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ผูแทนสมาชิก กับบทบาทที่สำคัญ

เคล�ยรทุกขอสงสัยกับ 10 คำถาม
ยอดฮิตของสมาชิกชวง Q1/64

Work From Home อยางไร
คาใชจายไมบานปลาย

มุมมองการลงทุนผานสายตา กบข.
(Outlook Q2/64)
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Deal 4 You

กักตัวอยูบานไมนาเบื่อ
หากมี “Viu Premium” ดูฟร� 15 วัน
538 ผูแทนสมาชิก
กับบทบาทที่สำคัญ

คุยกับกองบรรณาธิการ
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Work From Home อยางไร
คาใชจายไมบานปลาย

ลงทุนลงทุน

มุมมองการลงทุนผานสายตา กบข.
(Outlook Q2/64)

Wow

สุดยอดวัคซีนปองกันภัย
หางไกลจาก COVID-19

เร�่องทายเลม
Read from Home
เปล�่ยน “หนังส�อ” ใหเปนแรงบันดาลใจ
(ในวันที่อยูบาน)

เดือนพฤษภาคมเหมือนเชนเคยทุกป ที่ กบข. ตองจัด
ประชุมใหญผูแทนสมาชิก เพื่อเผยแพรรายงานประจำป 2563
ผลการดำเนินงานในปที่ผานมา และแนวทางการดำเนินงานของป
64 ใหกับผูแทนสมาชิกไดรับทราบ ซึ่งสามารถอานรายละเอียด
บทบาทหนาที่ของผูแทนสมาชิก และรายชื่อหนวยงานที่มีผูแทน
สมาชิกไดที่คอลัมนเรื่องจากปก
สถานการณการแพรระบาดไวรัส COVID-19 ยังมีความ
รุนแรง ทางทีมบรรณาธิการมีความรูสึกหวงใยทานผูอานวารสาร
กบข. ทุกทาน ซึ่งเพียงแคใสหนากากอนามัยตลอดเวลาในที่ชุมชน
หรือออกจากบาน หมั่นลางมือบอยๆ รักษาระยะหาง 1-2 เมตร
ก็จะชวยปองกันการติดเชื้อไวรัสได สามารถอานสุดยอดวัคซีน
ปองกันภัย หางไกลจาก COVID-19 ไดจากคอลัมน Wow
กองบรรณาธิการวารสาร กบข. เปดพืน้ ทีใ่ หทา นผูอ า นมา
แชรเลาประสบการณเรื่องราวการวางแผนการออม การลงทุน
เพื่อวัยเกษียณที่มั่นคง หากทานใดสนใจสามารถสงบทความมาไดที่
อีเมล gpfmember@gmail.com สำหรับบทความใดไดรบั คัดเลือก
ใหลงวารสาร ทาง กบข. จะสงของที่ระลึกไปใหดวย
กองบรรณาธิการ

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

พ�รทัศน ชัยอภินันทิมา
ว�รญา พ�สุทธิ์พ�บูลวงศ
ชนษ�ชนก อยูชมวงษ�
สุนทร�ยา ชางดำ
ชาญว�ทย ลัภโต
ปรัชญาภรณ มกุลพานิช
กัญญา ศิร�วราดร
ศุทธว�ร มงคลสินธุ
ประภาวรรณ ทองไข
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เคลียรทุกขอสงสัยกับ

ของสมาช�กชวง Q1/64
ผานพนไปอีก 1 ไตรมาส แลวตั�งแตชวงเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม 2564 พบวาสมาช�กมีขอสอบถาม
กันเขามายัง กบข. ซ�่งสมาช�กหลาย ๆ ทานก็อาจที่ตองการทราบคำตอบ ผานคอลัมน GPF EXPERIENCE ฉบับนี้
จ�งขอรวบรวมคำถามในเร�่องตางๆ กับ 10 คำถามยอดฮิต มาใหอานกันเลย

1

มีว�ธีการขอรับเง�นคืนทำอยางไร เมื่อไรจะ
ไดรับเง�นคืนจาก กบข. และ กบข. จะจาย
เง�นคืนภายในเมื่อไหร ?

วิธีการทำเรื่องขอรับเงินคืนจาก กบข. สมาชิกตองติดตอ
กับหนวยงานตนสังกัดเพื่อทำเรื่องขอรับเงินคืน ซึ่งหากสมาชิกมีสิทธิ
รับบำเหน็จบำนาญ สามารถดำเนินการผานระบบ e-ﬁling ดวยตนเอง
หรือใหเจาหนาที่หนวยงานทำผานระบบ e-pension ซึ่งเปนระบบ
ของกรมบัญชีกลางไดเลย ซึง่ กรณีนไ้ี มตอ งสงเอกสารมายัง กบข. หรือ
จะเลือกทำเปนเอกสารการขอรับเงินคืนก็สามารถดำเนินการได โดย
เอกสารในการขอรับจะแบงเปนดังนี้
กรณีมีสิทธิรับบำนาญจากภาครัฐ จะตองใชเอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งลาออก/ประกาศเกษียณ พรอมเจาหนาที่
หนวยงานรับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาหนังสือการสั่งจายบำนาญ พรอมรับรองสำเนา
ถูกตอง (กรณีรับบำนาญ)
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีเลือกโอนเงินเขาบัญชี)
กรณีมีสิทธิรับบำเหน็จ หร�อไมมีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ
จะตองใชเอกสารดังนี้
1. แบบ กบข. รง 008/1/2555
2. สำเนาคำสั่งลาออก พรอมเจาหนาที่หนวยงานรับรองสำเนา
ถูกตอง
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(กรณีเลือกโอนเงินเขาบัญชี)

เมื่อ กบข. ไดรับขอมูลหรือเอกสารที่หนวยงานไดดำเนิน
การจัดสงใหแลว หากขอมูลหรือเอกสารถูกตองครบถวนก็จะดำเนิน
การจายเงินคืนใหแกสมาชิกภายใน 7 วันทำการ
หลังจากทีท่ ำการจายเงินคืนสมาชิกแลว กบข. จะสงหนังสือ
แจงการจายเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย 50 ทวิ (ถามี)
และใบแจงยอดเงินสมาชิกพนสภาพสงไปใหสมาชิกตามที่อยูที่แจงไว
ในขอมูลการขอรับเงินคืน สำหรับสมาชิกที่มีการแจงเบอรโทรศัพท
มือถือ กบข. จะจัดสงขอความ (SMS) แจงการจายเงินคืนใหทราบดวย
เชนกัน
กรณีที่ติดตามการดำเนินการจายเงินคืน สมาชิกสามารถ
ตรวจสอบไดผานแอป กบข. ที่เมนู “บัญชีของฉัน” เลือก “ประวัติ
การรับเงินคืน” หรือ เมนู “คุยกับบอท” เลือก “การขอรับเงิน” และ
เลือก “ติดตามสถานะขอรับเงินคืน”
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ติดตามการจัดสงใบแจงยอดเง�น
และขอรับใบแจงยอดฉบับ
ทดแทนดำเนินการอยางไร ?

กบข. ไดดำเนินการจัดสงใบแจงยอดเงินใหแกสมาชิกตัง้ แต
วันที่ 21 มกราคม 2564 ผานทางอีเมลสำหรับสมาชิกทีเ่ ลือกลงทะเบียน
รับใบแจงยอดเงิน และจัดสงทางไปรษณียใหแกหนวยงานตนสังกัด
ของสมาชิก สำหรับสมาชิกที่ทำเอกสารสูญหายหรือตองการขอรับ
ใบแจงยอดเงินฉบับทดแทนสามารถดาวนโหลดใบแจงยอดเงิน ไดผา น
3 ชองทางคือ 1. My GPF Application 2. My GPF Website
3. Line@GPF Community
ทั้งนี้ การเปดใบแจงยอดเงินจะตองใสรหัสผานซึ่งเปน
วันเดือนปเกิดของสมาชิกตามรูปแบบ วัน 2 หลัก เดือน 2 หลัก
ป 4 หลัก (ddmm25yy) เชน วันเกิดคือ 5 มกราคม 2528 ใส
“05012528”
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ว�ธีการออมเพ��ม หร�อตองการเปลี่ยน
เปอรเซ�น หร�อยกเลิกการออมเพ��มทำ
อยางไร ทำไดตลอดหร�อไม
จะดำเนินการใหเมื่อไหร
และจะเร�่มใหออมเพ��ม
มากกวา 12% ไดเมื่อไหร ?

