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Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) -- บรรณาธิการ
และ SOA Ambassador สาขาประเทศไทย
ฉบับนีเ้ รามาตอบข้อสงสัยกันครับว่า “ท�ำไมแอคชัวรี
ถึงเป็นอาชีพอันดับ 1 ในอเมริกา” ซึ่งก็เป็นข้อมูลชวนให้คิด
กันสั้นๆ แต่ขอย�้ำว่าอย่าเพิ่งเอามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย
เพราะเรายังไม่เคยมีการจัดอันดับอาชีพกันครับ

“ห้าแพะ (รับบาป) กับคดีสอบไม่ผ่าน” โดยคุณสุชินได้รวบรวม
ประเด็นที่ตกเป็นแพะรับบาปที่มักถูกกล่าวโทษเวลาสอบตก และ
ลงทุนสวมวิญญาณนักสืบ(ไม่)จิ๋ว “โคนัน” เพื่อไขปริศนาหาผู้ร้าย
ตัวจริงในคดีสอบไม่ผ่านให้ได้

หัวข้อคุยกับแอคชัวรีในคราวนี้ เราจะลองมาเปรียบ
เทียบกระดาษ 3 ชนิดที่มีมูลค่าต่างกัน ระหว่าง “ลอตเตอรี่
ทิชชู่ และประกัน” ซึ่งชาวสวัสดีแอคชัวรีก็สามารถคิดตามไป
ได้ระหว่างอ่านกันโดยมาวิเคราะห์กันว่ากระดาษทั้ง 3 อย่าง
นั้นแตกต่างกันอย่างไร

แล้วเพื่อไม่ให้บทความของเรามีความยาวเหมือนหนัง
ซีรีย์เกาหลี เราจึงมาต่อกันกับตอนจบของการประกันภัยรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์) และภาษีคนโสดกัน

ส่วนข่าวดีของสวัสดีแอคชัวรีในฉบับนี้ที่จะท�ำให้
เรตติ้งกระฉูดขึ้นมา ก็คือนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันได้ลงมือเขียนบทความขึ้นมา
เพื่อให้น้องๆ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้อ่านกันกับหัวข้อ

ส่วนคอลัมน์ “Entertainment” ก็ยังน่าจับตามองอยู่
เหมือนเดิม และก็อย่าลืมตอบค�ำถามจากเนื้อหาในสวัสดีแอคชัว
รีกันก่อนที่จะตอบค�ำถามของเกมส์กันนะครับ
com

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sawasdeeactuary.
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รายได้ของแอคชัวรี
ในอเมริกา

โดย ปรียาภัทร์ ผลเจริญ (พลอย)

หลายๆท่านคงสงสัยว่าแอคชัวรีได้รายได้เท่าไร โดยหลักๆแล้ว รายได้ของแอคชัวรีจะขึน้ อยูก่ บั
จ�ำนวนข้อสอบทีส่ อบผ่าน และ ประสบการณ์การท�ำงาน โดยทางเวปไซต์  http://www.actuaryjobs.com
ซึ่งเป็นเวปไซต์ของบริษัทจัดหางานแอคชัวรี DW Simpson ได้มีการเก็บข้อมูลรายได้ของแอคชัวรี
โดยเฉลี่ยแล้ว รายได้เริ่มต้นของแอคชัวรีที่ผ่าน 1 ข้อสอบและ มีประสบการณ์การท�ำงานน้อยกว่า
ครึ่งปี จะมีรายได้ประมาณ $46,000-$66,000 ต่อปี รายได้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแอคชัวรีสอบ
ผ่านได้มากขึ้น และ มีประสบการณ์การท�ำงานมากขึ้นเป็นล�ำดับ เมื่อเป็น ASAที่มีประสบการณ์การ
ท�ำงานมากกว่าครึ่งปีแล้ว จะได้เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ $71,000 – $101,000 ต่อปี และ
$81,000-$112,000  ส�ำหรับ ACAS หรือแอคชัวรีด้านการประกันวินาศภัย เมื่อได้เป็น FSA ที่
มีประสบการณ์การท�ำงานมากกว่าสองปีครึ่งแล้ว รายได้เริ่มต้นจะอยู่ที่  $97,000 -$146,000
ต่อปี และ รายได้ของ FCAS จะอยู่ที่ $101,000 -$155,000 ต่อปี  
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จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าการที่รายได้
จะสูงขึ้นได้นั้น ต้อง อาศัยปัจจัยหลักๆสองอย่างคือ ข้อสอบ
และ ประสบการณ์การท�ำงาน  เปรียบเสมือนตะเกียบคู่หนึ่ง
ที่ต้องมีสองข้าง เวลากินซูชิก็ต้องใช้ทั้ง 2 ข้างคีบขึ้นมา ถ้า
ขาดข้างใดข้างหนึ่งไป หรือถ้าตะเกียบทั้งสองข้างสั้นยาวไม่
เท่ากัน ก็คงจะคีบซูชิขึ้นมาได้ยาก ในการท�ำงานแอคชัวรี ซูชิ
ก็เหมือนกับผลงาน หรือ รายได้ ตะเกียบทั้งสองข้างก็เหมือน
ข้อสอบและประสบการณ์การท�ำงาน ถ้าแอคชัวรีผ่านข้อสอบ
เยอะๆ แต่ไม่มีประสบการณ์การท�ำงานเลย ก็คงจะท�ำงานได้
ล�ำบากสักหน่อยเพราะยังไม่เคยมีประสบการณ์การท�ำงานมา
ก่อน  แต่มีคุณวุฒิที่ค่อนข้างสูง ในทางกลับกัน ถ้าแอคชัวรี
มีประสบการณ์การท�ำงานมาก แต่ไม่มีข้อสอบก็อาจจะไม่ได้
คุณวุฒิที่จะท�ำให้การงานก้าวหน้าได้รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น
จ�ำนวนข้อสอบ และ ประสบการณ์การท�ำงานจึงเป็นของที่
คู่กันในวิชาชีพนี้  
นอกจาก ข้อสอบ และ ประสบการณ์การท�ำงาน
แล้ว ทักษะอื่นๆที่ส�ำคัญส�ำหรับแอคชัวรี คือ ภาษาอังกฤษ
และ ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสองภาษาที่ส�ำคัญในการ
ท�ำงาน ในบรรยาการศการท�ำงานที่มีการติดต่อกับชาวต่าง
ชาติ ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
นอกจากนี้ข้อสอบแอคชัวรีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกก็เป็น
ภาษาอังกฤษเช่นกัน ในการสอบ FSA ซึ่งเป็นข้อสอบเชิง
เขียนเรียงความ ผู้สอบก็จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน
ทั้งหมด ดังนั้นความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
จึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากๆ ส�ำหรับแอคชัวรี เช่นเดียวกับภาษา
คอมพิวเตอร์ แอคชัวรีจะต้องใช้โปรแกรมหลายประเภทใน
การท�ำงาน โปรแกรมที่ใช้กันส่วนใหญ่คือ Microsoft Excel
และอาจจะมีโปรแกรมอื่นๆอีกเช่น Fox Pro หรือ Prophet
นอกจากนี้ ในบางครั้งแอคชัวรีอาจจะต้องเขียนโปรแกรมเอง
ด้วย โดยเฉพาะ Macro

ผ่านมากกว่าระดับปริญญาในการรับพนักงานใหม่ ถ้ามอง
ในอีกมุมหนึ่ง การที่ปัจจัยส�ำคัญของวิชาชีพนี้คือข้อสอบ
และประสบการณ์การท�ำงาน ก็หมายความว่าผู้ที่ต้องการ
จะมาเป็นแอคชัวรีสามารถที่จะเรียนจบจากสาขาวิชาใดๆ
ก็ได้ แต่ผู้ที่เรียนจบจากสาขาวิชาที่เน้นด้าน คณิตศาสตร์
สถิติ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อาจจะได้เปรียบกว่าเวลาท�ำข้อสอบต่างๆ หรือในเวลา
ท�ำงาน
สุดท้ายนี้ อยากจะฝากท่านผู้อ่านว่า ถึงแม้ว่า
เงิ น เดื อ นหรื อ รายได้ จะเป็ น ปั จจั ย ที่ ส� ำ คั ญ เวลาที่ เ รา
ต้องการเลือกอาชีพที่จะท�ำ  แต่สิ่งที่ส�ำคัญยิ่งไปกว่านั้น
คือความสุขที่ได้รับ งานที่เราเลือกท�ำควรเป็นงานที่เรา
สนใจอย่างแท้จริง บางครั้งเราควรถามตัวเองว่า เราชอบ
งานที่เราท�ำอยู่หรือไม่? หรือ  เราจะชอบอาชีพที่เราเลือก
หรือเปล่า? เพราะเราจะต้องท�ำงานที่เราเลือกทุกวัน เรา
จึงควรเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุด ส�ำหรับท่านผู้อ่าน
ที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็น แอคชัวรี ทักษะต่างๆที่กล่าวมา
ทั้งหมด เป็นทักษะที่สามารถ ฝึกฝนและเรียนรู้ได้ ความ
ฝันของท่านก็สามารถจะเป็นจริงได้ ดังที่ Walt Disney
ได้กล่าวเอาไว้ว่า “All our dreams can come true,
if we have the courage to pursue them” ขอให้
ทุกท่านโชคดีค่ะ

ทางด้านวุฒิการศึกษาของแอคชัวรีนั้น จริงๆ
แล้วไม่ใช่ปัจจัยส�ำคัญสักเท่าไร แอคชัวรี่หลายๆท่านมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น เนื่องจากวิชาชีพนี้อาศัยความ
รู้เฉพาะทาง ที่สามารถวัดได้จากข้อสอบของสถาบันที่ได้รับ
การยอมรับและประสบการณ์การท�ำงานเป็นหลัก และส่วน
ใหญ่แล้ว บริษัทต่างๆจะให้น�้ำหนักกับจ�ำนวนข้อสอบที่สอบ
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ห้าแพะ (รับบาป)
กับคดีสอบไม่ผ่าน
โดย สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ FSA, FSAT

