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GPF EXPERIENCE

MONEYHOLIC

เรื่องจากปก

แก่ไปไม่จน

Money Buddy

ลงทุ๊นลงทุน

WOW

CHECK NOW

สมาชิก กบข. รับเงิน 2 ทาง

5 ทริค ช้อปปิ้งอย่างฉลาด

พร้อม...เพื่อวัยเกษียณสุข

แค่เริ่มต้นเร็ว
ตัวแปรสำาคัญของการออม

ลดหย่อนภาษีด้วยเงินบริจาค 
มีแต่ได้กับได้

Lazy Economy
ธุรกิจพันธุ์ใหม่รับกระแสมนุษย์ขี้เกียจ

5 สถานที่ พาลูกเที่ยว

ดวงดีแน่ แต่สวมแหวนให้ถูกนิ้ว

เสนอแนะหรือต้องการรับข้อมูลข่าวสาร กบข. แจ้งได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2636-1000  

Email : member@gpf.or.th

GPF Contact Center : โทร. 1179

Line : @GPFcommunity

กองบรรณาธิการ วชิรา  การสุทธิ์

พีรทัศน์  ชัยอภินันทิมา

วีรญา  พิสุทธิ์พิบูลวงศ์

ชาญวิทย์  ลัภโต

ปรัชญาภรณ์  มกุลพานิช

สุนทรียา  ช่างดำา
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OCTOBER 2562

	 เดือนน้ีอาจมีการปรับเปล่ียนในหน่วยงานของสมาชิก
กันบ้างเล็กน้อย	 จากการที่มีเพื่อนสมาชิกบางส่วนได้เกษียณ
อายุราชการ	และสมาชิกที่ยังคงอยู่ได้เตรียมตัวกันบ้างหรือยัง	
เพราะเรื่องเกษียณไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว	 โดยสามารถเตรียมความ
พร้อม...เพื่อวัยเกษียณสุขได้ตั้งแต่วันนี้	 เวลาไม่เคยหยุดเดิน	
อย่าปล่อยให้ต้องมานั่งเสียใจทีหลัง	
	 อีกหนึ่งเรื ่องที่อยากบอกเล่ากับสมาชิก	คือการที่	
กบข.	 ได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 สูงถึง	 94.38	
อยู่ในระดับ	 A	 จากหน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งสิ้น	 8,299	
หน่วยงาน	และ	กบข.ได้รับคะแนนเป็นอันดับ	1	ของหน่วย
งานประเภทกองทุนของรัฐ	
	 นับได้ว่าเป็นความสำาเร็จของ	กบข.	แม้จะเข้าร่วม
การประเมินเป็นปีแรก	 แต่ก็สามารถทำาคะแนนออกมาในระดับ
ที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก	 และสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการดำาเนินงานอย่างเต็มความสามารถของ	กบข.	ยึดแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ทั้งด้านการลงทุน	 งานบริการสมาชิก	
และการบริหารสำานักงาน	 เพื่อเสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งธร
รมาภิบาลที่เข้มแข็ง	 โดยเฉพาะการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	
ตามจุดยืนการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล	 โปร่งใสและรับผิด
ชอบต่อสังคม	



ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์

“การประหยัดอดออม เป็นรากฐานในการสร้างตัว สร้างฐานะบุคคล 

ตลอดจนความเจริญมั่นคงของสังคมและชาติบ้านเมือง”

พระราชดำารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 
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กบข. น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.) 
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต	พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	 เม่ือวันท่ี	 13	 ตุลาคม	2562	

	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 นำาคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน	 กบข.	 ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ 
ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	และร่วมทำาบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ ์
จำานวน	10	รูป	ณ	อาคารอับดุลราฮิมเพลส	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2562
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สมาชิก กบข. 
เกษียณแล้วได้รับเงินจาก 2 ทาง
ปลดล็อกข้อสงสัย!!!
ใครว่าเป็นสมาชิก กบข. แล้วไม่มีสิทธิ์รับบำาเหน็จบำานาญ

 ข้าราชการที่บรรจุใหม่รุ่นหลัง ๆ  มักได้ยินคำาพูดต่อ ๆ  กันมาว่า

เป็นสมาชิก กบข. แล้ว ไม่มีบำานาญ บ้างก็ว่ารับราชการหลังปี 2540 

จะได้รับแต่บำาเหน็จ หรือบางคนอาจยังไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองมีสิทธิ์ได้รับ

อะไรบ้าง	 ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่เข้าใจว่าหน่วยงานหักเงินเดือนของคุณ

ไปทุก	ๆ	เดือน	ทำาไม?	ข้อสงสัยเหล่านี้เป็นคำาถามที่หลายคนยังไม่เคยได้

คำาตอบที่ถูกต้อง	ซึ่งหากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเฟซบุ๊ก	กบข.	หรือ	

มีไลน์ที่ชื่อว่า	 “GPF	 Community”	 ที่เปิดให้สามารถคุยกับแอดมินได้

ตั้งแต่	8	 โมงเช้า	ถึง	2	ทุ่ม	หรือบางทีก็ดึกกว่านั้น...	 เชื่อว่าคุณจะไม่มีทาง

พลาดเร่ืองน้ี!	แต่หากพลาดก็ไม่เป็นไร	เพราะวันน้ีคอลัมน์	GPF	Experience	

จะพาคุณเปลีย่นความเชือ่แบบผดิ					ๆ 				โดยไมต่อ้งคอยฟงัเขาเลา่วา่...อกีตอ่ไป!		

	 หลังจากบรรจุเข้ารับราชการ	ข้าราชการทุกคนจะเป็น	“สมาชิก	

กบข.”	 โดยอัตโนมัติ	 และเริ่มสะสมเงินออมของตัวเองในทุก	 ๆ	 เดือนเพื่อ

เก็บไว้ใช้ในวัยเกษียณ	 โดยมีหน่วยงานต้นสังกัดหัก	 3%	 จากเงินเดือนนำา

ส่งเข้ากองทุนฯ	 ในชื่อบัญชีของสมาชิกแต่ละราย	 เราเรียกเงินส่วนนี้ว่า	

“เงินสะสม”	 แต่รู้มั๊ยว่าคุณก็ไม่ได้ออมเงินเองเพียงลำาพัง	 เพราะรัฐจะ

ช่วยคุณออมด้วยอีก	3%	เรียกว่า	“เงินสบทบ”	และยังมีอีก	2%	เป็น	“เงิน

ชดเชย”	เข้าใจง่าย	ๆ 	คือ	คุณได้เงินจากรัฐ	Top	Up!	ให้อีก	5%	ทุก	ๆ 	เดือน

เลยทีเดียว	แต่สำาหรับเงินชดเชย	2%	มีข้อแม้ว่าตอนเกษียณอายุราชการ

คุณต้องเลือกรับบำานาญถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้	เพราะเป็นเงินที่รัฐจ่าย