สมาชิกสามารถแจงออมเพิม่ เปลีย่ นเปอรเซ็น หรือยกเลิก
การออมเพิม่ ไดตลอด ไมจำกัดจำนวนครัง้ ทัง้ นี้ การดำเนินการจะขึน้
กับดุลพินจิ ของเจาหนาทีห่ นวยงานในการเปลีย่ นแปลงใหกับสมาชิก ซึ่ง
สามารถดำเนินการแจงออมเพิ่มไดผานชองทางดังนี้
1 กรอก "แบบแสดงความประสงคกำหนดหรือเปลีย่ นแปลงอัตรา
เงินสะสมสวนเพิ่ม" (แบบ กบข. อพ 001/2563) แลวจัดสง
แบบแจงความประสงคฯ และสงเจาหนาที่การเงินหนวยงาน
ตนสังกัดของทาน เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน โดยไมตองจัดสง
เอกสารมาที่ กบข. (ซึง่ เปนวิธที เ่ี ร็วทีส่ ดุ )
2
ผานบริการ My GPF Application
เลือกเมนู "ออมเพิ่ม"
3

ผานบริการ My GPF Website
เลือกเมนู "ออมเพิ่ม"

ผานบริการ Line GPF Community
เลือกเมนู “ออมเพิม่ ” ที่ Line : @gpfcommunity
อนึง่ ชองทาง Line จะไมสามารถดำเนินการยกเลิก
ออมเพิม่ ไดจะตองดำเนินการไดเฉพาะชองทาง
1–3 เทานัน้
การแจงออมเพิม่ ผานบริการ My GPF Website My GPF
Application และ Line GPF Community กบข. จะสงขอมูลไปยัง
หนวยงานตนสังกัดในเดือนถัดไปเพือ่ ใหเจาหนาทีห่ นวยงานดำเนินการ
ตามความประสงคของสมาชิกตอไป โดยระยะเวลาดำเนินการอาจใช
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหรือมากกวานี้ ขึ้นอยูกับเจาหนาที่หนวย
งานในการดำเนินการหักเงินเขา กบข.
สำหรับการแกไขกฎหมายใหสามารถออมเพิ่มไดมากกวา
12% นั้น เรื่องดังกลาวอยูในขั้นตอนการเสนอขอแกไขกฎหมาย ซึ่ง
อาจตองใชเวลาสักระยะ อยางไรก็ตาม หากมีความคืบหนาอยางไร
จะประชาสัมพันธใหทราบตอไป
4
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ตองการตรวจสอบยอดเง�น
ของตนเอง ทำอยางไร ?

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงิน ณ ปจจุบันไดตาม
ชองทางดังนี้
1 ผานบริการ My GPF Application เลือกเมนู “บัญชีของฉัน”
หรือผานเมนู “คุยกับบอท” เลือก “ตรวจสอบยอดเงิน”
2 ผานบริการ MY GPF Website เลือกเมนู “บัญชีของฉัน” เขา
My GPF Website
3 ผานบริการ Line GPF Community เมนู “ดูยอดเงินปจจุบนั ”
ที่ Line : @gpfcommunity

สำหรับการเขาใชงานระบบ My GPF Website หรือ My
GPF Application รหัสผูใ ชคอื หมายเลขสมาชิก กบข. เปนเลขเดียว
"ลงทะเบียนใหม หรือ ลืมรหัสผาน"
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ว�ธีการเปลี่ยนแผนการลงทุน
ทำอยางไร ทำไดตลอดหร�อไม
จะดำเนินการใหเมื่อไหร ?

สมาชิกสามารถแจงเปลี่ยนการลงทุนได 12 ครั้งตอป
ผานชองทางดังนี้
1

ผานบริการ My GPF Application
เมนู "เลือกแผนการลงทุน"

2

ผานบริการ My GPF Website
เมนู “เลือกแผนการลงทุน”

3

Line@GPF Community
เมนู "เลือกแผนการลงทุน " ที่ Line: @gpfcommunity

4 กรอก "แบบแสดงความประสงคเลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผน
การลงทุน" พรอมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ
(รับรองสำเนาถูกตอง) มาที่ กบข. ตู ปณ.12 ปณ.สาทร
กรุ ง เทพฯ 10341
กบข. จะเปลีย่ นแผนการลงทุนใหสมาชิกในวันทำการ หาก
ไดรบั ขอมูลถูกตองครบถวนภายในเวลา 15:30 น. และหากไดรบั ขอมูล
หลังจากเวลา 15.30 น. แผนการลงทุนจะถูกเปลีย่ นในวันทำการถัดไป
และสมาชิกจะสามารถเขาไปตรวจสอบการเปลีย่ นแผนไดในอีก 2 วัน
ทำการถัดไป
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ขอทราบสิทธิประโยชนที่จะไดรับ
กรณีที่ลาออกจากราชการ เกษ�ยณ
โอนยาย ไลออก ปลดออก
เสียช�ว�ต ไดรับสิทธิอะไรบาง?
สิทธิประโยชนการรับเงินสำหรับสมาชิก กบข. มีดงั นี้

1. กรณีโอนยาย ไลออก เสียชีวิต ลาออกหรือปลดออกโดยที่ไมมี
สิทธิรับบำเหน็จบำนาญ สมาชิกจะไมมีสิทธิไดรับบำเหน็จ
บำนาญจากภาครัฐ และจะไดรบั เงินสะสม เงินออมเพิม่ (ถามี)
เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาวจาก กบข.
2. กรณีปลดออก ลาออก หรือเกษียณ มีสทิ ธิและเลือกรับบำเหน็จ
สมาชิกมีสิทธิไดรับบำเหน็จจากภาครัฐ จะไดรับเงินสะสม
เงินออมเพิม่ (ถามี) เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินดังกลาว
จาก กบข.
3. กรณีปลดออก ลาออก หรือเกษียณ มีสทิ ธิและเลือกรับบำนาญ
สมาชิกมีสิทธิไดรับบำนาญจากภาครัฐ จะไดรับเงินสะสม เงิน
ออมเพิม่ (ถามี) เงินสมทบ เงินชดเชย เงินประเดิม (ถามี) และผล
ประโยชนตอบแทนของเงินดังกลาวจาก กบข.
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กรณีกลับเขารับราชการจะสามารถ
นับอายุราชการตอไดหร�อไม และ
ในสวนของ กบข. จะเปนอยางไร ?

สมาชิก กบข. ทีล่ าออกจากราชการและกลับเขารับราชการ
ใหม สามารถนับอายุราชการตอเนือ่ งได โดยสมาชิกจะตองนำ ก.พ. 7
หรือสำเนาสมุดประวัติ ของหนวยงานเดิมมาเก็บไวที่หนวยงานใหม
ในสวนของ กบข. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการจะถือวา
สิ้นสุดการเปนสมาชิก และหากมาบรรจุรับราชการใหมจะเริ่มเปน
สมาชิก กบข. ใหม ดังนั้น เมื่อสมาชิกไดรับการบรรจุรับราชการใหม
สมาชิกจะตองกรอกแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการใหมภายใน
30 วัน นับแตวันที่กลับเขารับราชการใหม โดยใชเอกสาร ดังนี้
1. แบบ กบข.จก. 001/2551 (ผานสวนราชการตนสังกัดใหม)
2. สำเนาคำสั่งการกลับเขารับราชการใหม พรอมเจาหนาที่
รับรองสำเนาถูกตอง
3. สำเนาคำสั่งออกจากราชการ พรอมเจาหนาที่รับรอง
สำเนาถูกตอง
จัดสงเอกสารดังกลาวมาที่ สวนงานการจายเงินคืนสมาชิก
พนสภาพ ตู ปณ. 12 ปณ.สาทร กรุงเทพฯ 10341
ทั้งนี้ สมาชิกจะมี 2 บัญชี คือบัญชีที่สังกัดหนวยงานเดิม
และบัญชีทส่ี งั กัดหนวยงานใหม ซึง่ หากตองการขอรับเงินของบัญชีเดิม
คืน สมาชิกจะตองติดตอหนวยงานตนสังกัดเดิมเพือ่ ทำเรือ่ งขอรับเงินคืน
หรือหากตองการโอนเงินที่มีในบัญชีเดิมมายังบัญชีใหมก็สามารถ
ระบุความประสงคในแบบแจงขอมูลการกลับเขารับราชการที่กลาว
ไวขางตนไดเลย
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ขาราชการที่พ�่งบรรจุเขารับ
ราชการและเปนสมาช�ก กบข.
ยังมีสิทธิไดรับบำนาญอยูหร�อไม ?

