ปั้นจั่น รับบท แทน

หนุ่มนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในหนัง

รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน

ภาพยนตร์ส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

“ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย” ตอนนีส้ มาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทยได้มคี ณะกรรมการ
ชุดใหม่ที่พร้อมจะสละเวลาเพื่อส่วนรวมและยกมาตรฐาน
วิชาชีพให้เป็นประโยชน์สู่สังคมได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็ต้องขอ
ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
ในปัจจุบนั อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นที่
รูจ้ กั มากขึน้ และเป็นทีจ่ บั ตามองว่าเป็นอาชีพทีป่ ระสบความ
ส�ำร็จสูง ซึ่งในปีนี้ได้มีภาพยนตร์เรื่อง Love Battle - รัก
2 ปี ยินดีคืนเงิน ที่ตัวพระเอกนั้นได้สวมบทบาทเป็นนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่ทั้งตลก
สนุก โรแมนติค เศร้า แถมปนแอคชั่นมาด้วย เรียกได้ว่า
มีครบทุกอารมณ์ ยกเว้น สยองขวัญแบบผี สามารถอ่าน
เนื้อเรื่องโดยย่อได้ในวารสารฉบับนี้ พร้อมทั้งได้ วิเคราะห์
กรมธรรม์ “รัก 2 ปีทวีทรัพย์” จากภาพยนตร์ Love Battle
รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน แนบท้ายไว้ด้วย
มาต่อที่เรื่องเบาๆ ที่ทุกคนถามถึงว่าเมื่อไรจะ
เอาตอนที่ 3 มาลงสักที กับ “บันทึกลับเมื่อครั้งไปท�ำงานที่
ฮ่องกง ตอนที่ 3” โดยหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมากว่า 10
ปีแล้ว ผมได้เคยตอบค�ำถามจากผูใ้ หญ่ทผี่ มเคารพท่านหนึง่
ลองมาเปิดบันทึกลับนี้ไปด้วยกันครับ
จากนั้นก็เอาเรื่องใกล้ตัว เรื่องต้องรู้ 3 ประการ
เกีย่ วกับยูนติ ลิงค์ และต่อกันด้วยเรือ่ งทีท่ กุ คนต้องเจอทุกวัน
ที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการ
เสี่ยงโชค อ่านจบแล้วอาจจะมีโอกาสแทงหวยได้ถูกมากขึ้น
หรือไม่กอ็ าจจะเลิกเล่นหวยกันไปเลย และตามมาด้วยเรือ่ ง

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

ราวคล้ายคลึงกัน วิธแี ทงทบกับทฤษฎีมาร์ตงิ เกล (Martingale)
ซึ่งเขียนเพื่อแชร์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อให้รู้ว่า
ท�ำไมคนที่สร้างกติกาโดยใช้หลักการนี้ ถึงชนะได้ในระยะยาว
ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การบริหารเงินบนหน้าตักนั้นส�ำคัญที่สุด
มาต่อด้วย ทักษะการคิดเลขในใจ ฝึกเราได้หลายๆ
อย่าง ดีกว่านัง่ เล่นเกมส์มอื ถือบนรถ แถมเวลาเราคิดเลขในใจ
มันก็ฝกึ ให้เราคิดนอกใจใครไม่เป็น กับเรือ่ ง  เพราะผมชอบคิด
เลขในใจ เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น
และมาปิดท้ายด้วยเรือ่ ง “ความรักกับวิทยาศาสตร์”
ว่าจริง ๆ แล้วนัน้ ความรักเกีย่ วข้องกับฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์
หรือไม่? ให้ได้อ่านกันเพลินๆ
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคม       
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทัว่ ไป” ทีส่ นใจเรือ่ งราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง  
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรียอ้ นหลังได้ที่ www.soat.or.th
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม
YouTube Channel ที่ “SOAT Thailand” และกดไลค์แฟนเพจ “The Society of
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/62 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด
(มหาชน)

2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน
นายกสมาคมฯ คณะกรรมการสมาคมฯ
คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ
และสมาชิก เข้าร่วมการการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่
28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น
บริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
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3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารระดับสูงด้านประกันภัย ประจ�ำปี 2562 (CEO Insurance Forum 2019) ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม CRYSTAL ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

4. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวี
สิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์
ปรัชญานิมติ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการประกัน
ภัย ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 (Thailand
Insurance Symposium 2019) ภาย
ใต้แนวคิด “Proactive InsurTech
for National Sustainability” ใน
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ
ห้องบอลรูม 2 - 3 โรงแรมคอนราด
กรุงเทพฯ
5. สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมของ อาจารย์วีณา ฉายศิลปะรุ่งเรือง โดยมีคุณ
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ เป็นตัวแทนเข้าฟังสวดอภิธรรม ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ วัดเลา ถนนพระราม
2 กรุงเทพฯ
6. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ น�ำทีมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานย่อย
กับส�ำนักงาน คปภ. สืบเนื่องจากทางส�ำนักงาน คปภ. ได้ขอให้ทางสมาคมนักคณิตศาสตร์ฯแต่งตั้งคณะท�ำงานขับเคลื่อน
นโยบายมาตรฐานการท�ำงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยได้มีการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 201 ส�ำนักงาน คปภ.
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รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน

Love Battle

พล็อตเรื่องน่าสนใจมาก

ว่าด้วยเรือ่ งราวของความรัก
ที่แปลกใหม่ ถึงจะแปลกแต่ก็น่ารัก ทั้ง
สนุกและ Comedy ซึง่ สร้างเสียงหัวเราะ
แก่ผรู้ บั ชม ด้วยพล็อตเรือ่ งทีห่ กั มุมแนว
ภาพยนตร์เกาหลี ตลอดทัง้ เรือ่ ง แนะน�ำ
ได้เลยว่ายิง่ ถ้ามาดูกบั คนรัก อาจจะท�ำให้
รักกันมากขึ้นด้วย

ที่ปรึกษาบทภาพยนตร์
โดย อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน)
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และผูเ้ ขียนหนังสือ
Best Seller ชื่อ The Top Job Secret
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ได้มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยกตัวอย่างเช่น
“เฮเลน ฟิชเชอร์” ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมมนุษย์ ที่ได้
ท�ำการวิจยั เกีย่ วกับความรักมากว่า 10 ปี เผยว่า “โดยเฉลีย่
แล้ว 2 ปี เป็นช่วงเวลาเหมาะสม หากคู่รักจะพัฒนาความ
สัมพันธ์ ซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเท่านั้น”

ลงไปก็ท�ำให้เข้าใจว่า ท�ำไมพอหมดช่วงโปรโมชั่นถึงหมด
ความโรแมนติก ท�ำไมเราถึงนก โดนเททุกที ท�ำไมเราถึง
รักคนนี้ไม่รักคนอื่น ท�ำไมบางคนถึงเจ้าชู้จัง จนกระทั่งมา
วิเคราะห์ว่า ท�ำไมบางคู่ถึงได้เลิกกัน และท�ำไมบางคู่ถึงได้
คบหากันไปจนถึงขั้นแต่งงานกันได้

หน�ำซ�ำ ้ มีงานวิจยั อีกประเภทหนึง่ บอกว่า ความ
รัก เกิดขึ้นเป็นเพราะ “สารเคมีในสมอง” และเมื่อศึกษาลึก

แปลว่า “ความรัก” เป็นเพียงสารเคมี ที่ท�ำให้
หัวใจเราเต้นแรงอยู่ได้ไม่ถึงเพียง 2 ปี เท่านั้น? แสดงว่า

“ความรัก” นั้นมีวันหมดอายุอยู่จริงหรือ?
ดังนัน้ ถ้ามีคนถามว่า “ความรัก” คืออะไร หลาย
คนคงมีค�ำตอบแตกต่างกันต่างๆ นานา แต่ส�ำหรับ “แทน”
(น�ำแสดงโดย ปั่นจั่น ปรมะ อิ่มอโณทัย) ผู้ซึ่งเคยถูกแฟน
สาวในอดีตหักหลังอย่างเจ็บปวด เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ท�ำให้
“แทน” หมดศรัทธาในเรือ่ งของความรัก กลับชินชามองเห็น
ว่า “ความรัก” กลายเป็นเพียงเรื่องของตัวเลข สถิติ เท่านั้น
และด้วยความที่ “แทน” (ปัน้ จัน่ ) มีอาชีพเป็น “นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” ผูซ้ งึ่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการน�ำค่า
สถิตมิ าประมวลผลและสร้างแบบจ�ำลองท�ำนายความเสีย่ ง
ในอนาคต จึงหันมาเอาจริงเอาจังสร้าง “แบบจ�ำลองความ
รัก” นีข้ นึ้ มา เพือ่ ท�ำนายความสัมพันธ์ของคูร่ กั ว่าจะมีโอกาส
เลิกกันหรือคบกันได้นานแค่ไหน
ด้วยความรูแ้ ละเทคโนโลยีในปัจจุบนั จึงสามารถ
สร้างโปรแกรมแบบจ�ำลองนี้ได้ส�ำเร็จ และพระเอกของเรา
จึงออกแบบและสร้างกรมธรรม์ประกันความรักขึ้น ในชื่อ
ว่า ประกัน “รักแท้ 2 ปี ทวีทรัพย์” เพื่อท้าทายกับความรัก
ของคนทั้งโลก และพิสูจน์ให้เห็นว่า “รักแท้ไม่มีอยู่จริง”

“เมื่อก่อน กว่าจะรู้ว่ารักหรือเลิก
ต้อง 7 ปี แต่เดี๋ยวนี้ แค่ 2 ปี
ก็รู้เรื่อง จริงหรือไม่?”
ประกัน “รักแท้ 2 ปี ทวีทัพย์” แบบประกันที่รับ
ประกันเงินคืน 100% พร้อมผลตอบแทนอีก 30% ส�ำหรับ
คูร่ กั ผูถ้ อื กรมธรรม์ หากพวกเขาไม่เลิกกันภายในเวลา 2 ปี
หลังจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ แต่ถ้าเลิกกันภายใน
2 ปี นั้นจะคืนเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ครึ่งเดียว

“แล้วคุณล่ะ กล้าซื้อเพื่อพิสูจน์
ความรักของคุณหรือไม่?”
แน่นอนว่า หลังจากเปิดตัวแนวคิดเรื่องประกัน
รูปแบบดังกล่าวไป ก็ทำ� ให้ได้รบั ความสนใจมากมาย และมี
คูร่ กั เข้ามาขอซือ้ เป็นจ�ำนวนมาก โดยงานนี้ นักคณิตศาสตร์