ชดเชยให้กับสมาชิกที่ต้องรับบำานาญน้อยกว่าข้าราชการรุ่นเก่า	ๆ 	ที่ไม่เลือก

เป็นสมาชิก	กบข.	แต่หากคุณเลือกรับบำาเหน็จ	 ไม่ว่าเป็นข้าราชการรุ่นเก่า

หรือข้าราชการรุ่นใหม่	 รัฐจะคำานวณเงินบำาเหน็จจ่ายให้โดยใช้สูตรเดียวกัน

จึงไม่มีการชดเชยเรื่องบำานาญให้เพราะว่าไม่ได้รับบำานาญนั่นเอง

	 น่ันหมายความว่า	“เงินบำาเหน็จบำานาญ”	กับ	“เงิน	กบข.”		เป็นเงิน

คนละก้อนกันน่ะสิ?	 ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้ถูกต้องแล้วค่ะ	 เพราะนอกจาก

เงิน	 กบข.	 แล้วคุณยังมีสิทธิ์เลือกรับบำาเหน็จหรือบำานาญได้อีกด้วย

ดังนั้น	สมาชิก	กบข.	ทุกคน	ไม่ว่าจะบรรจุเข้ารับราชการเมื่อไหร่	เมื่อเกษียณ

ราชการ	 หรือออก	 จากราชการด้วยเหตุสูงอายุ	 ‘ทุกคน’	 ยังมีสิทธ์ิเลือกรับ

บำาเหน็จ	หรือ	บำานาญจากกรมบัญชีกลางอยู่	และยังได้รับเงินก้อนจาก		กบข.

อีกทางหนึ่งด้วย	 เพียงแต่เงินก้อนจาก	 กบข.	 จะได้รับอย่างไร	 เท่าไหร่	 

ต้องดูด้วยว่าสมาชิกตัดสินใจรับเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นบำาเหน็จ

หรือ	 บำานาญ	 ส่วนข้าราชการที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	 กบข.	 จะได้รับบำาเหน็จ

หรือบำานาญจากกรมบัญชีกลาง	เท่านั้นไม่มีเงินก้อนจาก	กบข.
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เงินบำาเหน็จหรือบำานาญ	รับจากกรมบัญชีกลาง	คำานวณตามสูตร

คำานวณบำาเหน็จบำานาญท่ีกฎหมายกำาหนด	

เงินก้อน กบข.	รับจาก	กบข.	โดยคำานวณจ่ายคืนตามมูลค่าหน่วยลงทุน	

(NAV	per	Unit)	ณ	วันท่ีจ่ายคืนสมาชิก

	 สิทธิประโยชน์น้ีเป็นของข้าราชการท่ีเป็นสมาชิก	กบข.	 เท่าน้ัน	

โดยรัฐได้จ่ายเงินสมทบเพ่ิมเข้าบัญชี	 กบข.	 ของสมาชิกทุกเดือน	 รวม

ถึงจ่ายเงินชดเชยสูตรบำานาญ	 และเงินประเดิม	 (ให้เฉพาะสมาชิกท่ีเป็น

ข้าราชการอยู่ก่อนต้ัง	กบข.)	

	 ท้ังน้ี	สมาชิกสามารถศึกษาสิทธ์ิการได้รับเงินต่าง	ๆ 	เม่ือออกจาก

ราชการได้ท่ี	 Facebook:	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	

หรือ	 ทดลองคำานวณเงินเกษียณที่คิดจากข้อมูลจริงในบัญชี	 ณ	 ปัจจุบัน

ของสมาชิกได้ที่แอป	กบข.	My	GPF	Application	เมนู	แผนเกษียณของ

ฉัน	ทั้ง	iOS	และ	Android

 หากวันนี้...คุณเข้าใจแล้วว่าการเป็นสมาชิก กบข. นอกจาก

จะมีเงินก้อนท่ีออมไว้ใช้ในวัยเกษียณแล้ว คุณยังสามารถเลือกรับบำาเหน็จ

หรือบำานาญได้อีกด้วย ก็อย่าลืมบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกได้คลายความ

สงสัยหรือเลิกเข้าใจผิดกันด้วยน๊า ... 

ดาวน์โหลด 
My GPF Application

สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจาก	กบข.	เป็นเงินออมของตัวเอง	

บวกกับเงินท่ีรัฐสมทบให้	และผลตอบแทนการลงทุน	

สมาชิกจะได้รับเงินก้อนจาก	กบข.	เป็นเงินออมของตัวเอง	บวกกับเงินท่ีรัฐ

สมทบให้	และเงินอ่ืนท่ีรัฐจ่ายให้เพ่ิมเติมด้วยอีก	2	ส่วน	คือ	เงินชดเชย	เงิน

ประเดิม	(ถ้ามี)	รวมกับผลตอบแทนการลงทุน
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ช้อปประหยัด!

กบข. จัดให้ โปรชุดสีสุภาพ

ดูหนังราคาพิเศษ!

บาทซื้อตั๋ว

รับเพิ่ม
ซื้อ

ส่วนลด บาท

ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกที่นั่ง
ยกเว้นพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ควอเทียร์ซีนีอาร์ท และไอคอนสยาม

เมื่อซื้อสินค้าครบ 799 บาทขึ้นไป

DEAL4YOU

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ” 

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”

กดรับสิทธิ์ที่ My GPF Application เมนู “สิทธิพิเศษ”
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กบข. จัดให้ โปรชุดสีสุภาพ

   

MONEYHOLIC

ช้อปปิ้งอย่างฉลาด 
 ช้อปป้ิง คงเป็นส่ิงท่ีหลาย ๆ  
คนช่ืนชอบ ท่ีจะได้เลือกซ้ือของตาม 
ที่ต้องการ แต่การช้อปปิ้งมักจะมา
พร้อมกับการเสียเงินจำานวนมาก  
ย่ิงซ้ือมากเท่าไรก็ย่ิงเสียเงินมาก
เท่าน้ัน จนอาจทำาให้รายจ่ายสูงกว่า
รายรับได้ ปัญหาท่ีตามมาส่วนใหญ่มัก
จะมีหน้ีจากการรูดบัตรเครดิตซ้ือของ 
หรือใช้เงินหมดก่อนวันเงินเดือนออก

แ ต่ จ ะ ช้ อ ป ม า ก แ ค่ ไ ห น 
ก็สามารถช่วยประหยัดเงินใน 
กระเป๋าได้ ด้วยทริคการช้อปปิ้ง
อย่างฉลาด! 

