังมีกิจกรรมสำคัญสำหรับผูแทน
สมาชิกอีกมากมายที่ กบข. จะจัดขึน้ อยางตอเนือ่ งตลอดทัง้ ป ไมวา จะเปนสัมมนาออนไลนเพือ่ ใหความรูเ กีย่ วกับสิทธิประโยชนของสมาชิก และความรูเ กีย่ วกับ
การลงทุนแกผูแทนสมาชิก เพื่อเปนขอมูลสำคัญที่สามารถสงตอไปยังเพื่อนสมาชิก รวมไปถึงแนะนำบริการที่สำคัญของ กบข. อันเปนเครื่องมือที่ชวยทวีคา
เงินออมเพื่อใหสมาชิก กบข. สามารถบรรลุเปาหมายการออมเพื่อการเกษียณไดดังเปาหมาย
ผูแทนสมาชิก กบข. มีบทบาทสำคัญเปนอยางมากตอการดำเนินงานของ กบข.
โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะตัวแทนของเพื่อนสมาชิกทั้งประเทศ เพราะทุกเสียงจากสมาชิก
คือหัวใจสำคัญของการดำเนินงานของกองทุนทีม่ งุ มัน่ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชนสงู สุด
ของสมาชิกเปนสำคัญ และเราไมอยากใหทานพลาด วารสาร กบข. ฉบับเดือนมิถุนายน
ที่จะนำเสนอขอมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ในป 2565 ...

อานรายงานประจำป 2564

สแกนเลย!
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Money Buddy

โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

พ�นัยกรรม สำคัญไฉน ?
สมาช�ก กบข. หลายคนอาจเคยไดยินเร�่องพ�นัยกรรม
แตไมแนใจวาควรทำไหม หร�อบางคนอาจคิดวาการทำพ�นยั กรรมเปน
เร�อ่ งยุง ยากซับซอน แตจร�งๆ แลว พ�นยั กรรมเปนการแสดงเจตนาที่จะ
สงตอทรัพยสินตางๆ ของผูทำพ�นัยกรรมใหกับทายาทหร�อบุคคล
ที่ตองการ เพ�่อชวยลดปญหาความขัดแยงภายในครอบครัว

สำหรับสมาช�ก กบข. ถาไมมีพ�นัยกรรม
เง�น กบข. จะเปนของใคร?
โดยปกติแลวเมือ่ สมาชิก กบข. เสียชีวติ หากไมมกี ารทำพินยั กรรม
ทรัพยสนิ ตางๆ รวมถึงเงิน กบข. จะตกทอดสูท ายาทโดยธรรมตามลำดับขัน้
ดังนี้
ลำดับที่ 1 ผูสืบสันดาน (บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย, บุตรบุญธรรม)
ลำดับที่ 2 บุพการี
ลำดับที่ 3 พี่นองที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 4 พี่นองที่เกิดจากบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 5 ปู, ยา, ตา, ยาย
ลำดับที่ 6 ลุง, ปา, นา, อา

โดยมีหลักการ คือ คูสมรสที่จดทะเบียนโดยชอบดวยกฎหมาย
จัดเปนทายาทโดยธรรม ตามบทบัญญัติพิเศษ คูสมรสมีสิทธิไดรับทรัพยสิน
ครึ่งหนึ่งของสินทรัพยมรดก ซึ่งเรียกวาสินสมรส และสวนที่เหลือจะแบงให
แกทายาทโดยธรรมลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 รวมถึงภรรยาดวย โดยจะไดรบั
ในสวนที่เทาๆ กัน สำหรับทายาทลำดับตอไปจะไมมีสิทธิไดรับ แตหากไมมี
ทายาทในลำดับที่ 1 หรือ 2 ก็จะมาดูทายาทลำดับตอไปที่ละลำดับ เชน
มีลำดับที่ 3 ลำดับตอๆ ไปก็ไมมีสิทธิไดรับ หากไมมีก็ดูลำดับตอไป เปนตน
ตัวอยางเชน กรณี สมาชิกเสียชีวิต มีทรัพยสินรวมเงิน กบข.
รวมทั้งสินมูลคา 2,000,000 บาท สมาชิกมีภรรยาทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมาย
มีลูก 2 คน มีพอและแมที่ยังมีชีวิตอยู
ดังนัน้ ทรัพยสนิ มูลคา 2 ลานบาท จะแบงให ภรรยา 1 ลานบาท
สวนนีถ้ อื เปนสินสมรส สวนทีเ่ หลืออีก 1 ลานบาท แบงใหกบั ทายาทโดยธรรม
ลำดับที่ 1 คือ ลูก 2 คน และลำดับที่ 2 คือ พอและแม รวมถึงภรรยาก็ไดรบั
สวนแบงนี้อีกดวย รวมทัง้ หมด 5 คน ดังนัน้ 1 ลานบาท ทีเ่ หลือแบงให 5 คน
คนละ 200,000 บาท
สรุปคือ ภรรยาไดทรัพยสินรวม 1,200,000 บาท ลูก 2 คน ได
คนละ 200,000 บาท พอและแม ไดคนละ 200,000 บาท
การทำพินัยกรรมไมไดมีขั้นตอนยุงยากอยางที่หลายคนเขาใจ
โดยในปจจุบันมี 5 รูปแบบ ที่ไดรับความนิยม สมาชิกสามารถเลือกใชได
ตามความเหมาะสม ดังนี้

