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Financial Literacy
ไม่มี... ไม่ ได้แล้ว

GPF Talk

หลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์กับ กบข.

EDITOR’S NOTE
เรียนท่านสมาชิก กบข.
ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณวิทัย รัตนากร
เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ
ได้นำ�คณะผู้บริหารและพนักงาน กบข. ร่วมบันทึกเทป
โทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหา
มงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ห ั ว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถฯในรัชกาลที่ 9 เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมน้อม
ถวายความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อ
พระองค์ทา่ น ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD
นอกจากนี้ กบข. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แถลงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในหุ้น
ยั่งยืนที่ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ส่งเสริมความรูเ้ พือ่ สร้างความมัน่ คงทางการเงินแก่สมาชิก
กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ และ คุณยิ่งยง นิลเสนา
รองเลขาธิการกลุม่ งานบริหารเงินกองทุน ในฐานะตัวแทน
กบข. ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Views form Thai
market participants” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
บริหารเงินกองทุนที่คำ�นึงถึงคุณค่าและความยั่งยืนใน
การลงทุน ภายใต้ความท้าทาย โอกาสและความเสี่ยงใน
ภาวะตลาดการลงทุนในปัจจุบันอีกด้วย ซึ่งทางทีมงาน
ได้รวบรวมภาพข่าวดังกล่าวไว้ในเล่มนี้ด้วยนะคะ
เสนอแนะได้ที่
โทรศัพท์: 0-2636-1000
Email: member@gpf.or.th
ต้องการรับข่าวสาร กบข. ผ่าน SMS
กรุณาแจ้งชือ่ ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
และ Email address ได้ที่ฝ่ายบริการ
ข้อมูลสมาชิก โทร. 1179

สำ�หรับ GPF Journal ฉบับนี้ยังคงสรรหาเรื่อง
ราวทีน่ า่ สนใจมานำ�เสนอเช่นเคยค่ะ คอลัมน์ Cover Story
นำ�เสนอเรื่อง “Financial Literacy ไม่มี... ไม่ได้แล้ว”
ที่จะทำ�ให้ท่านสมาชิกได้ทราบถึง ความสำ�คัญของการมี
ความรู้ทางการเงิน และสามารถนำ�ความรู้นั้นมาปฏิบัติ
จริง คอลัมน์ Must Read นำ�เอาบทความ “GPF Talk”
มานำ�เสนอ เพื่อให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่าจะเลือกแผน
ลงทุนอย่างไรให้เหมาะกับวัย ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
เพือ่ ให้ทา่ นสามารถบริหารเงินทีม่ อี ยูใ่ น กบข. ให้พอเพียง
สำ�หรับวัยเกษียณ คอลัมน์ WOW ประจำ�เดือนนี้ พาท่าน
สมาชิกไปทำ�ความรู้จัก “หลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์
กบข.” เพือ่ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ในการฝึกอาชีพทีส่ ามารถ
ทำ�ได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และเมื่อท่าน
สมาชิกอ่านเนื้อหาครบทุกคอลัมน์แล้ว อย่าลืมร่วมสนุก
ตอบคำ�ถามเพือ่ ชิงรางวัลกันนะคะ ฉบับนีล้ นุ้ รับสมุดโน้ต
GPF จำ�นวน 10 รางวัลค่ะ
หากท่านสมาชิกมีคำ�ถามข้อสงสัย หรือต้องการ
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ กบข. ได้ท่ี
Contact Center 1179 หรืออีเมล member@gpf.or.th
หรือทีก่ ล่องข้อความทางเฟซบุก๊ กองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ และเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและไม่พลาดการเข้าร่วมกิจกรรม และรับสิทธิ
ประโยชน์ จาก กบข. โปรดให้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
ชื่อบัญชีอีเมล (email account) และดาวน์โหลด GPF
Mobile App ไว้นะคะ ท่านจะได้รับทราบข้อมูลดีๆ ใน
เร็วๆ นี้ค่ะ
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
กองบรรณาธิการ
ทีมงาน

กองบรรณาธิการ
ปรีชฎา แพนสิงห์
รวิวรรณ ทิวาเจริญ
พีรทัศน์ ชัยอภินันทิมา
จุฬาลักษณ์ สหายฟ้า
สุเมธ จุลมีวงษ์
อโนมา ปัทมานนท์
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Activities
กบข. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
กบข. จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริม
การลงทุนในหุ้นยั่งยืน
กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “View from
Thai market participants”
คลินิกประกันภัย
เพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ ไขความจริง
“เบาหวาน” กับ 4 ความเชื่อผิดๆ
รู้ไว้สักนิดจะได้อุ่นใจ
Hot News

