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	 เข้าสู่เดือนมีนาคมกันแล้ว	 เวลาผ่านไปรวดเร็ว
จริงๆ	แต่ดิฉันเช่ือว่าทุกท่าน	จะสามารถบริหารจัดการงาน
ต่างๆ	 ได้อย่างราบรื่น	 และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
นะคะ	....การเริ่มต้นดี	มีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ
	 ทีมงาน	 GPF	 Journal	 ยังคงมุ่งมั่นในการทำา
วารสาร	 กบข.	 ให้น่าสนใจ	 เริ่มจากการปรับดีไซน์ให้
สวยงามทนัสมัยข้ึนแลว้	เรายงัสรรหาสาระดีๆ 	มานำาเสนอ
เช่นเคยนะคะ	Cover	Story	ฉบับนี้เป็นเรื่อง	“เงินเฟ้อ...
เธอมันร้าย ทำาให้เงินเดือนลด ของแพง” หากท่าน
อยากทราบความร้ายกาจของเงินเฟ้อ	 และวิธีบริหาร
จัดการเงินเฟ้อให้มีประสิทธิภาพ	 ต้องอ่านเรื่องนี้นะคะ		
	 ส่วน	 Must	 Read	 น่าสนใจไม่น้อย	 เพราะเป็น
เร่ือง	“การปฏิรูประบบบำานาญอังกฤษด้วยเศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม”	 ที่นำาเอาแนวคิดที่ว่า	 หลักการทางจิต
วิทยาสามารถทำางานร่วมกับหลักการทางการเงินได้
อย่างกลมกลืน	 ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยให้กองทุนสามารถ
นำามาใช้ในการออกแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมต่างๆ	 ของสมาชิกได้	 ซึ่งจะช่วยให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์และทำาให้ระบบมีความย่ังยืน	 พร้อมสาระ
ความรู้อื่นๆ	อีกมากมายภายในเล่มค่ะ

	 สำาหรับท่านที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี	 เดือนนี้เป็นเดือน
สุดท้ายสำาหรับการยื่นภาษีแล้วนะคะ	 หากท่านยังไม่มี
สำาเนาใบแจ้งยอดเงินสมาชิก	 กบข.	 แนะนำาให้พิมพ์จาก
บริการ	GPF	Web	Service	 ได้เลยค่ะ	สะดวก	รวดเร็ว	
เพียงเข้าไปที่เมนูยอดเงิน/ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก	และสั่ง
พิมพ์ได้เลยค่ะ	ส่วนในปีหน้า	อย่าลืมสมัคร	e-Statement	
เพื่อให้ใบแจ้งยอดส่งตรงถึงอีเมลของท่านเลยนะคะ
	 สิ่งที่พลาดไม่ได้ในเดือนน้ีคือการเข้าชมวีดิทัศน์
ชุด	 GPF	 &	 i	 เปิดให้ชมครบทั้ง	 15	 ตอน	 ชัดเจน	 ตรง
ประเด็น	 คลายข้อสงสัยในทุกเรื่องสำาคัญที่สมาชิกสนใจ	
เพียงพิมพ์คำาว่า	 GPF	 &	 i	 ทาง	 Youtube	 Channel	
กบข.	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 แล้วอย่าลืม
ร่วมสนุกตอบคำาถามในเล่มค่ะ
	 หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ท่านสนใจ	 และโปรดติดตาม	 GPF	 Journal	 ฉบับ
ต่อๆ	ไปด้วยนะคะ
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	 สวัสดีค่ะ	คอลัมน์	“Page	3	ถาม	ตอบ”	ฉบับนี้ได้รวบรวมคำาถามที่น่าสนใจ
ของสมาชิกได้	2	เร่ือง	คือ	การเปล่ียนแผนการลงทุน	และกรณีลาออกจากราชการและ
บรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่		ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีสมาชิกน่าจะได้รับรู้ไปพร้อมๆ	กันค่ะ

ถ้าสนใจเปลี่ยนแผนการลงทุนต้องไปทำาที่ไหน?

ระยะเวลาของการเปลี่ยนแผนการลงทุนหลังจากที่ กบข.ได้รับเรื่องเป็นอย่างไร?

เงินทั้งหมดในบัญชีสมาชิกจะย้ายไปอยู่ในแผนการลงทุนที่เราเลือกใช่ไหม?

สมาชิกท่ีลาออกจากราชการและบรรจุเข้ารับราชการใหม่ไม่ประสงค์ขอรับเงินคืนได้ไหม?

คำาถามเรื่องการเปลี่ยนแผนการลงทุน

คำาถามเรื่องลาออกจากราชการและกลับเข้าบรรจุรับราชการใหม่

สมาชิกที่ลาออกจากราชการและบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่มีการนับเวลาราชการ
ต่อเนื่องให้หรือไม่?

เลือกได้	3	ช่องทางค่ะ

แบ่งเป็น	2	ช่วงค่ะ

ไม่ใช่ค่ะ	เงินส่วนที่จะย้ายไปอยู่ในแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก	คือเงินสะสม	เงินสะสมส่วนเพิ่ม	(ถ้ามี)	
เงินสมทบ	และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว	ส่วนเงินประเดิม	(ถ้ามี)	เงินชดเชย	และผลประโยชน์ของเงิน
ดังกล่าวจะอยู่ในแผนหลัก

ได้ค่ะ	กรณีนี้สมาชิกจะต้องระบุในแบบ	จก	001/2551	พร้อมแนบ	สำาเนาคำาสั่งออก	และคำาสั่งบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ	โดยทำาผ่านหน่วยงานต้นสังกัดใหม่	ส่งมาที่	ตู้	ปณ.12	ปณ.สาทร	กรุงเทพฯ	10341

นับเวลาราชการต่อเนื่องให้ค่ะ	โดยหน่วยงานที่ดูแลในการนับเวลาราชการคือกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด	

ทางไปรษณีย์โดยกรอกแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนพร้อมแนบ	
สำาเนาบัตรประชาชนหรือสำาเนาบัตรข้าราชการ	พร้อมรับรองสำาเนาถูกต้อง	ส่งมาที่	
ตู้	ปณ.12	ปณ.สาทร	กรุงเทพฯ	10341
ทางบริการ	GPF	Web	service	เลือกเมนู	“การเลือกแผนการลงทุน”	
ทางบริการ	GPF	Mobile	App	เลือกเมนู	“เปลี่ยนแผนการลงทุน”

ช่วงที่ 1	กบข.	ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่
วันที่	1	–	15	ของเดือนจะดำาเนินการเปลี่ยนแผนการลงทุนในวันทำาการที่ห้านับถัดจากวันที่	15	ของเดือน		
ช่วงที่ 2	ในกรณีที่ได้รับแบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน	ตั้งแต่วันที่	
16	–	สิ้นเดือน	กบข.	จะดำาเนินการเปลี่ยนแผนการลงทุนในวันทำาการที่ห้านับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนนั้น

1.

2.
3.