1 พ�นยั กรรมแบบธรรมดา
วิธีทำพินัยกรรมแบบนี้ "ผูทำพินัยกรรม" จะตองทำเปนหนังสือ
ซึ่งจะเขียนหรือพิมพขอ ความพินยั กรรมลงบนกระดาษก็ได จำนวนกีแ่ ผนก็ได
ตามแตรายละเอียดมากนอยทีต่ อ งการแจกแจงลงไป และตองลง วัน เดือน ป
ทีท่ ำใหชดั เจน สำหรับวิธนี ้ี ผูท ำจะตองลงลายมือชือ่ ตอหนา "พยาน" อยางนอย
2 คนพรอมกัน และพยาน 2 คนตองลงลายมือชื่อรับรองการทำพินัยกรรม
ในขณะทำดวย

2 พ�นยั กรรมแบบเข�ยนเองทัง� ฉบับ
พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับการทำพินัยกรรมวิธีนี้ อาจเรียก
ไดวา เรียบงายที่สดุ เลยก็วา ได เพราะเปนพินยั กรรมทีผ่ ทู ำเขียนขึน้ ดวยตัวเอง
และไมจำเปนตองมีพยานก็ได โดยวิธีการ คือ ผูทำพินัยกรรมจะตองเขียน
พินัยกรรมดวย "ลายมือตัวเอง" ทั้งฉบับ ลง วัน เดือน ป ที่ทำ และอยาลืม
ลงลายมือชือ่ ผูท ำพินยั กรรมดวย โดยกรณีการทำพินยั กรรมแบบนี้ จะมีพยาน
มารับรูการทำพินัยกรรมหรือไมมีก็ได

3 พ�นยั กรรมแบบเอกสารฝายเมือง
(ถือวาเปนเอกสารทีน่ า เช�อ่ ถือทีส่ ดุ )

การทำพินัยกรรมดวยวิธีนี้จะตองมีเจาหนาที่รัฐเขามามีสวน
เกี่ยวของดวย โดยผูทำพินัยกรรมตองไปแจงความประสงคโดยใหถอยคำ
หรือขอความทีต่ อ งการใสในพินยั กรรมของตน แก เจาพนักงาน ทีส่ ำนักงานเขต
สำหรับกรุงเทพ หรือทีว่ า การอำเภอ สำหรับตางจังหวัด พรอมพยาน อยางนอย
2 คนพรอมกัน (จะทำนอกทีว่ า การอำเภอก็ได ถามีการรองขอ) เจาพนักงาน
จะจดขอความตามทีไ่ ดรบั แจง และอานขอความใหผทู ำพินยั กรรมและพยาน
2 คนฟง หากถูกตอง ครบถวน ผูท ำพินยั กรรมพรอมพยาน 2 คนลงลายมือชือ่
ตอจากนั้น เจาพนักงานจะลงลายมือชื่อ วันเดือนปที่ทำพินัยกรรม และ
จดขอความวาพินัยกรรมไดทำขึ้นถูกตอง พรอมประทับตราตำแหนงไวดวย
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4 พ�นยั กรรมแบบเอกสารลับ
ผูท ำพินยั กรรม (อาจเขียนหรือพิมพ) แลวลงลายมือชือ่ ตัวเอง และ
ปดผนึกพินยั กรรมพรอมทัง้ ลงลายมือชือ่ ทับรอยผนึก จากนัน้ ใหนำพินยั กรรม
ทีป่ ด ผนึกและลงลายมือชือ่ ทับแลว ไปแสดงตอเจาพนักงาน ณ สำนักงานเขต
(กทม.) หรือทีว่ า การอำเภอ (ตจว.) พรอมทัง้ พยานอยางนอย 2 คน และแจง
ตอบุคคลเหลานี้วา พินัยกรรมนี้เปนของตน เจาหนาทีจ่ ะจดถอยคำของผูท ำ
พินัยกรรม และลง วัน เดือน ป ที่ทำพินัยกรรมไวบนซอง และประทับตรา
ตำแหนง โดยผูทำพินัยกรรม พยาน และเจาหนาที่ตองลงลายมือชื่อไวหนา
ซองตรงที่ปดผนึก

