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	 ฉบับนี้มาติดตามความคืบหน้ากับ	 “ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชวัรไีทย”	แล้วหนัมาเปิดอ่านเรือ่ง	“บทบาทของ
ผู้ก�าหนดนโยบายกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย”	 ที่ได้รับ
อนุญาตจากคุณกรณ์	 จาติกวณิช	 อดีตรัฐมนตรีกระทรวง
การคลัง	ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารของเราได้

	 แล้วเราก็มาต่อกันถึงเรื่องใกล้ตัว	 อย่างเช่น	
“ฟิสเนสเจ๊งแล้วมจ่ีายหรอืไม่?”	ทีม่มีมุมองเชือ่มโยงกบัหลกั
คณติศาสตร์ประกนัภยั	ถงึแม้ว่าจะไม่ได้เกีย่วข้องกบัธรุกจิ
ประกันภัยก็ตาม	

	 และเรือ่งทีน่่าสนใจทีช่วนให้คดิตดิตาม	“ลอตเตอรี	่
ทิชชู่	 ประกัน”	 ที่จะเห็นว่าเป็นแค่กระดาษเหมือนกัน	 แต่
วตัถปุระสงค์	 และและวดัมลูค่ามนัต่างกนั	 และกเ็หมอืนกนั	
อย่างทีน่่าเชือ่	ทัง้หมดนี	้ ใช้หลกัคณติศาสตร์ประกันภยัและ
ประเภทของความเสีย่งมาเป็นตวัขดีเส้นแบ่งทัง้นัน้

	 กับเรื่องที่พลาดไม่ได้ในไตรมาสนี้	 คือ	 “ตาราง
มรณะไทย	2560	กระทบอะไรกับชีวิตเราบ้าง?”	ที่นานๆ	จะ
มกีารเปลีย่นหนหนึง่	ซึง่การเปลีย่นครัง้นีไ้ด้ปรบัอะไรไปบ้าง	
สามารถติดตามอ่านได้ครับ

	 และกม็เีครือ่งมอืทางการเงนิชนดิใหม่แกะกล่องที่

เป็นลกัษณะ	“กูม้รดกมาจ่ายบ�านาญให้ตวัเอง”	ทีก่�าลงัจะเหมาะ
กับสังคมผู้สูงอายุในบ้านเรา	 ซ่ึงต้องอาศัยหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยล้วนๆ	ทั้งนั้น	ที่จะท�าให้มันส�าเร็จได้	

	 สดุท้ายกเ็ป็นของฝากให้กบันกัคณิตศาสตร์ประกนั
ภยั	ทัง้ตวัน้อย	และไม่น้อย	ทีก่�าลงัฝึกฝนวทิยายทุธ์ของตนเอง	
ผ่านการสอบเอาวุฒิอยู่	 ฉบับนี้	 ขอน�าฝากเทคนิคในการอ่าน
หนังสือของผมเองครับ

	 วารสารฉบับนี้	มีไว้เพื่อให้	 “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย”	และ	“บุคคลทั่วไป”	ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม	 ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	 https://	
soat.or.th/th/sawasdee-actuary

พิเชฐ เจยีรมณทีวสีนิ (ทอมมี)่
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 ในฉบับที่ผ่านมา เราได้แนะน�าให้ทุกท่านได้รู้จักกับ คณะกรรมการประจ�าวาระที่ 
2560-2562 และโครงสร้างใหม่ของสมาคมฯ รวมทั้งน�าเสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายใหม่
ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยกันไปเรียบร้อยแล้ว
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ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 1. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และ	ดร.ปิยวดี	โขวิฑูรกิจ	กรรมการสมาคมฯ	เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมสัมมนาในหัวข้อ	 InsurTech	 :	 Sharing	 Experience	 from	 China	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่ง
เสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2560	ณ	ห้อง	เลอ	คองคอร์ด	บอลรูม	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	
คองคอร์ด	กรุงเทพฯ	

 2. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	น�าคณะกรรมการสมาคมฯ	 เข้าพบคุณวสุมดี	 วสีนนท์	 ผู้ช่วย
เลขาธิการ	สายพัฒนามาตรฐานการก�ากับ	 เมื่อวันอังคารที่	 29	สิงหาคม	2560	 	ณ	 	ห้องประชุม	 401	ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 3. คณุพเิชฐ	เจียรมณทีวสีนิ	นายกสมาคมฯ	เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการส�านกังานอตัราเบีย้ประกนัวินาศภยั	
ครั้งที่	2/2560-2561	เมื่อวันอังคารที่	5	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	231	ชั้น	3	อาคาร	2	สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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 4. คุณรสพร	 อัตตวิริยะนุภาพ	 เลขาธิการ	 และรองประธานอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์สมา
คมฯ	ได้เข้าร่วมสัมมนา	Actuarial	Seminar	of	East	Asia	2017	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	12	-	15	กันยายน	
2560	ซึ่งถูกจัดขึ้นโดย	สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของประเทศญี่ปุ่น	(IAJ)
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 5. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	ได้เข้าประชุมคณะกรรมการสมา
คมฯ	ครั้งที่	2/2560	เมื่อวันที่	13	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุม	17.2	อาคารเอไอเอทาวเวอร์

 6. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย	และพิธีมอบรางวัลประกัน
ภัยดีเด่นครบวงจร	 ประจ�าปี	 2560	 พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังบรรยายเชิงวิชาการ	 ภายใต้แนวคิด	 “InsurTech	 Connect	 :	
Opportunities	and	Challenges	for	Thailand	Future”	เมื่อวันศุกร์ที่	22	กันยายน	2560	ณ	ห้องบอลรูม	ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์	

 7. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	คุณผุสดิพร	ตั้งตรงจิตร	และดร.ปิยวดี	 โขวิฑูรกิจ	กรรมการ
สมาคมฯ	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสัมมนา	 “โครงการสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต	(ฉบับที่...)	พ.ศ....และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย(ฉบับที่...)	พ.ศ....”	ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เมื่อวันที่	5	ตุลาคม	2560	ณ	ห้อง	เลอ	คองคอร์ด	บอลรูม	โรงแรมสวิส
โซเทล	เลอ	คองคอร์ด	กรุงเทพฯ	

 8. สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี	ขอเข้าพบคณะกรรมการสมาคมฯ	ซึง่ทางสมาคมฯ	น�าทมีโดยคณุนติพิงษ์	ปรชัญานมิติ	
อปุนายก	พร้อมทัง้คณะกรรมการสมาคมฯ	ร่วมเข้าพบปะพดูคยุแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัวชิาชพีนกัคณติศาสตร์
ประกันภัย	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2560	ณ	ห้องประชุมชั้น	1	ตึก	E3	บริษัทบริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จ�ากัด	(มหาชน)

 9. คุณจักรพันธ์		เหลืองนฤมิตชัย	ประธานประสานงานการสอบ	SOA	และ	CAS	แก่ผู้สอบ	Fall	2017	ณ	
ตึกสถาบันชั้น	2	คปภ.	ระหว่างวันที่	23	ตุลาคม	-	7	พฤศจิกายน	2560
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บทบาทของผู้ก�าหนดนโยบายกับ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) - นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 “คณุกรณ์ จาตกิวณชิ”	ทีเ่คยได้กล่าวไว้ให้กบัสมาคม
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	และค่อนข้างสอดคล้อง
กบัทศิทางของประเทศทีก่�าลงัจะมุง่ไป	ซึง่ปาฐกถาของท่าน	(ในครึง่
แรก)	มีดังนี้

	 “ผมเชือ่ว่าเราต้องการนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัมากขึน้
กว่าเดิม	 เพราะสังคมเรานั้นสนใจแต่การแก้ปัญหาระยะสั้น	 โดย
ไม่มีใครสนใจแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเพียงพอ	 เราจึงต้องการคน
ที่ไม่ตามกระแส	แต่มองภาพไปที่ระยะยาวแทน	