	 หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคำาถามเหล่าน้ีนะคะ	สำาหรับสมาชิกท่ีต้องการ
สอบถามข้อมูล	กบข.	สามารถส่งคำาถามมาได้ทางอีเมล	pr@gpf.or.th	โดยคำาถามท่ีได้รับ
การคัดเลือกมาลงในคอลัมน์	Page	3	ถาม-ตอบ	จะได้รับกระเป๋าผ้าท่ีระลึกจาก	กบข.	ค่ะ
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ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
พบว่า 12 ปีที่ผ่านมามีการปรับเงินเดือนข้าราชการ 6 ครั้ง 

โครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 
(เฉพาะเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)

ปี 2547	มีพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือน
ของข้าราชการ	 ซึ่งเป็นการปรับจากพระราชบัญญัติ
เงินเดือนและเงินประจำาตำาแหน่ง	 เป็นการปรับเงิน
เดือนของข้าราชการเข้าสู่โครงสร้างบัญชีเงินเดือน
ใหม่จากของเดิมปี	2538	โดยปรับเพิ่มในอัตรา	3%	
เท่ากันทุกอัตราสำาหรับข้าราชการทุกประเภท

ปี 2548	มีพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงิน
เดือนของข้าราชการ	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2548	 เป็น
การปรับเพ่ิมเงินของระดับตำาแหน่งในแต่ละประเภท	
โดยให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนปี	 2547	 เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 โดยปรับเพิ่มใน
อัตรา	 5%	 เท่ากันทุกอัตราสำาหรับข้าราชการทุก
ประเภท	 โดยเงินเดือนตำ่าสุดอยู่ที่	 4,450	 บาท
สูงสุดที่	64,950	บาท

ปี 2550	มีพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงิน
เดือนของข้าราชการ	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2550	เป็นการ
ปรับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและค่า
ครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นมาก	 โดยปรับเพิ่มในอัตรา	 4%
เท่ากันทุกอัตราจาก	 พ.ร.ก.	 ฉบับก่อนสำาหรับ
ข้าราชการทุกประเภท

ปี 2554	 มีพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงิน
เดือนของข้าราชการ	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2554	 โดย
มีการปรับขึ้น	4%

ปี 2551	มีการกำาหนดฐานเงินเดือนขั้นตำ่าขั้นสูง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.
	2551	(ไม่เกี่ยวกับของข้าราชการทหาร	ตำารวจ	ฯลฯ)	
จากแต่เดิมระบบการกำาหนดตำาแหน่งงานใช้	 “ซี”	
เป็นตัวแบ่ง	 (common	 level)	 ในทุกระดับเป็น
มาตรฐานกลางเดียวกันทั้ งระบบข้าราชการ
ตั้งแต่ระดับ	1–11

	 ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน
ในระบบใหม่	 (ระบบแท่ง)	 เป็นการกำาหนดเงินเดือน
“ขั้นตำ่า”	 และเงินเดือน	 “ขั้นสูง”	 โดยหลักการของ
การขึ้นเงินเดือนในระบบแท่งนี้	 ให้มีการเลื่อนเงิน
เดือนข้าราชการพลเรือน	 โดยให้พิจารณาตามผล
การปฏิบัติราชการ	 และยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทน
ตามค่างานและผลของงาน	 และให้เลื่อนเงินเดือน
เป็นอัตรา	 “ร้อยละ”	 จากการพิจารณาในองค์กรเอง
ถือเป็นการให้เงินเดือนแบบยืดหยุ่นกว่าระบบซี	 โดย
มีการปรับขึ้น	5%	เท่ากันทุกประเภท
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ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
        (ก.พ.)

  ปี
2538
2547
2549
2550
2551
2554
2558

ต่ำาสุด
4,100
4,230
4,450
4,630
4,870
4,870
4,870

 สูงสุด
59,090
61,850
64,950
67,550
69,810
69,810
76,800

   ปรับเพิ่ม (%)
 --
 3%
 5%
 4%
 5%
 --
 4%



แต่... อย่าเพิ่งสบายใจ 
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	 เพราะเงินเดือนที่	 “จำานวนเงิน”	 เพิ่มขึ้น	 แต่	
“มูลค่า”	 อาจจะลดลงก็ได้	 ก็เพราะเจ้า	 “เงินเฟ้อ”	
ตัวร้าย	
	 ไม่ต้องคิดอะไรมาก	นึกย้อนไปเมื่อ	20	ปีก่อน	
ก๋วยเตี๋ยวชามละ	 20	 บาท	 แต่ตอนนี้เจอชามละ	 40	
บาทแบบให้เส้นเยอะลูกชิ้นแยะก็ยากมากแล้ว	 แปล
ว่า	ราคาสินค้าทั่วๆ	ไปใช้เวลาประมาณ	20	ปีจะเพิ่ม
ขึ้นมาเท่าตัว	พอลองเอาตัวเลขไปคำานวณคร่าวๆ	 จะ
เท่ากับเงินเฟ้อปีละประมาณ	4%	

	 คณะกรรมการนโยบายการเงิน	 (กนง.)	 และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบร่วมกัน
โดยกำาหนดให้คงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีที่ 	
2.5%	±	1.5%	เป็นเป้าหมายนโยบายการเงินสำาหรับ
ระยะปานกลาง	 และสำาหรับปี	 2560	 และ	 2561	
เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปที่ระดับดังกล่าวเอื้อ
ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจสอดคล้องกับศักยภาพ
ของระบบเศรษฐกิจไทย	 นอกจากนี้	 สามารถยึด
เหนี่ยวการคาดการณ์เงินเฟ้อของสาธารณชนได้ดี	
สะท้อนจากการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวที่ทรงตัว
อยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่ากลางของเป้าหมาย

	 แม้ว่า	 “เป้าหมายเงินเฟ้อ”	 ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 (ธปท.)	กำาหนดไว้	 ใน	1-2	ปีจากนี้	 จะ
อยู่ที่ประมาณ	2.5%	แต่อย่าลืมว่า	 ยังมีความเป็นไป
ได้ห้อยท้ายอยู่อีกหน่อย	 นั่นคือ	 ±	 1.5%	 แปลว่า	 มี
ความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้อจะเพิ่มน้อยนิดแค่	 1%	 แต่ก็
เป็นไปได้ที่จะกระโดดขึ้นไปถึง	4%
	 และหลายครั้งที่เราจะเห็นว่า	 ราคาสินค้าที่
เรากิน	 เราใช้ในชีวิตประจำาวัน	 เวลาปรับราคาขึ้นก็
ไม่ค่อยจะมาอ้างอิงอะไรกับตัวเลขเงินเฟ้อของ	 ธปท.	
แต่นึกอยากจะขึ้นเท่าไรก็ขึ้น

มาดูภาพชัดๆ ว่า เงินเฟ้อทำาร้าย
เงินเดือนของเราได้อย่างไร 
	 คอร์นเฟอร์รี่	 เฮย์กรุ๊ป	 เผยผลสำารวจการ
เติบโตของ	 “อัตราการขึ้นเงินเดือนหลังหักอัตราเงิน
เฟ้อ”	 หรือ	 Real	wage	 ในหลายๆ	 ประเทศทั่วโลก	
รวมทั้งประเทศไทยด้วยนั้น	 จะเห็นว่า	 ในปี	 2561	
ประมาณการว่ามนุษย์เงินเดือนในประเทศไทยจะ
มีอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน	 5.5%	 แต่เมื่อหักด้วย
เงินเฟ้อที่ประเมินไว้	 (ตำ่ามาก)	 ที่	 1%	 เท่ากับว่า	 ใน
ความเป็นจริงแล้วเรามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นเพียง	 4.5%	
เท่านั้น

