ตอนนี้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทยก็ได้เริ่มกระบวนการขับเคลื่อนเข้าสู่ แอคชัวรี
4.0 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถหาอ่านทิศทางความร่วม
มือกับสมาคมฯ ต่างๆ ได้ที่ “ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย”
เพราะงานนี้เรามีกรรมการชุดใหม่ที่พร้อมจะสละเวลาเพื่อ
ส่วนรวมและยกมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นประโยชน์สู่สังคม
ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผมก็ต้องขอขอบคุณกรรมการทุกท่านมา
ณ ที่นี้ด้วยครับ รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น สามารถเปิด
ไปอ่านได้เลยครับ
แล้วเราก็มาต่อกันถึง case study ที่ชื่อว่า
“Equity funding ลวงโลกพันล้าน” ซึง่ ถ้าใครทีต่ อ้ งไปอบรม
วิชาจรรยาบรรณก่อนทีจ่ ะได้เป็น fellow นัน้ คงจะเคยได้ยนิ
เรื่องนี้มาก่อนแน่นอน ซึ่งเราขอหยิบยกมาแบ่งปันให้คนที่
อยากเป็น fellow ได้เตรียมพร้อมความคิดว่า หน้าที่อันยิ่ง
ใหญ่ มากับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง กันนะครับ เพราะ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุดของ
ความเป็นมืออาชีพ
จากนั้น เราลองมาดูมุมต่อของประกันสังคมกัน
บ้าง กับเรื่อง “ยิ่งใส่มาก...ยิ่งได้มาก” ที่จะบอกเล่าถึงสิทธิ
ประโยชน์และการวางแผนในการจ่ายประกันสังคมไว้แต่
เนิ่นๆ และก็ตามมาด้วยเรื่อง “ปฏิรูปประกันสังคมสู่ไทย
แลนด์ 4.0” ซึ่งจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหน ก็สามารถหา
อ่านได้ในฉบับนี้ครับ

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

ฉบับนี้ ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ เรื่องที่เคยเป็นกระ
แสเมื่อ 3 ปีก่อน คือ “เด็กเอ็นที่ 1 สละสิทธิ์เรียนคณะแพทย์
เพราะอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ซึ่งกระจอกข่าว
บรรณาธิการเอง ก็ได้วงิ่ ไปขอสัมภาษณ์และพูดคุยกับคนทีส่ อบ
เอ็นทรานซ์ได้ที่ 1 ว่าเขาคิดอย่างไรกัน เผื่อเป็นแรงบันดาลใจ
ให้กับเราชาวสวัสดีแอคขัวรีกันได้ครับ
น่าเสียดายที่ “Entertainment” ในฉบับนี้ จะเฉลย
และแจกรางวัลให้เป็นฉบับสุดท้ายครับ ซึง่ เราจะมาตบท้ายเรือ่ ง
“การท�ำสมาธิส่งผลถึงสมอง” ให้อ่านกันเพลินๆ ครับ
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรียอ้ นหลังได้ที่ https://soat.
or.th/th/sawasdee-actuary
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ในฉบับนี้ เราจะมาแนะน�ำ คณะกรรมการประจ�ำวาระที่ 2560-2562 และโครงสร้าง
ใหม่ของสมาคมฯ รวมทั้งน�ำเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหม่ของสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสมาคมฯ ประจ�ำวาระที่ 2560-2562
คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน, FSA, FIA, FSAT, FRM

นายกสมาคม

ผศ. ชญณา ศิริภิรมย์, ASA, ASAT

อุปนายกสมาคม

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต, FSA, FSAT

อุปนายกสมาคม

นายอิฏฐ์ อภิรักษ์ดิวงศ์, FSA, FSAT

เหรัญญิก

นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ, FSA, FSAT

นายสุทีม ภัทรมาลัย, FSA, FSAT
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ต�ำแหน่งในสมาคม

กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการ

คณะกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่งในสมาคม

นางผุสดิพร ตั้งตรงจิตร

กรรมการ

ดร. ปิยวดี โขวิฑูรกิจ

กรรมการ

นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย, ASA, ASAT

กรรมการ

นายจักรพันธ์ เหลืองนฤมิตชัย, FCAS, FSAT

กรรมการ

นายธนวงศ์ บุญยศิริวงศ์, FSA, FSAT

กรรมการ

นายโยคิน โยคี, FSA, FSAT

กรรมการ

นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม, FCAS, FSAT

กรรมการ

ดร. พีรภัทร ฝอยทอง

กรรมการ
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โครงสร้างใหม่คณะอนุกรรมการของสมาคมฯ
คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจรรยาบรรณ
และมาตรฐาน
วิชาชีพ

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายบริหารและ
ฐานข้อมูลสมาชิก

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายจัดอบรมสัมนา

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์ เหรัญญิกสมาคมฯ ได้เป็นประธานประสานงานการจัดสอบ SOA และ CAS แก่
ผู้สอบ Spring 2017 ณ ตึกสถาบันชั้น 2 คปภ. ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560
2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ (วาระ 2560 2562) ในวันที่ 12 และ 15 มิถุนายน 2560
3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ เพื่อจัดท�ำวีดีโอในงานมอบทุนรางวัลการ
ศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของสมาคมประกันชีวิตไทย ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ สมาคมประกันชีวิตไทย
4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสมา
คมฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 17.2 อาคารเอไอเอทาวเวอร์
5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ
น�ำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ
คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายก
สภาวิชาชีพบัญชี เพือ่ แสดงความยินดี
ทีท่ า่ นเข้ารับต�ำแหน่ง นายกสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ พร้อมทัง้ แนะน�ำคณะทีป่ รึกษา
และคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่
พันธกิจ วิสัยทัศน์ของสมาคมฯ และ
รับฟังค�ำแนะน�ำจากท่านนายกสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ณ ห้องประชุม สภา
วิชาชีพบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27
กรกฎาคม 2560
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โดยมีวาระในการเข้าพบนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ดังนี้
• เชื่อมต่อ เวปไซด์ของสมาคมฯ กับ สภาวิชาชีพบัญชี
• เชื่อมต่อ CPD จากสภาวิชาชีพบัญชี โดยการจัดสัมมนาร่วมกัน
• มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น IFRS9 หรือ IFRS17
• สร้างความร่วมมือกัน ระหว่างผู้ตรวจสอบบัญชี กับ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในเรื่องการค�ำนวณผล
ประโยชน์พนักงาน เพื่อให้ต้นทุนเหมาะสมส�ำหรับธุรกิจ SMEs
6. คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย
กรรมการสมาคมฯและประธาน
อนุกรรมการฝ่ายจัดอบรมสัมมนา เป็น
ประธานการจัด Lunch Talk โดยเชิญ
Mr. Craig Turnbull ซึ่งเป็นหนึ่งใน
วิทยากรงาน Joint Regional Seminar
2017 มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ
A History of British Actuarial
Thought ณ ตึกโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

7. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ นายกสมาคมฯ และคุณอิฎฐ์ อภิรกั ษ์ตวิ งศ์ เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นประธานการ
จัดสัมมนา Joint Regional Seminar 2017 ในหัวข้อ “Divergent The Devil is in the Details” ณ โรงแรม เอส 31
สุขมุ วิท เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ซึง่ มีนกั คณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับต่างๆเข้าร่วมประชุมเกือบ 200 คน
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Equity
Funding
ลวงโลกพันล้าน
Equity Funding Corporation of
America เป็นบริษัทประกันชีวิตในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
ต�ำนานแห่งความรุ่งเรืองในช่วงทศวรรษ
1960-70 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการขาย
สินค้าที่เป็นนวัตรกรรมในช่วงเวลานั้น นั่น
คือ การประกันชีวิตควบกองทุนรวม (ในยุค
นั้นยังไม่มีสินค้าแบบ investment linked
product) ภายใต้การบริหารของประธาน
บริษัทชื่อ Stanley Goldblum บริษัทมี
การเติบโตอย่างน่าเหลือเชื่อ
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โดย สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ FSA, FSAT
เมือ่ บริษทั มีการเติบโตก็เริม่ ไปซือ้ บริษทั อืน่ หรือ
ควบรวมกิจการโดยจ่ายเป็นหุ้นของ Equity Funding
แทนตัวเงิน ดังนั้น Goldblum จึงมีภาระความกดดันที่
ต้องท�ำให้ราคาหุ้นของ Equity Funding อยู่ในระดับที่
น่าสนใจเพื่อล่อให้เจ้าของยอมขายกิจการแลกกับหุ้นของ
Equity Funding ภาวะความกดดันดังกล่าวชักน�ำให้
Goldblum หลงผิดเริม่ ก้าวสูเ่ ส้นทางลวงโลกในราวปี 1965
ในการท�ำให้ earning per share และราคา
ของหุ้นเพิ่มขึ้น Goldblum บอกให้ CFO ของเขาปั้น
ตัวเลขปลอมให้กับบัญชีรายรับและลูกหนี้ค้างรับ โดย
การสร้างรายการข้อมูลกรมธรรม์ปลอมขึ้นมาในระบบ
ในขณะเดียวกันเมื่อบริษัทมียอดขายเติบโตขึ้นก็จ�ำเป็น

