


ฉบับที่ 44/2560

04 - ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย

07 - Experience Studies: งานลูกเมียน้อยแห่งชาติ

10 - กองทุนชราภาพ...กองทุนที่คนมีประกันสังคมควรรู้จัก

13 - ออม 2 แสน ได้ 2 ล้าน

18 - ขยายหลอดเลือด...ขยายเวลาอายุเกษียณ

21 - THE VERGE 2021 (part II)

28 - Entertainment

	 สวสัด	ี“ชาวสวสัดแีอคชวัร”ี	กนัอกีครัง้ครบั	ฉบบั
นี้เราก็ยังติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัแห่งประเทศไทยกบัคอลมัน์	“ก้าวไปกบัสมาคมแอ
คชวัรไีทย”	ซึง่กต้็องขอขอบคณุทกุท่านทีใ่ห้เกยีรตโิหวดให้ผม
เป็นนายกสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกันภยัแห่งประเทศไทย
ในสมัยที่	2	ซึ่งเราก�าลังจะจัดเตรียมทีมกรรมการชุดใหม่ที่
เตมิพลังเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยขบัเคล่ือนธรุกจิประกนัภัย
และธุรกิจอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 ฉบบันีไ้ด้นกัเขยีนกติตมิศกัดิท่์านหนึง่	(ขออบุไว้)	
มาเขียนเรื่อง	“Experience	Studies:	งานลูกเมียน้อยแห่ง
ชาติ”	ซึ่งท่านเขียนได้สนุกมาก	ลองมาติดตามกันครับ

	 จากนัน้	เรากว็กกลับเข้ามาดลัูกษณะแบบประกนั
แบบหน่ึงทีไ่ม่ได้เป็นของภาคธรุกจิ	และมีวธิกีารจัดการแตก
ต่างไปจากภาคเอกชนพอสมควร	ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าสนใจมาก
ในขณะนี้กับกระแสการปฏิรูปเพื่ออนาคตข้างหน้า	นั่นก็คือ	
ประกันสังคม	 ในมุมมองของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
แน่นอนว่าชาวสวัสดีแอคชัวรีคงจะสนใจกันไม่น้อย

	 กบัคอลมัน์ซรีย์ีต่อเนือ่ง	“กองทนุชราภาพ...กองทนุ
ที่คนมีประกันสังคมควรรู้จัก”	แล้วต่อที่	“ออม	2	แสน	ได้	
2	ล้าน”	ทีท่กุคนกม็สีทิธิจ์ะได้เหมอืนกนั	มาดกูนัว่าเราจะได้

กนัจรงิหรอืไม่	และตบท้ายด้วย	“ขยายหลอดเลอืด...ขยายเวลา
อายุเกษียณ”	ที่เป็นทิศทางปฏิรูปที่ส�าคัญของประกันสังคม

	 แล้วก็ต่อด้วยตอนจบของ	 “THE	 VERGE	 2021	
(part	II)”	ที่อ่านเพลินและได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วย	

	 “Entertainment”	ในฉบับท่ีแล้วได้งดไป	เน่ืองจาก
ทมีงานหมดมุข	(ติดภารกจิ)	ก็เลยพกความเก๋ากลับมาในฉบบั
นี้	มาให้ชาวสวัสดีแอคชัวรี	ขอให้ทุกท่านได้สนุกสนานกันเช่น
เคย	ของรางวัลพิเศษจะเป็นอะไร	ติดตามได้ในท้ายเล่มได้เลย
ครับ	

	 สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที	่
www.sawasdeeactuary.com
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บรรณาธกิาร

003

CONTENTS

Hello 
from 

Editor!



004 005

ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 ในไตรมาสที่ผ่านมา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย อยู่ในระหว่าง
การเตรียมการปรับปรุงการด�าเนินงานสมาคมฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดสัมมนา การ
อัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ และ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ เป็นต้น โดยทางสมา
คมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสมาชิกทุกท่าน โดยสามารถ
อัพเดทการด�าเนินงาน และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้จากทางเว็บไซด์และช่องทางต่าง ๆ 
ของทางสมาคมฯ

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 3. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	คณะกรรมการสมาคมฯ	คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ	
และสมาชิก	เข้าร่วมการการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	ณ	ห้องประชุมชั้น7	สมาคมประกันชีวิตไทย	เมื่อวันที่	24	
มีนาคม	2560

 1. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	ได้เข้าร่วมรับประทานอาหารกับคณะผู้แทนของประเทศสมาชิก	
ในงาน	IIRFA	2017	Open	Forum	ณ	โรงแรมชาเทรียม	ริเวอไซต์	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2560	

 2. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 นายกสมาคมฯ	 ได้เข้าร่วมสัมมนา	 IIRFA	 2017	 Open	 Forum	 ซ่ึงจัดโดย
ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย(IPRB)	โดยมี	ดร.จุฑาทอง	จารุมิลินท	กรรมการสมาคมฯ	และเลขาธิการส�านักงาน
อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย(IPRB)	เป็นประธานในการจัดงาน	ณ	โรงแรมชาเทรียม	ริเวอไซต์	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	
20	มีนาคม	2560	
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 4. คุณสุทีม	ภัทรมาลัย	ได้จัดท�ามาตรฐาน	TSAP1	ฉบับภาษาไทย	และประกาศใช้ให้แก่สมาชิก	ในวันที่	1	
เมษายน	2560

 5. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	กรรมการสมาคมฯ	และคุณพีรภัทร	
ฝอยทอง	 ที่ปรึกษาสมาคมฯ	 เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย	 ประจ�าปี	 2560	 ของ
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั	โดยมรัีฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	คณุ
วิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ	เป็นประธานการประชุม	ณ	ห้องประชุม	CRYSTAL	โรงแรมพลาซ่าแอทธินี	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	19	
เมษายน	2560	

 6. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	ได้เข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อติดตามและเตรียมความพร้อม
ส�าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย	 1/2560	 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ณ	ห้องประชุม	201	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย	เมื่อวันที่	4	พฤษภาคม	2560	

Experience Studies: 
งานลูกเมียน้อยแห่งชาติ
โดย สุชิน พงษ์พึ่งพิทักษ์ FSA, FSAT

	 ในตอนบั้ นปลายชี วิ ตการ
ท�างานออฟฟิศ	 ผมเคยไปประชุมสัมมนา
แอคชัวรีนานาชาติท่ีส�านักงานใหญ่ต่าง
ประเทศ	 มีหัวข้อหนึ่งที่ผู้บรรยายให้คน
ร่วมสัมมนาตอบค�าถามก่อนสัมมนาโดย
ให้จดัอนัดบั”ความส�าคญั”ของงานแอคชวั
รีจากมากไปหาน้อย	ซึง่ผลออกมาว่าการชงิ
ต�าแหน่งบ๊วย(ส�าคัญน้อยสุด)เป็นไปอย่าง
สูสีคู่คี่ระหว่างงาน	Reinsurance	กับงาน	
Experience	 Studies	 และผมก็เชื่อว่า
ถ้าเอาค�าถามนี้ไปถามแอคชัวรีเด็กๆว่าไม่
อยากท�างานอะไรมากที่สุด	 ค�าตอบก็คง
ไม่พ้นสองงานนี้	 ด้วยความรู้สึกว่างานไม่
ค่อยส�าคัญ

ความส�าคัญของงาน Experience Studies
	 แต่พอกลับมาลองนึกๆดูให้ดี	เราจะเห็นได้ว่า	Experience	
Studies	เป็นหัวใจส�าคัญในงานทุกงานของแอคชัวรี
	 ถ้าไม่ม	ีexperience	studies	แอคชวัรจีะก�าหนดสมมตฐิาน
ด้านต้นทุนยังไง	จะ	price	เบี้ยประกันให้แม่นย�าได้ยังไง
	 ถ้าไม่ม	ีexperience	studies	แอคชวัรจีะประเมนิสถานการณ์
ในอนาคตได้อย่างไร	 และจะค�านวณเงินส�ารองให้เหมาะสมกับภาระ
ผูกพันในอนาคตได้อย่างไร
	 ถ้าไม่มี	experience	studies	ไม่รู้ประสบการณ์บริษัท	แอ
คชวัรจีะรูไ้ด้ยงัไงว่าก�าไรขาดทนุเกดิขึน้มาได้อย่างไรและจะบรหิารจดัการ
ได้อย่างไร	และถ้าไม่รูท้ีไ่ปทีม่าของก�าไรจะประเมนิมลูค่าบรษิทัได้ยงัไง
	 ถ้าไม่ม	ีexperience	studies	แอคชวัรจีะทราบได้อย่างไรว่า
ปัจจยัอะไรเส่ียงไม่เส่ียงส�าหรบับรษัิท	จะประเมนิความเส่ียงและบรหิาร
จัดการได้อย่างไร
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	 จะเห็นได้ว่าทุกงานที่แอคชัวรีคิดว่าส�าคัญๆ	
อย่าง	 Pricing,	 Valuation,	 Appraisal	 Value,	 Risk	
Management	แต่ถ้าขาด	Experience	Studies	 เราก็
ไม่สามารถท�างานส�าคัญเหล่านั้นได้ดี