มีสทิ ธิไดรบั บำนาญ ไมวา จะบรรจุรบั ราชการปใดก็ตาม ซึง่
สิทธิการรับบำนาญจะขึ้นอยูกับอายุราชการตอนที่ออกจากราชการ
โดยจะตองมีอายุราชการ 25 ปขึ้นไป หรือออกจากราชการดวยเหตุ
สูงอายุ (อายุ 50 ป ขึ้นไป) และจะตองมีเวลาราชการตั้งแต 10 ป
บริบูรณขึ้นไป จึงจะมีสิทธิรับบำนาญจากภาครัฐ
สำหรับสิทธิการรับบำเหน็จบำนาญ กรมบัญชีกลาง จะเปน
ผูดูแลโดยตรง ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลไดที่โทรศัพทหมายเลข
0 2270 6400 ,0 2127 7000
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เง�นของสมาช�กมียอดลดลง
เกิดจากสาเหตุอะไร ?

ในชวง 3 เดือนที่ผานมา สาเหตุทย่ี อดเงินลดลง เกิดจาก
ราคาสินทรัพยท่ี กบข. ลงทุนมีการปรับตัวลดลงตามสภาวะตลาดเงิน
และตลาดทุน โดยหลักๆ แลวในขณะนี้จะเกี่ยวของกับการระบาด
ของ COVID-19 และประเทศสหรัฐอเมริกาทีป่ ระกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้
นโยบาย จึงสงผลใหตลาดหุนและตลาดพันธบัตร หรือตราสารหนี้
ในแตละประเทศมีความผันผวน และเปนเหตุใหมูลคาตอหนวยของ
กบข. ปรับตัวลดลง

สำหรับมูลคาตอหนวยที่ลดลงก็มีผลดีกับสมาชิก หากเมื่อ
สมาชิกมีการนำสงเงินเขา กบข. จะทำใหสมาชิกไดรบั จำนวนหนวยที่
เพิม่ ขึน้ ถือวาไดซอ้ื ของถูก และจะเห็นไดวา จำนวนหนวยลงทุน และ
เงินตนของสมาชิกไมไดลดลง สวนที่มีการปรับลดจะเปนในสวนของ
ผลประโยชน ซึ่งเปนไปตามมูลคาหนวยที่เปลี่ยนแปลงในแตละวัน
หากวันทีส่ มาชิกเขามาตรวจสอบยอดเงินเปนวันทีม่ ลู คาตอหนวยลดลง
จำนวนเงินผลประโยชนในบัญชีของสมาชิกก็จะลดลง และในทาง
กลับกันหากมูลคาตอหนวยในวันที่สมาชิกเขามาตรวจสอบมีมูลคาตอ
หนวยลงทุนเพิ่มขึ้น จำนวนเงินผลประโยชนในบัญชีของสมาชิกก็จะ
เพิม่ ขึน้ ซึง่ สมาชิกสามารถตรวจสอบมูลคาตอหนวยของแตละแผนการ
ลงทุนไดที่ www.gpf.or.th
อยางไรก็ตาม กบข. เปนกองทุนระยะยาวสมาชิกควรมอง
ผลตอบแทนในระยะยาวมากกวา เนื่องจากการลงทุนระยะสั้นจะมี
ความผันผวน แตในระยะยาวแลวจะสรางผลตอบแทนที่ดี
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สถานการณการลงทุนที่ไมดี
สมาช�กควรทำอยางไร ?

กบข. เปนกองทุนเพื่อการเกษียณ ซึ่งสมาชิกแตละทานจะ
ระยะเวลาทีน่ าน กวาทีส่ มาชิกจะไดรบั เงินคืน การเลือกแผนการลงทุน
ใหเหมาะสมกับสถานการณการลงทุนเปนสิ่งจำเปนที่สุด หลักสำคัญ
คือการกระจายการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งแผนการลงทุนที่
กบข. จัดใหแกสมาชิกมีหลายแผนทีม่ กี ารกระจายการลงทุนและมีการ
ปรับพอรตการลงทุนใหอยูแลว คือ แผนหลัก แผนผสมหุนทวี แผน
สมดุลตามอายุ โดยแตละแผนจะขึน้ อยูก บั ความเสีย่ งทีส่ มาชิกสามารถ
ยอมรับได ดังนั้น หากสถานการณการลงทุนที่ไมดี สมาชิกควร
ทำอยางไร จะขอแบงกลุมสมาชิกดังนี้
1. กรณีที่สมาชิกยังไมออกจากราชการ ซึ่งหากสมาชิกที่มี
ความรูทางดานลงทุนพอสมควร สามารถเลือกเปลี่ยนแผน
การลงทุนตามสภาวะตลาดไดเลย แตหากสมาชิกไมมี
ความรูทางดานการลงทุน หากอยูในแผนการลงทุนที่กลาว
ขางตนแลวไมตองดำเนินการเปลี่ยนแผนการลงทุนแต
อยางใด
2. กรณีที่ใกลออกจากราชการ หรือเกษียณ สมาชิกควร
วางแผนในการรับเงิน วาจะเปลี่ยนแผนการลงทุนหรือฝาก
ออมตอ กรณีฝากออมตอทิ้งไวไดนานหรือไม ดังนั้น กรณีที่
ตองการรับเงินออกไปเลยและยอมรับความเสี่ยงไมได ควร
เปลี่ยนแผนการลงทุน อยูที่แผนตลาดเงิน แตสมาชิกตอง
ยอมรับดวยวาแผนดังกลาวจะเปนการคุมครองเงินตนและ
สรางผลตอบแทนใหนอ ยมาก แตหากสมาชิกสามารถชะลอ
การรับเงินและสามารถฝากออมตอกับ กบข. ไวกอ นเพือ่ รอ
จังหวะในการรับเงินได ก็ไมตอ งเปลีย่ นแผนการลงทุน เพราะ
หากพนชวงสถานการณการลงทุนที่ไมดีไปแลว มูลคาตอ
หนวยจะเริ่มสูงขึ้น สมาชิกคอยทำเรื่องขอรับเงินคืน ซึ่งจะ
ทำใหไดรับผลตอบแทนที่ดีอีกดวย ...
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กักตัวอยูบานไมเบื่อแน
หากมี

ดูฟร� 15 วัน

ในชวงเวลาที่ทุกคนตองเก็บตัว “อยูบาน-หยุดเช�้อ-เพ�่อชาติ” อีกครั�ง แนนอนวาหลายทานอาจจะ
รูสึกเหงาหร�อเบื่อกันอยูบาง แตเพ�่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรัก ขอใหคุณอดทนอีกสักนิด
และลองทำกิจกรรมเหลานี้ระหวางกักตัวอยูที่บาน เราคัดมาใหแลวเนน ๆ รับรองวาจะคลายความเบื่อไดอยาง
แนนอน และบางกิจกรรมยังมีประโยชนตอตัวคุณเองอีกดวย

1 หาหนังสือดี ๆ อาน
ใครที่เคยตั้งเปาไวตั้งแตตนป เรื่องเสริมสรางความรูใหกับตัวเอง นี่ถือเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสุด จะอานหนังสือเลมหนา เลมบาง
หรืออานหนังสือออนไลนสักกี่เลมก็ได เริ่มเลย!

2 ออกกำลังกายวนไป

ลองตั้งเปาหมายทาทายตัวเองวา กลับไปทำงานรอบนี้เราจะฟตแอนดเฟรม! ยิ่งสมัยนี้มีทางเลือกของการออกกำลังกายที่บานไดงาย ๆ
ใหเลือกมากมาย แคเปดดูคลิปออกกำลังกายในทาง YouTube แลวลองทำตามดู โดยมีใหเลือกทั้ง บอดี้เวท หรือเตนแอโรบิค

3 ทำความสะอาดบาน หร�อจัดบานใหม

ขาวของอะไรที่ไมคอยไดใช ไดเวลาโละ! โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลาบรรดาเสื้อผาที่แนนเต็มตู หรือถาสภาพยังดีอยู จะนำไปขายมือสองหา
รายไดเสริมดวยก็ยิ่งดีเขาไปใหญ บานสะอาดเอี่ยมและยังมีรายไดเสริมอีกตางหาก

4 ปลูกตนไม เพ��มพ�้นที่สีเข�ยวภายในบาน
ถือเปนกิจกรรมยอดฮิตสำหรับการกักตัวอยูบานในปที่ผานมา จนทำใหตนไมบางสายพันธุราคาพุงกระฉูด เพราะนอกจากจะชวยสราง
ความรมรื่นใหบานแลว การเฝามองตนไมคอย ๆ เจริญเติบโตจะสามารถทำใหจิตใจเราผอนคลายไดอีกดวย