	 จากประสบการณ์ของผมทัง้ในภาครฐับาลและภาคธรุกจิ	

 ในฉบับนี้ ผมขออนุญาต
ยกเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
ทิศทางของภาพรวมในประเทศ 
เพ่ือการขับเคล่ือนเข้าสู่ไทยแลนด์ 
4.0 อย่างย่ังยืนและมั่นคง โดยการ
ช่วยกันมองภาพต่างๆ ให้กว้างและ
ไกลขึ้น ซึ่งผมยังจ�าปาฐกถาท่ีเคย
ได้รับฟังจาก อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังท่านหนึ่ง 
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บทบาทของผู้ก�าหนดนโยบายกับ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผมบอกได้ว่าแนวคดิทีม่องไปทีข้่อมลูและข้อเทจ็จรงิเท่านัน้
ทีจ่ะช่วยจดัการความเสีย่งและท�าให้อยูร่อด	โดยเป็นตวั
แบ่งแยกระหว่างความส�าเร็จออกจากความล้มเหลว
 
	 ผมได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับ
ประเทศไทยหลายครั้ง	 เช่น	 วิกฤติการเงินต้มย�ากุ้งใน
ปี	2540	ซี่งตอนนั้นมีนักวิเคราะห์ออกมาเตือนล่วงหน้า
เป็นเวลา	3	ปีเต็มๆ	แต่คนทั่วไปกลับไม่สนใจค�าเตือนนี้
 
	 และในปี	2554	ที่เกิดน�้าท่วม	ธนาคารโลกได้
ประมาณความเสยีหายของประเทศไทยถงึ	45,000	ล้าน
เหรยีญสหรฐั	ซึง่ถกูจดัอนัดบัความเสียหายเป็นอันดบั	4	
ของโลก	ตั้งแต่ที่เคยมีการเก็บสถิติมหันตภัยมา
 
	 เหตุการณ์น�้าท่วมนี้	 เกิดจากธรรมชาติ	หรือ
ว่า	เราสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้	?
 
	 หลังจากวิกฤติต้มย�ากุ้ง	เราได้มีการปรับปรุง
การก�ากับดูแลในเรื่องงบประมาณและการตรวจสอบ
สถาบนัการเงนิให้เข้มงวดขึน้	เหน็ได้จากในปี	2551	ได้เกดิ
วกิฤตกิารณ์	hamburger	crisis	ซึง่ส่งผลกระทบต่อฝ่ัง
ตะวนัตก	แต่ไม่ได้กระทบต่อสถาบันการเงนิฝ่ังเอเชยีมาก
นัก	เป็นข้อพสิจูน์ได้ว่าการปรบัปรงุของเราได้ผล	และถ้าเรา

ท�ามนัก่อนปี	2540	ก็คงไม่เกิดวิกฤตกิารเงนิต้มย�ากุ้งเป็นแน่	 

	 และถ้าหน่วยงานทกุฝ่ายเข้าใจข้อมลูและได้มี
การวิเคราะห์เรื่องน�้ากันอย่างดีพอ	 เราก็คงจะหลีกเลี่ยง
วิกฤตการณ์น�้าท่วมที่เกิดขึ้นในไทยได้แน่นอน		

ผมเชื่อว่าเราต้องการ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมากขึ้น

กว่าเดิม เพราะสังคมเรานั้นสนใจ

แต่การแก้ปัญหาระยะสั้น โดยไม่มีใคร

สนใจแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเพียงพอ 

เราจึงต้องการคนที่ไม่ตามกระแส 

แต่มองภาพไปที่ระยะยาวแทน



010

	 การทีเ่กดิวกิฤตต้ิมย�ากุง้นัน้	นกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัได้ท�าหน้าทีข่องตวัเองในการประเมนิวเิคราะห์
ความเสี่ยงในอนาคตหรือไม่?	 หรือ	 ผู้ก�าหนดนโยบาย
อย่างผมที่ท�าหน้าที่ได้ไม่ดีพอ?	หรือ	ผู้ก�าหนดนโยบาย
ตัดสินใจผิดพลาดจากข้อมูลที่ได้จากนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย?	หรือเราไม่สามารถมีข้อมูลที่ดีพอ?

	 ผมมองว่าเป็นความผิดพลาดของทัง้สองฝ่าย	
ฝ่ายนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	มีข้อมูล	แต่ขาดการน�า
เสนอให้ประชาชนและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้รูตั้ว	ส่วน
ฝ่ายระดับนโยบาย	 จริงๆ	 เรามีข้อมูลที่วิเคราะห์เอาไว	้
แต่ขาดการน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ	 โดยเฉพาะ
การตัดสินใจแต่ละอย่างส่วนใหญ่เกิดจากการหวังผล
ทางการเมืองในระยะสั้น

	 มันไม่ใช่ความผิดของนักการเมือง	 แต่เป็น
ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักการเมืองเสีย
มากกว่า	 เช่น	 ทางภาครัฐตัดสินใจที่จะลดระดับน�้าใน
เขื่อนลง	 ทั้งๆ	 ที่ข้อมูลระบุชัดเจนว่าหลังจากน�้าท่วม
ไปแล้ว	1	ปี	(พ.ศ.	2555)	จะเกิดภาวะแล้งขึ้น	จนในปี	
พ.ศ.	2555	นัน้กเ็กดิภาวะแล้งครัง้ใหญ่ขึน้จรงิ	โดยทีน่�า้
ในเขื่อนมีไม่เพียงพอ

	 ค�าถามทีฝ่ากไปคิด	คือ	นักการเมืองตดัสนิใจ
อย่างไม่มเีหตุผล	หรอืไม่ยอมเช่ือข้อมลูจากนกัวเิคราะห์
กนัแน่	อันท่ีจรงิเป็นเพราะความเสีย่งทางการเมืองมากกว่า
หรอืไม่	เพราะในตอนนัน้ภาวะแล้งจะถอืเป็นปัญหาใหม่	
ซ่ึงคงจะไม่ค่อยมคีนวจิารณ์กนัซกัเท่าไหร่	แต่หากเกดิน�า้
ท่วมซ�้าอีกครั้ง	อันนั้นประชาชนคงรับไม่ได้แน่

	 ดงันัน้	นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัจะรูไ้ด้อย่างไร
ว่าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจะเป็นไปในทิศทางใด	 หากคนที่
น�าข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจแล้วปรากฎว่าออกมาผิด
ทาง	(เช่น	ปรากฎว่าไม่มภีาวะแล้ง	แต่เกดิน�า้ท่วมซ�า้รอย
แทน)	กจ็ะมผีลทางการเมอืงอย่างมากกบัคนทีต่ดัสนิใจ	 

	 หรอืนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัจะท�าอย่างไร
ที่จะผลักดันให้	 ผู้ก�าหนดนโยบายได้ตัดสินใจบนการ
พยากรณ์หรอืจ�าลองอนาคตถงึภยัพบิตัล่ิวงหน้า	ทัง้ๆ	ที่
รู้ว่าถ้าท�าแล้วก็จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันที	 (แต่จะเกิด
ในระยะยาว	ซึง่ผูก้�าหนดนโยบายตอนนัน้อาจจะเปลีย่น
คน	และปิดทองหลังพระไป)”
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 เมื่อเร็วๆ นี้มีข่าวที่ประชาชนแห่ร้อง
เรียนฟิสเนสแห่งหนึ่ง จนสคบ. ต้องเข้า
มาช่วยดูแล ซึ่งท�าให้หวนคิดถึงเหตุการณ์
ของ California fitness ว่าเหตุการณ์นี้
จะซ�้ารอยเดิมหรือไม่ ?

