“ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย” ก็มีอะไรให้
อัพเดทข่าวสารของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งไม่นานก็จะครบ 1 ปีของคณะกรรมการ    
สมาคมฯ ชุดนีแ้ ล้ว ซึง่ เราก�ำลังจะเตรียมตัวท�ำสิง่ ใหม่ๆ ออก
มาหลายอย่าง สามารถติดตามและเป็นส่วนหนึง่ ในการผลัก
ดันสมาคมฯ ได้ครับ
ฉบับนี้ก็ได้รับเกียรติจาก คุณกรณ์ จาติกวณิช
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ให้ลงตีพิมพ์ปากฐกาของ
ท่านที่ได้ให้ไว้กับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย ซึง่ ท่านได้ให้ขอ้ คิดกับแอคชัวรีวา่ ประเทศไทย
จะก้าวผ่าน “กับดักรายได้ปานกลาง” ได้หรือไม่?
และทราบไหมครับว่าตามสถิตขิ องโลกในปัจจุบนั
นี้ ปรากฎว่ามีคนตายเกือบ 2 คนในทุกๆ วินาที (อ่านจบ
ประโยคนี้ก็มีคนตายเพิ่มอีกละ) ซึ่งแอคชัวรีเราก็เกี่ยวข้อง
กับอัตรามรณะอยู่ทุกวัน ลองมาฟังความเห็นและอ่านเรื่อง
“อัตรามรณะกับอัตตาธรรมะ” ของผมดูครับ
จากนั้นก็ลองมานั่งคิดกับค�ำพูดที่เมื่อก่อนหลาย
คนชอบพูดว่าบริษัทประกันเป็นเสือนอนกิน ในเรื่อง “ใคร
ว่าบริษัทประกันเป็นเสือนอนกิน” ลองมาวิเคราะห์ในมุม
คณิตศาสตร์ประกันภัย แล้วจะเห็นภาพกว้างในการท�ำธุรกิจ
ประกันครับ
และก็ลองมาอ่าน “ความรู้ประกันชีวิต (ฉบับ
ย่อ)” ที่รวบรวมขึ้นมาเองในมุมคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้
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พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

เข้าใจอย่างง่ายๆ ซึ่งพออ่านตรงนี้จบแล้ว ก็อาจจะพลิกมาอ่าน
เรื่อง “ใครกันตั้งชื่อเราว่าแอคชัวรี”
สุดท้ายแล้วก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้กับคนอ่านในฉบับนี้
ถึงทักษะหนึ่งที่ส�ำคัญมากในการท�ำงาน เพราะว่าการเรียนรู้ที่
ดีทสี่ ดุ ของมนุษย์เราก็คอื การฟัง หรือทีภ่ าษาอังกฤษเขาเรียกว่า
LISTEN นั่นเอง และเมื่อตัวอักษร 6 ตัวของค�ำว่า LISTEN
มาเรียงกันใหม่แล้ว ผมก็ตกใจนะครับทีม่ นั สามารถเขียนได้วา่
SILENT ซะด้วย ซึ่งสองค�ำนี้ใช้ตัวอักษร 6 ตัวเหมือนกัน ลอง
มาอ่านดูครับ กับ “LISTEN”
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย ขอให้ทุกท่านมีความสุข ประสบความส�ำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2561

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ คุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายก คุณอิฎฐ์ อภิรักษ์ติวงศ์
เหรัญญิก คุณผุสดิพร ตั้งตรงจิตร กรรมการสมาคมฯ และ ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ กรรมการสมาคมฯ เป็นตัวแทน                     
สมาคมฯ เข้าร่วมงานสัมมนาการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับ         
เครื่องมือทางการเงินและสัญญาประกันภัย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Le Concord Ballroom โรงแรมสวิส
โซเทล เลอ คองคอด กรุงเทพฯ

2. คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย กรรมการสมาคมฯและประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดอบรมสัมมนา  เป็นประธาน
จัดงาน Life Insurance Forum 2017 ธีม “Open-up new standard: IFRS17” เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ
โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ ในวันงานมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เข้าร่วมทั้งสิ้น 92 คน
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3. คุณธัญนพ เหล่าสุข
ศรีงาม กรรมการสมาคมฯ ได้เป็น
ตัวแทนเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณ
จีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย คุณอานนท์
วังวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัย
ไทย และคุณกี่เดช อนันต์ศิริประภา
ผู้อ�ำนวยการบริหารสมาคมฯ เมื่อวัน
อังคารที่ 9 มกราคม 2561 ณ สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย
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4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้เข้าประชุมคณะกรรมการ             
สมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 231 สมาคมประกันวินาศภัยไทย

5. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และคุณพิชา ศิริโยธิน ผู้อ�ำนวยการบริหาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สมาคมประกัน
ชีวิตไทย
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6. คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย กรรมการสมาคมฯ และประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดอบรมสัมมนา  เป็นประธาน
การจัด Lunch Talk โดยเชิญ Prof.Dr. Gareth W. Peters มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “Non-claims reserving
methods for capital allocation under solvency II” ณ ห้องประชุมชัน้ 2 ตึกเอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เมือ่ วันที่ 25 มกราคม
2561
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ประเทศไทยจะก้าวผ่าน

“กับดักรายได้ปานกลาง”
ได้หรือไม่ ?

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) – นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

“เราจะพัฒนาประเทศไปด้วยกัน
...ด้วยข้อมูลและตัวเลขที่เหมาะสม”
ส�ำหรับฉบับนี้ ผมขอน�ำรายละเอียดที่เป็นเรื่องราวของทิศทางภาพรวมในประเทศ
เพื่อการขับเคลื่อนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืนและมั่นคง ซึ่งบทความนี้เป็นปาฐกถา
จากอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านหนึ่ง “คุณกรณ์ จาติกวณิช” ที่เคยได้
กล่าวไว้ให้กับสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ซึ่งปาฐกถาของท่าน ได้
กล่าวถึงเรื่อง “ข้อมูลจากนักวิเคราะห์” กับการน�ำไปใช้ในระดับของผู้ก�ำหนดนโยบาย
ของประเทศ รวมถึง ปัญหาประชากรศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย ไว้ดังนี้
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“นักการเมืองตัดสินใจอย่างไม่มเี หตุผล หรือไม่
ยอมเชื่อข้อมูลจากนักวิเคราะห์กันแน่ อันที่จริงเป็นเพราะ
ความเสี่ยงทางการเมืองมากกว่าหรือไม่ เพราะในตอนนั้น
ภาวะแล้งจะถือเป็นปัญหาใหม่ ซึง่ คงจะไม่คอ่ ยมีคนวิจารณ์
กันซักเท่าไหร่ แต่หากเกิดน�ำ้ ท่วมซ�ำ้ อีกครัง้ อันนัน้ ประชาชน
คงรับไม่ได้แน่
ดังนัน้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรูไ้ ด้อย่างไร
ว่าข้อมูลที่วิเคราะห์มาจะเป็นไปในทิศทางใด หากคนที่
น�ำข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจแล้วปรากฎว่าออกมาผิด
ทาง (เช่น ปรากฎว่าไม่มีภาวะแล้ง แต่เกิดน�้ำท่วมซ�้ำรอย
แทน) ก็จะมีผลทางการเมืองอย่างมากกับคนที่ตัดสินใจ
หรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะท�ำอย่างไรทีจ่ ะ
ผลักดันให้ ผูก้ ำ� หนดนโยบายได้ตดั สินใจบนการพยากรณ์
หรือจ�ำลองอนาคตถึงภัยพิบตั ลิ ว่ งหน้า ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ ถ้าท�ำแล้ว
ก็จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันที แต่จะเกิดในระยะยาว ซึ่งผู้
ก�ำหนดนโยบายตอนนัน้ อาจจะเปลีย่ นคน และปิดทองหลัง
พระไป
ในความเห็นของผม ผมคิดว่าค�ำตอบนั้นคือ           
ผู้ก�ำกับดูแล (regulator) ซึง่ เป็นคนที่ใช้อ�ำนาจกฎหมาย
ระหว่าง policymaker (ผูก้ ำ� หนดนโยบาย) และ นักวิเคราะห์