เร่ิมต้นด้วยการ เปรียบเทียบราคาสินค้า 
สินค้าประเภทเดียวกันคุณสมบัติใกล้เคียงกัน

แต่หากมีราคาที่แตกต่างกัน ควรเลือกซื้อ

สินค้าที่มีความคุ้มกับเงินที่ต้องจ่ายไปด้วย

นอกจากนี้ สินค้าบางชนิด จะมีโปรโมชัน 

ซื้อ 2 ชิ้น ราคาจะถูกกว่า จึงต้อง หาคน
ร่วมแชร์ซื้อสินค้านั้น เพ่ือจะได้สินค้าใน

ราคาถูกกว่าซื้อเพียง 1 ชิ้น  

ทริคสุดท้าย เลือกซื้อสินค้าในช่วง 
Sale ป้าย Sale ที่เห็นตามร้านค้าต่าง ๆ

ช่วยดึงดูดให้สามารถขายสินค้าได้เยอะขึ้น

ซึ่งในทุกเดือนมักจะมีร้านค้าสลับกันมา

ลดราคา และยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ จะ

มีป้าย Sale หลากหลายร้าน สินค้าชนิด

ไหนที่คิดอยากจะได้ในช่วงต้นปี ก็จะเป็น

โอกาสให้ได้จับจองสินค้าชนิดน้ันแล้ว

ได้ซื้อของที่ต้องการ แถมได้ประหยัดเงิน

ในกระเป๋าด้วย ช้อปปิ้งอย่างฉลาด ใคร ๆ 

ก็ทำาได้ ... 

เลือกซื้อเสื้อผ้าท่ีใส่ได้ในหลาย
โอกาส ควรเลือกซื้อเสื้อผ้าที่สามารถ 

ใส่ไปทำางาน หรือจะใส่ไปเที่ยวได้ เพราะจะ

เป็นการช่วยลดปริมาณเส้ือผ้าในตู้เส้ือผ้า

ลงด้วยนะ

ต่อรองราคา เรื่องนี้ผู้หญิงน่าจะ

ถนัดเป็นอย่างดี ยิ่งต่อรองได้มากเท่าไร

ก็ยิ่งประหยัดเงินมากขึ้นเท่านั้น การต่อรอง

ราคาสินค้าไม่ใช่เรื่องที่เสียหาย เนื่องจาก

ราคาขายสินค้าผู้ขายจะต้ังราคาสำาหรับ 

เผื่อต่อรองไว้แล้ว และแม้จะลดลงราคา

ขายให้กับเรา ยังไงผู้ขายก็ต้องเผื่อกำาไร 

ไว้แล้วอยู่ดี ฉะน้ันควรต่อรองราคาขายทุกคร้ัง

แต่ต้องมีข้อแม้ กรณีท่ีผู้ขายเป็นร้านค้าท่ัวไป 

ถ้าเป็นช้อปในห้างสรรพสินค้า อาจจะไม ่

สามารถต่อรองราคาขายได้



เรื่องจากปก

พร้อม ... เพื่อวัยเกษียณสุข 

 ในโลกยุคปัจจุบันท่ีวงการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปมาก 
เทคโนโลยีที่ล้ำายุคถูกนำามาใช้พัฒนาอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการรักษา รวมถึงงานวิเคราะห์
วิจัย คิดค้นวัคซีนหรือยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษามากยิ่ง ๆ ขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำาคัญที่มี
ผลต่ออายุขัยโดยเฉลี่ยของประชากรโลกให้ยืนยาวมากยิ่งขึ้น หรือพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ “ตายยาก” 
น่ันเอง เม่ือทราบเช่นน้ีแล้ว อาจถึงเวลาท่ีเราต้องเร่ิมคิดแล้วว่าเราเลือกท่ีจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในยามแก่เฒ่า
หรือเมื่อคิดอยากเกษียณก่อนเวลา เพื่อให้มีความพร้อมทั้งในมุมมองด้าน “ชีวิต” และ “การเงิน” 
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ความพร้อมในมุมมองด้านการใช้ “ชีวิต” 
	 แต่คำาว่า	 “พร้อม”	 สำาหรับการเกษียณ	 ไม่ได้หมายถึง
ความสามารถในการใช้จ่ายเพียงเท่านั้น	 ยังมีอีกด้านที่สำาคัญ
ไม่แพ้กันก็คือแล้วเราจะใช้	 “ชีวิต”	 อย่างไร	 ผู้สูงวัยนอกจากจะ
มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันตามปกติแล้ว	 ยังมีค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลที่มีความสำาคัญอันดับต้น	ๆ 	และ
เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจำาเป็น	 หากท่านมีการดูแลสุขภาพท่ีดีแล้ว	 โอกาส
ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมลดน้อยลงไปด้วย	ดังนั้น	 เพื่อความ
ปลอดภัยเราจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมไว้เสมอ	 โดยเฉพาะความ
พร้อมด้านการเงิน	 หากผู้ที่ไม่ได้เก็บหอมรอมริบเงินไว้ใช้ในยาม
ที่มีเงิน	 ก็จะต้องกู้หนี้ยืมสินเกิดปัญหาหนี้สินต่อไปส่งผลให้
ความสุขในการดำาเนินชีวิตในยามที่ควรจะมีความสุข	 ก็จะถูก
ลิดรอนไปโดยปริยาย	

	 เตรียมตัวไว้ให้พร้อมท้ัง	2	ด้าน	และเม่ือเวลาเกษียณน้ัน
มาถึง	 ในวันท่ีต่ืนเช้าข้ึนมาแล้วไม่ต้องไปทำางานอีกต่อไป	 เราจะได้
มีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพ	 เพื่อสุขภาพกายและใจที่
แข็งแรง	และมีความสุขตลอดช่วงชีวิต	...

ความพร้อมในมุมมองด้าน “การเงิน” 
	 ก็คือการประเมินตนเองว่า	 หลังจากที่เกษียณอายุและ
หมดรายได้ประจำาแล้ว	 เราคิดว่าอยากจะมีเงินใช้เท่าไหร่	ซึ่งเรา
อาจพบว่าถึงแม้บางคนจะมีเงินบำานาญจากสวัสดิการที่ได้รับ
อยู่แล้ว	 แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำาหรับรักษาคุณภาพชีวิตที่ต้องการ
ไว้ได้	 แล้วเราจะหาเงินส่วนที่ยังขาดอยู่มาจากไหนได้	 ถ้าไม่
เร่ิมต้นออมเสียก่อนตั้งแต่ที่ยังมีกำาลังทำางานและมีรายได้
เลี้ยงชีพตนเอง	 แต่จะแบ่งออมเดือนละเท่าไหร่ล่ะถึงจะพอ
ก็จะต้องคำานึงถึงปัจจัยหลายประการ	 อาทิ	 อายุตัวในปัจจุบัน
ของผู้ออม	ระยะเวลาออมที่เหลืออยู่จนถึงเกษียณ	อายุที่คาดว่า
จะเกษียณ	 กำาลังซื้อ	 อัตราเงินเฟ้อ	 และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่คาดว่าจะได้รับ	 เหล่านี้เป็นต้น	 ที่จะช่วยให้เราสามารถ
ประมาณการได้ว่าขณะที่ยังมีรายได้อยู่นี้	 เราจะออมเดือนละ
เท่าไหร่ถึงจะพอ	 ย่ิงเร่ิมออมเร็วเท่าไหร่	ปริมาณการออมต่อเดือน
ที่ควรจะเป็นก็จะไม่หนักมาก	