ประกันภัยอย่าง แทน (ปั้นจั่น) ก็เข้ามาเดินสายอธิบายตัว
สินค้าเอง จนกระทั่งพระเอกของเราได้พบกับ จี๊ด (เอสเธอ
ร์ สุปรียล์ ลี า) ผูท้ มี่ คี วามเชือ่ และศรัทธาอย่างแรงกล้าว่ารัก
แท้นนั้ มีอยูจ่ ริง ซึง่ จีด๊ (เอสเธอร์ สุปรียล์ ลี า) นัน้ เมือ่ ได้เห็น
การกระท�ำของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่าง แทน (ปั่น
จั่น) แล้ว ก็รับไม่ได้ เพราะเกลียดการเอารักแท้มาเป็นข้อ
ต่อรองในการท�ำมาหากิน
ซึง่ ก็มเี หตุการณ์พาไปทีค่ ณะกรรมการของบริษทั
ของ แทน (ปัน้ จัน่ ) ต้องการให้เขาค้นหาสถิตทิ เี่ กิดขึน้ จริงจาก
คู่รักที่ได้ซื้อกรมธรรม์ไปแล้ว เพื่อพิสูจน์ว่าผู้ถือกรมธรรม์
ส่วนใหญ่จะเลิกกันในไม่ช้าก่อนจะถึงเวลา 2 ปีตามการ
ค�ำนวณทีไ่ ด้คาดการณ์ไว้ โดยคราวนี้ “จีด๊ ” ได้ถกู ย้ายมาอยู่
ในทีมของ “แทน” เพือ่ ช่วยรวบรวมข้อมูลให้ และแน่นอนว่า
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เธอซึง่ ไม่เชือ่ ว่าความรักจะสามารถน�ำมาค�ำนวณหรือวัดได้
ด้วยความเชือ่ ทีต่ รงกันข้ามกับความคิดของ “แทน” โดยสิน้
เชิง การต่อสูท้ มี่ เี ดิมพันเป็นศักดิศ์ รีและความเชือ่ ของพวก
เขาจึงได้เริม่ ต้นขึน้ เพือ่ ค้นหาสถิตแิ ละค�ำตอบของสิง่ ทีเ่ รียก
ว่า “ความรัก”

“ความรัก ค�ำนวณได้ด้วยสถิติ 2 ปี
หรือ ความรักเป็นความสวยงาม
ที่ตัวเลขไม่อาจค�ำนวณได้”
ด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัยของเรา (ปัน้ จัน่ )
จึงท�ำทุกวิถที างเพือ่ พิสจู น์ให้ทกุ คูท่ ซี่ อื้ กรมธรรม์เห็นว่า “รัก
แท้นั้นไม่มีอยู่จริง” ส่วนนางเอก (เอสเธอร์) ผู้ที่เกลียด
กรมธรรม์ที่หากินกับความรักแบบนี้มาก ก็พยายามท�ำทุก
วิถีทางที่จะขัดขวางเพื่อพิสูจน์ว่า “ความรักคือสิ่งสวยงาม”
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เรื่องการแบทเทิลของทั้งคู่เลยเกิดขึ้น จนเรื่อง
ราวมาถึงทางแยกสุดท้ายแล้ว เมือ่ ทัง้ คูต่ อ้ งตัดสินใจระหว่าง
ความเชือ่ เรือ่ งรักทีต่ า่ งกันแบบสิน้ เชิง ระหว่างความรักทีใ่ ช้
สมองกับความรักที่ใช้หัวใจ อะไรคือเส้นทางที่ลงตัว
แล้วกรมธรรม์ความรักจะพิสจู น์ความเข้าใจของ
ทั้งสองคนนี้ได้ไหม ต้องติดตามกันครับ

“เรื่องราวความรักที่แปลกใหม่ แต่สนุก ตลก ฮา น่ารัก ตลอดทั้งเรื่อง เหมาะที่จะมากับคู่รักมาก เพราะคู่ของ
คุณอาจจะได้เห็นมุมมองในเนื้อเรื่องของความรักหลากหลายขึ้น ยิ่งถ้ามาดูกับคนรักน่าจะท�ำให้รักกันมากขึ้นด้วย”

เรื่อง
สนุกสนานจาก
ในกองถ่าย
สนุก...มัน...ฮา...
แบบที่ไม่คาดคิด...

สถานที่ลับ...ได้เวลาจริงจัง...
แต่ตวั เลขบนกระดานมันคืออะไร....

กระป๋องในมือคืออะไร?...
ใครหาเรื่องใครก่อนแน่...

• สามารถดูรายละเอียด
ของภาพยนตร์ ร วมถึ ง
ตั ว อ ย ่ า ง ห นั ง เ รื่ อ ง นี้
เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://
actuarialbiz.com/th/
knowledgedetails/153

สนใจร่วมสนุกชิงรางวัลตั๋วหนังได้ เพียงแสกน Qr Code ด้านข้างนี้
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จากภาพยนตร์ Love Battle รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ส�ำหรับกรมธรรม์ “รัก 2 ปี ทวีทรัพย์” Structure ก็เหมือนกับ “ประกันความ
รัก” นั้นเอง สิ่งที่จะต้องหยิบออกมาก็คงต้องเป็นสถิติเกี่ยวกับความรัก ถ้าตัวสถิติความ
รักมีจ�ำนวนมาก เราจะสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะ และมีสถิติที่แน่นอน เราก็จะสามารถน�ำมา
จ�ำลองอนาคตว่า ความรักของแต่ละคู่น่าจะเป็นอย่างไรบ้าง จากสถิติที่เรามีมา ดังนั้นตัวที่
เป็นกรมธรรม์ประกันความรัก หรือ รักแท้ 2 ปีทวีทรัพย์ตัวนี้
ถ้าจะเอามาท�ำจริงสามารถท�ำได้อยู่แล้วครับ ยก
ตัวอย่างเช่นในประเทศจีน ก็ได้หยิบเอาหลักการตัวนีม้ าใช้ บางที
ก็เรียกกันข�ำๆ ว่า “ประกันเตียงหัก” เพราะเป็นประกันทีเ่ ป็นเรือ่ ง
ของการแต่งงานไปแล้ว ถ้าอยู่กันครบ 10 ปี อาจจะได้เงินคืน
หรืออาจจะได้เป็นตัวสร้อยเพชรแทนก็เป็นไปได้ เราก็เลยเอามา
ประยุกต์กับกรมธรรม์รักแท้ 2 ปีทวีทรัพย์ ตรงนี้ส�ำหรับคนที่
เป็นแฟนกันอยู่ ถ้าเป็นแฟนกันได้ถึง 2 ปี ก็สามารถได้เงินคืน
ผลตอบแทน 130 เปอร์เซ็นจากตอนทีเ่ ราจ่ายเบีย้ ประกันเข้าไป
แต่ถ้าสมมติว่าได้มีการเลิกรากัน หรืออยู่กันไม่ถึง 2 ปี ไม่ว่า
จะด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม อาจจะได้คืนเบี้ยแค่ครึ่งเดียว ตรง
นีเ้ ป็นการวิเคราะห์ในแบบประกันทีอ่ ยูใ่ นเรือ่ งของ รัก 2 ปียนิ ดี
คืนเงิน Love battle ให้สมจริงสมจังมากขึน้ ซึง่ กรมธรรม์ตวั นี้
ถ้าคิดออกมาจริง ๆ แล้ว ถ้าเอาไปท�ำกันจริง ๆ ก็อาจจะมีคน
ท�ำการตลาดออกมาก็ได้ ใครจะไปรู้ครับ

010

ส�ำหรับกรมธรรม์ ที่อยู่ในหนังภาพยนตร์
“Love battle รัก 2 ปี ยินดีคืนเงิน” ถ้าสมมติว่าใครไป
หยิบกรมธรรม์ขึ้นมา อาจจะเป็นกรมธรรม์ที่สามารถน�ำ
มาขายได้จริง หรืออยู่ในตลาดจริงก็ได้ ใครจะไปรู้ครับ
:)

บันทึกลับ เมื่อครั้ง

ไปท�ำงานที่ฮ่องกง ตอนที่ 3
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ความเดิมจากตอนที่แล้ว - หลายคนอาจจะพอทราบว่าผมเคยได้ไปท�ำงานอยู่ใน
ต่างประเทศอยูน่ านหลายปีพอสมควร ซึง่ การท�ำงานในต่างแดนทีผ่ มเลือกไปตอนนัน้ ก็คอื
“ฮ่องกง” เพราะถือว่าเป็นความท้าทายส่วนตัวในชีวิตอย่างหนึ่ง ทั้งในตอนนั้นภาษาจีน
ก็ไม่ได้ ภาษาอังกฤษก็ยิ่งไม่ดี แต่ก็อยากไปลองหาประสบการณ์ ก็ถือเป็นการตัดสินใจ
ครั้งใหญ่
และหลังจากที่ระยะเวลาผ่านมากว่า 10 ปีแล้ว ผมก็ได้ลองมองย้อนอดีตของ
ตัวเองพร้อมๆ ไปกับการตอบค�ำถามทีม่ จี ากผูใ้ หญ่ทผี่ มเคารพท่านหนึง่ เลยขอคัดลอก
ออกมาจาก “บันทึกลับ” ที่ผมมีฉบับนี้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กันครับ
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ฮ่องกงเป็นอย่างที่คิดไว้หรือเปล่า
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แรกๆ นึกว่าคนฮ่องกงจะพูดภาษาอังกฤษได้
ปร๋อ ก็ตั้งความหวังอยู่เหมือนกันว่าคงจะได้ฝึกพูดภาษา
อังกฤษได้ทัดเทียมมาตรฐานสากลของโลก แต่ปรากฎว่า
ภาษาอังกฤษของคนท้องถิ่นทั่วไปนั้นไม่ได้ดีอย่างที่คิด

กวางตุ้งแล้วจะล�ำบากมั๊ย ผมตอบได้เลยว่าไม่ล�ำบากเลย
เพราะผมก็ใช้แต่ภาษาอังกฤษเป็นอยู่แค่อย่างเดียว เพียง
แต่ว่าเวลาสั่งของกินโดยที่ไม่รู้จักภาษาจีน มันจะแพงกว่า
เท่านั้นเอง ประมาณว่าของที่โปรโมชั่นหรือมีส่วนลดนั้น
จะเขียนเป็นภาษาจีนซะส่วนใหญ่ หรือร้านที่เด็กเสริฟ์พูด
ภาษาอังกฤษได้ก็จะมีราคาแพงกว่าหน่อยครับ

ส�ำหรับคนที่ท�ำงานในระดับภูมิภาคที่เดียวกับ
ผมนั้น ส่วนใหญ่จะโตมาจากเมืองนอก เช่น ออสเตรเลีย
อเมริกา อังกฤษ หรือแคนาดา เป็นส่วนใหญ่ พวกนี้ภาษา
เค้าก็จะดี ก็เลยท�ำให้เราฝึกภาษาอังกฤษได้เวลาอยูบ่ า้ งใน
ที่ท�ำงาน แต่พอออกนอกออฟฟิตปุ๊ป คนเค้าจะคาดหวัง
ให้เราพูดภาษากวางตุ้ง ซึ่งตอนที่ผมได้ไประยะนึงแล้ว ก็
เริ่มมั่วๆ พอเอาตัวรอดได้ครับ แต่จะถามว่าไม่รู้จักภาษา