PAGE 3 ถาม ตอบ

สวัสดีคะ่ “Page 3 ถาม ตอบ ฉบับนีม้ สี มาชิกสอบถามเข้ามาหลายประเด็น
ด้วยกัน ซึ่ง กบข. เห็นว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกทุกท่านค่ะ

สมาชิกเกษียณอายุราชการสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข.ล่วงหน้าได้หรือไม่คะ?
ได้ค่ะ สามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนได้ล่วงหน้า 8 เดือน หรือเมื่อคำ�สั่งเกษียณมีผลบังคับ โดยสมาชิกจะต้อง
ดำ�เนินการติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการต้องไปติดต่อทำ�เรื่องขอรับเงินคืนได้ที่ไหนและใช้เอกสาร
อะไรบ้างคะ?
สมาชิกจะต้องติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด โดยใช้เอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำ�เนาคำ�สั่งประกาศเกษียณ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับรองสำ�เนาถูกต้อง
3. สำ�เนาหนังสือการสั่งจ่ายบำ�นาญ พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง (กรณีรับบำ�นาญ)
4. สำ�เนาสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง (กรณีสมาชิกเลือกโอนเงินเข้าบัญชี)

กรณีที่สมาชิกเลือกบริหารต่อกับ กบข. จะต้องมีเงินในการบริหารต่อกี่บาทครับ?
สมาชิกจะต้องมีเงินในบัญชีไม่ตํ่ากว่า 35,000 บาท ณ วันที่ยื่นคำ�ขอค่ะ

กบข. สามารถโอนเงินของสมาชิกทีพ
่ น้ สภาพ ให้บคุ คลอืน่ ได้หรือไม่คะ?
ไม่ได้ค่ะ ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 มาตรา 61 บัญญัติ
ว่า “สิทธิการรับเงินต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่อาจโอนแก่กันได้

สมาชิกที่ลาออกจากราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่มีการนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องให้หรือไม่?
นับเวลาราชการต่อเนื่องให้ค่ะ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการนับเวลาราชการคือกรมบัญชีกลางหรือ
คลังจังหวัดค่ะ
หวังว่าทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์จากคำ�ถาม สำ�หรับสมาชิกทีต่ อ้ งการสอบถามข้อมูล กบข.
สามารถส่งคำ�ถามมาได้ทางอีเมล pr@gpf.or.th โดยคำ�ถามทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมาลงใน
คอลัมน์ Page 3 ถาม-ตอบ จะได้รบั กระเป๋าผ้าทีร่ ะลึกจาก กบข. ค่ะ
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Financial Literacy ไม่มี... ไม่ได้แล้ว

ทำ�ไมต้องมี Financial Literacy

แม้จะไม่เคยเรียนบัญชี ไม่ได้ทำ�งานด้าน
การเงิน แต่ก็อาจจะเคยผ่านหู ผ่านตา คำ�ว่า
“Financial Literacy” กันมาบ้าง และเดาได้
ไม่ยากเลยว่า มันต้องเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ
แน่นอน เพราะมีคำ�ว่า Finance อยู่ด้วย
จริงๆ แล้ว คำ�ว่า Financial Literacy
ก็เป็น “ศัพท์ใหม่” สำ�หรับประเทศไทย และเริ่ม
ให้ความสำ�คัญกันอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง
เพราะฉะนั้นเราไม่รู้จักก็ไม่แปลก  
นอกจากนี้ ยังมีคำ�แปลเป็นไทยที่ใช้กัน
อยู่หลายคำ�  เช่น การอ่านออกเขียนได้ทางการ
เงิน ความฉลาดทางการเงิน ความรู้และทักษะ
ทางการเงิน (ซึ่งในบทความนี้ขอใช้คำ�ว่า “ความ
รู้ทางการเงิน” ที่น่าจะเป็นคำ�สั้นๆ ที่ได้ใจความ)
แต่ไม่ว่าจะแปลเป็นไทยว่าอะไร หรือ
ที่ผ่านมาเราจะรู้จักหรือไม่ ตอนนี้ Financial
Literacy เป็นสิ่งที่จำ�เป็นอย่างมากสำ�หรับการ
ใช้ชีวิต โดยเฉพาะในยุคนี้ เพราะฉะนั้น... ไม่มี
ไม่ได้แล้ว