	 ผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานทั้งหลาย	 ควรตระหนักถึงปัญหา
ความไม่สมดุลของรายได้และรายจ่ายที่น่าจะเพิ่มขึ้นหลังการ
เกษียณอายุ	และทางแก้ปัญหาท่ีได้ผลมากท่ีสุดคือการเพ่ิมระดับ
การออมให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	หลังวัยทำางานที่ยาวนาน
ออกไปจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานตลอดจนสังคมในอนาคต	
มีการประเมินตัวเลขรายได้ต่อเดือนว่าถ้าอยากใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอย่างปลอดภัยไม่เดือดร้อนก็ควรที่จะมีเงินใช้ต่อเดือน
ยามเกษียณอายุประมาณ	 70%	 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย			
ยกตัวอย่างเช่น	ผู้ที่มีรายได้ประจำา	ถ้าเงินเดือนเดือนสุดท้ายอยู่ที่	
40,000	บาท	หลังเกษียณควรท่ีจะมีเงินใช้ไม่ตำา่กว่า	28,000	บาท
ต่อเดือน	 (แต่ต้องคำานึงถึงอัตราเงินเฟ้อด้วย)	 ถึงจะอยู่อย่าง
ปลอดภัย	 ไร้กังวล	ปลอดภัยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความปลอดภัย
ในทรัพย์สินเท่านั้น	 แต่หมายรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตของ
ตัวเอง	และครอบครัวของเราอีกด้วย
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แก่ไปไ่ม่จน

แค่เริ่มต้นเร็ว 
ตัวแปรสำาคัญ
ต่อเงินออม
         เคล็ดลับแห่งชัยชนะ อยู่ที่ “การเริ่มต้น” คนที่
เริ่มต้นออมเร็วกว่ามักจะได้เปรียบคนที่เริ่มต้นช้า เพราะ
ดอกเบ้ียจากเงินออมจะช่วยให้เงินออมสะสมที่มีงอกเงย 
แม้ว่าจะหยุดออมแล้วก็ตาม 

ช่วงอายุการออมเงิน 20-40 ปี 40-60 ปี

จำานวนเงินออม/เดือน 1,000 บาท 1,000 บาท

เงินออม ณ อายุ 60 ปี
(ดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละ 2%)

439,638 บาท

นางสาวออมใจ นายเพิ่มทรัพย์

294,796 บาท

						ขอยกตัวอย่างของนางสาวออมใจ	และนายเพิ่มทรัพย์	ที่มีช่วงเวลา
การออมเท่ากัน	20	ปี	แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมีความแตกต่างกันมาก

									แม้ทั้ง	2	คน	จะออมเงินเท่ากันที่	1,000	บาท	ช่วงเวลาการออมเท่า
กัน	20	ปี	แต่ความแตกต่างจะอยู่ที่การเริ่มต้นการออม	ที่ทำาให้เงินออมที่
มี	ณ	วันที่ต้องเกษียณอายุ	กลับมีความต่างกันมากกว่า	50%

							แล้วเงินออมของคุณที่อยู่กับ	กบข.	ล่ะ?	เคยเช็คยอดเงินของตัวเอง
กับเพื่อนหรือเปล่า	 ว่ามียอดแตกต่างกันหรือไม่	 โดยปัจจัยที่ทำาให้ยอด
เงินก้อน	กบข.	ของแต่ละคนต่างกัน	มี	5	สาเหตุหลัก	ๆ	มาจาก

5. ระยะเวลานำาส่งเงิน : 
							ถือเป็นอีกตัวแปรสำาคัญ	ผู้ที่เป็นสมาชิก	กบข.	ซึ่ง
ส่งเงินออมมานานกว่า	จะมีเงินต้นทุกประเภท	รวมกับ
ผลตอบแทน	เป็นจำานวนเงินมากกว่า

4. เงินชดเชยและเงินประเดิม : 
							เงิน	2	ส่วนนี้ให้กับผู้ที่เลือกรับบำานาญเท่านั้น	โดย
เฉพาะเงินประเดิมจะต้องเป็นผู้ท่ีรับราชการอยู่ก่อนที่จะ
เข้าเป็นสมาชิก	กบข.	เมื่อวันที่	27	มี.ค.	40	ด้วย

3. แผนการลงทุน : 
	 	 	 	 	 	สมาชิกเลือกแผนการลงทุนได้	 ซึ ่งแต่ละแผนมี
นโยบายการลงทุนที่แตกต่าง	 ถ้าเลือกลงทุนคนละแผน
กัน	โอกาสสร้างผลตอบแทนก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน

2. ออมเพิ่ม : 
								สมาชิกบางท่านส่งเงินสะสมเพ่ิมมากกว่าข้ันตำา่	3%	
ย่ิงทำาให้มีโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนที่มากกว่าด้วย

1. เงินเดือน :
								สมาชิกแต่ละคนมีเงินเดือนไม่เท่ากัน	และไม่ได้
ปรับขึ้นเงินเดือนเท่ากันเสมอ

									การสร้างความมั่นคงในอนาคตเป็นสิ่งจำาเป็นที่ทุก
คนต้องใส่ใจ	 แค่เพียง	 “เริ่มต้นเร็ว”	 ก็อาจจะเข้าเส้นชัย
ได้เร็วกว่าคนอื่นที่เริ่มต้นช้า	...

12



Money Buddy
by : ศูนย์ข้อมูลการเงิน กบข.

	 	 	 	 	 เงินบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธ	ิ
สถานสงเคราะห์	โรงพยาบาล	สถานศึกษา	วัด	หน่วยงาน
กีฬา	ฯลฯ	นั้น	นอกจากจะสร้างความสุขใจให้กับผู้บริจาค
แล้ว	 ภาครัฐยังให้การสนับสนุนด้วยการนำายอดเงินบริจาค
มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำานวนที่บริจาคจริง	แต่ไม่
เกินร้อยละ	10	ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหลังหักค่าใช้จ่าย
และค่าลดหย่อนอื่น

										4.	เป็นองค์กรท่ีกรมสรรพากรประกาศรับรองว่า
เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล	 สามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร	 www.rd.go.th/
publish/29157.0.html	 เพียงเท่านี้	 ก็ได้ทั้งบุญและใช้
สิทธิลดหย่อนอย่างถูกต้องแล้ว

										3.		เงินบริจาคให้แก่สถานศึกษา	สามารถหักลด
หย่อนได้	2	เท่า	เม่ือเป็นการบริจาคผ่านระบบ	e-Donation	
เท่านั้น	 (ตั้งแต่	 1	 มกราคม	 ถึง	 31	 ธันวาคม	 2562)	 ผู้
บริจาคสามารถสังเกตแผ่นป้ายท่ีมีสัญลักษณ์	e-Donation	
ของ	Thai	QR	Payment	และโอนเงินด้วยการสแกน	QR	
Code

										2.		กรณีท่ีหลักฐานระบุช่ือผู้บริจาคมากกว่า	1	ราย	
ต้องเฉลี่ยยอดเงินบริจาคให้เป็นสิทธิของผู้บริจาคแต่ละ
รายเท่าๆ	 กัน	 ไม่สามารถยกให้คนใดคนหนึ่งใช้ยอดทั้ง
จำานวนได้