	 เรือ่งราวของข่าวนีจ้ะจบลงอย่างไรนัน้กอ็ยูน่อก
เหนอืการคาดการณ์	แต่สิง่หนึง่ทีส่ามารถหยบิยกขึน้มาคยุ
กันได้ก็คือ	 ผลกระทบที่เกิดกับตัวลูกค้านั้นคงจะมีขึ้นไม่
มากก็น้อยอยู่เป็นแน่	โดยเฉพาะถ้าย้อนไปถึง	California	
fitness	คนที่เสียค่าสมาชิกแบบช�าระครั้งเดียว	แต่บริษัท
สัญญาว่าจะให้บริการไปตลอดชีวิต	

ฟิสเนสเจ๊งแล้ว
มีจ่ายหรือไม่ ? 
(กับธุรกิจช�าระเบี้ยครั้งเดียว)
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) – นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย / กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชัน จ�ากัด
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	 คุ้นๆ	 ไหมครับว่าวิธีการแบบนี้มันเหมือนกับ
สินค้าของบริษัทประกันอยู่ไม่น้อย	 โดยภาษาทางการ
ของแบบประกันนั้นจะเรียกว่า	 ซิงเกิลพรีเมียม	 (Single	
Premium)	ซึ่งคงไม่ได้แปลว่า	“พรีเมียมที่ยังโสดอยู่”	แต่
มนัคอืแบบประกนัทีช่�าระเบีย้ครัง้เดยีว	คุม้ครองยาวๆ	เช่น	
10	ปี	หรือ	20	ปี	เป็นต้น	

	 ต่างกันตรงที่ตัวสินค้าส�าหรับบางธุรกิจที่ไม่ได้
มเีงนิคนืเวลาในเวลาทีไ่ม่ตาย	หรอืจ่ายเงินค่าสนิไหมให้ใน
เวลาทีต่าย	เพยีงแต่ธุรกิจเหล่านัน้ได้สัญญาว่าจะให้บริการ
ตลอดระยะเวลาที่ก�าหนดไว้	(แต่ไม่มีสิทธิ์ให้ถอน	หรือถ้า
ถอนออกแล้วก็จะไม่ได้รับเงินคืนใดๆ)	 และถ้าในสัญญา
เขียนว่าตลอดชีวิต	ก็หมายถึงตลอดชีวิตของผู้บริโภคเอง	
หรือไม่ก็ตลอดชีวิตของบริษัท	 (จนกว่าบริษัทจะเจ๊ง)	 ซึ่ง
แล้วแต่ว่าอย่างไหนจะสิ้นอายุขัยก่อนกัน	

	 ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ได้รับเงินก้อนมา
ก่อนและมพีนัธะทีจ่ะต้องส่งมอบสินค้าให้กบัลูกค้าไปตามท่ี

สญัญาเอาไว้	ซึง่ในทีน่ีก้ค็อื	“ความคุม้ครอง”	หรอื	“เงนิคนื
เมือ่ส้ินสุดสัญญา”	และเมือ่เป็นแบบนีแ้ล้วบริษัทประกนัภยั
จงึเป็นบรษิทัทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ	“คณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)”	
ที่ก�าหนดว่าบริษัทจะต้องตั้ง	 “เงินส�ารองประกันภัย”	 เพื่อ
ให้มีเงินเพียงพอแก่ลูกค้าในเวลาที่จะต้องใช้จ่าย	ไม่ว่าจะ
เป็นการถอนก่อนครบก�าหนดสัญญา	 หรือเงินที่ต้องคืน
ตามสัญญาเมื่อสิ้นสุดสัญญาประกันภัย	

	 “เงินส�ารองประกันภัย”	 ส�าหรับลูกค้าในที่นี้จะ
ต้องค�านึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะลงทุนได้	(เพราะคง
ไม่เอาเงนิไปฝังไว้ในตุม่เฉยๆ)	อัตราการถอนเงนิออกก่อน
ครบก�าหนดสญัญา	(เพราะไม่ต้องตัง้เงนิส�ารองให้กบัคนที่
ถอนเงนิออกไปแล้ว)	อตัราการตายของลกูค้า	(ถ้าลกูค้าตาย
กจ็ะเอาเงนิส�ารองส่วนนีอ้อกไป	และจ่ายค่าสนิไหมทดแทน)	
ให้เป็นไปตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	ซึง่ว่าด้วยอตัรา
ดอกเบี้ยบวกกับความน่าจะเป็นต่างๆ	ในการจ�าลองธุรกิจ
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	 สิ่งที่แตกต่างกันและเป็นค�าถามระหว่างธุรกิจ

ประกันภัยกับธุรกิจอื่น	(เช่น	ฟิสเนส)	เวลาที่	“ได้รับเงิน

ก้อนมาก่อนและมพีนัธะทีจ่ะต้องส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้า

ไปตามทีส่ญัญา”	กค็อื	1)	ถ้าถอนก่อนแล้วจะมีเงินคืนหรอื

ไม่	และ	2)	ได้มกีารตัง้เงินส�ารองทางคณติศาสตร์ประกนั

ภัยส�าหรับลูกค้าหรือไม่	?

	 ธรุกจิทีช่�าระเงนิล่วงหน้าไปเป็นก้อนแบบนีอ้าจ
จะระบุในสัญญาว่า	 ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนแม้แต่
สตางค์เดียวในเวลาที่อยากจะยกเลิกสัญญา	 ซึ่งว่ากันใน
ทางกฎหมายแล้ว	 ถ้าลูกค้าเองยินยอมที่จะเซ็นสัญญาก็
ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้	 หากแต่ส�าหรับสินค้าประกัน
นั้น	 สัญญาประกันภัยในแต่ละฉบับส�าหรับธุรกิจประกัน
ภัยนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก	 “คณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)”	 เสีย
ก่อนว่าจะไม่เป็นการเอาเปรียบลูกค้า	

	 ปัญหาจะเกิดขึน้ถ้า	“เงนิส�ารองทางคณติศาสตร์
ประกนัภัย”	ส�าหรบัลูกค้าน้ัน	ไม่ได้ถกูค�านวณเอาไว้หรอืถ้า
ค�านวณเอาไว้กค็�านวณไว้ได้ไม่เพยีงพอ	โดยอาจตคีวามได้
ว่า	บรษิทัเอาเงนิก้อนทีร่บัมาจากลกูค้านัน้มารบัรูเ้ป็นก�าไร
ในปีนัน้เลย	แล้วกป็ล่อยให้ค่าใช้จ่ายเกดิขึน้มาภายหลงั	ซึง่
บรษิทักต้็องไปเอาเงนิก้อนจากลกูค้าคนใหม่มาโปะให้กบัค่า
ใช้จ่ายในการใช้บริการของลูกค้าคนเก่าอยู่เรื่อยๆ

	 จนเม่ือเวลาท่ีลกูค้าเก่ามีจ�านวนมากข้ึน	ค่าใช้จ่าย
จึงมากขึ้น	แต่ทว่าเงินก้อนที่หามาได้จากลูกค้าใหม่	ไม่ได้
เติบโตเท่ากับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจากลูกค้าเก่า	 ผลสุดท้าย
ก็คือการขาดสภาพคล่องและขาดทุนในที่สุด

	 ท่ีวเิคราะห์มาท้ังหมดนีเ้ป็นการต้ังสมมติฐานใน
มุมมองนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	จะถกูหรอืจะผดิกถ็อืว่า
นี่เป็นกรณีศึกษาแล้วกันครับ
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ลอตเตอร่ี ทิชชู่ และประกัน
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) - นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 มาคราวนี้เป็นค�าถามที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า ถ้ามีเงินอยู่ 500 บาท คนไทยจะเอาเงิน
ไปท�าอะไรกัน ระหว่างการซื้อลอตเตอรี่ ทิชชู่ หรือประกัน ซ่ึงผู้อ่านที่เป็นคนไทยด้วยกันก็คง
ตอบไม่ยาก และค�าตอบก็ไม่ได้น่าแปลกใจเลยถ้าคนไทยจะเลือกซื้อลอตเตอรี่ก่อน หลังจากนั้น
จึงมาซื้อกระดาษทิชชู่ ส่วนประกันนั้นก็ถูกลืมไปในที่สุด เพราะเงินในกระเป๋าหมดพอดี
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	 แปลกตรงที่ทั้ง	3	สิ่งนั้นเป็นกระดาษเหมือนกัน	แต่
คนไทยกลับมองเห็นความส�าคัญของลอตเตอรี่มาก่อนสิ่งอื่น	
ส่วนประกันกลับกลายเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนได้มองข้ามกัน
ไป

	 เราจะลองมาวิเคราะห์กระดาษทั้ง	 3	 แบบนี้โดยเริ่ม
จากกระดาษทิชชู่หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากระดาษช�าระ	

	 กระดาษทิชชู่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค	 (Consumer	
product)	 ที่สามารถจับต้องได้	 และน�ามาใช้ประโยชน์ได้จริง	
การทีค่นซือ้กระดาษเหล่าน้ีไปกเ็พือ่จะเอาไปใช้งาน	และเมือ่ใช้ก็
จะหมดไป	ท�าให้ต้องหาซื้อใหม่เรื่อยๆ	ซึ่งว่าง่ายๆ	ก็คือกระดาษ
ทชิชูน่ัน้เป็นของใช้ในชวีติประจ�าวนัทีค่นไทยขาดไม่ได้นัน่เอง	ดงั
นั้น	เราจะยกประโยชน์ให้จ�าเลยที่เป็นกระดาษทิชชู่ในที่นี้ไป	