นักวางระบบ เช่น นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น
ธนาคารกลาง (ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย)
เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ที่ วิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งในตลาดการ
เงิ น และออกมาสื่ อ สารกั บ สาธารณะ พร้ อ มทั้ ง เตื อ น
เรื่องอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบการเงินของ
ประเทศ ซึ่ ง ถ้ า ภาคธนาคารก้ า วกระโดดเร็ ว เกิ น ไป
ธนาคารกลางก็จะออกมาก�ำกับให้ใกล้ชิดขึ้น หรือถ้าการ
ผู้ยืมมีมากเกินไป ธนาคารกลางก็จะออกมาขึ้นดอกเบี้ย
ดังนั้น หน่วยงานก�ำกับดูแล (regulator) จึง
เกิดขึ้นมา เพราะการตัดสินใจในทิศทางของประเทศเหล่า
นี้ไม่ควรตกอยู่ในมือของนักการเมืองแต่เพียงผู้เดียว
ยังมีอีกหลายอย่างที่หน่วยงานก�ำกับทั้งหลาย
ต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง
บทวิเคราะห์ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกับการตัดสิน
ใจทางการเมือง เพราะถ้าเราท�ำไม่ส�ำเร็จ ประเทศของเรา
คงจะเผชิญกับความล�ำบากในอนาคตเป็นแน่ สิ่งเหล่านี้
ไม่ใช่จะเกิดขึน้ กับประเทศไทยเท่านัน้ หากแต่เป็นประเทศ
ในแถบเอเชียทั้งหมด ดังจะเห็นได้ว่าหลังจากวิกฤติต้มย�ำ
กุ้งในปี 2540 นั้น เราได้เชื่อมโยงกัน เพราะการก�ำกับดูแล
ได้พัฒนาขึ้นแล้ว
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ขอยกอี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า ง เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
ประชากรศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยก�ำลัง
เข้าสู่ภาวะวิกฤติมากกว่าประเทศอื่นๆ และก็ยังไม่มีการ
เตรียมการอย่างเพียงพอ เรื่องปัญหาสวัสดิการหลังการ
เกษียณอายุจะอยู่กับประเทศไปอีกนาน นี่ไม่ใช่เป็นแค่
ปัญหาในระดับการเมือง แต่จะมีผลกระทบกับสังคมเรา
อย่างมาก โดยภายในอีก 20 ปีข้างหน้า ไทยเราก�ำลังจะ
เปลี่ยนจาก “คนท�ำงาน 4 คน ต่อ คนสูงอายุ 1 คน” กลาย
เป็น “คนท�ำงาน 2 คน ต่อคนสูงอายุ 1 คน” และเราจะท�ำ
อะไรได้บ้างเพื่อเตรียมตัวกันตั้งแต่วันนี้
อีกตัวอย่างหนึง่ ก็คอื เรือ่ งน�ำ ้ ทีไ่ ม่ใช่นำ�้ ท่วม แต่
เป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรน�้ำที่ขาดแคลน จะมีต้นไม้
หรือพืชเศรษฐกิจชนิดไหนที่ควรปลูกในสถานการณ์ที่น�้ำ
เป็นสิ่งหายาก และควรจะปลูกมันที่ไหน ค�ำถามเหล่านี้ยัง
เป็นประเด็นที่รอค�ำตอบอยู่
ในบางครั้งคราว ที่วิชาชีพคณิตศาสตร์ประกัน
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ภัยและผูก้ ำ� หนดนโยบายได้ทำ� งานร่วมกัน โดยจากนโยบาย
ที่ผ่านมาที่ผมได้รับผิดชอบในช่วงสมัยปี พ.ศ. 2554 นั้น
คือ การประกันพืชผล โดยเอาเรือ่ งความเสีย่ งจากสภาพภูมิ
อากาศออกไปจากการท�ำการเกษตร และเพิม่ ความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน แต่ถึงอย่างนั้น มันก็ยัง
ไม่ได้เป็นทีแ่ พร่หลายในวงกว้างเท่าใดนัก เพราะความเสีย่ ง
ควรทีจ่ ะต้องถูกกระจายออกไปให้เพียงพอมากกว่านี้ เพือ่
ให้เบี้ยประกันภัยอยู่ในระดับที่รับได้
แต่ผมเชือ่ ว่าประเทศไทยในอนาคตจะสามารถก้าว
ผ่าน “กับดักรายได้ปานกลาง” ไปได้ ถ้าเราสามารถจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม ไม่เพียงแต่เราจะต้อง
พัฒนาวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มีมาตรฐานและ
มีจ�ำนวนมากเพียงพอ แต่เรายังจะต้องสร้างความชัดเจน
ระหว่างวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัย กับกระบวนการ
ตัดสินใจต่างๆ ของประเทศ และถ้าเราท�ำให้มันส�ำเร็จได้
เราจะพัฒนาประเทศไปด้วยกัน ด้วยข้อมูลและตัวเลขที่
เหมาะสม”

อัตรามรณะ
กับอัตตาธรรมะ

พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) – นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ทราบไหมครับว่าตามสถิติของโลก ในปัจจุบันนี้ ปรากฎว่ามีคนตายเกือบ 2 คน
ในทุกๆ วินาที (อ่านจบประโยคนี้ก็มีคนตายเพิ่มอีกละ) ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าคุณมีชีวิต
ยืนยาวได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ก็จะมีโอกาสได้เห็นคนถึงเกือบ 4 พันล้านคนที่ล้มหาย
ตายจากไปในช่วงที่คุณมีชีวิตอยู่ในโลกแบนๆ ใบนี้ (ตามที่ได้ค�ำนวณไว้ในอัตรามรณะตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย) และก็เป็นความจริงที่หลีกหนีไม่พ้นว่าคุณอาจจะต้องเป็นหนึ่ง
ในสี่พันล้านคนเข้าในซักวินาที ซึ่งถ้าลองกลับมาคิดดีๆ แล้วก็จะตระหนักว่า “ชีวิตคนเรา
นั้นช่างสั้นยิ่งนัก”
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นอกจากสัปเหร่อกับอาชีพหมอแล้ว
ก็น่าจะมีแอคชัวรีที่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งเคยได้ยินค�ำว่า “ตาย” จนชินหู
ในที่ท�ำงานทุกวัน
นอกจากสัปเหร่อกับอาชีพหมอแล้วก็น่าจะมี          
แอคชัวรีที่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยได้ยินค�ำว่า “ตาย”
จนชินหูในที่ท�ำงานทุกวัน โดยถ้ามองอย่างผิวเผินแล้วก็
จะเห็นว่ามันเป็นค่าสถิติหรือตัวเลขที่เก็บข้อมูลมาให้แอ
คชัวรีเอาไว้ใช้วิเคราะห์เท่านั้น ถึงแม้ว่าใครที่เพิ่งเริ่มต้น
ท�ำงานในสายอาชีพนี้จะไม่ค่อยชอบเวลาที่ได้ยินกับค�ำว่า
“ตาย” เท่าไรนัก ยิง่ ค�ำพูดทีใ่ ช้สอื่ สารกันในเวลาท�ำงานเพือ่
ทีจ่ ะออกแบบประกันหรือผลประโยชน์ความคุม้ ครองชีวติ
เป็นในท�ำนองการจ�ำลองสถานการณ์สมมติว่า ถ้าตายไป
ด้วยเหตุนั้นจะจ่ายอย่างนี้หรือด้วยเหตุนี้จะจ่ายอย่างนั้น
แล้ว มันก็ฟังดูน่าพิลึกเพราะเหมือนการไปแช่งเพื่อนร่วม
งานกันเองให้ตายอยูท่ กุ วัน บางคนก็ถอื เหมือนกันกับเรือ่ ง
นี้ แต่เอาเป็นว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตให้
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เหมาะกับความต้องการของสังคมก็เป็นการสร้างประโยชน์
ให้กบั คนในสังคมได้อกี ทางหนึง่ และประเทศไทยก็ยงั ขาด                                      
บุคคลากรที่จะพัฒนาทางด้านนี้อยู่อีกเป็นจ�ำนวนมาก
แอคชัวรีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีท่ ำ� งาน
ในบริษัทประกันชีวิต จ�ำเป็นจะต้องคลุกคลีและมีข้อมูล
ของความเป็นไปได้ที่จะมีอัตราการตาย หรือที่เรียกกัน
ว่า “อัตรามรณะ” ของคนแต่ละอายุ แต่ละเพศ ของแต่ละ
ประเทศเอาไว้ใช้ เพือ่ เป็นสถิตใิ นการวิเคราะห์และค�ำนวณ
ความเป็นไปได้ตา่ งๆ ในการประเมินความเสีย่ งทางด้านการ
เงินในอนาคต
ซึง่ ตามความน่าจะเป็นทางสถิตกิ จ็ ะท�ำให้รวู้ า่ ตัว
เราเองจะน่าจะลาจากโลกนี้ไปเมื่อไร รู้ว่ามีโอกาสที่จะตาย
ในปีนเี้ ท่าไร และโอกาสทีจ่ ะตายในปีหน้าเป็นเท่าไร รวมถึง
พฤติกรรมการสูบบุหรีจ่ ะท�ำให้มคี วามน่าจะเป็นทีจ่ ะอายุสนั้
ลงเท่าไร หรือแม้กระทัง่ รูว้ า่ ถ้าอายุประมาณนีจ้ ะมีความน่า
จะเป็นที่จะได้อยู่ชมโลกถึงอายุเท่าไร ถ้าแอคชัวรีมีระบบ
ฐานข้อมูลที่ดีพร้อมแล้วก็จะสามารถค�ำนวณความน่าจะ