หัวใจงาน Experience studies อยู่ที่การ
วิเคราะห์ที่ดี
	 ผมเคยถามเด็กๆว่าท�าไมไม่อยากท�างาน	
Experience	studies	ค�าตอบส่วนมากจะออกแนวว่า	งาน
มนัง่ายๆไม่มีอะไรให้เรยีนรู	้แต่ว่ากนัตามจรงิผมยงัไม่เคย
เจอคนที่ท�างาน	“ง่ายๆ”	อย่าง	Experience	studies	ได้
ดีเลย	อย่างเก่งก็พอใช้
	 ลองถามเด็กๆอีกว ่าหัวใจของการท�างาน	
Experience	 studies	 คืออะไร	 ค�าตอบที่มักได้รับคือ	
ท�าให้ถูกและทันเวลา	 จริงๆแล้วการท�าให้ถูกและทันเวลา
เป็นพื้นฐานของการท�างานทุกงาน	 ไม่มีหรอกครับที่เจ้า
นายสั่งงานให้ลูกน้องท�าแล้วบอกว่างานนี้เอาแบบผิดๆนะ
ยิ่งเสร็จช้ายิ่งดี
	 หัวใจการท�างานของ	Experience	studies	ที่
คนบอกว่าไม่มอีะไรมกัมองข้ามอยูท่ีก่ารวเิคราะห์		ร้อยละ
แปดสิบของงาน	Experience	studies	ที่เคยผ่านตาผม

จัดว่าวิเคราะห์ได้ไม่มาก	ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบ	“ไม่มี
อะไร”	เช่น	วิเคราะห์แบบเล่าตัวเลขในตารางทุกกระเบียด
นิว้	เผือ่ว่าเจ้านายสมองหรอืตาไม่ดอ่ีานตารางไม่รูเ้รือ่ง	หรอื
การวิเคราะห์แบบ	“ไฮโล”	อ่านแล้วมีแต่ตัวเลขนี้ไฮตัวนี้โล	
ไฮๆโลๆไฮโล...แทงเสร็จแล้วเอามือออก
	 การวิเคราะห์ที่ดีคือบอกสิ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ใน
ตัวเลข	 เช่นถ้าตัวเลข	 claim	 ratio	 สูงข้ึน	 ต้องอธิบาย
ว่าสูงขึ้นเพราะอะไร	 ผมนึกถึงมุขตลกร้ายของน้องอิฏฐ์ที่
บรรยายในงานสัมนาหนึ่งไว้ว่าถ้าไปถามเด็กๆเผลอๆอาจ
ได้ค�าตอบว่า	claim	ratio	สูงขึ้นเพราะ	claim	เยอะขึ้น...
ถูกที่สุด	ถูกแบบไม่มีเถียงเลย	

กับดัก Automate
	 ในการท�างาน	 บ่อยครั้งที่ผมสนับสนุนลูกน้อง
ให้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท�าการ	 automate	 ข้ัน
ตอนงาน	manual	 เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ซึ่ง
การ	 automate	 มักจะถูกน�ามาใช้ในงาน	 Experience	
Studies	 แต่ผลลัพธ์ที่พบเห็นเป็นประจ�าก็คือส่วนมาก
จะหลงกลตกหลุมพรางของการ	 automate	 นั่นคือเวลา
สอนงานถ่ายทอดแก่คนต่อๆไปก็จะบอกแค่ว่าต้องคลิ๊ก
ตรงไหนๆบ้างให้งานเสร็จ	 แต่ไม่อธิบายเนื้องานและราย

ละเอียดกระบวนการท�างาน	 ถ้าเกิดสมมติว่า	 structure	
ข้อมูล	input	มีการเปลี่ยนแปลง	น้องใหม่ผู้ใสซื่อบริสุทธิ์
ก็ไม่รู้ท�าตามแค่คลิ๊กๆท่ีรุ่นพ่ีสอน	พอผลลัพธ์ออกมาผิด	
น้องใหม่ก็จะท�าตาใสแบ๊วพร้อมแอ๊บว่า	“หนูไม่รู้	ก็ท�าตาม
ที่พี่ๆสอนทุกอย่างแล้วอ่ะ”
	 การท�า	automate	คือการใช้สมองกลทดแทน
แรงงาน	ไม่ใช่ทดแทนความรูค้วามเข้าใจของคนท�างาน	ต่อ
ให้ม	ีautomate	เวลาถ่ายทอดงานกค็วรอธบิายวตัถปุระสงค์	
เนื้องานและขั้นตอนงานให้ละเอียด

ประโยชน์ของงาน Experience studies
	 คนอาจไม่ค่อยเช่ือว่าสามปีแรกในชีวิตการ
ท�างานของผมส่วนใหญ่ก็คือท�า	 Experience	 Studies	
ซึง่ผมมองว่าประสบการณ์อนัเลอค่าสามปีแรกสัง่สมให้ผม
มพ้ืีนฐานการมองปัญหาได้หลากหลายมมุ	เพราะตอนทีท่�า	
Experience	 Studies	 ผมต้องติดต่อกับฝ่ายอื่นๆอย่าง	
claim,	underwriting,	POS	และ	บัญชี	ท�าให้ได้ความ
รู้ที่นอกเหนือจากงานแอคชัวรีไปในตัว	นอกจากนี้ยังช่วย
ให้รู้จักกระบวนการ	operation	และระบบฐานข้อมูลของ
บริษัทดีซึ่งอาจช่วยบรรเทาภาระงานแอคชัวรีได้
	 เช่นสมมติว่าผู้บริหารต้องการประมาณการณ์

ตัวเลข	claim	ในอนาคตคร่าวๆ		ถ้าเราติดต่อฝ่าย	IT	ให้
ดึงข้อมูล	 claim	 ในอดีตจากระบบอาจใช้เวลานานเพราะ
คิวยาว	ถ้าจะแซงคิวก็ต้องไปทะเลาะตบตีกับชาวบ้าน	แต่
ตอนที่เราท�า	Experience	Studies	จ�าได้ว่าเคยเอาข้อมูล
จาก	manual	book	ของฝ่าย	claim	มากระทบยอดแล้ว
ตรงกบัข้อมลูทีด่งึจาก	system	เรากไ็ปขอจากฝ่าย	claim	
แทนได้	ท�าให้งานของเราง่ายและสะดวกสบายขึ้น
	 นอกจากนี้งาน	Experience	Studies	ยังช่วย
สร้างทักษะพ้ืนฐานเร่ืองการตรวจสอบความถูกต้องของงาน
ให้แก่แอคชัวรี	เพราะคนที่ท�างาน	Experience	Studies	
มักจะต้องจัดการกับเลขหลายร้อยหลายพันตัวให้ออกมา
เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	คนที่ท�างานนี้ได้ดีจะได้รับการปลูก
ฝังนสิยัทีห่มัน่ตรวจสอบคณุภาพงานให้ถกูต้องเป็นประจ�า
	 ผมมักจะบอกน้องๆเสมอว่างานทุกงานมีอะไร
ให้เรียนรู้ถ้าเรารู้จักค้นหา	คนที่บอกว่างานไม่มีอะไรจริงๆ
แล้วคนท�างานนั้นต่างหากที่ไม่มีอะไร
	 ถึงแม้ว่างาน	Experience	studies	จะรับบท
เป็นลูกเมียน้อยในละครงานแอคชัวรี	ที่ใครๆดูถูกเหยียด
หยาม	 แต่ขอบอกว่าลูกเมียน้อยนี้เป็นถึงพระเอกนางเอก
เชียวนะครับ