ส่วนเรือ่ งงานเนีย่ ก็โหดสมชือ่ ล่ะครับ คนฮ่องกง
เป็นพวกที่บ้าท�ำงานมากที่สุดในโลก (หัวเราะ) ส�ำหรับผม
นั้นคนขยันท�ำงานกับคนบ้างานนั้นต่างกันอยู่ตรงที่ว่าคน
บ้างานนั้นจะท�ำงานวนอยู่กับที่ ท�ำแบบไม่รู้วัตถุประสงค์
หรือไร้จุดหมาย แบบว่าสักแต่ได้ท�ำ  ส่วนคนขยันท�ำงาน
จะรู้ว่าตัวเองท�ำอะไรอยู่ แล้วถึงแม้ว่าจะท�ำงานเยอะมาก
ก็จริง แต่กย็ งั มีพอบริหารเวลาไปท�ำอย่างอืน่ ได้บา้ งเหมือน

คนปกติ เช่น ฟังเพลงหรือเรียนหนังสือเพิ่มเติมได้ การ
ท�ำงานในฮ่องกงแล้วก็เรียนต่อไปด้วยนั้นจึงต้องอาศัยวิธี
จัดการบริหารเวลาและบริหารความสุขของตัวเองให้ลงตัว
ถ้าไปหลงบ้างานตามคนอืน่ ก็จะกลายเป็นคนบ้างานจนเกิน
ไป จนไม่มีความสุขครับ

ไปแรกๆ เจออะไรที่ประทับใจ และท�ำให้คิดถึง
ครอบครัวบ้าง
ประทับใจเรือ่ งการตรงต่อเวลา และรถไฟฟ้าเค้า
ครับ คือว่าพอไม่มีรถติดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเวลาท�ำอะไร
ในแต่ละวันมากขึน้ ถึง 20% - 30% เวลาจะไปไหนมาไหนก็
สะดวก ไม่ต้องมานั่งเครียดว่าจะไปสายหรือต้องเผื่อเวลา
เอาไว้เยอะๆ
แล้วก็ประทับใจคนในส�ำนักภูมภิ าคทีเ่ ค้าจะคิด
เป็น มีทัศนคติในการท�ำงานที่ดี มีวุฒิภาวะสูง ส่วนเรื่อง
ช้อปปิ้งกับของกินล่ะก็มีมากมายหลากหลายให้เลือกซื้อ
เลือกกินจนน�้ำตาไหลพราก (เพราะตังค์หมด)

ไปอยู่ที่นั่นนานๆ เคยมีช่วงเวลาที่ท้อบ้างไหม
ถ้าบอกว่าไม่เคยท้อเลย ก็คงไม่จริงครับ จะมีชว่ ง
เวลาทีท่ อ้ อยูบ่ า้ ง หลายครัง้ เกิดจากความกดดันและภาระหน้าที่
ของงานทีต่ อ้ งท�ำให้เสร็จลุลว่ งตามเป้าหมายและเวลาทีก่ ำ� หนด
และคนทีน่ นั่ ก็มคี วามคาดหวังสูงอีกต่างหาก (หัวเราะ) ความ
ท้อใจแต่ละครัง้ จึงเกิดขึน้ ในโอกาสทีแ่ ตกต่างกัน บางครัง้ เรา
เองก็ตงั้ เป้าในการเรียนรูไ้ ว้สงู เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น งานชิน้
หนึง่ ๆ ผมจะพยายามศึกษาอย่างละเอียดให้รอบด้าน ถึงแม้บาง
ด้านจะไม่เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ประกันภัยก็ตาม แต่ถา้ คิดว่า
มันได้ประสบการณ์ดี ผมก็จะท�ำนอกเวลางาน เช่นเอางานกลับ
ไปศึกษาต่อในเวลาว่าง ทีนพี้ อมาถึงตอนช่วงทีท่ อ้ ใจ อารมณ์
มันจะเป็นคนละแบบเลยครับ บางครัง้ เคยคิดว่าท�ำไมต้องมา
นัง่ ทรมานอย่างนี้ เอาเวลามานัง่ ดูหนังฟังเพลงดีกว่า ซึง่ ทุกครัง้
ทีเ่ กิดความท้อแบบนีข้ นึ้ มา ก็ได้แต่มองย้อนกลับมาทีจ่ ดุ เดิม
ครับว่า เราก�ำลังท�ำอะไรอยู่ และเราท�ำเพือ่ อะไร
ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองเป้าหมายและแรง

บันดาลใจที่เราอยากท�ำ ย้อนกลับไปค้นหาความมุ่งมั่นใน
ตอนทีบ่ อกกับตัวเองว่า นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราเลือกแล้ว และเราเคย
ตั้งใจว่าจะท�ำมันให้ดีที่สุด มันก็ท�ำให้พอดึงตัวเองกลับมา
ตัง้ ล�ำได้ครับ โดยเฉพาะการทีต่ งั้ เป้าไว้วา่ จะน�ำความรูแ้ ละ
ประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ให้มากทีส่ ดุ เพือ่ เวลาทีเ่ รากลับ
เมืองไทยและพร้อมเมือ่ ไร เราจะได้มโี อกาสกลับไปสร้างทีม
และองค์กรของเราเองในอนาคต พอเห็นภาพนัน้ แวบขึน้ มา
ในหัวบ่อยๆ มันก็ท�ำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะมี
สะดุดอยู่บ้างเป็นครั้งคราว

ตอนนี้สังกัดที่ไหน บริษัทอยู่ส่วนไหนของ
ฮ่องกง ภารกิจที่รับผิดชอบคืออะไร
ช่วงที่ผ่านมานั้น ผมก็เวียนงานไปเรื่อยๆ มีรับ
ผิดชอบมาเลเซีย อินเดีย ไทย หรือโปรเจคของบางประเทศ
เช่น สิงคโปร์ เกาหลี หรือ ประเทศในโซนตะวันออกกลาง
เป็นต้น มีอยู่ช่วงนึงผมย้ายออกไปท�ำงานที่บริษัทอื่นด้วย
ซ�ำ ้ เพราะอยากลองเห็นวัฒนธรรมองค์กรและวิธกี ารท�ำงาน
ของบริษัทอื่นๆ ในฮ่องกงดูด้วย แต่ผมก็จะเน้นที่จะไปท�ำ
บริษทั ทีเ่ ป็นส�ำนักงานระดับภูมภิ าคอย่างเดียว ถึงแม้วา่ จะ
เข้ายากกว่าและการแข่งขันสูงกว่าก็ตาม หลังจากสังเกต
ด้วยความรอบคอบแล้ว สุดท้ายแล้วในความเห็นส่วนตัว
ของผมเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่น่าอยู่ที่สุดคือ องค์กรที่
มีเพื่อนร่วมงานที่ดี คอยแบ่งปัน มีความไว้วางใจกัน และ
เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ได้อย่างไม่มีขีดจ�ำกัดครับ
ส่วนงานทีเ่ คยท�ำก็มตี งั้ แต่การออกแบบผลิตภัณฑ์
ด้านประกันชีวติ การลงทุน และการจัดการความเสีย่ ง ตอน
นั้น ผมก็เริ่มหันมาเก็บประสบการณ์ด้านประกันอุบัติเหตุ
และสุขภาพครับ เพราะมองว่าเทรนด์จะมาแรงในอนาคต
ครับ แต่จะเน้นเรื่องการจัดการควบคู่ไปด้วยมากกว่า คือ
ดูทั้งความเสี่ยงและความสามารถในการประกอบการของ
บริษัท พร้อมๆ กับออกแบบค�ำนวณผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่
ตลาด ให้มีคุณภาพในราคาเหมาะสม โดยประเทศที่ได้รับ
มอบหมายอยูต่ อนนัน้ ก็มี ไทย อินเดีย เวียดนาม นิวซีแลนด์
กับออสเตรเลีย เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่ไม่ต้องใช้
ภาษาจีนในการสื่อสารครับ ก็เลยยังไม่เคยได้มีโอกาสรับ
ผิดชอบประเทศฮ่องกงซักที (หัวเราะ)
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เงินเดือนคงมากโข? ค่าครองชีพเป็นไงบ้าง
(ยกตัวอย่างเทียบกับข้าว 1 มื้อ) กะเงินเดือน
ในฮ่องกง

พืน้ ทีก่ เ็ ลือกให้อยูป่ ระมาณ 750 ตารางฟุตเพราะจะได้ไม่รู้
สึกอึดอัดไปครับ แต่ในช่วงหลังมานี้ ค่าเช่าบ้านสูงขึ้นมาก
จนน่าตกใจมาก

(หัวเราะ) ผมคิดเสมอว่าประสบการณ์ชีวิตนั้น
ส�ำคัญที่สุด มหาเศรษฐีหรือยาจกกินข้าวแล้วก็อิ่ม 1 มื้อ
เท่ากัน เรื่องเงินเดือนนี่คงเป็นเรื่องรองครับ แต่คงอยู่ได้
สบายๆ อย่างไม่อดอยาก เหมือนวิชาชีพทีต่ อ้ งอาศัยความ
ช�ำนาญเฉพาะทางเช่น หมอ หรือ ทนายความ เป็นต้น

สุดท้ายแล้วก็ต้องห้ามลืมเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อกับคนทีบ่ า้ นด้วย ไม่วา่ จะนัง่ เครือ่ งบินกลับหรือโทร
กลับไป (สมัยนั้น ยังใช้อินเตอร์เนตโทรไม่ได้) เพราะว่าใน
ตอนนั้น ค่าโทรศัพท์จากฮ่องกงโทรกลับไทยนั้นแพงกว่า
จากอเมริกาโทรกลับไทยถึง 10 เท่า ทัง้ นีค้ งเพราะทีอ่ เมริกา
หรือชาติอื่นๆ มีคนไทยเยอะกว่ามั๊งครับ (หัวเราะ) แต่ใน
ช่วงแรกของการมาอยูฮ่ อ่ งกงแล้วใช้ชวี ติ อยูก่ บั คนต่างชาติ
แทนทีจ่ ะไปเกาะกลุม่ คนไทยด้วยกันเองนัน้ ก็ไม่เลวเหมือน
กัน ได้เปิดใจเรียนรู้ไปอีกแบบ แต่ก็ยอมรับนะครับว่ามี
เหงาบ้างเหมือนกัน แต่ก็รู้สึกสนุกด้วยปนๆ กันไป