	 ส่วนลอตเตอรี่หรือหวยนั้นก็เป็นของคู่กับคนไทยมา
แต่ไหนแต่ไร	เนือ่งด้วยคนไทยชอบเส่ียงโชคและเป็นคนมองโลก
ในแง่ดี	(อกีทั้งยังฝันแมน่)	โดยเฉพาะอยา่งยิง่จะมีเพือ่นฝูงและ
ญาติพี่น้องเข้ามาช่วยอวยพรเลี้ยงฉลองและเงินไปใช้ตอนที่เจ้า
ตวัถกูหวย	เคลด็ลบัส�าหรบัคนทีเ่พิง่เคยถกูหวยกค็อืเอาเงนิทีไ่ด้
ทัง้หมดนัน้ไปจ่ายหนีก่้อน	แล้วกนัอกีบางส่วนไว้ลงทนุ	หลงัจาก
นั้นจึงค่อยบอกคนอื่นว่าตัวเองถูก	

	 หลักการของลอตเตอรี่นั้นก็รู้ๆ	 กันอยู่ว่า
ทกุคนจะต้องจ่ายเงินส่วนหน่ึง	(เช่น	การซ้ือสลากกนิ
แบ่งรฐับาล	เป็นต้น)	เพ่ือน�าเงินเข้ามาในกองทนุก่อน	
แล้วหลงัจากทีห่กัค่าใช้จ่ายและส่วนก�าไรออกมาแล้ว	
จึงจะค่อยแบ่งเงินที่เหลือออกมาเป็นรางวัลต่างๆ	ไม่
ว่าจะเป็นรางวัลที่	1	หรือรางวัลเลขท้ายก็ตาม	ซึ่งก็รู้
มูลค่าของรางวัลอยู่แล้วว่าจะต้องจ่ายแต่ละรางวัล
เมื่อไรและเท่าไร	

	 เพราะฉะนัน้	จะเหน็ได้ว่าการขายสลากกนิ
แบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นั้นจะไม่มีวันขาดทุนอย่าง
แน่นอน	เพราะต้นทุนและราคาทุกอย่างได้ถกูก�าหนด
ไว้ล่วงหน้าแล้ว	ส่วนคนซือ้ลอตเตอรีก่ค็งรูอ้ยูเ่ตม็อกว่า
ค่าเฉลีย่ของสิง่ทีจ่ะได้กลบัคนืมา	(ภาษาคณติศาสตร์
เรียกว่าค่าคาดหวัง	หรือ	Expected	Value)	นั้นมี

การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือ

ลอตเตอรี่นั้นจะไม่มีวันขาดทุนอย่าง

แน่นอน เพราะต้นทุนและราคา

ทุกอย่างได้ถูกก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
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มลูค่าน้อยกว่าราคาทีเ่สยีเงนิซือ้ไปแน่นอน	เพยีงแต่การซือ้
ลอตเตอรีน่ัน้จะได้ความสนกุในการเสีย่งโชคกบัการได้ลุน้
และได้ฝันไปด้วย

	 และแล้วกม็าถงึแผ่นกระดาษแบบสดุท้ายทีค่น
มกัจะลมืกัน	น่ันก็คือ	“ประกนัภยั”	เพราะเป็นอะไรทีซ่ือ้แล้ว
อาจไม่ได้ใช้หรอืไม่ได้เห็นทนัตาเหมอืนกบัการซือ้กระดาษ
ทิชชู่	(ที่หยิบไปด้วยเวลาเข้าห้องน�้า)	หรือซื้อลอตเตอรี่	(ที่
ได้ลุ้นอยู่ทุกๆ	15	วัน)

	 หลักการของประกันภัยนั้นจะรวบรวมเงินของ
แต่ละคนในรูปแบบของเบี้ยประกันภัย	 เพื่อน�าเงินเข้ามา
ไว้กับบริษัท	 ซึ่งบริษัทก็จะน�าเงินมาลงทุนเพื่อให้ได้ผล
ตอบแทน	 แล้วก็หักค่าใช้จ่ายและกัน	 “เงินส�ารองประกัน
ภยั”	ออกมาไว้ก่อนเพือ่ทีจ่ะตัง้จ่ายเป็นเงนิคนืให้กบัลกูค้าใน
อนาคต	ส่วนก�าไรจะเป็นเท่าไรนัน้กต้็องข้ึนกบัว่าต้นทนุจะ
เกดิขึน้เมือ่ไรและเท่าไร	ซ่ึงไม่เหมอืนกบัลอตเตอรีท่ีก่�าหนด
รางวัลเอาไว้อยู่แล้วตายตัวว่าจะจ่ายเมื่อไรและเท่าไร	เมื่อ
เป็นดังนี้	 ก็จะเห็นได้ว่าการขายประกันนั้นอาจจะขาดทุน

ได้ถ้าประมาณการต้นทุนได้ไม่ถูกต้อง	

	 จะเห็นว่าลอตเตอร่ีกับประกันนั้นต่างกันโดย
สิ้นเชิง	 แต่มีสิ่งที่เหมือนกันระหว่างลอตเตอรี่กับประกัน
ก็คือ	 ค่าคาดหวังค่าเฉลี่ยของสิ่งที่จะได้กลับคืนมานั้นจะ
มีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่เสียเงินซ้ือไป	 เพราะแน่นอนว่าคง
ไม่มีใครอยากขายของขาดทุนเป็นแน่	แต่สิ่งที่ประกันแตก
ต่างกบัลอตเตอรีก่ค็อืประกนัจะท�าหน้าทีคุ่ม้ครองลกูค้าใน
เวลาทีเ่กดิความสญูเสยีทางการเงนิ	(Financial	loss)	ทีไ่ม่
คาดฝันขึน้	(โดยจะจ่ายทนุประกนัเป็นเงนิคนืให้กบัลกูค้า)	
ขณะทีล่อตเตอรีจ่ะจ่ายเงนิให้กบัคนทีซ่ือ้กต่็อเมือ่คนๆ	นัน้
ถูกหวยตามที่ตัวเองได้คาดฝันเอาไว้	

	 ถงึแม้สิง่ทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเป็นกระดาษเหมอืน
กนั	แต่วตัถปุระสงค์การใช้งานนัน้ต่างกนั	เพราะชวีติมนัไม่
แน่ไม่นอน	เราจงึควรวางแผนคุม้ครองตวัเองและคนทีเ่รา
รกัไว้ก่อน	แล้วเรือ่งเสีย่งโชคนัน้ค่อยมาคดิทหีลงัดกีว่า	จรงิ
ไหมครับ...
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 ทศวรรษนึงจะมีเปลี่ยนหนนึง... ทราบหรือไม่ครับว่า ในแต่ละประเทศจะมี “ตาราง
มรณะ” เป็นของตัวเอง โดยตารางมรณะที่ว่าน้ี เป็นการเก็บสถิติของคนท้ังประเทศ (ท่ี
ท�าประกัน) และหาโอกาสการเสียชีวิตของคนแต่ละอายุ ซึ่งแน่นอนว่า “ถ้ายิ่งอายุมาก
ขึ้น โอกาสการเสียชีวิตก็จะมากขึ้น” 

ตารางมรณะไทย 2560 
กระทบอะไรกับชีวิตเราบ้าง



019

	 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงค�านวณหาอัตรามรณะ
แล้วสร้างเป็น	“ตารางมรณะ”	ขึน้มา	และแบ่งออกตามปัจจยัความ
เสีย่ง	ซึง่นยิมกนัมากทีส่ดุคอื	แบ่งออกตาม	อาย	ุ(เอาทกุอายตุัง้แต่	
แรกเกดิ	จนกระทัง่	100	ปี)	และ	เพศ	(ขอค�านวณแยกแค่	2	เพศ
เท่านัน้	เพราะ	เพศที	่3	หาข้อมลูมาท�าสถติยิากครบั)