010 011

	 เท่าทีผ่มเคยได้ฟังค�าตอบมาน้ันมีอยูห่ลากหลาย
มาก	แต่จับใจความแล้วได้ประมาณว่า	“ไม่แน่ใจเลยครับ		
เพราะทุกวันนี้พอเงินเดือนออก	 แทบจะไม่ได้จับเงินเลย	
ไหนจะผ่อนรถ		ผ่อนบ้าน		ค่าเทอมลูก	ค่าใช้จ่ายรายวัน
อีกเยอะแยะ	จึงไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยครับ”	

กองทุนชราภาพ...
กองทุนที่คนมีประกันสังคมควรรู้จัก
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

	 หรอืถ้ายงัหาค�าตอบไม่ได้ผมมคี�าถามทีง่่ายกว่า
น้ันคือ	“คิดว่าจะเร่ิมเกบ็เงนิตอนอายเุท่าไหร่”	กจ็ะได้รับค�า
ตอบประมาณว่า	“40	หรือ	45	มัง้ครับ		เพราะตอนนัน้ลูกๆ	
ก็คงใกล้เรียน	จบแล้วก็น่าจะพอมีเงินเหลือเก็บได้บ้าง”

	 จากสองค�าถามข้างต้นทุกคนอาจมองดเูป็นเร่ือง
ปกติในในยุคข้าวยากหมากแพงนี้

	 ถ้าทกุคนลองคดิดจูะเหน็ว่าทกุช่วงชวีติของคน
เรา	ล้วนมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น		ไม่ว่าจะเป็นการเกิด	
ก้าวเข้าสูว่ยัเรยีน		และแม้ว่าจะเรยีนจบปรญิญาและมงีาน
ท�าแล้ว	กไ็ม่ได้หมายความว่าจะลอยตวัสามารถนอนอยูบ่น
กองเงินกองทอง	หรือมีเงินเดือนเหลือเก็บอู้ฟู่	เพราะส่วน
ใหญ่จะมภีาระผ่อนรถหรอืผ่อนบ้านตามมา	ยิง่ถ้าหาก	เริม่
มีครอบครัว	จนกระทั่ง	ต้องดูแลพ่อแม่ในยามสูงวัยด้วย	
ค่าใช้จ่ายก็จะมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ

	 ในขณะทีก้่าวเข้าสูว่ยักลางคน		เริม่มคีวามมัน่คง
ด้านหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น		หลายๆ	คนเพิ่งเริ่มคิดเรื่องถึง
เงินออม	ค�าถามก็คือเมื่อเราอายุ	 60	ปี	 	 ชีวิตการท�างาน
จบลง	 	 แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า	 เงินออมของเราจะ
พอส�าหรับค่าใช่จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่	

	 สวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีคนท่ัวไปรู้จัก
กนัในชือ่ทีเ่รยีกว่า	“ประกนัสงัคม”	จงึเป็นตวัลดความเสีย่ง
ในขัน้ต้น	ซ่ึงหลายคนอาจยังไม่รูว่้า	จ�านวนเงินสมทบทีจ่่าย
ไปแต่ละครัง้	หมายถึงการออมเงินเพ่ือยามเกษียณไปด้วย
ในตัวครับ	

	 โดยปกตแิล้ว	เงนิสมทบของประกนัสังคม	จะท�า
หน้าที่คุ้มครองอยู่	7	อย่าง	คือ	การเจ็บป่วย		คลอดบุตร		
ทุพพลภาพ		 เสียชีวิต	 สงเคราะห์บุตร	 	 ว่างงาน	 และตัว
สดุท้ายคอื	“ชราภาพ”  ซึง่เป็นกองทนุทีท่กุคนมองข้ามแต่
ผมว่าน่าจับตามองมากที่สุดเพราะมันให้เงินบ�านาญตั้งแต่
ตอนเกษยีณทีอ่าย	ุ55	ปี	ไปจนตลอดชวีติ	(ย�า้ว่าตลอดชวีติ
เลยทีเดียวนะครับ)

	 หากคิดในอัตราสูงสุด	 คือเราจะต้องจ่ายเดือน
ละ	 750	 บาท	 	 เงินจ�านวนนี้ถูกเก็บเป็นเงินออมชราภาพ	
(หรือภาษาทั่วไปเรียกว่า	 เงินออมบ�านาญ)	 ถึง	 450	บาท

ถ้าผมลองถามว่า 
“เมื่อมีอายุ 60 ปี คนเรา

น่าจะมีเงินเก็บได้ซักเท่าไหร่” 
พวกเราพอจะมีค�าตอบในใจ

กันไหมครับ?

เลยทีเดียว		เมื่อส่งเงินสมทบเกินกว่า	15	ปี	และอายุครบ		
55	ปี		เราก็จะได้รับเงินบ�านาญไปตลอดชีวิต		

	 เคล็ดลับทีห่ลายคนไม่ควรพลาดคอื...เพียงแค่
เราเริ่มออมเงินเร็วข้ึน	 	 ระยะเวลาในการออมก็จะมีมาก		
ท�าให้เงินออมเพ่ือบ�านาญก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยครับ	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประกันสังคมจะมีตัวคูณท่ีเหมือน
โบนสัเพิม่ให้ในตอนจ่ายเงนิบ�านาญ	ถ้ามรีะยะเวลาทีท่ยอย
จ่ายสมทบเป็นจ�านวนมาก	เรียกว่ายิ่งจ่ายนานก็จะยิ่งคุ้ม	
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	 ตัวอย่างผู้ประกันตนที่มีรายได้	เดือนละ	
15,000	บาท		ส่งเงนิสมทบเป็นเวลา	20	ปี		จะมสีทิธิ
รับบ�านาญรายเดือนๆ	ละ	4,125	บาท	 แต่ถ้าส่งถึง	
35	ปีจะได้รับเงินถึง	7,500	บาท	ไปตลอดชีวิต	

	 แต่ส�าหรับบางคนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ	
180	เดือน	(หรือน้อยกว่า	15	ปี)	จะไม่สามารถรับ
บ�านาญรายเดือนได้		ในกรณีนี้จะมีการคืนเงินออม
ให้เต็มจ�านวน	รวมกับเงินสมทบจากนายจ้างพร้อม
ดอกผล	เมื่ออายุครบ	55	ปี	

	 ดงันัน้	หากโดนนายจ้างตดัเงนิเข้าระบบประกนัสงัคม
ก็ไม่ต้องตกใจไป	ถือเป็นการออมเพื่อการเกษียณอีกแบบหนึ่งที่
ทกุคนอาจจะยงัไม่รู้ตัว	ซึง่เป็นการจ่ายเงินในปริมาณน้อย	แต่ได้
รับผลประโยชน์เยอะ	เพราะมีทั้งนายจ้างและภาครัฐคอยสมทบ	
(เรียกง่ายๆ	ว่า	แถม)	เงินเข้าไปในกองให้เราด้วย	ผมถือว่าเป็น
ตัวเลือกที่คุ้มมากที่สุดทางหนึ่ง

	 มาวางแผนการเงนิให้ถกูต้อง	เมือ่ถงึช่วงบัน้ปลายของ
ชีวิต	หากอยู่อย่างพอเพียง		ก็สามารถมีเงินบ�านาญเลี้ยงตัวเอง
ได้ตลอดชีวิตทีเดียวครับ

ระยะเวลาที่ส่ง

เงินสมทบ(ปี)

บ�านาญที่ได้รับ

(ค�านวณจากค่าจ้างเฉลี่ย 15,000 บาท/เดือน)

ร้อยละของค่าจ้างเดือนสุดท้าย (%) จ�านวนเงนิ (บาท/เดอืน)

	 15	 20.0	 3,000	

	 20	 27.5	 4,125	

	 25	 35.0	 5,250	

	 30	 42.5	 6,375	

	 35	 50.0	 7,500

	 บ�านาญจากประกัน
สังคมจะให้อยู่ราวๆ	20%	-	60%	
ของเงินเดือน		หรือดูง่ายๆ	ตาม
ตารางเงินนีค้รบั	ว่ายิง่ส่งเงินสมทบ
มานานแค่ไหน	 	 ก็จะได้รับเงิน
บ�านาญเพิ่มขึ้นนั่นเอง

 ค�าถามที่ผมมักจะถูกถามอยู่บ่อยๆ เวลามีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมคือ 
“อาจารย์พอทราบไหมครบัว่าเงนิทีจ่่ายไปทกุเดอืนให้กบัประกนัสงัคมนัน้ คุม้จรงิหรอืเปล่า” 
หรือ “เงินที่จะได้กลับคืนมานั้นเป็นจ�านวนเท่าไหร่ อยากให้อาจารย์ช่วยแนะน�าหน่อยครับ”