นัน่ สินะ ทำ�ไมต้องมี Financial Literacy?
บางคนก็อยากจะมี Financial Literacy แต่แค่
ได้ยินชื่อก็มึนแล้ว เพราะคิดว่ามันน่าจะยุ่งและ
เข้าใจยาก หรืออาจจะคิดค้านอยู่ในใจว่า คนรุ่น
ปู่ย่าตายาย หรือแม้แต่รุ่นพ่อแม่เรายังไม่เห็น
ต้องมี
แต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว มีความซับ
ซ้อนมากขึ้น
เพราะลองคิดถึงในยุคหนึ่งเมื่อนานมา
แล้ว มีเงินก้อนหนึ่งไม่ต้องทำ�อะไรมาก แค่ฝาก
เงินกินดอกเบี้ยอย่างเดียวก็สบายแล้ว แต่ทุกวัน
นี้ จะลงทุนอะไรให้ได้ผลตอบแทนซัก 1-2% ก็
ต้องพยายามมากกว่าแค่การฝากเงินออมทรัพย์
หรือเมื่อก่อนถ้าจะกลัวมิจฉาชีพ ก็จะ
มาแบบเห็นหน้ากันชัดๆ อย่างโจรปล้น ขโมย
ขึ้นบ้าน ถ้าจะหนักสุด คือ แชร์ลูกโซ่ ซึ่งวันนี้
มิจฉาชีพเหล่านั้นก็ยังอยู่ แต่น่ากลัวมากขึ้น
เพราะมีอุบายแยบยลซ่อนกลมากขึ้น
หรือถ้ามีปัญหาการเงิน ก็อาจจะหยิบ
ยืมญาติพี่น้อง ขายทองที่สะสมไว้ แต่วันนี้คน
ไทยจำ�นวนไม่น้อย “เป็นหนี้ท่วมหัว” แก้ไม่ตก
จ่ายไม่จบกันสักที เพราะเงินกู้หาไม่ยาก
และปัญหาทางการเงินอื่นๆ อีกมากมาย
ในทุ ก วั น นี้ เ กิ ด ขึ้ น เพราะเราขาดความรู้ ท าง
การเงิน
เพราะฉะนั้นลองมาดู .... เหตุผลที่ทำ�ให้
ต้องมี Financial Literacy
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1.

เพราะโลกซับซ้อนขึ้นทุกวัน

เมือ่ ก่อนถ้าพูดถึงเรือ่ งเงินๆ ทองๆ ก็อาจจะมีแค่
การซื้อของอย่างไรให้คุ้มค่า หรือจะไปฝากเงินที่ไหน
ธนาคาร ก. อยู่หน้าปากซอย หรือธนาคาร ข. ที่ใกล้
ที่ทำ�งานดี แต่ทุกวันนี้โลกเราซับซ้อนมากขึ้น มีเรื่องที่
ต้องบริหารจัดการ ต้องตัดสินใจมากขึ้น ทั้งเรื่องการ
ออมที่เพียงแค่การฝากเงินกินดอกเบี้ยคงไม่พอ การ
ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจแบบไม่เสี่ยงเกินไป
การบริหารจัดการภาษีทำ�อย่างไรให้ประหยัดและถูก
ต้อง จะทำ�ประกันก็มีหลากหลายรูปแบบ  
การมี ค วามรู้ ท างการเงิ น จะทำ � ให้ ส ามารถ
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

2.

ชีวิตไม่ง่ายเหมือนในอดีต

เมื่อก่อนเก็บผักริมรั้วก็กินได้หลายมื้อ แต่
ทุกวันนี้ชีวิตเร่งรีบ ยิ่งทำ�งานประจำ�  ยิ่งจะหาเวลา
ไปปลูกผัก เลี้ยงไก่ เป็นอาหารในครัวเรือนชักเริ่มจะ
เป็นเรื่องในความฝันมากขึ้น
นอกจากนี้ รายได้ยังโตไม่ทันรายจ่าย เงิน
เดือนเพิ่มไม่ทันเงินเฟ้อ รายได้ทางเดียวน่าจะไม่พอ
ต้องมีอาชีพเสริม (ที่ไม่กระทบงานประจำ�) เพราะ
ชีวิตง่ายๆ ในฝันอาจจะทำ�ได้ยากมากขึ้น แถมผล
ตอบแทนที่เคยได้ง่ายๆ จากการฝากเงินก็ไม่มีแล้ว
ต้องออกแรงมากขึ้น มีความรู้มากขึ้น เพราะถ้ายังทำ�
แบบเดิม ความรูเ้ ท่าเดิมคงทำ�ให้ชวี ติ ยิง่ ยากมากขึน้ อีก