	 ซึง่เมือ่เรว็ๆ	นี	้ประเทศไทยกม็ตีารางมรณะตวัใหม่ถอื
ก�าเนิดขึ้น	เรียกว่า	“ตารางมรณะไทย	ปี	2560”	ซึ่งประกาศให้ใช้	
ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2560	เป็นต้นไป	โดยสาระส�าคัญคือการ
ยกเลิกตารางมรณะตัวเก่า	(ตารางมรณะไทย	ปี	2551)	และมา
ใช้ตารางมรณะตัวใหม่นี้แทน

	 ผมค�านวณอายขุยัเฉลีย่ของคนไทย	จะเหน็ว่า....จาก
ที่เคยเฉลี่ยอยู่ที่	70	ปี	(ตารางมรณะไทย	ปี	2551)	ไปอยู่ที่	74	ปี	
(ตารางมรณะไทย	ปี	2560)	แล้ว	โดยตารางมรณะตัวใหม่	จะมี
ค่าอยู่ที่ประมาณ	65%	-	70%	ของตัวเก่าเท่านั้น	(ปรับลดลงมา	
30%	-	35%)

	 เรามาดูกันว ่า	 ตารางมรณะตัวใหม่	
เปลี่ยนแปลงไปจากตัวเก่าอย่างไรบ้าง

อัตราการตายของคนแต่ละอายุ	ลดน้อย
ลง	โดยอัตราการตายของคนที่อยู่ในช่วง	
20	-	30	ปี	นัน้จะลดลงไปถงึ	35%	-	45%	
อตัราการตายของคนทีอ่ยูใ่นช่วง	31	-	60	
ปี	นั้นจะลดลงไปถึง	25%	-	35%	
คนที่เลยวัยเกษียณก็มีโอกาสเสียชีวิต
น้อยลง	โดยเฉพาะช่วง	61	-	75	ปี	นั้น	
จะพบว่า	อตัราการเสยีชวีติ	ลดน้อยลง	ปี
ละประมาณ	25%	

	 เพื่อให้เห็นภาพมากข้ึน	 เรามาดูตัวอย่าง
การเปรยีบเทียบตารางมรณะไทย	ปี	2551	กบั	ตาราง
มรณะไทย	ปี	2560	อย่างง่ายๆ	ดังนี้ครับ	(ตัวเลขใน
ตารางนั้น	 ผมปัดเศษให้เป็นตัวเลขประมาณกลมๆ	
เพือ่ความง่ายและความสะดวกในการจดจ�าไปใช้งาน)

ตารางมรณะไทย 2560 
กระทบอะไรกับชีวิตเราบ้าง

1.

2.

3.
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ตัวอย่างในการอ่านตารางนี้	ส�าหรับ	คนอายุ	35	ปี	
ตารางมรณะไทยปี	2551	เพศชาย	จ�านวน	1,000	คน	โอกาส
ที่คนๆ	นั้นจะตายภายใน	1	ปี	คือ	3	คน	(ซึ่งก็คือ	0.3%)		
ตารางมรณะไทยปี	2551	เพศหญงิ	จ�านวน	1,000	คน	โอกาส
ที่คนๆ	นั้นจะตายภายใน	1	ปี	คือ	1	คน	(ซึ่งก็คือ	0.1%)		
ตารางมรณะไทยปี	2560	เพศชาย	จ�านวน	1,000	คน	โอกาส
ที่คนๆ	นั้นจะตายภายใน	1	ปี	คือ	2	คน	(ซึ่งก็คือ	0.2%)		
ตารางมรณะไทยปี	 2560	 เพศหญิง	 จ�านวน	 1,000	คน	
โอกาสที่คนๆ	นั้นจะตายภายใน	1	ปี	คือ	0.6	คน	(ซึ่งก็
คือ	0.06%)
อตัรามรณะของเพศชาย	อาย	ุ35	ปี	จะสงูกว่า	อัตรามรณะ
ของเพศหญิง	อายุ	35	อยู่ประมาณ	3	เท่า

	 สดุท้ายนี้	เป็นทีน่่าสงัเกตว่า	ตารางมรณะ
ไทย	ออกประกาศใช้ในรอบทกุๆ	10	ปี	ซึง่สอดคล้อง
กับรอบของช่วงวิกฤตการณ์การเงินที่เชื่อกันว่าทุกๆ	
10	ปีจะเกดิหายนะทางเศรษฐกจิขึน้มาหนนงึ	และอาจ
จะเป็นเรือ่งบญัเอญิกไ็ด้ว่า	วกิฤตการณ์การเงนิต้มย�า
กุ้ง	ปี	2540	ก็เกิดขึ้นพร้อมกับชื่อตารางมรณะไทย	
ปี	2540	และ	วิกฤตการณ์การเงินแฮมเบอร์เกอร์	ปี	
2551	กเ็กดิข้ึนพร้อมกบัช่ือตารางมรณะไทย	ปี	2551	

	 ตารางมรณะไทย	 ปี	 2560	 อาจจะก�าลัง
บอกใบ้อะไรเราบางอย่าง	 และมีกระทบมากกว่าที่
คิดครับ....	

อัตรามรณะของ

เพศชาย

(จากตารางมรณะ

ไทยปี	2551)

	 35	 0.3%	 0.1%	 0.2%	 0.06%	 ประมาณ	3	เท่า

	 45	 0.5%	 0.2%	 0.35%	 0.14%	 ประมาณ	2.5	เท่า

	 55	 1.0%	 0.5%	 0.70%	 0.33%	 ประมาณ	2	เท่า

 

อายุ

อัตรามรณะของ

เพศหญิง

(จากตารางมรณะ

ไทยปี	2551)	

อัตรามรณะของ

เพศชาย

(จากตารางมรณะ

ไทยปี	2560)*

อัตรามรณะของ

เพศหญิง

(จากตารางมรณะ

ไทยปี	2560)*

อัตรามรณะของ

เพศชาย	สูงกว่า	

อัตรามรณะของ

เพศหญิง

*ตารางมรณะไทยปี	2560	มีค่าเป็นช่วง	ซึ่งเลือกปรับขึ้นได้ตามสูตรการค�านวณที่	คปภ.	ก�าหนด

•

•

•

•

•
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 ป ัญหา โลกแตกของการ
วางแผนในการใช้ชีวิตหลังเกษียณ 
คือการที่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือตายถึงเม่ือ
ไหร่ หากโชคดีสุขภาพแข็งแรงมีอายุ
ยืนเกินท่ีคาดไว้จะส่งผลต่อชีวิตอย่างไร 
จะมีเงินเพียงพอกับค่ารักษาพยาบาล
และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันไหม หรือ
สุดท้ายจะเป็นภาระให้กับลูกหลานหรือ
คนข้างหลังมากแค่ไหน 

	 พูดได้ว่าชีวิตหลังเกษียณเป็นชีวิตที่ยืนอยู่บนความไม่
แน่นอน	 โดยเฉพาะคนที่ไม่มีลูกหลาน	 (หรืออาจมีลูกหลานที่ไม่
กตัญญูนัก...)	ประกอบกับความคิดที่ว่าชีวิตคือความไม่แน่นอน
ดังนั้นจึงต้องท�างานหนักเก็บเงินเอาไว้มากๆ	

	 แล้วถ้าเกิดตายก่อนได้ใช้เงินล่ะ…	 เท่ากับท�างานหนัก
ไปเสียเที่ยวแท้ๆ	 มิหน�าซ�้ายังอาจส่งผลให้อายุสั้นตายไปก่อนจะ
เกษียณเสียด้วยซ�้า

	 ดงันัน้	การทีม่เีครือ่งมอืทางการเงนิทีค่อยจ่ายเงนิรายงวด
ให้จนกว่าจะครบก�าหนดสญัญาหรอืจนกว่าจะเสยีชวีติถอืเป็นการ

กู้มรดกมาจ่ายบ�านาญให้ตัวเอง
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จดัการความเสี่ยงทีต่รงจดุ	ท�าให้ไมต้่องคอยกงัวลเรือ่งเงนิ
ขาดหรอืเกนิในการใช้ชวีติหลงัเกษยีณ	เครือ่งมอืทางการเงนิ
ในรปูแบบประกันบ�านาญเหล่านีไ้ด้ถกูออกแบบมาเพือ่เฉลีย่
ความเสี่ยงของทุกคน	โดยใช้หลักการว่า	คนที่ตายก่อนค่า
อายุเฉลี่ย	จะช่วยสมทบเงินให้กับคนที่ตายหลังอายุเฉลี่ย		

	 พดูมาถงึตรงนีผ้มมสีิง่หนึง่ทีอ่ยากแนะน�าให้ทกุ
คนรู้จักกันครับ...