ค่าครองชีพที่นั่นก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกัน
โดยเฉพาะเรื่องค่าเช่าหรือพื้นที่บริเวณเกาะฮ่องกง เพราะ
ถ้าอยู่แบบห้องสตูดิโอ 100 - 150 ตารางฟุต (เดินได้ 3
ก้าวจากก�ำแพงถึงประตู) ธรรมดาในตอนนั้น ก็ตกค่าเช่า
เดือนละสามถึงสี่พันเหรียญ (เกือบสองหมื่นบาท) ส่วน
การกินแต่ละมือ้ ถ้ากินแบบข้าวมันไก่บา้ นเราธรรมดาก็ให้
ตีไว้ 30 เหรียญฮ่องกง (ประมาณร้อยยีส่ บิ บาท) เข้าไว้กอ่ น
แล้วอย่างทีส่ าม ทีล่ มื ไม่ได้เลยก็คอื ภาษีทอี่ ยูท่ ปี่ ระมาณ 15
เปอร์เซ็นต์ของรายได้ครับ
เท่าที่ทราบมาในตอนนั้น (ตอนนี้ไม่แน่ใจ) เด็ก
ปริญญาตรีจบใหม่อาจได้ประมาณแปดพันเหรียญต่อเดือน
เด็กวิศวะอาจได้ประมาณหมืน่ นึงถึงหมืน่ สอง ส่วนแอคชัว
รีหรือนักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีน่ นั่ อาจเริม่ ต้นสูงกว่าเด็ก
วิศวะหน่อย แล้วถ้ามีประสบการณ์มากๆ หรือสอบจนเป็น
เฟลโลทีม่ ปี ระสบการณ์ (ย�้ำครับว่าต้องสือ่ สารเป็นด้วย) ก็
อาจมีโอกาสที่จะได้เป็นแสนเหรียญต่อเดือน (ซึ่งก็คงเป็น
ธรรมดาของวิชาชีพทีต่ อ้ งอาศัยความช�ำนาญเฉพาะทางและ
เป็นที่ต้องการในตลาด) แต่จริงๆ แล้วรายได้ไม่ต้องมาก
ก็ได้ครับ อยากบอกว่าส่วนตัวแล้วผมเห็นประสบการณ์
เป็นเรื่องหลักมากกว่า แค่ใช้ให้ประหยัด ก็ตกค่าใช้จ่าย
เดือนละหนึง่ หมืน่ เหรียญฮ่องกง (ในตอนนัน้ ) ก็อยูไ่ ด้ครับ
(สองสามพันเหรียญไว้กนิ หกเจ็ดพันเหรียญไว้เช่าบ้านอยู)่
บ้านในฮ่องกงก็มคี า่ เช่าในราคาต่างๆ กันไป ถ้า
เอาขนาดเท่ากับคอนโดในเมืองไทยก็อาจจะอยูท่ รี่ าวๆ สอง
หมืน่ เหรียญต่อเดือนได้ ส�ำหรับผมแล้วผมเลือกอยูใ่ นพืน้ ที่
เกาะฮ่องกงเพราะใกล้ทที่ ำ� งานแล้วก็มขี องกินให้เลือกเยอะ
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กรณีที่ไม่ได้สังกัดบริษัทข้ามชาติ ถ้ามองใน
แง่การเปิดโอกาสให้คนต่างชาติเข้าไปท�ำงานที่
ฮ่องกงเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
เพราะบริษัทข้ามชาติมาเปิดส�ำนักงานใหญ่ที่
ฮ่องกงครับ ไม่ว่าจะเป็น ซิตี้แบงค์ HSBC สแตนดาร์ด
ชาร์ตเตอร์ และสถาบันการเงินต่างๆ จากประเทศต่างๆ ทัว่
โลก ท�ำให้ดึงดูดคนชาติต่างๆ มาอยู่ที่ฮ่องกงเพื่อกระจาย
การดูแลให้คลอบคลุมเอเชียแปซิฟคิ แต่ในแง่ทบี่ ริษทั เป็น
ระดับท้องถิ่นของฮ่องกงเอง ผมยังมองว่าประสบการณ์ที่
ได้คงจะไม่มากนักเมื่อเทียบกับการที่อุตส่าห์ข้ามน�้ำข้าม
ทะเลมาทั้งที (หัวเราะ) คนฮ่องกงเองก็แย่งงานกันเองสูง
ครับ และเพราะเป็นบริษัทระดับท้องถิ่นจึงต้องพูดภาษา
กวางตุง้ ให้ได้ มันก็คงเหมือนกับจะให้คนฮ่องกงมาท�ำงาน
อยูบ่ ริษทั ท้องถิน่ ในเมืองไทยมัง้ ครับ และอีกอย่าง เนือ้ งาน
ของบริษทั ข้ามชาตินนั้ ก็คอ่ นข้างต่างกันชัดเจนกับบริษทั ทีไ่ ม่
ข้ามชาติ เพราะบริษทั ข้ามชาติเค้าจะถือว่าประสบการณ์ใน
การท�ำงานจากประเทศต่างๆ สามารถน�ำไปใช้กบั อีกประเทศ
ได้ เค้าก็คงจะเห็นประโยชน์คนต่างชาติในจุดนี้ด้วยครับ
และก็ยังไม่จบ....ยังมีต่อตอนสุดท้าย (ตอนที่
4) อีกตอนครับ

เรื่อง
ต้องรู้

3

ประการ
เกี่ยวกับยูนิตลิงค์

ช่วงนี้มีคนพูดถึงเรื่องประกันพ่วงการลงทุน
หรือ ยูนิตลิงค์บ่อยมาก รวมถึงกระแสของธุรกิจประกัน
ชีวิตก็มาทางด้านนี้กันมาก ทางผมจึงอยากหยิบยกเรื่อง
ราวนี้มาวิเคราะห์ให้ผู้อ่านดูบ้างครับ
ยูนิตลิงค์เป็นประกันชีวิตที่ถูกออกแบบเพื่อ

เป็นเครื่องมือวางแผนการเงินระยะยาวที่มีความยืดหยุ่น
สูง สามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามจังหวะและสถานการณ์
ต่าง ๆ ตลอดช่วงชีวิต และ มีส่วนของการลงทุนเพิ่มเข้า
มาในตัวกรมธรรม์เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่
อยากให้ความคุ้มครอง หรือ ผลประโยชน์ของกรมธรรม์
โตตามผลการด�ำเนินงานของตลาด
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ผูถ้ อื กรมธรรม์สามารถเลือกเน้นทีค่ วามคุม้ ครอง
ระยะยาว (เช่น ตลอดชีวติ หรืออย่างน้อย 20 - 30 ปี เป็นต้น
ไป) เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งจากการสูญเสียทางการเงินต่าง
ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียชีวิตก็ได้ หรือ
เลือกเน้นทีก่ ารสะสมทรัพย์ระยะยาว เพือ่ วางแผนเงินทีค่ าด
ว่าจะจ�ำเป็นในอนาคต ไม่วา่ จะเป็นการวางแผนหลังเกษียณ
การวางแผนการศึกษาบุตร หรือ การวางแผนมรดกให้คน
ที่เรารัก
โดยยูนิตลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจาก
ประกันชีวิตแบบดั้งเดิมโดยมุ้งเน้นที่จะตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการ
1) ความยืดหยุน่ ในการน�ำเบีย้ ประกันไปลงทุน โดยสามารถ
เลือกรูปแบบการลงทุนตามความต้องการของผู้ถือ
กรมธรรม์ในแต่ละช่วงจังหวะชีวิต และ ความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ โดยการน�ำเบี้ยประกันที่ได้รับส่วนใหญ่ไป
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ลงทุนในกองทุนซึง่ มีระดับความเสีย่ ง และ ความคาด
หวังต่อผลตอบแทนที่หลากหลายกว่า
2) ความยืดหยุน่ ในด้านความคุม้ ครอง สะสมทรัพย์ และ
การเข้าถึงเงินของผู้ถือกรมธรรม์ โดยสามารถปรับ
เพิ่มหรือลดทุนประกัน ปรับเพิ่มหรือลดเบี้ยประกัน
ถอนเงินบางส่วน หรือหยุดจ่ายเบี้ยบางช่วงเวลาเพื่อ
ให้เหมาะสมกับความต้องการตามแต่ละช่วงชีวิตใน
ระยะยาว ทีอ่ าจมีความไม่แน่นอนดังทีว่ างแผนทางการ
เงินไว้ในตอนต้น  
3) ความโปร่งใสในกลไกการท�ำงานของผลิตภัณฑ์ประกัน
ภัยโดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรเบี้ยประกัน มูลค่า
กรมธรรม์ และ ผลประโยชน์ ณ ช่วงต่าง ๆ เพื่อที่ผู้
ถือกรมธรรม์สามารถตัดสินใจต่อเหตุการณ์ทอี่ าจส่งผล
ต่อสถานะทางการเงิน หรือ ความคุม้ ครองได้งา่ ยดาย
และเป็นเหตุเป็นผล รวมถึงรับรูว้ า่ เงินทีต่ นจ่ายนัน้ ถูก
น�ำไปใช้จา่ ย และ ส่งผลต่อผลประโยชน์ของตนอย่างไร