เป็นที่อยากจะรู้ได้ทุกอย่างโดยเอาสถิติ
ประยุกต์มาใช้เป็นพืน้ ฐานในการวิเคราะห์
ค�ำว่า “อัตรามรณะ” จึงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญตัวหนึ่งของแอคชัวรี เปรียบ
เสมือนกับวัตถุดบิ หรืออะไหล่ในการสร้าง
เครื่องยนต์ ถ้าไม่มีอัตรามรณะ แอคชัวรี
ก็ไม่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์แบบประกัน
ชีวิตให้กับสังคมได้ แต่แม้ว่าจะคลุกคลี
กับอัตรามรณะหรือพูดค�ำว่า “ตาย” อยูจ่ น
ชินหูแค่ไหนก็ตาม ในส่วนลึกๆ มันก็ยัง
เป็นเหมือนเรือ่ งไกลตัว เนือ่ งจากแอคชัวรี
จะมีเพียงข้อมูลการตายและตัวเลขที่เก็บ
ข้อมูลมาใส่บนกระดาษเท่านั้น

อัตรามรณะ คือ ตัวเลขทางสถิติที่แสดงให้เห็นถึง
ความเป็นไปได้ที่คนแต่ละอายุ แต่ละเพศจะตายลง
เท่าไร ยกตัวอย่างเช่น อัตรามรณะของชายไทย
อายุ 65 ปี ที่ไม่สูบบุหรี่ และมีสุขภาพปกติ เท่ากับ
5% ก็หมายความว่า ในจ�ำนวนบุคคลในกลุ่มนี้ 100
คน จะมี 5 คน ที่จะมีโอกาสเสียชีวิตภายในช่วงอายุ
65 ปี จนกระทั่งย่างเข้าอายุ 66 ปี เป็นต้น
ดังนัน้ เมือ่ ใดทีห่ ยุดจากงานและมีเวลาว่างเป็นของตัวเองเมือ่ ไร
เราก็น่าจะหาโอกาสมานั่งท�ำความเข้าใจกับสัจธรรมของชีวิตเพื่อเตือนสติ
และเข้าถึงตัวเองให้มากขึ้น
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ใครว่าบริษัทประกัน
เป็นเสือนอนกิน
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี)

หลายคนในที่นี้คงเคยได้ยินค�ำว่าเสือนอนกินกันอยู่บ้าง และก็มีไม่น้อยที่คิดว่าบริษัท
ประกันนั้นขายแค่กระดาษและก็คอยเป็นเสือนอนกิน เพราะเก็บเบี้ยประกันภัยเข้ามาก่อน แต่
เวลาจ่ายเคลมนั้น ดูเหมือนจะเข้มงวดกันเสียเหลือเกิน อย่างนี้บริษัทประกันภัยคงต้องมีก�ำไร
มหาศาลเลยแน่ๆ
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จะเป็นจริงหรือไม่นั้น เราค่อยๆ มาดูกันดีกว่า
ครับ ว่าที่มาที่ไปของก�ำไรที่ว่านั้นมันมาอย่างไร

รับความคุ้มครองจากการสูญเสียทางการเงิน (financial
loss) บางอย่างขึ้นในอนาคต

ก่อนอืน่ ก็คงต้องเริม่ จากเบีย้ ประกันภัยทีร่ บั เข้า
มาก่อน เพราะนี่ถือว่าเป็นรายรับของบริษัทอยู่แล้ว และ
เมือ่ ได้รบั เบีย้ ประกันเข้ามาแล้ว บริษทั ก็จะน�ำเงินก้อนนีม้ า
ลงทุนให้เกิดดอกออกผล เพราะคงจะไม่มใี ครทีเ่ อาเงินมา
แล้วเก็บใส่ไว้ในตุ่มเฉยๆ แต่การลงทุนของบริษัทประกัน
ภัยนั้น จะต้องลงทุนแบบมีเหตุมีผล แบบว่าไม่เสี่ยงจน
เกินไปและก็ไม่นอ้ ยจนเกินไป โดยบริษทั จะต้องเจียมเนือ้
เจียมตัว และพึงสังวรณ์อยูเ่ สมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่
น�ำมาลงทุนอยู่นั้น คือเงินของผู้เอาประกันภัยที่หวังจะได้

แน่นอนว่าในสินค้าใดๆ ก็ตาม เมื่อมีการขาย
เกิดขึ้นแล้ว บริษัทต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าบ�ำเหน็จ
ให้กับฝ่ายขายที่ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนหรือโบรกเกอร์ต่างๆ
ซึ่งก็ต้องไม่ลืมว่าบริษัทประกันจะต้องหักค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทออกไปอีกด้วย ส่วนที่เหลือหลังจาก
นัน้ ก็ตอ้ งมาดูกนั ว่า เคลมหรือค่าสินไหมทดแทนทีจ่ า่ ยให้กบั
ผูร้ บั ประกันภัยนัน้ มีมากน้อยแค่ไหน ซึง่ พอถึงตรงนีแ้ ล้วก็
คงจะต้องอาศัยสถิตแิ ละข้อมูลล้วนๆ ในการประเมินความ
เสี่ยงล่วงหน้าตามหลักการของคณิตศาสตร์ประกันภัย

ยอดขายหรือเบี้ยประกันภัย - คอมมิชชั่นหรือค่าบ�ำเหน็จให้กับฝ่ายขาย - ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานของบริษัท - ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้รับประกันภัย = ส่วนที่เหลือ
ที่เป็นรายได้ของบริษัท
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สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือ “ธุรกิจประกันภัย
นั้น ได้รับเงินมาก่อน แล้วจึงค่อยมีต้นทุนของสินค้าตาม
ออกมาทีหลัง” ซึง่ ก็คงต้องเดากันล่ะว่าต้นทุนของสินค้าใน
แต่ละตัวนั้นจะเป็นเท่าไร ถ้าเดาถูกก็ดีไป แต่ถ้าเดาไม่ถูก
แล้วล่ะก็บริษทั ก็ขาดทุนไป แล้วถ้าลองมาคิดดูดๆี แล้วล่ะก็
ต้นทุนสินค้าของบริษทั ประกันภัยนัน้ จะขึน้ กับปัจจัยหลายๆ
อย่าง ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดส�ำหรับการประกันชีวิต เช่น

อายุ เพศ อาชีพการงาน งานอดิเรก สุขภาพ โรคประจ�ำตัว
และอื่นๆ อีกมากมาย ที่ท�ำให้ต้นทุนสินค้าหรือการเคลม
ของกลุ่มคนแต่ละกลุ่มนั้นมีค่าต่างกัน ส่วนตัวอย่างของ
การประกันวินาศภัย ก็ได้แก่การประกันตัวรถยนต์ที่ต้อง
พิจารณาตั้งแต่อายุการใช้งาน ยี่ห้อ ประเภท หรือความ
แรงของเครื่องยนต์ เป็นต้น

