




ฉบับที่ 50/2561

	 “ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย”	ก็มีอะไรใหม่ๆ	
ทีส่มาคมนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	ไดท้�า
อยูเ่สมอครับ	โดยผู้อ่านทกุท่านสามารถติดตามข่าวสารและ
ผลงานของสมาคมฯ	ผ่านในคอลัมน์นี้ได้ครับ
	 คร้ังนี้ทางผมได้ไปรวบรวมสถิติที่ผ่านมาที่เกี่ยว
กบัผูส้งูอายขุองไทย	โดยในอนาคตจะไม่ใช่ทุกคนทีจ่ะสามารถ
เข้าถึงโรงพยาบาลได้	เพราะว่าค่ารักษาพยาบาลจะแพงกว่า
นี้อีกมาก	ทางที่ดีที่สุดคือ	วางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณ
ตั้งแต่วันนี้	 และก็คอยรักษาสุขภาพตัวเองให้ดี	 อย่าให้เจ็บ
ไข้ได้ป่วย	จึงจะดทีีส่ดุ	ค�าท�านายนีจ้ะเป็นจริงหรือไม่	ติดตาม
ได้จาก	 “สถิติ 10 ประการ ที่ควรรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ

ไทย”

	 เรื่องเบาๆ	 ที่ทุกคนถามถึงว่าเมื่อไรจะเอาตอนที่	
2	มาลงสกัท	ีกบั	“บนัทึกลบัเม่ือคร้ังไปท�างานท่ีฮ่องกง ตอน

ที่ 2” โดยหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมากว่า	10	ปีแล้ว	ผมได้
เคยตอบค�าถามจากผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่ง	ลองมาเปิด
บันทึกลับนี้ไปด้วยกันครับ
	 จากนั้น	ก็เอาเรื่องใกล้ตัว	ที่บางคนก�าลังมองหา
แบบประกันชีวิตที่ถูกใจไว้ให้กับตัวเองหรือแนะน�าให้กับ

เพื่อนรอบข้าง	 โดยเร่ืองนี้จะมีค�าตอบในการเลือกซ้ือประกัน
ชีวิต	กับ	“วิธีเลือกซื้อประกันชีวิตแบบส่วนผสมของกาแฟ”

	 สุดท้าย	เร่ืองท่ีก�าลงัมาแรงคอื	“ธรุกจิประกนัภยักบั

ฟินเทค”	 หรือบางคนอาจจะเรียกว่า	 InsurTech	 ก็ได้	 ซ่ึงก็
ติดตามอ่านกันได้เลยครับ
	 วารสารฉบับนี้	มีไว้เพื่อให้	 “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย”	และ	“บุคคลทั่วไป”	ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม	 ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	www.soat.
or.th

พิเชฐ เจยีรมณทีวีสนิ (ทอมมี)่

บรรณาธกิาร
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 ส�าหรับวารสารสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ ก็ได้เดินทางมาถึงไตรมาสท่ี 4 ประจ�าปี 
2561 ทางสมาคมนกัคณติศาตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พีน้่องชาวแอคชวัร ีเข้าไปกดตดิตาม 
YouTube Channel ที่ “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of 
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 1. คณุพเิชฐ	เจียรมณทีวสีนิ	นายกสมาคมฯ	ร่วมอดัรายการเพือ่ประชาสมัพนัธ์อาชพีนกัคณติศาสตร์ประกนัภยั	
ของทางททบ.5	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	สิงหาคม	2561	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5

 2. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย	และพิธีมอบ
รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร	ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	7	กันยายน	2561	ณ	ห้องบอลรูม	ศูนย์การประชุมแห่งชาติ				
สิริกิติ์

 3. คุณนิติพงษ์	 ปรัชญานิมิต	 อุปนายกสมาคมฯ	 เป็นตัวแทนสมาคมฯ	 เข้าร่วมประชุม	AAC	Executive	
Boarding	Meeting	เมื่อวันอาทิตย์ที่	16	กันยายน	2561	ณ	Kerry	Hotel	ประเทศฮ่องกง

 4. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	พร้อมทั้งผู้อ�านวยการสมาคมฯ	เข้า
ร่วมงานพบปะสังสรรค์ของสภาธุรกิจประกันภัยไทย	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2561	ณ	สมาคมประกันชีวิตไทย	ซึ่งมีคณะ
กรรมการบริหารของทั้ง	5	สมาคมฯ	เข้าร่วม	ดังนี้
 •	 สมาคมประกันชีวิตไทย
 •	 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 •	 สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน			
 •	 สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
 •	 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 5. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคุณอิฎฐ์	อภิรักษ์ติวงศ์	เหรัญญิกสมาคมฯ	ร่วมพิจารณาให้
ความเห็นเกีย่วกบัการปรับปรุงหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีสาขาวิทยาการประกนัภยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ตามค�าร้อง
ขอจากมหาวิทยาลัยฯ	

 6. สมาคมฯ	 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	ครั้งที่	 4/2561	 เมื่อวันที่	 8	ตุลาคม	2561	ณ	ห้อง
ประชุม	8/1	ชั้น	8	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)
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 7. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	เข้าร่วมงานครบรอบ	30	ปี	สถาบันประกันภัยไทย	เมื่อวันศุกร์
ที่	19	ตุลาคม	2561	ณ	ห้อง	Ayara	Hall&	Bar,	Jim	Thompson	House	&	Museum	ถนนพระราม	1	กรุงเทพฯ
 

 8. สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่ง
ประเทศไทย	 จัดการเสวนาและพบปะสังสรรค์ส�าหรับ
สมาชกิระดบั	Fellow	และผู้บริหารงานด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยในประเทศไทย	 ในงาน	 	 “Exclusive	
Gathering	for	Executive	Actuaries	2018”	เมื่อวัน
ศุกร์ท่ี	 26	 ตุลาคม	 2561	 ณ	 ร้านอาหาร	 Sortrel’s	
Cottage	โดยได้รับเกยีรติจากคณุธนติา	อนสุนธ์ิอดสิยั	
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ผูอ้�านวยการฝ่ายมาตรฐานเงินกองทนุ		ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั	มาบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ	“Role,	Impact,	and	Supervision	of	Actuaries	in	2019	โดยได้รับการตอบรับจากผู้บริหารระดับสูง
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งจากบริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันวินาศภัย	และบริษัทที่ปรึกษาอย่างอบอุ่น

 9. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	คุณธนวงศ์	 บุญยศิริวงศ์	 กรรมการสมาคมฯ	และคุณนิธิพร	
ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	เป็นผู้แทนสมาคมฯ	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายมาตรฐานการ
ท�างานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันจันทร์ที่	29	ตุลาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	201	ชั้น	2	อาคาร
ส�านักงานคปภ.