									1.	 เก็บหลักฐานการบริจาคเงิน	 เช่น	 ใบเสร็จรับ
เงิน	หรือใบอนุโมทนาบัตร	ไว้เพื่อการตรวจสอบ	โดยหลัก
ฐานจะต้องระบุชื่อนามสกุลของผู้บริจาค	จำานวนเงิน	และ
วันที่บริจาค

	 	 	 	 	 การจะใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง	 ผู้ยื่นภาษีจำาเป็นต้อง
ทราบเงื่อนไขสำาคัญ

ลดหย่อนภาษี
ด้วยเงินบริจาค 
มีแต่ได้กับได้

ผู้เสียภาษีสามารถนำายอดเงินบริจาคมาหักลดหย่อนได้ตามจริง	 ไม่เกิน	 10%	 ของ
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ

ระบุชื่อนามสกุลของผู้บริจาคในใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
กรณีระบุชื่อร่วม	แชร์ค่าลดหย่อนแบบหารเท่า
ในปี	62	บริจาคเพื่อการศึกษา	หักได้	2	เท่า	เมื่อยื่นผ่าน	e-Donation	เท่านั้น
ตรวจสอบรายชื่อองค์กร/หน่วยรับบริจาค	ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร	...

อย่าลืม!
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ลงทุ๊นลงทุน

เมื่อได้วิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ขี้เกียจในเชิงลึก	ก็ได้พบ	5	พฤติกรรม	

				จากพฤติกรรมของมนุษย์ขี้เกียจ	ทำาให้เห็น
โอกาสของธุรกิจที่จะเติบโตและในอนาคตจะ
สามารถครองใจตลาดคนขี้เกียจได้	

ธุรกิจที่ทำาแทนได้		อาทิ	บริการทำาความ
สะอาดบ้าน		บริหารสั่งอาหาร		บริการซื้อ
ของแทน

ธุรกิจที่พร้อมใช้งานทันที	 เช่น	 สินค้า
ประเภทพร้อมกิน	พร้อมดื่ม

ธุรกิจร่วมมือ ร่วมใจ	เช่น	community	ที่
เกิดขึ้นอยู่ในรูปแบบออนไลน์

ธุรกิจท่ีเน้นการฟัง	เช่น	Podcast	content	
หรือ	VDO	content

				กลุ่มมนุษย์ข้ีเกียจนับวันจะขยายวงกว้างและมี
จำานวนเพิ่มมากขึ้น	 นี่จึงเป็นช่องทางสำาหรับ 
ผู้ที่เห็นโอกาสลงทุนเพิ่มรายได้รองรับสังคม
มนุษย์ขี้เกียจ	 อย่างวลีเด็ดของคุณชัชชัย	 
ตั้งธรรม	 เจ้าของโรงเรียนสอบภาษาอังกฤษ	
AC’CESS	ที่ว่า “ลงทุน”  ไม่เป็น  ไม่มี  มี
แต่คำาว่า “ขี้เกียจ” ...

ธุรกิจที่ไม่ต้องขยับ ไม่ต้องจับ	 ไม่ต้องถือ	
อาทิ	 สินค้าประเภท	 Automation	 และ	
Hand	Free

1.	กลุ่มมนุษย์อยากดูดี	แต่ไม่มีแรงหรือขี้เกียจออกกำาลังกาย
2.	มนุษย์ชอบช็อป	แต่ไม่ชอบรอหรือขี้เกียจรอคิวซื้อของ	
3.	มนุษย์บ้านรก	สกปรกค่อยทำา										
4.	มนุษย์ไม่ชอบอ่าน	แค่ผ่านๆ	ก็พอ	หรือขี้เกียจอ่านหนังสือ	
5.	มนุษย์ชอบกิน	แต่ไม่อินทำาอาหารหรือขี้เกียจทำาอาหาร	

Lazy Economy

      มนุษย์ขี้เกียจ
        คงเป็นคำาเรียกที่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้ ที่เทคโนโลยีได้เข้ามา
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้น ซึ่งความสะดวกนี้ก็มา
พร้อมกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป

								วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล	(CMMU)	จึงได้ทำาการสำารวจกลุ่มตัวอย่างจาก	
4	กลุ่มอายุ	แบ่งเป็น	Gen	Z	(เกิดหลัง	พ.ศ.	2540)	,	Gen	Y	(เกิดช่วง	พ.ศ.	2523-2540)	,	
Gen	X	(เกิดช่วง	พ.ศ.	2508-2522)	และ	Baby	Boomers	(เกิดช่วง	พ.ศ.	2489-2507)	
พบว่า	มี	10	กิจกรรมที่คนไทยสไตล์ขี้เกียจชอบมากที่สุด	ได้แก่

6	.พูดคุยหรือเจอคนเยอะๆ	68% 
7.	ดูแลผิวพรรณตัวเอง	68% 
8.	เรียน/ทำางาน	65% 
9.	ออกไปช็อปปิ้ง	64% 
10.	เดินทางไปไหน	มาไหน	60%

1.	ออกกำาลังกาย	84% 
2.	รอคิวซื้อของ	81% 
3.	ทำาความสะอาดบ้าน	77% 
4.	อ่านหนังสือ	70% 
5.	ทำาอาหาร	69%

											สังคมมนุษย์ขี้เกียจนับวันยิ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ตามการเติบโตของ
เทคโนโลยี	ซึ่งเมื่อปี	2561	Taobao	ธุรกิจ	e-commerce	ในประเทศจีน	ได้เก็บข้อมูลและ
ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า	พบว่า	คนจีนรุ่นใหม่ในกลุ่ม	Gen	Z	มีการใช้จ่ายสินค้าสำาหรับ
คนขี้เกียจมากถึง	70%	ขณะที่ประเทศไทย	ก็เริ่มมีกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่เน้นทำาการตลาด
กลุ่มเป้าหมายนี้

ธุรกิจพันธุ์ใหม่รับกระแสมนุษย์ขี้เกียจ

1.

2.

3.

4.