5 พ�นยั กรรมแบบทำดวยวาจา
การทำพินยั กรรมในกรณีน้ี เกิดขึน้ เมือ่ ผูต อ งการทำพินยั กรรมอยูใ น
สถานการณทไ่ี มสามารถทำพินยั กรรมตามแบบอืน่ ทีก่ ฎหมายกำหนดได เชน
อยูในที่อันตราย ฯลฯ ก็สามารถทำพินัยกรรมแบบทำดวยวาจาได โดยผูทำ
พินยั กรรมตองแสดงเจตนาทำพินยั กรรมตอหนา "พยาน" ทีอ่ ยูต รงหนาอยางนอย
2 คนพรอมกัน พยานตองรับฟงขอความนัน้ แลวรีบไปแจงตอราชการโดยเร็ว
ที่สุด คือ ไปสำนักงานเขต สำหรับ กทม. หรือที่วาการอำเภอ สำหรับ
ตางจังหวัด โดยใหแจงขอความทีผ่ ทู ำพินยั กรรมสัง่ ไวดว ยวาจา พรอมทัง้ แจง
วัน เดือน ป และสถานที่ทำพินัยกรรม รวมถึงสถานการณที่เกิดขึ้นดวย
เจาหนาที่จดขอความที่ไดรับแจง พรอมทั้งใหพยานที่มาแจงลงลายมือชื่อ
(ในกรณีไมอาจลงลายมือชื่อก็ใหพิมพลายนิ้วมือและใหพยานที่หามาใหม
อยางนอย 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง)
เจาหนาที่จดขอความที่ไดรับแจง พรอมทั้งใหพยานที่มาแจงลง
ลายมือชื่อ (ในกรณีไมอาจลงลายมือชื่อก็ใหพิมพลายนิ้วมือและใหพยาน
ที่หามาใหมอยางนอย 2 คน ลงลายมือชื่อรับรอง)

ขอควรระวัง ในการทำพินยั กรรม เพื่อใหการทำพินัยกรรมเสร็จสมบูรณ
ไมเปนโมฆะในภายหลัง มีดังนี้

1 ผูรับพินัยกรรม หรือคูสมรสของผูรับพินัยกรรม ไมสามารถเปนพยาน
ในการทำพินัยกรรมได
2 ผูที่เปนพยาน จะตองไมเปนผูเยาว หรือ ผูหยอนความสามารถ และ
ไมมีสวนไดสวนเสียในมรดก
3 ควรจะตั้งผูจัดการมรดกโดยสามารถระบุผูที่เจามรดกไวใจ ลงใน
พินัยกรรมไปไดเลย
4 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ ก็สามารถกำหนดในพินยั กรรมได
5 ทรัพยสินที่ระบุในพินัยกรรมตองเปนทรัพยสินหรือสิทธิของผูทำ
พินัยกรรมเทานั้น ทั้งตองแยกสินสวนตัวออกจากสินสมรสดวย
6 เงินประกันชีวติ เงินบำเหน็จตกทอด เงินมีบำนาญตกทอด เงินฌาปนกิจ
สงเคราะหตกทอด ไมเปนมรดกที่ระบุในพินัยกรรมได เพราะไมใช
ทรัพยสินที่เจามรดกมีอยูกอนตาย
ขอเท็จจริงทีป่ ฏิเสธไมไดในทุกวันนีก้ ค็ อื คดีความทีข่ น้ึ ในศาลมาก
เปนอันดับตน ๆ คือเรื่องของมรดกนี่เอง และไมไดจำกัดเฉพาะในครอบครัว
ทีร่ ำ่ รวยเทานั้น สะทอนใหเห็นวา ปญหาเรื่องการจัดการมรดก เปนปญหาที่
หลายๆ คนมองขาม ซึ่งอาจดวยเห็นวาเปนเรื่องไกลตัว หรือมองวาเปนเรื่อง
ของผูสูงวัย
ดังนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตอยูก็ควรจัดทำพินัยกรรมเอาไว เพราะการ
แบงทรัพยสินใหเหมาะสมกับทุกคนในครอบครัวเปนเรื่องที่ดี และการที่
เจาของทรัพยสินจะแบงอะไรใหใครนั้น เจาของทรัพยสิน (หรือเจามรดก)
ตองเปนคนตัดสินใจเอง เพื่อปองกันการขัดแยงของทายาทในอนาคต
สำหรับสมาชิก กบข. หากตองการระบุวาเงิน กบข. จะสงตอ
ใหทายาทหรือบุคคลใด สมาชิกจะตองจัดทำพินยั กรรมและระบุชอ่ื ทายาท
ที่มีสิทธิไดรับเงินจาก กบข. เมื่อสมาชิก กบข. เสียชีวิต ทายาทตาม
พินัยกรรมจะตองไปรองตอคำสั่งศาล เพื่อขอแตงตั้งผูจัดการมรดกตาม
พินัยกรรมและเมื่อไดรับคำสั่งศาลแลวใหติดตอทำเรื่องขอรับเงินคืนกับ
หนวยงานตนสังกัดได ...
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ลงทุนลงทุน