 10. คุณนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	ได้พบกับ	Ms.	Emma	Gilpin,	Head	of	Regulatory	
Policy,	IFoA	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	2	พฤศจิกายน	2561	และได้รับฟังและซักถามเกีย่วกบัการให้บริการ	The	Quality	Assurance	
Scheme	(QAS)	ซึ่งเป็นการเข้าไปรับรองคุณภาพ	(Accreditation)	งานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของบริษัทสมาชิก
ของ	IFoA	หากบริษัทใดสนใจสามารถอ่านข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี	https://www.actuaries.org.uk/upholding-standards/
quality-assurance-scheme-qas	
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•

•
•
•

 ก้าวต่อไปของสมาคมฯ

	 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ	ก�าหนดจัดงานสัมมนา	Life	&	Non-life	Insurance	Forum	2018	ใน
วันศุกร์ที่	14	ธันวาคมนี้	ภายใต้หัวข้อหลัก	“Risk	Agility	 in	Digital	Transformation	World:	Approaches	for	
De-risking”	ณ	โรงแรมแมนดาริน	สามย่าน	ซึ่งทางสมาคมฯ	ได้เชิญวิทยากรทั้งในและนอกประเทศมาบรรยายเพื่อให้
ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้	โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยใน
โลกยุคดิจิตอล	อาทิ	

Managing	Cyber	Risks	in	Digital	Transformation	and	Disruption	Era:	FinTech	&	InsurTech	
Perspective
Analytics	for	Health	Claims	Management
IFRS	17	Journey	and	Implementation	for	Life	and	Non-life	insurers	พร้อมกรณีศึกษา
Catastrophe	Risk	(CAT	Model)

	 ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา	 สามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้	 โดยมีอัตราค่าลง
ทะเบียนพิเศษส�าหรับผู้ที่ลงทะเบียนและช�าระเงินภายใน	 23	พฤศจิกายน	 2561	สามารถดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.soat.or.th		หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิ้งค์	https://goo.gl/
forms/lBndI5QcKM4y6PN03	หรือสแกน	QR	Code	ด้านข้างนี้	

สามารถเข้าไปกดติดตาม 
YouTube Channel ได้ท่ี 
“SOAT Thailand” 

และกดไลค์แฟนเพจ “The 
Society of Actuaries 
of Thailand” เพือ่ติดตาม
ข่าวสารต่างๆ 
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โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM 
-นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

สถานการณ์
จ�านวนผู้สูงอายุ

	 เมื่อคร้ังแต่อดีตกาลของประเทศไทยที่มีการ
สนบัสนนุให้คนไทยมลีกูกนัมากๆ	เข้าไว้	จากสถติิตามตาราง
ข้างล่างจะเห็นว่า	ในปี	พ.ศ.	2490	(เมื่อ	70	กว่าปีที่แล้ว)	ยัง
มีคนไทยเกิดปีละแค่	 4	แสนคน	แต่หลังจากมีการรณรงค์
อย่างหนัก	 (จนประสบความส�าเร็จเกินคาด)	 ท�าให้ปี	 พ.ศ.	
2506	มีคนไทยเกิดในปีนั้นถึง	1	ล้านคนเป็นปีแรก	และก็
เกิดปีละ	1	ล้านคนเรื่อยๆ	อย่างนี้มาจนถึงปี	พ.ศ.	2526	

สถิติ        ประการ
ที่ควรรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุไทย
10

	 รวมแล้ว	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2506	ถึง	พ.ศ.	2526	
มีคนไทย	เกิดสะสมมากกว่า	20	ล้านคนช่วงนั้น	เราเรียก
คนยคุเหล่านัน้ว่า	เป็นคนยคุ	Baby	Boomer	และปัจจุบัน
นี	้คนไทยรุ่น		Baby	Boomer	จะมอีายอุยูใ่นช่วง	35	-	55	
ปีกัน	เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเกินวัยกลางคนทั้งนั้น

	 เราอาจเรียกประชากรรุ่นนี้ว่า	 รุ่น	 “เกิดล้าน”	
(ไม่ใช่เกดิมาหวัล้าน	แต่เพราะจ�านวนคนทีเ่กดิในปีนัน้เกนิ	
1	ล้านคนต่อเนื่องมาตลอด	20	ปี)	

ประชากรรุ่นเกิดล้าน พ.ศ.2506-2526

Source:	ปราโมทย์	ประสาทกุล	และ	ปัทมา	ว่าพัฒนวงศ์	“สถานการณ์ประชากรของประเทศไทย	พ.ศ.	2548”

จ�านวนเกิด

ปี
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สัดส่วนของผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปี
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	 ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่ม
ขึน้อย่างรวดเร็วเป็นอนัดบั	3	ของโลก	(Bloomberg	2558)	
และมีประชากรสูงวัยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์	เป็นอันดับ	2	(รอง
จากสิงคโปร์)	ใน		ASEAN	(UN	2010)	และอีกไม่ถึง	15	
ปีข้างหน้า	ไทยจะแซงสิงคโปร์

	 โดยจะเห็นว่าจ�านวนผู้สูงอายุในปี	 พ.ศ.	 2559	
นั้นได้เกิน	10	ล้านคนไปแล้ว	(ประมาณ	15%)	อยู่	และอีก	
12	ปีข้างหน้า	คนไทย	1	 ใน	 4	จะเป็นคนสูงอายุที่มีอายุ
มากกว่า	60	ปี	และจะเป็น	1/3	ในอีก	20	-25	ปีข้างหน้า		
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	 จากการประมาณการของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 จะเห็นว่าในอีก	 12	
ปีข้างหน้า	จะมปีระชากรถงึกว่า	17.6	ล้านคนเป็นผู้สงูอาย	ุซ่ึงหมายความว่า	ในเวลานัน้ประชากรไทย	100	คน	จะมมีากกว่า	
25	คนเป็นผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า	60	ปีขึ้นไป

แหล่งข้อมูล	:	ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	และ	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ.2559

8	ปีข้างหน้า

12	ปีข้างหน้า

20	-	25	ปีข้างหน้า

จ�านวนประชากรที่อายุมากกว่า 60 ปี

ร้อยละ	15

1	ใน	5	(ร้อยละ	20)

1	ใน	4	(ร้อยละ	25)

1	ใน	3	(ร้อยละ	33)

ระดับของภาวะสังคมสูงอายุ

ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	(Aging	society)

สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์	 (Complete	
aged	society

สังคมสูงอายุระดับสุดยอด	(Super	aged	
society)

เด็กเกิดน้อยลง 
คนตายน้อยลง 

	 จาก	Trading	Economics,	CIA	World	Factbook	อัตราการเพิ่มประชากรลดลงจาก	3%	ต่อปี	มาสู่	1%	ต่อ
ปี	ในขณะที่อัตราการตายของประชากรไทยได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ	0.5%	ต่อปี	เท่านั้น		โดยค่าเฉลี่ยอายุ	(อายุค่าเฉลี่ย)	
ของประชากรทั่วโลกนั้นก็สูงขึ้น	
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โรคสุดฮิต
ในผู้สูงอายุ

ผู้หญิง
อายุยืนกว่าผู้ชาย

	 ตามสถติิแล้ว	ผูห้ญงิ
จะมีอายุยืนกว่าผู้ชายประมาณ	
5	-	8	ปี	และเมื่อมาวิเคราะห์เชิง
คณติศาสตร์ประกนัภยัแล้ว	กไ็ด้
ผลลัพธ์ท่ีสอดคล้องกัน	 ยก
ตัวอย่างเช่น	

ผู้ชายไทยในสมัยวัยรุ่นหรือหนุ่มๆ	อยู่จะเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนั้นมีมากกว่า
ผูห้ญงิมาก	โดยอาจจะเป็นเพราะผูช้ายในวยัหนุม่จะมฮีอร์โมนท่ีก�าลงัพลุง่พล่าน	
ส่งผลต่ออารมณ์และพฤติกรรมท่ีท�าอะไรโดยไม่คดิหน้าคดิหลงั	โดยในช่วงอายุ	
15	-	25	ปี	นั้นจะมีโอกาสเสียชีวิตได้มากกว่าผู้หญิงถึง	4	-	5	เท่า

ในสมยัก่อนนัน้	การต้ังครรภ์ทารกแต่ละคนจะมคีวามเสีย่งต่อการเสยีชวีติอย่าง
มาก	 แต่ปัจจุบันผู้หญิงเสียชีวิตจากการต้ังครรภ์และคลอดลูกน้อยลงมาก	 จึง
เห็นได้ว่าอายุเฉลี่ยของผู้หญิงจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

1.

2.

 จากข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2554	ได้ระบุว่า	
 ทุกๆ	4	นาที	จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็ง	อยู่	1	คน...
	 ทุกๆ	6	นาที	จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ	อยู่	1	คน...