รู้ไว้จะได้ไม่โดนหลอก

เพราะยิ่งโลกพัฒนาไปมากเท่าไร มิจฉาชีพ
ก็พัฒนากลอุบายให้ทันสมัยตามไปด้วย ซึ่งบาง
ครั้งก็มาในรูปแบบการหลอกลวงเดิมๆ คือ ใช้ผล
ตอบแทนสูงๆ มายั่วใจให้เข้าไปลงทุน โดยอาจจะ
อ้างว่าเป็นเงินฝากแบบพิเศษ กองทุน ประกัน ที่
บอกความจริงไม่ครบ ทำ�ให้ดูดีเกินจริง ไปจนถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ที่ เราแทบจะไม่ เ คยได้ ยิ น
มาก่อน เช่น Cryptocurrency
แต่ถ้าเรามีความรู้ทางการเงิน เป็นเกราะ
ป้องกัน ก็จะทำ�ให้รอดพ้นจากมิจฉาชีพเหล่านั้นได้

4.

เตรียมพร้อมเพื่ออนาคตได้ดีขึ้น

เพราะชีวิตคือการวางแผน และหนึ่งในนั้น
คือ การวางแผนทางการเงินในด้านต่างๆ ซึ่งหาก
ไม่มีความรู้ทางการเงินอาจจะทำ�ให้เราวางแผนโดย
มองผลลัพธ์ที่สูงเกินจริง เช่น วางแผนการลงทุน
โดยคาดหวังผลตอบแทนสูงเกินจริง หรืออาจจะ
ประเมินความเป็นไปได้ตํ่าเกินจริง เช่น การเตรียม
เงินไว้น้อยเกินไปสำ�หรับวัยเกษียณ
นอกจากนี้ ยังรวมถึงการรับมือความเสี่ยง
ต่างๆ ในชีวิต เพราะถ้าเรารู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรรอ
อยู่ และจะรับมือกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร
โดยเฉพาะการเตรียมรับมือวัยเกษียณ ที่ครอบครัว
เล็กลง มีลูกแค่ 1-2 คน หรือไม่มีลูก ไปจนถึง
เกษียณโสด ทำ�อย่างไร วางแผนการเงินแบบไหน
ถึ ง จะทำ � ให้ เ กษี ย ณอย่ า งมี ค วามสุ ข และมี พ อกิ น
พอใช้ไม่เดือดร้อนใคร
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5.

รับมือกับปัญหาให้ถูกวิธี

แม้ จ ะเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ปั ญ หาทางการ
เงินที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างดีแล้ว แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่า
อนาคตจะเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นได้อีก แต่ถ้า
มี ค วามรู้ ท างการเงิ น เป็ น ภู มิ คุ้ ม กั น ก็ จ ะทำ � ให้
สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ  ได้อย่างถูกวิธี
ไม่สร้างปัญหาซับซ้อน ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ที่สุด คือ การสร้างหนี้ใหม่เพื่อชำ�ระหนี้เก่า
โดยเฉพาะการก่อหนี้นอกระบบเพื่อจ่ายหนี้ใน
ระบบ ที่ยิ่งทำ�ให้ปัญหาหนักขึ้น
เมื่อมีความรู้ทางการเงินจะทำ�ให้มั่นใจ
ในการแก้ปญั หาทางการเงินว่าจะไม่เดินไปผิดทาง  

6.

ส่งต่อความรู้ให้ลูกหลาน

เพราะขนาดในช่วงชีวิตของเรายังยาก
ขนาดนี้ แล้วรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะยากขนาดไหน
เพราะฉะนั้นจึงเป็น “หน้าที่” ของเราที่จะต้อง
ส่งต่อความรู้ทางการเงินที่ถูกต้องให้ลูกหลาน
เพื่ อ ให้ พ วกเขาสามารถรั บ มื อ กั บ อนาคตที่
ซับซ้อนมากขึ้นได้ และการส่งต่อที่ดีที่สุด คือ
การทำ�ให้เห็น การเป็นตัวอย่างที่ดี

7.