เพราะยูนติ ลิงค์มกี ารแบ่งมูลค่าทางบัญชีออกเป็น
ส่วนของการประกันชีวติ และส่วนของการลงทุนทีน่ �ำเบีย้ ไป
จัดสรรลงในกองทุนรวม จึงท�ำให้ผบู้ ริโภคบางส่วนน�ำยูนติ
ลิงค์ไปเปรียบเทียบกับกองทุนรวม หรือมีความต้องการที่
จะซื้อยูนิตลิงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการลงทุนเช่นเดียว
กับกองทุนรวม ซึ่งจริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของยูนิตลิงค์
และกองทุนรวมนัน้ ต่างกันอย่างสิน้ เชิง โดยยูนติ ลิงค์จะถูก
ออกแบบให้มคี วามคุม้ ครองขัน้ ต�ำ่ ก�ำหนดไว้เพือ่ สนองตอบ
ต่อผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการความคุม้ ครอง และ การวางแผนการ
เงินระยะยาว ซึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือการ
ลงทุน หรือ การเกร็งก�ำไรอย่างกองทุนรวม หากพิจารณา
ด้วยหลักการแล้วยูนติ ลิงค์และกองทุนรวมจึงถูกออกแบบ
มาเพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการ
เงินของที่แตกต่างกัน
เนื่องจากยูนิตลิงค์เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ใน
กรณีที่เบี้ยประกันที่ถูกน�ำไปลงทุนนั้นงอกเงยได้เร็วกว่าที่
ตั้งเป้าไว้ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถจ่ายเบี้ยประกันน้อยกว่า
ที่ตั้งเป้าไว้โดยยังคงความคุ้มครองไว้เท่าเดิมที่ตั้งเป้าไว้
หรือ สามารถจ่ายเบีย้ เท่าทีต่ งั้ เป้าไว้แต่ได้รบั ความคุม้ ครอง
ทีส่ งู ขึน้ ความเข้าใจของผูบ้ ริโภคก็เป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เพราะ
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ลูกค้าควรจะเข้าใจลักษณะและคุณสมบัตติ า่ ง ๆ ของยูนติ
ลิงค์ รวมถึงผลกระทบของการเลือกใช้คณ
ุ สมบัตเิ หล่านัน้
ต่อกรมธรรม์ เพื่อให้แน่ใจว่าความยืดหยุ่นที่ตนแลกมา
นั้นมีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อแผนการเงินของตน
อย่างไร ซึง่ สามารถเห็นได้ในประเทศเพือ่ นบ้านในภูมภิ าค
อาเซียน ทีผ่ กู้ ำ� กับดูแลธุรกิจประกันพยายามส่งเสริมความ
เข้าใจของลูกค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อาเซียนนัน้ ยูนติ ลิงค์จะถือได้วา่ เป็นผลิตภัณฑ์ทใี่ หม่
ส�ำหรับประเทศไทยและยังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น โดยความ
เข้าใจของตัวผลิตภัณฑ์ยงั ไม่สงู นักและยังไม่คอ่ ยเป็นที่
นิยมของผูบ้ ริโภค การส่งเสริมความเข้าใจต่อยูนติ ลิงค์
ให้แก่ประชาชนจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ เพือ่ ทีป่ ระชาชนจะ
ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของยูนติ ลิงค์ทถี่ กู ออกแบบเพือ่
การวางแผนการเงินระยะยาว ไม่ใช่การลงทุนเพือ่ หวัง
ผลตอบแทน ประชาชนก็จะได้รบั ประโยชน์ของยูนติ ลิ้
งอย่างแท้จริง และยังเป็นการวางรากฐานต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ ใหม่ๆ ในวันข้างหน้าทีจ่ ะช่วยให้
ประชาชนมีทางเลือกมากขึ้นอีกด้วย

คณิตศาสตร์ประกันภัย
กับการเสี่ยงโชค

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน จะเป็นวันแห่งความหวังของคนหลายคน บางคนก็ได้
เลขเด็ดมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บางคนก็ฝันบอกลางมาแต่ไกล แล้วแต่จะตีความกันต่างๆ นานา
แต่เราเคยสงสัยไหมครับว่า กลไกในเกมส์แห่งการเสี่ยงโชคอันนี้ มีหลักการมาจากอะไร และมัน
ท�ำงานอย่างไร ท�ำไมเจ้ามือถึงอยูไ่ ด้ และเขามีวธิ บี ริหารความเสีย่ งกันอย่างไร วันนีเ้ ราจะน�ำหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยมาอธิบายสิ่งเหล่านี้กัน
ก่อนจะอ่านในรายละเอียด ขอให้ท�ำใจไว้ก่อน
นะครับว่า อ่านจบแล้วอาจจะมีโอกาสแทงหวยได้ถูกมาก
ขึ้น หรือไม่ก็อาจจะเลิกเล่นหวยกันไปเลย
เรื่องมีอยู่ว่าในสมัยก่อนนั้น หลักคณิตศาสตร์
ได้ถูกน�ำมาใช้ในการค�ำนวณเพื่อชิงไหวชิงพริบให้อีกฝ่าย
ได้เปรียบมากที่สุด และก็ถูกขยายผลมาสู่การพนันม้า การ
พนันบอล จนเป็นที่มาในวงการพนันสมัยใหม่ที่ต้องมีการ
จ้างนักคณิตศาสตร์ฯ ไปค�ำนวณและออกแบบเกมส์ต่างๆ
ในบ่อนคาสิโน รวมถึงเกมส์โชว์ต่างๆ ที่เห็นกันอยู่บ่อยๆ

เจ้ามือก็เช่นกัน ที่มีการน�ำหลักการทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย 3 ข้อดังต่อไปนี้มาใช้
1. ความน่าจะเป็น (Probability) - ถ้าเรียกกันง่ายๆ
ก็คือ การค�ำนวณหาค่าของโอกาสที่จะเกิดขึ้น เช่น
ลูกเต๋าที่มี 6 หน้า การจะออกหน้าใดหน้าหนึ่ง ก็
คือมีโอกาส 1 ใน 6 ซึ่งถ้าเราเปรียบเลขท้าย 2 ตัว
เหมือนกับ ลูกเต๋าที่มี 100 หน้า โอกาสที่จะถูกเลข
ท้าย 2 ตัว ก็คือ 1 ใน 100 (หรือ  1%) นั่นเอง ถ้า
เป็นเลขท้าย 3 ตัว ก็มีโอกาสเป็น 1 ใน 1000 และ
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ถ้าสามารถใส่เงือ่ นไขต่างๆ เช่นให้มนั กลับไปกลับมาได้ โอกาส
ก็จะได้มากขึ้น
2. ค่าคาดหวัง (Expected Value) - เป็นการน�ำโอกาสที่จะเกิด
ขึ้นมาค�ำนวณหาต้นทุนของสิ่งต่างๆ เช่น ถ้าเจ้ามือบอกว่า
การแทงถูกงวดนึงจะให้เงิน 2000 บาท โดยถ้ามีโอกาสของ
เลขท้าย 2 ตัว คือ 1 ใน 100 แล้ว ต้นทุนของเกมส์ครั้งนี้จะ
เป็น 20 บาท (คือ 1% ของ 2000 บาท) ดังนั้น จะเห็นว่าเจ้า
มือจะต้องค�ำนวณต้นทุนเฉลี่ยให้ได้เสียก่อน และจะไม่มีวัน
ขาดทุนอย่างแน่นอน เพราะต้นทุนและราคาทุกอย่างได้ถูก
ก�ำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
3. กฎของจ�ำนวนมาก (law of large numbers) - เป็นสิ่งที่
ส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้เจ้ามือไม่เจ๊ง เพราะหลักการอยู่ที่ว่ายิ่งมี
จ�ำนวนครัง้ หรือจ�ำนวนของคนทีเ่ ล่นนีม้ มี ากเท่าไร ก็จะยิง่ ท�ำให้
ค่าเฉลี่ยไม่เพี้ยนไปจากที่คาดไว้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือคน
ที่ซื้อสลากออมสินเป็นปึก ก็จะมีโอกาสถูกเลขรางวัลอยู่เสมอ
หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือ ให้คน 100 คน แทงเลข 100 ตัวกับ
เจ้ามือ โดยเลขไม่ซ�้ำกันแล้ว ก็จะท�ำให้เจ้ามือ จ่ายแค่ 1 คน
เท่านั้น หรือไม่ก็ถ้าเราแทงเลขเดิมซ�้ำๆ ไป 100 ครั้ง มันก็จะ
มีโอกาสที่ได้ถูกกับเขาบ้างสักครั้ง เป็นต้น
นั่นหมายความว่า ถ้างวดไหนมีเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่อวย
เลขเด็ดมาให้ แล้วทุกคนแห่กันเข้าไปแทงแต่เลขนี้กันหมด เจ้ามือ
ก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะจะท�ำให้ค่าเฉลี่ยเพี้ยนไป และไม่เข้า
สู่กฎข้อนี้ เพราะทุกคนกระจุกตัวไปกับเลขเดียวกันหมด เจ้ามือจะ
จัดการความเสี่ยงส่วนนี้ด้วยการบริหารเงินหน้าตักว่ารับได้มากสุด
เท่าไร
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รับรองว่าทางเจ้ามือนั้นก็มีเลขเด็ด
จากเจ้าพ่อใบ้หวยในแต่ละส�ำนักเก็บไว้อยู่ในมือ
มากกว่าคนเล่นหวยเสียอีกครับ แต่นั่นก็เพื่อเอา
มาประกอบกับการท�ำสถิตแิ ละค�ำนวณความเสีย่ ง
เอาไว้ เพราะปกติแล้วเจ้ามือหวย ไม่สามารถบอก
ว่าเลขที่ออกนั้น จะออกมาเป็นเลขอะไร แต่จะ
สามารถค�ำนวณหน้าตักของตัวเองได้ว่า ถ้าเลข
ออกมาเป็นแบบไหน แล้วจะยังได้ก�ำไรอยู่หรือ
ขาดทุนครับ และอาจจะมีการค�ำนวณในการปรับ
ราคา หรือ มีสิทธิ์ไม่รับในบางเลขก็ได้ ถ้ามันไม่
เข้าสู่หลักการ 3 ข้อดังกล่าวนี้
สุดท้ายนี้ คนทีซ่ อื้ หวยควรรูอ้ ยูเ่ ต็มอก
ว่าค่าเฉลี่ยของสิ่งที่จะได้กลับคืนมาจากการเล่น
หวย นั้นจะมีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่เสียเงินซื้อไป
แน่นอน เพียงแต่การหวยของใครบางคนนั้นท�ำ
เพื่อได้ความสนุกในการเสี่ยงโชค หรือเพียงซื้อ
ความฝันไปด้วยเท่านั้น
คนทั่วไปจะเฉลี่ยซื้อหวยกัน 12 ครั้ง
ต่อปี และใช้เงินกับมันไปปีละประมาณ 5 พันบาท
ซึ่งไหนๆ ก็จะเล่นเกมส์พนันนี้แล้ว สู้เล่นให้ถูก
กฎหมายจะดีกว่า ให้เจ้ามือเป็นส�ำนักงานสลาก
กินแบ่งรัฐบาล เพราะรายได้ย้อนหลังตลอดช่วง
10 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าเกือบ 2 แสนล้านบาทเลย
ดีเดียว ถือว่าเสี่ยงโชคเพื่อช่วยชาติครับ

วิธีแทงทบ
กับทฤษฎีมาร์ติงเกล
(Martingale)

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ปกติขึ้นชื่อว่าการพนันแล้ว เจ้ามือหรือผู้ออกแบบกฎกติกาก็ชนะวันยังค�่ำ คนที่
เล่นการพนันก็ควรรูอ้ ยูเ่ ต็มอกว่าค่าเฉลีย่ ของสิง่ ทีจ่ ะได้กลับคืนมาจากการเล่นพนันนัน้ จะ
มีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่เสียเงินแทงหรือซื้อไปแน่นอน เพียงแต่การพนันของใครบางคน
นั้นท�ำเพื่อได้ความสนุกในการเสี่ยงโชค หรือเข้าข้างตัวเองว่าโชคจะเข้าข้างเท่านั้น
ดังนัน้ บทความนีไ้ ม่ได้สอนหรือสนันสนุนให้เล่น
การพนันนะครับ เพียงแต่จะมาแชร์เทคนิคทีน่ กั คณิตศาสตร์
ประกันภัย สามารถค�ำนวณและออกแบบให้ผู้เล่นฝ่าย
ตนเองได้เปรียบในเกมส์การพนัน เรียกได้ว่าสร้างกฎบาง
อย่างที่ให้ฝ่ายตรงข้ามคิดว่าเราเสียเปรียบ แต่จริงๆ แล้ว
ถ้าเราคิดเผื่อไว้ดีๆ เราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเอง เรียก
ได้ว่าเป็นการพนันที่ไม่มีทางแพ้เลยก็ว่าได้
แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่ไม่ว่าโอกาสจะออกเป็นเลข
อะไร เราก็ไม่ต้องสนใจ ขอแค่ให้เรารักษาสายป่านเอาไว้
ก็พอ วิธีนี้เรียกว่า การบริหารเงินหน้าตักจากเทคนิคการ
แทงทบ นั่นเอง หรือในภาษาคณิตศาสตร์เราจะเรียกมัน
ว่า ทฤษฎีมาร์ติงเกล (Martingale)