	 เห็นแบบนี้ก็สบายใจ	 เพราะถ้า	 “รวมค่า
ตอบแทนอื่น”	 และการเลื่อนเงินเดือนตามผลงานอีก	
XX%	แต่ละปีมีเงินเพิ่มแน่นอน
	 เพราะจากที่แอบไปส่องมาได้ยินว่า	 “ระบบ
ขึ้นเงินเดือนประจำาปีของข้าราชการ	 ขึ้นเงินเดือน
เป็นเปอร์เซ็นต์	ปกติจะขึ้นประมาณ	4%	-	8%	ฐาน
ในการคำานวณจะใช้ค่ากลางของครึ่งบน-ครึ่งล่างของ
กระบอกเงินเดือนของแต่ละแท่ง	 แท่งระดับปฏิบัติ
การอาจจะขึ้นปีละพันกว่าๆ	 แท่งบริหารอาจจะขึ้นปี
ละสี่ห้าพัน”	
	 ถ้าเป็นจริงตามนี้	 บางคนอาจจะได้เงินเดือน
เพ่ิมมากกว่าการปรับขึ้นเงินเดือนของบริษัทเอกชน
อีกด้วย	 เพราะจากผลการสำารวจของ	 บริษัท	 วิลลิส	
ทาวเวอร์ส	วัทสัน	ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลระดับโลก	 คาดว่า	 อัตราเงินเดือนในประเทศ
ไทยจะปรับขึ้นที่	5.5%	ในปี	2561		
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	 แต่นี่ก็ยังดีกว่าอีกหลายประเทศ	ที่เงินเฟ้อสูงมากๆ	และสูงกว่าอัตราการขึ้นเงินเดือน	ทำาให้อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนติดลบ	 เช่น	 เวเนซูเอลา	 อียิปต์	 ไนจีเรีย	 น่าสงสารมนุษย์เงินเดือนในประเทศเหล่านี้	 เพราะยิ่ง
ทำางาน	ยิ่งเหมือนเงินหดลงไปเรื่อยๆ	เงินที่เคยซื้อของได้	2	ชิ้นในปีที่แล้ว	ปีนี้อาจจะซื้อได้แค่	1	ชิ้นเท่านั้น

ประมาณการ
อัตราการขึ้น

เงินเดือน ปี 2561
ภูมิภาค ประเทศ

ประมาณการ
อัตราเงินเฟ้อ

 ปี 2561

อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนหลัง
หักอัตราเงินเฟ้อ

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

Asia

North America

North America

Pacific

Pacific

West Europe

West Europe

West Europe

Middle East

Middle East

Latin America

Latin America

Africa

Africa

Africa

Indonesia

India

Vietnam

Malaysia

Hong Kong

Philippines

China

Korea

Singapore

Thailand

Taiwan

Japan

United States of America

Canada

Australia

New Zealand

United Kingdom

Germany

France

United Arab Emirates

Saudi Arabia

Venezuela

Argentina

Egypt

Nigeria

South Africa

8.00%

9.00%

8.60%

6.00%

4.00%

5.00%

6.00%

4.50%

3.70%

5.50%

4.00%

2.00%

3.00%

2.60%

2.50%

2.50%

2.00%

2.40%

2.00%

4.10%

3.20%

83.00%

21.90%

15.00%

10.80%

7.00%

4.60%

4.30%

4.00%

2.50%

2.30%

2.20%

1.80%

1.70%

1.40%

1.00%

0.70%

0.40%

2.00%

1.70%

2.10%

1.50%

2.50%

1.60%

1.30%

4.60%

3.10%

1104.20%

14.60%

18.80%

13.90%

5.40%

3.40%

4.70%

4.60%

3.50%

1.70%

2.80%

4.20%

2.80%

2.30%

4.50%

3.30%

1.60%

1.00%

0.90%

0.40%

1.00%

-0.50%

0.80%

0.70%

-0.50%

0.10%

-1021.20%

7.30%

-3.80%

-3.20%

1.60%



  

	 คอร์นเฟอร์รี่	 เฮย์กรุ๊ป	 สรุปผลมาให้ว่า	 เมื่อ
พิจารณาการปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ	 คาดการณ์ว่า
ลูกจ้างทั่วโลกจะได้รับเงินเดือนที่แท้จริงเฉลี่ยเพียง	
1.5%	 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ปี	 2560	 ที่	 2.3%	
และ	2.5%	ในปี	2559
	 ภูมิภาคเอเชีย	 คาดการณ์ว่าอัตราเงินเดือน
จะเพิ่มขึ้นราว	 5.4%	 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ว่า
จะเพิ่มขึ้น	6.1%	จากเมื่อปีก่อน	โดยคาดว่าการปรับ
ขึ้นของอัตราการข้ึนเงินเดือนหลังหักอัตราเงินเฟ้อ
จะอยู่ที่ประมาณ	2.8%	ลดลงจาก	4.3%	ของปีก่อน	
แต่การเพิ่มขึ้น	2.8%	ก็ถือว่าเป็นอัตราสูงที่สุดในโลก
แล้ว		
	 “เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงขึ้นในแต่ละ
ประเทศ	 เราจึงได้เห็นถึงการลดลงของอัตราการขึ้น
เงินเดือนหลังหักอัตราเงินเฟ้อ	 โดยการเพิ่มหรือ
ลดเงิน เ ดือนจะแตกต่ า ง ไปตามตำ าแหน่ ง งาน
อุตสาหกรรมประเทศ	และภูมิภาค	แต่ประเด็นสำาคัญ
ท่ีเห็นชัดเจนคือ	ในส่วนของพนักงานน้ัน	 ค่าตอบแทน

ท่ีแท้จริงจะไม่เพ่ิมข้ึน	 เม่ือเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา”
บ็อบ	 เวสเซลเคมเปอร์	 หัวหน้าฝ่ายงานระหว่าง
ประเทศ	 Rewards	 and	 Benefits	 Solutions	
ของ	คอร์นเฟอร์รี่	เฮย์กรุ๊ป	กล่าว	

	 ที่น่าเจ็บใจกว่า	 เงินเดือนเพิ่มเล็กน้อย	 คือ	
เงินที่เก็บใส่กระปุกไว้เฉยๆ	นอกจากไม่ได้ทำางานให้
งอกเงยแล้ว	 มูลค่ายังลดลงอีกด้วย	 โดยเฉพาะเงินที่
ตั้งใจจะเก็บไว้ใช้ยาวๆ	ในวัยเกษียณยิ่งน่าเป็นห่วง		
	 เพราะยิ่งเวลาผ่านไป	 เงินเฟ้อจะยิ่งใจร้าย
มากขึ้น	 ลองมาดูตัวอย่างนี้กันอีกที	 ที่อัตราเงินเฟ้อ
ปีละ	3%	สามารถทำาให้เงินมูลค่า	50,000	ในวันนี้	ให้
เหลือเพียง	23,880	ในอีก	25	ปีข้างหน้า	หรืออาจจะ
แย่กว่านั้น	ถ้าเงินเฟ้อขึ้นไปถึง	4%	ต่อปี	มูลค่าจะยิ่ง
หดลดไปอีก	เหลือแค่	18,756	เท่านั้น
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อำานาจซื้อหลังหักเงินเฟ้อ มูลค่าเริ่มต้น 50,000 25 ปีผ่านไป