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

ออม 
2 แสน 
2 ล้าน

ได้
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ระหว่างจ่ายเงินสมทบเพื่อสะสมเข้ากองทุนชราภาพ

[จ่าย 2 แสน]

เงินบ�านาญที่จ่ายออกมาจากกองทุนชราภาพ

[ได้ 2 ล้าน]

1. สมทบเดือนละ	750	บาท	ซึ่ง	450	บาท	ถูกหักออก
	 มาเป็นเงินออมต่อเดือน
2. เงินออมจึงเป็น	5,400	บาท	ต่อปี	(450	x	12)
3. ออมต่อเนื่องกัน	35	ปี	เท่ากับ	189,000	บาท	
	 (5,400	x	35)

1. บ�านาญต่อเดือนส�าหรับการจ่ายสมทบยาวนานถึง	
	 35	ปี	เท่ากับ	7,500	บาท	ต่อเดือน
2. เงินบ�านาญจึงเป็น	90,000	บาท	ต่อปี
3. อยู่รับเงินบ�านาญถึง	22	ปี	เท่ากับ	1,980,000	บาท	
	 (90,000	x	25)

เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆ จากเงินต้นที่จ่ายไม่ถึง 2 แสน  แต่มีโอกาสรับบ�านาญสะสมรวมกันถึง 2 ล้าน  

	 อย่างแรกทีท่กุคนควรทราบคอื...การจ่ายเงนิ
สมทบของผูป้ระกนัตนนัน้	เงินมากกว่าครึง่ท่ีจ่ายไปกค็อื
เงินออมของเราที่จะเข้าไปสะสมอยู่ในกองทุนชราภาพ	
(หรือหมายถึง	 กองทุนบ�านาญเมื่อยามเกษียณนั่นเอง)	
ซึ่งเมื่อลองไปวิเคราะห์ดูแล้ว	 จะเห็นว่าเมื่อเทียบเงินที่
จ่ายสมทบกับเงินบ�านาญที่จะได้รับคืนนั้นถือว่าคุ้มค่า
ยิ่งกว่าที่คิด	

	 ความหมายของเงินบ�านาญนั้น	 คือเงินเพื่อ
การด�ารงชีพพื้นฐาน	 แต่ถามว่าจะคุ้มยังไง	 	 ผมจะขอ
ตอบค�าถามด้วยการยกตวัอย่างให้ดูครบัจะได้เห็นภาพ
ชัดขึ้น	

	 ผู้ประกันตนเริ่มท�างานตั้งแต่อายุ	25	ปี	และ
เกษียณตอนอายุ	60	ปี		รวมแล้วท�างานทั้งหมด	35	ปี	

ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ	750	บาท	แบ่งเงิน	300	
บาท	ส�าหรับค่ารักษาพยาบาล	อุบัติเหตุ	ทุพพลภาพ	คลอด
บตุร		สงเคราะห์บตุร	ว่างงาน	และเสยีชวีติ	และอกี	450		บาท
เป็นเงินออม	(เท่ากับว่าจ่ายต่อปี	450	x	12	=	5,400	บาท)
	 ใน	1	ปี	จ่ายเงินออม	=	5,400	บาท	ท�างานทั้งชีวิต	
35	ปี	เท่ากับจ่ายเงินสมทบประมาณ	189,000	บาท	(5,400	x	
35	=	189,000	บาท)
	 เมือ่อายคุรบ	60	ปี		รวมเงนิสมทบจากนายจ้าง	เงนิ
สมทบจากรฐับาล	และดอกผลแล้ว		จะมเีงนิในบญัชปีระมาณ	
800,000		บาท	ซึ่งมาจากเงินออมของเราเพียง	189,000	บาท
เท่านั้น			
	 เงนิในบญัชก้ีอนทีว่่านีจ้ะถกูทยอยจ่ายออกมาเป็น
เงินบ�านาญ	ซึ่งถ้าอยู่ได้จนถึงอายุ	82	ปี	ถึงเวลานั้นยอดเงิน
บ�านาญที่ได้รับทุกเดือน	รวมแล้วประมาณ		2,000,000	บาท	
เลยทีเดียว

 หลักการที่ท�าให้ได้รับเงินบ�านาญมากกว่า 2 

ล้านนั้น มีอยู่ 2 เงื่อนไข คือ

ในช่วงที่จ่ายเงินสมทบ	ให้จ่ายให้นานที่สุด	เพราะยิ่ง
จ่ายสมทบได้จ�านวนปีที่มากเท่าไร	 ก็จะท�าให้ได้ตัว

คณูตอนรบัเงนิบ�านาญในแต่ละเดอืนทีม่ากยิง่ขึน้เป็น
ทวีคูณ	(คล้ายๆโบนัส)	มากขึ้นเท่านั้น	
ในช่วงที่ทยอยรับเงินบ�านาญ	 ผมแนะน�าให้รักษา
สขุภาพและอายยุนืให้ได้มากทีส่ดุ	เพราะเงนิบ�านาญ

1. 2.
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ในแต่ละเดือนจะเป็นเงินที่การันตี	 และถูก
จ่ายออกมาเรื่อยๆ	จนกว่าจะเสียชีวิต	ย�้านะ
ครบัว่า	“การนัต”ี	โดยไม่ว่าตลาดหุน้	ทองค�า	
น�้ามัน	หรือสงครามจะเป็นอย่างไร	 เราก็จะ
ได้เงนิบ�านาญท่ีการนัตอียูเ่สมอ	และการนัตี
จ่ายทัง้ชีวติหลงัเกษยีณ	ซึง่ไม่มปีระกนัแบบ
ไหนที่ให้ได้อย่างนี้แล้ว	

	 จากหลกัการข้างต้นนัน้	จะเหน็ว่ายิง่จ่าย
เงนิสมทบให้นานทีส่ดุ	ยิง่อายยุนืให้นานทีส่ดุ	กจ็ะ
ยิ่งคุ้มหลายเท่าตัวดังที่กล่าวมาครับ	(อย่างน้อยก็	
10	เท่า	เห็นๆ)

	 ซึ่งถ้าเราไปเริ่มเข้าประกันสังคมตอน
อายุ	 35	ปี	 และจ่ายต่อเนื่องไปจนถึงอายุ	 60	ปี	
(ก็จะสมทบได้ราวๆ	1.5	แสนบาท)	แล้วไปรับเงิน
บ�านาญทุกเดือนจนถึงอายุ	85	ปี		(ก็จะได้ไป	1.5	
ล้านบาท)	เช่นกัน		

	 จากตัวอย่างที่ผมอธิบายไปนั้น	 ผมจึงอยากแนะน�าว่า
แทนที่จะเอาเวลามานั่งลังเลว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่า	 ผมว่าเราเอา
เวลามาหม่ันออกก�าลังกายกนัให้อายยุนืขึน้ดีกว่าครบั	จะได้รบัเงนิ
บ�านาญเต็มๆ	ถึง	2	ล้านไปเลย

จากการค�านวณในตารางมรณะที่
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ค�านวณอายุขัย

ของคนไทย - รู้ไหมครับว่า เมื่อ 50 ปี
ที่ผ่านมานี้ คนไทยเราอายุยืนขึ้นมาเกือบ 

20 ปี แปลว่า ถ้าตอนนี้อายุเฉลี่ยของคนไทย
เราอยู่ที่ 75 ปี และถ้าเราหมุนเวลาไปข้างหน้า

อีก 25 ปีแล้ว ตอนนั้นอายุเฉลี่ย
ของคนไทยเราคงจะถึง 85 ปี แน่ๆ 
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	 ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์และเทรนด์การ
ดูแลสุขภาพของคนไทยในปัจจุบัน	 ท�าให้คนเรามีสุขภาพ
แข็งแรงและอายุยืนขึ้น	 (อัตราการตายลดลงมาที่	 0.5%	
ต่อปี)	 แต่ในมุมกลับกันจะเห็นว่าอัตราการเกิดกลับลด
น้อยลง	(จาก	3%	มาสู่	1%	ต่อปี)	ถึงขนาดที่ว่าเคยมีคน
คดินโยบายเรือ่งการเกบ็ภาษคีนโสดออกมาเพือ่กระตุน้การ
มีครอบครัวและเพิ่มอัตราการเกิดของประชากร