ตลอดระยะเวลายี่สิบปีในอาชีพแอคชัวรี ผมผ่านประสบการณ์ที่รับฟังปัญหาและให้ค�ำ
แนะน�ำแก่คนที่สอบแอคชัวรีไม่ผ่านมานักต่อนัก ก็เลยลองรวบรวมมาเขียนเป็นบทความลงใน
Sawasdee Actuary ดู
หลายต่อหลายครั้งที่ผมถามคนที่สอบไม่ผ่าน
ว่าท�ำไมถึงสอบไม่ผ่าน มักจะได้ค�ำตอบกลับมาที่ผมรู้สึก
ว่าไม่ได้เข้าใจแก่นแท้ของปัญหาจริงๆ ซึ่งจะท�ำให้แก้ไข
ปัญหาได้ไม่ถูกจุด พอถามว่าแล้วจะท�ำยังไงให้สอบผ่าน
ไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรที่อ้างก็จะจบลงที่ค�ำตอบมาตรฐาน
ว่าอ่านหนังสือมากขึ้นท�ำแบบฝึกหัดเยอะขึ้น
ผมจึงรวบรวมประเด็นที่ตกเป็นแพะรับบาป
ที่มักถูกกล่าวโทษเวลาสอบไม่ผ่าน พร้อมสวมวิญญาณ
นักสืบ(ไม่)จิ๋ว “โคนัน” เพื่อไขปริศนาหาผู้ร้ายตัวจริงใน
คดีสอบไม่ผ่านให้ได้ จงจ�ำไว้ว่า “ความจริงมีเพียงหนึ่ง
เดียวเท่านั้น”
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แพะตัวที่หนึ่ง: ข้อสอบไม่เหมือนปีก่อนๆ หรือไม่เหมือนในแบบฝึกหัด
เป็นข้ออ้างที่ระคายเคืองหูมากที่สุด เวลาได้ยิน
คนพูดอย่างนี้จะรู้สึกคันปากอยากโต้แย้งเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ร้ายตัวจริง คือวิธีการฝึกท�ำแบบฝึกหัดไม่
ถูกต้อง

การฝึกฝนทีแ่ ท้จริงไม่ใช่ฝกึ ให้จดจ�ำหรือเคยชิน
กับวิธียิง แต่ฝึกเพื่อเรียนรู้ว่าอะไรมีผลกระทบต่อการยิง
และเราควรปรับวิธียิงอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งถ้า
ท�ำได้ต่อให้ลมมาซ้ายขวาหน้าหลังเราก็จะยิงได้เข้าเป้า
เสมอ

สมมติว่า ตอนฝึกยิงธนู ลมแรงพัดมาทางขวา
มือ ก็ฝึกเล็งเผื่อไปทางขวาจนยิงเข้าเป้าได้หมด พอแข่ง
จริง ลมมาทางซ้ายมือแทน ถ้าเล็งยิงทางขวาเหมือนตอน
ฝึกก็ต้องพลาดเป้าเป็นธรรมดา

การเจอปั ญ หาใหม่ ๆ เป็ น งานประจ� ำ ของ         
แอคชัวรีอยู่แล้ว เช่น ปีที่แล้วน�้ำท่วมหนัก ปีนี้อาจเจอ
ฝนแล้งหรือแผ่นดินไหวแทน จะไปโวยวายขอเจอแต่
ปัญหาน�้ำท่วมเหมือนเดิมๆ ทุกปีไม่ได้หรอก

แพะตัวที่สอง: งานเยอะไม่มีเวลา
อันนี้สมควรได้รับรางวัลแพะขวัญใจมหาชน เพราะจากที่
สังเกตจะเห็นว่าร้อยละแปดสิบของคนสอบไม่ผ่านจะโบ้ยว่าไม่มีเวลา
บางคนสอบไม่ผ่านนับสิบครั้งก็อ้างเหตุผลไม่มีเวลาเหมือนเดิมทุกครั้ง
จนผมแอบสงสัยว่าถ้ารู้ว่าปัญหาคือไม่มีเวลาท�ำไมไม่แก้ไขให้ส�ำเร็จก่อน
ลงสอบ เหมือนดั่งคนเดินตกท่อที่เปิดฝาไว้ เดินผ่านสิบครั้งก็ตกสิบครั้ง
ไม่เข้าใจว่าท�ำไม่ไม่ปิดฝาท่อซะหละจะได้ไม่ตกอีก
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ผู้ร้ายตัวจริง คือไม่ “ให้” เวลา
เคยมีคนที่ลาออกจากงานแล้วยังไม่หางาน
ใหม่ใช้เวลาสองเดือนเพื่ออ่านสอบเต็มที่แต่กลับสอบ
ไม่ผ่าน พอได้งานกลับไปท�ำงานกลับสอบผ่าน แสดง
ว่าการมีเวลาอย่างเดียวอาจไม่ใช่ปัจจัยส�ำคัญทีช่วยให้
สอบผ่าน แต่เวลาเป็นข้ออ้างที่คนรู้สึกว่าฟังดูดีที่สุดที่
จะหยิบยกมา (ประมาณว่าถ้ามาสายก็ต้องอ้างว่ารถติด
ถึงแม้จริงๆ แล้วนอนตื่นสาย)
ผมเคยท�ำการทดลองโดยเสนอลูกน้องที่อ้าง
ว่างานเยอะจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือว่าผมจะให้หยุดหนึ่ง
เดือนไม่ต้องมาท�ำงานเพื่ออ่านหนังสือสอบ แต่ถ้าสอบไม่
ผ่านผมจะหักเงินเดือนหนึ่งเดือนชดเชยถือว่าเป็น Leave
without Pay แทน ปรากฏว่ายังไม่เคยมีใครหาญกล้า
รับข้อเสนอนี้เลย
แสดงว่าการมีเวลาไม่ใช่ว่าจะท�ำให้คนสอบ
ผ่านหรือแม้แต่เชื่อมั่นว่าจะสอบผ่าน แน่นอนว่าคงมี
คนแย้งว่าแต่ถ้าไม่มีเวลาก็สอบไม่ผ่านแน่นอน
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มีคนท�ำงานกลับบ้านสามสี่ทุ่มทุกวันรู้สึก
ว่าตัวเองท�ำงานหนักจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือสอบ         
แอคชัวรี เสาร์อาทิตย์ก็เหนื่อยต้องพักผ่อน แต่พอคนๆ
นั้นสอบเข้าเรียนปริญญาโทภาคค�่ำได้ ก็สามารถออก
จากที่ท�ำงานตั้งแต่ห้าหกโมงเพื่อไปเรียนตอนเย็นได้
เสาร์อาทิตย์ก็ยังไปเรียนไปท�ำรายงานอีก ท�ำไมคนๆ
เดียวกันถึงได้สองมาตรฐานขนาดนี้
หนึ่งนั้นคนไทยชอบมี Big Brother มา
บังคับถึงท�ำได้ ไม่มี self disciplined หรือ self
motivation เป็น Big Brother ของตัวเองไม่ได้ ถ้า
มหาวิทยาลัยออกตารางเรียนมาให้ก็จัดสรรเวลาปฏิบัติ
ตามตารางเรียนได้ แต่ถ้าให้จัดตารางอ่านหนังสือสอบ
แอคชัวรีเองกลับท�ำไม่ได้
สอง เคยมีคนกล่าวเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคน
มีเวลาเท่าๆกันเพียงแต่เลือกว่าจะ ”ให้” เวลากับเรื่อง
อะไรเป็นสิ่งส�ำคัญ ถ้าจัดตารางเวลาชีวิตแล้วพบว่าไม่มี
เวลาให้ส�ำหรับการอ่านหนังสือสอบแสดงว่าคุณมองว่า
เรื่องสอบไม่ใช่สิ่งส�ำคัญในชีวิตคุณ

แพะตัวที่สาม: มีครอบครัว
ผู้ร้ายตัวจริง คือไม่มีแรงจูงใจหรือแรงจูงใจ
ไม่พอ
อาจฟังดูเหมือนกันแต่มุมมองต่างกันและ
จะช่วยให้วิธีการแก้ปัญหาต่างกัน เช่นถ้าปัญหาอยู่ที่
ครอบครัว ต้องเลิกมีครอบครัวอย่างเดียวถึงแก้ปัญหา
ได้ แต่ถ้าปัญหาอยู่ที่แรงจูงใจ สามารถสร้างได้โดยที่ยัง
มีครอบครัวอยู่
อดีตเจ้านายคนหนึ่งที่เคยสอบแอคชัวรีมา
ด้วยกัน ตอนเค้ายังไม่มีครอบครัวเจอผมสอบแซงไป
ไกล แต่พอเค้าแต่งงานกลับสอบไล่แซงจนเป็น Fellow
ก่อนคนโสดอย่างผมอีก
การมีครอบครัวคือการมีหลักฐานในชีวิตที่
มั่นคงขึ้น มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนขึ้น แทนที่จะมอง

ว่าเป็นภาระ ถ้าเรามองว่าครอบครัวเป็นแรงจูงใจที่ต้อง
พยายามสอบให้ผ่านเพื่อสร้างอนาคตการงานที่ดีให้แก่
ครอบครัวจะกลับเป็นแรงผลักดันตัวเราแทนซะด้วยซ�้ำ
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แพะตัวที่สี่: ภาษาอังกฤษไม่ดี
ผมไม่เถียงว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจ�ำเป็นพื้น
ฐานส�ำหรับการสอบแอคชัวรีสากล เพราะข้อสอบไม่ได้
ออกเป็นภาษาไทย แต่มันก็ไม่ใช่ปัจจัยอันดับหนึ่ง เพราะ
นี่คือการทดสอบทักษะแอคชัวรีไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
ผมเคยคุยกับอดีตนายกสมาคมแอคชัวรีของ
อินโดนีเซีย สมัยก่อนอินโดฯ อิงการสอบของ SOA ซึ่ง
เป็นภาษาอังกฤษคนผ่านน้อย ก็เลยลองท�ำระบบการ
สอบของตัวเองท�ำเนื้อหาเองออกข้อสอบเองเป็นภาษา
ประจ�ำชาติ ปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์คนผ่านเยอะ ตอนหลัง
พอเปลี่ยนกลับมาลองเอาข้อสอบแนว SOA มาใช้แต่ออก
เป็นภาษาอินโดฯ ปรากฏว่าสัดส่วนคนผ่านพอๆ กับการ
สอบ SOA ภาษาอังกฤษ ในอดีต นี่แสดงว่าภาษาไม่ใช่
อุปสรรคส�ำคัญ
บ่อยครั้งที่ไปประชุมนานาชาติแล้วเจอกับ      
แอคชัวรีคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่ภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี

แต่ก็ยังสอบจนเป็น Fellow ได้แถมใช้เวลาเร็วกว่า
คนอังกฤษหรือคนอเมริกันเจ้าของภาษาเสียอีก แม้แต่
คนไทยหลายๆ คนที่สอบผ่านก็ไม่ใช่ว่าภาษาอังกฤษ          
ดีเด่น ในขณะเดียวกันก็มีคนไทยที่ภาษาอังกฤษเจ๋ง
เลิศสอบไม่ผ่านก็ถมเถไป

ผู้ร้ายตัวจริง คือ ไม่ให้ความส�ำคัญเนื้อหา
แบบฝึกหัดในภาษาอังกฤษมากพอ
การอ่านต�ำราภาษาอังกฤษที่เขาก�ำหนดให้
บวกกับการหมั่นท�ำแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่าเหล่านี้
ล้วนเป็นการฝึกฝนภาษาอังกฤษควบคู่ไปในตัว ซึ่งถ้า
เราอ่านหรือท�ำบ่อยๆ ก็จะคุ้นเคยกับส�ำนวนภาษาที่ใช้
ผมเคยคุยกับเด็กรุ่นหลังๆ พบว่าบางคนมองข้ามความ
ส�ำคัญอ่านแต่ต�ำราภาษาไทยหรือคู่มือติวฉบับย่อเพียง
อย่างเดียวท�ำให้ภาษาอังกฤษไม่พัฒนาถึงระดับข้อสอบ
ส่วนใหญ่คู่มือติวฉบับย่อจะใช้ภาษาอังกฤษ
ห้วนๆ สั้นๆ ไม่เป็นส�ำนวนรูปประโยค บางคนอาจจะอ่าน
แล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดก็ไปโทษภาษาอังกฤษของตัว
เอง ทั้งนี้คู่มือติวจัดท�ำบนพื้นฐานว่าผู้ใช้ได้อ่านต�ำราหลัก
มาแล้วและใช้คู่มือติวเป็นโน๊ตย่อในการทบทวนเท่านั้น
ภาษาไม่ใช่เรื่องเฉพาะของพรสวรรค์หรือ
ระดับการศึกษาแต่ขึ้นอยู่กับการฝึกฝน ถ้าหมั่นฝึกฝน
ก็จะยกระดับภาษาอังกฤษของคุณได้
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แพะตัวที่ห้า: บริษัทไม่มีโปรแกรมสนับสนุนการสอบ
ต้องบอกว่าเข้าอกเข้าใจปัญหานะ แต่ถ้า
คิดว่ามันส�ำคัญขนาดนั้นมาสอบท�ำไม เลิกสอบหรือ
ลาออกหางานที่ใหม่ที่สนับสนุนการสอบดีกว่า ถ้า
ยังลงสอบแสดงว่าลึกๆ เชื่อว่าเก่งพอที่จะสอบผ่าน
ด้วยตัวเองได้ แต่พอไม่ผ่านกลัวเสียหน้าก็เลยโยน
บาปให้บริษัทแทน
การเอาแต่โทษการสนับสนุนของบริษัท
โดยที่ไม่ท�ำอะไรก็ไม่สามารถช่วยให้สอบผ่านได้ ดัง

นั้น ถ้าอยากเอาชนะอุปสรรคสอบผ่านให้ได้ต้องวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีให้มีประโยชน์สูงสุด
ถ้าเคยศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะรู้ว่าไม่จ�ำเป็นว่ากองทัพ
ที่มีทหารมากที่สุดข้าว ปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุด อาวุธ
ยุทโธปกรณ์พร้อมพรั่งที่สุด จะต้องชนะสงครามเสมอไป ทัพ
เล็กๆ ถูกจารึกฐานะผู้ชนะในหน้าประวัติศาสตร์อยู่บ่อยครั้ง นั่น
เพราะทัพเล็กๆ รู้ข้อจ�ำกัดตัวเองจึงจัดการใช้สิ่งที่มีอยู่น้อยให้มี
ประสิทธิภาพที่สุด

ผู้ร้ายตัวจริง คือ การเตรียมตัวสอบแบบไม่ประมาณตน
ค�ำว่า “ไม่ประมาณตน” อาจฟังดูแรง แต่เอาแบบซอฟท์ๆ
กว่านี้ก็เรียกว่า “ไม่เจียมตัว” (นี่นะเบา) หลายๆคนไม่ได้เอาสิ่งที่ตัว
เองมีเป็นที่ตั้ง แต่ชอบท�ำตามสิ่งที่ชาวบ้านเขาท�ำกัน เช่น ถ้าคนมี
study leave มักจะวางแผนลาหยุดเยอะๆ ใกล้วันสอบเพื่ออ่าน
อัดเข้าไป  แต่ถ้าคุณไม่มี study leave ก็ควรทยอยอ่านหนังสือ
เก็บเล็กผสมน้อยแต่เนิ่นๆ ไปรอจนใกล้สอบก็จะอ่านไม่ทัน สุดท้าย
ก็โวยวายว่ามีวันลาไม่เท่าเขา (ทั้งๆ ที่ก็รู้ตั้งแต่เริ่มแล้ว)
ขอส่งท้ายด้วยภาพอนุสาวรีย์ห้าแพะที่เมืองกวางโจว
ประเทศจีน เค้าไม่ได้สร้างให้แพะห้าตัวที่ผมเอ่ยไปข้างต้นหรอก
ครับ แต่ขอยืมเอามาลงเพื่อเตือนใจให้ผู้สอบแอคชัวรีลดเลิกการ
ใส่ความแพะ มุ่งแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่แท้จริง
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คุยกับ
แอคชัวรี

การประกันภัยรายย่อย

(ไมโครอินชัวรันส์ Part 2)

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

เมื่อตอนที่แล้วได้เกริ่น
น�ำเกี่ยวกับการประกันภัยราย
ย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และ
สิ่งที่ท�ำให้เข้าถึงลูกค้ารายย่อย
ได้ก็คือ “เบี้ยประกันภัยที่ถูก”
ดังนั้น ปัจจัยแรกที่จะท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จก็คือ “ค่าใช้จ่ายใน
การด�ำเนินงานต่อหน่วย” (ซึ่ง
ตามหาอ่านได้จากฉบับที่แล้ว)
ส่วนปัจจัยอีกอย่างที่ส�ำคัญไม่
แพ้กันก็คือ “ค่าใช้จ่ายจากช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย”
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1. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานต่อหน่วยจะต้องต�่ำมาก ซึ่งท�ำได้โดย
การตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการด�ำเนินงานและออกแบบแบบ
ประกันให้มีความง่ายไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งภาคธุรกิจจะต้อง
เน้นปริมาณยอดขายให้สูงมาก เพื่อคงค่าใช้จ่ายต่อหน่วยให้ต�่ำไว้
2. ค่าใช้จ่ายจากช่องทางการจัดจ�ำหน่ายจะต้องต�่ำมาก ซึ่งท�ำได้
โดยเปลี่ยนกลยุทธ์จากการที่สินค้าประกันภัยนั้นต้องมีไว้ขาย
ให้เป็นสินค้าประกันภัยที่ให้คนวิ่งเข้ามาซื้อ เพื่อจะลดต้นทุน
ในการท�ำธุรกิจและสรรหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายจากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
แน่นอนว่าสินค้าประกันภัยนั้นอยู่คู่กับการขาย ซึ่งช่องทางการ
จัดจ�ำหน่ายนั้นก็มีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนประกันภัย
โบรกเกอร์ ธนาคาร หรือการขายตรง เป็นต้น การจะลดต้นทุนจากช่อง

ทางการจัดจ�ำหน่ายนั้นเป็นไปได้ยาก ถ้าสินค้าประกันภัย
เหล่านี้ยังเป็นสินค้าเพื่อขายอยู่ (ไม่ได้มีไว้เพื่อซื้อ)
เนื่องจากในกระบวนการขายตามปกตินั้น จะ
ต้องเริ่มตั้งแต่การพบปะลูกค้าเพื่อเข้าใจถึงความต้องการ
และอธิบายถึงความส�ำคัญของการท�ำประกันภัย การให้
ความรู้ทางด้านประกันภัย ตลอดจนเสนอแบบประกันภัย
ที่เหมาะสมกับลูกค้าคนนั้น ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การวิ่งไปมาเพื่อติดต่อกับลูกค้าอีกด้วย (แถมสุดท้ายแล้ว
ลูกค้าดันตัดสินใจไม่ซื้ออีกต่างหาก และที่เจ็บใจมากไปกว่า
นั้นก็คือลูกค้าดันหันไปซื้อกับคนอื่นเสียอีก) สุดท้ายแล้ว
การได้รับการอบรมและสอบเพื่อเอาใบอนุญาตจากการขาย
นั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกัน
สิ่งที่ต้องท�ำเป็นอย่างแรกในการลด “ค่าใช้จ่าย
จากช่องทางการจัดจ�ำหน่าย” เป็นอย่างแรกก็คือ การเปลี่ยน
ประกันภัยรายย่อยเป็นแบบประกันส�ำหรับซื้อ (ไม่ได้มี
ไว้ส�ำหรับขาย) โดยการที่ไปปลูกฝังให้ความรู้และมีแบบ