เงินเฟ้อ 2% มูลค่าลดเหลือ 30,477 
เงินเฟ้อ 3% มูลค่าลดเหลือ 23,880 
เงินเฟ้อ 4% มูลค่าลดเหลือ 18,755 

เงินไม่เพิ่มแล้วยังหดลงด้วย
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	 ถ้าราคาก๋วยเตี๋ยวเมื่อ	20	ปีที่แล้วยังราคาเพิ่มขึ้นเท่าตัวในวันนี้	แล้วทำาไมในอีก	20	ปีข้างหน้า	ก๋วยเตี๋ยว
ชามละ	40	บาทที่ว่าแพงแล้ว	ทำาไมจะเพิ่มอีกเท่าตัวไม่ได้	และวันนั้นก๋วยเตี๋ยวข้างทางจะราคา	80	บาท	
	 ไม่ใช่แค่อาหารจานเดียวเท่านั้น	 แต่สินค้าทุกอย่าง	 บริการทุกประเภท	 ราคาจะถีบขึ้นไปได้เป็นเท่า
ตัว	 ไม่เชื่อลองดูตัวอย่างราคาสินค้าในอีก	20	ปีข้างหน้าว่า	มีโอกาสจะกระโดดไปได้ไกลแค่ไหนเมื่อเทียบกับปี	
2559

	 เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เงินเดือนในวันนี้
ลดลง	และอยากจะเพิ่มค่าของเงินออมในอนาคต	สิ่ง
เดียวที่ทำาได้	 คือ	 ทำาให้เงินงอกเงยขึ้นมาได้มากกว่า
อัตราเงินเฟ้อ	แม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็ยังหยุดไม่ได้	
อย่างน้อยๆ	 ก็ต้องทำาให้เพิ่มขึ้นพอๆ	 กับเงินเฟ้อ	 จะ
ได้รักษามูลค่าของเงินและอำานาจซื้อของเราเอาไว้ให้
ได้เท่าเดิม
	 และลืมการฝากออมทรัพย์ไปได้เลย	 เพราะ
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ดอกเบี้ยเงินฝากจะเอาชนะ
เงินเฟ้อได้

	 ถ้าเป็นพันธบัตรหรือตราสารหนี้	 ยังพอสูส	ี
แม้ว่าผลตอบแทนจะไม่มากเท่าไร	 แต่ก็น่าจะพอ
บรรเทาความร้ายแรงของเงินเฟ้อได้	

	 ถ้าหวังว่าจะ	“ชนะใสๆ”	น็อคเงินเฟ้อให้ได้
ต้องใจกล้าขึ้นมาอีกหน่อย	 เพิ่มสัดส่วนการลงทุนหุ้น
ไปอีกนิด	 รับรองว่า	 ในระยะยาวจะไม่ใช่แค่ชนะ
เงินเฟ้อ	แต่จะได้ผลตอบแทนที่ดี	เงินออมที่มีงอกเงย
ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยอีกด้วย

ค่าดูแลผู้สูงอายุ 

รถเข็นผู้สูงอายุ

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

อาหารจานเดียว

ราคาสินค้า (อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 3%)
รายการ

ปัจจุบัน อีก 20 ปี

เดือนละ 15,000 บาท

คันละ 3,000 บาท

ตัวละ 50 บาท

จานละ 40 บาท

เดือนละ 27,100 บาท

คันละ 5,400 บาท

ตัวละ 90 บาท

จานละ 72 บาท

ปัจจุบัน อนาคต

40.- 80.-



การปฏิรูประบบบำานาญอังกฤษ
ด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

MUST READ
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เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นศาสตร์ใหม่ที่ใช้ออกแบบนโยบายสาธารณะหลายๆ เรื่อง 
รวมถึงนโยบายด้านการออมเพื่อการเกษียณ
จิตใต้สำานึกของมวลชน มีความสำาคัญต่อขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการ
พิจารณา และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้าทุกอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการออม
การปฏิรูประบบบำานาญอังกฤษได้ใช้ศาสตร์น้ีสอดแทรกในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสมัครเข้าสู่
ระบบฯ จนถึงขั้นตอนการถอนกองทุน
กบข. ได้ใช้ศาสตร์นี้ในการเสนอให้แผนสมดุลตามอายุ เป็นแผนหลักอีกแผนหนึ่งสำาหรับ
สมาชิกเข้าใหม่ แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ประยุกต์ใช้เพิ่มได้อีกมาก



 ในรอบระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา มีผู้ได้
รับรางวัลโนเบลในหัวเรื่อง ‘เศรษฐศาสตร์
พฤติกรรม’ 2 ท่าน คือ ดร. ริชาร์ด ธาเลอร์ 
(Richard Thaler) เจ้าของรางวัลโนเบล
สาขาเศรษฐศาสตร์ประจำาปี 2017 และ ดร. 
แดเนียล คาห์นีมาน (Daniel Kahneman) 
ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในปี 2002 การที่มี
นักวิชาการท่ีค้นคว้าวิจัยเร่ืองดังกล่าวจนได้
รับรางวัลโนเบลสองครั้งสองคราในรอบระยะ
เวลาดังกล่าว ย่อมเป็นการยืนยันการมีอยู่
จริงและแนวโน้มใหญ่ของศาสตร์ใหม่ที่เรียก
ว่า     ‘เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม’     (Behavioral
Economics)       ศาสตร์ใหมน้ี่สำาคญัอยา่งไร จน
มีผู้ได้รับรางวัลถึงสองท่านและสำาคัญขนาด
ท่ีประเทศสหราชอาณาจักรได้นำาหลักการ
ไปปฏิรูประบบบำานาญของประเทศจนประสบ
ความสำาเร็จ เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง และ
ที่สำาคัญ กบข. จะนำาหลักการอะไรมาประยุกต์
ใช้เพื่อเติมเต็มความเพียงพอของเงินออม
ให้แก่สมาชิกได้บ้าง

	 นักวิชาการทั่วโลกรู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรม
ของคนส่วนใหญ่มานานแล้วว่า	 ทำาไมประชาชนจึงมี
พฤติกรรมทางการเงินที่ไร้เหตุผล	 ขาดตรรกะ	 และ
อธิบายไม่ได้	เช่น	ซื้อหวยใต้ดินทั้งที่มีโอกาสถูกรางวัล
เพียงน้อยนิด	 ทำาไมนักลงทุนจึงมีพฤติกรรมซื้อหุ้น
เมื่อตลาดขึ้นและขายหุ้นเมื่อตลาดลง	 ทั้งที่มักจะทำา
ให้ขาดทุนทั้งสิ้น	 หรือทำาไมประชาชนจำานวนมากไม่
ยอมออมเงินขณะมีงานทำา	 ทั้งที่เข้าใจถึงความยาก
ลำาบากในวัยชราหากไม่มีเงินใช้	 ข้อแปลกใจเหล่านี้	
นำามาซึ่งการค้นคว้า	 วิจัย	 และก่อกำาเนิดศาสตร์ใหม่
ที่เรียกว่า	 ‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’	 (Behavioral	
Economics)	 ศาสตร์ใหม่นี้คือศาสตร์ที่ทำาการศึกษา
ผลขององค์ประกอบต่างๆ	 ทางจิตวิทยา	 ทางสังคม	
ทางมวลชน	 และทางอารมณ์	 ต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจ	ของทั้งระดับบุคคลและระดับสถาบัน	การ
ศึกษาและเข้าใจถึง	 ‘จิตใต้สำานึก’	 (Unconscious	
Mind)	 ของมนุษย์	 จึงเสมือนหนึ่งเป็นการแกะ	
‘กล่องดำา’	 ท่ีปิดอยู่	และอาจเปิดทางไปสู่การออกแบบ
แผนงาน	กลยุทธ์	หรือนโยบายได้	 เพื่อให้เป้าหมายที่
วางไว้บรรลุผล