ดังนั้น สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ส�ำหรับบริษัทประกันภัยในเวลาที่ต้องก�ำหนดราคาสินค้าเลยก็คือ
การแบ่งกลุ่มประเภทของผู้เอาประกันภัยตามความเสี่ยง ถ้าเสี่ยงมาก
ก็ควรจะเก็บเบี้ยประกันภัยมาก ถ้าเสี่ยงน้อย ก็ควรจะเก็บเบี้ยน้อย
แต่แล้วก็มคี นถามค�ำถามเกีย่ วกับการซือ้ ประกัน
ชีวิตขึ้นมาอีกว่า ถ้าเก็บเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยให้เท่ากันให้
หมดไปเลย   (คนจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยก็เก็บเบี้ย
ในราคาเท่ากัน) จะไม่ดีกว่าเหรอ จะได้ไม่ต้องมานั่งเสีย
เวลาในการตรวจสุขภาพ ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริง ก็คงจะ
ไม่ได้หรอกครับ เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว คนที่เสี่ยงน้อยก็
จะยิ่งเสียเปรียบ กลายเป็นว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มาท�ำ
ประกันภัย แล้วก็จะเหลือแต่คนที่มีความเสี่ยงมากมาซื้อ
ประกันเท่านั้น ท�ำให้ต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจริงๆ นั้นเกิดขึ้น
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สูงกว่าต้นทุนที่ควรจะเป็น จนท�ำให้บริษัทประกันขาดทุน
และอาจจะต้องขอปรับราคาเบี้ยประกันตามมา
เห็นไหมครับว่าก่อนที่บริษัทประกันภัยจะท�ำ
อะไรนั้น จะต้องมีการคิดไว้ล่วงหน้าเสมอ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะ
ได้กำ� ไรเสมอไปเหมือนกัน แค่ได้กำ� ไรพอประมาณทีค่ มุ้ ค่า
กับความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ต้องรับผิดชอบไว้กพ็ อแล้ว ถ้าไม่เชือ่
ก็สามารถถามนักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือแอคชัวรีกนั ดู
ได้ครับ

การประกันชีวิต
(Life Insurance)

ทศวรรษนึงจะมีเปลี่ยนหนนึง... ทราบหรือไม่ครับว่า ในแต่ละประเทศจะมี “ตาราง
มรณะ” เป็นของตัวเอง โดยตารางมรณะที่ว่านี้ เป็นการเก็บสถิติของคนทั้งประเทศ
(ที่ท�ำประกัน) และหาโอกาสการเสียชีวิตของคนแต่ละอายุ ซึ่งแน่นอนว่า “ถ้ายิ่งอายุ
มากขึ้น โอกาสการเสียชีวิตก็จะมากขึ้น”
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การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่ง
ร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการตาย การสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา โดยที่เมื่อ
บุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น ก็ได้รับเงินเฉลี่ยช่วย
เหลือเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว
โดยบริษัทประกันชีวิตจะท�ำหน้าที่เป็นแกนกลางในการน�ำ
เงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (Personal accident Insurance)
คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้เงิน
จ�ำนวนหนึ่งให้เมื่อบุคคลหนึ่งประสบอุบัติเหตุท�ำให้เสีย
ชีวิต อันมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งผู้รับ
ประกันภัยตกลงจะใช้เงินจ�ำนวนแน่นอนให้ตามที่ก�ำหนด
ไว้ โดยก�ำหนดอัตราไว้ว่าถ้าอุบัติเหตุถึงตายจะใช้เงินให้
เท่านี้

หรืออาจกล่าวได้ว่า สัญญาประกันชีวิต คือ
สัญญาทีค่ สู่ ญ
ั ญาฝ่ายหนึง่ เรียกว่าผูร้ บั ประกันภัย ตกลงจะ
จ่ายเงินจ�ำนวนทีแ่ น่นอนให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึง่ เรียกว่า
ผูเ้ อาประกันภัย เมือ่ ความตายทีร่ บั ประกันภัยไว้ได้เกิดขึน้
กับผูเ้ อาประกันภัย  หรือเมือ่ ครบก�ำหนดสัญญาการประกัน
ชีวิตกรณีเอาประกันภัยเพื่อการทรงชีพ  

ธุรกิจประกันชีวิตนั้น สามารถแบ่งออกได้ตาม
หมวดหมู่จากลักษณะของการออกกรมธรรม์ให้ลูกค้าได้
เป็น 3 ประเภท คือ
1. การประกันชีวติ ประเภทรายสามัญ - เป็นการประกัน
ชีวิตรายบุคคล (หนึ่งกรมธรรม์จะมีชื่อผู้เอาประกัน
ภัยได้เพียง 1 คน) ที่เห็นได้ตามโฆษณาส่วนใหญ่
และในการพิจารณารับประกันชีวิตนั้นอาจจะมีการ
ตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจสุขภาพก็ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั
ดุลยพินิจของบริษัท และมีการช�ำระเบี้ยประกันภัย
เป็นรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน

เมือ่ สัญญาประกันชีวติ คือ สัญญาซึง่ ผูร้ บั ประกัน
ภัยตกลงจะใช้เงินจ�ำนวนทีแ่ น่นอน จึงอาจหมายความรวม
ไปถึงการประกันภัยอย่างอืน่ อีกได้ดว้ ย เช่น สัญญาประกัน
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2. การประกันชีวติ ประเภทกลุม่ - เป็นการประกันชีวติ
ทีก่ รมธรรม์หนึง่ จะมีผเู้ อาประกันชีวติ ร่วมกันตัง้ แต่
5 คนขึน้ ไป ส่วนมากจะเป็นกลุม่ ของพนักงานบริษทั
ในการพิจารณารับประกันอาจจะมีการตรวจสุขภาพ
หรือไม่ตรวจก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของบริษทั การ
ประกันชีวิตกลุ่มนี้อัตราเบี้ยประกันชีวิตจะต�่ำกว่า
ประเภทสามัญและประเภทอุตสาหกรรม
3. การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม - เป็นการ
ประกันชีวติ ทีม่ จี ำ� นวนเงินเอาประกันภัยต�ำ ่ โดยทัว่ ไป
ตัง้ แต่ 10,000 - 30,000 บาท เหมาะส�ำหรับผูท้ มี่ รี าย
ได้ปานกลางถึงรายได้ตำ �่ เช่น คนงานทีท่ ำ� งานอยูใ่ น
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น การช�ำระเบี้ยประกัน
ภัยจะช�ำระเป็นรายเดือน และไม่มกี ารตรวจสุขภาพ
ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตจึงมีการก�ำหนดว่า ถ้าผู้
เอาประกันภัยเสียชีวิตหลังจากที่ได้ท�ำประกันชีวิต
ไปไม่นาน บริษัทจะไม่จ่ายจ�ำนวนเงินเอาประกัน
ภัยให้ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย
ได้ช�ำระมาแล้วทั้งหมด ระยะเวลาดังกล่าวที่บริษัท
ไม่จ่ายเงินเอาประกันภัยนั้นเรียกว่า “ระยะเวลารอ
คอย (waiting period)”
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แบบประกันชีวติ นัน้ ยังสามารถแบ่งประเภทออก
มาเป็นแบบที่ช�ำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium) และ
แบบที่ช�ำระเบี้ยรายงวด (Regular Premium)
1. แบบประกันที่ช�ำระเบี้ยครั้งเดียว (Single Premium)
เป็นแบบทีจ่ า่ ยเบีย้ ประกันภัยเพียงก้อนเดียว แต่มรี ะยะ
เวลาคุ้มครองจนครบก�ำหนดสัญญา ยกตัวอย่างเช่น
แบบประกันภัยที่ช�ำระเบี้ยครั้งเดียวแต่คุ้มครอง 10
ปี ก็เหมือนกับการไปซื้อพันธบัตรที่มีระยะเวลาลงทุน
10 ปี แต่สิ่งที่แตกต่างกันของผลิตภัณฑ์ประกันภัย
คือการมีความคุ้มครองจากทุนประกันชีวิต เป็นต้น
และแบบประกันแบบนี้จะมีราคาผันผวนตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด เพราะราคาพันธบัตรคือต้นทุนของ
สินค้าประกันภัยตัวนี้
2. แบบประกันที่ช�ำระเบี้ยรายงวด (Regular Premium)
เป็นแบบที่มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยมากกว่า 1 ครั้งซึ่ง
ระยะเวลาคุ้มครองนั้นไม่จ�ำเป็นจะต้องเท่ากับจ�ำนวน
งวดที่จ่ายก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น แบบประกันภัยที่ช�ำระ
เบีย้ 15 ปีแต่คมุ้ ครอง 30 ปี แบบประกันทีช่ ำ� ระเบีย้ 20
ปีแล้วคุม้ ครองตลอดชีวติ หรือแบบประกันทีช่ ำ� ระเบีย้
ตลอดชีวติ และคุม้ ครองตลอดชีวติ เป็นต้น ส�ำหรับแบบ