หลักการคือเมื่อแทงผิด ก็จะเพิ่มเงินพนันขึ้น
เป็น 2 เท่า และหากผิดครั้งต่อๆไป ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ของครัง้ ล่าสุด โดยสุดท้ายหากถูกแค่ครัง้ เดียวก็จะสามารถ
คืนเงินขาดทุนได้ทงั้ หมด แถมอาจจะยังกลับมาได้กำ� ไรอีก
ด้วย
กฎเหล็ก 3 ข้อ ที่จะท�ำให้วิธีแทงทบนี้สัมฤทธิ์ผลก็คือ
1. ค�ำนวณหาโอกาสความน่าจะเป็นหรือสถิติของการจะ
ทายได้ถูกมาก่อน เช่น ถ้าทายตัวเลขของลูกเต๋ามา 1
หน้า โอกาสก็จะเป็น 1 ใน 6 ซึ่งแน่นอนว่าคนที่ลงเล่น
จะเสียเปรียบมาก (เพราะโอกาสถูกมีนอ้ ยกว่าครึง่ ) แต่
ถ้าเราเล่นเงือ่ นไขให้มนั ซับซ้อนขึน้ มาอีก ก็สามารถสร้าง
เงื่อนไขพิเศษขึ้นมา เช่น ท�ำเป็น แทง 1 จ่าย 2 ซึ่งก็จะ
ท�ำให้โอกาสทีจ่ ะชนะเฉลีย่ ได้กลายเป็น 2 ใน 6 เป็นต้น
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2. เงินหน้าตักนัน้ ได้คำ� นวณมาแล้วอย่างดี ว่ามีเพียงพอ
จะเล่นได้กคี่ รัง้ หรือถ้ามีมากมายไม่จำ� กัด ท�ำให้เล่นได้
นับครั้งไม่ถ้วน ก็ถือว่าเงื่อนไขนี้ผ่านได้เลย
3. คนทีแ่ ทงทบจะหยุดเล่นเมือ่ ไรก็ได้ เมือ่ ได้เงินครบตาม
ทีต่ วั เองต้องการก็สามารถเลือกทีจ่ ะจบเกมส์ได้ ในขณะ
ที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้น ห้ามจบเกมส์เอาดื้อๆ
ในการใช้วธิ จี ำ� เป็นต้องอาศัยวินยั และการวางแผนทีร่ ดั กุม
1. จะเห็นว่าเจ้ามือหรือคาสิโนจะมีเงินหน้าตักที่มหาศาล
หรือไม่จำ� กัด จึงท�ำให้ ถ้าพนันกันต่อเนือ่ งเรือ่ ยๆ แล้ว
คาสิโนหรือเจ้ามือจะชนะในระยะยาว เพราะทุกเกมส์
นั้นได้ถูกค�ำนวณด้วยคณิตศาสตร์ออกมาเรียบร้อย
แล้วว่าระยะยาวนั้นจะมีโอกาสออกอะไรบ้าง
2. ในทางกลับกัน ส�ำหรับผู้เล่นธรรมดาแล้ว ถ้าหากเงิน
บนหน้าตักไม่เพียงพอ อาจท�ำให้พอร์ตแตกได้ ซึ่งก็
เป็นข้อจ�ำกัดทีม่ ปี ญ
ั หามากทีส่ ดุ และในการพนันจริงๆ
แล้วทางเจ้ามือจะก�ำหนดเงินลงทุนขัน้ ต�ำ่ และขัน้ สูงเอา
ไว้ เพือ่ ป้องกันคนทีจ่ ะมาใช้วธิ นี ี้ (ทางนัน้ ก็จา้ งนักคณิต
ศาสตร์ฯ มาค�ำนวณไว้ให้อย่างดีแล้วเช่นกัน)
อย่างไรก็ตาม มีคนเอากฎ 3 ข้อนี้ มาประยุกต์
ใช้กบั ตลาดหุน้ อยูเ่ หมือนกัน ซึง่ ตลาดหุน้ ไม่ได้กำ� หนดเงิน
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ลงทุนขัน้ ต�ำ่ และขัน้ สูงเอาไว้ แถมเราจะหยุดเล่นเมือ่ ไรก็ได้
ขอให้มกี ารบริหารและค�ำนวณการใช้เงินบนหน้าตักให้ดี ๆ
และตัง้ เป้าว่าจะลงครัง้ ละเท่าไรและเล่นเท่าไรจึงจะพอ แต่
กฎข้อที่ยากที่สุดในการเอาไปประยุกต์กับตลาดหุ้น ก็คือ
กฎข้อแรก นั่นคือ การค�ำนวณหาโอกาสความน่าจะเป็น
ทางสถิติว่าจะมีขึ้นหรือลงเท่าไร เพราะโอกาสที่หุ้นจะขึ้น
จะลง มันไม่ได้ตายตัวเหมือนการทอยลูกเต๋า
เทคนิคนี้ยังเคยมีคนเอามาประยุกต์ใช้กับการ
ท�ำธุรกิจด้วย โดยถ้าเราอ่านประวัติของนักธุรกิจที่ประสบ
ความส�ำเร็จหลายคน เราจะเห็นว่าเขาก็เคยเติบโตมาจากกฎ
3 ข้อนี้ คือ เมื่อเจ๊งครั้งแรกก็ไปลงทุนเพิ่มอีกเท่าตัว และ
เมือ่ เจ๊งครัง้ ทีส่ องก็ลงทุนเพิม่ อีกเท่าตัว และเป็นอย่างนีไ้ ป
เรือ่ ยๆ (ในประวัติ จะเห็นว่ามีมาจากการกู้ หรือเป็นเงินยืม
จากคนในตระกูลด้วย) จนได้ก�ำไรและเป็นมหาเศรษฐีใน
ที่สุด เรียกว่าถ้าสายป่านยาวพอก็จะรอดครับ
ขอย�้ำอีกครั้งครับว่า การพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ซึ่งผมเขียนเพื่อแชร์เทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยเพื่อให้รู้ว่า ท�ำไมคนที่สร้างกติกาโดยใช้หลักการ
นี้ ถึงชนะได้ในระยะยาว ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การ
บริหารเงินบนหน้าตักนั้นส�ำคัญที่สุดครับ

เพราะชอบคิดเลขในใจ
เลยคิดนอกใจใครไม่เป็น
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) FSA, FIA, FSAT, FRM
- นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

ใครจะรู้ครับว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็เคยตกเลขมาก่อน ในช่วงนั้นเอง ผม
อยู่ชั้น ม.4 และก็ต้องไปสอบซ่อมเพราะสอบวิชาเลขตก!!!
วันนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งเบาๆ ถึงเรือ่ งราวของการฝึกฝน
สมองของเราให้คิดเลขเก่ง คิดเลขไว โดยผมอยากจะมา
เล่าประสบการณ์จากการฝึกฝนและสังเกตจากสิ่งรอบตัว
ในชีวิตประจ�ำวันของเรา
ผมจ�ำได้อยู่เสมอว่าในสมัยที่คุณปู่ของผมยัง
มีชีวิตอยู่ เขาจะมองหน้าจอทีวีและจะมีตัวเลขหุ้นคาด

ตรงแถบทีวีด้านล่าง และตัวเลขนั้นก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ ถึง
แม้ว่าตอนนั้นท่านจะอายุ 90 กว่าปีแล้ว ท่านก็ยังจ�ำได้อยู่
ว่าตัวเลขที่วิ่งบนหน้าจอทีวี (ในสมัยนั้นยังไม่มีแอป) นั้น
ท่านซื้อตัวไหนที่ราคาใดและตอนนี้ราคามันเท่าไรแล้ว ซึ่ง
ผมไม่ได้สนใจหรอกครับว่าท่านได้ก�ำไรหรือขาดทุน แต่ที่
น่าสนใจคือพลังของตัวเลขนั้น ท�ำให้สมองแข็งแรงและมี
ประสิทธิภาพอยู่ได้ถึงขนาดนี้เลย
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จนแล้วจนรอด ประเด็นส�ำคัญของเคล็ดลับของ
การบริหารสมองมันอยู่ที่การท�ำให้เป็นนิสัย ถ้าอยากเก่ง
เลข ฝึกเลข ฝึกฝนสมอง ก็จะต้องอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ
กับตัวเลข เพราะตัวเลขอยู่รอบเราอยู่แล้ว
อย่างนิสัยประจ�ำที่ผมติดมาก็คือ การบวก
ลบเลขในใจ โดยเฉพาะที่เมื่อเวลารถติดแล้วเราไม่รู้จะ         
มองอะไร มองไปทางไหนก็เจอแต่รถ รถยนต์ รถเมล์     
รถมอเตอร์ไซค์ ทีต่ ดิ อยูท่ กุ หนทุกแห่ง ตัวเลขทีผ่ มมองหา
บนท้องถนนได้กค็ งจะมีเพียงแต่ “เลขทะเบียนรถ” เท่านัน้
แรกๆ ก็บอกว่าเรามันก็บ้าอยู่เหมือนกัน ที่มา
นัง่ บวกเลขแบบนี้ แต่อาจเพราะตอนนัน้ มันเบือ่ รถติด ไม่รู้
จะท�ำอะไร ก็เลยสร้างเกมส์ที่เล่นไว้ในใจ (เมื่อก่อนไม่มี
เกมส์บนมือถือให้เล่น) ขึ้นมาเล่นอย่างลับๆ ด้วยตัวเอง
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จึงเป็นทีม่ าของการทีผ่ มชอบบวกเลขทะเบียนรถ
เวลารถติด และมันก็กลายพันธุจ์ นมาเป็นเวลารถวิง่ ผ่านเรา
เมือ่ ไร เราท้าทายกับตัวเองไว้วา่ จะต้องบวกเลขได้คำ� ตอบให้
ทันก่อนรถวิง่ พ้นสายตาไปให้ได้ จนหลังๆ มันเริม่ คล่องขึน้
รถวิ่งผ่านตา มันก็บวกเลขได้ค�ำตอบของมันเอง ใครจะเอา
ไปใช้เล่นก็ได้นะครับ ถ้าอยากให้ท้าทายหน่อย ก็จากบวก
เลขทะเบียนรถกันธรรมดา ก็เริ่มมีการคูณเข้ามาบ้างก็ได้
เทคนิคทะเบียนรถนี้ ก็ยังเอาไปใช้ประยุกต์กับ
อย่างอื่นได้เช่นกันครับ เช่น ฝึกอ่านเลขในใจเป็นภาษา
อังกฤษ เป็นต้น โดยแรกๆ ก็อ่านได้แค่ 2 เลขท้าย แต่ต่อ
มาพอฝึกคล่องขึ้นก็กลายเป็น 3 เลขท้ายและมากขึ้นตาม
ล�ำดับ เพราะผมก็เคยเป็นหนึ่งในคนที่อ่านภาษาอังกฤษไม่
คล่อง ต้องคอยแปลจากภาษาไทยไปก่อนแล้วค่อยแปลเป็น
ภาษาอังกฤษอีกที