	 หากผู้ ให้บริการทางการเงินจะออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสักชิ้นหนึ่งเพื่อเสนอขาย
แก่ลูกค้า	 โดยมิได้นำาพากับเรื่อง	 ‘จิตใต้สำานึก’	
(Unconscious	Mind)	ของลูกค้าเป้าหมายแล้ว	ย่อม
เป็นข้อผิดพลาดอย่างยิ่ง	 ซึ่งในเรื่องนี้	 นักวิชาการ
ของสถาบันนโยบายบำานาญของประเทศอังกฤษ	
(Pensions	 Policy	 Institute)	 ได้สรุปว่า	 ‘จิต
ใต้สำานึก’	 (Unconscious	Mind)	 ของมวลชน	มี
ความสำาคัญมาก	 และอาจสร้างผลกระทบต่อทั้ง
กระบวนการของการสร้างความเข้มแข็งระบบการ
ออม	 นับตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์	 ขั้น
ตอนการพิจารณา	 และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อเลย
ทีเดียว	 ทางสถาบันฯ	 ได้นำาเสนอโมเดลเพื่ออธิบาย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
และการออมเพื่อการเกษียณ	ไว้ดังนี้
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นิยามและตัวอย่าง
ของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 



	 จากภาพเราจะเห็นได้ว่า	 จิตใต้สำานึกส่งผลกระทบต่อทั้งกระบวนการของการออมเพื่อการเกษียณ	 ดังนี้

 Choice & Information Overload	มีข้อ
สรุปทางวิชาการว่า	บุคคล ย่อมเรียกร้องให้มีข้อมูล
และทางเลือกมากๆ แต่เมื่อต้องตัดสินใจ กลับใช้
ข้อมูลน้อยชิ้นและเลือกจากทางเลือกเพียงไม่กี่ทาง
เลือกเท่านั้น	 เหตุผลส่วนหนึ่ง	 เนื่องจากบุคคลส่วน
ใหญ่มีทักษะและความอดทนในการประมวลผลที่
จำากัด										กอปรกับบุคคลกลัวความเส่ียง							ไม่อยากเลือกผิด	
การที่ได้รับทางเลือกมากๆ	โอกาสที่จะเลือกผิดพลาด
ก็ย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย	 ดังนั้น	 เมื่อถึงขั้นตัดสินใจ	
บุคคลมักตัดสินใจง่ายๆ	 ด้วยหลักเกณฑ์ทางลัด	

(Heuristic)	 คือจากประสบการณ์ในอดีตหรือจาก
การคาดคะเน	 โดยที่มิได้ใช้ข้อมูลหรือทางเลือกที่
นำาเสนอมาให้อย่างมากมายเลย	 มีการทดลองเชิง	
พฤติกรรมศาสตร์และพบว่า	หากเราวางแยมตัวอย่าง
ไว้	 6	 แบบในซุปเปอร์มาร์เก็ต	 คนที่ตัดสินใจซื้อแยม
อย่างใดอย่างหนึ่งมีร้อยละ	 30	 แต่หากเสนอแยมให้
เลือกถึง	 24	แบบแล้ว	 อัตราการตัดสินใจเลือกซื้อจะ
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ	3	เท่านั้น

ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์
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 Framing Effects รูปแบบการเสนอขาย 
การจัดลำาดับการนำาเสนอ มีส่วนสำาคัญต่อการ
ตัดสินใจอย่างมาก      	การออกแบบใบสั่งซื้อที่ยืดยาว	
กรอกรายละเอียดมาก	 ย่อมมีประสิทธิภาพที่ตำ่ากว่า	
การออกแบบใบสั่งซื้อที่ให้ลูกค้า	 tick	 หรือ	 click	
เท่านั ้น	 แม้จะเสนอให้เปอร์เซ็นต์การออมเพิ่มมี
ตั้งแต่	 1	 –	 20	%	 ของเงินเดือน	 เราย่อมคาดการณ์
ได้ว่า	 ลูกค้าที่เลือกอัตรา	 1	 หรือ	 20	 คงจะน้อยมาก	
ส่วนใหญ่จะเลือกค่าที่เป็นร้อยละ	 5	 หรือ	 10	 ซึ่ง
เป็นตัวเลขที่ถูกกรอบ	 (Framed)	 ไว้ในจิตใต้สำานึก	
ข้อสมมติฐานนี้ตรงกับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่ว่า
สมาชิก	 กบข.	 เลือกออมเพิ่มในอัตราส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับตัวเลขร้อยละ	5,	10	หรือ	15	กว่าสองในสามของ
คนที่สมัครใจออมเพิ่มทั้งหมด

 Heuristic Biases ดังที่ได้กล่าวไปก่อนหน้า	
บุคคลมีทักษะและความอดทนในการประมวลผล
ที่จำากัด และมักตัดสินใจง่ายๆ ด้วยเกณฑ์ทางลัด 
(Heuristic)	 เช่น	 ยึดติดกับอดีต	 ซื้อหุ้นเฉพาะตัวที่
เคยได้กำาไร	 หลีกหนีตัวที่ขาดทุน	 หรือหากออมใน
ระบบการออมภาคบังคับ	 มักจะยึดติดกับแผนหลัก	
ไม่เลือกแผนทางเลือก	 เพราะคิดว่าแผนหลักมีคน
กล่ันกรองมาให้อย่างดีแล้ว	 หากเลือกเองจะผิดพลาด
ได้	เป็นต้น

 Present Bias & Time Inconsistency 
บุคคลมีบัญชีในใจ (Mental Accounting) ของ
ปัจจุบันที่ชัดเจนกว่าของอนาคต	 เช่น	 มองเม็ดเงิน
เพื่อการจับจ่ายในปัจจุบันได้ชัดเจนกว่าเม็ดเงินท่ีต้อง
มีเพื่อการเกษียณ	เป็นต้น

 Overconfidence บุคคลปกติมักมั่นใจใน
ตนเองเกินจริง เชื่อมั่นในโชคชะตาของตนดีเกินจริง 
ซึ่งสามารถอธิบายได้จากปรากฏการณ์ที่ว่า	 สลากกิน
แบ่งรัฐบาลขายได้ดีมากในช่วงวันปีใหม่หรือตรุษจีน	
ทั้งที่โอกาสในการถูกรางวัลไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก
งวดอื่นๆ	 เลย	 และอธิบายได้ว่าทำาไมคนไม่ออมเพื่อ
การเกษียณ	 เพราะเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาก็จัดการได้เอง
หรือมีคนมาช่วย