ช่วยยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

แม้วา่ การมีความรูท้ างการเงินจะเป็นเรือ่ ง
“ส่วนตัว” แต่เชื่อหรือไม่ว่าจริงๆ แล้ว นี่คือ
“ประโยชน์ส่วนรวม” เพราะถ้าเรามีความรู้
ประเทศจะได้ ป ระโยชน์ จ ากความรู้ ข องเรา
ด้วยเช่นกัน
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เพราะถ้ า เราและครอบครั ว สามารถ
บริหารจัดการเงินได้ดี มีเงินออม มีการลงทุน
ที่เหมาะสม เตรียมความพร้อมรับมือกับความ
เสี่ยงต่างๆ ในอนาคตได้ดี อย่างน้อยที่สุดก็จะ
ไม่เป็นภาระแก่ภาครัฐ ไม่มีปัญหาสังคม รัฐ
สามารถจัดสรรงบประมาณไปใช้ในการสร้าง
ความมั่งคั่งมั่นคงทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศได้มากขึ้น

ชีวิตจะดีถ้ามี Financial Literacy
แม้วา่ ชีวติ จะดีถา้ มี Financial Literacy
แต่ ไ ม่ อยากจะบอกให้ เ สี ย ใจเลยว่ า คนไทย
จำ�นวนมากยังขาดความรู้ทางการเงิน เพราะ
จากการสำ�รวจร่วมกับ องค์การเพื่อความร่วม
มือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของ
กลุ่มประเทศทั้งที่พัฒนาแล้วและกำ�ลังพัฒนา
รวมทั้งสิ้น 30 ประเทศเมื่อปี 2557 - 2558
ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับที่ 17 ด้วยคะแนน
12.8 จากคะแนนเต็ม 21 ซึ่งเป็นระดับที่ยังอยู่
ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย 13.2 และอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า
ฮ่องกงและประเทศเกาหลีใต้ที่อยู่ในอันดับที่ 5
และ 7
แต่ก็ยังมีความหวังว่า ถ้ามีการสำ�รวจ
อี ก ครั้ ง คะแนนของประเทศไทยจะดี ขึ้ น มาก
เพราะที่ผ่านมาหลายหน่วยงาน หลายองค์กร
รวมทั้ง กบข. ก็ทำ�งานกันหนักและต่อเนื่อง
ยาวนาน ที่จะทำ�ให้ คนไทยมีความรู้ทางการเงิน
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Financial Literacy ที่แท้คืออะไร
ถ้าอ้างอิงจาก Framework ของ OECD แล้ว การสร้าง Financial Literacy ไม่ได้มีแค่
“ความรู้ทางการเงิน” เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ
1. การสร้างทัศนคติทางการเงิน
2. ความรู้ทางการเงิน
3. พฤติกรรมทางการเงิน

โครงสร้างการวัดทักษะทางการเงินและคำ�ถามในแบบสอบถาม

ขณะที่ สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ เขียนไว้ในบทความเรื่อง “ความรู้เรื่องทางการ
เงิน” ระบุว่า ความรู้เรื่องทางการเงิน หมายถึง “ชุดทักษะและความรู้ที่ช่วยให้ปัจเจกสามารถจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของตัวเองทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีข้อมูลครบถ้วน... ตั้งแต่เรื่อง
การหารายได้ การออม การลงทุน การจัดทำ�งบประมาณรายรับรายจ่าย การจัดการหนี้ และการ
วางแผนทางการเงิน”
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เป็นไปในทิศทางเดียวกับ จักรพงษ์ เมษพันธุ์
The Money Coach ที่เขียนไว้ในเรื่อง “ความ
ฉลาดทางการเงินสร้างได้อย่างไร” ที่สรุปไว้ว่า
“ความฉลาดทางการเงิน คือ ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาทางการเงินของตัวเอง” เช่น

แต่ถ้าจะให้ถูกใจ สฤณี บอกว่า จะเป็นนิยาม
ที่ OECD ใช้กับแบบข้อสอบ PISA (Programme for
International Student Assessment) โดย PISA
นิยามให้ความรู้เรื่องทางการเงินว่า หมายถึง “ความ
รู้ แ ละความเข้ า ใจแนวความคิ ด ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น
ความเสี่ยงทางการเงิน รวมถึงทักษะ แรงจูงใจ และ
ความเชื่อมั่นที่จะใช้ความรู้และความเข้าใจเหล่านี้
ในการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ในหลากหลายบริบท
ทางการเงิน เพื่อปรับปรุงความอยู่ดีมีสุขทางการเงิน
ของปัจเจกและสังคม และช่วยให้สามารถมีส่วนร่วม
ในชีวิตทางเศรษฐกิจ”
พร้อมกันนี้ สฤณี ยังบอกอีกว่า ความสำ�เร็จ
ในการให้ ค วามรู้ ท างการเงิ น จะต้ อ งแปลงความรู้
ทางการเงินให้เป็น “ความสามารถทางการเงิน”
(financial capabilities)
“เพราะถ้ามีความรู้แต่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เป็น
เหมือนบอกคนว่าอ่านหนังสือออกแต่พอยื่นหนังสือ
ให้อ่านไม่ได้ ย่อมแปลว่าไม่รู้เรื่อง – ถ้าใครบอกว่ารู้
เรื่องทางการเงินแล้ว แต่ยังไม่จัดการกับรายรับราย
จ่าย ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเท่าไร ไม่พยายามออม
เงิน ฯลฯ ก็แปลว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องทางการเงินเท่าไร”
สฤณี ระบุ

คนเคยมีรายได้น้อย แล้วเพิ่มพูนศักยภาพตัว
เอง จนมีรายได้เพิ่มได้
คนเคยมีหนี้ อดทนกัดฟัน ควบคุมค่าใช้จ่าย
หารายได้เสริม จนค่อยๆ ปลดหนี้ได้
คนไม่เคยเก็บออมเงินได้ เริ่มเก็บออมเงิน ใช้
วิธีเก็บออมแบบอัตโนมัติ เริ่มจัดการเงินได้
ไม่รั่วไหล
คนที่เคยขาดทุนจากการลงทุน หันมาศึกษา
พืน้ ฐานการลงทุน ศึกษาหุน้ แต่ละบริษทั อย่าง
จริงจัง เริ่มลงทุนเป็น ลงทุนแล้วนอนหลับ
ฝันดี
“ความฉลาดทางการเงินของคนเรา จะ
พัฒนาไปได้ดีและเร็ว เมื่อเราพยายามที่จะเรียน
รู้แก้ไขปัญหาที่พบด้วยตัวเอง รู้สึกทนไม่ได้ ชีวิต
ไม่เป็นเหมือนที่อยากเป็น ไม่นิ่งดูดาย และไม่รอ
คอยความช่วยเหลือ” จักรพงษ์ ระบุ
เพราะฉะนั้น “ความรู้ทางการเงิน” จึง
ไม่ใช่แค่รู้ แต่ตอ้ งลงมือทำ� และทำ�ให้ชวี ติ ดีขน้ึ ด้วย
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MUST READ

GPF Talk

ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม ตลาดการเงินมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ประเด็น
สำ�คัญเกิดจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงเรื่องมุมมองการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ
เมื่ อ ตลาดการเงิ น เปลี่ ย นแปลงย่ อ มทำ � ให้
มูลค่าต่อหน่วยลงทุนของ กบข. เปลี่ยนแปลงด้วย
สมาชิกจึงอาจมีค�ำ ถามว่าในช่วงเวลานี้ ควรปรับเปลีย่ น
แผนการลงทุนอย่างไร หรือ ใช้บริการใด ของ กบข. บ้าง
กบข. จึงได้จัดทำ�วีดิทัศน์ GPF Talk ขึ้นมา 3
ตอน เพือ่ แนะนำ�สมาชิกในช่วงวัยทีต่ า่ งกัน ให้พจิ ารณา
เลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
และเป้าหมายการเงินของสมาชิก และได้จัดทำ�
บทความพิเศษในชื่อเดียวกัน ได้แก่ “ใกล้เกษียณ
ตลาดการเงินผันผวน ทำ�อย่างไรดี? (คุณสมลักษณ์
เอื้อศักดิ์สุภา)” “อายุน้อย ชอบเสี่ยง ตลาดการ
เงินผันผวน ทำ�อย่างไรดี? (คุณสิทธิธนโชติ ตรงดี)”
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“วัยสร้างครอบครัว ตลาดการเงินผันผวน อยากมัง่ คัง่
แต่กลัวไม่มั่นคง ทำ�อย่างไรดี? (นายแพทย์พันธพงศ์
ตาเรืองศรี และแพทย์หญิงประกายวรรณ ตาเรืองศรี)”
และตอนพิเศษ “เป็นสมาชิก กบข. บริหารเงิน
อย่างไรดี? (พันเอกวันชนะ สวัสดี - ผู้พันเบิร์ด)”
คอลัมน์ Must Read จึงได้นำ�บทความทั้ง
4 เรื่องมาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้อ่านไป
พร้อมๆ กันนะคะ และอยากแนะนำ�ให้ท่านคลิกชม
วีดิทัศน์ด้วยการสแกน QR Code ที่ท้ายบทความ
ท่านจะได้รับอรรถรสมากขึ้นค่ะ พบกันใหม่ในฉบับ
เดือนกันยายนนะคะ
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wow

หลักสูตรฝึกอาชีพออนไลน์
กับ กบข.