5 ดูหนัง ดูซ�ร�่ย
ปดทายกันที่กิจกรรมที่เพลินสุดสำหรับใครหลายคน เพียงแคเลือกเรื่องหนังหรือซีรี่สที่โดนใจ แลวดูกันยาว ๆ ขามวันขามคืนไดเลย
พิเศษสุด! สำหรับสมาชิก กบข. รับสิทธิ์ดู Viu Premium ฟรี 15 วัน ไมมีโฆษณาคั่น มีใหเลือกทั้งละคร ซีรี่ย วาไรตี้ ทั้งไทยและ
นานาชาติ สามารถดูวิธีการรับสิทธิ์ และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แอป กบข. เมนูสิทธิพิเศษ หมวดหมู "แนะนำ"

*เง�่อนไขเปนไปตามที่กำหนด

ดาวน โหลด
My GPF Application
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ผูแทนสมาชิก กับบทบาทที่สำคัญ
538 คือจำนวนผูแ ทนสมาช�ก กบข. ประจำป 2564 ทีไ่ ดรบั คัดเลือกจากสวนราชการระดับกรมหร�อ

เทียบเทา หร�อผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณีดำเนินการคัดเลือกขาราชการในสังกัด หร�อในจังหวัดที่เปน
สมาช�กกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราขการ ซ�ง่ เปนไปตามประกาศกระทรวงการคลัง

โดยในแตละป กบข. จะตองดำเนินการจัดการประชุมใหญผูแทนสมาช�ก กบข. ตามพระราชบัญญัติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2539 เปร�ยบเสมือนการประชุมของผูถือหุน ที่ตองมีข�้นปละ 1 ครั�ง
ซ�ง่ จะเปนการนำเสนอผลการดำเนินงานในปทผ่ี า นมา ใหผแู ทนสมาช�ก กบข. ไดรบั ทราบ แนวทางการดำเนินงาน
ในปปจ จุบนั พรอมทัง� รายงานประจำทีจ่ ะถูกเผยแพรในชวงเวลานัน� ดวย โดยในปนไ้ี ดกำหนดจัดการประชุมใหญ
ผูแ ทนสมาช�ก กบข. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 แตเนือ่ งจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 เพ�อ่
ปองกันการแพรระบาด จ�งทำให กบข. ตองจัดการประชุมใหญผูแทนสมาช�ก กบข. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
ผานโปรแกรม ZOOM
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รายช�่อหนวยงาน
จำนวนผูแทนสมาช�ก (คน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพ�้นฐาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
กองทัพบก
กองทัพเร�อ
กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมสรรพากร
สำนักงานศาลยุติธรรม
กรมการปกครอง
กรมราชทัณฑ
สำนักงานคณะกรรมการการอาช�วศึกษา
สวนราชการในพระองค
สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมสงเสร�มการเกษตร
กรมทางหลวง
กรมที่ดิน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรมการแพทย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนครศร�อยุธยา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเทพสตร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏราชนคร�นทร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาว�ทยาลัยบูรพา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาว�ทยาลัยราชภัฏบุร�รัมย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุร�นทร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏศร�สะเกษ
มหาว�ทยาลัยอุบลราชธานี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาว�ทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาว�ทยาลัยขอนแกน
มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มหาว�ทยาลัยกาฬสินธุ
มหาว�ทยาลัยนครพนม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเช�ยงใหม
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาว�ทยาลัยแมโจ

87
48
39
29
7
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
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

มหาว�ทยาลัยเช�ยงใหม
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏลำปาง
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฎเช�ยงราย
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
1
มหาว�ทยาลัยนเรศวร
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร�
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครศร�ธรรมราช
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสงขลา
1
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย
1
มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร
1
มหาว�ทยาลัยทักษ�ณ
1
มหาว�ทยาลัยราชภัฏยะลา
1
ศูนยอำนวยการบร�หารจังหวัดชายแดนภาคใต 1
มหาว�ทยาลัยนราธิวาสราชนคร�นทร
1
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1
สำนักงานศาลปกครอง
1
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและ
1
ปราบปรามการทุจร�ตแหงชาติ
สำนักงานการตรวจเง�นแผนดิน
1
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 1
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร�
1
กรมประชาสัมพันธ
1
สำนักงานคณะกรรมการคุมครองผูบร�โภค
1
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร�
1
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�
1
สำนักขาวกรองแหงชาติ
1
สำนักงบประมาณ
1
สำนักงานสภาความมั�นคงแหงชาติ
1
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
1
สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเร�อน 1
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
1
และสังคมแหงชาติ
กองอำนวยการรักษาความมั�นคง
1
ภายในราชอาณาจักร
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 1
สำนักงานคณะกรรมการสงเสร�มการลงทุน 1
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
1

สำนักงานขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
1
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
1
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
1
กรมธนารักษ�
1
กรมบัญช�กลาง
1
กรมศุลกากร
1
กรมสรรพสามิต
1
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ 1
สำนักงานบร�หารหนี้สาธารณะ
1
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1
สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ
1
สำนักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 1
กรมพลศึกษา
1
กรมการทองเที่ยว
1
มหาว�ทยาลัยการกีฬาแหงชาติ
1
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคม
1
และความมั�นคงมนุษย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
1
กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
1
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
1
กรมสงเสร�มและพัฒนาคุณภาพช�ว�ตคนพ�การ 1
กรมกิจการผูสูงอายุ
1
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 1
กรมชลประทาน
1
กรมตรวจบัญช�สหกรณ
1
กรมประมง
1
กรมปศุสัตว
1
กรมพัฒนาที่ดิน
1
กรมว�ชาการเกษตร
1
กรมสงเสร�มสหกรณ
1
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ�่อเกษตรกรรม
1
สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
1
และอาหารแหงชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
1
กรมการขาว
1
กรมหมอนไหม
1
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
1
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1
กรมเจาทา
1
กรมการขนสงทางบก
1
กรมทางหลวงชนบท
1
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 1
กรมทาอากาศยาน
1
กรมการขนสงทางราง
1
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร
1
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
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จำนวนผูแทนสมาช�ก (คน)

กรมควบคุมมลพ�ษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมสงเสร�มคุณภาพสิ�งแวดลอม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพ�ช
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอม
กรมปาไม
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมว�ทยา
สำนักงานสถิติแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการดิจ�ทัล
เพ�่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
กรมเช�้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ�พลังงาน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
กรมการคาตางประเทศ
กรมการคาภายใน
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
กรมทรัพยสินทางปญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กรมสงเสร�มการคาระหวางประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมสงเสร�มการปกครองทองถิ�น
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุมครองสิทธิและเสร�ภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพ�นิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
กรมสอบสวนคดีพ�เศษ
สำนักงานกิจการยุติธรรม
สถาบันนิติว�ทยาศาสตร
สำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน

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
1
1
1
1
1
1
1
1

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมสงเสร�มวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กรมควบคุมโรค
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมว�ทยาศาสตรการแพทย
กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ
กรมสุขภาพจ�ต
กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันพระบรมราชชนก
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมสงเสร�มอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพ�้นฐานและการเหมืองแร
สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
ว�ทยาศาสตร ว�จัย และนวัตกรรม
กรมว�ทยาศาสตรบร�การ
สำนักงานการว�จัยแหงชาติ
สำนักงานปรมาณูเพ�่อสันติ
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง
มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันว�ทยาลัยชุมชน
มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�
มหาว�ทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร
มหาว�ทยาลัยมหิดล
มหาว�ทยาลัยสวนดุสิต
มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพ�เศษเพ�อ่ ประสานงาน
โครงการฯอันเนื่องมาจากพระราชดำร�
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเง�น
สำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
พระนครศร�อยุธยา
นนทบุร�
ปทุมธานี
สระบุร�
ลพบุร�
ชัยนาท
สิงหบุร�
อางทอง
ฉะเช�งเทรา
ชลบุร�
ระยอง
จันทบุร�
ตราด
ปราจ�นบุร�
นครนายก
สมุทรปราการ
สระแกว
นครราชสีมา
บุร�รัมย
สุร�นทร
ศร�สะเกษ
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
ยโสธร
อำนาจเจร�ญ
อุดรธานี
ขอนแกน
มหาสารคาม
รอยเอ็ด
กาฬสินธุ

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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นครพนม
สกลนคร
หนองคาย
เลย
มุกดาหาร
หนองบัวลำภู
บึงกาฬ
เช�ยงใหม
แมฮองสอน
ลำพูน
ลำปาง
แพร
นาน
เช�ยงราย
อุตรดิตถ
พะเยา
พ�ษณุโลก
สุโขทัย
ตาก
กำแพงเพชร
อุทัยธานี
นครสวรรค
พ�จ�ตร
เพชรบูรณ
นครปฐม
สุพรรณบุร�
กาญจนบุร�
ราชบุร�
เพชรบุร�
ประจวบคีร�ขันธ
สมุทรสงคราม
ภูเก็ต
กระบี่
นครศร�ธรรมราช
สุราษฎรธานี
ชุมพร
ระนอง
พังงา
สงขลา
พัทลุง
ตรัง
สตูล
ยะลา
นราธิวาส
ปตตานี