ความขัดแยงระหวางรัสเซ�ยกับยูเครน
สงผลกระทบกับการลงทุนอยางไร
สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซ�ยกับยูเครน
และผลกระทบกับเศรษฐกิจทั�วโลก
ทามกลางความขัดแยงระหวางรัสเซ�ยกับยูเครน นับตั�งแต
ทหารรัสเซ�ยบุกโจมตีชายแดนยูเครนครัง� แรกเมือ่ ปลายเดือนกุมภาพันธ
2565 มีแนวโนมวาจะยืดเยือ้ ตอไปและอาจไมจบงายๆ ในระยะเวลาอันใกลน้ี
จากการสูรบของทั�งสองประเทศนี้ ชาติตะวันตกและยุโรปหลายประเทศ
ตางก็ออกมาประกาศใชมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตอรัสเซ�ย
ในหลายๆ ดาน เพ�่อกดดันใหรัสเช�ยหยุดคุกคามประเทศยูเครน อาทิ
การตัดรัสเซ�ยออกจากระบบชำระเง�นหร�อทีเ่ ร�ยกวา SWIFT ซ�ง่ เปนระบบ
สือ่ สารหลักทีก่ ลุม เคร�อขายธนาคารหลายแหงทัว� โลกใชตดิ ตอเพ�อ่ ดำเนิน
ธุรกรรมทางการเง�นระหวางธนาคาร ทำใหรสั เซ�ยทำการคากับตางประเทศ
ไดยุงยากมากข�น้ อีกทัง� ยังตองเสียคาธรรมเนียมทีแ่ พงข�น้ ดวย มาตรการ
คว่ำบาตรทางการเง�นสวนบุคคลโดยมุงเปาไปยังผูที่เกี่ยวของกับรัฐบาล
รัสเช�ย ทำใหบุคคลนั�นไมสามารถเขาถึงทรัพยสินในตางประเทศได
ตลอดจนการคว่ำบาตรทางการคาระหวางประเทศ โดยลาสุดสหรัฐฯ
และกลุมประเทศยุโรปประกาศงดการนำเขาสินคาหลักจากรัสเซ�ย เชน
เช�้อเพลิง (น้ำมันและกาซธรรมชาติ) ซ�ง่ ตอมารัสเซ�ยเองก็ออกมาตรการ
ตอบโตดวยเชนกัน