ประกันภัยที่ง่ายและไม่สลับซับซ้อน ซึ่งอาจจะในรูปแบบ
ของการรณรงค์หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์กันทั้งประเทศ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงแบบประกันภัยรายย่อยที่มีใน
ท้องตลาด
ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อตัดค่าใช้จ่ายในการที่ช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่ายจะต้องวิ่งไปมาเพื่อติดต่อกับลูกค้า
แบบประกันภัยรายย่อยนี้ควรจะออกแบบเพื่อให้ลูกค้า
วิ่งเข้ามาซื้อเองเสียมากกว่า ดังนั้น ความสะดวกในการ
ซื้อจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญอีกเช่นกัน
และเมื่อทราบเหตุผลข้างต้นแล้ว เราจะเห็นว่า
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย
นั้นอาจจะไม่เหมาะนัก เนื่องจากแบบประกันภัยรายย่อยที่
ออกมาจะมีลักษณะที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะท�ำได้และปกติ
จะออกมาเพียงไม่กี่แบบ (เกือบจะคล้ายๆ กัน) ท�ำให้อาจ
จะไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาอธิบาย อีก
ทั้ง แบบประกันภัยรายย่อยส่วนใหญ่จะไม่มีการพิจารณา
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รับประกันภัยและมีการตัดขั้นตอนที่ยุ่งยากหลายๆ อย่าง
อาจจะท�ำให้ไม่จ�ำเป็นที่จะต้องมีคนคอยติดต่อกับลูกค้าเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าแบบประกันภัยราย
ย่อยไม่สมควรจะขายผ่านทางช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทาง
ตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัย เพียงแต่ค่าบ�ำเหน็จหรือ
ค่าคอมมิชชั่นจากแบบประกันภัยรายย่อยนั้นอาจจะแทบ
ไม่มีเลยก็ได้ เพราะสินค้าเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาเป็น
สินค้าที่เอาไว้ให้ประชาชนวิ่งเข้ามาซื้อ โดยไม่ได้เอาไว้ให้
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายวิ่งเข้าไปขาย
ส่วนช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่เน้นให้คนเข้ามา
ซื้อนั้นก็คงจะเน้นเรื่องความสะดวกเป็นหลัก และเมื่อนึกถึง
ความสะดวก ก็คงหนีไม่พ้น ร้านสะดวกซื้อ หรือรวมไปถึง
เคาน์เตอร์ตามห้าง ที่เป็นช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพิ่มเติม
จากช่องทางหลักปกติ ซึ่งการจะเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
แบบนี้ได้ จ�ำเป็นจะต้องอนุญาตให้พนักงานทั่วไปที่ไม่มี
ความเชี่ยวชาญหรือความรู้ทางด้านการประกันภัย สามารถ
ขายประกันภัยหน้าเคาน์เตอร์ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐ
ยินดีสนับสนุนช่วยบนพื้นฐานที่ท�ำให้สินค้าประกันภัยราย

014

ย่อยเป็นสินค้าที่ให้คนเข้ามาซื้อ
และการที่คนจะเข้ามาซื้อได้นั้นจ�ำเป็นจะต้อง
ตระหนักถึงความส�ำคัญในการท�ำประกันภัย รวมถึงเข้าใจ
แบบประกันภัยรายย่อยเหล่านี้เสียก่อน ภาครัฐจึงท�ำหน้าที่
ผลักดันและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความ
รู้และเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่ดีและเป็นสวัสดิการเพื่อสังคมและ
ให้เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้าได้

การบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือน
หนึ่งในตัววัดดัชนีของสวัสดิการทางสังคมใน
ประเทศก็คือช่องว่างของความคุ้มครอง (Protection gap)
ที่มีอยู่ในระดับครัวเรือน ซึ่งหาได้โดยการประมาณค่าของ
ความสูญเสียทางการเงินที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่
คาดฝันเกิดขึ้นและน�ำมาเปรียบเทียบกับทุนประกันภัยที่
มีอยู่ว่าจะมีพอหรือไม่ ซึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหล่านี้
มีได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการตายที่เหลือภาระให้คน
ข้างหลัง การเจ็บป่วยที่ท�ำให้ต้องน�ำเงินฉุกเฉินออกมาใช้
รักษาตัว หรือแม้กระทั่งสิ่งของเสียหายจากเหตุการณ์น�้ำ
ท่วม เป็นต้น

สิ่งที่ภาครัฐให้ความส�ำคัญ คือความคุ้มครอง
จากการสูญเสียคนในครอบครัวและทิ้งภาระให้คนข้าง
หลังไว้ ซึ่งสถาบันครอบครัวของประเทศนั้นเป็นที่มา
ของรากฐานอื่นๆ ทั้งหมด ท�ำให้การบริหารความเสี่ยง
ส�ำหรับประชากรในประเทศนั้นมุ่งเน้นความส�ำคัญไป
ที่การบริหารความเสี่ยงระดับครัวเรือน เพื่อมุ่งไปสู่การ
พัฒนาบุคลากรของประเทศให้ขับเคลื่อนไปได้ต่อเนื่อง
และเพื่อให้การประกันภัยที่ว่านี้เข้าถึงแต่ละ
ระดับครัวเรือนมากที่สุด แบบประกันภัยจึงจะต้องมี
ลักษณะที่ซื้อง่ายขายคล่อง ไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนเหมือนกับแบบประกันอื่นๆ ซึ่งการจะท�ำแบบนี้
ให้เป็นรูปเป็นร่างได้จึงต้องเริ่มจากการประกันอุบัติเหตุ
ที่มีราคาไม่แพงนัก
สิ่งที่ต้องการให้ความคุ้มครองหลักในการ
ประกันภัยแบบนี้ก็คือการจ่ายเงินเอาประกันภัยเมื่อมี
การตายจากอุบัติเหตุขึ้น และจากนั้นจึงสามารถใส่เครื่อง
ปรุงต่างๆ เพื่อให้แบบประกันมีประโยชน์และมีสีสันขึ้น

ประเทศรอบข้างในแถบเอเชีย
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า Insurance หรือ
การประกันภัยนั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ที่เข้าถึงประชาชนได้ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการโอน
ความเสี่ยงของผู้ซื้อประกัน (ในภาษาประกันจะเรียกว่า

“ผู้เอาประกันภัย”) ไปสู่ผู้ขายประกัน (ซึ่งในที่นี้ก็คือบริษัท
ประกันภัย) โดยเมื่อเกิดความเสียหายทางการเงินเกิดขึ้น (ไม่
ว่าจะเป็นรถชน มีคนตาย หรือเจ็บไข้ได้ป่วย) บริษัทประกัน
ภัยก็จะจ่ายเงินให้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อ
ชดเชยความสูญเสียทางการเงินของผู้เอาประกันภัยนั่นเอง
ประเทศในแถบเอเชียจึงมีการผลักดัน “การประกัน
ภัยรายย่อย” นี้กันอย่างมาก เพราะโดยทั่วไปแล้ว ภาครัฐ
จะตระหนักถึงความส�ำคัญในการท�ำประกันภัยของประชาชน
ในประเทศตัวเองเป็นอย่างดี เพื่อให้สวัสดิการทางสังคม
ของประเทศเกิดเสถียรภาพและแบ่งเบาภาระของภาครัฐใน
อนาคต
ดังจะเห็นได้ว่าประเทศฟิลิปปินส์มีประชาชน
ในระดับรากหญ้าและไม่มีก�ำลังในการซื้อประกันภัย โดย
คนในประเทศฟิลิปปินส์มีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยแค่
600 บาทต่อคน เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีเบี้ยประกัน
ภัยเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาทต่อคน จึงไม่เป็นที่แปลกใจ
เลยว่าหน่วยงานภาครัฐของประเทศฟิลิปปินส์ต้องหันมาผลัก
ดันประกันภัยรายย่อยกันอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชากรใน
ประเทศมีการประกันภัยกันอย่างทั่วถึง
ส่วนประเทศอินโดนีเซียก็ไม่แพ้กัน เนื่องจากคนใน
ประเทศอินโดนีเซียมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย 1,200 บาท
ต่อคน จึงท�ำให้ตลาดประกันภัยรายย่อยเป็นอะไรที่น่าจับตา
มองอยู่ไม่น้อยส�ำหรับประเทศนี้ และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น
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ในอนาคต ซึ่งคาดว่าภาครัฐจะผลักดันให้โตไปข้างหน้าอย่าง
แน่นอน
และประเทศที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือประเทศ
อินเดีย ที่มีการพัฒนารูปแบบประกันภัยรายย่อยไปไกล
โดยในปี 2002 ทางหน่วยงานภาครัฐในประเทศอินเดีย
ได้มีการปฏิวัติประกันภัยรายย่อย โดยให้กลายเป็นข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายส�ำหรับบริษัทประกันภัยไปในแง่
ที่ว่าบริษัทประกันภัยในแต่ละแห่งจะต้องมีสัดส่วนของ
การขายแบบประกันภัยรายย่อยไม่น้อยกว่าที่ก�ำหนดไว้
ในข้อก�ำหนดกฎหมาย ซึ่งก็ส่งผลให้ตลาดประกันภัยราย
ย่อยเติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด แต่ก็ยังผลให้ภาพรวม
ของธุรกิจประกันภัยได้รับผลกระทบไปบ้างจากการจ�ำกัด
โควตาแบบนี้
นอกเหนือไปจากวิธีการบังคับภาคธุรกิจให้ขาย
แบบประกันภัยรายย่อยแล้ว การให้การสนับสนุนเพื่อ
ขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายนั้นก็มีให้เห็นอยู่บ่อย เช่น
การที่บังคับพ่วงแบบประกันภัยรายย่อยไปกับสินค้าของ
เกษตรกรไปเลย ท�ำให้เกษตรกรหรือคนที่ซื้อสินค้าของ
เกษตรกรต้องซื้อประกันภัยรายย่อยไปด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น การขายประกันภัยรายย่อยพ่วงปุ๋ย เป็นต้น
หรือการอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย ไม่ว่าจะเป็น
การซื้อประกันภัยรายย่อยผ่านทางโทรศัพท์ โดยโทรไปที่
call center และให้ตัดเงินค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน sim card
เป็นต้น และบางครั้งก็สามารถเอาไปพ่วงกับค่าน�้ำ  ค่าไฟ
หรือค่าไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกในการให้ประชาชน
เข้าไปซื้อได้ง่ายก็มี
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การประกันภัยรายย่อยของประเทศไทยนั้นไม่
ได้มีการบังคับภาคธุรกิจให้ขาย แต่เป็นไปด้วยความสมัคร
ใจ โดยทางส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้สนับสนุนและส่งเสริม
ภาคธุรกิจในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประชาสัมพันธ์
ตัวสินค้าแบบประกันภัยให้กับภาคธุรกิจ การออกใบรับรอง
การประกันภัยแทนที่จะต้องพิมพ์กรมธรรม์ทั้งเล่ม การ
จัดหาช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเพิ่มเติมตามร้านสะดวกซื้อ
หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสตามห้างทั่วไป รวมไปถึงการยกเว้น
การสอบใบอนุญาตการขายแบบประกันภัยรายย่อย เป็นต้น
นวัตกรรมส�ำหรับแบบประกันภัยรายย่อยนั้นมี
ส่วนส�ำคัญที่จะผลักดันให้แบบประกันรายย่อยนั้นประสบ
ความส�ำเร็จได้ ปัจจัยหลักที่เหมือนกันทุกประเทศก็คือต้อง
ท�ำให้มีปริมาณยอดขายที่เยอะเพื่อจะได้มีเบี้ยประกันภัยที่
ถูก ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการพ่วงกับวัฒนธรรมหรือ
โครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศของตนเองมีกัน ส่วนส�ำหรับ
ประเทศไทยนั้นการขายประกันภัยรายย่อยพร้อมสลากกิน
แบ่งรัฐบาลนั้น อาจจะเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ท�ำให้ประเทศ
อื่นต้องตกตะลึงก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่พ่วงกับการ
ไปรษณีย์ การไฟฟ้า การประปา Call Center หรือพ่วง
กับปุ๋ย ก็คงจะชิดซ้าย เพราะงานนี้หวยคงลอยล�ำและอยู่
คู่กับคนไทยมาอย่างแนบแน่นอยู่แล้ว จริงไหมครับ