และทุกๆ	6	นาที	จะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดในสมองแตก	อยู่	1	คน...
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โรคที่
ต้องเสียสละ

	 จ�านวนครึ่งหนึ่งของคนสูงอายุจัดอยู่ว่าเป็นโรคร้ายแรง	(NSO	2554)	-	โรคที่คนสูงอายุเป็นกันคือ	มะเร็ง	(200	
คน	ในแสนคน)	หัวใจ/เส้นเลือดในสมอง	(180	ในแสนคน)	นอกนั้นเป็น	เบาหวาน/ไต/ปอด	(อีกประมาณ	150	ในแสนคน)

	 ส่วนโรคร้ายแรงที่ปกติบริษัทประกันภัยจ่าย	คือ	มะเร็ง	60%	-70%		หัวใจ/เส้นเลือดในสมอง	10-20	%	นอก
นั้นเป็นโรคร้ายแรงอื่นๆ	

	 อัตราการเกิดอัลไซเมอร์ส่วนใหญ่อยู่ที่	อายุ	70	
-	 80	 โดยมีอัตราการเกิดอยู่ที่	 3%-5%	 และคนที่มีอายุ
มากกว่า	90	ปี	จะมีโอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ถึง	30%	โดย
โอกาสการเกิดอัลไซเมอร์ของผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายถึง	
2	เท่า

	 อลัไซเมอร์เป็นโรคท่ีไม่ถอืว่าเป็นโรคร้ายแรง	แต่
คนไม่อยากเป็นมากที่สุด	 เป็นโรคที่น่ากลัว	 เพราะบาง
ครอบครัวท่ีพ่อแม่ไม่สามารถช่วยตัวเองหรือจ�าอะไรไม่ได	้
ท�าให้ลกูต้องเลอืกการลาออกเพือ่ออกมาอยูด่แูลพ่อแม่	ซ่ึง
ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีควรให้การสนับสนุนในฐานะการเป็นลูก
กตัญญู	 และเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรท�า	 แต่ในมุมกลับกัน
นั้นความกตัญญูก็มาพร้อมกับความเสียสละโอกาสในการ
ท�างาน	ซ่ึงประสบการณ์และความรู้ท่ีสะสมมาจากคนๆ	นัน้	

มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจกับประเทศชาติอย่างมากมายเช่นกัน	
ดงันัน้	เราจึงถอืว่าโรคอลัไซเมอร์เป็นภยัคกุคามทางเศรษฐกจิ
ในอนาคตของไทยด้วย

	 สถานการณ์ในอนาคตอนัใกล้นี	้เราอาจเหน็ภาพ	
ลูกๆ	วัย	50-60	ปี	ดูแลพ่อแม่อายุ	70-90	ปี	ซึ่งลูกๆ	นั้น
ก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกัน	 ไม่แน่ว่าเราอาจจะเห็นภาพท่ี
ลกูเป็นอลัไซเมอร์ก่อนพ่อแม่	ได้ด้วยซ�า้	เพราะ	ประเทศไทย
ก�าลังจะกลายเป็นสังคมของคนสูงอายุรุ่นลูก	 ดูแลคนสูง
อายุรุ่นพ่อ	(เพราะกลายเป็นคนสูงอายุ	ทั้ง	2	เจเนอเรชั่น)	

	 ในประเทศไทยขณะนี้	 ถ้าคิดเป็นผู้สูงอายุที่อยู่
ตัวคนเดียวนั้น	ก็เป็น	 15%	ส่วนผู้สูงอายุที่อยู่ล�าพังกับคู่
สมรส	(สองคน	ตายาย)	ก็คิดเป็นประมาณ	25%
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ค่ารักษาพยาบาล
ที่เพิ่มสูงขึ้น

	 ทราบหรือไม่ว่า	ค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึน้เป็น	
2	เท่า	ในทุกๆ	8	-	10	ปี	ซึ่งแปลว่า	ถ้าเราอายุ	40	ปีในวัน
นี้	อีก	20	ปีข้างหน้า	ค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้น	 เป็น	4	
เท่า	(เพราะ	ผ่านไป	8-10	ปี	เป็นจ�านวน	2	รอบ)	ถ้าบิลค่า
รักษาพยาบาลวันนี้	ราคา	1	หมื่นบาท	คนอายุ	40	ปี	ใน
วันนี้	 ควรต้องเตรียมค่าบิลรักษาพยาบาลเป็นจ�านวนเงิน

	 บิลในวันนี้	 	 	 	 บิลตอนอายุ	80	ปี
	 40	ปี	 50	ปี	 60	ปี	 70	ปี	 80	ปี
	 10,000	บาท	 20,000	บาท	 40,000	บาท	 80,000	บาท	 160,000	บาท

	 เราเรียกค่ารักษาพยาบาลท่ีแพงข้ึนในแต่ละปีว่า	Medical	
inflation	
	 โดยจากสถิติแล้ว	Medical	inflation	ในปี	2015	ของ
ไทยอยู่ที่	8%		
	 ของ	เอเชียอยู่ที่	10%	
	 ของตะวันออกกลางอยู่ที่	12%
	 ส่วนของทั่วโลกเฉลี่ยกันอยู่ที่	9%

	 ซึ่งสถิติเหล่านี้	 ตีความทางคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ว่า	
“ค่ารักษาพยาบาลจะแพงขึ้นเป็นทุกๆ	2	เท่า	ในรอบระยะเวลาทุกๆ	
8	-	10	ปี”

ถึง	4	หมื่นบาท	ถึงจะจ่ายค่ารักษาเหมือนกับบิลค่ารักษา
พยาบาล	1	หมื่นบาทในวันนี้	

	 แต่ถ้าคนอายุ	 40	 ปี	 ต้องการเตรียมค่ารักษา
พยาบาลตอนอายุ	 80	 ปี	 แปลว่า	 จะต้องเตรียมเงินถึง	
160,000	บาท	เพื่อเทียบเท่ากับบิลราคา	1	หมื่นในวันนี้	

	 จากข้อมูลปี	2014	ได้ระบุว่า	Health	
care	spending	ทั่วโลก	จะอยู่ที่ประมาณ	10%	
ของ	 GDP	 ซ่ึงในอเมริกานั้นจะอยู่ที่	 17%	 ของ	
GDP	(นับว่าสูงมากๆ)	ขณะที่	อาเชียนนั้นจะอยู่ที่	
4.5%	ของ	GDP

	 ส่วนส�าหรับประเทศไทย	คอื	6.5%	ของ	
GDP	 ในประเทศ	หมายความว่า	ถ้า	GDP	ของ
ประเทศไทยอยู่ที่	450	พันล้านเหรียญสหรัฐ	นั้น	
ค่ารักษาพยาบาลในปีนั้นจะอยู่ราวๆ	 30	พันล้าน
เหรียญสหรัฐไปแล้ว
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ผู้สูงอายุกับการ
รักษาพยาบาล

Long Term
Care

	 ผู้สูงอายุเฉลี่ยมีค่าใช้จ่ายรักษา
พยาบาลต่อการเข้าโรงพยาบาลหนึง่คร้ัง	อยู่
ที่	3	หมื่นกว่าบาท	และจะสูงกว่าคนไม่สูง
อายอุยูป่ระมาณหมืน่กว่าบาท	(โดยกองทนุ
สหประชาชาติเพื่อประชากร	(UNFPA)	ได้
รายงานว่า	ในปี	2009	(ล่าสุด)	ว่าค่าใช้จ่าย
ในการเข้าโรงพยาบาลหนึง่คร้ัง	ของผูสู้งอาย	ุ
ไทยเท่ากับ	17,500	บาท	(ในปี	2009))

	 ส่วนในจ�านวน	1	ล้านบาท	ในการรักษาพยาบาล	550,000	บาท	
มาจากผู้หญิง	และ	450,000	บาท	มาจากผู้ชาย