นับตั้งแตเกิดความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน ไมเพียงแตจะ
สงผลตอแคสองประเทศนี้เทานั้น ผลจากการคว่ำบาตรยังสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไปทั่วโลกที่เห็นไดชัดเจนที่สุดคือ ราคาพลังงานและราคาสินคา
โภคภัณฑจำพวกอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น เพราะรัสเซียและยูเครนตางก็เปน
ผูผลิตและสงออกสินคาโภคภัณฑทส่ี ำคัญหลายประเภท โดยรัสเซียเปนแหลง
กาซธรรมชาติ ถานหิน และสินแรตา งๆ ถือเปนแหลงพลังงานสำคัญอยางยิง่
ของยุโรป ในขณะทีย่ เู ครนเปนประเทศทีม่ คี วามอุดมสมบูรณในสินคาเกษตร
และเปนผูส ง ออกรายตนๆ ของโลก ไดแก ขาวสาลี ขาวบารเลย และธัญพืช
ชนิดตางๆ เปนเสมือนอูข า วอูน ำ้ ของยุโรปและอีกหลายประเทศ ซึง่ เปนปจจัย
อับดับตนๆ ที่ทำใหราคาสินคาโภคภัณฑอยูในระดับสูง เมื่อราคาน้ำมันและ
พลังงานสูงขึ้นกระทบตอธุรกิจภาคการผลิตที่ตองแบกรับตนทุนที่มากขึ้น
ตามไปดวย จึงทำใหเกิดวิกฤต Supply Chain สงผลใหราคาของสินคาและ
บริการเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วซ้ำเติมกับภาวะเงินเฟอที่สูงอยูแลวจากวิกฤติ
โควิดใหยิ่งเรงสูงขึ้นไปอีก ทำใหเศรษฐกิจทั่วโลกตองเผชิญกับภาวะเงินเฟอ
ธนาคารกลางของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(Fed) ตองออกนโยบายการเงินทีเ่ ขมงวดขึน้ เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน
ปญหาเงินเฟอที่เกิดขึ้นนั้นก็ทำใหหลายประเทศตองประกาศปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยตามไปดวย ทัง้ หมดนีส้ ง ผลกระทบเปนวงกวางและเปนลูกโซตอ ระบบ
เศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งผลกระทบเหลานี้อาจทำใหเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
อยางรุนแรงและสงผลตอการลงทุนทั่วโลก
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ผลกระทบของความขัดแยงตอเศรษฐกิจในประเทศไทย
ประเทศไทยแมวาจะอยูหางไกลจากสถานการณความขัดแยงที่
เกิดขึ้น แตความยืดเยือ้ ดังกลาวก็สง ผลกระทบตอความเชือ่ มัน่ และการฟน ตัว
ของเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้
ผลกระทบตอราคาพลังงานและสินคาโภคภัณฑ ราคาน้ำมันและ
พลังงานเพิ่มสูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง หลายธุรกิจตองแบกรับภาระตนทุนของสินคา
และบริการที่ปรับตัวพุง สูงขึน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ชัดเจนก็คอื การขึน้ ราคาของสินคา
และบริการตามมาโดยเฉพาะในกลุม ของอาหารและเครือ่ งดืม่ สงผลใหอตั รา
เงินเฟอของไทยที่สูงขึ้นเกินกรอบเปาหมายเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอนหนา และหากสินคาปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ก็จะกระทบตอกำลังซื้อ
และการใชจายตอไป
ผลกระทบตอการนำเขาและขนสง จากการสงออกไปยังรัสเซีย
และยูเครนแมจะไมไดผลกระทบโดยตรง แตการนำเขาและสงออกของไทย
ตองเผชิญปญหาเรื่องตนทุนที่สูงขึ้นจากผลพวงของราคาน้ำมันและพลังงาน
ที่สูงขึ้น และปญหาการขาดแคลนสินคาที่ไมสามารถนำเขาหรือสงออกของ
ทั้งสองประเทศนี้ได สงผลใหราคาตนทุนทั้งวัตถุดิบ สินคาสำเร็จรูปและ
คาบริการตางๆ มีการปรับตัวขึ้นสูงอยางรวดเร็วตามภาวะของตลาด
ผลกระทบตอการทองเที่ยว ถือวาไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
ความขัดแยงทีเ่ กิดขึน้ โดยรายไดสว นใหญของไทยอยูท ก่ี ารทองเทีย่ วเปนหลักการ
ลดลงของนักทองเที่ยวรัสเซียซึ่งถือเปนตลาดสำคัญตอการทองเที่ยวไทย
คิดเปนสัดสวนทีส่ งู ถึง 7%-10% ของนักทองเทีย่ วทัง้ หมด และนอกจากนี้ยัง
อาจสงผลตอเนื่องไปถึงการลดลงของนักทองเที่ยวชาติอื่นๆ
ในยุโรปดวย เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ดังนั้นดานการทองเที่ยวจึงมี
โอกาสที่จะฟนตัวไดชากวาที่เคยคาดการณไว

ความขัดแยงระหวางรัสเซ�ยกับยูเครน และการลงทุน กบข.
อยางไรก็ตามความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน เปนเพียงปจจัย
หนึ่งที่เรงผลกระทบตอความผันผวนของการลงทุนในตลาด ซึ่งความเสี่ยง
ของราคาพลังงานสูงจากการสูรบของรัสเซีย-ยูเครนไดเพิ่มความไมแนนอน
และความทาทายในการดำเนินนโยบายการเงิน และนอกจากนี้ก็ยังมีอีก
หลายปจจัย เชน ความผันผวนจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ fed และ
มาตรการล็อกดาวนในหลายพื้นที่เพื่อควบคุมการแพรระบาดของโควิด-19
ในประเทศจีน เปนตน ทั้งหมดนี้ตางก็สงผลใหเกิดความผันผวนในตลาดเงิน
ตลาดทุน รวมไปถึงการลงทุนในสินทรัพยประเภทตางๆ ของ กบข. ดวยเชนกัน
สำหรับการลงทุน จากวัฏจักรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นและสภาพ
คลองในระบบที่จะทยอยลดลง การกระจายความเสี่ยงทำไดยากมากขึ้น
ทั้งตราสารทุนและตราสารหนีย้ งั คงมีความเสีย่ งสูญเสียมูลคา ทำใหการลงทุน
ในหุน ตองมีการคัดสรรและมีความยืดหยุน ระหวางภูมภิ าคและอุตสาหกรรม
อาทิ มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นตอการถือครองสินทรัพยในตลาดหุนไทยและ
ภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ อยูใ นชวงฟน ตัวตามหลังเศรษฐกิจอืน่ ๆ ของโลก รวมทัง้
หุนคุณคา (Value Stock) เชน กลุมการเงินและพลังงาน ซึ่งไดประโยชน
จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อยางไรก็ตาม การมองหาโอกาสในตราสารทุน
กลุมหุนเติบโต (Quality Growth) มีความเหมาะสมดวยเชนกัน