	 ด้วยโครงสร้างประชากรทีเ่ปลีย่นแปลงไปแบบ
นี้		จะส่งผลต่อระบบประกัน	โดยเฉพาะการประกันสังคม
เป็นอย่างมาก	เพราะผูร้บับ�านาญจะมจี�านวนเพิม่ขึน้	แต่เงิน
สมทบทีจ่่ายเข้ามากลบัจะน้อยลง		ซึง่เป็นเรือ่งทีห่ลกีเลีย่ง
ไม่ได้	โดยเฉพาะถ้าการเกดิของคนไทยลดลงอย่างต่อเนือ่ง
อยูแ่บบนี้	ท�าให้คนวยัท�างานมจี�านวนนอ้ยลงเนือ่งจากคน

วยัท�างานในปัจจบุนัจะกลายเป็นผูส้งูอายมุากขึน้เรือ่ยๆ	แต่
กลับไม่มีผลผลิตประชากรรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่		

	 ในอนาคตจ�านวนผู้รบับ�านาญจะมากกว่าจ�านวน
ผูส่้งเงนิสมทบอย่างแน่นอน	ซึง่นีเ่ป็นเรือ่งทีเ่ราต้องเตรยีม
พร้อมกันล่วงหน้าเพื่อชีวิตยามเกษียณครับ

	 และหากมองในมมุของประกนัสงัคมนัน้	ผมคดิ
ว่าการปรบัช่วงเวลาอายเุกษยีณให้เพิม่ขึน้นัน้เป็นทางเลอืกที่
เป็นผลดกีบัทกุฝ่าย	เพราะผูป้ระกนัตนจะได้เพิม่ระยะเวลา
ในการออมเงนิเพ่ือเตรยีมพร้อมในการเกษยีณมากขึน้	อกีทัง้
ยงัเป็นการปรับให้จ�านวนผู้รับบ�านาญกบัผู้ส่งเงินสมทบเข้า
สูส่มดลุไปด้วยในตวั	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างประชากรทีก่�าลงัเกดิขึน้ในตอนนี้

	 อายุการเกษียณท่ัวโลก	มค่ีาอายุเฉลีย่ท่ีแตกต่าง
กนัออกไป	ความแตกต่างนีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัหลายๆ	ด้านของ
แต่ละประเทศ	แต่หากสงัเกตดดูีๆ จะเหน็ว่าอายเุกษยีณของ
ประเทศไทยนัน้ต�า่	จนเรียกได้ว่าแทบจะ “ต�า่ทีส่ดุ”	เปรียบ
เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ	ทัว่โลกครบั	โดยอายกุารเกษยีณของ
ไทยอยู่ที่เพียง	55	ปีเท่านั้น	(เรียกว่าหน้าเด้งกันอยู่ไม่ทัน
ไรกเ็กษยีณแล้ว)	ซึง่ถอืว่ายงัแขง็แรงและยงัสามารถท�างาน
ได้อีกมาก	มีโอกาสที่จะเพิ่มเงินออม	เพิ่มเงินบ�านาญ	เพิ่ม
คุณค่าของตัวเองก่อนยามเกษียณได้อีกมาก	

	 ดังนั้น	อายุเกษียณที่	60	ปี	จึงไม่ใช่เรื่องแปลก
เลยครบั	อย่างมาเลเซยีหรอืเวยีดนามเองกม็กีารขยายอายุ
เกษียณใหม่ไปถึงอายุ	60	ปี	ไปแล้ว	และประเทศที่พัฒนา
แล้ว	เช่น	ประเทศญีปุ่น่	หรอื	องักฤษ	ก็ได้ปรบัอายุเกษยีณ
ไปถึง	68	ปี	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขยายหลอดเลือด...
ขยายเวลาอายุเกษียณ
โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่) FSA, FIA, FSAT, FRM

	 ผมคิดว ่าถึงเวลาแล้วที่ประกันสังคมของ
ประเทศไทยในวนัน้ีควรมีการปรบัขยายอายกุารเกษยีณให้
เพิ่มขึ้น	อย่างน้อยก็เป็นอายุ	60	ปี	ในตอนนี้ไปก่อน	เพื่อ
รองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว	เพราะถือว่าเป็นตัวเลข
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น

	 แต่ความท้าทายของประกันสังคมยิ่งกว่านั้นก็
คือ	ในอนาคตจะต้องขยายเพิ่มอายุเกษียณอย่างต่อเนื่อง	
ท�าให้ในอนาคตข้างหน้าจะเห็นนิยามของค�าว่า	“ผู้สูงอายุ”	
เปลี่ยนไป		เพราะขณะนี้หลายๆ	ประเทศทั่วโลก	ได้ค่อยๆ	
ปรบัเกณฑ์และเปลีย่นนยิามของผูส้งูอายใุหม่แล้ว	เนือ่งจาก
ประชากรโลกเริม่มอีายเุฉลีย่ยนืยาวขึน้และแก่ช้าลง	เช่น	ผู้
สูงอายุคือ	ผู้มีอายุ	65	ปีขึ้นไป	เป็นต้น	

“ทุกๆ  10 ปี อายุคนเราจะยืนยาวขึ้น 3 - 4 ปี”
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	 Someone	say	Americans	will	never	give	
up	their	cars.	How	do	you	create	a	mass	transit	
system	that	appeals	to	Americans?

“FOR A COUNTRY THAT IS URBANIZING, THE 

WAY WE PAY FOR INFRASTRUCTURE DOESN’T 

CORRELATE.”

	 Two	of	the	largest	groups	in	our	society	
today	 are	 the	 boomers	 and	 the	millennials.	 In	
some	ways,	 they’re	 both	 looking	 for	 the	 same	
thing:	to	live	closer	to	the	central	core	of	cities,	
where	they	don’t	have	to	get	in	a	car	all	the	time.	
What	our	system	hasn’t	done	is	respond	to	those	

demographic	changes.	Out	of	our	Highway	Trust	
Fund,	80	cents	on	every	dollar	spent	goes	into	our	
road	system	and	only	20	cents	goes	into	transit.	
For	a	country	that	is	urbanizing,	the	way	we	pay	
for	infrastructure	doesn’t	correlate.	We	need	a	more	
flexible	funding	approach	at	the	federal,	state,	and	
local	level	that	is	demand-driven,	not	supply-side	
driven,	and	that	responds	to	what	people	want.	
High-speed	rail	is	going	to	be	something	people	
embrace	 as	 we	 see	 it	 happen	 in	 places	 like	
California	and	possibly	Texas	and	Florida.	The	
more	it	succeeds,	the	more	people	are	going	to	
want	it	where	they	live.	That,	coupled	with	fixed	
rail	transit,	bus	transit,	roads	and	highways,	bike	

	 แม้แต่กระทรวงการคลังเอง	 ก็เคย
กงัวลเกีย่วกบัวกิฤต	“ภาระการคลงั”	ทีจ่ะต้องเข้า
มารองรบัสงัคมผูส้งูอายซุึง่อาจจะเกดิขึน้ในระยะ	
10-15	ปีข้างหน้า	หากไม่แก้ปัญหาบางอย่างจาก
ปัญหาโครงสร้างประชากรต่างๆ	 ในปัจจุบัน	 ซึ่ง
จรงิๆ	แล้วในตอนนัน้กม็สี�านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืนทีเ่คยคดิจะเสนอให้ขยายอายุ
ราชการไปเป็น	65	ปี		เช่นกนั	(แต่ก�าลงัศกึษาอยู)่

	 ปัจจบัุนประเทศไทยมจี�านวนผูส้งูอายุ	
(อายุเกิน	60	ปี)	อยู่	10	ล้านคน	คิดเป็นร้อยละ	
15	ของคนทัง้ประเทศ	ซึง่ถอืได้ว่าประเทศไทยได้
ก้าวเข้าสูส่งัคมสงูวยัอย่างสมบรูณ์เรยีบร้อยแล้ว	
และยิ่งไปกว่านั้นคือ	ผู้สูงอายุ	 (อายุเกิน	60	ปี)	
จะเพิ่มสัดส่วนเป็นร้อยละ	25	หรือ	1	ใน	4	ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศในอีก	15	ปี	ข้างหน้า	

	 ผมมองว่าการจะปรับอายเุกษียณในโครงสร้างของประกนั
ใดๆ	นั้นคงต้องศึกษากันให้ดีๆ	ก่อน		และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้แน่นอนหากทุกคนเข้าใจและสมัครใจในการท�า	ดังนั้น	
อย่างน้อยตอนนี้อาจจะตั้งเป้าหมายการขยายอายุเกษียณเป็น	60	ปี
ก่อน	 ส่วนถ้าคิดจะขยายออกไปมากกว่านี้แล้ว	 ก็ควรจะปรับอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป	และอาจให้มีการเลือกได้อย่างสมัครใจ	ในเงื่อนไข
บางอย่างตามหลักการที่เหมาะสม