	 อกีท้ัง	ในปัจจบัุนนี	้เกอืบ	25%	ของผู้สงูอายไุม่มกีารออม	(NSO	
2557)	โดยจากสถติใิน	ปี	2557	อตัราเพิม่ขึน้ของค่ารักษาพยาบาลได้กลาย
เป็น	2	เท่าของอัตราเงินเฟ้อ	(ส่วนหนึ่งมาจากผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น	เพราะ
การรักษาพยาบาล	ไม่สามารถเอาเคร่ืองจักรเข้ามาใช้ได้ท้ังหมด	เป็น	Manual	
ซะเยอะ)	

	 ร้อยละ	60	ของผูส้งูอายไุด้รับการดแูลจากบตุรหลาน	หากแต่บุตรหลานไม่สามารถให้การดแูลได้ตลอดเวลา	จึง
ต้องมี	Long	Term	Care	(LTC)	(The	2011	Survey	of	the	Older	Population	in	Thailand	by	NSO)
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	 ร้อยละ	50	LTC	facility	อยู่	ต่างจังหวัด	และ
บคุลากรมเีพยีง	0.7	คนต่อผูส้งูอาย	ุ100	คน	(International	
Labour	Organization	2015)

	 อนึ่ง	ประกันแบบ	Long	Term	Care	จะมี	อัล
ไซเมอร์	รวมอยูด้่วยหรือไม่	(ส่วนใหญ่	หรือ	เป็นกรณีพิเศษ)	

	 Long	term	care	ปกติ	จะเล่นเกี่ยวกับนิยาม	
5	ข้อ	ของ	Active	Daily	Living	(ADL)	เช่น	ความสามารถ
ในการกินข้าวเอง	อาบน�้าเอง	แต่งตัวเอง	ถ่ายเอง	และเดิน
ไปมาในบ้านเองได้	เช่น	แบบประกนัอาจจะระบุว่า	ถ้าท�าไม่
ได้	2	จาก	ใน	5	อย่างนี้	แบบประกันถึงจะเริ่มท�างานหรือ
เริ่มส่งคนมาดูแล

ความจ�าเป็นของ Long 
Term Care ในอนาคต

	 ส�าหรบัประเทศไทย	ในอนาคตจะม	ี
“ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวในชุมชน	 (Long	
Term	Care	Community	Center	:	LTCC	
Center	โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนจังหวัดละ	1	
ศูนย์	(ปี	2560	ก็น่าจะเริ่มมี)

	 จากสถติทิีท่างผมรวบรวมมาได้	กค็งจะท�าให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพของการเตรียมตัวเกษียณอายุบ้างไม่
มากกน้็อย	ซ่ึงผมเคยได้ยนิผูใ้หญ่ท่านหนึง่กล่าวไว้ว่า	ใน
โลกอนาคตอีก	10	-	20	ปี	ข้างหน้า	ถึงแม้ว่าโรงพยาบาล
จะผลิตแพทย์หรือเตียงคนไข้ได้มากขึ้น	2	-	3	เท่า	จาก
ที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ตาม	 แต่ก็ยังมีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของคนสงูอายใุนอนาคตอยูด่	ีและในอนาคตจะ
ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะสามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้	 เพราะว่า

ค่ารักษาพยาบาลจะแพงกว่านี้อีกมาก	 ทางที่ดีที่สุดคือ	
วางแผนการเงินเพื่อยามเกษียณตั้งแต่วันนี้	 และก็คอย
รักษาสุขภาพตัวเองให้ดี	 อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วย	 จึงจะดี
ที่สุด

	 ค�าท�านายนีจ้ะเป็นจริงหรือไม่	กอ็าจจะประเมนิ
ได้จากสถติ	ิ10	ข้อทีก่ล่าวมา	ซ่ึงกค็งจะท�าให้เราเหน็ภาพ
การเกษียณในอนาคตข้างหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ส�าหรับประเทศไทย ในอนาคตจะมี ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะยาวใน
ชุมชน (Long Term Care Community Center : LTCC 
Center โดยมีส่วนร่วมจากชุมชนจังหวัดละ 1 ศูนย์

	 High	skill	nurse	ยังมีไม่พอ	โดยส่วนใหญ่ปัจจุบันจะใช้
การจ้างแรงงานต่างด้าวมาดูแลหรือไม่ก็ลาออกมาดูแลเอง

	 ปัจจุบันเป็น	5	:	1	(คนท�างาน	:	คนสูงอายุ)	แต่ในอีก	15	ปี
ข้างหน้า	จะเป็น	2	:	1	(คนท�างาน	:	คนสูงอายุ)
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บันทึกลับเมื่อครั้ง
ไปท�างานที่ฮ่องกง ตอนที่ 2

ความเดิมจากตอนท่ีแล้ว - หลายคนอาจจะพอทราบว่าผมเคยได้ไปท�างานอยู่ในต่างประเทศ
อยู่นานหลายปีพอสมควร ซึ่งการท�างานในต่างแดนท่ีผมเลือกไปตอนนั้นก็คือ “ฮ่องกง” 
เพราะถือว่าเป็นความท้าทายส่วนตัวในชีวิตอย่างหนึ่ง ท้ังในตอนนั้นภาษาจีนก็ไม่ได้ ภาษา
อังกฤษก็ยิ่งไม่ดี แต่ก็อยากไปลองหาประสบการณ์ ก็ถือเป็นการตัดสินใจคร้ังใหญ่ 
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	 และหลงัจากทีร่ะยะเวลาผ่านมากว่า	
10	ปีแล้ว	ผมก็ได้ลองมองย้อนอดีตของ

ตัวเองพร้อมๆ	 ไปกับการตอบค�าถามที่มีจาก
ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพท่านหนึ่ง	 เลยขอคัดลอกออก

มาจาก	 “บันทึกลับ”	 ที่ผมมีฉบับนี้	 เพื่อแบ่งปัน
ประสบการณ์กันครับ

 • แอคชัวรีหรือคณิตศาสตร์ประกันภัยเค้า
เรียนอะไรกัน ในไทยสอนกันระดับไหน ถ้าเทียบกับต่าง
ประเทศ ท่ีไหนนยิมเปิดสอน เส้นทางการเติบโตและตลาด
ที่รองรับมีแค่ไหน

	 อนันีค้งจะยาวครับ	เพราะอาจเป็นค�าทีย่งัไม่คุน้
เคยกันในเมืองไทย	เพราะจริงๆ	แล้วมีคนไทยเป็นจ�านวน
น้อยที่สอบเป็นแอคชัวรีระดับเฟลโล	(ที่เป็นคุณวุฒิระดับ

สงูสดุ	เหมอืนใบประกอบโรคศลิป์ของวชิาชพีนี)้	อย่างเมือ่
ในปี	2005	นั้น	ก็ยังมี	เฟลโล	เพียงแค่	4	คนเท่านั้น	สมัย
นั้นต้องสอบกันเป็นสิบปี	 จึงท�าให้ผมโชคดีได้มีโอกาสหา
งานในประเทศต่างๆ	ได้ไม่ยากนกั	เพราะเฟลโลทีไ่ด้มานัน้
เป็นมาตรฐานสากลของโลก	คอืทุกคนสอบอยูภ่ายใต้ข้อสอบ
เดียวกัน	ไม่ว่าจะจบอะไรก็ต้องมาสอบแบบเดียวกัน	และ
ถ้าสอบข้อสอบชุดที่ว่านั้นไม่ผ่านก็ไม่มีสิทธ์ิได้เป็นเฟลโล	
ทัง้นี	้ถ้าได้เป็นเฟลโลกจ็ะได้รบัการยอมรับจากนานาประเทศ	
ซ่ึงในส่วนตัวของผม	 เมื่อถึงจุดสูงสุดของสายอาชีพแล้ว	
ผมจึงเร่ิมหนัมาเตมิความฝันโดยการสมคัรเรียนหลกัสตูร
ปริญญาโทพาร์ทไทม์สาขาวิศวกรรมการเงินทีฮ่่องกงนีค่รับ