อย่างนิสัยประจ�ำที่ผมติดมาก็คือ
การบวกลบเลขในใจ โดยเฉพาะ
ที่เมื่อเวลารถติดแล้วเราไม่รู้จะ
มองอะไร มองไปทางไหนก็เจอแต่รถ
รถยนต์ รถเมล์ รถมอเตอร์ไซด์
ที่ติดอยู่ทุกหนทุกแห่ง ตัวเลขที่ผม
มองหาบนท้องถนนได้ก็คงจะมี
เพียงแต่ “เลขทะเบียนรถ” เท่านั้น

และเพื่อก้าวข้ามก�ำแพงนี้ไปให้ได้ ผม
จึงแปลงเทคนิคนี้เพื่อให้อ่านตัวเลขออกมาเป็น
ภาษาอังกฤษให้ได้โดยอัตโนมัติ ซึง่ มันก็ได้ผลดีจน
เข็มขัดสัน้ เกินไปเลยครับ (เข็มขัดสัน้ จนคาดไม่ถงึ )
เพราะมันเริม่ ท�ำให้เราเข้าใจการท�ำงานของสมองตัว
เอง และจากนั้นการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษของ
ผมกับค�ำศัพท์อื่นๆ ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเรา
เริม่ จับจุดได้แล้ว โดยถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษก็ตอ้ งสัง่
ตรงจากสมองของเราเป็นภาษาอังกฤษเลย การจะมา
แปลจากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษนัน้ จะท�ำให้มี
ปัญหาตามมาทีหลัง หลังจากนัน้ การท่องศัพท์ภาษา
อังกฤษของผมจึงไม่มีปัญาอีกเลย เพราะผมจะไม่
ท่องศัพท์จากไทยไปเป็นอังกฤษอีกต่อไป แต่จะใช้
เทคนิคจ�ำเป็นประโยคภาษาอังกฤษและนึกเป็นภาพ
พร้อมบริบทของมันออกมา ซึ่งมันได้ผลมากครับ

ที่กล่าวมานั้น เพื่อจะบอกว่า พอเราเชื่อมโยงสิ่งเหล่า
นี้แล้ว มันท�ำให้ตระหนักถึงจุดๆ หนึ่งเลยก็คือ วิชาคณิตศาสตร์
นัน้ ก็คอื ภาษาชนิดหนึง่ นัน่ เอง มันใช้สมองซีกเดียวกัน (คือสมอง
ด้านซ้าย) กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ เพียงแต่ไว
ยกรณ์ของภาษาคณิตศาสตร์นั้นจะมีลักษณะเฉพาะ เป็นตรรกะ
เป็นสมการ และต้องอาศัยการฝึกฝน เพียงแค่เรารู้จักไวยกรณ์
หรือ grammar ของมัน มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป
สรุปแล้ว การคิดเลขในใจนั้น ฝึกเราได้หลายๆ อย่าง
ครับ ดีกว่านัง่ เล่นเกมส์มอื ถือบนรถ แถมเวลาเราคิดเลขในใจ มัน
ก็ฝึกให้เราคิดนอกใจใครไม่เป็นนะครับ
สุดท้ายนี้ การทดเลขไปด้วย วิ่งไปด้วย นั้นไม่แนะน�ำ
ครับ จะเป็นอันตรายมากถึงชีวติ ... เพราะมันท�ำให้ชวี ติ “รัน (run)
ทด”
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ความรักกับวิทยาศาสตร์
ท�ำไมความรักในช่วงที่หมดโปรโมชั่นความโรแมนติกถึงหายไป ท�ำไมบางคู่ถึง
ได้เลิกกันเร็ว และท�ำไมบางคู่ถึงได้คบหากันเนินนานไปจนถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัว
เรามาไขปริศนา “ความลับ ของ ความรัก” ด้วย
วิทยาศาสตร์และการเก็บสถิติ พร้อมวิธีรักษา
ความสัมพันธ์ไม่ให้หมดโปรเป็นของแถม
หากกล่าวถึงเรือ่ งของความรัก เมือ่ ก่อน
นั้นกว่าจะรู้ว่า ความรักจะไปรอดหรือร่วง ต้อง
ใช้เวลาคบหาดูใจกันยาวนานถึง 7 ปี แต่ท�ำไม
ความสัมพันธ์ของบางคูก่ ลับไม่ยนื ยาวขนาดนัน้
เพราะจากสถิติทุกวันนี้แค่ 2 ปี ก็รู้ผลได้ทันที !
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ความรักกับวิทยาศาสตร์

หลายคนอาจบอกว่าความรักเป็นเพราะพรหมลิขติ แต่
งานวิจัยของ “เฮเลน ฟิชเชอร์” และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรม
มนุษย์ ที่ได้ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับความรักมากว่า 10 ปี เผยว่า
“โดยเฉลี่ยแล้ว 2 ปี เป็นช่วงเวลาเหมาะสม หากคู่รักจะพัฒนา
ความสัมพันธ์ แต่ตวั เลขนีก้ เ็ ป็นเพียงค่าเฉลีย่ เท่านัน้ แต่ปจั จัย
ที่แท้จริงที่ท�ำให้คน 2 คน “แต่งงานกันหรือรักกัน” ไม่ได้มีแค่
“เวลา” อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังประกอบไปด้วย บุคลิก นิสัย
ใจคอ ความคิด ความถี่ของการใช้ชีวิตร่วมกันด้วย สุดท้าย
ความรัก จึงเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนที่ต้องหาค�ำตอบ
ในแบบที่เหมาะสมของตัวเอง
เพราะสารเคมีในสมอง และเมื่อศึกษาลึกลงไปจะ
ท�ำให้เข้าใจว่า ท�ำไมความรักในช่วงที่หมดโปรโมชั่นความโร

แมนติกถึงหายไป ท�ำไมบางคู่ถึงได้เลิกกันเร็ว และ
ท�ำไมบางคูถ่ งึ ได้คบหากันเนินนานไปจนถึงขัน้ แต่งงาน
สร้างครอบครัว

สมองของวัยรุ่นเมื่อมีความรัก

อยากรู้ไหมว่าท�ำไมเราถึงได้งอแงเวลามี
ความรัก มักจะอิจฉาคู่รักที่เป็นผู้ใหญ่ มันไม่ได้แปล
ว่าเราเด็ก หรือไม่เข้าใจความรักหรอกนะ แต่เป็นเพราะ
สมองส่วนหน้ายังพัฒนาไม่เต็มที่ เลยท�ำให้มีอาการ
งอแงบ้าง
• อายุ 15-18 ปี สมองส่วนหน้ายังพัฒนาไม่เต็มที่ ท�ำให้
หงุดหงิดง่าย เจ้าอารมณ์ ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล
• อายุ 25 ปีขึ้นไป สมองส่วนหน้าพัฒนาเต็มที่ ท�ำให้
คิดหน้าคิดหลัง ใจเย็น มีเหตุผล มีความเป็นผู้ใหญ่

ความรัก = สารเคมี
มีสารเคมีที่เป็นตัวเอกในเรื่องรักโรแมนติกอยู่ 6 ตัวที่เราต้องรู้ จากการวิจัยของ เฮเลน ฟิชเชอร์ นัก
มานุษยวิทยาทีเ่ ชีย่ วชาญเรือ่ งรักโรแมนติก พบว่า ถ้ามีฮอร์โมนเหล่านีม้ าก คูร่ กั จะรักกันมาก ถ้ามันเริม่ ลดลงนัน่ แปล
ว่า คู่รักจะเริ่มเหินห่างหรืออยากเทกัน
• โดพามีน (Dopamine) ฮอร์โมนแห่งการสร้างความรู้สึกปลาบปลื้ม หลงรัก
• เอสโตรเจน (Estrogen) ฮอร์โมนเพศหญิงมีบทบาทสร้างเสน่ห์แบบผู้หญิง
• เทสโทสเตอโรน (Testosterone) ฮอร์โมนเพศชายมีบทบาทดึงดูดเพศตรงข้าม
• อะดรีนาลีน (Adrenaline) ฮอร์โมนแห่งความสุขจากความรัก
• เซโรโทนิน (Serotonin) ฮอร์โมนแห่งความรักลึกซึ้ง อบอุ่น มีเหตุผล
• ออกซิโทซิน (Oxytocin) ฮอร์โมนแห่งความสุขจากการได้สัมผัสคนรัก

ท�ำไมเราถึงนก โดนเททุกที

การโดนเท คือ การทีค่ ยุ กันอยูด่ ี ๆ
อีกฝ่ายก็หายไป ไลน์ไม่ตอบ ขาดการติดต่อ
ไม่มแี ม้แต่คำ� บอกลา ค�ำตอบก็คอื คนเราทุกคน
มีสเปคในใจทีเ่ กิดจากภูมหิ ลังประสบการณ์ สิง่
ที่ขาด และสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เหมือนหรือต่าง
กัน แรกๆ อาจดึงดูดกันได้ แต่ถา้ ไม่ผา่ นสเปค
ที่ตั้งไว้ในใจ ก็จะโดนเทโครม เพราะฉะนั้น
ไม่มีใครผิดถูก มันเป็นเรื่องของความเข้ากัน
ไม่ได้นั่นเอง

1. ช่วงตกหลุมรักขึ้นไม่ไหว 3 นาทีแรก
ฮอร์โมนเด่น = ฮอร์โมนเพศ - โดพามีน - อะดรีนาลีน
ช่วงเวลาที่เราปิ๊งใคร นอกจากจะเป็นเรื่องของพรหมลิขิต
แล้ว ด้านวิทยาศาสตร์คือ เรื่องของฮอร์โมนเพศของคนสองคนที่
ดึงดูดกันพอดีเป๊ะ ซึ่งมันใช้เวลาเพียง 3 นาทีเท่านั้น ก่อนสารโดพามีน
และอะดรีนาลีนจะมิกซ์กันอย่างพอดี หลั่งออกมาให้รู้สึกว่าคนนี้ใช่!
ไออาการหัวใจเต้นแรงเวลาเจอคนที่ใช่ ก็เพราะฮอร์โมน 3 ตัวนี้เลย  
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ฮอร์โมนแห่งรักแรกพบ
ฮอร์โมนเพศ ได้แก่ เทสโทสเตอโรนและเอส
โตรเจน ปล่อยความมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม      
• โดพามีน ท�ำให้รู้สึกดี ตื่นตัว หมกมุ่น มีความสุข  
• อะดรีนาลีน ท�ำให้ใจเต้นแรง เหงื่อแตก ท�ำตัวไม่ถูก  