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
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

แมในขณะที่จัดการประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข. จะมีเวลาจำกัด จึงทำใหประธาน
ในที่ประชุม เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. ไมสามารถตอบทุกคำถามของผูแทนสมาชิก
กบข. ได แตทกุ คำถามของผูแ ทนสมาชิกฯ กบข. ก็จะดำเนินการตอบคำถาม และเผยแพรผลการ
ประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข. ผานทางเว็ปไซต กบข. www.gpf.or.th ในเมนูบริการสมาชิก
สำหรับผูแทนสมาชิก กบข. ประจำป 2564 จะมีวาระการทำงานตั้งแตเดือนมีนาคม
2564 – กุมภาพันธ 2565 ซึ่งมีบทบาทหนาที่ ดังนี้

เปนตัวแทนสมาช�ก
เขารวมประชุมใหญผูแทนสมาชิก กบข. ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อรับฟง
พิจารณา และแสดงความคิดเห็นตอการดำเนินงานของ กบข.
แจงขอเสนอแนะ หรือขอสอบถามของสมาชิกในสังกัดให กบข. ทราบ

เปนตัวแทน กบข.
เผยแพรบทสรุปการประชุมใหญฯ ใหสมาชิกในสังกัดไดรับทราบ
เผยแพรสิทธิประโยชน กบข. ใหสมาชิกในสังกัดทราบ
สำรวจความคิดเห็นของสมาชิกที่มีตอ กบข. อยางนอย 1 ครั้ง
ผูแทนสมาชิก กบข. ถือวามีบทบาทที่สำคัญเปนอยางมาก ตอการดำเนินงานของ
กบข. เพราะทุกคำถาม คำแนะนำจากผูแทนสมาชิก กบข. จะรวบรวมและนำมาปรับปรุง
การดำเนินงาน เพื่อใหสอดคลอง และตอบโจทยความตองการของสมาชิกใหไดมากที่สุด
เพราะเปาหมายสูงสุดของ กบข. คือ การทวีคาเงินออม ใหสมาชิกทุกคนไดรับประโยชน
สูงสุด ...
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โดย ศูนย ใหคำปร�กษาทางการเง�น

WFH ยังไง

คาใชจายไมบานปลาย
จากการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ทีก่ ระจายตัว
เปนวงกวาง สงผลกระทบตอช�ว�ตประจำวันและช�ว�ตการทำงาน
ของหลายคน โดยองคกรตองปรับตัวดวยการประกาศใหพนักงาน
ทำงานที่บานหร�อ WFH (Work from Home) เพ�่อรักษาระยะ
หาง (social distancing) ลดการพบปะซ�่งกันและกัน ซ�่งเปนว�ธี
การชวยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสหร�อการไดรับเช�้อไวรัส
รวมถึงการแพรกระจายตอของเช�้อไวรัสที่กำลังลุกลามเกือบ
ทุกพ�้นที่
แตการทำงานที่บาน WFH สำหรับหลายคนก็มีทั�งขอดี
และขอเสียทีแ่ ตกตางกันออกไป ในแงของขอดีคอื สามารถประหยัด
คาใชจา ยบางอยาง เชน คาเดินทาง คาเสือ้ ผา คากินเลีย้ งสังสรรค
หลังเลิกงาน แตในขณะเดียวกันก็มคี า ใชจา ยบางอยางทีอ่ าจเพ�ม� ข�น้
โดยที่ไมทันตั�งตัวดวยเชนกัน เทคนิคงายๆที่สามารถนำมาปรับใช
เพ�่อชวยใหคุณประหยัดคาใชจายในชวง WFH

1

ลดการใชไฟฟาทีไ่ มจำเปน

ทำงานแบบ WFH คาใชจา ยทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางเลีย่ งไดยาก
ก็คือ คาไฟฟา เปนเรื่องที่ทำใหเกิดความกังวลสำหรับคนที่ตอง
ทำงานที่บานตลอดเวลา มี 2 วิธีสามารถนำไปปรับใชเพื่อควบคุม
คาไฟฟา คือ
ปดไฟบางดวงและถอดปลั�กเคร�่องใชไฟฟาที่ไมไดใชงาน
เปนขั้นพื้นฐานของการประหยัดไฟ โดยปกติมักจะ
คุนเคยการกับการเปดไฟเพื่อใหแสงสวางที่เสียบปลั๊กเครื่องใช
ไฟฟาตางๆ ทั้งที่ตั้งใจหรือไมตั้งใจ เปดมานใหแสงสองเขามา
ในหองแทนการเปดไฟ หรือลองหาทำเลใกลหนาตางที่มีลมพัด
เพียงพอสำหรับโตะทำงานของคุณเพือ่ ลดการใชไฟ และปดเครือ่ ง
คอมพิวเตอรหรือตั้ง Sleep Mode เมื่อไมไดใชงาน
เปดพัดลมแทนการเปดแอร
ในการทำงานชวงอากาศรอนหลายคนมักจะเลือกเปด
แอรตลอดเวลา หากจำเปนตองเปดแอรควรเปดแอรในอุณหภูมิ
ทีเ่ หมาะสม ควรจะปรับใหอยูใ นระดับ 25 องศาเซลเซียสหากเปด
ทีอ่ ณ
ุ หภูมติ ำ่ จนเกินไปจะทำใหเปลืองคาไฟมากขึน้ ชวงทีอ่ ากาศ
ไมรอ น เชน ตอนเชาหรือตอนเย็นควรเปดพัดลมแทนการเปดแอร
หรือเปดหนาตางรับลมบาง เพื่อลดการใชแอรและชวยใหอากาศ
ถายเทไดสะดวก
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2

ทำอาหารรับประทานเอง

เมือ่ ไมออกจากบาน การสัง่ อาหารเดลิเวอรีห่ รือสัง่ อาหาร
ผาน App จึงเปนทางเลือกยอดนิยมของหลายคน แมวาฟูดส
เดลิเวอรี่จะมีโปรโมชั่นหรือสวนลดมากมายแตเมื่อเทียบคา
ใชจายแลวแพงกวาคาอาหารปกติในทุกวันอยูมาก เพื่อเปนการ
ประหยัดคาใชจา ยควรหลีกเลีย่ งการสัง่ อาหารเดลิเวอรีห่ รืออาหาร
ฟาสฟูด สของกินเลน หากจำเปนจริงๆ ก็สง่ั แคบางมือ้ ก็พอ แนะนำ
ใหซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารรับประทานเองที่บาน สำหรับคนที่ทำ
อาหารไมเปนอาจเริม่ จากเมนูงา ยๆทีส่ ามารถทำเองไดทบ่ี า น โดย
เริ่มจากการสอบถามวิธีการทำอาหารกับเพื่อนๆ หรือคนใน
ครอบครัว เรียนรูวิธีการทำอาหารจากแหลงความรูมากมายบน
อินเทอรเน็ต ที่นอกจากจะไดประหยัดคาอาหารแลวยังไดเพิ่ม
ทักษะหรือเคล็ดลับในการทำอาหารที่อาจสรางรายไดในอนาคต
ไดอีกดวย

3

4

ในชวงที่อยูบาน WFH ไมไดออกไปไหน ทำใหตองเลน
โซเชีย่ ลมีเดียมากขึน้ ในชวงเวลาทีเ่ บือ่ หรือเครียดจากการเสพขาว
อาจทำใหหลายคนคลายเครียดดวยการซื้อของ ยิ่งการใชสื่อ
โซเชี่ยลอยางเชน facebook Youtube Instragram เปนตน
สื่อเหลานี้มักจะแฝงดวยการโฆษณาสินคาและโปรโมชั่นตางๆ
ทำใหคุณชอปปงออนไลนโดยไมไดตั้งใจซื้อมากอน กอนตัดสินใจ
ซื้อ ถามตัวเองทุกครั้งที่จะซื้อวาของชิ้นนี้เปนของจำเปนหรือไม
ยิง่ ในสถานการณ COVID-19 เศรษฐกิจไดรบั ผลกระทบอยางมาก
แบบนี้ไมรูเลยวาจะเกิดอะไรขึ้นบางในอนาคต ดังนั้นควรควบคุม
หรือลดคาใชจา ยในการซือ้ สิง่ ของทีไ่ มจำเปน หากมีสง่ิ ของจำเปน
ที่จะตองซื้อ ลองเปรียบเทียบราคากอนวารานไหนราคาดีกวา
และตรวจสอบคุณภาพของสินคาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจซื้อ