ต้องมีเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่การปลอมรายการ
กรมธรรม์ผีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้เงินสดเพิ่ม
ขึ้นได้ Goldblum ก็เลยน�ำเคสผีเหล่านี้ไปเอาประกันต่อ
ภายใต้สัญญาเอาประกันต่อบริษัทรับประกันต่อส่วนมาก
จะให้ reinsurance commission ในปีแรกสูงกว่าเบี้ย
ประกันต่อปีแรกเพือ่ เป็น expense allowance ชดเชยให้
แก่บริษทั ทีส่ ง่ ประกันต่อส�ำหรับค่าใช้จา่ ยปีแรกทีส่ งู เพือ่ ให้
ได้มาซึ่งกรมธรรม์
ในส่วนของบริษทั รับประกันต่อจะรอไปได้กำ� ไร
จากเบีย้ ประกันต่อในปีตอ่ อายุ ดังนัน้ การเอาเคสปลอมไป
ส่งประกันต่อ ท�ำให้ Equity Funding ได้เงินสดจากเคส
เหล่านั้นในปีกรมธรรม์แรก
แต่กรณีก็ไม่ง่ายแค่นี้ ถึงแม้เคสผีจะสร้าง
กระแสเงินสดได้ในปีแรก บริษัทเอาประกันต่อจะต้องจ่าย
เงินสดกลับคืนไปให้กบั บริษทั รับประกันต่อในปีตอ่ อายุ แต่
Goldblum ก็แก้ไขปัญหานีโ้ ดยการสร้างเคสปลอมรายใหม่
ให้เยอะขึน้ จนพอให้เงินทีบ่ ริษทั รับประกันต่อต้องจ่ายกลับ
มามากพอที่จะหักล้างกับเบี้ยประกันต่อปีต่ออายุ อย่างไร
ก็ตามถ้าใช้วิธีนี้เรื่อยๆจะส่งผลให้จ�ำนวนกรมธรรม์ใหม่

สูงเว่อร์จนผิดสังเกต (เช่นจ�ำนวนผู้ถือกรมธรรม์อาจจะ
มากกว่าประชากรโลกได้ในเวลาไม่กปี่ )ี ดังนัน้ Goldblum
จึงสั่งให้ settle เคสผีบางส่วนเป็น death claim เพื่อเอา
claim recovery ที่เรียกเก็บจากบริษัทรับประกันต่อไป
หักกลบกับเงินที่ต้องจ่ายปีต่ออายุ
การปลอมแปลงเคสผีไม่ได้ท�ำกันเพียงจ�ำนวน
เล็กน้อย หลังจาก Equity Funding ล่มสลาย การตรวจ
สอบพบว่ามีการสร้างรายการกรมธรรม์ปลอมรวมแล้วกว่า
64,000 รายการ มูลค่าทุนประกันสูงถึง 2 พันล้านเหรียญ
หลายท่านอ่านมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่ากลโกงมูลค่า
มหาศาลขนาดนีส้ ามารถหลุดพ้นจากการ Audit ได้อย่างไร
ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่เริ่มมี
การน�ำคอมพิวเตอร์มาใช้ ดังนั้นมาตรฐานการตรวจสอบ
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ยงั ไม่เทียบเท่าปัจจุบนั
ท�ำให้ Equity Funding สามารถหาช่องโหว่เอาตัวรอดได้
ตัวอย่างเล่ห์เหลี่ยมที่หลบเลี่ยงการตรวจสอบได้แก่
มีผบู้ ริหารคนหนึง่ ของ Equity Funding แอบ
เปิดกระเป๋าเอกสารของผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อ
ลอบดูแผนการตรวจสอบส�ำหรับเตรียมการ
รับมือล่วงหน้า
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เมื่อผู้ตรวจสอบบัญชีสุ่มตรวจโดยขอเรียกดู
เอกสารของกรมธรรม์ทที่ ำ� ปลอมขึน้ มา พนักงาน
บริษัทจะอ้างว่าแฟ้มเอกสารของกรมธรรม์
หมายเลขนั้นไม่อยู่ในห้องไฟล์ในวันนั้นและ
จะตามมาให้ในวันรุ่งขึ้น จากนั้นทีมงานปั๊ม
กรมธรรม์ผจี ะเร่งท�ำเอกสารปลอมขึน้ มาให้เสร็จ
ภายในเวลาข้ามคืน
มีครัง้ หนึง่ ทีผ่ ตู้ รวจสอบบัญชีทำ� การสุม่ ตรวจโดย
ส่งจดหมายส�ำรวจไปให้ลกู ค้าเพือ่ ตอบรับกลับมา
บริษทั ก็แกล้งท�ำเป็นอาสาช่วยเหลือในการจัดส่ง
แต่กลับส่งไปทีอ่ ยูป่ ลอมทีเ่ ป็นส�ำนักงานตัวแทน
หรือสาขาบริษัทแล้วให้ตัวแทนหรือพนักงาน
ปลอมเป็นลูกค้าเพื่อตอบกลับจดหมาย
มหกรรมลวงโลกนี้ด�ำเนินมาเป็นเวลายาวนาน
จนความมาแตกเอาในปี 1973 เมื่ออดีตพนักงานของ
Equity Funding คนหนึ่งน�ำเรื่องราวกลโกงต่างๆไปเล่า
ให้นักวิเคราะห์หุ้นคนหนึ่งฟังจนท�ำให้นักวิเคราะห์หุ้นผู้
นั้นใช้ประโยชน์จากข้อมูลแนะน�ำให้ลูกค้าขายหุ้น Equity
Funding ทิง้ จนผิดปกติ เมือ่ คณะกรรมการก�ำกับดูแลหลัก
ทรัพย์เข้ามาตรวจสอบจนสุดท้ายก็สาวไปถึงเล่หฉ์ อ้ ฉลของ
บริษทั ท้ายทีส่ ดุ Stanley Goldblum รวมทัง้ พนักงานและ
ผู้บริหารของ Equity Funding อีก 21 คนถูกตัดสินว่ามี
ความผิด

ต�ำนานความรุง่ เรืองของ Equity Funding กลับ
กลายเป็นต�ำนานแห่งความหลอกลวงภายในพริบตา บทสรุป
ของ Equity Funding ไม่ใช่จบลงทีก่ ารชดใช้กรรมของผู้
บริหารและพนักงานของบริษทั เพียงอย่างเดียว แต่กระแส
สังคมยังกล่าวโทษไปถึงความหละหลวมของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่วา่ จะเป็น คณะกรรมการก�ำกับดูแลหลักทรัพย์ นักบัญชี
ผู้ตรวจสอบบัญชี จนท�ำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการ
ก�ำกับดูแลมากขึ้นหลังจากนั้น
ในปี 1976 (สามปี ห ลั ง จากการเปิ ด โปง)
เหตุการณ์อื้อฉาวนี้ถูกน�ำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ใช้ชื่อว่า
Billion Dollar Bubble ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกน�ำไปใช้
เป็นกรณีศึกษาด้านจริยธรรมในวิชาสัมมนา Fellowship
Admission Course ของ SOA ดังนั้นคนที่เป็น FSA
จะเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้
ทิ้งท้ายต�ำนาน Equity Funding ด้วยค�ำให้
สัมภาษณ์ของ Stanley Goldblum ต่อสือ่ มวลชนเกีย่ วกับ
ความรุง่ เรืองของบริษทั ก่อนทีเ่ รือ่ งราวกลโกงจะถูกเปิดโปง
จนท�ำให้คำ� สัมภาษณ์อย่างผูพ้ ชิ ติ กลับกลายเป็นโจ๊กอมตะ
ในเวลาต่อมา
“Quite obviously, this kind of production
can only be generated by a professional, thoroughly
dedicated group of people.”