ประกันแบบนีจ้ ะจ�ำแนกเบีย้ ประกันภัยออกเป็น “เบีย้
ประกันภัยปีแรก (first year premium)” และ “เบีย้
ประกันภัยต่ออายุ (renewal year premium)” และ
เนือ่ งจากค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่ของบริษทั ประกันชีวติ จะ
มาจากกรมธรรม์ในปีแรก จึงท�ำให้จำ� นวนเบีย้ ประกัน
ภัยต่ออายุนนั้ มีความส�ำคัญมากกับธุรกิจประกันชีวติ
การประกันชีวติ มีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบ
จะมีลักษณะความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกัน
ออกไป โดยแบบการประกันชีวิตพื้นฐานมีอยู่ 6 แบบคือ
• แบบตลอดชีพ เป็นการประกันชีวติ ทีใ่ ห้ความคุม้ ครอง
ตลอดชีพ ถ้าผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ เมือ่ ใดในขณะที่
กรมธรรม์มผี ลบังคับ บริษทั ประกันชีวติ จะจ่ายจ�ำนวน
เงินเอาประกันภัยให้แก่ผรู้ บั ผลประโยชน์ (แต่ถา้ หาก
ผู้เอาประกันภัยยังคงมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 99 ปี ผู้รับ
ประกันภัยจะใช้เงินตามจ�ำนวนทีเ่ อาประกันภัยไว้ให้แก่
ผูเ้ อาประกันภัย) วัตถุประสงค์เบือ้ งต้นของการประกัน
ภัยแบบนี้เพื่อจัดหาเงินทุนส�ำหรับจุนเจือบุคคลที่อยู่
ในความอุปการะเมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ หรือเพือ่

เป็นเงินทุนส�ำหรับการเจ็บป่วยครัง้ สุดท้ายและค่าท�ำ
ศพ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น
• แบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั จะจ่าย
จ�ำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมี
ชีวิตอยู่ครบก�ำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินเอาประกัน
ภัย ให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ
ลงภายในระยะเวลาประกันภัย การประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและ
การออมทรัพย์ ส่วนของการออมทรัพย์ คือส่วนที่ผู้
เอาประกันภัยได้รับคืนเมื่อสัญญาครบก�ำหนด
• แบบชัว่ ระยะเวลา เป็นการประกันชีวติ ทีบ่ ริษทั ประกัน
ชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกัน
ภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย (เช่น 1 ปี 5 ปี
10 ปี หรือ 20 ปี) วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง การ
เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร การประกันชีวิตแบบนี้
ไม่มสี ว่ นของการออมทรัพย์ เบีย้ ประกันภัยจึงต�ำ่ กว่า
แบบอื่น ๆ และไม่มีเงินเหลือคืนให้หากผู้เอาประกัน
ภัยอยู่จนครบก�ำหนดสัญญา
• กรมธรรม์ประกันชีวติ แบบยูนเิ วอร์แซลไลฟ์ (Universal
Life) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ประกอบไปด้วย
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กลไกความคุ้มครองชีวิตและการออมที่เน้นความ
โปร่งใสและความยืดหยุ่นในการวางแผนทางการเงิน
โดยมีขอ้ ก�ำหนดการจ่ายผลประโยชน์ขนั้ ต�ำ่ ในจ�ำนวน
เงินทีแ่ น่นอนแก่ผเู้ อาประกันภัยอันเนือ่ งมาจากการเสีย
ชีวิต และมีการให้ผลตอบแทนจากการออมซึ่งขึ้นอยู่
กับผลประกอบการของบริษทั โดยมีการรับประกันผล
ตอบแทนขัน้ ต�่ำของเบีย้ ประกันภัยในส่วนทีเ่ หลือหลัง
จากได้หักค่าประกันภัย (Cost of Insurance) อีกทั้ง
ลักษณะกรมธรรม์จะมีการระบุคา่ ใช้จา่ ยต่างๆ ในกรม
ธรรม์ประกันชีวิต ค่าการประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัยเวลาไถ่ถอนในแต่ละช่วงเวลา และจ�ำนวนผล
ตอบแทนทีไ่ ด้รบั ซึง่ การแสดงรายละเอียดดังกล่าวไม่มี
ในกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไป และยังมีความ
ยืดหยุน่ ในการเปิดโอกาสให้ผเู้ อาประกันภัยสามารถที่
จะเลือกปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการ
ออมเงิน รวมทั้ง ปรับเพิ่มหรือลดจ�ำนวนเบี้ยประกัน
ภัยที่ต้องช�ำระและจ�ำนวนครั้งที่ช�ำระได้
• กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit linked
หรือ Investment Linked Product (ILP)) เป็นก
รมธรรม์ประกันชีวติ แบบหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายคลึง
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กับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์
(Universal Life) ที่เน้นกลไกความคุ้มครองชีวิต
และการออมที่เน้นความโปร่งใสและความยืดหยุ่น
ในการวางแผนทางการเงิน โดยมีข้อก�ำหนดการ
จ่ายผลประโยชน์ขนั้ ต�ำ่ ในจ�ำนวนเงินทีแ่ น่นอนแก่ผู้
เอาประกันภัยอันเนือ่ งมาจากการเสียชีวติ สิง่ ทีแ่ ตก
ต่างกันส�ำหรับประกันประเภทนีก้ ค็ อื บริษทั จะไม่ได้
ระบุอตั ราดอกเบีย้ ของเงินออมอีกต่อไป เพียงแต่เปิด
โอกาสให้ผถู้ อื กรมธรรม์สามารถเข้าไปมีสว่ นร่วมใน
การเลือกเครือ่ งมือการลงทุนจากตลาดทุนได้มากขึน้
อันเป็นผลท�ำให้ลกู ค้าสามารถได้ผลประโยชน์จากการ
ออมอย่างเต็มที่ โดยมีบริษทั เป็นฝ่ายด�ำเนินการและ
อ�ำนวยความสะดวกในการสร้างผลตอบแทนเพือ่ การ
ออมจากตลาดทุนให้ ในขณะนี้กรมธรรม์ประเภทนี้
เป็นสัญญาประกันชีวติ ทีม่ รี ะยะเวลาความคุม้ ครอง
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยมีการน�ำมูลค่ากรมธรรม์ไป
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพือ่ การลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทต่าง ๆ (หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม) ตามเจตจ�ำนงของผูเ้ อาประกันชีวติ
และช�ำระเป็นค่าความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายตาม

กรมธรรม์ประกันชีวติ กรมธรรม์ดงั กล่าวจึงมีลกั ษณะ
พิเศษ คือ มีสว่ นของการลงทุนในหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวมผูกติดอยู่กับกรมธรรม์ประกันชีวิต
• แบบบ�ำนาญ (Life Annuity) คือ สัญญาประกันชีวติ
ที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะจ่ายเงินได้ประจ�ำให้แก่ผู้เอา
ประกันภัย เมือ่ ผูเ้ อาประกันภัยมีชวี ติ รอดอยูจ่ นถึงระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา เงินได้ประจ�ำจะจ่ายเป็นปีไป

จนตลอดชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือจนถึงระยะ
เวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาตามแต่จะตกลงกัน
สัญญาประกันชีวิตแบบนี้อาศัยความทรงชีพเป็น
เหตุให้มีการใช้เงิน โดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับ
ประโยชน์เอง วัตถุประสงค์ก็เพื่อสะสมทรัพย์ไว้
เป็นค่าใช้จา่ ยหลังจากทีเ่ กษียณอายุการท�ำงานแล้ว
ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดในส่วนถัดไป

กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ (Universal Life)
เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ประกอบไปด้วยกลไกความคุ้มครองชีวิตและการออมที่เน้นความโปร่งใส
และความยืดหยุ่นในการวางแผนทางการเงิน โดยมีข้อก�ำหนดการจ่ายผลประโยชน์ขั้นต�่ำในจ�ำนวนเงินที่แน่นอนแก่
ผู้เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากการเสียชีวิต และมีการให้ผลตอบแทนจากการออมซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ
บริษัท โดยมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต�่ำของเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือหลังจากได้หักค่าประกันภัย (Cost
of Insurance)
ลักษณะกรมธรรม์จะมีการระบุค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ค่าการประกันภัย มูลค่ากรมธรรม์
ประกันภัยเวลาไถ่ถอนในแต่ละช่วงเวลา และจ�ำนวนผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่งการแสดงรายละเอียดดังกล่าวไม่มีในกรม
ธรรม์ประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไป และยังมีความยืดหยุ่นในการเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยน
ความคุ้มครองชีวิต และส่วนการออมเงิน รวมทั้ง ปรับเพิ่มหรือลดจ�ำนวนเบี้ยประกันภัยที่ต้องช�ำระและจ�ำนวนครั้ง
ที่ช�ำระได้
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กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายจึงเหมือนกับกลุม่ ลูกค้าประกันชีวติ ทัว่ ไป ซึง่ เป็นกลุม่ บุคคลทีต่ อ้ งการความคุม้ ครอง
ชีวติ ควบคูไ่ ปกับการออม โดยทีม่ สี ว่ นร่วมไปกับผลประกอบการของบริษทั ตามทีป่ ระกาศจ่ายอัตราดอกเบีย้ ของเงิน
ออม (crediting rate) ที่เพิ่มหรือลดลง (แต่ยังมากกว่าที่บริษัทการันตีไว้) ได้ในแต่ละงวด ลูกค้าจึงต้องสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระดับหนึ่ง และไม่จ�ำเป็นที่ต้องมีความรู้ในเรื่องการลงทุน เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้
บริหารพอร์ตการลงทุน และรับประกันผลตอบแทนขั้นต�่ำในแต่ละปี
กรมธรรม์แบบนี้เป็นที่มาของหลักการ “Wealth Accumulation & Life/Health protection» ที่ส่ง
เสริมการวางแผนการออมระยะยาวให้กับลูกค้า ซึ่งได้สร้างความแตกต่างออกไปจากการลงทุนทั่วไป เนื่องจากการ
ออมในระยะยาวจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียกับเงินที่ออมมาทั้งชีวิตได้
การวางแผนการออมระยะยาวจึงจ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงถึงเงินส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้จ่ายในการดูแลอุบัติเหตุและสุขภาพ
รวมถึงความสูญเสียความสามารถในการสร้างรายได้ในอนาคตอีกด้วย
นอกจากสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีแล้ว แบบประกันชีวิตจะมีผลประโยชน์เนื่องจากการเสียชีวิตอยู่
ด้วย โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อนเพื่อชดเชยความสูญเสียทางการเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ แต่ถ้าผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
จนครบก�ำหนดสัญญา คนๆ นั้นก็จะได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
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ประกันชีวติ ทีส่ ามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีได้ ต้องเป็นกรมธรรม์ทมี่ กี �ำหนดระยะเวลาคุม้ ครองตัง้ แต่ 10
ปีขึ้นไปเท่านั้น (แต่จะช�ำระเบี้ยประกันภัยน้อยกว่า 10 ปี ก็ได้)
แบบประกันชีวติ จะมีผลประโยชน์เนือ่ งจากการ
เสียชีวิตอยู่ด้วย โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อนเพื่อชดเชยความ
สูญเสียทางการเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ แต่ถ้าผู้เอา
ประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบก�ำหนดสัญญา คนๆ นั้นก็จะ
ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ส่วนเงินที่ใช้ซื้อประกันชีวิตนั้นสามารถน�ำไป
หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ ต้องเป็น   
กรมธรรม์ที่มีก�ำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้น
ไปเท่านั้น (แต่จะช�ำระเบี้ยประกันภัยน้อยกว่า 10 ปี ก็ได้)   
ดังนั้นแบบประกันภัยที่ได้รับความนิยมในตลาดบ้านเราก็
จะมี แบบประกันภัยแบบช�ำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10
ปี (Single Premium) หรือ ช�ำระเบี้ย 2 ปี คุ้มครอบ 10
ปี (2Pay10) เป็นต้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อส�ำหรับการลด
หย่อนภาษีอย่างแท้จริง ดังนั้น ถ้าใครต้องการซื้อประกัน
ชีวิตเพื่อเน้นลดหย่อนภาษีก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะมองหา
แบบประกันเหล่านี้ ซึ่งขอแนะน�ำว่าควรจะซื้อแบบประกัน

เหล่านี้ในเวลาที่ดอกเบี้ยจากพันธบัตรระยะยาว (เช่น 10
ปี) มีค่าสูง เพราะจะท�ำให้ต้นทุนของประกันชีวิตเหล่านี้
ถูก และยิง่ มัน่ ใจว่าดอกเบีย้ จากพันธบัตรระยะยาวจะมีคา่
ไม่สูงไปกว่านี้แล้ว เราก็สามารถเลือกซื้อแบบประกันชีวิต
ที่ช�ำระเบี้ยมากกว่า 2 ปีเป็นต้นไป เพื่อใช้ลดหย่อนไปอีก
หลายๆ ปี (เพราะถ้าดอกเบีย้ จากพันธบัตรระยะยาวตกลง
มาในปีหน้า ก็จะท�ำให้เบีย้ ประกันปีหน้ามีราคาแพง และซือ้
ลดหย่อนภาษีได้ไม่คุ้ม)
แบบประกันชีวติ อืน่ ๆ ทีม่ คี วามคุม้ ครองมากกว่า
10 ปี ก็สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้อยูแ่ ล้ว เช่น ช�ำระเบีย้
20 ปี คุ้มครองตลอดชีวิต หรือช�ำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครอง
20 ปี ที่มีเงินคืนแบบสะสมทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินจิ ของคนซือ้ ว่าต้องการซือ้ ประกันชีวติ เพือ่ คุม้ ครอง
ชีวติ หรือสะสมทรัพย์ โดยมองว่าการลดหย่อนภาษีนนั้ เป็น
ของแถม ซึ่งก็มีคนคิดแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

เป็นที่น่าสนใจว่าคนไทยในประเทศประมาณ 3 ใน 4 ที่ยังไม่ได้มีการท�ำประกันชีวิต และถึงแม้ได้มีการท�ำ
ประกันชีวติ แล้ว ก็อาจจะยังมีความคุม้ ครองทีไ่ ม่เพียงพอ เพราะปกติแล้วคนเราจะค�ำนวณความคุม้ ครองประมาณ 10
เท่าของรายได้ตอ่ ปี ซึง่ ก็หมายความว่าถ้าเกิดคนทีห่ าเลีย้ งครอบครัวเป็นอะไรไป คนข้างหลังจะมีเงินใช้อยูป่ ระมาณ 10
ปี เพื่อที่จะไปตั้งตัวและปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตอยู่เองได้ โดยที่ไม่มีคนๆ นั้นอยู่
ประกันชีวติ จึงเข้ามามีบทบาทในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้หลากหลายทั้งในรูปแบบ
ของการคุ้มครองการเสียชีวิตส�ำหรับคนทุกช่วงอายุ เป็น
แหล่งเงินออมอาทิ การออมเพื่อการศึกษา แหล่งเงินออม
เพื่อส�ำรองเป็นรายจ่ายต่างๆ หรือออมเพื่อวัยเกษียณ  จะ
เห็นได้ว่าการประกันชีวิตเป็นวิธีการออมภายในประเทศที่
มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง

ว่าการซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพนั้น
ไม่สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้ ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งที่คนมอง
หาเวลาต้องการซือ้ ประกันชีวติ และสัญญาเพิม่ เติมประกัน
อุบัติเหตุและสุขภาพนั้นก็มีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
สูญเสียทางการเงินของผู้เอาประกันเหมือนกัน

ทางการจึ ง สนั บ สนุ น ให้ ค นซื้ อ ประกั น ชี วิ ต
เพราะอยากให้คนสะสมทรัพย์และมีความคุ้มครองเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของตนเองและ
มอบสวัสดิการให้แก่คนข้างหลังได้ แต่เป็นที่น่าเสียดาย
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ใครกันตั้งชื่อเราว่า
แอคชัวรี (Actuary)

• William Morgan

หลายคนคงสงสัยว่าชือ่ Actuary (แอคชัวรี) มาจากไหน? ใครกันทีต่ งั้ ชือ่ ว่า Actuary (แอคชัวรี)
ทีม่ าของค�ำว่า Actuary เกิดทีป่ ระเทศอังกฤษ เมือ่ ราวสองร้อยกว่าปีกอ่ น ในช่วงนัน้ วิวฒ
ั นาการของ
ประกันชีวิตยังอยู่ในระยะเริ่มแรก การประกันชีวิตที่นิยมส่วนมากจะด�ำเนินในรูปแบบกลุ่มคนมารวมกัน
เป็นสมาคมร่วมสมทบเงินเพื่อประโยชน์ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต (คล้ายกับฌาปนกิจสงเคราะห์) หรือ
ถ้าเป็นการประกันชีวิตที่ออกโดยบริษัทประกันอัคคีภัย - เดินเรือ จะเป็นจ�ำพวกระยะเวลา 1 ปีต่ออายุ
ได้ ไม่มีแบบที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว อีกทั้งยังไม่มีการน�ำวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เท่าไร
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จุดเริม่ ต้นมาจากชายทีช่ อื่
ว่า James Dodson ซึง่ เป็นคนคิดค้น
วิธกี ารค�ำนวณเบีย้ ประกันแบบตลอด
ชีพรวมถึงวิธกี ารจัดสรรเงินส�ำรองของ
แบบประกันดังกล่าวขึน้ มา (ซึง่ เป็นหลัก
การทีใ่ ช้อยูจ่ นถึงปัจจุบนั นี)้ Dodson
ร่วมกับเพือ่ นเขาจัดตัง้ สมาคมส�ำหรับ
รับประกันชีวิตเรียกว่า Society for
Equitable Assurance on Lives
and Survivorship (ภายหลังเปลีย่ น
ชือ่ เป็น Equitable Life Assurance
Society) แต่ Dodson ได้เสียชีวติ ไป
ก่อนที่สมาคมฯ จะเป็นรูปเป็นร่าง