5
ปลูกตนไมหร�อปลูกผักไวกนิ เอง

การทำงานที่บานทำใหไมตองเสียเวลาในการเดินทาง
ฉะนั้นจะมีเวลาในชวงเชากอนเริ่มทำงาน หรือชวงเย็นหลังจากที่
คุณเสร็จงานหรือพักจากงานทีท่ ำ คุณสามารถออกมาจัดแตงสวน
ตกแตงบาน ปลูกผักไวกนิ เองทีบ่ า นหรือทีค่ อนโด เริม่ จากผักสวน
ครัวที่ปลูกงายไมตองใชอุปกรณใหเยอะวุนวายเลยแถมยังโตเร็ว
และมักจะตองใชในการปรุงอาหารบอยๆ เชน โหระพา กะเพรา
พริก ผักบุง ถั่วงอก เปนตน การปลูกผักกินเองจะชวยประหยัด
ดีตอสุขภาพแลวยังชวยใหคลายเครียดไวชวง Work From
Home ไดอีกดวย

ลดการชอปปง� ออนไลน

ทำบัญช�รายรับรายจาย

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำ เนื่องจากแตละคนที่มีเงื่อนไขของ
คาใชจา ยทีแ่ ตกตางกันออกไป การทำบัญชีรายรับรายจาย จะทำให
ตนเองรูว า รายรับแตละเดือนเปนเทาไหรและมีคา ใชจา ยอะไรบาง
ที่สำคัญควรทบทวนวาคาใชจายใดบางเปนคาใชจายจำเปน คา
ใชจายใดไมจำเปนหรือพอที่จะปรับลดไดบาง และควรวางแผน
ปรับลดคาใชจายที่ไมจำเปนเพื่อทำใหมีเงินเหลือออมมากขึ้น
ในสถานการณ COVID-19 ในปจจุบัน ที่นอกจาก
จะตองระมัดระวังการดำเนินชีวิตของตนเองใหหางไกลจาก
เชือ้ โควิด-19 แลว เราตอง "ระมัดระวังการใชเงิน" เอาไวกอ นดี
ที่สุด เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจไดรับผลกระทบมากอาจ
ทำใหหลายธุรกิจตองชะงักได ดังนัน้ ควรใหความสำคัญกับการ
ประหยัดคาใชจา ยและเตรียมเงินออมสำรองไวใชในยามฉุกเฉิน
หรืออาจพิจารณาทำประกันสุขภาพหรือประกันภัยคุมครอง
COVID เพิม่ เติม เพือ่ ใหพรอมรับกับสถานการณฉกุ เฉินทีอ่ าจ
จะเกิดขึ้นได ...
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ลงทุนลงทุน
มุมมอง กบข. ตอตลาดทุน

มุมมองการลงทุน

ผานสายตา กบข.
GPF Outlook Q2/2564

ตราสารทุน
กบข. ยังคงมีมุมมองเช�งบวกบวกอยางระมัดระวังตอการลงทุนในตราสารทุนโดยรวม โดยเฉพาะตลาดหุนสหรัฐฯ จากแนวโนมการฟ��นตัวอยางแข�งแกรง
ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยไดรับแรงหนุนจากการบร�โภคหลังมาตรการผอนคลายทางการคลัง การฉีดวัคซ�น COVID-19 อยางรวดเร�ว และมาตรการล็อกดาวน
ที่เร�่มคลี่คลาย อยางไรก็ตาม ดวยมูลคาพ�้นฐานของตลาดหุนที่คอนขางตึงตัว และความเสี่ยงตอสินทรัพยเสี่ยงจากการปรับข�้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
ระยะยาว ตลาดหุน อาจเผช�ญกับความผันผวนสูงในระยะขางหนาได กบข. จ�งทยอยสับเปลีย่ น จากกลุม หุน เติบโต (Growth) ไปทีห่ นุ คุณคา (Value) และหุน วัฏจักร
(Cyclical) รวมทั�งวางแผนลดสัดสวนการลงทุนในตราสารทุนโลก หากดัชนีตลาดหุนปรับตัวข�้นมาในระดับที่เหมาะสม
สำหรับตราสารทุนไทย กบข. มีมุมมองวา Upside มีจำกัด เนื่องดวยความลาชาในการฉีดวัคซ�น COVID-19 รวมทั�งการเพ��มข�้นของการติดเช�้อระลอก 3
ซ�่งเปนอุปสรรคตอการกลับมาของธุรกิจทองเที่ยว การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการฟ��นตัวของเศรษฐกิจ ในทายที่สุด กบข. จ�งพ�จารณาลดการใหน้ำหนัก
กับการลงทุนในตราสารทุนไทยลงสวนหนึ่งในระยะเวลาขางหนานี้

ตราสารหนี้
กบข. คาดวา bond yield ระยะยาวของสหรัฐฯ ยังคงอยูในขาข�้นตอไป แตจะคอยเปนคอยไปในไตรมาสที่ 2/2564 นี้ หลังจากปรับข�้นคอนขางเร�ว
เกินไปในไตรมาสแรก โดยที่คาดการณ bond yield ระยะ 10 ปของสหรัฐฯ จะอยูที่ราว 1.8-2.0% ภายในปนี้ (ประมาณการจากสมมติฐานที่วาเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ จะคอนขางเขาสูภาวะปกติในชวงป 2566) ดวยเหตุนี้เองจ�งสงผลกระทบเช�งลบไปยังตลาดพันธบัตรและตราสารหนี้ทั�วโลก รวมถึงไทยอยางหลีกเลี่ยง
ไมได เนื่องดวยการปรับเพ��มข�้นของ bond yield ทำใหราคาตราสารหนี้ปรับลดลง ทั�งนี้ กบข. มีการลงทุนในตราสารหนี้ในสัดสวนที่สูงตามที่ พ.ร.บ. กบข.
กำหนด ดังนั�น กบข. ไดดำเนินการเพ�่อลดความเสี่ยงโดย
1) ลดอายุเฉลี่ยคงเหลือของตราสารหนี้ (Duration) สำหรับตราสารหนี้ระยะยาวทั�งของไทยและตางประเทศ
2) ลดความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยผานตราสารอนุพันธ ไดแก Short US Treasury Futures
3) ลดสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว รวมทั�งปรับการลงทุนในพอรตที่มีความออนไหวตอ bond yield
ระยะยาวสหรัฐฯ ใหนอยลง

สินคาโภคภัณฑ
กบข. ประเมินวาราคาสินคาโภคภัณฑอยูในชวงของการพักฐาน โดยเฉพาะน้ำมันที่ราคาปรับตัวลดลง 3.8% ในเดือนมีนาคม จากความกังวลตอ
มาตรการล็อกดาวนในยุโรปที่จะสงผลเช�งลบตออุปสงคความตองการน้ำมัน สำหรับทองแดงนั�น ปร�มาณนำเขาทองแดงจากจ�นที่ลดลงและระดับสินคาคงคลัง
ทั�งในจ�นและยุโรปที่ปรับสูงข�้นกดดันราคาทองแดง อยางไรก็ตาม กบข. ยังคงมีมุมมองเช�งบวกตอน้ำมันและทองแดงในไตรมาส 2-3 จากอุปสงคความตองการ
สินคาโภคภัณฑที่จะกลับมาตามฤดูกาลพรอมกับการฟ��นตัวทางเศรษฐกิจทั�วโลก

อัตราแลกเปลี่ยน
กบข. คาดวา แรงกดดันดานออนคาตอเง�นบาทยังคงมีบทบาทในชวงไตรมาสที่ 2-3 ทั�งดอกเบี้ยระยะยาวขาข�้นของสหรัฐฯ ซ�่งกดดัน คาเง�น USD
ใหแข�งคา รวมถึงการไหลออกของเง�นปนผล และการปรับลดประมาณการดุลบัญช�เดินสะพัด (Current Account) ของไทยเขาใกลศูนยหร�อขาดดุลภายในปนี้
เนื่องดวยการทองเที่ยวระหวางประเทศฟ��นตัวชา หนุนดวยการคาระหวางประเทศมีความนาจะเปนขาดดุลมากกวา ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับสูงข�้นเมื่อเทียบ
กับปที่ผานมา สงผลใหคาเง�นบาท/ดอลลารสหรัฐ อาจแตะระดับ 31.50-31.70 บาท ในชวงไตรมาสดังกลาว