เชื่อหรือไม่ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นคนสูง
อายุคือคนที่อายุเกิน 40 ปี แต่ด้วยอายุขัย
เฉลี่ยของคนเราที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมว่าใน

อนาคตอันใกล้นี้ คนอายุ 60 - 65 ปี คงจะ
ไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็น “คนสูงอายุ” อีกต่อไป

นวัตกรรมในปี 2021 
(ตอนจบ) แปลและเรียบเรียงจาก : THE VERGE 2021

 ต่อจากฉบับที่แล้วกันครับ ที่ทางทีมงานสวัสดีแอคชัวรีได้จัดบทความชุดที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกเพียงแค่ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งใกล้ตัวเหลือเกิน และไหนๆ จะเขียน
เป็นภาษาไทยแล้ว ก็เลยถือโอกาสใช้บทความนี้เป็นที่ฝึกปรือภาษาอังกฤษของชาวสวัสดี
แอคชัวรีกันด้วยเลย โดยเราท�าการแปลย่อหน้าต่อย่อหน้าให้ เพื่ออ่านเข้าใจง่าย และอยาก
ให้ลองอ่านภาษาอังกฤษก่อน อย่าเพิ่งข้ามไปอ่านภาษาไทยนะครับ 
 มาดูกันว่าเราจะอ่านและท�าความเข้าใจได้ตรงกันกับที่แปลไว้หรือเปล่า...
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paths,	and	places	for	people	to	walk	are	going	to	
give	the	people	the	choices	they	want.

	 บางคนบอกว่าชาวอเมริกันจะไม่ให้ขึ้นรถของ
พวกเขา	 คุณจะสร้างระบบขนส่งมวลชนที่ดึงดูดให้ชาว
อเมริกัน?

“ส�าหรับประเทศที่ urbanizing วิธีที่เราจ่ายส�าหรับ

โครงสร้างพื้นฐานไม่สัมพันธ์.”

	 สองกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในสังคมของเราในวันนี้ม	ี
Boomers	และ	Millennials	ในบางวิธท่ีีพวกเขาก�าลงัมอง
หาทัง้สองสิง่เดยีวกนัทีจ่ะอยู่ใกล้ชดิกับแกนกลางของเมือง
ที่พวกเขาไม่จ�าเป็นต้องได้รับในรถตลอดเวลา	 สิ่งที่ระบบ
ของเรายังไม่ได้ท�าคือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางประชากรเหล่านัน้	ออกจากทางหลวงกองทนุของเรา	80	
เซน็ต์ดอลลาร์ทกุการใช้จ่ายท่ีจะเข้าสูร่ะบบถนนของเราและ
มีเพียง	20	เซ็นต์จะเข้าสู่การขนส่ง	ส�าหรับประเทศที่มีการ	
urbanizing	วิธีที่เราจ่ายส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มี
ความสัมพันธ์	เราจ�าเป็นต้องมีวิธีการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นใน
การระดมทุนทีร่ฐับาลกลาง,	รฐัและระดบัท้องถิน่ทีม่คีวาม
ต้องการที่ขับเคลื่อนไม่ด้านอุปทานขับเคลื่อนและที่ตอบ
สนองต่อสิ่งที่คนต้องการ	รถไฟความเร็วสูงเป็นไปได้สิ่งที่
คนโอบกอดทีเ่ราเหน็มนัเกดิขึน้ในสถานทีเ่ช่นแคลฟิอร์เนยี
และอาจเท็กซัสและฟลอริด้า	มากขึ้นก็ประสบความส�าเร็จ
ผู้คนมากขึ้นจะต้องการมันที่พวกเขาอาศัยอยู่	 ที่คู่กับการ
ขนส่งคงรถไฟขนส่งรถประจ�าทางถนนและทางหลวงเส้น
ทางจักรยานและสถานที่ส�าหรับคนที่จะเดินจะไปให้คน
เลือกที่พวกเขาต้องการ

What does rural life look like in 2021?

	 Rural	America	is	shrinking,	and	I	don’t	
just	mean	by	population.	I	mean	by	land	mass.	
As	our	urban	centers	get	hungrier	and	swallow	
up	more	of	the	outlying	areas,	that	has	squeezed	
out	some	of	what	we	historically	refer	to	as	rural	
areas.	That	has	implications	both	for	urban	areas	

and	 rural	 areas	 because	 those	 rural	 areas	 are	
often	the	supplier	of	things	like	food	and	some	
manufacturing.	One	of	the	biggest	game	changers	
we	could	have	is	a	more	robust	passenger	rail	
system.	That’s	how	people	can	continue	to	live	
in	one	place	and	have	access	 to	 the	 jobs	and	
other	amenities	that	cities	offer	without	having	
to	give	up	the	lifestyle	they’ve	chosen.

อะไรชีวิตในชนบทมีลักษณะเหมือนใน 2021?

	 ชนบทอเมรกิาจะหดตวัและผมกไ็ม่ได้เป็นเพยีง
หมายถึงกลุ่มประชากร	ผมหมายถึงผืนแผ่นดิน	ในฐานะ
ที่เป็นชุมชนเมืองของเราได้รับหิวและกลืนมากขึ้นในพื้นที่
ที่ห่างไกลซ่ึงมีบีบออกจากบางส่วนของสิ่งที่เราในอดีตจะ
หมายถงึพ้ืนทีใ่นชนบท	ทีมี่นัยยะทัง้ในเขตเมืองและชนบท
เพราะพื้นที่ชนบทเหล่านั้นมักจะเป็นผู้จัดจ�าหน่ายของสิ่ง
ต่างๆเช่นอาหารและการผลิตบางส่วน	หนึ่งในตัวพลิกเกม
ส�าคญัใหญ่ทีส่ดุทีเ่ราสามารถมคีอืระบบการรถไฟโดยสาร
มปีระสทิธภิาพมากขึน้	นัน่เป็นวธิทีีผู่ค้นยงัคงสามารถทีจ่ะ
อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งและมีการเข้าถึงงานและสิ่งอ�านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ	 ที่เมืองมีโดยไม่ต้องยอมแพ้วิถีชีวิตที่
พวกเขาได้เลือก

Aviation is another area that you have to address. 

How will our skies be different?

	 You’ll	experience	50	percent	fewer	delays	
when	you’re	at	the	airport,	because	of	technology	
that	we’re	 investing	 in	 called	Next-Generation	
Aviation.	Next-Gen	 is	 taking	us	off	of	a	1940s	
radar	system	[and]	into	a	GPS	tracking	system	
for	airplanes.	If	you	can	precisely	track	a	plane,	
then	you	don’t	have	 to	be	as	 imprecise	about	
the	routes.	You	can	allow	the	planes	to	fly	closer	
together.	We’re	going	to	see	efficiency	as	we	load	
up,	fewer	delays,	and	routes	that	are	more	direct	
and	hopefully	faster.

การบินเป็นพื้นที่อื่นที่คุณต้องอยู่ ท�าอย่างไรท้องฟ้าของ

เราจะต่างกัน

	 คณุจะพบความล่าช้าน้อยลงร้อยละ	50	เมือ่คณุ
อยู่ที่สนามบินเพราะเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าการตัดสินใจ
ลงทุนใน	Aviation	Next-Generation	Next-Gen	จะ
พาเราออกจากระบบเรดาร์	ปี	1940	[และ]	เข้าสูร่ะบบ	GPS	
ตดิตามส�าหรบัเครือ่งบนิ	กรณทีีค่ณุได้อย่างแม่นย�าสามารถ
ตดิตามเครือ่งบนิแล้วคณุจงึไม่จ�าเป็นต้องเป็นทีค่ลมุเครอื
เกีย่วกบัเส้นทาง	คณุสามารถอนญุาตให้เครือ่งบนิบนิอยูช่ดิ
กัน	เราจะได้เห็นประสิทธิภาพในขณะที่เราโหลดขึ้นครั้งที่
ความล่าช้าที่น้อยกว่าและเส้นทางที่มีตรงมากขึ้นและหวัง
ว่าจะรวดเร็วยิ่งขึ้น

As transportation improves, what kind of ripple 

effects are we going to see through the rest of 

society?