 Risk Aversion & Lack of Trust บุคคล
ทั่วไปกลัวความเสี่ยง อยากได้แต่ก็กลัวเสีย	ในความ
คิดของคนทั่วไป	การออมคือการเสีย	เพราะจับจ่ายได้
น้อยลง	 แม้จะเป็นการออมเพ่ือแลกกับผลประโยชน์ใน
อนาคตหลังเกษียณ	 แต่ก็เป็นผลประโยชน์ท่ีไม่แน่นอน
ไกลตัว	 เกิดความกลัวที่จะเสียเงินต้นไป	 นอกจากนั้น	
บุคคลโดยปกติไม่ยอมเชื่อใจใครง่ายๆ	 แม้จะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ	 และมักตัดสินใจด้วยแหล่งข้อมูลจากคน
ใกล้ตัว	 เพื่อนฝูงมากกว่า	 แม้เขาเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่
ผู้รู้จริงก็ตาม

 Self Control บุคคลอยากมีส่วนร่วมตัดสิน
ใจและลงมือทำาด้วยตนเองเมื่อมีความพร้อม	แต่โดย
ปกติแล้ว	บุคคลจะมีภารกิจมากมายหลายอย่างในทุก
ขณะ	ดังนั้น	บุคคลจะไม่ยอมรับการตัดสินใจที่ต้อง
ลงมือทำาในทันที	 แต่มีแนวโน้มจะยอมรับการผูกพัน
สำาหรับอนาคตมากกว่า	 เนื่องจากเป็นข้อผูกมัดที่ยัง
ไม่เกิด	ยังมีช่องทางที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

 Procrastination & Inertia บุคคลมัก
เฉื่อยชาในการตัดสินใจ ผัดวันประกันพรุ่ง ชอบอยู่
กับสภาวะปัจจุบันมากกว่า (Present	 Bias)	 และ
แม้จะเห็นประโยชน์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 แต่ก็มักผัดผ่อน
การลงมือทำาไปในอนาคต	 เช่น	 เห็นว่าการออมมี
ความจำาเป็นและเป็นประโยชน์	 แต่คนส่วนใหญ่ก็ยัง
มักผัดผ่อนไปก่อน	 เพราะยังต้องจัดการกับค่าใช้จ่าย
เฉพาะหน้า	 จนในหลายกรณีสายเกินกว่าที่จะออม
เงินได้ทัน

ขั้นตอนการพิจารณา

ขั้นตอนการตัดสินใจ
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 Economic Barriers การออมเพื่อการ
เกษียณเป็นข้อผูกพันที่กินระยะเวลายาวนาน และ
ต้องใช้ความมุ่งมั่นอย่างมากจึงจะดำาเนินการได้
สำาเร็จ	 มีความเป็นไปได้ว่า	 ตลอดระยะเวลา	 30-40	
ปีของการออมนั้น	 อาจมีปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจ
และปัญหาเงินตึงตัวเกิดขึ้นเป็นระยะ	 ดังนั้น	 หาก
ปราศจากซึ่งความมุ่งมั่นและวินัยการออมอย่างสูง
แล้ว	 โครงการการออมเพื่อการเกษียณคงไม่ประสบ
ความสำาเร็จ

	 ในการปฏิรูประบบบำานาญครั้งใหญ่ปี	 2012	
รัฐบาลอังกฤษได้ใช้	 ‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’	 มาช่วย
ในการออกแบบระบบฯ	จนสามารถทำาให้แรงงานกว่า
9	 ล้านคนเข้าระบบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้อย่าง
ราบรื่น	 กระบวนการเข้าสู่ระบบการออมของคน
หลายล้านคนในคร้ังน้ี มีการสอดแทรกกลไกข้ันตอน
การตอบสนองและบริหารจัดการ ‘จิตใต้สำานึก’
(Unconscious Mind) ของมนุษย์ ได้อย่าง
แนบเนียน ดังนี้

 ข้ันตอนการสมัครเข้าสู่ระบบฯ ประเทศอังกฤษ
ใช้ระบบที่เรียกว่า Auto Enrollment คือให้แรงงาน
ที่มีอายุและรายได้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 เข้าสู่ระบบ
โดยอัตโนมัติ	 (แทนที่จะให้แรงงานเหล่านั้นสมัครเอง)	
แต่เปิดสิทธิให้ว่าเมื่อได้เข้าไปแล้ว	สามารถลาออกเอง
ได้ด้วยระบบ	 Opt	 Out	 ผลปรากฏว่า	 มีแรงงานเข้า
ระบบกว่า	 9	 ล้านคน	 และมีคนสมัครใจลาออกเพียง
ร้อยละ	9	เท่าน้ัน	เราจะเห็นได้ว่า	Auto Enrollment
บริหารจัดการภาวะการผัดวันประกันพรุ่งของคน 
(Procrastination) และใช้ประโยชน์จากความเฉ่ือย
(Inertia) ของคนในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สุดท้ายคงเหลือคนท่ียังคงอยู่ในระบบฯ	
มากกว่าร้อยละ	90

 อัตราการออม (Contribution Rate)	เพื่อ
ให้เกิดการยอมรับจากสาธารณชนในวงกว้าง	 รัฐบาล
อังกฤษได้กำาหนดอัตราการนำาส่งเงินเข้ากองทุนท่ี
ระดับตำ่า	 คือ	 ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันนำาส่งเพียง
ร้อยละ	 2	 ของเงินเดือนใน	 6	 ปีแรก	 แต่จะเพิ่มเป็น
อัตราเงินนำาส่งรวมร้อยละ	5	และ	8	ในปี	2018	และ	
2019	ตามลำาดับ	เราจะเห็นได้ว่า	การผูกพันล่วงหน้า 
(Auto Escalation) เป็นการก้าวข้ามข้อจำากัด
เรื่อง Self Control และตอบโจทย์ในเรื่อง Loss 
Aversion ได้ดี	 เพราะอย่างน้อยอัตราเงินนำาส่งที่
เพิ่มก็มาจากอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำาปีที่ทอด
ยาวตั้งแต่ปี	2012	ถึง	2017	นั่นเอง	ในทางจิตวิทยา 
บุคคลไม่ได้เสีย เพียงแต่เจียดเงินที่ได้มากขึ้นส่วน
หนึ่งไปออมเข้าระบบกองทุนฯ

 นโยบายลงทุน (Asset Allocation) รัฐบาล
อังกฤษตระหนักดีว่า	 Choice & Information 
Overload ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากบุคคลมีทักษะ
และความอดทนในการประมวลผลที่จำากัด และ
บุคคลส่วนใหญ่ยังคงใช้ Heuristic Short Cut 
เมื่อต้องตัดสินใจ	 ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าแผนหลักคือคำา
ตอบสุดท้าย	 ประเด็นสำาคัญก็คือว่า	 แผนหลักนั้นจะ
ต้องเป็นแผนลงทุนที่ดีพอ	 สามารถให้หลักประกัน
เรื่องความเพียงพอของเงินเพื่อการเกษียณได้	 ซึ่งทาง
รัฐบาลอังกฤษได้จัดให้แผนสมดุลตามอายุเป็นแผน
หลัก	นอกเหนือจากแผนทางเลือกที่มีกว่า	5	แผน