 Reverse Mortgage	(การกูจ้�านองแบบย้อน
กลับ	หรือ	การกู้จ�านองล่วงหน้าเพื่อแลกประกันบ�านาญ)	
คอืการเอาบ้านหรอืทีด่นิไปจ�านอง	เพือ่กูเ้อาเงนิบ�านาญมา
ใช้จนกว่าจะเสียชีวิต	 และเมื่อเสียชีวิตก็จะยกบ้านหรือ
ที่ดินนั้นให้เป็นการปลดหนี้ไป	 ซึ่งมองดูแล้วถือว่าเป็น
ทางเลือกทีด่อีกีทางหนึง่ของคนทีต้่องการใช้ชวิีตหลังการ
เกษียณโดยไม่ต้องยุง่ยากหรอืปวดหวัว่าจะเกบ็เงนิสะสม
มากพอส�าหรับยามเกษียณหรือไม่

	 นาย	ก	ขายบ้านเพื่อได้เงินก้อนมา	20	ล้านบาท	ตอนอายุ	60	ปี	และคาดว่าตัวเองจะอยู่ถึงไปอายุ	80	ปี	
จึงวางแผนที่จะใช้จ่ายปีละ	1	ล้านบาท	เป็นเวลา	20	ปี	(โดยจะกันเงินส่วนหนึ่งไปเช่าบ้านแทน)	หมายความว่านาย	
ก	จะเหลือเงินใช้หลังจากอายุ	80	ปีขึ้นไป	แต่ถ้านาย	ก	เสียชีวิตก่อนอายุ	80	ปี	ก็จะเหลือเงินโดยไม่ได้น�าไปใช้

	 นาย	ข	มีบ้านมูลค่า	20	ล้านบาท	เลือกท�า	Reverse	Mortgage	ตอนอายุ	60	ปี	โดยจะได้เงินรายงวดให้
ใช้จ่ายปีละ	1	ล้านบาท	ไปตลอดชีวิต	(ยังอาศัยอยู่ในบ้านเดิมตามปกติ)	ซึ่งหมายความว่าถ้านาย	ข	อายุยืนมากกว่า	
80	ปีก็ยังคงมีเงินให้ใช้จ่ายไม่เหมือนนาย	ก

	 กลับกัน	ถ้านาย	ข	เสียชีวิตก่อนอายุ	80	ปี	ก็จะท�าให้นาย	ข	ได้รับเงินรายงวดปีละ	1	ล้านไม่ถึง	20	ปี	
(ทั้งๆ	ที่มูลค่าบ้านมีค่าถึง	20	ล้านบาท)	โดยเงินส่วนต่างนั้นไม่ได้ถูกคืนให้กับนาย	ข	แต่จะกลายเป็นเงินกองกลาง
ของ	Reverse	Mortgage	เพื่อเก็บไว้จ่ายให้กับคนอื่นที่อายุยืนกว่า	เป็นต้น

ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันครับ
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	 Reverse	Mortgage	จึงเหมาะกับคนที่ไม่ต้อง
เหลือมรดกให้กับลูกหลาน	 เพราะครั้นจะขายเอาเงินก้อน
มาเลย	 ก็ไม่รู้จะวางแผนใช้เงินอย่างไร	 ถ้าใช้เงินในแต่ละ
งวดมากเกินไปก็จะท�าให้มีเงินไม่พอหากอายุยืน	แต่ถ้าใช้
เงนิในแต่ละงวดน้อยเกนิไปกจ็ะท�าให้เวลาเสยีชวีติแล้วยงั
มีเงินอยู่เป็นกอง	(และจะเสียดายทีหลังว่ารู้อย่างนี้ใช้ชีวิต
หลังเกษียณให้สุขสบายกว่านี้ดีกว่า)

	 นอกจากนี้	 ถ้าพิจารณาจากชีวิตของคนเราก็
จะเห็นว่าในวัยท�างานเราก็จะตั้งใจท�างานเพื่อเก็บเงินซื้อ
บ้าน	 ซื้อที่ดินและทรัพย์สมบัติทั้งหลาย	 แต่เมื่อย่างเข้าสู่
วัยเกษียณจึงเริ่มคิดได้ว่าชีวิตนี้ตายไปก็เอาอะไรไปด้วย
ไม่ได้	ท�าให้หลักการของ	Reverse	Mortgage	ที่เปลี่ยน
บ้านให้กลายเป็นเงินรายงวดเพื่อใช้จ่ายจนเสียชีวิตนั้นมี
ประโยชน์และตรงความต้องการของคนวัยเกษียณที่สุด	

เป็นเหมือนการกู้มรดกมาใช้ให้พอดีกับอายุขัยของตัวเอง	
ซึ่งหมายความว่า	 ไม่ว่าเราจะอยู่หรือตาย	 เราก็ยังได้เงิน
มาใช้พอดีกับอายุขัย

	 ทั้งนี้	 เมื่อ	 3	 ปีที่แล้ว	 ผมได้น�าแนวคิดเรื่อง	
reverse	mortgage	 มากล่าวในงาน	 “วางแผนก่อนแก่	
ดูแลชีวิตก่อนตาย”	ของสมาคมประกันชีวิตไทย	หลังจาก
วนันัน้ก็ปรากฏว่ามสีือ่มวลชนให้ความสนใจกันมาก	ท�าให้
ผมบรรยายเกีย่วกบัเรือ่งนีม้าเรือ่ยๆ	จนถงึวนันีก้ด็ใีจทีไ่ด้
เหน็ว่ามนัก�าลงัจะเกดิขึน้จรงิ	โดยมข่ีาวว่าธนาคารออมสนิ
วางแผนจะน�าร่องออก	reverse	mortgage	ในไม่ช้านี้

	 คนเราสักวันก็ต้องตาย	 แต่จะอยู่หรือตายให้
พอดีได้ยังไง...	วันนี้	Reverse	Mortgage	น่าจะเป็นหนึ่ง
ในทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับ
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	 มีหลายคนได้สอบถามเข้ามา	 จึงเห็นว่าสิ่งนี้
น่าจะเป็นประโยชน์	 เลยขอน�าบทความภาษาอังกฤษมา
รวบรวม	 แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยให้ทีละย่อหน้า	 ทว่านี่
เป็นการแปลอย่างหยาบๆ	 ทางที่ดีอ่านจากภาษาอังกฤษ
น่าจะดีกว่า	ถ้าภาษาไม่ดีตรงไหน	รบกวนช่วยชี้แนะกลับ
มาได้ที่	sawasdeeactuary@soat.or.th	

	 สิง่ท่ีได้เขยีนขึน้มานี	้ได้ประยุกต์จากคูม่อืความ
รู้ประเภท	“เทคนิคการจ�า”	หรือ	“อ่านอย่างไรจึงจะเข้าหัว”	
เป็นต้น	เช่ือว่าทกุคนมีเวลาเท่ากนัขึน้กบัว่าเราจะใช้อย่างไร
ให้คุ้มค่าที่สุด	 ดังนั้นหวังว่าทุกท่านคงจะได้อะไรที่คุ้มค่า
จากการที่ได้เสียเวลาอ่านในสิ่งต่อไปนี้	

	 Essay	question	is	somehow	not	familiar	
with	our	 education	 system.	We	may	not	have	
much	chance	to	practice	how	to	articulate	and	
put	 the	 idea	 into	 the	written	 essay.	However,	
some	syllabuses	of	actuarial	exam	provide	such	
a	great	opportunity	to	sharpen	this	skill.	This	is	
good	for	pragmatic	situation	in	real	world!