	 ถ้าจะพดูถงึว่าเค้าเรียนอะไรกนั	กค็งต้องดตู้นตอ
ของแอคชวัรีว่าเค้านัน้ท�าอะไรกนั	แอคชวัรีเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในการประเมินผลกระทบทางด้านการเงินของความไม่
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รับท�างาน	 สรุปสั้นๆ	 ว่าเค้าดูกันที่สอบมาตรฐานสากลมา
ได้กี่ตัว	 หรือจบจากสถาบันที่ผลิตบัณฑิตให้ออกมามี
คุณภาพ	(และท�างานเป็น)	ได้แค่ไหนมากกว่าครับ	

	 เส้นทางการเติบโตของสายอาชพีนีม้อีนาคตไกล
มากเพราะเป็นที่ต้องการทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ
อย่างมากๆ	ครับ	(โดยเฉพาะเรื่อง	Big	data	ที่มีความน่า
สนใจและเป็นแขนงหนึ่งของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)	
และก็เห็นได้จากอาชีพยอดนิยมที่เห็นกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น
อเมริกาหรือฮ่องกงเองกต็าม	แม้แต่จีนกบู็มมากเพราะเมือ่
ไม่นานมานี้	 มีงานแนะแนวการศึกษาช้ีช่องทางนี้สู่สายตา
ประชาชน	เห็นเค้าบอกว่าเป็นอาชีพที่เกิดภาวะขาดแคลน	

	 ส่วนเรื่องรายได้นั้น	จริงๆ	แล้วก็ไม่อยากบอก

แน่นอนในอนาคต	โดยท�าให้การตัดสินใจทางด้านการเงิน
เป็นไปด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยการ	 1)	 วิเคราะห	์
”อดตี”	2)	จ�าลอง	“อนาคต”	3)	ประเมนิความเสีย่งท่ีเกีย่วข้อง	
และ	4)	สื่อสารถึงผลลัพธ์ที่ออกมาในความหมายทางด้าน
การเงิน	

	 ดงันัน้	เนือ้หาวชิาท่ีต้องเรียนกค็งไม่พ้นพืน้ฐาน
ทางคณติศาสตร์และสถติใินการวเิคราะห์	”อดตี”	และเพ่ือ
ค�านวณ	”อนาคต”	ให้ได้	กเ็ลยต้องเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์
มหาภาคที่เป็นภาพรวมของเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์
จุลภาคที่เป็นภาคย่อยในการด�าเนินงานของธุรกิจ	รวมถึง
ด้านการจัดการความเสี่ยง	 ทฤษฎีดอกเบี้ย	 การจ�าลอง
โมเดลหรือการค�านวณราคาสินค้าที่ต้องจ่ายเงินให้ลูกค้า
ในอนาคต	(หรือรบัเงินมาก่อน	แต่ต้นทุนเกดิขึน้ทีหลงั)	ซ่ึง
ธุรกิจที่จ�าเป็นต้องใช้แอคชัวรีก็คงหนีไม่พ้นบริษัทประกัน
ชวีติและบริษัทประกนัวินาศภยั	เพราะไม่เช่นนัน้แล้วจะไป
ค�านวณหาต้นทุนกนัได้อย่างไร	ถ้าเกดิต้องจ่ายมากกว่าเงิน
ที่รับมาก็ท�าให้ธุรกิจล้มละลายได้	จริงไหมครับ	

	 โดยทั่วไปแล้วนั้นต้องให้แอคชัวรี	 (หรือนัก
คณติศาสตร์ประกนัภยั)	เซ็นรับรองสนิค้าแต่ละชนดิทีอ่อก
มาขายด้วยว่าถ้าขายแล้วบริษัทจะมีเงินส�ารองเพียงพอที่
จะจ่ายคืนลูกค้าในอนาคตได้	ถ้าบริษัทเกิดเป็นอะไรไป	ก็
อาจได้ไปกินข้าวแกงในคุก	เหมือนวิศวกรที่เซ็นออกแบบ
ตึกแล้วตึกพังอะไรท�านองนั้นก็ได้ครับ	(หัวเราะ)

	 ดังนั้น	ค�าถามที่ว่าในไทยสอนกันในระดับไหน
นั้น	 ก็คงต้องตอบว่าหลายระดับ	 โดยมีต้ังแต่ปริญญาตรี
จนถึงปริญญาเอกแหละครับ	 แต่พอจบปริญญามาแล้วก็
ต้องไปสอบข้อสอบมาตรฐานสากลของโลกซะก่อน	เค้าถงึ
จะยอมรับ	หรือถ้าไม่ได้เรียนจบปริญญาทางด้านนีโ้ดยตรง	
ก็อาศัยอ่านหนังสือแล้วไปสอบเอาเอง	 เหมือนเรียนรามฯ	
ครับ	 ซ่ึงตอนนี้ก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตออก
มารองรับตลาดนีไ้ด้โดยตรง	บริษัทส่วนใหญ่กจ็ะรับพนกังาน
โดยดจูากสถาบันว่าสามารถผลติบัณฑติให้จบออกมาแล้ว
มีความสามารถที่จะสอบผ่านเนื้อหาวิชาของแอคชัวรีภาย
ใต้มาตรฐานโลกได้หรือไม่ด้วยครับ	 แล้วถ้าสอบผ่าน
มาตรฐานข้อสอบได้เพียงบางตัวมา	 ก็มีโอกาสที่บริษัทจะ
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ตัวเลขหรือผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินให้ทราบกนั	เพราะมนั
จะท�าให้เป็นเหมอืนแบบในประเทศจีน	คอืพอมคีนรู้ว่าราย
ได้ดมีาก	(ส�าหรับนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัท่ีมปีระสบการณ์)	
ก็จะมีคนนิยมแห่กันเข้ามาเรียนเพราะเงิน	 ไม่ใช่มาเรียน
เพราะใจรัก	คนที่ท�าอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนรักตัวเลข	
ขยนัเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ	แล้วกช็อบคดิ	ชอบเผชญิกบัส่ิงท้าทาย
ทีเ่ข้ามา	เพราะการจะท�านายอนาคตได้นัน้จะต้องเป็นคนรู้
รอบและรอบรู้	 ซ่ึงผมก็หวังให้คนที่ท�างานในสายอาชีพนี	้
ได้ท�างานอย่างมีความสุข	ท�าด้วยใจ	แล้วก็ช่วยกันพัฒนา
อุตสาหกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการประกันภัยของคน
ไทยให้ทดัเทยีมกบัประเทศเพือ่นบ้าน	เช่น	ฮ่องกง	สงิคโปร์	
หรือ	มาเลเซีย	เป็นต้น

	 ดังนั้นการท่ีอยากมาเป็นแอคชัวรีหรือนัก

 เนื้อหาวิชาที่ต้องเรียนก็คงไม่พ้น
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติใน

การวิเคราะห์ “อดีต” และเพื่อค�านวณ 
“อนาคต” ให้ได้ ก็เลยต้องเข้าใจด้าน
เศรษฐศาสตร์มหาภาคที่เป็นภาพรวม
ของเศรษฐกิจกับเศรษฐศาสตร์จุลภาค

ที่เป็นภาคย่อยในการด�าเนินงาน
ของธุรกิจ
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คณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็ควรจะสอบมาตรฐานสากล
ให้ได้อย่างน้อยก็ให้ผ่านระดับต้นๆ	เพราะตลาดงานยังมี
ความต้องการอยู่มากทั้งในและต่างประเทศ		ปัญหาก็คือ
ในไทยเองมคีนท่ีสอบผ่านและมปีระสบการณ์อยูน้่อยมาก
ครับ	ส่วนนงึกอ็าจเป็นเพราะคนไทยไม่ได้ตืน่ตัวกบัอาชพี
นี้เท่าที่ควร	 แต่ท่ีส�าคัญกว่านั้น	 อาชีพนี้ต้องอาศัยความ
มุ่งมั่นเก็บสั่งสมประสบการณ์ไปด้วย	จึงจะเห็นผลได้ชัด	
(หัวเราะ)	 อีกทั้งประสบการณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการเป็นแอ
คชัวรีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น	ก็ไม่สามารถหา
ได้จากการเรียนหรืออ่านต�าราเอาเองได้	 ต้องอาศัยการ
ท�างานจริงและเก็บช่ัวโมงบินไปซักระยะก่อนจึงจะเห็น