1

2

3

การปฏิรูประบบบำานาญอังกฤษ - เครื่องมือ
เล็กที่เหมาะสำาหรับงานใหญ ่



 การถอนกองทุน (Decumulation)	การเปิด
เสรีให้เบิกเงินก้อนกองทุนบำานาญ	 (Pension	
Freedom)	 ได้ทำาให้อุตสาหกรรมจัดการกองทุนเพื่อ
การเกษียณต้องปรับตัวครั้งใหญ่	 เพื่อตอบรับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้น	 เนื่องจากในการเปิดเสรี
เบิกเงินบำานาญครั้งแรก	 มีคนไถ่ถอนเงินก้อนกว่า
ร้อยละ	76	และมีคนสนใจซ้ือผลิตภัณฑ์บำานาญจำานวน
ไม่มากนัก	 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด
ปัจจุบันอาจยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้
จริงของลูกค้า	จึงเป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมฯ
อย่างมากว่าจะสามารถเรียกความเชื่อมั่น	ศรัทธาจาก
ลูกค้ากลับมาได้หรือไม่	และอย่างไร

	 ผลการศึกษาจากประเทศอังกฤษเป็นการ
ยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่า	 ‘จิตใต้สำานึก’	 (Unconscious	
Mind)	 ของมนุษย์เป็นเรื่องสากล	 และเกิดขึ้นได้ทุก
หนแห่งในโลกแม้แต่ในประเทศไทย	 จากบทเรียนใน
ประเทศอังกฤษ กบข. ก็น่าจะนำาเอาแนวทาง 
‘เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม’ (Behavioral Economics)
มาปรับใช้กับสมาชิกได้ในหลากหลายมุม	 ที่ผ่านมา
กบข.	 ได้เสนอให้แก้	 พ.ร.บ.	 กบข.	 เพื่อให้แผน
สมดุลตามอายุ	 เป็นแผนหลักอีกแผนหนึ่งสำาหรับ
สมาชิกเข้าใหม่	 ซึ่งน่าจะทำาให้มีสมาชิกเข้าสู่แผน
สมดุลตามอายุแบบอัตโนมัติหลายหมื่นคนต่อปี	 และ
จะมีความเพียงพอของเม็ดเงินเพื่อการเกษียณมาก
ขึ้น	 เป็นการใช้ประโยชน์จากเรื่อง	 inertia	 ให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิก	แต่ยังมีประเด็นอื่นๆ ที่ กบข. 
อาจนำามาประยุกต์ใช้ได้	 เช่น	 การให้สมาชิกแสดง
ความยินยอมออมเพิ่มล่วงหน้าเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำา
หนด	 เช่น	 ออมเพิ่มร้อยละ	 1	 ทุกครั้งที่เงินเดือน
ขึ้นสองขั้น	 เป็นต้น	 หรือการปรับแบบฟอร์มแสดง
เจตนาออมเพิ่ม	 ให้มีอัตราออมเพิ่มมาตรฐานน้อยตัว
เลือก	 เพื่อใช้ประโยชน์จากเรื่อง	 Framing	 เป็นต้น	
ทั้งหมดนี้เป็นการยืนยันกับแนวคิดที่ว่า หลักการ
ทางจิตวิทยาสามารถทำางานร่วมกับหลักการเงินได้
อย่างกลมกลืนนั่นเอง
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นัยต่อ กบข.  

Consumer Engagement :Barriers and 
Biases , Pension Policy Institute, Feb 
2017
Heuristics and Biases in Retirement 
Savings Behavior, Shlomo Benartzi 
and Richard Thaler, Journal of 
Economic Perspectives 2007

ที่มา
1.

2.



	 ห้องนอนของท่านควรอยู่ในพื้นที่โปร่ง	 มีลมพัดโกรกพอ

เย็นสบาย	 มีแสงแดดสาดส่องโดยเฉพาะในช่วงเช้า	 เพื่อให้ห้องไม่

อับชื้นเกินไป	 เวลานอนไม่ควรเปิดพัดลมโดนตัว	 หรือ	 เปิดแอร์ที่

อุณหภูมิตำ่ากว่าอุณหภูมิปกติมากเกินไปนัก	เพราะจะทำาให้อากาศ

ในห้องแห้งเกินไป	 ทำาให้ระบบทางเดินหายใจอักเสบ	 เป็นหวัดได้

ง่าย	 ควรทำาความสะอาดห้องนอนและเครื่องนอนอย่างสมำ่าเสมอ

เพื่อป้องกันไรฝุ่นและแมลงต่างๆ
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ลงทุนกับสุขภาพ...
ง่ายแทบไม่ต้องจ่ายเงิน

wow

	 ที่ผ่านมา	เราอาจจะเคยลงทุนหลากหลายรูปแบบ	ในหลายประเภทสินทรัพย์	ไม่ว่าจะเป็น	การเล่นหุ้น	ซื้อ

ที่ดิน	ค้าขาย	ทำาธุรกิจ	ผลสำาเร็จในการลงทุนเหล่านั้น	อาจตอบแทนเราทั้งในเรื่องของตัวเงินหรือความสุข	

	 อย่างไรก็ตาม	 เงินหรือความสุขที่เกิดขึ้นนั้นอาจไม่เพียงพอ	 หากสุขภาพของเรายำ่าแย่	 เหมือนที่หลายๆ

คนเปรยว่า	“หาเงินไว้มากเพื่อมาจ่ายค่ารักษาตัวเองในภายหลัง”

	 WOW	ฉบับนี้	จึงขอนำาเสนอเรื่อง	“ลงทุนกับสุขภาพ...ง่ายแทบไม่ต้องจ่ายเงิน”	บอกเคล็ดลับการดูแลเอาใจ

ใส่สุขภาพของทา่น										เพยีงสละเวลาเลก็นอ้ยในแตล่ะวนั								ทา่นกจ็ะมีสขุภาพทีด่	ีมีเวลาใชเ้งนิแบบยาวๆ				กนัเลยทเีดียวคะ่

	 ในแต่ละวัน	 ท่านควรดื่มนำ้าให้เพียงพอ	 โดยเฉพาะในหน้า

ร้อนที่ร่างกายสูญเสียเหงื่อมากเป็นพิเศษ	 ทั้งนี้	 ควรดื่มนำ้าที่มี

อุณหภูมิปกติ	 หลีกเลี่ยงนำ้าเย็นจัด	 นำ้าแข็ง	 ควรดื่มนำ้าเปล่าที่

สุกแล้ว	 หากท่านเป็นคนชอบอะไรไม่จำาเจ	 อาจปรุงรสนำ้าดื่มด้วย

เกลือแร่	 หรือสมุนไพรอื่นๆ	 ขออย่างเดียวให้ระวังเรื่องปริมาณ

นำ้าตาล	เพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวานนะคะ

ดื่มน้ำาให้เพียงพอ  

ดูแลห้องนอนเสมอ  
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	 รับประทานอาหารปรุงสุก	 สด	 ใหม่	 ให้ครบทุกมื้อ	 ใน

ปริมาณที่พอเหมาะ	 ควรเลือกทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน	