	 If	we	do	it	right,	transportation	is	going	
to	enable	our	society	to	become	much	more	fully	
integrated.	In	Columbus,	Ohio,	the	city	that	won	
the	Smart	Cities	Challenge,	they	have	an	infant	

mortality	rate	four	times	the	national	average.	It	
was	a	point	of	embarrassment	for	the	community.	
They’re	developing	an	app	that	will	allow	mothers	
to	set	their	doctors’	appointments	up	using	the	
app	and	plan	a	transit	trip,	so	they	have	a	way	to	
get	there.	If	the	bus	is	late,	the	app	will	help	them	
reschedule	that	meeting	with	the	doctor.	That’s	a	
creative	use	of	technology	to	problem-solve.	My	
biggest	fear	is	that	we	won’t	be	intentional	about	
trying	to	build	a	concept	of	equity	into	how	we	
develop	and	deploy	technology.

การขนส่งดขีึน้สิง่ทีช่นดิของผลกระทบต่อเนือ่งทีเ่ราจะได้

เห็นที่เหลือของสังคม?

	 ถ้าเราท�ามันถูก,	 การขนส่งจะไปช่วยให้สังคม
ของเราจะกลายเป็นมากขึ้นครบวงจร	 ในโคลัมบัส,	 รัฐ
โอไฮโอเมืองที่ได้รับรางวัลอัจฉริยะเมืองท้าทายพวกเขามี
อัตราการตายของทารกสี่เท่าค่าเฉลี่ยของประเทศ	มันเป็น
จดุอบัอายส�าหรบัชมุชน	พวกเขาก�าลงัพฒันาแอปทีจ่ะช่วย
ให้คุณแมใ่นการตัง้คา่การนดัหมายแพทยข์องพวกเขา	‘ใช้
การตรวจสอบและวางแผนการเดนิทางขนส่งสาธารณะดงั
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นั้นพวกเขามีวิธีที่จะได้ที่นั่น	หากรถบัสสาย	app	จะช่วย
พวกเขาจัดก�าหนดการใหม่ในการประชุมที่กับแพทย์	 นั่น
คือที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหา	
กลัวที่ใหญ่ที่สุดของฉันคือการที่เราจะไม่ความมุ่งหมาย
เกี่ยวกับการพยายามที่จะสร้างแนวคิดของความยุติธรรม
ให้เป็นวิธีการที่เราพัฒนาและใช้เทคโนโลยี

What are you most excited for?

	 I’m	 most	 excited	 about	 our	 country	
getting	transportation	right	and	thinking	about	
transportation	choices	that	enhance	communities	in	
fundamental	ways	—	creating	access	to	technology	for	
people	who	live	in	underserved	areas,	[technology]	
that	reduces	the	cost	of	transportation	and	gives	
them	a	way	to	get	to	the	doctor’s	office	or	to	school.	
The	existence	of	a	staging	area	 for	 rideshares	
that	attracts	new	housing,	neighborhood	services	
like	pharmacies	and	grocery	stores	that	begin	to	
provide	an	underpinning	of	economic	activity	in	
an	area.	It	starts	with	the	idea	that	we’ve	got	to	

democratize	 our	 transportation	 system	 in	way	
that	provides	access	for	everybody.

สิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นที่สุดส�าหรับ?

	 ผมต่ืนเต้นมากท่ีสดุเกีย่วกบัประเทศของเราจะ
ได้รับการขนส่งทีเ่หมาะสมและความคดิทีเ่ก่ียวกับตวัเลอืก
การขนส่งทีช่่วยปรบัปรงุชมุชนในรปูแบบขัน้พืน้ฐาน	-	การ
สร้างการเข้าถงึเทคโนโลยสี�าหรบัผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีท่ีด้่อย
โอกาส	[เทคโนโลย]ี	ทีช่่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและให้
พวกเขาวธิกีารทีจ่ะ	จะได้รบัการพบแพทย์หรอืไปโรงเรยีน	
การด�ารงอยู่ของพื้นที่การแสดงละครส�าหรับ	rideshares	
ท่ีดึงดูดที่อยู่อาศัยใหม่บริการพื้นที่ใกล้เคียงเช่นร้านขาย
ยาและร้านขายของช�าที่เร่ิมต้นเพื่อให้การจุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพื้นที่	 ขึ้นต้นด้วยความคิดที่ว่าเราได้มีการ
ประชาธปิไตยในระบบการขนส่งด้วยวธิแีบบทีส่ามารถเข้า
ถึงส�าหรับทุกคน

What will define the next era of transportation?

	 We	have	an	opportunity	to	drive	forward	

a	global	transformation	of	the	relationship	between	
human	beings	and	machines.	It’s	a	pretty	heavy	
responsibility.	We	have	to	be	careful	about	safety	
and	 think	 about	 the	 societal	 disruptions	 that	
come	about	as	a	result	of	it.	I’ve	heard	a	lot	of	
people	worrying	about	sprawl	and	labor	market	
disruptions.	Those	are	things	that	we	need	to	have	
our	eyes	set	on.	The	advantages	of	safety,	being	
able	to	avert	some	percentage	of	the	94	percent	
of	crashes	that	are	attributable	to	human	factors,	
allow	the	elderly	and	people	who	have	disabilities	
to	have	more	freedom	to	move	about,	being	able	
to	help	families	that	spend	their	second	highest	
amount	of	money	on	 transportation	 to	capture	
some	of	those	dollars	back.

อะไรที่จะก�าหนดยุคถัดไปของการขนส่ง?

	 เรามโีอกาสทีจ่ะขบัรถไปข้างหน้าการเปลีย่นแปลง
ของโลกของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรที่	
มนัเป็นความรบัผดิชอบหนกัค่อนข้าง	เราจะต้องระมดัระวงั
เกีย่วกบัความปลอดภยัและความคดิเกีย่วกบัการหยดุชะงัก
ทางสังคมท่ีเกี่ยวกับการมาเป็นผลของมัน	 ผมเคยได้ยิน
คนจ�านวนมากกังวลเกี่ยวกับการการเติบโตของย่านและ
แรงงานการหยุดชะงักของตลาด	เหล่านี้คือสิ่งที่เราจ�าเป็น
ต้องมีสายตาของเราตั้งอยู่บน	 ข้อดีของความปลอดภัย,	
ความสามารถในการป้องกันไม่ให้เกิดอัตราร้อยละของ
ร้อยละ	94	ของการเกิดปัญหาที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยของ
มนษุย์บางช่วยให้ผูส้งูอายแุละผูท้ีม่คีวามพกิารมอีสิระมาก
ข้ึนทีจ่ะย้ายไปเกีย่วกบัความสามารถในการช่วยครอบครัว
ที่ใช้จ่ายสูงเป็นอันดับสองของพวกเขา	 จ�านวนเงินในการ
ขนส่งในการจับภาพบางส่วนของดอลลาร์เหล่านั้นกลับมา

Where do we find these ideas?

	 When	 the	Federal	 Interstate	Highway	
Act	 was	 passed	 in	 1956,	 it	 was	 a	 top-down	
strategy.	The	federal	government	was	going	to	

pay	90	percent	of	the	cost	of	putting	the	interstate	
system	in	place.	Local	state	government	decided	
where	the	highways	would	fit,	but	largely	it	was	
a	federal	approach.	We	have	an	opportunity	to	
reverse	that	with	this	revolution.	We	can	see	many	
examples	of	how	to	tailor	technology	solutions	to	
cities.	A	community	that	has	cold	weather	and	
high	 elevation	may	 have	 a	 different	 approach	
to	mobility	than	a	place	that	is	flat	and	has	sun	
most	of	the	year.	Cities	are	going	to	have	to	be	
much	more	 sophisticated	 about	 what	 choices	
they	make	when	it	comes	to	investing	in	these	
technologies.