จบคณะอะไรมาก็ได้ครับ ขอแค่มีความ
มุ่งมั่นที่จะสอบและตั้งใจท�างานเก็บ
ประสบการณ์ให้เพียงพอตั้งแต่ที่เป็น
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยฝึกหัด
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ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว	ด้วยเหตุนี้	จึงท�าให้คนที่หวังผลใน
ระยะสั้น	บางคนท้อถอยหรือเปลี่ยนใจออกจากสายอาชีพนี้	
ไปท�าอาชีพอื่นแทน	เมื่อมีความมุ่งมั่นในสายอาชีพนี้ไม่นาน
พอ

	 ส�าหรับความเหน็ส่วนตัวของผมนัน้	จบคณะอะไร
มาก็ได้ครับ	 ขอแค่มีความมุ่งมั่นท่ีจะสอบและตั้งใจท�างาน
เก็บประสบการณ์ให้เพียงพอตั้งแต่ที่เป็นนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยฝึกหัด	 (ทุกประสบการณ์มีคุณค่าหมด)	 ส�าหรับ
ผมแล้ว	ผมจบวศิวะแล้วกม็าเป็นวิศวกรโรงงานมาก่อน	แล้ว
จึงเปลีย่นสายอาชพีแล้วหนัมาเร่ิมสอบนบัหนึง่ใหม่ตัง้แต่ต้น

ครับ	แต่ก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะสอบเสร็จซึ่งก็ล�าบากน่า
ดูเลยทีเดียว

 • ไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้ว (อยู่ส่วนไหน
ของฮ่องกง) ตอนนั้นอยากกลับเมืองไทยบ้างไหม

	 อยูท่ี่นั่นมาเกือบ	7	ปี	ทีจ่ริงตอนแรกกะอยาก
จะอยู่แค่ปีสองปี	 แต่พออยู่ๆ	 ไปแล้วก็ท�าให้ได้รู้ว่ายังมี
สิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ	อยู่อีกมาก	ถ้ากลับมา
ตอนนั้นโอกาสในการเรียนรู้อาจจะไม่ได้มีมาอีกง่ายๆ	
แถมหน้าที่การงานในต่างประเทศนั้นก็ไม่ได้มีค�าว่าอายุ
เข้ามาเป็นอปุสรรคต่อการท�างาน	และไม่ได้ใช้ระบบอาวโุส	
คือของคนฮ่องกงที่นั่นเค้าถือว่าอายุนั้นไม่ใช่เร่ืองใหญ	่
แต่ประสบการณ์ท�างานและสิ่งท่ีเคยได้ท�าส�าเร็จมานั้น
เป็นสิ่งส�าคัญมากกว่า	

	 หมายถึงว่าส�าหรับที่นั่น	ประสบการณ์ท�างาน
ที่มีมานั้นไม่ได้ขึ้นกับอายุงานว่าท�างานมากี่ปีแล้ว	แต่ขึ้น
อยูก่บัว่าท�าอะไรมาแล้ว	ท�าทีไ่หน	จากประเทศอะไร	และ
มีประสบการณ์ที่หลายหลากแบบไหนบ้าง	ว่าง่ายๆ	ก็คือ
ดกูนัทีค่วามสามารถและฝีมอื	ซ่ึงถ้าสมมตว่ิามหีน่วยก้าน
ดี	มีความกระตือรือร้นสูง	 เค้าก็จะเปิดโอกาสให้ได้ลอง
ท�าอะไรทีเ่หมาะกบัความสามารถได้	ดงันัน้ประโยคท่ีเป็น
ทัศนคติในเชิงลบ	 เป็นต้นว่า	 ”ยังเด็กอยู่เลย	จะท�าไหว
เหรอ”	หรือ	“อย่างนีต้้องเส้นมาแน่ๆ”	จึงไม่เคยมใีห้ได้ยนิ
ในฮ่องกงครับ	หรือไม่อย่างนัน้	ผมกค็งฟังไม่ออก	เพราะ
เค้าคงพูดเป็นภาษากวางตุ้งเอา	(หัวเราะ)	ผมยังเคยเห็น
ลกูน้องทีข่ึน้มาเป็นเจ้านาย	แล้วเจ้านายกลบักลายมาเป็น
ลกูน้องแทนมาหลายคนแล้ว	ซ่ึงพออยูใ่นสภาพแวดล้อม
แบบนี้บ่อยๆ	 แล้วก็ท�าให้กรอบความคิดของผมเปลี่ยน
ไปเช่นกัน	ผมเองถ้าเห็นลูกน้องที่เก่งกว่าผม	ผมก็อยาก
จะยกให้เป็นเจ้านายเหมอืนกนั	เพราะผมชอบเรียนรู้งาน
กบัคนเก่งๆ	จะได้พฒันาความสามารถตวัเองให้สงูข้ึนได้
ด้วย	แล้วถ้าลูกน้องผมมีอนาคตไกลแบบนี้	ผมก็ภูมิใจ
ที่ได้ปั้นคนๆ	หนึ่งขึ้นมา

	 ที่ท�างานผมอยู่ที่หว่างไจ๋กับเซ็นทรัลครับ	 ซึ่ง
ก็เปรียบเหมือนประมาณสีลมกับสาธรในกรุงเทพฯ	 มั้ง
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ครับ	ไปๆ	มาๆ	อยูส่องออฟฟิศ	
แล้วแต่จังหวะและเนื้องานใน
ช่วงนั้นครับ	 เทคโนโลยีใน
ฮ่องกงสมัยนั้นสามารถท�าให้
คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกันได้
หมดแล้วครับ	 เปิดพีซีเครื่อง
ไหนๆ	กส็ามารถเข้าอเีมลล์ของ
เราได้

	 การมาท�างานอยูต่่าง
ประเทศนั้นถือเป ็นการฝึก
ประสบการณ์จนกว่าเวลาจะมา
ถึงมากกว่าครับ	 คิดว่ายังไงก็
คงจะกลบัเมอืงไทยสกัวัน	เพราะ
พ่อแม่และพีน้่องกอ็ยูเ่มอืงไทย
กันหมด	 อีกอย่างผมเห็นว่า
อตุสาหกรรมการประกนัภยัใน
ประเทศยงัต้องได้รับการพฒันา
อย่างต่อเนือ่งไปอกี	และยงัขาด
บุคคลากรอกีเป็นจ�านวนมากที่
มคีวามเข้าใจในตวัธุรกจิประกนั
ภยัท่ีเป็นสถาบนัการเงินแบบนี้
อย่างถ่องแท้	 ตอนนั้นผมก็ได้
แต่หวงัว่าซักวนัคงได้กลบัเข้าไป
เป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ	ตวัหนึ่งที่ช่วยเป็นเรีย่วเป็นแรงให้
กบัภาคธุรกจิและยกระดบัมาตรฐานงานทางคณติศาสตร์
ประกันภัยได้ครับ

 • เคยคิดไหมว่า กลบัมาเมอืงไทยแล้ว อยาก
จะท�าอะไร

	 สุดท้ายแล้ว	 ความฝันส่วนตัวของผมก็คือ	
การที่จะได้น�าความรู้และประสบการณ์ออกมาประยุกต์
ใช้ให้มากท่ีสดุ	อาจจะอยูใ่นรูปแบบของการออกมาเผชญิ
โลกกว้างด้วยตัวเอง	ซึ่งก็อาจจะเป็นการไปเปิดบริษัทที่
ปรึกษาเพื่อท�างานให้กับท้ังภาคธุรกิจประกันวินาศภัย	
และธุรกิจประกันชีวิต	รวมถึงการค�านวณผลประโยชน์
พนกังานตามมาตรฐานบญัชฉีบบัที	่19	ให้เข้าถงึคนไทย
ได้ทั้งประเทศ	