คาดการณแนวโนมเศรษฐกิจโดย กบข.
กบข. คาดวาเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะทยอยฟ��นตัวตอไป โดยจะสามารถปรับตัวและทรงตัวผาน COVID-19 ระลอกใหมได สำหรับเศรษฐกิจไทยนั�น
ฟ��นตัวไดชากวาเศรษฐกิจโลกและประเทศอื่น ๆ เปนสวนใหญ เนื่องมาจากการแพรระบาดของ COVID-19 ระลอก 3 รวมทั�งการฉีดวัคซ�นที่ลาชาภายในประเทศ
และกลุมประเทศในทว�ปเอเช�ยซ�่งเปนกลุมเปาหมายสำคัญสำหรับธุรกิจทองเที่ยว ทั�งนี้ การกลับมาของรายไดทองเที่ยวไดอยางแข�งแกรงนั�นนาจะเปนปหนา
เปนอยางนอย
ในสวนของแนวโนมการดำเนินนโยบายการเง�นของธนาคารกลางที่สำคัญของโลก อยางเฟด กบข. คาดวาเฟดจะเร�่มสื่อสารการลดอัตราการเพ��ม
สภาพคลองในระบบ (หร�อลดปร�มาณการเขาซ�้อสินทรัพย หร�อที่เร�ยกวา QE Taper) ระหวางกลางปถึงไตรมาสที่ 3 ของปนี้ เพ��มความกดดันตอขาข�้นของ
bond yield ระยะยาว โดยที่ กบข. คาดวาขาข�้น bond yield อายุ 10 ปของสหรัฐฯ จะแตะระดับ 1.8-2.0% ภายในปนี้ แตวาอาจคอยเปนคอยไปในไตรมาส
ที่ 2/2564 หลังจากปรับข�้นคอนขางเร�วเกินไปในไตรมาสแรก สำหรับธนาคารแหงประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำเปนประวัติการณที่ 0.5% ไปจนถึง
ปลายปหนาเปนอยางนอย เพ�่อสนับสนุนการฟ��นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ …
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Wow

สุดยอดวัคซ�นปองกันภัย

หางไกลจาก Covid-19

สถานการณโคว�ดระลอกสาม เหมือนจะทว�ความรุนแรงกวาครั�งที่ผาน ๆ มา และยังมีแนวโนมของการแพรระบาด
อยางตอเนื่องจากการเพ��มข�้นของจำนวนผูติดเช�้อในประเทศรายวัน ใครจะคิดวาวันนี้ประเทศไทยจะตองเผช�ญกับสถานการณ
ว�กฤตของโรคระบาดที่ไมรูเลยวาจะจบลงเมื่อไหร…
ยิ่งคิด...ก็ยิ่งเครียด เพราะความนากลัวของเชื้อครั้งนี้ นอกจากจะแพรไดรวดเร็ว และรุนแรงกวาเดิมแลว ยังทำใหผูติดเชื้อ
จำนวนมากตองรีบเขารักษาอาการที่โรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรมีอยูอยางจำกัด ซึ่งหากยังปลอยใหการแพรระบาด
ลุกลามตอไป แนนอนวาปญหาใหญที่เราตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมไดนั่นก็คือจำนวนหมอ และสถานพยาบาลที่รองรับผูปวยจะมี
ไมเพียงพอ ยิ่งในเวลานี้การเขาถึงวัคซีนของคนไทยยังอยูในระยะเริ่มตนทำใหการบริการอยางทั่วถึงเปนไปไดชา ในขณะที่ความตองการ
ภูมิคุมกันของสังคมหรือ Heard Immunity ควรอยูที่ 60 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งประเทศ ไมนับรวมปญหาผลกระทบจากการฉีด
วัคซีนในระยะทดลองที่หลายคนกังวลใจ และพยายามตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบวา...แลววัคซีนตัวไหนคือวัคซีนที่ดีที่สุดในเวลานี้...
มาดูกันวาสุดยอดวัคซีนที่จะชวยเรารับมือและผานวิกฤตินี้ไปดวยกันไดมีอะไรบาง

1. ใสหนากาก

2. รักษา
ความสะอาด

ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา
ที่ตองเจอกับคนอื่น หร�อ
เดินทางออกจากบาน

หมั�นลางมือบอย ๆ ไมแคะ
ไมเกา ไมขยี้ตา หร�อจับใบหนา

4. แยกรองเทา
สำหรับใชในบาน

5. งดออกไป
สังสรรคนอกบาน

ไมใสรองเทาที่ใส ออกไป
ขางนอกในบาน

7. อาหารรอน
ใชชอนกลาง

ใชชอนกลางทุกครั�งเมื่อกินอาหาร
รวมกับผูอื่น

ไมอยูในสถานที่แออัด
หร�อมีอากาศไมถายเท

3. หมั�นสระผม

สระผมบอย ๆ เพราะเสนผม
แพรเช�้อโคว�ด-19 ไดโดยไมรูตัว

6. รักษาระยะหาง
1-2 เมตร

การเวนระยะหางโดยการลด
กิจกรรมทางสังคมจะชวยลด
การแพรระบาดเช�้อ COVID-19
เปนวงกวางไดถึง 60%

สถานการณวิกฤตของไทยครั้งนี้ไมมีใครลวงรูไดแนนอนวาจะจบลงเมื่อ
ไหร แตอยางนอยพฤติกรรมของเราเองนี่หละ ที่จะเปนเหมือนวัคซีนปองกันให
เราปลอดภัยหางไกลจากภัย Covid-19 ที่ดีสุดในเวลานี้ไดอยางแนนอน...
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เร�่องทายเลม
โดย กรุงศร� ออโต

Read from Home
เปลี่ยน “หนังสือ”
ใหเปนแรงบันดาลใจ (ในวันที่อยูบาน)

ในชวงเวลาสองเดือนที่ผานมาเปนชวงที่หลายคนตองเก็บตัว กลับมาอยูกับตัวเอง และหนังสือก็เปร�ยบเพ�่อนที่ทำใหการ
อยูกับตัวเองไมเง�ยบเหงาจนเกินไป ทั�งยังสามารถสงมอบกำลังใจ สรางแรงบันดาลใจในการกาวตอไปในยุคหลังไวรัส COVID-19
ไดเปนอยางดี เชนเดียวกับหนังสือ 5 สไตลที่ขอสงตอแทนกำลังใจ และสรางความอุนหัวใจใหเกิดข�้นในชองวางระหวางตัวอักษร

อยาปลอยใหสิ�งของ
ยึดครองโตะทำงานคุณ

สำนักพ�มพ : Amarin How To
ผูเข�ยน : Tadashi Tsuchihashi
ผูแปล : นพัฒน หัทยานันท
เหมาะสำหรับ : ผูอานที่เปลี่ยนโตะทำงานจากออฟฟ�ศ มาสูบาน

การหมกตัว Work from Home ทำงานอยูบาน รวมทั้งการที่หลายสิ่งหยุดชะงักทำใหหลายคนเริ่ม
หมดไฟ แตทราบหรือไมวา โตะทำงาน คือสิ่งสำคัญที่จะชวยจุดประกายไฟในการทำงานที่ใกลมอดใหกลับมา
ลุกโชนได อยาปลอยใหสิ่งของยึดครองโตะทำงานคุณ เปดเผยถึงความลับของโตะทำงานพรอมเทคนิคงายๆ
ใกลตัวที่สามารถสรางพลังใหคนทำงานได โดยผูเขียนไดกลาวไววา โตะทำงานที่ดีคือโตะทำงานที่มีสิ่งของนอย
ที่สุดหรือมินิมัลที่สุด ซึ่งเรื่องนี้สอดคลองกับหลักการจัดเรียงความคิด จัดระบบใหสมอง ยิ่งคุณเพิ่มพื้นที่ใหโตะ
ทำงานมากขึ้นเทาไร นั่นแปลวาคุณไดจัดลิ้นชักขอมูลเพิ่มพื้นที่ในสมองไดมากเทานั้น พรอมกันนั้นผูเขียนยัง
บอกเลาถึงนิสยั การทำงานของแตละคนผานสิง่ ของบนโตะทำงานไดอยางแมนยำ ไมวา จะเปนปากกามารกเกอร
ที่มากเกินไป กองเอกสารที่สุมไวขามป ใสรายละเอียดไปจนถึงวิธีการจัดเก็บสิ่งของบนโตะทำงาน และวิธีการ
นำมาใช และที่เวิรกสุดๆ คือการไลเรียงจากโตะทำงานมาถึงการจัดการกับคอมพิวเตอร หรือแล็ปท็อป ไมให
ไฟลตางๆ ที่ไมไดใชยึดครองคอมพิวเตอรของคุณดวยเชนกัน

ทำไมรถไฟเหาะของ USJ
ถึงว�่งถอยหลัง

สำนักพ�มพ : We Learn
ผูเข�ยน : Tsuyoshi Morioka
ผูแปล : ภัทรวรรณ ศรประพันธ
เหมาะสำหรับ : นักธุรกิจที่มองหาโอกาสทามกลางว�กฤต