อ้างอิงจาก Equity Funding: Could It Happen Again? โดย David R. Hancox
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ยิ่งใส่มาก...ยิ่งได้มาก
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM
ผมได้สืบรู้มาว่า ในอดีตเงินสมทบที่ผู้ประกัน
ตนได้จ่ายทุกเดือนนั้น มีจ�ำนวนไม่มาก เพราะยังไม่มีการ
จ่ายสิทธิประโยชน์บ�ำนาญ จึงไม่จ�ำเป็นต้องรีบเก็บเงิน
จากประชาชนมากนัก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เหลือให้
จับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประเทศไทยที่ก�ำลังเร่งพัฒนาแข่งกับประเทศใกล้เคียง
แต่ปจั จุบนั มีการจ่ายเงินบ�ำนาญมา 2 ปีแล้ว และ
เริ่มจ่ายมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด เพราะการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่ก�ำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การที่
ต้องดูแลผูส้ งู อายุในวัยเกษียณทีเ่ พิม่ เป็นจ�ำนวนมากท�ำให้
จ�ำเป็นต้องมีการส�ำรองเงินที่เพิ่มมากขึ้น  

“ถ้าส่งเงินสมทบ
มากขึ้น แล้วตอนแก่
จะได้เงินมากขึ้นด้วย
ใช่มั้ย”

การเพิ่ ม เงิ น
สมทบ เป็นการเพิ่มหลัก
ประกั น ที่ เ พี ย งพอต่ อ
อนาคต บางคนมองว่ า “อยากอยู ่ ส บายๆตอนแก่ จึ ง
ต้องการจะจ่ายเงินสมทบเพิ่ม” และอีกหลายคนมองว่า
“ลงทุนอย่างอื่นมันเสี่ยง แต่ออมกับประกันสังคมชัวร์กว่า
เยอะ ได้บ�ำนาญแน่นอน” ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เนื่องจาก
ผลประโยชน์ที่คุ้มค่าจึงอยากใส่เงินสมทบลงไปเพิ่ม

แต่ค�ำถามที่เจ็บจี๊ดโดนใจเลยก็คือ “ถ้าเรามี
รายได้สูงขึ้น จะสามารถส่งเงินสมทบมากขึ้นได้มั้ย” ซึ่ง
ค�ำตอบคือ “ไม่ได้ครับ”
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ปัจจุบันการหักเงินสมทบ คิดจากเพดานฐาน
ค่าจ้างสูงสุด ที่ 15,000 บาทเท่านั้น (หมายความว่าถ้าเงิน
เดือนสูงกว่านี้ ก็สามารถจ่ายเงินสมทบได้แค่เท่ากับคนที่
มีเงินเดือน 15,000 บาทเท่านั้น) ซึ่งสมัยก่อนรายได้ของ
คนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 6,000 บาท ต่อเดือน จะเห็นว่าค่าเงิน
เดือนเฉลีย่ ของประเทศไทยสูงขึน้ แต่เพดานฐานค่าจ้างของ
ประกันสังคมกลับไม่เคยเปลีย่ นแปลง โดยเพดานสูงสุดที่
15,000 บาทนี้มีมานาน 25 ปีแล้ว และด้วยรายได้เฉลี่ย
ของประชากรที่สูงขึ้น ตอนนี้มีผู้ประกันตนประมาณ 30%
แล้วทีเ่ งินเดือนสูงกว่า 15,000 บาท ท�ำให้ผปู้ ระกันตนส่วน
นี้เสียโอกาสในการออมเงินเพิ่ม เพราะฉะนั้นการปรับฐาน
เพดานค่าจ้างให้เหมาะสมจึงเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้ผู้
ประกันตนได้ใส่เงินสมทบได้มากขึ้น
ในอีกมุมหนึง่ อัตราเงินสมทบส�ำหรับส่วนทีเ่ ป็น
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เงินออมในประเทศไทยอยู่ที่ 3% (จากเงินสมทบทั้งหมด
5%)เท่านั้น ทั้งๆ ที่ประเทศอื่นๆ มีอัตราเงินสมทบส�ำหรับ
การออมอยู่ที่ 15-20% ยิ่งเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน
ของเราอย่าง สิงคโปร์  ทีเ่ ก็บเงินสมทบส�ำหรับการออม 20%  
เวียดนาม 6%  หรือแม้แต่ประเทศลาวเองก็เก็บถึง 4.5%
เปรียบเทียบดูจะเห็นว่าของประเทศไทยต�ำ่ กว่ามากๆ ครับ
และผมอยากตอกย�้ำด้วยผลการศึกษาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่ระบุว่า เพื่อให้
ได้เงินบ�ำนาญชราภาพที่เพียงพอรับกับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตข้างหน้าแล้ว ประเทศนั้นๆ ควรจะต้องมีการ
ส่งเงินสมทบไม่ต�่ำกว่า 15 % ของเงินเดือน หมายความว่า
หากประเทศไทยไม่ได้เปลีย่ นกฎเกณฑ์อนุญาตให้คนไทย
ใส่เงินสมทบเพิม่ ก็จะท�ำให้เงินบ�ำนาญทีแ่ ต่ละคนจะได้รบั
หลังเกษียณนั้น ไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพในวันข้างหน้า

โดยในกลุ่มคนที่เข้าใจความคุ้มค่าในการออม
กับส�ำนักงานประกันสังคม จะเรียกร้องให้ได้สิทธิ์ใส่เงิน
สมทบ (เงินออม) มากขึ้น เพราะอยากได้เงินบ�ำนาญมาก
เพียงพอกับการใช้ในยามเกษียณ
ดังนั้น เพื่อให้คนไทยเรามีความพร้อมในการมี
เงินบ�ำนาญเพียงพอกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ (ผู้คนอายุ
ยืนขึ้น จึงต้องการเงินบ�ำนาญในปริมาณที่เพิ่มขึ้น) การ
ปรับเพดานค่าจ้างและอัตราการเก็บเงินสมทบในประเทศ
จึงควรจะปรับเพิ่มขึ้นเป็นอันดับแรก   เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการเพิ่มเงินออมในช่วงที่ท�ำงานจ่ายเงินสมทบ
อยู่ เพือ่ ให้ได้เงินบ�ำนาญทีจ่ ะได้รบั เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วยครับ
ผมเชือ่ ว่าในระยะยาวแล้ว  เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ ง
มีการปฏิรูปกฎหมายของประกันสังคม ให้ไปในทิศทาง
เดียวกันกับความต้องการเงินบ�ำนาญในทุกวันนี  ้ เนือ่ งจาก
อัตราค่าครองชีพนับวันเริม่ สูงขึน้ ดังนัน้ ค่าบ�ำนาญต่อเดือน

จึงควรจะสูงขึน้ ตาม และนอกจากนัน้ การทีค่ นเราอายุยนื ขึน้
เรือ่ ยๆ ท�ำให้การจ่ายเงินบ�ำนาญควรจะต้องจ่ายให้ยาวนาน
ขึ้น กองทุนจึงต้องมีขนาดที่ใหญ่พอเพื่อที่จะลงทุนและ
ส�ำรองให้กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรใน
อนาคตข้างหน้านี้ได้
หากไม่มกี ารปฏิรปู เกิดขึน้ ผูป้ ระกันตนรุน่ ปัจจุบนั
ทีอ่ อมเงินไม่มากพอ  ในอนาคตอาจต้องถูกเก็บเงินสมทบ
หรือต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดก็เป็นได้ครับ
สรุปว่า ผ่านมา 25 ปีแล้ว รายได้เฉลีย่ ประชากร
ของประเทศไทยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีรายได้มากขึ้น
การออมจึงควรเพิ่มขึ้นตาม การปรับเพดานค่าจ้างและ
อัตราเงินสมทบให้สูงขึ้นจึงเท่ากับว่าบ�ำนาญของผู้ประกัน
ตนก็จะสูงขึ้น ตามค่าครองชีพไปด้วย โดยรวมแล้วถือ
เป็นการสร้างรากฐานที่ดีในอนาคตของผู้ประกันตนและ
ของประเทศชาติครับ
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ปฏิรูปประกันสังคม