	 ท�าให้ทุกวนัในการท�างานทีฮ่่องกงในตอนนัน้เป็นการ
ท�างานที่มีแรงบันดาลใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจน	 ตอนนั้นก็
พยายามตอบตัวเองว่าเราเรียนรู้ไปเพือ่อะไร	ทกุคร้ังท่ีท�างาน
กเ็พือ่ทีจ่ะได้ประสบการณ์	และเรากจ็ะมภีาพของการน�าความ
รู้ไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้อยู่ในใจเสมอ	

	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในวันท่ีผมพร้อมแล้ว	 ผมก็
คงอยากน�าประสบการณ์ความรู้ท่ีได้สัง่สมมาจากการเป็นนกั
คณติศาสตร์ประกนัภยั	ไปถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นใหม่อกีกลุม่
หนึ่งที่ผมอยากปั้นข้ึนมาโดยเฉพาะ	 และสร้างคนกลุ่มนี้ให้
เป็นพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจได้ต่อไปในอนาคตครับ	และ
ถ้าในวันนั้นผมมีโอกาสได้ท�ามัน	 ผมก็อยากจะมุ่งมั่นท�ามัน
อย่างเต็มที่ด้วยใจที่ทุ่มเทครับ

ยังไม่จบ.......มีต่อตอนที่ 3 ครับ
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วิธีเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบส่วนผสมของกาแฟ
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) 
FSA, FIA, FRM, FSAT, MBA, MScFE (Dist), B.Eng (Hons)
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 ด้วยภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตแข่งกันน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่มีความหลากหลายจนผู้บริโภคสับสนว่าเวลาจะเลือกซื้อประกันชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรจะพิจารณาอย่างไร 
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	 ผมจึงอยากแนะน�าวิธีการพิจารณาเลือกซื้อ
แบบการประกนัชวีติว่า	เพือ่ให้ผูซ้ื้อได้ประโยชน์สงูสดุควร
พิจารณาจากปัจจัยหลัก	3	ข้อ	ดังต่อไปนี้	

ตรวจเชค็สุขภาพทางการเงินของตนเองก่อน	ว่ามทีนุ
ประกนัอยูเ่พยีงพอทีจ่ะให้คนข้างหลงัได้ใช้ชวีติอยูต่่อ
ไปโดยท่ีไม่เดอืดร้อนทางการเงินได้นานกีเ่ดอืนหรือกีปี่

มองหาแบบประกนัทีต่รงกบัช่วงจังหวะชวีติของตนเอง	
เพราะแต่ละวัย	 ย่อมมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน	
โดยให้มองถงึระยะเวลาของความคุม้ครองด้วย	พร้อม
ระยะเวลาในการช�าระเบีย้ด้วย	อกีทัง้ให้วางแผนล่วง
หน้าว่าแบบประกนัชวีตินีส้ามารถเลอืกซ้ือสญัญาเพิม่
เติมอะไรได้บ้าง

ต้องการการันตีมากน้อยแค่ไหน	เพราะปัจจุบันมีให้
เลือกต้ังแต่แบบประกันทั่วไป	 (ท่ีบริษัทประกันภัย

รับความเสี่ยงไว้เอง)	 แบบประกันยูนิเวอร์ซอลไลฟ์	
(ที่บริษัทประกันภัยคอยประกาศจ่ายให้	Crediting	
rate	เป็นระยะ)	หรือแบบประกนัยนูติลงิค์	(ทีรั่บความ
เสี่ยงจากการลงทุนเองทั้งหมด)	เป็นต้น

	 ทัง้นี	้ประชาชนไม่ควรใช้อตัราผลตอบแทน (IRR) 

เพยีงอย่างเดยีวมาใช้ในการเปรียบเทียบผลติภัณฑ์ประกนั

ชีวิต	เนื่องจากแบบประกันชีวิตแต่ละแบบมีส่วนผสมของ
ความคุม้ครองท่ีไม่เหมอืนกนั	เวลาท่ีนกัคณติศาสตร์ประกนั
ภยัออกแบบผลติภณัฑ์นัน้จะค�านงึถงึสดัส่วนของ	การสะสม
ทรัพย์	กับ	ความคุ้มครองชีวิต	เป็นหลัก	เช่น	เบี้ยประกัน
ชีวิต	100	บาท	ที่ได้รับมานั้น	ส�าหรับแบบประกันชีวิตของ
บริษัทหนึ่งอาจจะเป็นการสะสมทรัพย์	80	บาท	และความ
คุม้ครองชวีติ	20	บาท	ส่วนส�าหรับของอกีบริษัทหนึง่อาจจะ
เป็นการสะสมทรัพย์	70	บาท	และความคุ้มครองชีวิต	30	
บาท	การที่ดูอัตราผลตอบแทน	(IRR)	เพียงอย่างเดียว	จะ
บอกได้แค่ผลตอบแทนในส่วนของการสะสมทรัพย์เท่านัน้	

1.

2.

3.
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อกีทัง้	ผลติภณัฑ์ประกนัชวีติบางแบบอาจจะมส่ีวนผสม
ของเบ้ียประกนัภยัในส่วนของการสะสมทรัพย์เพยีงแค่	
10	บาท	และเบี้ยประกันภัยส�าหรับความคุ้มครองชีวิต
ถึง	 90	 บาทก็เป็นได้	 ด้วยสัดส่วนท่ีแตกต่างกันเหล่า
นี้	จึงท�าให้น�าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตต่างแบบมาเปรียบ
เทียบกันด้วย	 IRR	อย่างเดียวไม่ได้	 หรืออาจเทียบให้
เห็นภาพเช่นเดียวกับกาแฟ	 ที่มีวิธีการปรุงหลายแบบ	
อาทิ	ลาเต้	มอคค่า	คาปูชิโน่	 เอ็กเพรสโซ่	ต่างก็มีส่วน
ผสมของเนือ้กาแฟและนมทีแ่ตกต่างกนั	แต่ไม่สามารถ
บอกได้ว่ากาแฟที่ปรุงแบบไหนดีกว่ากัน		

	 นอกจากนี	้เงินสดคนืของแต่ละแบบประกนั
ชีวิตก็มีไม่เหมือนกัน	 บางแบบจ่ายก่อน	 บางแบบจ่าย
หลัง	 บางแบบให้ฝากคืนกลับบริษัทได้	 แต่บางแบบ
ฝากคนืกลับไม่ได้	การค�านวณอตัราผลตอบแทน	(IRR)	
นัน้	มข้ีอจ�ากดัตรงทีเ่ป็นวธีิการท่ีสมมตว่ิาเงินสดคนืนัน้
สามารถฝากกลับกับบริษัทได้ด้วยอัตราผลตอบแทนท่ี

สูงแบบ	IRR	

	 ดังนั้นการค�านวณอัตราผลตอบแทน	(IRR)	มาใช้
เปรียบเทียบจึงเป็นการพยายามเอาแอปเปิ้ลมาเปรียบเทียบ
กับส้ม	 ประชาชนไม่ควรลืมว่า	 การซ้ือประกันชีวิตคือการ
การสะสมทรัพย์ที่มีความคุ้มครองไปด้วย	 บ่อยนักที่เราจะ
เห็นแบบประกันชีวิตที่มีอัตราผลตอบแทน	(IRR)	สูง	แต่ให้
ประโยชน์กับผู้เอาประกันภัยบางกลุ่มสู้แบบประกันชีวิตท่ีมี
อัตราผลตอบแทน	 (IRR)	 รองลงมาแต่มีทุนความคุ้มครอง
ชีวิตที่คุ้มค่ากว่าไม่ได้