โครงการฝึกอบรมอาชีพของ กบข.
ได้รับความสนใจจากสมาชิกอย่างมาก ตั้งแต่
เปิดโครงการในปี 2554 จนปัจจุบันนับเวลา
ได้ 7 ปีแล้ว มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการดัง
กล่าวกว่า 10,000 คน สมาชิกส่วนใหญ่ที่
เข้าร่วมโครงการให้ความเห็นว่าหลักสูตรที่
นำ�มาสอนนั้นเรียนรู้ได้ง่าย ทำ�ได้จริงในเวลา
อันรวดเร็ว ช่วยให้สมาชิกสามารถทำ�อาหาร
เครื่องดื่ม ข้าวของเครื่องใช้หลายรายการไว้
ใช้เองในครัวเรือน ทำ�ให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
ลง บางท่านยังนำ�ไปประกอบอาชีพเสริมนอก
เวลาราชการ และอีกหลายท่านยังสะสมความ
รู้เตรียมไว้สำ�หรับทำ�อาชีพรองรับวัยเกษียณ
เนื่องจากสมาชิก กบข. มีจำ�นวนกว่า
ล้านคน การจะจัดโครงการให้ครบทุกจังหวัด
เพื่อรองรับสมาชิกทุกคนนั้นย่อมเป็นไปได้ยาก
ทาง กบข. จึงได้หาช่องทางเพิม่ เติมเพือ่ ให้สมาชิก
ทุกท่านได้มโี อกาสเรียนรูก้ นั ได้งา่ ยๆ ผ่านหลักสูตร
“ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์” โดยเปิดประเดิม
หลักสูตรแรก “สุดยอดนํ้ายำ� ทำ�อะไรก็อร่อย”
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3 ขั้นตอนเรียนหลักสูตร “ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์”

1

สมาชิกคลิกไปที่ www.gpf.or.th เลือกเมนู “สวัสดิการ”
คลิกเมนูย่อย “เพิ่มรายได้” ก่อนเข้าไปที่ “โครงการ กบข.
ฝึกอบรมอาชีพออนไลน์”

2
3

คลิกอ่าน “คู่มือสุดยอดนํ้ายำ� ทำ�อะไรก็อร่อย” เพื่อจะได้
ทราบส่วนผสมและวิธีทำ�นํ้ายําสำ�หรับอาหารสูตรต่างๆ ได้แก่
นํ้ายำ�พื้นฐาน ยำ�ผลไม้รวมกุ้งกรอบ ยำ�ถั่วพู + ไข่ต้มยางมะตูม
และพล่ากุ้ง แต่ละเมนูยังบอกให้ท่านทราบถึงสูตรการคำ�นวณ
ต้นทุนและกำ�ไร พร้อมจำ�นวนแคลอรี่ เพื่อให้ท่านพร้อมสำ�หรับ
การทำ�ขาย หรือทำ�กินเองได้แบบมีสุขภาพดีเลยทีเดียว

เปิดดูวีดิโอ เมื่อท่านเข้าใจวิธีปรุงอาหารคร่าวๆ แล้ว และได้เตรียมเครื่องปรุงไว้พร้อม คราวนี้ก็ถึงเวลาเปิด
วีดิโอชมการสาธิตวิธีปรุงพร้อมกับการลงมือทำ�เลยนะคะ งานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา เพราะ กบข.
ได้เชิญ เชฟโอ๊ต - หัสนัย สุขวิวัฒน์ศริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนทำ�อาหารเมนูไทยและต่างประเทศ
ทั้งในแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่มีผู้ติดตาม
เพจสอนทำ�อาหารกว่า 8 ล้านคน เชฟโอ๊ต
มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร
เป็นเชฟครัว เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสิน
รายการแข่งขันทำ�อาหารหลายรายการ
มาทำ�หน้าที่สอนให้กับทุกท่าน รับรองว่า
ทำ�ได้ง่ายและอร่อยจริง หากท่านติดขัด
หรือมีข้อสงสัยใด สามารถส่งคำ�ถามมาทาง
e-mail: member@gpf.or.th แล้วเชฟ
โอ๊ตจะตอบกลับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละครั้งค่ะ