ท�ำไมเราถึงรักคนนี้ไม่รักคนอื่น

ทีบ่ อกว่าเนือ้ คูม่ กั หน้าตาคล้ายกัน จริง ๆ แล้ว
คนเรามักจะมองหาคนที่มีบางสิ่งคล้ายตัวเองต่างหาก
เฮเลน ฟิชเชอร์ นักมานุษยวิทยา พยายามที่จะหาเหตุ
ผลมาอธิบายว่า ท�ำไมเราถึงรักคนนีไ้ ม่รกั คนอืน่ ได้คร่าวๆ
ดังนี้
• มาจากฐานะทางบ้านใกล้เคียงกัน
• มีความฉลาดเท่ากัน
• มีระดับความแข็งแรง หน้าตาดีพอกัน
• มีค่านิยมทางศาสนาเหมือนกัน
• มีประสบการณ์ในวัยเด็กคล้ายกัน
2. ช่วงโปรโมชั่น 1 ถึง 5 เดือนแรก
ฮอร์โมนเด่น = โดพามีน - อะดรีนาลีน - เซโรโทนิน
เป็นช่วงทีท่ ำ� ให้ชวี ติ รักเราสดใส เพอร์เฟคทีส่ ดุ
เอาแต่นงั่ ฝันเพ้อ ละเมอถึงคนรัก รูส้ กึ อิม่ อกอิม่ ใจ มีพลัง
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เยอะ เขาหรือเธอท�ำอะไรก็นา่ รักไปหมด อยากลองท�ำอะไรที่
เขาชอบ รวมถึงการมองข้ามข้อเสียต่างๆ ของคนรักไปด้วย
ฮอร์โมนแห่งความรัก
• โดพามีน ท�ำให้มคี วามสุข มีพลังเยอะ กระตุน้ อยาก
ท�ำทุกอย่างให้เขารักตอบ
• อะดรีนาลีน ท�ำให้เขินอาย ประหม่า หน้าแดง หัวใจ
เต้นแรง ท�ำตัวไม่ถูกต่อหน้าคนที่ชอบ
• เซโรโทนิน ท�ำให้คดิ ถึง เหงา กระวนกระวายเพราะรัก
3. ช่วงหมดโปรโมชั่น เข้าเดือนที่ 5
ฮอร์โมนเด่น = โดพามีน - ออกซิโทซิน
ช่วงหมดโปรโมชั่นในแง่ของวิทยาศาสตร์ไม่ได้
แปลว่าเราก�ำลังหมดรักกันนะ แต่เป็นเพราะสารเคมีใน
สมองเริ่มจะหมดอายุขัยต่างหาก ร่างกายจะเริ่มดื้อ และ
เคยชินกับสารเคมีในช่วงตกหลุมรัก ท�ำให้เลิกคุยโทรศัพท์
ยันเช้า ข้อเสียที่เคยรับได้ก็อาจรับไม่ได้ เป็นช่วงที่หลายคู่
ต้องเลือกระหว่างจะเลิกหรือไปต่อดี
ฮอร์โมนที่ท�ำให้หมดรัก
ในช่วงนี้ควรหมั่นเติมสารเคมีให้กับความรัก
เพราะถ้าปล่อยให้มันหมด ก็แปลว่าหมดรักนั่นเอง

• หาขนมหวานกิน ก่อนจะทะเลาะ
กัน เพราะถ้าน�้ำตาลในเลือดน้อย
เวลาทะเลาะจะยิ่งโมโห
ท�ำไมบางคนถึงเจ้าชู้จัง
เฮเลน ฟิชเชอร์ นักมานุษยวิทยา
ได้อธิบายว่าท�ำไมคนเราถึงได้นอกใจกันไว้
อย่างน่าสนใจว่า สมองในส่วนของความรัก
มีอยู่ 3 ระบบคือ ความใคร่ ความผูกพัน
ทางอารมณ์ และความรักโรแมนติก ถ้า
ทั้ง 3 ระบบนี้ ไม่ได้อยู่ในตัวคนที่เรารัก
คนเดียว เช่น คุณมีรักโรแมนติกอยู่กับ
คนนี้ แต่กลับไปมีความใคร่กับอีกคน
สุดท้ายถ้าไม่มีศีลธรรมยับยั้ง ก็จะเกิด
การนอกกาย นอกใจกันในที่สุด
4. ช่วงผูกพัน หลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี
ฮอร์โมนเด่น = ออกซิโทซิน - วาโซเพรสซิน

• เพิม่ โดพามีน โดยการสร้างเซอร์ไพรส์ ท�ำอะไรทีค่ าดไม่ถงึ ให้กนั บ่อยๆ
• เติมออกซิโทซิน โดยการสัมผัสกัน กอดกัน จับมือกัน เพื่อเพิ่ม
ความผูกพัน

รักในช่วงนีจ้ ะไม่หวือหวา แต่
จะกลายเป็นรักความผูกพันอันแข็งแรง
อบอุ่น อยากดูแล หากคู่รักผ่านด่านช่วง
หมดโปรโมชั่นมาได้ ฮอร์โมนแห่งรักจะ
กลายเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันอย่างที่
เรามีให้เพือ่ นหรือคนในครอบครัวนัน่ เอง
ฮอร์โมนแห่งรักผูกพัน  
• ออกซิโทซิน หรือ สารเคมีที่เกิด
จากการได้คลอเคลียกับคนรัก การก
อด สัมผัสคนรัก ท�ำให้รู้สึกอยาก
ปกป้องดูแล ให้อีกคนมีความสุข
เหมือนที่แม่รักลูก  
• วาโซเพรสซิน หรือ สารเคมีรัก
เดียวใจเดียว ท�ำให้รกั กันลึกซึง้ รัก
แบบผู้ใหญ่ ไม่หึงหน้ามืดตามัว มี
สติมากขึ้น  
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บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จ�ำกัด ได้รับรางวัลโครงการรับรองคุณภาพของ IFoA
สถาบันนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราช
อาณาจักร (The Institute and Faculty of Actuaries:
IFoA) มีความยินดีที่ได้มอบประกาศรับรองคุณภาพตาม
โครงการ Quality Assurance Scheme (QAS) ให้กับ
บริษทั เอไอเอ ประเทศไทย จ�ำกัด (ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยประเทศไทย) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ในงานสัมมนา  
IFoA Asia Conference ณ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน นับ
เป็นครั้งแรกที่องค์กรในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว
โครงการ QAS ออกแบบมาเพื่อเชิดชูศักยภาพ
ขององค์กรทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นในการท�ำงานตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยทีม่ คี ณุ ภาพสูง ทัง้ นีเ้ อไอเอประเทศไทย
ได้รบั รางวัลจากการสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีย่ อด
เยีย่ ม โดยเน้นให้ความส�ำคัญกับความเป็นมืออาชีพ คุณภาพ
ทางวิชาการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างถูกต้อง
“พวกเรารูส้ กึ ภาคภูมใิ จมากที่ เอไอเอ ประเทศไทย
ได้ ผ ่ า นการรั บ รองคุ ณ ภาพอั น ทรงเกี ย รติ QAS จาก
สถาบัน Institute & Faculty of Actuaries (IFoA) ซึ่ง
เราเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวปฏิบัติอันเป็น
เลิศที่ เอไอเอ น�ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ และสร้างความ
เชื่อมั่นในผลงานของเรา ให้กับหน่วยงานก�ำกับดูแล และผู้
ตรวจสอบบัญชี ทัง้ ในด้านคุณภาพ และความน่าเชือ่ ถือของ
งาน ยิง่ ไปกว่านัน้ การผ่านการรับรองคุณภาพอันทรงเกียรตินี้
ตลอดจนมาตรฐานการด�ำเนินธุรกิจอันมีประสิทธิภาพ จะ
เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการดึงดูดให้บุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถมาร่วมงานกับเราได้”
Johann Dutoit, หัวหน้านักคณิตศาสตร์
ประกันภัย บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จ�ำกัด
โครงการ QAS เริ่มต้นในประเทศสหราช
อาณาจั ก รในเดื อ นกั น ยายน 2558 และขณะนี้ นั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในสหราชอาณาจักรร้อยละ 25
ท�ำงานให้กบั องค์กรทีไ่ ด้รบั การรับรองคุณภาพตามโครงการ
QAS ต่อมาในปี 2560 โครงการ QAS ได้ประสบความ
ส�ำเร็จในการขยายการน�ำร่องไปยังประเทศฮ่องกง มาเลเซีย
และสิงคโปร์ จนกระทัง่ ปัจจุบนั ได้ขยายขอบเขตการรับรอง
คุณภาพครอบคลุมทั่วโลก โดยในทวีปเอเชียมี 5 บริษัท
ที่ได้รับการรับรองจากโครงการ QAS ซึ่ง บริษัท เอไอเอ
ประเทศไทย จ�ำกัด นับเป็นผูใ้ ห้บริการประกันภัยรายใหญ่
รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มอบประกาศ
รับรองคุณภาพ IFoA Quality Assurance Scheme
ให้แก่ เอไอเอ ประเทศไทย เพื่อเป็นการเชิดชู AIA ที่ได้
สร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถสนับสนุนการท�ำงานด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่มีคุณภาพสูงได้ เราเห็นว่านี่คือ
ก้าวส�ำคัญในการช่วยให้รัฐบาล หน่วยงานก�ำกับดูแล ผู้
ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรวมถึงสังคมโดย
รวม มีความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยบรรลุมาตรฐานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง”
Derek Cribb, ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร IFoA

เกี่ยวกับโครงการ Quality Assurance Scheme (QAS)
โครงการ QAS ได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเลิศส�ำหรับองค์กรทั่วโลก ส่งผล
ประโยชน์ทั้งในเรื่องการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่ว่าจ้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเป็นต้นแบบแห่งการมุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง QAS
เปิดรับองค์กรทั่วโลกที่ว่าจ้างสมาชิก IFoA ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
สามารถค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมและวิธกี ารขอรับใบประกาศการรับรองคุณภาพ QAS ได้ที่ https://bit.ly/2bXFcmM
หรือติดต่อทีม QAS ผ่าน QAS@actuaries.org.uk
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