ในสวนของตราสารหนี้ จากที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐและยุโรปอยูในชวงขาขึ้น แตเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงในทิศทาง
ขาลงจากความไมแนนอนของความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน และ
ตลาดทยอยรับรูท า ทีเขมงวดของ Fed ทำใหมโี อกาสในการทำกำไรจากการ
ทำธุรกรรมตราสารอนุพันธและการถือครองพันธบัตรรัฐบาลโดยเฉพาะอายุ
ระยะยาว
นอกจากนี้การคงหรือเพิ่มการถือครองในสินคาโภคภัณฑรวมถึง
น้ำมันที่ยังคงเปนประโยชนตอการเผชิญสภาวะอัตราเงินเฟอในระดับสูง
แมรัฐบาลตางๆ ทั่วโลก นำโดยสหรัฐฯ ไดมีมาตรการปลอยน้ำมันสำรอง
จากคลังเพื่อชะลอการพุงขึ้นของราคาน้ำมันนั้น อาจเปนปจจัยกดดันราคา
น้ำมันเพียงชัว่ คราวเทานัน้ เนือ่ งจากตลาดน้ำมันในปจจุบนั ยังอยูใ นภาวะตึงตัว
สำหรับทองแดง และยังคงมีมมุ มองเชิงบวกจากอุปสงคความตองการทองแดง
ในจีนที่นาจะเพิ่มสูงขึ้น หลังรัฐบาลจีนดำเนินนโยบายทางการเงินการคลังที่
มีแนวโนมผอนคลายมากขึน้ เพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ ทามกลางการแพรระบาด
ของโควิดสายพันธโอไมครอนในหลายพืน้ ที่ ขณะทีร่ ะดับสินคาคงคลังทองแดง
ในจีนและในยุโรปปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง เปนปจจัยสนับสนุนราคา
ทองแดง ทัง้ นีใ้ นการจัดสรรการลงทุนในสินคาโภคภัณฑจะติดตามสถานการณ
ราคาอยางใกลชิดและจะพิจารณาเขาลงทุนในสินคาโภคภัณฑในราคา
ที่เหมาะสมตอไป
ขอแนะนำในการลงทุนสำหรับสมาชิก กบข. ผูท ร่ี บั ความเสีย่ ง
ไดสงู และยังเหลือระยะเวลาลงทุนอีกยาวนาน ในชวงทีต่ ลาดมีความผันผวน
มูลคาตอหนวยลงทุน (NAV/Unit) ปรับตัวขึ้นๆ ลงๆ ไดทุกวัน อาจใช
เปนโอกาสในการเขาซือ้ หรือออมเพิม่ เพือ่ สะสมหนวยลงทุน เมือ่ สถานการณ
ตางๆ คลี่คลาย มูลคาตอหนวยลงทุน (NAV/Unit) ก็มีโอกาสปรับ
เพิม่ ขึน้ ได สำหรับสมาชิกทีใ่ กลเกษียณและมีแผนจะรับเงินกอนออกจาก
กบข. ในปนี้ อาจพิจารณาเปลี่ยนแผนลงทุนไปอยูแผนที่มีความเสี่ยงต่ำ
เพือ่ ลดผลกระทบจากการปรับตัวลดลงของมูลคาตอหนวยลงทุน (NAV/
Unit) สำหรับสมาชิกทีใ่ กลเกษียณแลวแตยงั ไมมโี ครงการใชเงิน แนะนำ
ใหใชบริการออมตอและเลือกแผนลงทุนอยางเดิมตอไปกอนจนกวา
สถานการณตางๆ เริม่ คลีค่ ลาย หรือหากตองการขอมูลเพิม่ เติม สามารถ
นัดหมายศูนยใหคำปรึกษาทางการเงิน กบข. ไดงายๆ ผาน My GPF
Application เพียงเขาไปที่หนารวมเมนู แลวกดเลือกเมนู “นัดหมาย
ปรึกษา” จากนัน้ เลือกหัวขอทีต่ อ งการปรึกษาพรอมระบุชว งเวลาทีส่ ะดวก
ใหผูเชี่ยวชาญติดตอกลับ โดยไมมีคาใชจายใดๆ ...
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Wow