สู่ไทยแลนด์ 4.0

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

ในช่วงแรกที่มีการก่อตั้งกองทุนประกันสังคมนั้น มีนโยบายไว้อยู่ว่าจะเก็บเงินเข้า
กองทุนไม่มากนัก เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เหลือไว้ใช้จ่าย จะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ไทยที่ก�ำลังเร่งพัฒนาไปในตัว
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แต่ปัจจุบันมูลค่าการจ่ายบ�ำนาญเพิ่มขึ้นมาได้
ประมาณ 2 - 3 ปีแล้ว และก�ำลังจะเป็นไปอย่างก้าวกระโดด
เพราะการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุ บวกกับค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลก็แพง
ขึ้น อายุยืนขึ้น และอัตราการเกิดน้อยลง
จากการทีต่ อ้ งดูแลผูส้ งู อายุในวัยเกษียณทีเ่ พิม่
เป็นจ�ำนวนมาก จึงส่งผลให้ตอ้ งมีการส�ำรองเงินเพิม่ มากขึน้
และเพื่อการสร้างสมดุลของระบบการออมที่เหมาะสม จึง
ควรมีการปฏิรูปการออมเงิน โดยเฉพาะของกรณีบ�ำนาญ
ชราภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และอนาคตของคนใน
ยุคปัจจุบันรวมไปถึงคนรุ่นหลัง
สาเหตุ ทีต่ อนนีก้ ารจ่ายเงินบ�ำนาญชราภาพ ได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคือ
1) จ�ำนวนของคนเกษียณอายุมีมากขึ้น
2) การจ่ายเงินบ�ำนาญต่อคนสูงขึ้น เนื่องจากคน
มีอายุยืนขึ้น
ดังนั้น การปฏิรูประบบบ�ำนาญชราภาพท�ำได้
หลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น

1. ขยายอายุเกษียณให้มากขึ้นจาก 55 ปี เป็น 60 ปี
หรือมากไปกว่านั้นในอนาคต
อายุการเกษียณทั่วโลก มีอัตราค่าเฉลี่ยที่แตกต่าง
กันออกไป แต่จะเห็นว่าอายุเกษียณของประเทศไทย
แทบจะต�ำ่ ทีส่ ดุ โลก หากมองไปทีประเทศเพือ่ นบ้าน
ของเรา อย่างมาเลเซีย เวียดนาม ได้มกี ารขยายอายุ
เกษียณใหม่ไปถึงอายุ 60 ปี ไปแล้ว ส่วนประเทศ
ญี่ปุ่นหรืออังกฤษนั้นจะเห็นว่าอายุเกษียณได้ปรับ
ไปถึง 68 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ปรับฐานเพดานเงินเดือนในการค�ำนวณเงินสมทบ
ให้สูงขึ้น เช่น จาก 15,000บาท เป็น 20,000 บาท
เพดานฐานค่าจ้างของประกันสังคมไม่เคยเปลีย่ นแปลง
สูงสุดยังคงอยูท่ ี่ 15,000 บาท (หมายความว่าถ้าเงิน
เดือนสูงกว่านี้ ก็สามารถจ่ายเงินสมทบได้แค่เท่ากับ
คนที่มีเงินเดือน 15,000 บาทเท่านั้น)  ซึ่งใช้มานาน
25 ปีแล้ว และด้วยรายได้เฉลีย่ ของประชากรทีส่ งู ขึน้   
ตอนนีม้ ผี ปู้ ระกันตนประมาณ 30% แล้วทีเ่ งินเดือน
สูงกว่า 15,000 บาท  ท�ำให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้เสีย
โอกาสในการออมเงินเพิ่ม  
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3. เพิ่มอัตราเงินสมทบตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา จะเห็นว่า
อัตราเงินสมทบของประเทศไทยต�่ำมากๆ ท�ำให้ได้
บ�ำนาญน้อย และจากการศึกษาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)  ได้พบว่าเราควรจะต้องมีการ
ส่งเงินสมทบไม่ต�่ำกว่า 15 % ของเงินเดือน  หาก
ประเทศไทยไม่เก็บเงินสมทบเพิ่ม  บ�ำนาญที่จะได้
รับอาจไม่เพียงพอต่อการด�ำรงชีพในอนาคต
หากไม่มีการปฏิรูป ผู้ประกันตนรุ่นปัจจุบันที่
ออมเงินไม่มากพอ  ในอนาคตอาจต้องถูกเก็บเงินสมทบ
หรือต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้รองรับ
กับการจ่ายเงินบ�ำนาญในอนาคตครับ
ในระยะยาวอัตราเงินสมทบในส่วนของบ�ำนาญ
จากนายจ้างและลูกจ้างรวมกันก็จะต้องอยู่ระหว่าง 15%25% เหมือนประเทศที่มีโครงสร้างประชากรใกล้เคียงกับ
ไทย โดยควรจะเริ่มขึ้นกับผู้ประกันตนรุ่นปัจจุบัน
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สิง่ ทีผ่ มก�ำลังจะบอกคือ ถึงเวลาแล้วครับทีต่ อ้ ง
ปฏิรปู “เงินบ�ำนาญของกองทุนประกันสังคม” ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการที่ประเทศไทย
เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายรักษา
พยาบาลที่นับวันก็แพงขึ้น รวมถึงอายุคนเราที่ยืนยาวขึ้น
อีก ซึ่งนั่นก็แปลว่าเงินบ�ำนาญในอนาคตก็ควรต้องมีมาก
ขึน้ เป็นทวีคณ
ู เพือ่ ให้แต่ละคนมีเงินเพียงพอในยามเกษียณ
อีกสาเหตุหนึ่งคือ กองทุนประกันสังคมได้จัด
ตั้งมานานแล้ว และก�ำลังจะเข้าสู่ยุคสมัยที่จะทยอยจ่าย
เงินบ�ำนาญเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด การปฏิรูปจึงเป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะถ้าไม่ปฏิรูปเสียแต่วันนี้ มันจะ
กลายเป็นการผลักภาระทางสังคมของเราไปสู่คนรุ่นหลัง
โดยไม่จ�ำเป็น
ในส่วนตัวผมนัน้ ผมว่าการปฏิรปู ทีว่ า่ นีจ้ ะส�ำเร็จ
ได้ด้วยดีนั้นคงต้องเริ่มที่การสร้างจิตส�ำนึกที่ดีของทุกคน
และค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางที่เหมาะสมครับ

เด็กเอ็นที่ 1
สละสิทธิ์เรียนคณะแพทย์
เพราะอยากเป็น
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

และแล้ววงการประกันภัยก็หันมาจับจ้องกับเหตุการณ์นี้ เมื่อมีข่าวว่าเด็กที่สอบ
เอ็นทรานซ์ที่ได้ที่ 1 เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ได้สละสิทธิ์เรียนหมอและเลือกหันมาเป็นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแทน ซึ่งร้อยวันพันปีที่จะเห็นคนเก่งๆ แบบนี้ให้ความสนใจเข้า
มาสู่เส้นทางสายนี้
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ผมจึงขอท้าอาสามาพูดคุยกับน้องคนเก่งของเรา น้องฉัตรมงคล ปิ่นทอง หรือน้องคิด ดังต่อไปนี้ครับ
ทอมมี่ : ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีให้กับน้องคิด
ที่เอนทรานซ์เข้ามาได้คะแนนที่ 1 ของประเทศ ไม่ทราบ
ว่าล�ำบากมากไหมครับกว่าจะไปถึงจุดนี้ได้
น้องคิด : ก็ยากมากเลยครับ พยายามอ่านหนังสือและ
ท�ำความเข้าใจกับบทเรียนทุกวัน ก็ไม่คิดเหมือนกันครับ
ว่าผลลัพธ์จะออกมาได้ดีกว่าที่คาดไว้
ทอมมี่ : และตอนนั้นรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
น้องคิด : รู้สึกภูมิใจมากและอยากจะขอบคุณ คุณพ่อ
คุณแม่และคุณครู รวมถึงเพื่อนๆ และสิ่งแวดล้อมที่ช่วย
สนับสนุนให้ผมประสบความส�ำเร็จในการสอบเอนทรานซ์
ครั้งนี้ด้วย
ทอมมี่ : วิชาอะไรที่เราชอบมากที่สุดครับ และท�ำไมถึง
ชอบวิชานั้น
น้องคิด : ผมชอบวิชาคณิตศาสตร์ครับ เพราะมันตรงไป
ตรงมา ได้ใจ ใช้ได้จริง และตัวเลขไม่เคยโกหกเราครับ
ทอมมี่ : จริงหรือเปล่าครับทีน่ อ้ งคิด สละสิทธิใ์ นการเรียน
แพทย์ และหันมาตั้งเป้าเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
น้องคิด : ครับผม ผมอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยครับ
ทอมมี่ : พี่สงสัยจังเลยครับว่าอะไรท�ำให้น้องรู้จักอาชีพ
นี้จนกลายเป็นตัวจุดประกายที่สร้างแรงบันดาลใจให้น้อง
อยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยครับ
น้องคิด : ผมได้ฟังจากวิทยุและได้อ่านหนังสือ Top Job
Secret ของพีเ่ กีย่ วกับอาชีพนี้ ท�ำให้ผมได้ตดิ ตามบทความ
ทีพ่ เี่ ขียนและเข้าใจว่าอาชีพนีย้ งั ขาดแคลน ตลอดจนมีความ
ส�ำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ท�ำให้จุดประกายจน
กลายเป็นอาชีพที่ผมอยากเป็นครับ
ทอมมี่ : รู้สึกยินดีมากเลยครับที่ผลงานของพี่เป็นหนึ่งใน
แรงบัลดาลใจให้คนเก่งๆ อย่างน้องได้รับรู้ว่าอาชีพนี้มีตัว
ตนอยู่ และอย่างนีก้ ท็ ราบสิครับว่าถ้าจะเป็นนักคณิตศาสตร์