คุยกับ
แอคชัวรี

ลอตเตอรี่ ทิชชู่ และประกันภัย
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

มาคราวนีเ้ ป็นค�ำถามทีม่ คี นตัง้
ข้อสังเกตว่า ถ้ามีเงินอยู่ 500 บาท คน
ไทยจะเอาเงินไปท�ำอะไรกัน ระหว่างการ
ซือ้ ลอตเตอรี่ ทิชชู่ หรือประกัน ซึง่ ผู้
อ่านทีเ่ ป็นคนไทยด้วยกันก็คงตอบไม่
ยาก และค�ำตอบก็ไม่ได้นา่ แปลกใจเลย
ถ้าคนไทยจะเลือกซือ้ ลอตเตอรีก่ อ่ น
หลังจากนัน้ จึงมาซือ้ กระดาษทิชชู่ ส่วน
ประกันนัน้ ก็ถกู ลืมไปในทีส่ ดุ เพราะเงิน
ในกระเป๋าหมดพอดี
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แปลกตรงที่ทั้ง 3 สิ่งนั้นเป็นกระดาษเหมือนกัน
แต่คนไทยกลับมองเห็นความส�ำคัญของลอตเตอรี่มาก่อนสิ่ง
อื่น ส่วนประกันกลับกลายเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนได้มอง
ข้ามกันไป
เราจะลองมาวิเคราะห์กระดาษทั้ง 3 แบบนี้โดยเริ่ม
จากกระดาษทิชชู่หรือที่เรียกกันทั่วไปว่ากระดาษช�ำระ
กระดาษทิชชู่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer
product) ที่สามารถจับต้องได้ และน�ำมาใช้ประโยชน์ได้จริง การ
ที่คนซื้อกระดาษเหล่านี้ไปก็เพื่อจะเอาไปใช้งาน และเมื่อใช้ก็จะ
หมดไป ท�ำให้ตอ้ งหาซือ้ ใหม่เรือ่ ยๆ ซึง่ ว่าง่ายๆ ก็คอื กระดาษทิชชู่
นั้นเป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวันที่คนไทยขาดไม่ได้นั่นเอง ดังนั้น
เราจะยกประโยชน์ให้จ�ำเลยที่เป็นกระดาษทิชชู่ในที่นี้ไป

รางวัลเลขท้ายก็ตาม ซึ่งก็รู้มูลค่าของรางวัลอยู่แล้วว่าจะ
ต้องจ่ายแต่ละรางวัลเมื่อไรและเท่าไร
เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าการขายสลากกินแบ่ง
รัฐบาลหรือลอตเตอรี่นั้นจะไม่มีวันขาดทุนอย่างแน่นอน
เพราะต้นทุนและราคาทุกอย่างได้ถูกก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
แล้ว ส่วนคนซื้อลอตเตอรี่ก็คงรู้อยู่เต็มอกว่าค่าเฉลี่ยของ
สิ่งที่จะได้กลับคืนมา (ภาษาคณิตศาสตร์เรียกว่าค่าคาดหวัง
หรือ Expected Value) นั้นมีมูลค่าน้อยกว่าราคาที่เสีย
เงินซื้อไปแน่นอน เพียงแต่การซื้อลอตเตอรี่นั้นจะได้ความ
สนุกในการเสี่ยงโชคกับการได้ลุ้นและได้ฝันไปด้วย
และแล้วก็มาถึงแผ่นกระดาษแบบสุดท้ายที่คน
มักจะลืมกัน นั่นก็คือ “ประกันภัย” เพราะเป็นอะไรที่ซื้อแล้ว
อาจไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เห็นทันตาเหมือนกับการซื้อกระดาษ
ทิชชู่ (ที่หยิบไปด้วยเวลาเข้าห้องน�้ำ) หรือซื้อลอตเตอรี่ (ที่
ได้ลุ้นอยู่ทุกๆ 15 วัน)

ส่วนลอตเตอรี่หรือหวยนั้นก็เป็นของคู่กับคน
ไทยมาแต่ไหนแต่ไร เนื่องด้วยคนไทยชอบเสี่ยงโชคและ
เป็นคนมองโลกในแง่ดี (อีกทั้งยังฝันแม่น) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะมีเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องเข้ามาช่วยอวยพรเลี้ยง
ฉลองและน�ำเงินไปใช้ตอนที่เจ้าตัวถูกหวย เคล็ดลับส�ำหรับ
คนที่เพิ่งเคยถูกหวยก็คือเอาเงินที่ได้ทั้งหมดนั้นไปจ่ายหนี้
ก่อน แล้วกันอีกบางส่วนไว้ลงทุน หลังจากนั้นจึงค่อยบอก
คนอื่นว่าตัวเองถูก
หลักการของลอตเตอรี่นั้นก็รู้ๆ กันอยู่ว่าทุกคน
จะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่ง (เช่น การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เป็นต้น) เพื่อน�ำเงินเข้ามาในกองทุนก่อน แล้วหลังจากที่
หักค่าใช้จ่ายและส่วนก�ำไรออกมาแล้ว จึงจะค่อยแบ่งเงินที่
เหลือออกมาเป็นรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ 1 หรือ

หลักการของประกันภัยนั้นจะรวบรวมเงินของ
แต่ละคนในรูปแบบของเบี้ยประกันภัย เพื่อน�ำเงินเข้ามา
ไว้กับบริษัท ซึ่งบริษัทก็จะน�ำเงินมาลงทุนเพื่อให้ได้ผล
ตอบแทน แล้วก็หักค่าใช้จ่ายและกัน “เงินส�ำรองประกัน
ภัย” ออกมาไว้ก่อนเพื่อที่จะตั้งจ่ายเป็นเงินคืนให้กับลูกค้า
ในอนาคต ส่วนก�ำไรจะเป็นเท่าไรนั้นก็ต้องขึ้นกับว่าต้นทุน
จะเกิดขึ้นเมื่อไรและเท่าไร ซึ่งไม่เหมือนกับลอตเตอรี่ที่
ก�ำหนดรางวัลเอาไว้อยู่แล้วตายตัวว่าจะจ่ายเมื่อไรและ
เท่าไร เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะเห็นได้ว่าการขายประกันภัยนั้น
อาจจะขาดทุนได้ถ้าประมาณการต้นทุนได้ไม่ถูกต้อง
สิ่งที่เหมือนกันระหว่างลอตเตอรี่กับประกันภัย
ก็คือ ค่าคาดหวังค่าเฉลี่ยของสิ่งที่จะได้กลับคืนมานั้นจะมี
มูลค่าน้อยกว่าราคาที่เสียเงินซื้อไป เพราะแน่นอนว่าคงไม่มี
ใครอยากขายของแล้วขาดทุนเป็นแน่ แต่สิ่งที่ประกันภัย
แตกต่างกับลอตเตอรี่ก็คือประกันภัยจะท�ำหน้าที่คุ้มครอง
ลูกค้าในเวลาที่เกิดความสูญเสียทางการเงิน (Financial
loss) ที่ไม่คาดฝันขึ้น (โดยจะจ่ายทุนประกันภัยเป็นเงิน
คืนให้กับลูกค้า) ขณะที่ลอตเตอรี่จะจ่ายเงินให้กับคนที่ซื้อ
ก็ต่อเมื่อคนๆ นั้นถูกหวยตามที่ตัวเองได้คาดฝันเอาไว้
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ตอนนี้ก็โสด
จนเซ็งจะตายอยู่แล้ว
ยังจะเอาอะไรกับ
คนโสดอีก !?