เหลือ Equitable Life มาตัง้ แต่สมัย
แรกๆ คือ Dr. Richard Price ความ
ส�ำคัญของ Dr. Price ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
หน้าทีส่ ำ� คัญของประวัตศิ าสตร์อาชีพ
Actuary ก็คือการที่เขาได้ชักน�ำให้
หลานชายชือ่ William Morgan มา
ร่วมงานกับ Equitable Life

William Morgan เรียน
มาทางสาขาการแพทย์ แต่มาเริ่ม
งานที่ Equitable Life ในต�ำแหน่ง
Assistant Actuary หลังจากท�ำงาน
ได้ปีเดียวก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
• Edward Mores
Actuary ด้วยอายุเพียง 25 ปีเท่านัน้
แถมด�ำรงต�ำแหน่งนีน้ านถึง 55 ปีจน
หลังจากที่ Dodson เสีย
ชีวิต คนที่รับหน้าที่มาผลักดันให้ Equitable Life เติบโต เกษียณ ถึงแม้จะรับต�ำแหน่ง Actuary แต่ Morgan ไม่
ขึ้นมาคือ Edward Mores เมื่อ Mores เข้ามาดูแล                ค่อยปลืม้ กับชือ่ ต�ำแหน่งของเขาเท่าไรเพราะรูส้ กึ ว่าเป็นชือ่
สมาคมฯ ก็เกิดความคิดแปลกๆว่า อยากตัง้ ชือ่ ต�ำแหน่งใหม่ ทีอ่ ปุ โลกน์ปลอมๆ แต่ดว้ ยความรูท้ างวิทย์คณิตผสมผสาน
เอีย่ มโดยไม่ซำ�้ ใครให้กบั ผูท้ เี่ ป็น Chief Administration กับความสามารถบริหารจัดการท�ำให้ Morgan สร้างสรรค์
Officer   ของเขา ปรากฏว่า Mores ได้ไปถูกใจกับชื่อ หลักวิชาการใหม่ๆ เกิดขึ้นแก่การประกันชีวิตตลอดระยะ
Actuary ซึง่ ในสมัยนัน้ มีการใช้ชอื่ ดังกล่าวส�ำหรับต�ำแหน่ง เวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง Actuary จนได้รับการยอมรับและ
ผู้จดบันทึกในศาลบางแห่ง คาดกันว่าที่ Mores ถูกใจคง ยกย่องจากคนทัว่ ไป และนีเ่ องทีท่ �ำให้ความหมายของงาน
เป็นที่มาของค�ำว่า Actuary ซึ่งมาจากค�ำว่า Actuarius Actuary เริม่ เปลีย่ นไปจากผูด้ แู ลงานบริหารทัว่ ไป มาเป็น
ของจักรวรรดิโรมัน หมายถึงผู้ท�ำหน้าที่จดบันทึกภารกิจ ผู้ที่ใช้ความรู้ทางวิทย์คณิตสร้างคุณค่าแก่องค์กร กล่าว
สาธารณะของสภาสูงแห่งโรมันลงในจดหมายเหตุ (Mores ได้ว่า Morgan เป็นคนที่เอาชื่อต�ำแหน่งมาบวกรวมกับ
เป็นคนทีค่ ลัง่ ไคล้ประวัตศิ าสตร์โบราณมาก) นอกจากนีเ้ ขา ลักษณะงานปัจจุบัน ท�ำให้ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดา
ยังรู้สึกอีกว่าที่มาของค�ำนี้พ้องกับลักษณะงานของ Chief แห่ง Actuary”
Administration Officer  ในสมัยนัน้ ซึง่ ดูแลการจัดเก็บ
ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลบัญชี และบันทึกรายงานการประชุม
ถึงแม้ว่า Morgan จะเป็นคนที่สร้างรากฐาน
ระหว่างผู้อ�ำนวยการสมาคมกับผู้ถือกรมธรรม์
งานของ Actuary ในปัจจุบัน แต่เราต้องยอมรับว่าผู้ที่น�ำ
ค�ำ  Actuary มาใช้เป็นคนแรกนั้นคือ Mores ถ้าเกิดวัน
จะเห็นได้วา่ ค�ำจ�ำกัดความหน้าทีก่ ารงานของชือ่
นั้น Mores ดันไปถูกใจชื่อโบราณค�ำอื่นแทน ทุกวันนี้คง
Actuary ที่ Mores ได้ตงั้ ขึน้ มานัน้ ไม่ได้เกีย่ วข้องอะไรกับ ไม่ได้ใช้ชื่อว่า Actuary....
คณิตศาสตร์เลย คนที่เคยด�ำรงต�ำแหน่ง Actuary ของ
Equitable Life สี่คนแรกก็ไม่มีใครที่มีทักษะเหมือน
อ้างอิงจาก
Actuary ยุคนี้แม้แต่คนเดียว ในกรณีที่สมาคมฯ จ�ำเป็น
“From Actuarius To Actuary”
ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ก็จะพึ่งพา
by Robert B. Mitchell
นักคณิตศาสตร์ข้างนอก หนึ่งในนักคณิตศาสตร์ที่ช่วย
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คุยกับ
แอคชัวรี

LISTEN
เคยได้ยนิ ไหมครับว่าบางทีกม็ คี นถามว่าท�ำไมคนเรา
ถึงมี 1 ปาก แต่มี 2 หู และนั่นก็เพราะคนเราอาจจะเกิดขึ้นมา
เพื่อเป็นผู้รับฟัง มากกว่าการที่จะเป็นเพียงแต่ผู้พูด เหมือนที่
คนทั่วไปเขาสอนเด็กกันว่า เราควรใส่ความพยายามในการฟัง
ให้มากกว่าการพูดเป็น 2 เท่า การเป็นผูฟ้ งั ทีด่ นี นั้ จึงเป็นเรือ่ งที่
จ�ำเป็นและส�ำคัญ ไม่ว่าจะส�ำหรับคนทั่วไป และก็คงจะรวมไป
ถึงคนทีเ่ ป็นแอคชัวรีดว้ ย ไม่เช่นนัน้ แล้ว คนเราก็จะไม่สามารถ
เติบโตและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองในภายภาคหน้าได้

เพราะว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์เราก็คือการ
ฟัง หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า LISTEN นั่นเอง และเมื่อ
ตัวอักษร 6 ตัวของค�ำว่า LISTEN มาเรียงกันใหม่แล้ว ผมก็
ตกใจนะครับที่มันสามารถเขียนได้ว่า SILENT ซะด้วย ซึ่ง
สองค�ำนี้ใช้ตัวอักษร 6 ตัวเหมือนกัน เพียงแต่ว่างต�ำแหน่งกัน
คนละทีเ่ ท่านัน้ แต่ทนี่ า่ ลึกซึง้ ไปกว่านัน้ ก็คอื ความหมายของค�ำ
สองค�ำนี้กม็ ีความสัมพันธ์ดว้ ย เพราะถ้าเราไม่เงียบ แล้วเราจะ
ไปฟังใครเขาพูดได้อย่างไร จริงไหมครับ
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เราลองมาดูความหมายของค�ำสองค�ำนี้ เท่า
ทีผ่ มเปิดมาจาก http://dictionary.cambridge.org
กันนะครับ
• LISTEN = to give attention to someone
or something in order to hear them
• SILENT = without talking or without
any sound

จากการเปิด Dictionary ข้างบนแล้ว ผม
เลยสรุปได้ว่าการฟังนั้นมันเป็นไปมากกว่าการได้ยิน
เพราะการฟังนั้นจะต้องบวกกับการใส่ใจกับสิ่งนั้นๆ
ด้วย หมายความว่า LISTEN = hear + attention
นั่นเอง
ยังไม่เพียงเท่านั้นครับ ตัวอักษรของค�ำว่า
LISTEN แต่ละตัวนั้น ถ้าลองคิดๆ ดูแล้ว เราก็ยัง
สามารถแตกออกไปเป็นสิ่งต่อไปนี้ได้