หวังว่าทุกท่านคงสนุกกับการทำ�นํ้ายาและการปรุงอาหารเมนูที่ กบข. คัดเลือกมานำ�เสนอ โปรดติดตาม
หลักสูตรต่อๆ ไปนะคะ รับรองว่าต้องถูกใจท่านแน่นอนค่ะ  แล้วพบกันใหม่นะคะ
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กบข. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) นำ�คณะผู้บริหาร
และพนักงาน         กบข.       ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล           เนือ่ งในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 และวันมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9  12 สิงหาคม 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมน้อมถวายความจงรักภักดี และสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพระองค์ทา่ น ณ สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 MCOT HD
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“กบข. จับมือตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืน”
นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการ (กบข.) และ นายภากร
ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนใน
หุ้นยั่งยืนที่ดำ�เนินธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่สมาชิก กบข. กว่าล้านคนทั่วประเทศ โดยมี
เป้าหมายให้สมาชิกมีเงินออมยามเกษียณที่เพียงพอ เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2561

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Views form Thai market participants”
นายยิ่งยง นิลเสนา รองเลขาธิการกลุ่มงานบริหารเงินกองทุน ในฐานะตัวแทนกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญ
ข้าราชการ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Views form Thai market participants” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหาร
เงินกองทุนที่คำ�นึงถึงคุณค่าและความยั่งยืนในการลงทุน ภายใต้ความท้าทาย โอกาสและความเสี่ยงในภาวะ
ตลาดการลงทุนในปัจจุบัน การเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Roundable Discussion 2018 “Driving
business value & sustainability through active investors” จัดขึ้นที่โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
GPF JOURNAL

24

คลินิก
ประกันภัย
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HOT NEWS

กรุงเทพธุรกิจ

14 กรกฎาคม 2561 หน้า 6 (บน)
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ไทยโพสต์
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16 กรกฎาคม 2561 หน้า 7 (ล่างขวา)
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QUESTION

ร่วมสนุกตอบคำ�ถาม

“หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพออนไลน์
หลักสูตรแรกคือหลักสูตรอะไร?”

ส่งคำ�ตอบมาที่
E-mail : pr@gpf.or.th
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล
กิจกรรมตอบคำ�ถามวารสาร กบข. ฉบับเดือน ก.ค.
ได้รับหมวก 30 รางวัล ได้แก่
ชื่อ/อีเมล
1. วิชชาเยนทร์ เวชอนันต์ฐชัย
2. น้องใหม่ ส่งเสริมรัตน์
3. อากร พุทธรักษา
4. Anon Sumangkay
5. เนศน์ พันธ์ขาว
6. โกสุมภ์ ทองยอดปราสาท
7. อัญชลี ปฐมนันทกุล
8. Panudol Chaikheaw
9. นิโลบล พีระตานนท์
10. อรพรรณ สิงห์อุต
11. Onanong Phairo
12. nikom padon
13. สุภาพรรณ บุญสืบชาติ
14. ธัญญาภรณ์ นาคประเสริฐ
15. Jintana Wairangkool

16. ฐิติมา ศรีงาม
17. กุลรพัฒน์ กานต์ยิ่งเจริญ
18. สิรภัทร วิริยะวงศานุกูล
19. ณพล กาญจนศรี
20. พรเทพ ประพฤติประยูร
21. Thanaphat Diewvilai
22. ธีรพล เดโชเกียรติถวัลย์
23. อุดร พุ่มพวง
24. ทัศนีย์ ศรีหาบุตร
25. วีระ สังข์นาค
26. สุริยะ สมบูรณ์
27. นงเยาว์ อาจอาสา
28. ชวลิต อยู่สุข
29. บัวไร ภูสีนาค
30. ลัดดาวัลย์ เผือกผ่อง

ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
ทีมงานจะจับสลากรายชื่อผู้โชคดี
เพื่อรับสมุดโน้ตเป็นที่ระลึก
จำ�นวน 10 รางวัล
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวารสาร
กบข. ฉบับเดือนกันยายน
(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)
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