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

การเตรียมตัวสู่วัยเกษียณ
สืบเนือ่ งจากแนวคิดเรือ่ งภาษีคนโสดมีออกมาใน
ช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุที่ก�ำลัง
เข้าสู่วัยเกษียณเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาครัฐไม่สามารถจัด
เก็บภาษีได้เพียงพอเพื่อรองรับกับภาระเลี้ยงดูประชากรวัย
เกษียณในอนาคต
ในแต่ละประเทศทั่วโลกตอนนี้ก�ำลังพยายาม
บริหารสัดส่วนประชากรวัยท�ำงานกับวัยเกษียณให้ลงตัว
ในสมัยก่อน หลายๆ ประเทศ (รวมถึงประเทศไทย) จะ
รณรงค์ให้คนในประเทศตัวเองมีลูกเยอะๆ เพื่อให้เด็กโต
ออกมาสู่ตลาดแรงงาน ท�ำให้ประชากรวัยท�ำงานมากกว่า
ประชากรวัยเกษียณ และขับเคลื่อนประเทศไปได้เร็วขึ้น แต่
ในทางกลับกัน การเพิ่มจ�ำนวนประชากรในประเทศนั้น ก็
น�ำไปสู่ภาวะขาดแคลนทรัพยากรรวมไปถึงระบบการศึกษา
เพื่อรองรับประชากรให้มีคุณภาพ ท�ำให้ในเวลาต่อมาภาค
รัฐรณรงค์ให้ประชากรคุมก�ำเนิดและมีลูกน้อยลง
ประชากรวัยท�ำงานที่มากล้นในสมัยก่อนได้
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ค่อยๆ ขยับเข้ามาเป็นประชากรวัยเกษียณในอนาคตอัน
ใกล้นี้ ท�ำให้เราเริ่มเห็นว่าประชากรวัยเกษียณก�ำลังจะมี
มากกว่าวัยท�ำงานหลายเท่า ซึ่งก็แน่นอนว่าแหล่งรายได้
ของภาครัฐนั้นมาจากกลุ่มประชากรวัยท�ำงาน แต่แหล่งราย
จ่ายของภาครัฐนั้นอยู่ที่กลุ่มประชากรวัยเกษียณ เป็นผล
ให้ประชากรวัยท�ำงานต้องท�ำงานเพื่อเสียภาษีให้รัฐมากขึ้น
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็น
ที่มาของแนวคิดเรื่องภาษีคนโสด เพื่อสนับสนุนให้คนไทย
หันมาแต่งงานและมีลูกกันมากขึ้น รัฐจะได้เก็บภาษีจากเด็ก
กลุ่มที่ก�ำลังจะเกิดมาและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้
เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ได้ว่า รัฐกลัว
ว่าเด็กกลุ่มที่ก�ำลังจะเกิดมานี้จะต้องช่วยกันท�ำงานหนักเพื่อ
รองรับกับภาวะประชากรสูงอายุที่ล้นหลาม การมีปริมาณ
ของเด็กที่เกิดมาในกลุ่มนี้เยอะๆ จึงกลายเป็นหนึ่งในทาง
เลือกส�ำหรับทางออกที่ว่านี้
อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ออกมาโดยไม่มีพื้นฐาน
ที่ดีพอมารองรับ ก็อาจจะท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการศึกษาที่ไม่ดีพอ การโจรกรรม   

ยาเสพติด หรือแม้แต่การคอรัปชั่น เป็นต้น ดังนั้น การแก้
ปัญหาประชากรผู้สูงอายุ (aging population) โดยไป
สนับสนุนให้คนแต่งงานมีลูกกันมากขึ้น (เช่น มาตรการ
ภาษีคนโสด) นั้นจึงอาจเป็นเพียงแค่การแก้ปัญหาที่ปลาย
เหตุเท่านั้น หน�ำซ�้ำยังเป็นการซื้อเวลาเพื่อปัดปัญหาออกไป
ข้างหน้าเสียอีก เพราะยิ่งประเทศผลิตประชากรกันมากขึ้น
เท่าไร คนกลุ่มนั้นก็จะกลายเป็นประชากรสูงอายุเข้าสักวัน
และปัญหาก็ยังคงคารังคาซังเหมือนเดิมอยู่ดี ถึงตอนนั้น
ก็คงจะยิ่งแก้ปัญหากันยากขึ้นจนกลายเป็นภาวะงูกินหาง
ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การซื้อประกันชีวิตหรือประกันแบบบ�ำนาญ
จึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีที่สุดเพื่อการออมไว้ใช้ใน
ยามเกษียณ โดยกลไกการออมเหล่านี้จะกลายเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผนทางการเงินในระยะยาวของแต่ละ
คน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงระดับ
ครัวเรือนส�ำหรับประชาชนในประเทศที่ภาครัฐเล็งเห็นความ
ส�ำคัญและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อเป็นการตัดวงจรงูกินหางเหล่านี้ ภาครัฐ
สามารถเตรียมความพร้อมของคนที่ก�ำลังเข้าสู่วัยเกษียณ
ได้โดยการส่งเสริมการออมส�ำหรับคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพื่อ
ให้แต่ละคนมีเป้าหมายทางการเงินและเก็บเงินสะสมเพื่อ
ยามเกษียณส�ำหรับตนเอง ซึ่งวิธีนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่
ถูกจุดที่สุด และภาครัฐเองยังสามารถใช้เครื่องมือทางภาษี
เป็นเครื่องจูงใจและกระตุ้นพฤติกรรมของประชาชนใน
ประเทศได้อยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ต้องใช้ให้มีประสิทธิผล
และมีวิธีการที่แยบยลมารองรับ (เช่น ค่าลดหย่อนภาษีจาก
การซื้อประกันชีวิตหรือประกันบ�ำนาญ) แทนที่จะไปเก็บ

ดังนั้น การเพิ่มเพดานค่าลดหย่อนภาษีจาก
การซื้อประกันชีวิตหรือประกันบ�ำนาญเพื่อการออมนั้น
น่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้ผลมากที่สุด แม้ภาครัฐจะ
ขาดรายได้จากการที่เรียกเก็บภาษีได้น้อยลงไปบ้าง แต่
ในระยะยาวแล้วภาครัฐเองก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการจัดการปัญหาประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มปริมาณขึ้น
มาแบบก้าวกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่ได้มาก
ยิ่งไปกว่านั้น คือการจูงใจให้ประชาชนมีวินัยในการออม
และน�ำไปสู่ความพอเพียงเพื่อการเกษียณที่เพียงพอ ซึ่ง
เป็นสิ่งจ�ำเป็นในสังคมไทยสมัยนี้

ภาษีประชาชนบางกลุ่มเพื่อเร่งผลิตประชากรขึ้นมาเป็น
แรงงานในอนาคต

021

และแม้ ว ่ า แนวคิ ด ภาษี ค นโสดอาจจะโดน
วิพากษ์วิจารณ์จนตกประเด็นไป แต่ถ้ายังแก้ปัญหากัน
ไม่ถูกจุด รับรองว่าอนาคตคงมีคนเสนอนโยบายใหม่ๆ
เอาใจประชาชนอย่าง “ลดหย่อนภาษีให้ลูกคนแรก” ออก
มาแน่นอน !!!

ไม่รู้ บ้างก็คิดว่าท�ำไมมีคานไว้อยู่แล้วมันผิดด้วยหรือ บ้างก็
เข้าใจกันไปเองว่าภาษีคนโสดนั้นคงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
ภาษีโรงเรือนและที่ดินไปแล้ว เพราะค�ำว่าโรงเรือนนั้นหมาย
ถึงอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งท�ำให้ “คาน” ถูกเข้าใจ
ผิดโดนเหมารวมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแน่เลย เป็นต้น

ถึงเวลานั้นก็คงต้องให้ประชาชนตัดสินใจเอง
ระหว่าง “การลดหย่อนภาษีให้ลูกคนแรก” หรือ “การ
เพิ่มเพดานค่าลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันชีวิตหรือ
ประกันแบบบ�ำนาญ” ทั้งสองอย่างแก้ปัญหาประชากรผู้
สูงอายุได้เหมือนกัน เพียงแต่แบบแรกเป็นการยืดระเบิด
เวลาให้ไกลออกไป ส่วนแบบหลังเป็นการแก้ปัญหาระยะ
ยาวอย่างยั่งยืน

มีข้อถกเถียงกันไปต่างๆ นานา เกี่ยวกับความ
เหมาะสมในการจัดเก็บภาษีคนโสด ประกอบกับกระแสของ
คนโสดที่ออกมาค้านกับแนวคิดนี้  จึงท�ำให้ประเด็นเหล่า
นี้ตกไป แต่เราลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดมีคนคิด “นโยบายลูก
คนแรก” ขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไร

ถ้าดูจากลักษณะของความเป็นคนไทย ก็คง
พอจะเดากันได้ครับว่า ถ้ามีให้เลือกแล้วอยากจะเลือก
แบบไหน?

หลักการบริหารเงินแบบ Pay as you go
ค�ำว่า “ภาษีคนโสด” เป็นค�ำที่กล่าวถึงกันมากใน
ช่วงนี้ เนื่องจากมันดูเหมือนจะประชดชีวิตคนโสดอย่างไร
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แน่นอนว่า “นโยบายลูกคนแรก” คงจะฟังดูดี
กว่า “ภาษีคนโสด” เป็นแน่ แต่ผลลัพธ์นั้นจะออกมาเหมือน
กัน นั่นก็คือการกระตุ้นให้คนมีลูกกันมากขึ้น (ซึ่งก็คงไม่
ได้ท�ำเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนที่ต้องการท�ำใน
การออก “นโยบายรถคันแรก”) เพื่อให้เกิดความสมดุลของ
ประชากรวัยท�ำงานกับวัยสูงอายุในอนาคตข้างหน้า มิเช่นนั้น
แล้ว ประเทศก็จะขาดก�ำลังส�ำคัญจากประชากรวัยท�ำงาน
ซึ่งจะต้องเป็นคนคอยเสียภาษีให้กับภาครัฐ  ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าแนวคิดเหล่านี้ได้ท�ำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมตัวของภาค
รัฐส�ำหรับการเลี้ยงดูคนในยามเกษียณของประเทศนั่นเอง

ภาษีจึงได้ถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
ความสมดุลของประชากรศาสตร์เพื่อควบคุมปริมาณ
ประชากรในแต่ละช่วงอายุให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม โดย
ในประเทศจีนเองก็มีการออกระเบียบการในรูปแบบค่า
ปรับทางภาษีในการมีลูกมากกว่า 1 คน เพื่อจ�ำกัดจ�ำนวน
ประชากรที่จะเกิดมา ซึ่งก็ตรงกันข้ามกับประเทศสิงคโปร์ที่
ต้องการจะเร่งผลิตจ�ำนวนประชากรและได้มีกฎระเบียบที่
ออกมาในรูปแบบของการลดหย่อนภาษีส�ำหรับคนที่ไม่โสด
(หรือได้แต่งงานอยู่กินด้วยกัน)
โดยปกติแล้ว ภาครัฐสามารถแบ่งวิธกี ารเตรียมตัว
ส�ำหรับการเลี้ยงดูคนในยามเกษียณออกเป็นสองกลุ่ม
ใหญ่ๆ ได้แก่
1. การจ่ายและเก็บภาษีตามมีตามเกิด หรือใน
ทางภาษาคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเรียกว่า
วิธี Pay as you go
2. การจัดตั้งเงินส�ำรองส�ำหรับแต่ละคน โดย
ทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย จะเรี ย กว่ า
Reserving basis