ผมได้ฟังจากวิทยุและได้อ่านหนังสือ
Top Job Secret ของพี่เกี่ยวกับ
อาชีพนี้ ท�ำให้ผมได้ติดตามบทความ
ที่พี่เขียนและเข้าใจว่าอาชีพนี้
ยังขาดแคลน ตลอดจนมีความส�ำคัญ
ในการจัดการความเสี่ยงต่างๆ
ท�ำให้จุดประกายจนกลายเป็นอาชีพ
ที่ผมอยากเป็น

ประกันภัยนั้นจะต้องมีความรู้ทางด้านใดบ้าง
น้องคิด : เท่าทีท่ ราบมาก็มคี วามรูท้ างการประกันภัย สถิติ
ความน่าจะเป็น เศรษฐศาสตร์ การบัญชี ทฤษฎีดอกเบี้ย
รวมไปถึงการสร้างแบบจ�ำลองอนาคต
ทอมมี่ : นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกเรียนจุฬาฯ คณะบัญชี
สถิติ สาขาประกันภัยหรือเปล่าครับ
น้องคิด : ถึงแม้วา่ การจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนัน้
ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องจบปริญญาทางด้านนี้มาโดยตรง เพราะ
การจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจะต้องสอบเอา
คุณวุฒทิ ที่ วั่ โลกยอมรับ ซึง่ ก็มอี ยู่ 10 ตัวหลักๆ ถ้าสอบได้
ครบหมดก็จะได้คณ
ุ วุฒสิ งู สุดระดับเฟลโล่ (fellow) เพราะ
ฉะนัน้ จริงๆ แล้วก็จบคณะอะไรมาก็ได้ แต่ทผี่ มเลือกเรียน
ที่คณะนี้ เพราะมีวิชาที่ใกล้เคียงกับการสอบเป็นนักคณิต
ศาตร์ประกันภัยที่ผมต้องสอบครับ
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การสอบคุณวุฒินั้นก็เหมือนกับการ
เพิ่มระดับความรู้เฉพาะทางของตัวเอง
ถึงสอบได้ไม่ครบหมดก็ยังสามารถ
ประกอบอาชีพนี้ได้ เหมือนหมอก็แบ่ง
เป็นหมอทั่วไป หมอศัลยกรรม หรือ
แม้กระทั่งหมอที่ไปเรียนเพิ่มเติมเฉพาะ
ทางจนเป็นหมอศัลยกรรม ผ่าตัด
สมองหรือหัวใจเป็นต้น

ทอมมี่ : ถ้างั้นน้องคิดตั้งเป้าสอบคุณวุฒินักคณิตศาสตร์
ประกันภัยอย่างไรบ้างครับ
น้องคิด : อยากสอบครบ 10 ขั้นจนเป็นเฟลโล่ครับ ผม
ทราบมาว่าในต่างประเทศนั้น การสอบ 4 - 5 ตัวแรกจะ
ท�ำควบคู่กับการเรียนในมหาวิทยาลัยไปด้วย ผมวางแผน
จะทยอยสอบตัง้ แต่ตอนปี 1 เพราะเริม่ เห็นเพือ่ นทีว่ างแผน
จะสอบผ่านให้ได้ 2 ตัวแรกในตอนปี 1 อยู่เหมือนกัน
โดยตัวแรกก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์การเงิน (Financial
Mathematics) และตัวถัดมาก็จะเป็นวิชาความน่าจะเป็น
(Probability) ซึ่งผมเคยเห็นตัวข้อสอบมาบ้างครับ ยาก
ทีเดียว อ่านดูแล้วยังไม่เคยเรียนมาก่อน จะไปหาที่เรียน
เสริมเพื่อเตรียมตัวสอบวุฒิเหล่านี้เป็นการเฉพาะอยู่ครับ
ทอมมี่ : ในตอนเรียนม.ปลายนัน้ ได้เรียนกวดวิชาทางคณิต
ศาตร์บา้ งไหมครับ และการกวดวิชาในระดับมหาวิทยาลัย
นั้นจ�ำเป็นแค่ไหนครับ
น้องคิด : ผมไม่เคยกวดวิชาคณิตศาสตร์ในตอนม.ปลาย
ครับ แต่ส�ำหรับการจะเลือกเรียนเป็นนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยนั้นก็อยากจะหาที่เรียนเสริมเพราะมันเป็นวิชา
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เฉพาะทางและการสอบแต่ละครั้งก็จะจับเอาหลายๆ วิชา
มาผสมกัน ซึง่ ถ้าเราพยายามอ่านเองก็นา่ จะพอสอบผ่านได้
แต่คงต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่านไปจนครบ 10 ขัน้ และใน
ตอนนี้ก็ทราบมาว่าทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
แห่งประเทศไทยก็เริ่มสนับสนุนให้มีการจัดสอนกวดวิชา
เฉพาะทางด้านนีอ้ ยู่ ถือว่าเป็นโชคดีของผมทีจ่ ะได้ไปเรียน
ครับ ซึง่ ผมว่ามันก็คงเหมือนกับการจบทางด้านนิตศิ าสตร์
แล้วไปกวดวิชาเพื่อเรียนเนไปสอบเป็นอัยการ
ทอมมี่ : พีก่ ว็ า่ การสอบแต่ละขัน้ ของคุณวุฒทิ างคณิตศาสตร์
ประกันภัยนัน้ มันไม่งา่ ย ถ้าหาทีเ่ รียนเสริมได้กถ็ อื ว่าเป็นการ
ลงทุนสร้างความรู้ทางปัญญาที่คุ้มค่าครับ โดยเฉพาะหัว
โค้งสุดท้ายของการศึกษาก่อนที่จะจบออกไปท�ำงานกัน
น้องคิด : แล้วพี่ทอมมี่ล่ะครับ เคยเรียนกวดวิชาในการ
สอบหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือเปล่าครับ
ทอมมี่ : เคยครับ ตอนนั้นเป็นตัวที่ 6 เกี่ยวกับวิชาการ
ลงทุน อ่านหลายรอบแล้วก็ยังท�ำความเข้าใจได้ยาก โชค
ดีที่ตอนนั้นบริษัทของพี่ได้หาอาจารย์พิเศษมาสอนให้ตัว

ต่อตัวจึงโชคดีผ่านไปได้ แต่กว่าจะหาคนมาสอนให้พี่ได้
นี่ก็ยากล�ำบากกันน่าดู
น้องคิด : ถ้าผมได้สอบจนถึงขั้นสูงสุดแล้ว ผมก็อยาก
จะน�ำความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดต่อให้คนอื่นเหมือนกันครับ
ทอมมี่ : ดีมากเลยครับ เราต้องการคนที่มีความคิดแบบ
น้องอยู่ จะได้ชว่ ยพัฒนาบุคลากรไปด้วยกัน และในความ
เห็นของน้องแล้วคิดว่าการสอบเอาคุณวุฒิส�ำหรับนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นจ�ำเป็นแค่ไหนครับ
น้องคิด : ผมว่าจ�ำเป็นมากนะครับ เพราะนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยต้องมีความเป็นมืออาชีพและมีความรู้ที่เฉพาะ
เจาะจง เปรียบเหมือนหมอทีต่ อ้ งมีใบประกอบโรคศิลป์และ
สอบเอาคุณวุฒิเฉพาะทางหาความรู้ต่อไปเรื่อยๆ
ทอมมี่ : จริงครับ การสอบคุณวุฒนิ นั้ ก็เหมือนกับการเพิม่
ระดับความรู้เฉพาะทางของตัวเอง ถึงสอบได้ไม่ครบหมด
ก็ยังสามารถประกอบอาชีพนี้ได้ เหมือนหมอก็แบ่งเป็น
หมอทั่วไป หมอศัลยกรรม หรือแม้กระทั่งหมอที่ไปเรียน
เพิม่ เติมเฉพาะทางจนเป็นหมอศัลยกรรม ผ่าตัดสมองหรือ