กาวขาม “ความกลัว”

ดวยความคิดแบบ

Growth Mindset
หากคุณตองพบเจอชวงเวลาที่แสนยากลำบากจากการทำงานจนเกิดเปนความกลัวในความผิดพลาด และเร�่มทอใจ

อยาปลอยใหความรูสึกนี้ฉุดรั�งความสำเร�จของคุณไว เพราะคอลัมน WOW มีแนวความคิดดีๆ ของการคิดแบบ Growth Mindset
ทีจ่ ะชวยทลายกรอบความกลัวแลวเปลีย่ นใหคณ
ุ เปนคุณในเวอรชน�ั ใหมทเ่ี ต็มไปดวยความกลาทีจ่ ะทำในสิง� ทีย่ ากลำบากใหสำเร�จมาฝาก…

ยิ�งเราเร�ยนรูจากความลมเหลวไดมากเทาไหร…
ก็ยิ�งช�้ใหเห็นวาเรามีแนวโนมจะประสบความสำเร�จมากข�้นเทานั�น
- Roy Bennett หลายครั้งที่การไดอานคำคมดีๆ สักบท ก็สามารถชวยสรางแรงบัลดาลใจและเพิ่มพลังบวกใหกับชีวิตได เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณรูสึก
ขาดความเชือ่ มัน่ และเกิดความกลัวในความผิดพลาด หรือคิดวาตัวเองไมสามารถทำสิง่ นัน้ สิง่ นีไ้ ดเพราะรูส กึ ยากเกินไป แสดงวาคุณกำลังมีความคิด
แบบยึดติด หรือที่เรียกวา Fixed Mindset ที่กำลังจำกัดการเรียนรูของตัวเองอยูนั่นเอง ซึ่งจริง ๆ แลว การมีความคิดแบบ Fixed Mindset
ก็ไมใชเรื่องผิด เพียงแตวาสิ่งนี้อาจเปนอุปสรรคขัดขวางการเติบโต และฉุดรั้งใหคุณหยุดอยูก บั ทีจ่ นทำใหเสียโอกาสทีจ่ ะพัฒนาตัวเองหรือคนพบ
ความสามารถพิเศษที่ซุกซอนอยูในตัวไปอยางนาเสียดาย ขณะเดียวกันการมีกรอบความคิดแบบเติบโต หรือ Growth Mindset โดยมองวาสิง่ ที่
ขาด คือสิ่งที่ตองตามหามาเติมเต็ม ไมวาจะตองเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากแคไหน ซึง่ คนทีม่ กี รอบความคิดเชนนี้ จะไมหยุดทีจ่ ะเดินไป
ขางหนาเพื่อเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ และสิ่งนี้เองที่นำทางใหพวกเขาเติบโต และกาวหนาสูความสำเร็จตอไป…
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“ไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่จะสำเร็จไดโดยไมมีการทดลองซ้ำไปซ้ำมา” ดังนั้นแลว หนึ่งในหัวใจหลักของการมี Growth Mindset
ก็คือการไมเกรงกลัวตออุปสรรค และกลาที่จะลองผิดลองถูกที่จะคนหาหนทางสูความสำเร็จดวยวิธีตาง ๆ และเมื่อสำเร็จแลวก็ยังคงไม
หยุดนิ่งทีจ่ ะตามหาผลลัพธทด่ี กี วาเดิมตอไป ซึง่ คงเปนเรือ่ งทีน่ า เสียดายมากหากคุณปลอยใหความกลัวทีจ่ ะลมเหลวมาฉุดรัง้ ความสำเร็จ
ที่อาจอยูไมไกล แตกลับไมสามารถกาวขามไปได!