	 ค�าถามอตันยัทีต้่องตอบเป็นหน้าๆ	อาจจะไม่ค่อย
คุน้ตาในระบบการศกึษาของบ้านเรา	เราอาจจะมโีอกาสไม่
มากในการฝึกการท�าให้กระจ่างและน�าความคิดของเราไป
ตอบ		อย่างไรก็ตาม	ข้อสอบบางรูปแบบเปิดโอากาสให้ฝึก

อ่านอย่างไร
จึงจะเข้าหัว
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ใช้ความสามารถด้านนี้	นี่เป็นสิ่งที่ดีส�าหรับสถานการณ์ให้
สมจริง

	 Some	people	even	say	they	don’t	know	
what	they	should	write	although	they	think	that	
there	 is	 no	 problem	 if	 the	 question	 provides	
multiple	choices	to	choose.	Of	course,	candidate	
is	required	the	deeper	knowledge	in	the	written	
exam	and	then	the	way	to	study	of	written	exam	
is	different	from	that	of	multiple	choice	exam.

	 บางคนไม่รูจ้ะเขยีนอะไร	แต่ถ้าเป็นปรนยัคงจะ

ไม่มปัีญหา	แน่นอนว่าคนทีจ่ะตอบค�าถามอตันยัต้องมคีวาม
รูท้ีแ่น่นกว่าคนทีจ่ะตอบค�าถามปรนยั	แม้กระทัง่วธิกีารอ่าน
หนังสือส�าหรับการท�าข้อสอบสองแบบนี้ก็ยังต่างกัน

	 Going	forward	to	this	style,	how	many	
rounds	do	you	target	to	read?	It	is	not	necessary	
that	you	need	to	read	as	much	as	possible.	Reading	
only	one	round	might	be	adequate	as	well.	The	
point	is	that	we	should	target	the	level	of	detail	
and	objective	for	each	round.	And	then,	evaluate	
it.

	 ถ้าพูดถึงการอ่านหนังสือเพื่อตอบค�าถามแบบ
อัตนัย	 คุณเคยคาดหวังว่าจะอ่านได้กี่รอบ	 มันไม่มีความ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องอ่านให้ได้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะมากได้	การอ่าน
เพยีงรอบเดยีวกอ็าจจะเพยีงพอแล้ว	เราควรจะตัง้เป้าหมาย
ว่าจะอ่านลงลกึถงึระดบัไหนในแต่ละรอบ	แล้วประเมนิผล
หลังอ่านจบในแต่ละรอบ

	 Your	first	step	is	to	assimilate	all	topics	
that	are	structured	in	each	course.		Don’t	forget	to	
read	objective	from	syllabus.	This	is	crucial	and	

 มันไม่มีความจ�าเป็นที่จะต้องอ่านให้ได้

มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การอ่านเพียง

รอบเดียวก็อาจจะเพียงพอแล้ว 

เราควรจะตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านลงลึก

ถึงระดับไหนในแต่ละรอบ แล้วประเมิน

ผลหลังอ่านจบในแต่ละรอบ
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worthwhile	going	 through	 it.	After	 completing	
the	first	round,	you	should	be	able	to	list	all	the	
topics	that	you	need	to	study	and	predict/guess	
the	context	in	advance	from	your	logic.	

	 ขั้นตอนแรกก็คือจับใจความส�าคัญของหัวข้อ
ทั้งหมดให้เป็นโครงสร้างในแต่ละหลักสูตร	 อย่าลืมอ่าน
วตัถปุระสงค์ของหลกัสูตร	มนัค่อนข้างส�าคญัและคุม้ค่าที่
จะอ่านเป็นอนัดบัแรก	หลงัจากนัน้ควรจะสามารถเรยีงหวัข้อ
ทีค่ณุจะอ่าน	แล้วยงัสามารถเดาได้อกีว่าเนือ้หาข้างในควร
จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเริ่มอ่านอย่างจริงจัง

	 For	 instance,	 if	 the	 topic	 is	 about	
derivative	we	should	think	in	advance	(certainly,	
after	understand	objective	from	syllabus)	on	what	
should	we	learn	from	it.	When	we	establish	the	
direction,	and	know	what	we	need	from	textbooks,	
it	will	make	you	get	into	the	concept	and	know	
how	to	apply	it	easier.	With	this	way,	this	can	

make	 you	memorize	 it	 much	 easier	 and	 your	
knowledge	will	last	with	you	for	sure.

	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าหัวข้อเป็นตราสารอนุพันธ	์
เมื่อรู้ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคืออะไร	 เราก็ควรนึก
ล่วงหน้าว่า	 เนื้อหาที่เราควรรู้เป็นอะไร	 สิ่งที่เราต้องการ
จะรู้จากต�าราคืออะไร	เมื่อจับทิศทางได้จะท�าให้คุณเข้าใจ
แนวคิดและรู้วิธีใช้ได้ง่ายขึ้น	

	 ด้วยวิธีนี้	 จะท�าให้คุณจดจ�าได้ง่ายมากขึ้นและ
ความรู้ของคุณจะอยู่คุณอย่างแน่นอน

	 ‘Study	guide’	could	expedite	your	learning	
process	as	it	will	tell	you	what	main	idea	of	each	
chapter	 is.	 Remember	 that	 it	will	 help	 you	 to	
substantiate	80/20	rule	which	is	forever	rule	of	
thumb.

	 Memorize	 it	 all,	 dump	 your	 logical	
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thinking	 into	 it,	 and	make	 sense	 of	 it...	 after	
you	understand	and	get	their	concept...	all	text	
books	are	only	your	supplement	to	lubricate	and	
incorporate	into	your	idea.	Please	realize	that	what	
you	remember	from	study	guide	may	cover	80%	
of	context	already,	and	that	may	take	time	only	
20%	of	your	budget.

	 You	can	enjoy	reading	study	guide	and	
text	 book	 in	 tandem	 if	 it	makes	 you	 keep	 on	
understanding	the	context.	To	improve	creativity	
and	problem-solving	skill,	please	bear	in	mind	that	
it	would	be	better	 if	you	can	create	your	own	
idea	before	osmosis	what	text	book	feed	you	in	
this	step.	Basically,	you	can	keep	your	text	book	
for	next	step	and	just	read	through	study	guide	
as	well	as	memorize	some	important	part	of	it.	I	
called	it	“logical	memorizing”

	 It	 is	imperative	to	choose	appropriate	
‘study	guide’.	Ask	your	friends,	try	to	skim	and	
evaluate	it.	The	rest	is	left	to	your	fate.	But	please	

don’t	change	your	study	guide	on	the	way	you	
study.	Metaphorically	speaking,	it	looks	like	you	
need	to	study	your	partner	again	before	you	get	
into	relationship.	Also,	be	careful	that	some	study	
guide	could	blatantly	make	mistake	in	it.	

เมื่อรู้ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

คืออะไร เราก็ควรนึกล่วงหน้าว่า 

เนื้อหาที่เราควรรู้เป็นอะไร สิ่งที่เรา

ต้องการจะรู้จากต�าราคืออะไร เมื่อจับ

ทิศทางได้จะท�าให้คุณเข้าใจแนวคิดและ

รู้วิธีใช้ได้ง่ายขึ้น 
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	 “Study	 guide”	 สามารถช่วยลดเวลาในการ
อ่านได้มากขึ้น	 โดยจะมีบอกว่าตรงไหนเป็นแนวคิดหลัก
ของแต่ละบท	(บอกแต่แนวคิดหลักล้วนๆ	เป็นข้อๆ)	จ�าไว้
ว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยท�าให้	กฎของพาเรโต	(80/20)	
ดูเป็นจริงมากขึ้น

	 จ�าให้หมด	ทิ้งความคิดเชิงหลักตรรกะทั้งหมด
เท่าทีม่ขีองคณุลง	และท�าความเข้าใจกบัมนั	หลงัจากเข้าใจ
แล้วจบัคอนเซป็ได้	(ย�้า	ต้องจบัคอนเซป็ให้ได้	ลองถามตวั
เองดูว่าเข้าใจมากขึ้น	หลังจากอ่านมั้ย?)		เป็นเพียงอาหาร
เสริมของคุณเพื่อหล่อลื่นและเชื่อมเข้าไปในความคิดของ
คุณ	 โปรดทราบว่าสิ่งที่คุณจ�าได้จากคู่มือการศึกษาอาจ
ครอบคลุมถึง	 80%	 ของเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว	 และส่วน
หลัง	(จากต�ารา)	อาจใช้เวลาเพียง	20%	ของเวลาที่มี