Pay as you go (จ่ายและเก็บภาษีตาม
มีตามเกิด)
ลักษณะการบริหารภาษีแบบนี้จะเป็นลักษณะ
ที่เก็บเงินภาษีเข้ามากองไว้ จากนั้นก็จัดสรรงบประมาณ
ส่วนหนึ่งไว้บริหารประเทศและงบประมาณอีกส่วนหนึ่ง
ไว้ส�ำหรับการเลี้ยงดูคนในยามเกษียณ ซึ่งจุดเด่นของวิธี
การบริหารแบบนี้คือเป็นการบริหารแบบปีต่อปี ถ้าค่าใช้
จ่ายในปีไหนที่ไม่น่าจะพอ ก็จะไปเรียกเก็บภาษีเพิ่มเอา
ถ้าเรามามองในส่วนของภาระเลี้ยงดูของภาค
รัฐที่มีให้กับประชากรเมื่อยามเกษียณเท่านั้น มันก็
เหมือนกับว่า “รุ่นลูก” ที่เป็นประชากรวัยท�ำงานก�ำลัง
ท�ำงานจ่ายภาษีเพื่อไปเลี้ยง “รุ่นแม่” ที่เป็นประชากรวัยที่
เกษียณ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เหมาะสม เพราะว่า “รุ่นลูก” ใน
ตอนนี้ ก็จะกลายเป็น “รุ่นแม่” ในอนาคต เพราะฉะนั้น
ภาครัฐจึงเป็นตัวกลางที่ท�ำให้คนวัยท�ำงานท�ำหน้าที่เลี้ยง

023

ดูคนวัยสูงอายุ และเมื่อคนวัยท�ำงานเหล่านี้แก่ตัวลงจนกลาย
เป็นคนวัยสูงอายุเสียเอง ถึงตอนนั้นก็จะมีเด็กที่กลายมาเป็น
คนวัยท�ำงานเพื่อเลี้ยงดูคนสูงอายุแบบนี้ต่อไปในทุกรุ่นทุก
ยุคสมัย
สิ่งที่ต้องพึงระวังในวิธีการบริหารเงินส่วนนี้ก็คือ
“การจัดการสัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานกับวัยสูงอายุ”
ให้เหมาะสม เพราะวิธีการแบบนี้เป็นวิธีที่ “คนจ่ายไม่ได้ใช้
คนใช้ไม่ได้จ่าย” โดยคนวัยท�ำงานที่จ่ายภาษีอยู่นั้นจะไม่
ได้รับประโยชน์ในตอนนี้ แต่ก็ได้แต่หวังว่าจะสามารถใช้
สวัสดิการที่ตนเองได้จ่ายไว้เมื่อยามที่เกษียณไว้บ้าง ส่วน
คนวัยเกษียณที่ได้รับประโยชน์ในตอนนี้ ก็ไม่ได้เป็นคนที่
จ่ายภาษีอีกต่อไป
วิธีการนี้ไม่ได้มีการกันเงินส�ำรองล่วงหน้าระยะยาว
เอาไว้ อีกทั้งวิธีการนี้ก็ไม่ได้ก�ำหนดให้แต่ละคนต้องเสียภาษี
สะสมไว้ให้มากพอเท่าไร จึงจะน�ำเงินไปใช้ในยามเกษียณอายุ
ได้ เรียกได้ว่าจ่ายและเก็บภาษีกันตามมีตามเกิด
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เนื่องจากประเทศไทยได้ใช้วิธีการแบบ Pay
as you go กันข้างต้น และนั่นจึงเป็นที่มาของแนวคิด
ที่อยากให้คนไทยหันมาแต่งงานและมีลูกกันมากขึ้น
เพื่อให้เด็กที่เกิดมานี้กลายเป็นประชากรวัยท�ำงาน
ที่เสียภาษีเพื่อรองรับกลุ่มคนเกษียณอายุที่ขยายตัว
ขึ้นอย่างก้าวกระโดดในวันข้างหน้า
แต่สิ่งที่ต้องพึงระวังในแนวคิดแบบนี้ก็
คือ การมีลูกมากไม่ได้หมายความว่าจะเก็บได้ภาษี
มากในอนาคต ปัจจัยส�ำคัญคือการสร้างประชากร
และโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้มีคุณภาพเสีย
ก่อน มิเช่นนั้น ไม่เพียงแต่รัฐจะจัดเก็บภาษีไม่ได้แต่
ยังเป็นการไปสร้างปัญหาให้มีประชากรล้นประเทศมาก
ขึ้นไปอีก และคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคนเกษียณอายุ
ที่ไม่ได้รับการเตรียมตัวให้วางแผนการเงินกันมาก่อน
นี่คงเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการจ่ายและ
เก็บภาษีกันตามมีตามเกิดเพื่อการเตรียมตัวส�ำหรับการ
เลี้ยงดูคนในยามเกษียณอย่างแท้จริง

การจัดตั้งเงินส�ำรองส�ำหรับเลี้ยง
ดูคนในยามเกษียณ
แนวคิดเรื่อง “ภาษีคนโสด” มีออก
มาเพราะประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่ภาวะปัญหา
ประชากรสูงอายุที่ก�ำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณ
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาครัฐไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้เพียงพอเพื่อรองรับกับภาระ
เลี้ยงดูประชากรวัยเกษียณในอนาคต เพราะ
วิธีการจัดเก็บและน�ำเงินภาษีมาใช้นั้นยังเป็น
แบบวิธี Pay as you go ซึ่งเป็นวิธีที่ “คน
จ่ายภาษีไม่ได้ใช้ แต่คนใช้สวัสดิการจากภาษี
นั้นไม่ได้จ่าย” ท�ำให้ต้องระวังเรื่องสัดส่วน
ของประชากรวัยท�ำงานกับวัยเกษียณเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะคนในยุค baby-boomer
ที่ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณในอีกไม่ช้า ยัง
ผลให้ประชากรวัยท�ำงานในขณะนั้นจะต้อง
แบกรับภาระการเสียภาษีมากกว่ายุคอื่นๆ
มากนัก

Pay as you go (จ่ายและเก็บภาษีตามมีตามเกิด)
ลักษณะการบริหารภาษีแบบนี้จะเป็นลักษณะที่เก็บเงินภาษี
เข้ามากองไว้ จากนั้นก็จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้บริหารประเทศ
และงบประมาณอีกส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับการเลี้ยงดูคนในยามเกษียณ ซึ่ง
จุดเด่นของวิธีการบริหารแบบนี้คือเป็นการบริหารแบบ “ปีต่อปี” และ
ถ้าค่าใช้จ่ายในปีไหนที่ไม่น่าจะพอ ก็จะไปเรียกเก็บภาษีเพิ่มเอา แต่ถ้า
เรามามองในส่วนของภาระเลี้ยงดูของภาครัฐที่มีให้กับประชากรเมื่อ
ยามเกษียณเท่านั้น มันก็เหมือนกับว่า “รุ่นลูก” ที่เป็นประชากรวัย
ท�ำงานก�ำลังท�ำงานจ่ายภาษีเพื่อไปเลี้ยง “รุ่นแม่” ที่เป็นประชากรวัย
ที่เกษียณ เพราะฉะนั้น ภาครัฐจึงเป็นตัวกลางที่ท�ำให้คนวัยท�ำงานท�ำ
หน้าที่เลี้ยงดูคนวัยสูงอายุ และเมื่อคนวัยท�ำงานเหล่านี้แก่ตัวลงจน
กลายเป็นคนวัยสูงอายุเสียเอง ถึงตอนนั้นก็จะมีเด็กที่กลายมาเป็น
คนวัยท�ำงานเพื่อเลี้ยงดูคนสูงอายุแบบนี้ต่อไปในทุกรุ่นทุกยุคสมัย
วิธี Pay as you go ไม่ได้มีการวางแผนกันเงินส�ำรองล่วง
หน้าแบบระยะยาวเอาไว้ จึงอาจจะเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่า “วิธีการ
จ่ายและเก็บภาษีกันตามมีตามเกิด” เพราะเป็นวิธีที่บริหารเงินกันเป็น
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ปีต่อปี ซึ่งง่ายกับการจัดการบริหาร โดยจะใช้ได้ดีต่อ
เมื่อสัดส่วนของประชากรวัยท�ำงานกับวัยเกษียณนั้นมี
ค่าคงที่และไม่ผันผวนมากเกินไปนัก
วิ ธี ก ารอี ก แบบหนึ่ ง ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง เงิ น ส� ำ รอง
ในระยะยาวเอาไว้นั้นจะเรียกว่าวิธีแบบ Reserving
basis โดยจะเป็นวิธีที่ตั้งเงินส�ำรองไว้ส�ำหรับแต่ละคน
หมายความว่าถ้าคนไหนจ่ายสะสมเอาไว้มากก็จะมีการตั้ง
เงินส�ำรองไว้มากเพื่อที่จะเก็บไว้ให้คนๆ นั้นในอนาคต ซึ่ง
ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ให้แต่ละคนออมเงินของตัวเอง
แต่สิ่งที่พิเศษและต่างกับการออมแบบฝาก
เงินนั้นก็คือ “การตั้งเงินส�ำรองเพื่อวางแผนส�ำหรับการ
เกษียณ” นั้นหมายถึงการเตรียมตัวส�ำหรับอนาคตที่
จ�ำเป็นต้องใช้เงินเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเกษียณ ท�ำให้
การตั้งเงินส�ำรองแบบนี้จ�ำเป็นจะต้องอาศัยหลักการทาง
“คณิตศาสตร์ประกันภัย” เข้ามาช่วยค�ำนวณ ไม่ว่าจะเป็น
อัตรามรณะ อัตราการเจ็บป่วย หรืออัตราดอกเบี้ยจาก
การลงทุน เป็นต้น
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Reserving basis (การตั้งเงินส�ำรองตาม
หลักทางคณิตศาสตร์ประกันภัย)
ลักษณะการบริหารภาษีแบบนี้จะเป็นลักษณะที่
เก็บเงินภาษีจากแต่ละคนเข้ามาและมีการตั้งเงินส�ำรองเอา
ไว้ให้ส�ำหรับคนๆ นั้น ซึ่งจุดเด่นของวิธีการบริหารแบบนี้
คือเป็นการบริหารแบบมีการวางแผนตั้งเงินส�ำรองล่วง
หน้าแบบระยะยาวเอาไว้ ท�ำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละคนจะมี
เงินใช้ในยามเกษียณตามที่ได้จ่ายเงินเข้ามาไว้ในช่วงวัย
ท�ำงาน แต่สิ่งที่เป็นข้อเสียของวิธีนี้ก็คือการด�ำเนินงานที่
ยุ่งยากและขาดความยืดหยุ่นในการที่รัฐจะน�ำเงินไปใช้
ท�ำอย่างอื่น
ปัจจัยต่อไปนี้จะมีผลกระทบกับการประมาณการ
ของเงินส�ำรองที่จะต้องตั้งไว้ในแต่ละปี
1. อัตรามรณะ เพื่อที่จะประมาณการว่าจะมี
คนที่เหลืออยู่กี่คนถึงตอนที่เกษียณ และ