3 ขั�นตอนการสราง Growth Mindset
1

รูและเขาใจวาพฤติกรรมไหนของคุณ
เปน Fixed หร�อ Growth Mindset
เพราะการที่รูและเขาใจวาพฤติกรรมไหนของคุณ
เปน Fixed Mindset หรือ Growth Mindset
จะชวยใหเรารูวาควรจะเปลี่ยนความคิดของคุณ
แบบไหนใหดีขึ้นและเติบโตกวาเดิมไดอีก

2

เลือกเปลี่ยนแปลงเพ�่อพัฒนาตัวเอง
จาก ‘ยึดติด’ ใหเปน ‘เติบโต’

โดยลองเลือกวา “เสียใจที่ทำไปแลวไมสำเร็จ”
กับ “เสียใจที่ยังไมเคยลองทำดูเลย” แบบไหนที่
คุณจะรูสึกเสียใจมากกวากัน? ลองตอบตัวเองดู
และอยากลัวที่จะลองผิดลองถูกเพื่อเรียนรู เพราะ
ตัวเราเองเทานั้นคือคนเลือกที่จะ “เติบโต” ดวย
การเดินไปตอ หรือเลือกที่จะ “ยึดติด” หรือ
หยุด! ซึ่งถาคุณเลือกแบบหลังก็เทากับวาคุณ
เลือกที่จะ ‘แพ’ ใหกับกรอบเดิมๆ

3

เปนตัวเองในเวอรชันที่ดีข�้นทุกๆ วัน
คอยพัฒนาตัวเองอยางไมหยุดยั้ง ถาคุณคิดวา
มันพัฒนาตอไมไดแลว ลองคิดวาสิ่งที่ตองทำคือ
ภารกิจในเกมดู เมื่อระดับการพัฒนาของคุณสูง
ขึ้น คาประสบการณที่ตองใชก็ยอมมากขึ้นตามไป
ดวยเชนกัน ไมมีอะไรจะแจวไปกวาการไดเปน
ตัวเองในเวอรชันที่ดีขึ้นกวาเดิมอีกแลวจริงไหม?

เอาละ! ไดเวลามาเปลี่ยนความกลัวใหเปนความกลา ดวยการคอย ๆ พัฒนาตัวเองกับสิ่งรอบๆ ตัว ใหคุณกลายเปน

คนใหมในเวอรชันที่ดีกวาเดิม แลวคุณจะรูว า ไมมพี รสวรรคใดจะเทียบเทาความพยายามของเราเอง และนีค่ อื พลังสุดวิเศษทีจ่ ะชวย
ผลักดันใหทุกคนสามารถกาวขามอุปสรรคและเติบโตไปสูเปาหมายความสำเร็จที่ตั้งใจไวได …

ทีม่ า: thegrowthmaster.com
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เร�่องทายเลม
โดย เมืองไทยประกันชีว�ต

ว�ธีปฏิบัติ

เพ�่อชวยคลายเคร�ยดในการทำงาน
ออกกำลังกาย

พักผอนหยอนใจ

ควรออกกำลังกายทุกวัน หรือสัปดาหละ
3 วัน อยางนอยวันละ 30 นาที

หามุมสงบสบายๆ นั่งพัก
ถานัง่ ทำงานทัง้ วันควรเดินยืดเสน
ยืดสายบาง หลังเลิกงานควรหา
กิจกรรมที่ชอบทำ

ใชคำพูดที่นาฟ�ง

จัดการอารมณอยางเหมาะสม

ชวยสรางบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

สรางสัมพันธภาพที่ดี

ตั้งสติหรือไตรตรองถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
คิดถึงผลดีและผลเสียที่จะตามมา

รูจักบร�หารเวลา

ยิ้มแยมแจมใสกับเพื่อนรวมงาน
เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ควรแบงเวลาอยางเหมาะสม
เชน ทำงานที่สำคัญหรือเรงดวนกอน
และทำงานอื่นภายหลังตามลำดับ

แสดงความคิดเห็นในทางที่สรางสรรค

สรางความเขมแข�งทางจ�ตใจ
ใหตนเอง

กลาบอกความตองการของตนเองตามสิทธิ
ที่ควรจะไดรับ และไมทำใหใครเดืือนรอน

รูจักเก็บออม

การมีเงินออมจะทำใหมีความรูสึกมั่นคง
ทางจิตใจ ควรฝกใหเปนนิสัย

ที่มา : กรมสุขภาพจ�ต กระทรวงสาธารณสุข

ใหกำลังใจและชื่นชมตนเอง
เมื่อทำอะไรสำเร็จ

รูจักแกปญหาอยางถูกว�ธี

หาสาเหตุที่ทำใหเกิดปญหาและแกไข
ที่ตนเหตุ ไมควรแกปญหาดวยอารมณ
หรืือขอรับคำปรึกษาทางโทรศัพทไดที่
สายดวนสุขภาพจิต 1323
ตลอด 24 ชั่วโมง

@GPFcommunity

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

www.gpf.or.th

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