ไม่ทานอาหารเดิมซำ้าๆ	 ติดต่อกัน	 การรับประทานผักและผลไม้จะ

ช่วยให้ท่านมีกากใยอาหาร	 ทำาให้ระบบขับถ่ายได้ผลดี	 หลีกเลี่ยง

อาหารที่มีส่วนผสมของแป้งขัดขาว	 ของทอดของมัน	 และอาหาร

รสจัด	

	 การออกกำาลังกายเป็นหัวข้อยอดฮิตมาก	 คือ	 พูดกันอย่าง

กว้างขวาง	แต่คนที่ลงมือปฏิบัติจริงมีไม่ถึงครึ่ง	การออกกำาลังกาย

ทำาได้หลายวิธี	 แค่เพียงไปเดินเร็วในสวนสาธารณะใกล้ที่ทำางาน	

วันละครึ่งชั่วโมง	 ท่านก็สามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงได้	 เพราะมี

ผลวิจัยระบุว่า	 การเดินช่วยเพิ่มสารเอ็นดอร์ฟินซึ่งเป็นฮอร์โมน

ที่ช่วยลดความตึงเครียด	 ความโกรธ	 ความเหนื่อยล้า	 และความ

วิตกกังวล	 นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกระดูก	 ทำาให้ขาแข็งแรง	

การเดินอย่างต่อเน่ืองยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตได้อีกด้วย

	 จะเห็นได้ว่า	 การลงทุนในสุขภาพไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย	 แต่ต้องอาศัยเวลาและความตั้งใจจริง	 ไม่ต้อง

หักโหม	แต่ทำาทุกวันอย่างสมำ่าเสมอ	สุขภาพเป็นของท่าน	ไม่มีใครทำาแทนท่านได้	เมื่อท่านลงทุนแล้ว	ย่อมจะได้รับ

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะ

	 พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

	 ไม่ว่าท่านจะเป็นชายหรือหญิง	 การดูแลสุขภาพผิวเป็น

เรื่องสำาคัญเท่าๆ	กัน	สำาหรับคนผิวแห้ง	ควรทาครีม	ส่วนคนผิวมัน	

ควรทาโลชั่นหรือเซรั่ม	เพื่อช่วยปรับสภาพผิวให้มีความชุ่มชื้น	โดย

เฉพาะครีม/โลชั่นกันแดด	 ที่ช่วยป้องกันผิวหนังจากการเผาไหม้	

ลดการเกิดสีผิวหมองคลำ้าและริ้วรอย	 แสงแดดอาจเป็นปัจจัยที่

เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งผิวหนัง	 แม้ใส่เสื้อแขนยาว	 ไม่ได้

ออกจากบ้าน	ก็ควรทาครีม/โลชั่นกันแดดป้องกันไว้ดีที่สุด

ทานอาหารอย่างถูกวิธี  

บำารุงผิวอย่างต่อเนื่อง  

ออกกำาลังกาย  



 

	 กบข.	ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	บริษัทข้อมูลบัตรเครดิต
แห่งชาติ	จำากัด	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เสวนาเรื่อง	“การส่งเสริมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ”	พร้อมทั้งเปิดบูธให้บริการแก่สมาชิก	กบข.	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2561	ณ	หอประชุม
ศาสตราจารย์สังเวียน	อินทรวิชัย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานเสวนา “สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย”

ACTIVITIES
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    ไทยรัฐ          27 กุมภาพันธ์ 2561  หน้า 12 (ซ้าย)

HOT NEWS
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      โพสต์ทูเดย์             3 มีนาคม 2561  หน้า A1 (บนขวา)
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	 กบข.	 ได้เข้าพบกับพันธมิตรสื่อส่วนราชการเพื่อขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	
กบข.	 ให้กับสมาชิกในหน่วยงานตลอดปี	 2560	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ในหน่วยงาน	 คอลัมน์	 Interview	 ฉบับนี้ได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 กบข.	 ของ
พันธมิตรสื่อส่วนราชการแต่ละหน่วยงานมาฝากค่ะ

	 ทางกรมประชาสัมพันธ์ยินดีท่ีจะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของ	 กบข.	 ผ่านช่องทางต่างๆ	 เพราะเป็นข้อมูลที่สมาชิกทุก
คนควรทราบ	และหาก	กบข.	จัดกิจกรรมสัญจร	ก็อยากร่วมกิจกรรมสัญจร
ด้วย	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน

	 หน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ	 กบข.	 ผ่านช่องทางต่างๆ	
อาทิ	บอร์ดประชาสัมพันธ์	เฟซบุ๊ก	อีเมลภายในหน่วยงาน	และประชาสัมพันธ์
ตอนเข้าแถวหลังเคารพธงชาติ	 เป็นต้น	 ซึ่งสมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของ	กบข.	เป็นประจำา	
	 ทางหน่วยงานอยากให้	กบข.	จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
บริการต่างๆ	 มาที่หน่วยงาน	 เพื่อจะได้แจกให้กับสมาชิกที่สนใจได้ศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม	 และหน่วยงานจะได้ฝากประชาสัมพันธ์ในกรมต่างๆ	
ในสังกัดกองทัพอากาศได้

	 หน่วยงานเน้นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านออนไลน์	 และได้
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	กบข.	ผ่านเฟซบุ๊ก	และเว็บไซต์	เพื่อให้สมาชิกได้รับ
ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง	 เพราะสมาชิกในหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ตามจังหวัด
ต่างๆ	 และถ้ามีการจัดกิจกรรมอบรมสมาชิกในสังกัดประจำาปี	 หน่วยงาน
สนใจเชิญวิทยากร	 กบข.	 มาร่วมบรรยายให้ความรู้เร่ืองเหตุและสิทธ์ิ	 รวมท้ัง
เชิญออกบูธให้บริการ	กบข.	กับสมาชิกในหน่วยงาน

	 สำานักการพยาบาลได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร	 กบข.	 อย่างต่อเนื่อง	
เพราะเป็นข้อมูลที่มีความสำาคัญสำาหรับสมาชิก	กบข.	 ในหน่วยงาน	เพื่อให้
สามารถวางแผนบริหารเงินออมของ	 กบข.	 ให้เพียงพอสำาหรับวัยเกษียณ	
นอกจากนี้	 กบข.	 ยังได้จัดสวัสดิการต่างๆ	 ที่น่าสนใจ	 และเป็นประโยชน์
สำาหรับสมาชิก

	 สมาชิก	กบข.	ติดตามข่าวสารและสวัสดิการที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์	กบข.	www.gpf.or.th	
และเฟซบุ๊ก	โดยสแกน	QR	Code	และกด	“ถูกใจ	(Like)”	แฟนเพจ	

กรมประชาสัมพันธ์ 

กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

กรมการแพทย์ 

สำานักการพยาบาล 

เสียงจากสื่อส่วนราชการ



ลุ้นรางวัล!! จาก กบข.

พ.อ.วันชนะ สวัสดี ผู้แทนสมาชิก
ที่แสดงในวีดิทัศน์ชุด GPF & i 
มีมุมมองเรื่องการลงทุนว่าอย่างไร

(การตัดสินของ กบข. ถือเป็นที่สิ้นสุด)

ส่งคำาตอบมาที่ 
E-mail : pr@gpf.or.th

ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561

ทีมงานจะสุ่มจับรายชื่อ
ผู้ที่ตอบถูก 10 รางวัล

โดยจะได้รับสมุดโน๊ต กบข. 1 เล่ม
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QUESTION

ตอบคำาถาม