เมื่ออยู่ถึงยามเกษียณแล้วจะอยู่กันได้นาน
เท่าไร
2. อัตราการเจ็บป่วย เพื่อที่จะประมาณค่าใช้จ่าย
ทางด้านสุขภาพว่าจะต้องจ่ายเมื่อไรและเท่าไร
ในแต่ละปี ตราบใดที่คนๆ นั้นยังมีชีวิตอยู่
อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน เพื่อให้เงินส�ำรอง
3. ที่ตั้งขึ้นมาแต่ละปีได้งอกเงย โดยการลงทุน
นั้นจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงทางด้าน
การเงินที่เหมาะสม เพราะเงินทุกบาททุก
สตางค์นั้นเป็นเงินที่จะต้องคืนให้กับคนที่จะ
เกษียณในอนาคต
เนื่องจากการด�ำเนินงานที่ยุ่งยาก วิธีการ Reserving
basis จึงไม่ค่อยนิยมใช้ในการจัดเก็บภาษี อาจเป็นเพราะงบ
ประมาณภาษีนั้นก็มีลักษณะปีต่อปีเหมือนกัน วิธีการ Reserving
basis จึงได้ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับการจ่ายบ�ำเหน็จบ�ำนาญที่
เป็นสวัสดิการของข้าราชการและพนักงาน หรือผลประโยชน์
จากประกันชีวิตและประกันบ�ำนาญ โดยคนจ่ายเงินเข้ามาให้
นั้นจะเป็นนายจ้างหรือผู้เอาประกันภัยเองก็ได้

การออมเพื่ อ ยามเกษี ย ณโดยวิ ธี
Reserving basis จึงเป็นวิธีที่สามารถใช้ควบคู่
กับวิธี Pay as you go ได้อย่างแยบยล โดยภาค
รัฐสามารถกระตุ้นพฤติกรรมของประชาชนได้จาก
กลไกทางการออมแบบวิธี Reserving basis นี้
ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้คนท�ำประกันชีวิตหรือ
ประกันบ�ำนาญเพื่อวางแผนทางการเงินตั้งแต่ต้น
ดังนั้น การแก้ปัญหาของวิธี Pay as you
go โดยมีแนวคิดเรื่อง “ภาษีคนโสด” นั้นเป็นเพียง
การจะไปแก้ปัญหาระยะสั้นซึ่งอาจท�ำให้เกิดปัญหา
อื่นๆ ตามมาได้ ในทางกลับกัน เราสามารถหัน
ไปส่งเสริมวิธี Reserving basis เช่น “การเพิ่ม
เพดานค่าลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันชีวิตหรือ
ประกันบ�ำนาญ” ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวและ
มีประสิทธิผลที่ดีกว่า
การแก้ปญั หาอย่างบูรณาการนัน้ จึงจ�ำเป็น
ส�ำหรับการพัฒนาประเทศในขณะนี้มากที่สุด !!
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Entertainment

โดย พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล (หนุ่ย) Entertain@sawasdeeactuary.com
กลับมาพบกับ “สวัสดีแอคขัวรี” กันอีกแล้วนะคะ ที่ขาดไม่ได้เลย ส�ำหรับสีสันของเรา นั่นก็คือ การ
ประลองปัญญาของเพื่อนๆ ในการไขปริศนากับเรา และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ ค�ำถามจาก บก. คนเก่งของเราค่ะ
1. คนไทยจะซื้ออะไรก่อนระหว่างลอตเตอรี่ ทิชชู่ และประกัน  
2. นักสืบ(ไม่)จิว๋ “โคนัน ในฉบับนี้คือใคร
3. อย่างไรดีกว่ากันระหว่าง “การเก็บภาษีคนโสด” กับ “การเพิ่มเพดานค่าลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันชีวิต
หรือประกันบ�ำนาญ
ส�ำหรับฉบับนี้ เรามีเกมส์จากน้องต่อ ที่ร่วมสนุกส่งเกมส์เข้ามา ลองมาดูกันว่าจะยากขนาดไหน

ให้เพื่อนๆ หาผลรวม A x B ของทุกช่องให้มีค่ามากที่สุด โดยมีกติกาดังนี้   

1. เราก�ำหนด A มาให้ที่ด้านมุมบนซ้ายในแต่ละช่อง
2. หาค่า Bxx ในแต่ละช่อง โดยมีข้อแม้ว่า ผลบวกของ Bxx ในแนวตั้งและแนวนอน จะต้องเท่ากับตัวเลขที่
ก�ำหนดไว้
3. Bxx ห้ามเป็นจ�ำนวนลบ จะต้องเป็นจ�ำนวนเต็มใดๆ เท่านั้น

** สุดท้าย เพื่อนๆ จะต้องไม่ลืมน�ำค่า A x B ของแต่ละช่อง มารวมกันเพื่อให้ได้ค่าสุดท้ายออกมานะคะ
ถ้าเข้าใจกติกากันแล้ว ลุยกันเลยค่ะ
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ส�ำหรับเพื่อนๆ ที่หาค่าสุดท้ายได้มากที่สุด 3 ล�ำดับแรก รับไปเลย Gift Voucher มูลค่า 200 บาท

เฉลยประจ�ำฉบับที่ 30

ภาพที่หน้า 3 คือ Instituto de Actuarios Españoles (Spain)
ภาพที่หน้า 5 คือ American Academy of Actuaries (United States)
ภาพที่หน้า 6 คือ Institute of Actuaries of Japan (Japan)
ภาพที่หน้า 8 คือ China Association of Actuaries (China)
เพื่อนๆ ที่ตอบถูกต้องที่สุด
ภาพที่หน้า 9 คือ International Actuarial Association
มีเพียง 4 ท่านนะคะ ส�ำหรับ
ภาพที่หน้า 10 คือ Actuarial Society of Bangladesh (Bankalated)
เพื่อนๆ ที่ตอบผิดไปบ้าง อย่า
ภาพที่หน้า 12 คือ Canadian Institute of Actuaries (Canada)
เสียใจนะคะ ของรางวัลฉบับหน้า
ภาพที่หน้า 15 คือ Actuaries Institute Australia (Australia)
ยังรอเพื่อนๆ อยู่ค่ะ
ภาพที่หน้า 16 คือ Singapore Actuarial Society (Singapore)
ภาพที่หน้า 18 คือ Institute and Faculty of Actuaries (United Kingdom)
ภาพที่หน้า 19 คือ satuan Aktuari Malaysia (Malaysia)
ภาพที่หน้า 20 คือ Institut des Actuaires (France)
ภาพที่หน้า 22 คือ Institute of Actuaries of India (India)
ภาพที่หน้า 23 คือ Actuarial Society of South Africa (South Africa)
ภาพที่หน้า 24 คือ Actuarial Society of Hong Kong (Hong Kong)
ภาพที่หน้า 27 คือ Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (Netherlands)
เจอเฉลยเข้าไป ถึงกันอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะคะ ฮา......
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ผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษ จาก บก. คือ
Khun Maylada Amornboonyakrit

ส่วนเพื่อนๆ อีก 3 ท่าน รอรับของรางวัล
สุดชิคจากทีมงานเลยค่ะ
1. Khun Natthanit Jariyavarapong
2. Khun Chanida Lertsatienchai
3. Khun Onsajee Teangtrakansook

ส�ำหรับเพื่อนๆ คนไหน
ที่มีไอเดียเจ๋งๆ อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะ
ส่งเกมส์เข้ามาร่วมสนุกกัน
หากได้รับการตีพิมพ์
จะได้รับรางวัลจาก
ทางทีมงาน
ไปเลยค่ะ

ร่วมสนุกและเป็นผู้โชคดีกับเรา
ได้ในฉบับต่อไปนะคะ

ฮาส่งท้าย.....

เหตุเกิดที่โรงพยาบาล

ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ มีคนไข้ตาย บนเตียงเดียวกันซ�้ำๆ หลายคน
ที่น่าแปลกคือ...ทุกศพตายตอนห้าโมงเช้า วันอาทิตย์ (ไม่เชื่ออย่าลบหลู่)
บรรดาหมอจึงตัดสินใจลงไปที่ห้องผู้ป่วย
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุในวันอาทิตย์ก่อนห้าโมงเช้าสัก 2-3 นาที
ทั้งหมอและพยาบาลยืนรอคอยอย่างลุ้นระทึกในห้องผู้ป่วย
ทุกคนต่างก�ำหลวงพ่อประจ�ำตัวปากสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาด้วยความหวาดกลัว
และลุ้นว่าจะเห็นวิญญาณเฮี้ยนหรือไม่ จนเข็มนาฬิกาเดินมาที่เลข11…
บรรยากาศเย็นเฉียบขึ้นโดยฉับพลัน ไร้เสียงรบกวนใดๆ แม้เสียงลมหายใจก็แทบไม่ได้ยิน
และแล้ว !!! ทันใดนั้นพนักงานท�ำความสะอาดคนใหม่
ที่มาท�ำงานเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวเดินเข้ามาในห้องผู้ป่วย
ถอดปลั๊กเครื่องช่วยหายใจออกแล้วเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น แทน..
และเริ่ม ท�ำความสะอาดด้วยความสบายใจ
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