หัวใจเป็นต้น ซึง่ ก็เปรียบเสมือนนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ระดับต้น ระดับแอสโซสิเอต และระดับเฟลโล่ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั่นเอง
น้องคิด : ผมเห็นว่าการสอบได้เร็วก็จะท�ำให้ได้รับมอบ
หมายงานที่ท้าทายและก้าวหน้าไปได้เร็วด้วยครับ
ทอมมี่ : ในการสอบนั้นจะต้องใช้พนื้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ซึง่ แม้แต่พเี่ องก็เคยตกเลขมาก่อนในสมัยทีเ่ พิง่ เข้าม.4 กว่า
จะจับจุดถูกทางแล้วค่อยๆ ฝึกฝนจนเก่งขึน้ มาได้ ก็เล่นเอา
เหนื่อยอยู่เหมือนกัน ท�ำให้อยากถามเผื่อเพื่อนๆ ของน้อง
ที่ยังจับจุดวิชาคณิตศาสตร์ไม่ถูกว่าน้องคิดเคยมีเทคนิค
อะไรไหมครับในการเรียนเลข
น้องคิด : เรียนให้เป็นระบบ ให้เป็นเหตุผล ไม่ตอ้ งท่องจ�ำ
ครับ ใช้ความเข้าใจเป็นหลัก ตอนแรกๆ อาจจะไม่เร็วก็ท�ำ
ทีละขั้นไปบ้าง เดี๋ยวก็ค่อยๆ เร็วขึ้นเอง
ทอมมี่ : แล้วมีเทคนิคส�ำหรับคนทีเ่ รียนเลขไม่เก่งอย่างไร
บ้างครับ
น้องคิด : คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ง่ายถ้าคิดมีเหตุมีผล ถ้า

021

เริม่ เขวออกจากคณิตศาสตร์เมือ่ ไรก็ตอ้ งปรึกษาครู พ่อแม่
หรือติวเตอร์กไ็ ด้ ซึง่ ในจุดนีผ้ มคิดว่าครูทางคณิตศาสตร์ก็
ยังขาดแคลนอยู่
ทอมมี่ : พอน้องคิดได้เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยระดับ
เฟลโล่แล้ว อยากจะท�ำอะไรบ้าง
น้องคิด : อยากพัฒนาส่งเสริมบุคคลากรทางด้านต่างๆ
ให้มีมากขึ้น และอยากช่วยบุคคลากรในอาชีพอื่นๆ เช่น
เกษตรกร ได้มสี วัสดิการทีด่ ขี นึ้ เพราะอาชีพนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยเป็นเบื้องหลังของความส�ำเร็จในอาชีพอื่น
ทอมมี่ : เป็นเบื้องหลังอย่างไรได้บ้างครับ
น้องคิด : คือชีวิตคนเราอยู่บนความไม่แน่นอน อยากจะ
ช่วยลดความเสี่ยงให้กับคนอื่นได้ด้วยเครื่องมือทางการ
ประกัน สมมติว่าถ้าชาวนามีคนประกันให้ดีๆ ชาวนาก็
จะมีเงินพอกินพอใช้ตั้งแต่ต้น ถ้ามีประกันดีๆ วิทยาการ
ทางการแพทย์ก็จะช่วยรักษาคนได้มากขึ้น คนเจ็บไข้ก็มี

022

เงินประกันมารักษาพยาบาลได้
ทอมมี่ : แล้ วกั บ ธุ รกิ จประกั น ภั ย ล่ ะครั บ คิ ด ว่ า นั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยมีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
น้องคิด : ผมอยากท�ำอะไรให้กับธุรกิจประกันภัย เพื่อให้
เข้าถึงกับสังคมและทุกอาชีพ และเพือ่ ให้รวู้ า่ นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยมีประโยชน์ มีตัวตน และอยู่เบื้องหลังของการ
จัดการความเสี่ยง เกี่ยวข้องโดยไม่เอาเปรียบลูกค้า แต่
ก็ต้องไม่ท�ำให้บริษัทขาดทุน เพื่อจะได้ให้บริษัทคงอยู่ได้
และไม่เสื่อมสลายไปตามเวลา ผมว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมี
ใครเข้าใจว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยท�ำอะไรกันเท่าไร
ทอมมี่ : น้องคิดมีอะไรอยากจะฝากถึงคนทีก่ ำ� ลังคิดอยาก
จะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยบ้างครับ
น้องคิด : คิดให้ดีว่าถนัดคณิตศาสตร์หรือเปล่า หรือว่า
ถนัดอะไร ถ้าสมมติว่าถนัดวิชาอื่น ผมก็อยากเชิญชวนให้
ไปเลือกอาชีพในสิ่งที่ตัวเองถนัด เพราะว่าคนเราสามารถ

คือชีวิตคนเราอยู่บนความไม่แน่นอน
อยากจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับ
คนอื่นได้ด้วยเครื่องมือทางการประกัน
สมมติว่าถ้าชาวนามีคนประกันให้ดีๆ
ชาวนาก็จะมีเงินพอกินพอใช้
ตั้งแต่ต้น ถ้ามีประกันดีๆ วิทยาการ
ทางการแพทย์ก็จะช่วยรักษาคนได้
มากขึ้น คนเจ็บไข้ก็มีเงินประกัน
มารักษาพยาบาลได้

ท�ำงานได้ดีถ้าเราชอบหรือท�ำในสิ่งที่ถนัดที่สุด อยากให้
เพื่อนๆ หาตัวตนของตัวเองให้เจอครับ
ทอมมี่ : แล้วน้องคิดหาตัวตนของตัวเองเจอตัง้ แต่เมือ่ ไรครับ
น้องคิด : ผมชอบมองปัจจุบัน มองอดีต เพื่อมองอนาคต
ต้องขอขอบคุณครูประวัตศิ าสตร์ทสี่ อนให้ผมคิดได้ถงึ จุดนี้
ด้วย ความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตจะมีแนวโน้มมาจาก
อดีตและปัจจุบันเสมอ และก็โชคดีที่มีวิชาคณิตศาสตร์ให้
เลือก ท�ำแล้วถนัด ก็รสู้ กึ ดีทไี่ ด้ทำ � และก็ได้ทำ� มาเรือ่ ยๆ จน
กระทัง่ ผมพบวิชานึงในสาขาของคณิตศาสตร์ นัน่ ก็คอื วิชา
สถิติ ที่ลงลึกด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งก็เป็นอาชีพที่
ก�ำลังขยายตัวอย่างเร็วทีส่ ดุ เพราะมีคนประกอบอาชีพน้อย
ทอมมี่ : ตอนนีม้ คี นสนใจเข้ามาเรียนทางสายนีก้ นั เยอะขึน้
น้องคิดมองว่าคนทีจ่ บจากสายอาชีพนีจ้ ะล้นตลาดหรือไม่ครับ
น้องคิด : ถ้าตลาดทางด้านสถิติประกันภัยมันล้น เราก็
สามารถเบนเข็มไปที่สถิติได้ทันที แถมยังได้เปรียบคน