	 คณุสามารถเพลดิเพลนิกบัการอ่านคูม่อืการศกึษา
และต�าราเรียนควบคู่กันไป	ถ้ามันสามารถท�าให้คุณเข้าใจ
เนื้อหาไปได้เรื่อยๆ			เพื่อที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
และทกัษะการแก้ปัญหา	จะดกีว่าถ้าคณุสามารถสร้างแนวคดิ
ของคุณเองได้ก่อนทีจ่ะดดูซมึอะไรกต็ามจากต�าราเรยีน	โดย
พืน้ฐานแล้ว	คณุสามารถเกบ็ต�าราเอาไว้ตอนหลงั	โดยอ่าน
แต่เพยีงคูม่อืการเรยีน	กบัจ�าเอาแต่ส่วนส�าคญัของมนั	(ขอ
ย�้าอีกครั้ง	ต้องจ�าด้วยความเข้าใจถึงจะได้ผล	ขอเรียกวิธี
นี้ว่า	ตรรกะการจ�า)

	 จ�าเป็นที่ต้องมี	 “คู่มือการศึกษา”	 ที่เหมาะสม	
ขอให้เพื่อนของคุณพยายามประเมินผล	ซึ่งที่เหลืออาจขึ้น
กับดวงของคุณ	แต่อย่าเปลี่ยนแนวทางการศึกษาของคุณ
ในแบบที่คุณเรียน	 แล้วก็โปรดระวังว่าบางคู่มืออาจเขียน
ผิด	ถ้าไม่แน่ใจให้ถามเพื่อนดูว่ามัน	make	sense	มั้ย?			
(common	sense	เป็นสิ่งส�าคัญมากส�าหรับ	Actuary)

	 ปล.	ถ้ามคีนสนใจวธิ	ีLogical	memorizing	หรอื	
วิธี	mind	mapping	จะพยายามรวบรวมแล้วเขียนขึ้นใน
ฉบบัถดัไป	ถ้าอยากให้ชีเ้ฉพาะ	study	tips	แนวไหน	หรอืมี
ค�าถามอะไร	สามารถเขยีนส่งมาได้ที	่Sawasdeeactuary@
soat.or.th	

	 Raise	question	every	time,	ask	yourself	
frequently	 if	what	 it	shows	 in	 text	book	make	
sense	for	you	or	not.	Take	question	in	your	note	
and	try	to	answer	it	when	you	come	back	to	read	
in	the	next	round.	If	you	still	cannot	answer	it,	
reserve	 to	 another	 round	until	 you	have	basic	
knowledge	to	solve	it.	Anyway,	your	last	choice	
is	friend	or	your	boss	who	passed	the	exam	before	
you.

	 ถามค�าถามกับตัวเองทุกคร้ัง	 ให้แน่ใจว่าสิ่งที่
ต�าราอธิบายให้เราเข้าใจนั้น	make	sense	ส�าหรับเรา		จด
ค�าถามที่ตัวเองสงสัยลงในสมุดโน๊ตในการอ่านแต่ละรอบ	
(หรือกระดาษทดก็ได้)	 แล้วก็พยายามตอบให้ได้เมื่อกลับ
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มาอ่านในรอบถัดไป	 	 ถ้ายังไม่สามารถตอบได้อีก	 ก็เก็บ
เอาไว้จนกว่าจะมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการแก้ปัญหาเรื่อง
นั้น		อย่างไรก็ตามทางเลือกสุดท้ายของคุณคือเพื่อนหรือ
เจ้านายที่ผ่านการสอบก่อนหน้าคุณ

	 ‘Mind	 mapping’	 is	 one	 of	 the	 best	
methods	for	picture	memorial	style.	Not	only	it	
helps	you	to	categorize	your	memory,	but	also	
it	will	link	your	left	and	right	brain	together	to	
have	long	lasting	knowledge	for	your	exam.	This	
is	the	way	to	utilize	your	whole	brain	effectively.	
The	simple	way	of	mind	mapping	is	tree	diagram.	
If	you	want	to	memorize	it,	highly	recommend	
doing	 ‘mind	mapping’	 in	 each	 chapter/section	

you	are	studying.

	 ‘mind	 mapping’	 เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด
ส�าหรับการจ�าแบบรูปภาพ	 ไม่เพียงที่จะช่วยจัดหมวดหมู่
หน่วยความจ�าของคุณได้เท่านั้น	 แต่ยังช่วยเช่ือมสมอง
ส่วนซ้าย(ตรรกะ)กับส่วนขวา(จินตนาการ)เข้าด้วยกันเพื่อ
ให้มันฝังแล้วคงอยู่กับเรา	 เป็นวิธีที่จะใช้ประโยชน์จาก
สมองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ	อาจจะเริม่วธิง่ีายๆ
ในการท�าแผนที่ความคิดคือแผนภาพต้นไม้ถ้าคุณอยาก
จะท่องจ�าอะไร	ขอแนะน�าว่าให้ท�า	‘mind	mapping’	ใน
แต่ละในส่วนที่คุณก�าลังศึกษาอยู่

	 Please	have	a	blank	paper	beside	your	
desk.	 Research	 has	 shown	 that	 after	 a	 week,	
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อ่านหัวเรื่องและท�าความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่อง
คิดล่วงหน้าว่าต้องการจะรู้อะไรบ้าง	และอะไรที่ต้องการจะเรียนรู้จากต�ารา	ก่อนที่จะท�าการอ่านในแต่ละรอบ
ใช้	study	guide	(e.g.	ACTEX,	JAM,	etc.)	ให้ถูกต้อง	
ตัง้ค�าถามกบัตวัเองหลงัจากอ่านจบในแต่ละเรือ่ง	ค�าถามทีไ่ม่สามารถตอบได้ให้เกบ็เอาไว้ตอบหลงัจากอ่านจบในรอบถดัไป	
จดบันทึกและจ�า	 อย่าลืมท�าความเข้าใจ	 แล้วใช้หลักการ	 Logical	memorizing	 แล้วก็ท�า	Mind	mapping	 (Just	
make	everything	making	sense)

 

retention	is	about	10%	of	what	one	simply	hears.	
If	the	individual	listens	and	writes	down	the	key	
points	the	retention	increases	to	about	25%.	If	
he	listens,	records	and	passes	the	message	along	
to	others	the	retention	almost	doubles	to	50%.		
However,	if	he,	in	addition	to	all	the	above,	also	
tries	out	the	new	behaviour,	the	retention	jumps	
to	around	80%.	So,	listen,	record,	transfer	is	the	
change	you	want.

	 โปรดวางกระดาษเปล่าไว้ข้างโต๊ะเสมอ	 มีวิจัย
นึงได้บอกไว้ว่าหลังจากท่ีอ่านหรือเรียนรู้อะไรก็ตาม	 (เช่น	
เข้าสัมมนา)	 มา	 1	 สัปดาห์	 มันจะเหลืออยู่ในหัวเราเพียง
แค่	10%	เท่านัน้	หากฟังและจดบนัทกึประเดน็ส�าคญัจะคง

อยูใ่นสมองเพิม่ขึน้เป็นประมาณ	25%	ยิง่ไปกว่านัน้ถ้าเรามี
การบอกต่อสิ่งที่เราเรียนรู้มากับคนอื่น	มันจะเหลือค้างอยู่
ในสมองเราถึง	50%	ทีเดียว	อย่างไรก็ตาม	ถ้าเค้าท�าอะไร
เพิ่มเติมมากไปกว่านั้น	 โอกาสที่จะเหลือความรู้ค้างอยู่ใน
หัวอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ	80%	ดังนั้นการฟัง	จดบันทึก	
ถ่ายทอด	เป็นสิ่งที่คุณสามารถท�าให้กับตัวคุณเองได้

	 Finally,	review	and	discuss	with	yourself	
or	somebody.	Remember.	The	more	you	learn,	the	
more	you	can	learn.

	 สุดท้ายทบทวนและพูดคยุกับตวัคุณเองหรือใคร
ก็ได้	จ�าไว้ว่า	ยิ่งคุณเรียนรู้มากเท่าไร	ก็ยิ่งสามารถเรียนรู้
มากยิ่งๆ	ขึ้นเท่านั้น

•
•
•
•
•

สรุปสั้นๆ ได้ว่า