นี่คือหนังสือพลิกวิกฤตของ “โมริโอกะ สึโยชิ” ประธานฝายการตลาดของ USJ หรือ Universal
Studios Japan (ปจจุบันดำรงตำแหนง CMO) ผูเปลี่ยนธุรกิจที่แทบจะไมเหลือเงินทุนดวยการขายไอเดีย
และความมุงมั่น เขาคือคนที่กลาเปลี่ยนสวนสนุกธีมภาพยนตรที่เขาขั้นวิกฤตใกลเจงแบบสุดๆ มาสรางโอกาส
ใหมๆ และทำใหปจจุบัน Universal Studios Japan เปน ศูนยกลางบันเทิงระดับโลก อาทิ แนวคิดการ
ปราสาทฮอกวอตส จากนวนิยายแฮรี่ พอตเตอร ที่แมจะใชเงินลงทุนมากแตมองเห็นถึงความคุมคา เพราะ
แฮรี่ พอตเตอรคอื หนังสือขายดีอนั ดับหนึง่ ในญีป่ นุ โดยหนังสือเลมนีไ้ มไดอดั แนนเพียงกำลังใจ แตยงั เปดใหเห็น
วิธคี ดิ วิธมี องปญหาทีละขัน้ ๆ แบบไมมกี ก๊ั ภายใตโจทย ใชเงินใหนอ ยทีส่ ดุ และสรางอิมแพคกับใหคนมากทีส่ ดุ
อาทิ รถไฟเหาะทีว่ ง่ิ ถอยหลัง เครือ่ งเลนทีม่ โี อกาสรอดชีวติ เพียง 0.004% การปลอยซอมบีท้ ว่ั สวนสนุก เปนตน
เขาตองมองหาทุกสิ่งรอบตัวออกมาขาย ถาไมเหลืออะไรก็ขายความมุงมั่น การกลับไปหาลูกคากลุมใหญที่
พวกเขาเคยละเลย อานจบรับรองวาความทอแทจะถูกดีดออกไปไกลจากตัวคุณในทันที
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เลิกข�้เกียจซะที

สำนักพ�มพ : Change Plus
ผูเข�ยน : Choi Myeoung-gi
ผูแปล : วสุชา เขมการโกศล
เหมาะสำหรับ : คนที่เร�่มอยูบานนานๆ (แลวอาจคิดวาตัวเองใกลข�้เกียจ)

หนังสือรางวัลนาอานจากรัฐบาลเกาหลี ทีว่ า ดวยการจัดการ “ความขีเ้ กียจ” ซึง่ ดูเหมือนจะเปนปญหา
เล็กๆ เปนสิง่ ธรรมดาทีห่ ลายคนประสบพบเจอ ทวาไมเคยลุกขึน้ มาจัดการกับมันจริงจังเสียที ทำไมความขีเ้ กียจถึง
เปนปญหา เพราะถาสะสมนานวันเขาความขีเ้ กียจจะทำใหเราเกิดอาการหมดไฟขึน้ มาดือ้ ๆ ซึง่ นีเ่ ปนปญหาใหญ
ทีไ่ มธรรมดาเลยทีเดียว ความสนุกของเลมนีค้ อื การทีผ่ เู ขียนซึง่ ดำรงตำแหนง ผูอ ำนวยการศูนยวจิ ยั Cheongdam
Harvard Psychology Center ทีท่ ำงานเกีย่ วกับดานจิตใจไดโยงความขีเ้ กียจไปสูป ญ
 หาตางๆ ทีเ่ ราไมเคยรูส กึ วา
เปนปญหา เชน ใจรอน สมาธิสน้ั ความกังวล โยงจากเรือ่ งการจัดการอารมณไปถึงวิธกี ารจัดการกับชีวติ ประจำวัน
อยางงายๆ ที่ทำใหวันแสนขี้เกียจเปลี่ยนเปนวันแหงความกระตือรือรน ขยับไปถึงภาพใหญของโลกโซเชียล
ที่ทำใหเลเวลความขี้เกียจของเราเพิ่มขึ้นอยางไมรูตัว แตถาวันหนึ่งคุณปลดล็อกตัวเองจากความขี้เกียจได คุณ
จะรูสึกเลยวาชีวิตนี้มีเรื่องตื่นเตนที่นาทำอีกเยอะที่กำลังรอคุณอยู

เชเปยนส
ประวัติยอมนุษยชาติ

สำนักพ�มพ : ยิปซ�
ผูเข�ยน : Yuval Noah Harari
ผูแปล : ดร.นำชัย ช�วว�วรรธน
เหมาะสำหรับ : ทุกทาน มาเขาใจไวรัสผานมุมมองประวัติศาสตร

หนังสือจากนักวิชาการชาวอิสราเอล ยูวลั โนอาห แฮรารี ทีต่ พี มิ พครัง้ แรกเปนภาษาฮีบรู พ.ศ. 2553
และไดรบั การตีพมิ พเปนภาษาตางๆ มากกวา 50 ภาษา ความนาสนใจของหนังสือเลมนีค้ อื “เชเปยนส” สปชสี 
หนึ่งของสกุล โฮโม หรือก็คือมนุษยชาติ (Homo sapiens)ในปจจุบัน ในหนังสือไดยอนเลาเรื่องราวบรรพบุรุษ
ของมนุษยเมื่อ 70,000 ปกอน จากลิงไรหางที่ไมมีบทบาทในโลกนี้สูมนุษยชาติผูครอบครองทุกอยางบนโลก
ตั้งแตกำเนิดมนุษยที่พัฒนาไปจนถึงโลกยุคดิจิทัล ครบถวนทั้งมุมมองเชิงวิทยาศาสตร สังคม เศรษฐศาสตร
ศาสนา ตำนาน เรื่องเลา ความสุข รวมไปถึงความเศราของเหลามนุษยชาติ แมจะเปนงานที่รวบรวมขอมูลเชิง
วิชาการเขามา แตอา นไดเพลิดเพลินเหมือนนวยนิยายหนึง่ เลม ผูเ ขียนชีใ้ หเห็นวาอุบตั กิ ารณรนุ แรงทีจ่ ะคราชีวติ
ของเหลาเซเปยนสไดมาจาก 3 เรื่องหลัก คือ ความอดอยาก สงคราม และโรคระบาด ซึ่งสะทอนใหเรามอง
ประวัติศาสตรเพื่อเขาใจปจจุบันไดเปนอยางดี

รวมซ�ร�สของ
คนโด มาร�เอะ

สำนักพ�มพ : We Learn
เหมาะสำหรับ : ทุกๆ ทานที่อยากเปลี่ยนช�ว�ต ดวยการเร�่มตนจัดระเบียบ

ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ดานดวยการจัดบานแคครั้งเดียว หนังสือเลมนี้ทำใหชื่อของแมบานชาวญี่ปุน คนโด
มาริเอะ (Marie Kondo) เปนที่รูจักและโดงดังจนกลายเปนแมบานดีเดนที่คนทั่วโลกรูจัก กอนจะตามมาติดๆ
ดวยหนังสือ ชีวติ ดีขน้ึ ทุกๆ ดานดวยการจัดบานแคครัง้ เดียว 2, 108 เวทมนตรแหงการจัดบาน และ วิธจี ดั บาน
ใหเรียกความสุขที่ คนโด มาริเอะ อยากบอกคุณ ทัง้ หมดจัดพิมพเปนภาษาไทยโดยสำนักพิมพ We Learn และ
ลาสุดกับซีรีส จัดบานเปลี่ยนชีวิต ที่ฉายทางชอง Netﬂix และการแตกไลนสูสินคาแบรนดของเธอเองที่คนรัก
การแตงบานอดไมไดที่ตองกดชอป โดยเวทมนตรแหงการจัดบานฉบับ คนโด มาริเอะ ไมไดแคจัดการบานให
เปนระเบียบ แตเธอยังโยงการจัดการความรูสึกของเจาของบานเขามาสูสิ่งของตางๆ ที่ประกอบรางกลายเปน
บาน การจัดบานในความหมายของเธอคือการจัดความคิดและชีวิตใหปลอดโปรง เปนการจัดบานที่มีหลัก
จิตวิทยามารองรับ พรอมเปลี่ยนความรกเปนการมองเห็นโอกาสดีๆ ที่มีอยูรอบบาน แนนอนวา ชีวิตดีขึ้นทุกๆ
ดานดวยการจัดบาน จึงครอบคลุมทั้งการงาน การเรียน สุขภาพ ความสัมพันธ และโชคดีที่จะวิ่งเขาหาคุณ
หลังการจัดบานเสร็จสิ้น ...
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