อื่นด้วยเพราะมีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงไปในตัว
และถ้าไม่อยากเป็นนักสถิติก็ไปเลือกเป็นนักบัญชี นัก
เศรษฐศาสตร์ หรือแม้แต่เป็นนักบริหารก็ได้ แต่ผมเห็น
ว่าตลาดนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง คนสูงอายุก็มีมาก
ขึ้นทุกวัน การออมเงินผ่านทางการประกันก็มคี วามส�ำคัญ
มากขึน้ อย่างเช่น การลดหย่อนภาษีจากการซือ้ ประกันชีวติ
เป็นต้น ดังนั้นผมว่าโอกาสจึงยังมีอยู่อีกมากครับ ในขณะ
เดียวกันการจะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนัน้ จะเทียบ
กันที่จ�ำนวนขั้นที่สอบได้ จึงเหมือนหมอหรืออัยการที่ต้อง
สอบเอาวุฒิเฉพาะทางเพื่อความเป็นมืออาชีพ
ทอมมี่ : สุดท้ายนี้ พี่อยากให้น้องคิดลองเปรียบเทียบ
อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับหมอในมุมมองของ
น้องคิดดูครับ
น้องคิด : ผมเห็นว่าสองอาชีพนี้ไม่ควรน�ำมาเปรียบเทียบ
กัน แต่ควรน�ำมาเสริมกันมากกว่า ไม่มใี ครเก่งกว่าใคร ต่าง
คนต่างท�ำหน้าทีข่ องตัวเองให้ดที สี่ ดุ เพราะขนาดหมอเวลา
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จะสร้างโรงพยาบาลก็ตอ้ งให้วศิ วรหรือสถาปนิกมาออกแบบ
ให้เลย ในขณะเดียวกันเวลาที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอ ต่างคนต่างมีความเป็นมืออาชีพ
และท�ำในสิ่งที่ตัวเองถนัดครับ ผมเชื่อว่าทั้งสองอาชีพนี้
สามารถท�ำประโยชน์ให้กับคนในสังคมได้ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อจบมาแล้วจะตั้งใจท�ำประโยชน์
เพื่อสังคมมากแค่ไหน
ทอมมี่ : พี่ก็เห็นเหมือนกันครับ ต่างอาชีพต่างก็มีจุดดี
สุดท้ายก็ขึ้นกับว่าคนที่เรียนนั้นชอบหรือถนัดอะไร ท�ำ

ประโยชน์คืนสู่สังคมได้เหมือนกัน พี่ดีใจนะครับที่น้อง
ค้นหาตัวเองได้เร็วกว่าคนอื่นและมีเป้าหมายที่ต้องการจะ
มุ่งไปข้างหน้า พี่เองก็ต้องการดึงคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ
สูงเข้ามาท�ำงานในสายธุรกิจประกันภัยและ ส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยเพื่อกลับมาดึงดูดคนเก่งๆ
เหล่านั้นเข้ามาท�ำงานในสายนี้ พี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้อง
จะกลายเป็นผูน้ ำ� ทีม่ คี วามส�ำคัญให้กบั ธุรกิจประกันภัยใน
อนาคตและถ่ายทอดให้คนรุ่นถัดได้ท�ำประโยชน์กับธุรกิจ
ประกันภัยต่อๆ ไปเช่นกันครับ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรี คือนักการเงินที่เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยน�ำความ
รู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินและสถิติความน่าจะเป็นมาใช้ ผ่านกระบวนการวิเคราะห์อดีต จ�ำลองอนาคต เพื่อค�ำนวณ
คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และสื่อสารออกไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงธุรกิจ
งานของแอคชัวรีจงึ ครอบคลุมเรือ่ งการสร้างเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่รวู้ า่ จะต้องจ่ายเงินคืนในอนาคตเท่าไร
และเมื่อไร รวมถึงการจัดการกลยุทธ์และความเสี่ยงขององค์กรอีกด้วย ซึ่งงานเหล่านี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเรื่อง
ความน่าจะเป็นในการคาดการณ์อนาคต และคณิตศาสตร์การเงินในการประเมินการลงทุนและดอกเบี้ย
แอคชัวรี เป็นอาชีพที่ต้องได้รับการสอบคุณวุฒิให้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถมองภาพระยะยาวให้ไกลมาก
ที่สุด เปรียบเหมือนต้นหนของเรือที่คอยมองหาทิศทางที่เหมาะสมว่าจะมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไร มองไปข้างหน้าว่าจะ
เจออุปสรรค เช่น หินโสโครกหรือพายุ หรือไม่ เป็นต้น
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กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund)
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

หลายคนคงเคยได้ยิน
ค�ำว่ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
(Provident Fund) มาก่อน
หลังจากที่ได้ท�ำความเข้าใจกับ
กองทุน LTF กองทุน RMF และ
ประกันชีวิตจากในตอนที่ผ่านมา
แล้ว คราวนี้เราลองเปลี่ยนมุมมา
ท�ำความเข้าใจกับเครื่องมือลด
หย่อนภาษีส่วนบุคคลส�ำหรับ
มนุษย์เงินเดือนกันบ้าง

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) เป็นการเก็บ
ออมเงินทางหนึ่งเพื่อให้มนุษย์เงินเดือนมีการออมเพื่อการเกษียณที่ดี
ในอนาคต โดยนายจ้างจะตกลงท�ำร่วมกันกับลูกจ้างที่เป็นพนักงาน
ประจ�ำ และในแต่ละเดือนนายจ้างจะหักเงินเดือนส่วนหนึ่งของลูกจ้าง
เพื่อน�ำไปเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) นั้นมีขึ้น
ส�ำหรับมนุษย์เงินเดือน โดยนายจ้างจะตกลงท�ำร่วมกันกับลูกจ้างที่
เป็นพนักงานประจ�ำและคอยเจียดเงินเข้ากองทุนนีใ้ นทุกๆ เดือน
ซึง่ ในแต่ละเดือนนายจ้างจะหักเงินเดือนส่วนหนึง่ ของลูกจ้างเพือ่
น�ำไปเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพด้วย
เงินในส่วนของลูกจ้าง เรียกว่า “เงินสะสมของลูกจ้าง” โดย
ลูกจ้างยอมให้หักเงินเดือนเพื่อใส่เป็นเงินสะสมเข้ากองทุน ตั้งแต่ร้อย
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ละ 2 - 15 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อบังคับของกอง
ทุน และในขณะเดียวกันนายจ้างก็ตอ้ งสมทบเพิม่ เข้าไปด้วย
เรียกเงินในส่วนนีว้ า่ “เงินสมทบของนายจ้าง” โดยจะสมทบ
ในอัตราที่มากกว่าหรือเท่ากับเงินสะสมของลูกจ้างเสมอ
นายจ้างอาจมีเงือ่ นไขการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน
ให้ลกู จ้างได้เลือก โดยนายจ้างอาจจะก�ำหนดอัตราเงินสะสม
ของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างให้คงทีเ่ ท่ากันหรือไม่
เท่ากันก็ได้ และบางทีก็อาจก�ำหนดให้มีการเพิ่มอัตราเงิน
สะสมหรือเงินสมทบตามอายุงานไปด้วยเหมือนกัน เช่น ถ้า
อายุงานมากกว่า 5 ปีเป็นต้นไป จะเปลี่ยนอัตราเงินสมทบ
ของนายจ้างจาก 5% ไปเป็น 7% ของเงินเดือน และถ้าอายุ

งานมากกว่า 10 ปีเป็นต้นไป จะเปลีย่ นอัตราเงินสมทบของ
นายจ้างจาก 7% ไปเป็น 10% ของเงินเดือน เป็นต้น
ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ เงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบ
ของนายจ้างนั้น จะได้เอาออกมาเป็นก้อนก็ต่อเมื่อลูกจ้าง
ลาออกจากบริษทั ซึง่ เงินสะสมของลูกจ้างนัน้ จะต้องได้รบั
คืนเต็มจ�ำนวน ขณะทีเ่ งินสมทบของนายจ้างนัน้ อาจไม่ได้
รับเต็มจ�ำนวน ถ้าอายุงานกับบริษทั มีไม่มากพอเพราะ “เงิน
สมทบของนายจ้าง” จะขึน้ กับเงือ่ นไขของนายจ้างทีต่ กลงกัน
ไว้ตงั้ แต่แรก เช่น อายุงานน้อยกว่า 5 ปี จะได้รบั “เงินสมทบ
ของนายจ้าง” เพียง 50% แต่ถา้ อายุงานมีถงึ 10 ปีเป็นต้นไป
ก็จะได้รบั “เงินสมทบของนายจ้าง” เต็มจ�ำนวน เป็นต้น

ตัวอย่าง เงื่อนไขของการคืนเงิน “สมทบของนายจ้าง” เมื่อลาออกจากบริษัท
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อายุงานน้อยกว่า 3 ปี