5.
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.ร่วม
เสวนาในหัวข้อ	 “Living	 a	 Happy	 &	 Healthy	 Retirement”
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการวางแผนการเงินเพ่ือการเกษียณ	 ในงาน
สัมมนาทางวิชาการ	 “กองทุนสุขภาพ	 คนไทยวัยเกษยีณ”	 เมื่อวันที่	 24
กันยายน	2562	ณ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 กล่าวว่า	 กบข.	
พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนภารกิจของกองทุนการออมแห่งชาติ	(กอช.)	
ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือด้าน	 (1)	 การพัฒนากระบวนการลงทุนและการ
บริหารจัดการองค์กร	 (2)	การแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ให้คำาปรึกษาแนะนำา	หรือการ
ศึกษาดูงาน	และ	(3)	การส่งเสริมการออมและให้ความรู้แก่สมาชิก	เพื่อส่งเสริม
ให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวมีความรู้ทางการเงิน	 และตระหนักถึงความ
จำาเป็นของการมีเงินเกษียณที่เพียงพอ	เมื่อวันที่	24	กันยายน	2562

กบข. สนับสนุนการพัฒนากองทุน
การออมของรัฐ ร่วมลงนาม MOU 
กับกองทุนการออมแห่งชาติ 

กบข. ร่วมเสวนาในหัวข้อ 
“Living a Happy & Healthy Retirement”

Activity



	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 กล่าวว่า	 กบข.	 เป็น
องค์กรที่ให้ความสำาคัญในเร่ืองการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนาบริการ
ให้กับสมาชิก	 ซึ่งล่าสุดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานในหัวข้อ	 “Data	 Privacy”	
เพื่อให้พนักงานเรียนรู้หลักการ	 กระบวนการปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.	 ข้อมูลส่วนบุคคล	
ตลอดจนผลกระทบต่อข้อมูล	กระบวนการ	ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำาโครงการต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
มากขึ้น	โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก	นางวารุณี	ปรีดานนท์	หุ้นส่วนสายงาน
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน	 บริษัท	 PricewaterhouseCoopers	 ABAS	
Ltd.	ทำาหน้าที่บรรยาย	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2562

	 นายยิ่งยง	 นิลเสนา	 รองเลขาธิการกลุ่มงานลงทุนและบริหาร
ผู้จัดการกองทุน	 กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ	 (กบข.)	 (ขวา)	 เป็น
วิทยากรรับเชิญนำาเสนอมุมมองและข้อมูลภายใต้หัวข้อ	“Thai	Institutions	
and	 the	 move	 to	 ESG”	 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน	
Institutional	 Investment	 Forum	 Thailand	 จัดโดยนิตยสาร	 Asian	
Investor	ที่โรงแรม	JW	Marriott	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2562

	 นายวิทัย	 รัตนากร	 เลขาธิการคณะกรรมการ	 กบข.	 จัดประชุมร่วมกับ	
Mrs.	Fiona	Stewart,	Lead	Financial	Sector	Specialist,	Finance,	Competitiveness
&	 Innovation	 และคณะผู้แทนจากธนาคารโลก	 เพื่อหารือในประเด็นความ
ร่วมมือระหว่าง	กบข.	และธนาคารโลก	เพื่อพัฒนา	High-Level	Roadmap	Toward	
Sustainable	Investment	ที่สำานักงาน	กบข.	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2562

กบข. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 
Data Privacy

กบข. จัดประชุมกับธนาคารโลก ร่วมกัน
วางเป้าหมายพัฒนาการลงทุนสู่ความยั่งยืน

กบข. เผยมุมมองเรื่อง ESG ในงาน 
Institutional Investment Forum 
Thailand
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WOW

พาลูกเที่ยว
      คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนกำาลังวางแผนพาลูก ๆ ไปเที่ยว เพื่อ
ทำากิจกรรมสนุก ๆ พร้อมเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ นอกบ้าน ถือ
เป็นโอกาสดีเพราะคอลัมน์ WOW เดือนน้ี ได้รวบรวม 5 ที่เที่ยว นอก
จากความสนุกแล้ว ที่สำาคัญยังได้รับส่วนลดพิเศษสำาหรับสมาชิก 
กบข. อีกด้วย รับรองว่าทั้งเด็ก ๆ และผู้ใหญ่แบบเรา ๆ น่าจะถูกใจ
เป็นไม่น้อย เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า! มาเตรียมวางแผนพาครอบครัว
ไปเที่ยวกันเล๊ยย..

						ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงสำาหรับเด็กวัยต้ังแต่	4-14	ปี	เรียก
ได้ว่าเป็นสถานที่ช่วยจุดประกายให้เด็ก	ๆ	 ได้เรียนรู้	 และเกิดความเข้าใจ
ในทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ	 โดยภายในมีบทบาทสมมติ
ให้เด็ก	 ๆ	 เลือกเล่นมากกว่า	 80	 อาชีพ	 ใน	 65	 สถานประกอบการ	 ไม่
ว่าจะเป็นอาคารร้านค้า	 ท่าอากาศยาน	 ธนาคาร	 โรงละคร	 โรงพยาบาล	
เขตโรงงานหลายประเภทและยานพาหนะท่ีรังสรรค์ข้ึนมาเพ่ือให้บรรยากาศ
ภายในเมืองจำาลองแห่งนี ้เสมือนจริงมากที่สุด	 พร้อมทั้งยังปลูกฝังให้
เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต

ศูนย์ปฏิบัติการการบินจำาลอง

โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ

โรงเรียนสอนทำาอาหาร
โรงพยาบาล

KidZania

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 5 (ฝั่งเหนือ)
เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 – 20.30 น.
สมาชิก กบข. ลด 45% กับ 3 แพคเกจสุดคูล 
เต็มอิ่มตลอด 3 ชั่วโมงเต็ม

พัทยา (ใกล้หาดบางเสร่ ติดถนนสุขุมวิทสายหลัก 
ตรงข้ามสวนนงนุช)
เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 - 18:00 น.
สมาชิก กบข. ลด 38% พร้อมส่วนลด 20% 
สำาหรับสินค้าทุกรายการในสวนนำ้า

	 สวนนำ้าแห่งแรกของโลกที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
รายการเด็กยอดนิยมอย่างการ์ตูนเน็ทเวิร์ค	 ภายในสวนนำา้เป็นการ
จำาลองบรรยากาศป่าฝนอเมซอนที่ผสมผสานความสนุกสนาน
ในธีมของเหล่ากองทัพการ์ตูนฮีโร่ยอดฮิตชื่อดังมากมาย	 ที่พร้อม
พาทุกคนในครอบครัวต่ืนเต้นเร้าใจไปกับเครื่องเล่นนานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายนำ้าขนาดใหญ่ที่มีการจำาลองให้เหมือน
คลื่นทะเล	 สไลเดอร์สปีดเรซซิ่ง	 ล่องแพ	 เครื่องเล่นป้อมปราการ
นำ้าในระบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	 โดยไฮไลท์
สำาหรับเด็ก	ๆ	คือโซน	“Cartoonival”	

สวนน้ำา Cartoon Network 
Amazone Pattaya

ที่ตั้ง :

ที่ตั้ง :

เวลาทำาการ :

เวลาทำาการ :

อัตราค่าเข้า : 

อัตราค่าเข้า : 
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48/2 หมู่ 5 ต. ปากน้ำาแหลมสิงห์ อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น. (การแสดงจัดเป็นรอบ)
สมาชิก กบข. บัตรเด็ก 60 บาท (ปกติ 80) 
บัตรผู้ใหญ่ 100 (ปกติ 130)

							ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์นำ้าครบวงจรแห่งแรก	หนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอุโมงค์ใต้นำ้าขนาดใหญ่	 รวบรวมปลานำ้าจืดแห่งลุ่ม
แม่นำ้าโขงและโลกใต้ทะเลด้วยกัน	ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์นำ้า	ขนาด	
13,985	ตารางเมตร	มีอุโมงค์ใต้นำ้าใหญ่เป็นอันดับ	1	ในโลก	คือ	อุโมงค์
นำ้าจืดและนำ้าเค็มเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินเลื่อนอัตโนมัติ	 จัดแสดงพันธุ์
สัตว์นำ้าจืดและนำ้าเค็มเป็นการแสดงพันธุ์สัตว์นำ้าจาก	2	ป่าฝนที่สำาคัญ
ของโลก	คือ	 เอเชีย	 และ	 อะเมซอน	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย	
อาทิ	กิจกรรมสำารวจโลกใต้นำ้า	Scuba	Explorer	กิจกรรมดำาผิวนำ้าดูปลา	
Snorkeling	 Explorer	 กิจกรรมปลาคราฟดูดนม	 กิจกรรมจักรยานนำ้า	
กิจกรรมบอลนำ้า	และกิจกรรมให้อาหารปลา		

Chiangmai Zoo Aquarium 

ที่ตั้ง :

ที่ตั้ง :

เวลาทำาการ :

เวลาทำาการ :

อัตราค่าเข้า : 

อัตราค่าเข้า : 

100 ถนนห้วยแก้ว ตำาบลสุเทพ อำาเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
เปิดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-16.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-16.30 น.
สมาชิก กบข. ลด 25% (2 สิทธิ์/วัน)

ที่ตั้ง :
เวลาทำาการ : 
อัตราค่าเข้า : 

ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด รัชดา
เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 17.00 น. 
(การแสดงจัดเป็นรอบ)
สมาชิก กบข. ลดเหลือ 120 บาท (ปกติ 200) 
1 สิทธิ์/วัน  

																เด็ก	ๆ 	จะได้สัมผัสกับโลมาแสนรู้อย่างใกล้ชิดด้วยโชว์ที่จัดขึ้นตลอดวัน	โดยแบ่งการแสดงออก
เป็นรอบ	ๆ	เรียกได้ว่าโชว์ของที่นี่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยกับฝีมือการฝึกโลมาโดยใช้
สัญญาณมือเป็นแห่งแรกและหนึ่งเดียว	 ซึ่งโลมาสามารถแสดงกิจกรรมเด่น	 ๆ	 ในการโชว์ได้มากกว่า
30	 รายการยังมีสวนสมุนไพรให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด	 และ
เป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติวงจรชีวิตของปลาโลมา	การเพาะเลี้ยงปลาโลมาอีกด้วย	

	 	 พิพิธภัณฑ์รูปภาพสามมิติ	 ที่เที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่น่าจะเป็น
คำาตอบที่ดีในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดสุดสัปดาห์สำาหรับการ
พาเด็ก	ๆ	ไปเปิดหูเปิดตาและสนุกสนานกับการถ่ายภาพบนภาพวาด
ศิลปะที่มีดีมากกว่าความสวยงามสมจริง	 บนพื้นที่กว่า	 2,500	
ตารางเมตร	 และภาพวาด	 3	 มิติ	 กว่า	 200	ภาพ	ที่รังสรรค์โดย
จิตรกรชาวเกาหลีทั้ง	 12	 ท่าน	 ที่จะทำาให้ทุกคนในครอบครัวได้
สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการงัดลีลาท่าทางเด็ด	ๆ	เพื่อมา
แชะกับภาพแบบเนียน	ๆ	เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของภาพนั้นจริง	ๆ	
เรียกได้ว่าสร้างสรรค์กันตลอดทริปแน่นอน	

			เพราะวัยเด็กอยู่ในช่วงอยากรู้อยากเห็น	การได้พาพวกเขาออก
ไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตานอกบ้าน	 นอกจากจะทำาให้เกิดความ
สนุกสนานข้ึนภายในครอบครัวแล้ว	เด็ก	ๆ	อาจจะได้รับประสบการณ์
ดี	ๆ	ได้มากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดอีกด้วยนะ		

Oasis Sea World

Art in Paradise Bangkok
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CHECK NOW

ดวงดีแน่ แค่สวมแหวนให้ถูกนิ้ว

										 สมัยนี้การสวมแหวนไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามทางแฟชั่น
เท่านั้น	 แต่ยังนิยมสวมแหวนเพื่อเป็นการเสริมดวงด้วย	 ซึ่งความเชื่อนี้ก็
เป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก	 วันนี้เราจึงรวมเคล็ดลับ
สำาหรับคนชอบใส่แหวนเอามาฝากสายมูเตลูกันโดยเฉพาะ

อย่างเช่น	ถ้าอยาก	“เสริมดวงการเงิน”	ควรสวมแหวนทอง	แหวนเงิน	แหวน
หยก	 และแหวนหัวพลอยสีที่ถูกโฉลก	 ถ้าอยาก	 “เสริมดวงความรัก”	
ให้สวมแหวนรูปหัวใจ	 รูปดาว	 แหวนเพชร	 เทอร์ควอยส์	 ส่วนถ้าอยาก	
“เสริมดวงเสน่ห์”	 ให้สวมแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆ	 แต่ก็ยังมีอีกความ
เชื่อว่าการสวมแหวนนิ้วต่าง	ๆ	 ให้ถูกโฉลกกับราศีเกิดก็จะช่วยบันดาล
ความโชคดีแตกต่างกันออกไปด้วย

	 ตามความเชื ่อเรื ่องแหวนเสริมดวง	 นอกจากจะต้องเลือก
สวมแหวนให้ถูกโฉลกกับเดือนเกิดหรือวันเกิดเพื่อเสริมโชคดีให้กับชีวิต



ชาวราศีเมษ 
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เม.ย.-14 พ.ค.)

ชาวราศีตุลย์  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ชาวราศีกรกฏ 
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

ชาวราศีมังกร 
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ชาวราศีพฤษภ  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

ชาวราศีพิจิก 
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

ชาวราศีสิงห์  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

ชาวราศีกุมภ์ 
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 ก.พ. – 12 มี.ค.)

ชาวราศีเมถุน  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. – 14 ก.ค.)

ชาวราศีธนู  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

ชาวราศีกันย์  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

ชาวราศีมีน  
(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มี.ค. – 12 เม.ย.)