L
I
S
T
E
N

L = Leadership หมายถึง ความเป็นผู้น�ำ
I = In-dept knowledge หมายถึง การที่มีความแตกฉานในความรู้
S = Service mind หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคอยช่วยเหลือคนอื่น
T = Talent หมายถึง ความสามารถ
E = Endurance & Enthusiasm หมายถึง ความอดทน และ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
N = Negotiation หมายถึง การรู้จักพูดคุยและเจรจา

= Leadership
หมายถึง ความเป็นผู้น�ำ

การฟังท�ำให้เราได้มาซึ่งความเป็นผู้น�ำ เพราะ
ผู้น�ำที่ดี จะต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย ไม่ใช่สักแต่จะสั่งงาน
เพียงอย่างเดียว ถ้าลองหยุดพูดซักนิด และหันมาใส่ใจกับ
สิ่งที่คนรอบข้างก�ำลังจะพูดขึ้น ผมคิดว่าผู้น�ำแบบนี้เป็น
ผู้น�ำที่น่าติดตามและท�ำงานอย่างถวายใจให้ด้วยได้อย่าง
แน่นอน และวิสัยทัศน์ของความเป็นผู้น�ำนั้น ส่วนหนึ่งก็
คงมาจากการได้ฟังความเห็นจากกุนซือรอบข้าง แอคชัวรี
ที่ว่ากันว่าเป็นกุนซือ จริงๆ แล้วก็ต้องมีกุนซือระดับย่อย
ขึน้ มาเพือ่ เสริมทัพและย่อยข้อมูลข่าวสารเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจไว้ด้วยเหมือนกัน
ผู้น�ำที่ไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่น
ก็คงจะไม่ใช่ผู้น�ำที่แท้จริง

= In-dept knowledge
หมายถึง การที่มีความแตกฉานในความรู้

ผมเชือ่ ว่าความรูจ้ ะเกิดขึน้ มาอัตโนมัตเิ องเมือ่ เรา
สามารถแยกแยะสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ออกได้ ยกตัวอย่างเช่น เมือ่
ก่อนเราไม่รวู้ า่ อะไรคือ สีครีม และอะไรคือสีเหลือง แต่พอ
เมือ่ ใดทีไ่ ด้ศกึ ษาอย่างเข้าใจ จนสามารถแยกแยะและบอก
ได้ว่าสีไหนคือสีครีม สีไหนคือสีเหลืองออกได้ เมื่อนั้นผม
จึงจะถือว่าความรู้นั้นได้เกิดขึ้นตรงจุดนั้น
ในตัวความรู้ที่มีนั้นก็อาจจะได้มาจากการอ่าน
หรือการฟัง และแน่นอนครับว่า ยิ่งรับฟังก็ยิ่งแตกฉาน
ในความรู้ เพราะจะได้มีการสื่อสารกันทั้งสองทางไปใน
ตัวระหว่างผู้ฟังกับผู้พูด แต่ผมก็ไม่เกี่ยงนะครับที่จะมี
คนบอกว่ายิ่งอ่านก็ยิ่งมีความรู้ แต่ถ้าเป็นไปได้เราเอาสิ่ง

ที่อ่านมาถกเถียงอภิปรายกันเพื่อให้ความรู้ที่ได้มานั้นมี
ความแตกฉานและตกผลึกกันมากขึ้น และก็อย่าลืมนะ
ครับว่า ถ้าเราพยายามฟังให้มากกว่าพูดแล้ว ความรู้นั้นก็
จะไม่หนีหายไปไหนไกลหรอกครับ
ยิ่งรับฟังก็ยิ่งแตกฉานในความรู้

= Service mind
หมายถึง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคอย
ช่วยเหลือคนอื่น

เทคนิคของการที่จะเริ่มต้นเป็นผู้รับฟังที่ดีนั้น
เราควรจะท�ำจิตใจให้เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ไว้ซะก่อน ถ้ามีใจอยาก
ช่วยเหลือคนอื่น หรือ มี service mind ที่ดีอยู่แล้ว การ
จะเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นก็คงไม่ยาก

เพียงแค่เราฟังอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ ก็หมายถึงการที่
เราได้แสดงความมีน�้ำใจ เข้าอกเข้าใจให้แก่ผู้พูดแล้ว และ
สิ่งนั้นจะส่งเสริมให้เราเป็นผู้ฟังที่ดียิ่งๆ ขึ้น
ผู้รับฟังที่ดีนั้น เราควรจะท�ำจิตใจ
ให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไว้ซะก่อน

= Talent
หมายถึง ความสามารถ

ถ้าเราฟังบ่อยๆ และสามารถน�ำสิ่งที่ได้ฟังเหล่า
นั้นไปลงมือปฏิบัติจริง และหมั่นฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะ
ท�ำให้เกิดความสามารถที่เรียกว่า Talent ขึ้น ส�ำหรับค�ำๆ
นีแ้ ล้ว เมือ่ ได้มโี อกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเขา
บ่อยๆ เราก็จะรู้เองว่า Talent นั้นจริงๆ แล้วไม่ได้แปลว่า
พรสวรรค์หรอก แต่ Talent ในภาษาอังกฤษนั้นส่วนใหญ่
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เค้าก็ยงั หมายถึงการสร้างความสามารถขึน้ มาให้มไี ว้ให้อยูก่ บั
ตัวกันมากกว่า

การฟังจะต้องอาศัยความอดทนและความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

ส่วนค�ำว่าพรสวรรค์จริงๆ ในภาษาอังกฤษนัน้ เรา
จะเรียกว่า Gift กันมากกว่า หมายถึงความสามารถทีเ่ หมือน
กับว่าพระเจ้าได้ประทานไว้ให้เป็นของขวัญมาตั้งแต่เกิด

= Negotiation
หมายถึง การรู้จักพูดคุยและเจรจา

ฟังบ่อยๆ และลงมือปฏิบัติจริง
ก็จะท�ำให้เกิดความสามารถขึ้น

= Endurance & Enthusiasm
หมายถึง ความอดทน และ กระตือรือร้นที่จะ
เรียนรู้

การจะฟังสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ให้ดนี นั้ นอกจากทีจ่ ะต้อง
อาศัยความความอดทน (Endurance) แล้ว เรายังจะต้อง
มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ (Enthusiasm) ในสิ่งที่
เราก�ำลังจะตั้งใจฟังเอาไว้ให้ดีด้วย ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรา   
ขาดสองสิง่ นีแ้ ล้วเราจะกลายเป็นผูฟ้ งั ทีฟ่ งั คนอืน่ พูดได้รเู้ รือ่ ง
หรือไม่
การมีความอดทนและกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนรูน้ นั้
ยังเป็นรากฐานของการก่อเกิดความรู้ ความสามารถ อย่าง
คาดไม่ถึงได้อีกด้วย
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ตัวอักษรตัวสุดท้ายของค�ำว่า LISTEN นีก้ ค็ อื
Negotiation นัน่ เอง เพราะหลักการพืน้ ฐานของการพูด
คุยเจรจานัน้ จะต้องอาศัยการฟังทีด่ เี ท่านัน้ เป็นจุดเริม่ ต้น
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราเป็นผูฟ้ งั ทีด่ ี ก็จะท�ำให้การเจราจาได้ผล
และมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อ
เมื่อใดก็ตามที่เราเป็นผู้ฟังที่ดี
ก็จะท�ำให้การเจราจาได้ผล
สุดท้ายนี้ ผมอยากจะฝากไว้วา่ ถ้าสังคมมีคน
ทีจ่ ะเอาแต่พดู แต่ไม่ยอมรับฟังกันและกันเลย สังคมนัน้
ก็คงเป็นสังคมทีเ่ ต็มไปด้วยคนเห็นแก่ตวั ไม่มนี ำ�้ ใจ และ
ไม่คดิ ทีจ่ ะช่วยเหลือกัน เรามาพยายามฟังให้มากกว่าพูด
กันเถอะครับ อย่าลืมนะครับ ถ้าจะฟัง ก็ควรจะฟังอย่าง
ตัง้ ใจและเข้าอกเข้าใจในสิง่ ทีผ่ พู้ ดู เขาก�ำลังจะพูด รับรอง
ว่าสังคมคงมีแต่รอยยิ้มให้กันและกันอย่างแน่นอนครับ