ไม่ได้รับเงินสมทบของนายจ้างคืน

อายุงานตั้งแต่ 3 ปี - 5 ปี

ร้อยละ 25 ของเงินสมทบของนายจ้างที่สะสมไว้

อายุงานตั้งแต่ 5 - 10 ปีขึ้นไป

ร้อยละ 75 ของเงินสมทบของนายจ้างที่สะสมไว้

อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

เต็มจ�ำนวนของเงินสมทบของนายจ้างที่สะสมไว้

และเมือ่ น�ำเงินมาใส่ในกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพแล้ว ผูจ้ ดั การกองทุนจะน�ำเงินไปลงทุนตามแต่นโยบายการลงทุน
ทีล่ กู จ้างได้เลือกเอาไว้ เพือ่ ให้ได้ผลตอบแทนจากกองทุนออกมา ซึง่ เราจะเรียกว่า “ผลประโยชน์จากเงินสะสมของลูกจ้าง”
และ “ผลประโยชน์จากเงินสะสมของนายจ้าง” ที่จะแยกบัญชีเป็นส่วนๆ ไป เพื่อใช้ค�ำนวณภาษีที่อาจจะมีถ้าท�ำผิดเงื่อนไข
ในอนาคต
โดยสรุปแล้ว ส่วนประกอบของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพจะมีอยู่ 4 ส่วนดังนี้
เงินสะสมของลูกจ้าง

หักสะสมไว้ในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน ซึ่งเงินส่วนนี้น�ำมาใช้
ลดหย่อนภาษีได้ และจะได้รบั คืนเต็มจ�ำนวนเมือ่ ลาออก โดยทีไ่ ม่ตอ้ ง
เสียภาษีย้อนหลังในภายหลัง

เงินสมทบของนายจ้าง

สมทบให้ไม่น้อยกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง แต่อาจไม่ได้รับเงินเต็ม
จ�ำนวนเมื่อลาออกก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์ เพราะมีเงื่อนไขในการรับ
เงินคืนตามจ�ำนวนอายุงาน

ผลประโยชน์จากเงินสะสมของลูกจ้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้มาจากเงินสะสมของลูกจ้าง

ผลประโยชน์จากเงินสะสมของนายจ้าง

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้มาจากเงินสะสมของนายจ้าง

จ�ำนวนเงินที่ถูกหักเข้าไปเป็น “เงินสะสมของ
ลูกจ้าง” ในแต่ละปีนนั้ สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีในปีภาษี
นั้นได้ แต่ทั้งนี้ลูกจ้างจะต้องหักเงินเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ไม่เช่นนั้น
แล้วจะต้องเสียภาษีจาก เงินสมทบของนายจ้าง ผลประโยชน์
จากเงินสะสมของลูกจ้าง และผลประโยชน์จากเงินสมทบ
ของนายจ้าง เมื่อเวลาที่ลาออกจากบริษัทและไม่ได้ต่ออายุ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
การต่ออายุของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพหลังจากลา
ออกจากบริษทั นายจ้างนัน้ จะท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ ลูกจ้างได้เข้าไป
ท�ำงานในบริษทั นายจ้างใหม่และให้มกี ารหักเงินเดือนเข้าไป
ในกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ภายใน 1 ปีหลังจากที่ได้ลาออก
มาจากที่ท�ำงานเก่า ดังนั้น จึงเป็นที่น่าเสียดายว่ามนุษย์เงิน
เดือนทีล่ าออกมาท�ำกิจการเองจะต้องเสียภาษีจากการได้เงิน
ก้อนของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพไปโดยปริยาย
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Entertainment
สวัสดีเพื่อนๆชาวแอคชัวรี ทุกท่านค่ะ จากการร่วมสนุกในฉบับที่แล้ว มีเพื่อนๆส่งค�ำถามเข้ามากันเยอะมาก
เรามาดูกันว่าค�ำตอบเป็นอะไรกันบ้างนะคะ
ส�ำหรับเฉลยประจ�ำฉบับที่ 44 ดังนี้ค่ะ

เป็นไงบ้าง
ไม่ยากไปใช่มั๊ยล่ะคะ
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รายชื่อผู้ตอบถูก ทางทีมงานจะส่งกระเป๋าที่ระลึกสวยๆไปให้เป็นรางวัลดังนี้ค่ะ
1. Chanida Lertsatienchai
2. Onsajee Teangtrakansook  
3. Jutarat Wisut
4. Netnapa  Wattana
5. Teeranart  Boonchanapakdee
6. Aubonwan Jitkaew
7. Saowarat Maksuk
8. Punyavee Napalai

มุมส่งท้าย.....
ขอเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ
ที่มีค�ำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ “แอคชัวรี”
ส่งค�ำถามหรือข้อสงสัยของคุณมา เรามีค�ำตอบ
ค�ำถามที่ได้รับเลือก จะได้รับ
“กระเป๋าผ้า Be An Actuary”
ฝากไว้แทนค�ำขอบคุณนะคะ
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การท�ำสมาธิ
ส่งผลถึงสมอง
การแสดงออก
และอารมณ์ให้
พัฒนาในด้านดี

อวัยวะในสมอง มีลกั ษณะของไฟฟ้าเคมี คือ ใช้
พลังงานของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าในการท�ำงานและส่งกระแส
พลังงานออกมาเป็นคลื่นสมองใน 4 คลื่นความถี่จากมาก
ไปน้อยคือ Beta Alpha Theta Delta
เมือ่ เราเริม่ ท�ำสมาธิจะเกิดการเปลีย่ นแปลงของ
คลื่นสมองให้มีความถี่คลื่นลดลงจากภาวะปกติ เบต้า ลด
ลงสู่อัลฟรา และเข้าสู่เธต้า ในภาวะคลื่นสมองเข้าสู่ระดับ
เธต้านัน้ เป็นภาวะทีเ่ กิดความอัศจรรย์ทางจิต เช่น การเห็น
ภาพต่างๆ การเกิดจิตออกจากร่างกาย การเกิดพลังจิตพิเศษ
ต่างๆที่เมืองนอกเรียกว่า ESP  ซึ่งการควบคุมคลื่นสมอง
เข้ามาในระดับนี้โดยปกติต้องได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ neuroscientist ได้ใช้เทคนิค
ใหม่ๆในการค้นคว้าความเกี่ยวเนื่องของสมองและการท�ำ
สมาธิที่ส่งผลให้จิตใจมีความสุขและมีอารมณ์ในด้านดี  
University of Wisconsin at Madison ได้
ค้นคว้า ตรวจสอบจากผูฝ้ กึ สมาธิตามแนวพุทธศาสนาพบ
ว่า สมองมีการพัฒนาในบางส่วนเป็นพิเศษ ซึง่ สมองส่วนที่
พัฒนานี้เป็นส่วนที่มีผลกับ อารมณ์ด้านดี การควบคุมตัว
เองและอารมณ์
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University of California San Francisco
Medical Center แนะน�ำว่า การท�ำสมาธิสามารถควบคุม
สมองส่วนที่ท�ำให้เกิดความกลัวได้ และพบว่า คนที่นับถือ
และปฏิบตั ติ ามแนวศาสนาพุทธจะมีความกลัว ความตกใจ
ความโกรธ น้อยกว่าคนทั่วไป
แอนดรู นิวเบอร์ก radiologist at the University
of Pennsylvania ท�ำการวิจัยกับนักบวชธิเบต โดย
1. ให้นักบวชเข้าสมาธิประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อให้เข้า
สูส่ มาธิขนั้ ลึกแล้วจึงฉีดสารกัมมันตภาพรังสีจำ� นวน
เล็กน้อยเข้าสู่กระแสเลือด ท�ำให้สามารถตรวจวัด
ได้ว่าขณะท�ำสมาธินั้นส่วนไหนของสมองที่ท�ำงาน
2. ตรวจแบบเดียวกันแต่เป็นในขณะที่ท�ำงานปกติ
ไม่ได้ท�ำสมาธิ
เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบพบว่า ขณะท�ำสมาธิ สมอง
ส่วนหน้าจะมีการท�ำงานมากเป็นพิเศษ และสมองส่วนหลัง
ท�ำงานน้อยลง (Parietal lobe) ท�ำให้รู้สึกถึงความว่าง ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า ท�ำไมเวลาท�ำสมาธิ จึงเกิดการรู้สึก
สัมผัสน้อยลง และเกิดการรับรูน้ อ้ ยลงในเรือ่ งสถานทีแ่ ละ
เวลา