	 	 	 ควรสวมแหวนที่มีลักษณะหนา	 หัวแหวน
ค่อนข้างใหญ่	 โดยหัวแหวนอาจเป็นอัญมณี	
ไข่มุกสีชมพู	 จะยิ่งเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้น	 ผู้ชาย
ควรสวมแหวนที่นิ้วกลางและนิ้วชี้ที่มือขวา	
ผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วนาง	 นิ้วชี้	 หรือนิ้ว
กลาง	 ของมือข้างซ้าย	 จะช่วยให้แคล้วคลาด
ปลอดภัย

						ควรสวมแหวนที่ทำาจากหิน	ทองคำา	หรือ
เงิน	และมีหัวแหวนที่มีสีสันสดใสสะดุดตา	รูป
ทรงคลาสสิก	 ผู้ชายใส่มือขวา	 ผู้หญิงใส่มือซ้าย	
โดยสามารถสวมแหวนได้ทุกนิ้ว	 ไม่ว่าจะสวม
นิ้วใดก็จะส่งเสริมให้ดวงชะตา	รุ่งเรือง	หน้าที่
การงานดี	พบเจอแต่เรื่องดี	ๆ	ทั้งสิ้น	

	 	 	 	 ควรสวมแหวนที่มีตัวเรือนไม่ใหญ่	 หรือ
หนาจนเกินไป	ควรเป็นแหวนที่มีลักษณะบาง	
หัวแหวนไม่ใหญ่มาก	 ตัวเรือนแหวนควรทำา
จากหินสี	 เงิน	 นาก	 โลหะ	 ผู้ชายสวมแหวน
ที่มือข้างขวา	 ที่นิ้วชี้	 นิ้วกลาง	 และนิ้วนาง	
เท่านั้น	 ผู้หญิงสวมแหวนที่มือข้างซ้าย	 ที่นิ้ว
ก้อย	นิ้วนาง	นิ้วกลางเท่านั้น	แหวนที่ประดับ
ด้วย	 เพชรสีเหลือง	 ไข่มุก	 บุษราคัม	 จะยิ่ง
เสริมดวงชะตายิ่งนัก			

	 	 	 	 	สวมแหวนที่ทำามาจากเงิน	ทองคำา	หรือ
หิน	 หัวแหวนควรประดับด้วย	 หยกดำา	 หรือ
รัตนชาติแท้ที่มีสีเข้ม	ๆ	สีม่วง	ผู้หญิงควรสวม
แหวนที่นิ้วนาง	นิ้วกลาง	และนิ้วชี้	ของมือข้าง
ซ้าย	ผู้ชายควรสวมแหวนที่มือข้างขวา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	Horoworld	

	 	 	 	ควรสวมแหวนที่ทำาจากหิน	ทองคำา	หรือ
เงิน	และมีหัวแหวนที่มีสีสันสดใสสะดุดตา	รูป
ทรงคลาสสิก	ผู้ชายใส่มือขวา	ผู้หญิงใส่มือซ้าย
	โดยสามารถสวมแหวนได้ทุกนิ้ว	ไม่ว่าจะสวม
นิ้วใดก็จะส่งเสริมให้ดวงชะตา	รุ่งเรือง	หน้าที่
การงานดี	พบเจอแต่เรื่องดี	ๆ	ทั้งสิ้น	

						ควรสวมแหวนท่ีมีลักษณะหนา	หัวแหวน
ค่อนข้างใหญ่	 โดยหัวแหวนอาจเป็นอัญมณ	ี
ไข่มุกสีชมพู	 จะยิ่งเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้น	 ผู้ชาย
ควรสวมแหวนที่นิ้วกลางและนิ้วช้ีที่มือขวา	
ผู้หญิงควรสวมแหวนที่นิ้วนาง	 นิ้วชี้	 หรือนิ้ว
กลาง	 ของมือข้างซ้าย	 จะช่วยให้แคล้วคลาด
ปลอดภัย

						สวมแหวนที่ทำามาจากทองคำา	เงิน	หรือ
หยกแท้	หัวแหวนสีอัญมณีเข้ม	ๆ	เน้นสีแดงเข้ม
ผู้ชายสวมแหวนมือขวา	 ที่นิ้วชี้	 หรือนิ้วนาง	
ผู้หญิงสวมแหวนที่มือซ้าย	 ที่นิ้วกลาง	 หรือ
นิ้วนาง	 จะทำาให้ประสบความสำาเร็จเจริญ
ก้าวหน้าในทุก	ๆ	เรื่อง

	 	 	 	 	สวมแหวนที่ทำามาจากเงิน	ทองคำา	หรือ
หิน	หัวแหวนควรประดับด้วย	หยกดำา	หรือ
รัตนชาติแท้ที่มีสีเข้ม	ๆ	สีม่วง	ผู้หญิงควรสวม
แหวนที่นิ้วนาง	นิ้วกลาง	และนิ้วชี้	ของมือข้าง
ซ้าย	ผู้ชายควรสวมแหวนที่มือข้างขวา

	 	 สวมแหวนที่มีขนาดพอดีนิ้ว	 หัวแหวน
ประดับด้วยรัตนชาติ	 มรกต	 หรือหยก	 ให้มี
ทรงเป็นรูปเหล่ียมต่าง	ๆ	จะช่วยเสริมดวงชะตา
ยิ่งนัก	 ตัวเรือนของแหวนทำาจาก	 หยก	 ทอง	
หรือเงิน	 ผู้ชายสวมแหวนที่มือขวา	 สวมได้
ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วก้อย	 ผู้หญิงสวมแหวนที่นิ้ว
มือข้างซ้าย	 ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย	
นอกจากนี้แล้วสามารถสวมได้ทุกนิ้ว

	 	 	 สวมแหวนที่มีขนาดพอดีนิ้ว	 หัวแหวน
ประดับด้วยรัตนชาติ	 มรกต	 หรือหยก	 ให้มี
ทรงเป็นรูปเหล่ียมต่าง	ๆ	จะช่วยเสริมดวงชะตา
ยิ่งนัก	 ตัวเรือนของแหวนทำาจาก	 หยก	 ทอง	
หรือเงิน	 ผู้ชายสวมแหวนที่มือขวา	 สวมได้
ทุกนิ้วยกเว้นนิ้วก้อย	 ผู้หญิงสวมแหวนที่นิ้ว
มือข้างซ้าย	 ยกเว้นนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วก้อย	
นอกจากนี้แล้วสามารถสวมได้ทุกนิ้ว

	 	 	 	ควรสวมแหวนเป็นทอง	ทองคำาขาว	หรือ
เงิน	 หัวแหวนควรประดับด้วยอัญมณี	 สีแสด
สีส้ม	และควรเลือกช้ินท่ีมีแสงส่องเป็นประกาย	
ผู้หญิงควรสวมแหวนมือซ้าย	 ผู้ชายควรสวม
แหวนที่มือขวา	 โดยนิ้วที่ห้ามสวมคือ	 นิ้วหัว
แม่มือ	 และนิ้วก้อย	 นอกนั้นสามารถสวม
ได้ทั้งหมดจะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองใน
ทุก	ๆ	ด้าน	

	 	 	 	ควรสวมแหวนเป็นทอง	ทองคำาขาว	หรือ
เงิน	 หัวแหวนควรประดับด้วยอัญมณี	 สีแสด
สีส้ม	และควรเลือกช้ินท่ีมีแสงส่องเป็นประกาย	
ผู้หญิงควรสวมแหวนมือซ้าย	 ผู้ชายควรสวม
แหวนที่มือขวา	 โดยนิ้วที่ห้ามสวมคือ	 นิ้วหัว
แม่มือ	 และนิ้วก้อย	 นอกนั้นสามารถสวม
ได้ทั้งหมดจะส่งเสริมให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองใน
ทุก	ๆ	ด้าน	
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