	 ดังนั้น	 ในการเลือกซื้อประกันชีวิต	ต้องพิจารณา
ปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน	 เพราะทุกคนมีความเสี่ยง	 มี
ความต้องการ	 มีความมุ่งหวังที่แตกต่างกัน	 การวางแผน
ทางการเงินจึงอาจแตกต่างกัน	 และทุกแบบประกันชีวิตก็มี
ส่วนผสมที่ออกแบบมาเพื่อให้ลงตัวในแบบของมันเอง
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ธุรกิจ
ประกันภัย
กับฟินเทค

	 สิง่ท่ีท้าทาย	คอืการสร้างความน่าเช่ือถอืในระบบ
จัดเกบ็	-	รับ-โอน	นัน้ๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ธุรกจิประกนัภยั
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเงิน		การรับ	-	โอนเงิน
ของธุรกิจประกันนั้น	จึงจ�าเป็นอย่างมากที่	ฟินเทค	จะเข้า
มามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัย		เนื่องจาก
สิ่งที่บริษัทประกันภัยท�าการแลกเปลี่ยนกัน	 ระหว่างลูกค้า
คือตัวเงิน	 (เบี้ยประกันภัย	 เงินเอาประกันภัย	 เงินปันผล	
หรือค่าชดเชยต่างๆ)	ท่ีมีสัญญาประกันภัยเป็นตัวก�าหนด
กฎเกณฑ์การจ่าย	 ด้วยเหตุนี้	 ธุรกิจประกันภัย	 จึงเตรียม
พร้อมท้ังด้านความเข้าใจและระบบท่ีจะรองรับฟินเทค	เพือ่
ทีธุ่รกิจประกันภัยจะได้ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีทางการ
เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	

 ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีท่ี
ก้าวหน้ามาช่วยในธุรกิจต่างๆ ค่อนข้าง
เป็นท่ีพดูถึงมาก โดยเฉพาะในวงการการ
เงนิท่ีเรียกกันว่า “ฟินเทค”  ซึง่ปัจจบัุน
กไ็ด้ใช้กันเป็นท่ีแพร่หลาย เช่น โมบายแบ
งกิ้ง เป็นต้น ซึ่งในเชิงลึก ฟินเทค ไม่ได้
หมายถึงแค่การท�าธุรกรรมทางการเงิน  
ท่ีใกล้ตัวเราเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริษัท
สตาร์ทอัพซึง่ไม่ใช่ธนาคาร แต่มจีดุประสงค์
เพือ่การบริการทางการเงนิอิเลก็ทรอนคิส์ 
รวมไปถึงการสร้างสกุลเงินทางโลก
ออนไลน์ขึ้น 
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การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในช่องทางประกันภยั จะมรูีปแบบ
การก�ากับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไป

	 สามารถน�าเทคโนโลยีมาช่วยในธุรกิจประกัน
ภยัได้ในทกุขัน้ตอน	ตัง้แต่การเสนอขาย	การพจิารณารับ
ประกนัภยั	การโอนเงินค่าเบ้ียประกนัภยั	การต่ออาย	ุรวม
ไปถึงการจ่ายเคลม	ซ่ึงในส่วนของการก�ากับดูแลนั้นจะ
ดูแลตั้งแต่การออกใบอนุญาตขาย	การตลาด/การเสนอ
ขาย	และการจ่ายเคลม	

	 แน่นอนว่าการน�าสิง่ใหม่ๆ	เข้ามา		ทางผูก้�ากบั
ดแูลกไ็ด้มกีารเตรียมความพร้อมและมองไปข้างหน้าถงึ

ปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ		ยกตวัอย่าง
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในช่องทางการเสนอขายประกันนั้น
เป็นข้อดีของการเติบโต	และการขยายตัวทางการตลาดของ
ธุรกิจประกันภัย	เนื่องจาก	สะดวก	รวดเร็ว	และสามารถเข้า
ถึงคนยุคใหม่ได้ในวงกว้าง	แต่ต้องระวังสื่อที่เสนอขาย	ว่ามี
ความชัดเจนต่อผู้บริโภค	 เป็นไปตามข้อก�าหนดของหน่วย
งานก�ากบัฯ	หรอืการจะควบคมุอย่างไรให้ธุรกจิประกนัภยัที่
มกีารเสนอขายในช่องทางดงักล่าวไม่เติบโตเรว็จนเกนิความ
สามารถของการรับความเสี่ยงในแต่ละบริษัท	 ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าทางฝ่ายที่ก�ากับดูแลก็จะต้องมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การก�ากับดูแลเพื่อเป็นคู่ขนานกันกับบริษัทประกันด้วยเช่น
กัน	เรียกว่า	REGTECH	



030

 การน�าเทคโนโลยีมาช่วยในเร่ืองประกันภัย จะ
สามารถท�าให้คนเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น

	 หากบริษัทประกนัภยัสามารถน�าเทคโนโลยมีาช่วย	
ให้ทุกกระบวนการง่ายขึ้น	 และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย	
รวดเร็ว		เช่นเน้นไปทางเพ่ิมช่องทางของการช�าระเบีย้ประกนัภยั	
นอกจากนัน้	การพัฒนาระบบ	“การเคลม”	หรือ	“การจ่ายเงิน
เอาประกันภัย”	ก็มีส่วนช่วยได้อย่างมาก	หากกระบวนการ
เหล่านี้สามารถท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	และอธิบายได้ชัดเจน	
มากเท่าไหร่	คาดว่าธุรกิจประกันภัยจะดูโดดเด่นและเข้าถึง
คนทั่วไปได้ง่ายขึ้น

 คาดว่าอนาคตการเติบโตของ INSURETECH 
จะเป็นอย่างไร

	 แต่ก่อนคนมักจะต้องไปเดินเลือกซ้ือตามแหล่ง
ต่างๆ	ที่คาดว่าจะมีสินค้าที่เราต้องการ	แต่ในปัจจุบัน	อย่าง
แรกที่เราท�าเมื่อจะซื้อสินค้า	คือ	Search	หาความรู้เบื้องต้น
ก่อน	 จากนั้นจะ	 Search	 เปรียบเทียบราคาและโปรโมชั่น

ต่างๆ	 สดุท้ายคอืเมือ่หาราคาท่ีพงึพอใจแล้วกจ็ะกดส่ังซ้ือ 
ให้ของมาส่งที่บ้าน	 ซ่ึงสะดวกกว่าการเดินทางไปซ้ือของ
ในห้าง	อีกเหตุผลหนึ่งคือ	ราคาถูกกว่า	ได้รับโปรโมชั่น		
ท่ีพึงพอใจ	(เพราะผู้ขายสามารถลดต้นทุนในเร่ืองของการ
เช่าสถานที่โชว์สินค้าไปได้มาก)		

	 ต่อมากจ็ะเป็นเร่ืองของการประหยดัเวลาและ
ค่าเดนิทาง	ดงักรณทีีไ่ด้กล่าวไปนีเ้ป็นกรณขีองพฤตกิรรม
การเลือกซ้ือสินค้าท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค	 ซ่ึง
กรมธรรม์ประกันภัยก็ถือเป็นสินค้าอย่างหนึ่ง	 เมื่อผู้
บริโภคเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว	เช่น	ก่อน
เสยีเงินกต้็องการความรู้ความเข้าใจ		ต้องการการเปรียบ
เทียบราคา/รายละเอยีดสนิค้า	และต้องการความสะดวก
รวดเร็ว	พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไปดงักล่าวทางผูผ้ลติกต้็องมี
การปรบัตัวไม่ว่าจะเป็นช่องทางการขาย	ระบบภายใน	ให้
มคีวามสะดวก	รวดเร็ว	เข้าถงึง่าย	ซ่ึงการน�าเทคโนโลยมีา
ใช้ในกระบวนการต่างๆ	นัน้	หากพัฒนาให้เกดิความเสถยีร
และมีประสิทธิภาพ	 จะเป็นผลดีต่อทั้งบริษัทประกันภัย
และผู้บริโภค