เราจะพบความคิดนี้มาจากไหน

	 เมื่อรัฐบาลกลางทางหลวงระหว่างรัฐพ.ร.บ.ถูก
ส่งผ่านไปในปี	1956	มนัเป็นกลยทุธ์จากบนลงล่าง	รฐับาล
ก�าลงัจะจ่ายเงนิร้อยละ	90	ของค่าใช้จ่ายของการวางระบบ
รฐัในต�าแหน่ง	รฐับาลท้องถิน่ของรฐัตดัสนิใจต�าแหน่งทีท่าง
หลวงจะเหมาะ	แต่ส่วนใหญ่มันเป็นแนวทางของรฐับาลกลาง	
เรามโีอกาสทีจ่ะย้อนกลบัทีก่บัการปฏวิตันิี	้เราสามารถเหน็
ตวัอย่างมากมายของวธิกีารปรบัแต่งเทคโนโลยแีละโซลชูัน่
เมอืง	ชมุชนซึง่มสีภาพอากาศหนาวเยน็และระดบัความสงูสงู
อาจมวีธิทีีต่่างกนัเพือ่ความคล่องตวักว่าสถานทีท่ีเ่ป็นเรยีบ
และมดีวงอาทติย์มากทีส่ดุของปี	เมอืงต่างๆจะจ�าเป็นต้อง
เป็นซบัซ้อนมากขึน้เกีย่วกบัสิง่ทีพ่วกเขาท�าตวัเลอืกเมือ่มนั
มาถึงการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีเหล่านี้

Do we need to drive?

	 The	whole	point	is	that	someone	can	
make	that	choice.	Someone	can	choose	not	to	
drive	 if	 they	 don’t	 want	 to,	 or	 if	 they	 choose	
to	 drive	 they	 have	 the	 safest	 possible	 options	
to	get	from	one	place	to	another.	There	was	a	
time	when	 folks	 had	 no	 choice	 and	 there	 are	
still	rural	parts	of	our	country	where	there	is	no	



026 027

practical	choice.	Our	study	of	the	next	30	years	
of	transportation	needs	suggest	that	we’ve	run	
out	of	space	in	some	areas	to	build	more	road	
capacity	and	our	population	is	growing	at	such	
an	exponential	 level	that	even	if	we	physically	
could	provide	that	infrastructure,	it’s	not	going	
to	keep	up	with	the	growth.

เราจ�าเป็นต้องขับรถ

	 จุดส�าคัญคือว่าคนที่สามารถเลือกได้ว่า	 คนที่
สามารถเลือกที่จะไม่ขับรถถ้าพวกเขาไม่ต้องการหรือถ้า
พวกเขาเลือกที่จะขับรถพวกเขามีตัวเลือกที่เป็นไปได้ที่
ปลอดภัยที่สุดที่จะได้รับจากที่หนึ่งไปยังอีก	 มีเวลาเมื่อ
คนไม่มีทางเลือกและยังมีส่วนในชนบทของประเทศของ
เราต�าแหน่งที่ไม่มีทางเลือกในทางปฏิบัติ	การศึกษา	30	ปี
ข้างหน้าความต้องการของขนส่งของเราแสดงให้เห็นว่าเรา
ได้ใช้พืน้ทีบ่างแห่งเพือ่สร้างความสามารถทางถนนมากขึน้
และประชากรของเรามกีารเจรญิเตบิโตทีด่งักล่าวในระดบั
ทีช่ีแ้จงว่าแม้ว่าเราร่างกายสามารถให้โครงสร้างพืน้ฐานทีย่งั
ไม่ได้ไป	เพื่อให้ทันกับการขยายตัว

	 There’s	an	opportunity	for	us	in	this	era	
with	data	and	analytics.	I’ve	had	situations	in	this	
job	and	in	my	previous	role	as	a	mayor,	where	
I	thought	I	knew	the	answer	to	a	transportation	
problem,	but	when	 I	 saw	 the	data,	 it	 told	me	
something	 different.	 The	 ability	 of	 things	 like	
autonomous	vehicles	and	intelligent	transportation	
systems	to	give	us	more	information	about	how	
people	 use	 the	 transportation	 infrastructure	 is	
built	can	be	enormous.	One	of	the	challenges	is	
that	we	get	so	nostalgic	about	transportation.	We	
think,	“Gosh	man,	it	was	great	when	we	had	the	
car	and	we	could	 just	get	on	the	freeway	and	
go	as	far	and	as	fast	as	we	want	it	to.”	That’s	
not	where	we	are	today.	Our	roads	are	crowded.	
People’s	travel	times	are	getting	longer.	If	there’s	
a	solution	presented	to	the	average	person	that	
will	shorten	the	trip	they’re	taking	every	day,	man,	
they	will	run	for	it.	What	I’ve	tried	to	do	in	this	
agency	over	 the	time	 I’ve	had	the	privilege	to	
lead	it	is	to	focus	more	on	the	problems	we	have	
today	and	the	problems	we	see	coming	around	

the	 corner	 because	 that’s	where	 the	 solutions	
are.	I	hope	that	some	of	the	work	we’ve	done	to	
build	cornerstones	for	autonomous	vehicles	and	for	
next-gen	technology	in	aviation	and	for	drones	is	
adding	up	to	a	future	where	we	see	travel	times	
going	down	in	our	generation.	We	are	at	risk	of	
being	the	first	generation	of	Americans	that	pass	
on	longer	travel	times	to	the	generations	behind	
it.	Much	of	what	I’m	trying	to	do	is	to	assure	that	
doesn’t	happen.

	 มีโอกาสส�าหรับเราในยุคนี้ท่ีมีข้อมูลและการ
วิเคราะห์ของ	 ผมเคยมีสถานการณ์ในต�าแหน่งงานนี้และ
ในบทบาทหน้าที่ของฉันเป็นนายกเทศมนตรีที่ฉันคิดว่า
ฉันรู้ค�าตอบของปัญหาการขนส่ง	แต่เมื่อผมเห็นข้อมูลนั้น
ก็บอกผมบางอย่างที่ที่ต่างออกไป	ความสามารถสิ่งต่าง	ๆ 	
เช่นยานพาหนะของตนเองและระบบขนส่งอจัฉรยิะเพือ่ให้
เรามข้ีอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัวธิกีารใช้โครงสร้างพืน้ฐานการ

ขนส่งถกูสร้างขึน้ได้อย่างมหาศาล	หน่ึงในความท้าทายคือ
การที่เราได้รับเพื่อให้คิดถึงเกี่ยวกับการขนส่ง	 เราคิดว่า	
“เอ้ยคนมันก็ยิ่งใหญ่เมื่อเรามีรถและเราก็อาจจะได้รับบน
ทางด่วนและไปไกลและเร็วที่สุดเท่าที่เราต้องการให้.”	นั่น
ไม่ได้อยู่ที่เรามีวันนี้	ถนนของเรามีความแออัด	ประชาชน
เดนิทางครัง้จะได้รบัอกีต่อไป	หากมวีธิกีารแก้ปัญหาน�าเสนอ
ให้กบัคนทัว่ไปทีจ่ะลดระยะการเดินทางทีพ่วกเขาก�าลงัถ่าย
ทกุวนัคนทีพ่วกเขาจะใช้มนั	สิง่ทีฉ่นัไดพ้ยายามทีจ่ะท�าใน
หน่วยงานนีใ้นช่วงเวลาทีฉ่นัได้มสีทิธิท์ีจ่ะน�ามนัคอืการมุง่
เน้นเพิม่เตมิเกีย่วกบัปัญหาทีเ่รามวีนันีแ้ละปัญหาทีเ่ราเหน็
มารอบมมุเพราะทีท่ีม่กีารแก้ปัญหา	ผมหวงัว่าบางส่วนของ
งานทีเ่ราได้ท�าในการสร้างเสาส�าหรบัยานพาหนะของตนเอง
และเทคโนโลยีถัดไป	gen	ในการบินและเจ้าหน้าที่จะเพิ่ม
ขึ้นในอนาคตที่เราเห็นเวลาในการเดินทางลงไปในรุ่นของ
เรา	เรามีความเสี่ยงของการเป็นรุ่นแรกของชาวอเมริกันที่
ผ่านในการเดนิทางครัง้อกีต่อไปเพือ่ให้คนรุน่หลงัมนั	มาก
ในสิ่งที่ฉันพยายามที่จะท�าคือเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้น



Entertainment 
โดย พัทธนันท์ วณิชปรีชากุล (หนุ่ย) Entertain@sawasdeeactuary.com

	 สวัสดีเพื่อนๆ	ชาวแอคชัวรี	ทุกท่านค่ะ	จากการร่วมสนุกในฉบับที่แล้ว	มีเพื่อนๆ	ส่งค�าตอบเข้ามากันเยอะ
มาก	เรามาดูกันว่าค�าตอบเป็นอะไรกันบ้างนะคะ
	 ส�าหรับเฉลยประจ�าฉบับที่	42	มีค�าอธิบายดังนี้ค่ะ
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	 รายชื่อผู้ตอบถูก	ทางทีมงานจะส่งกระเป๋า
ที่ระลึกสวยๆไปให้เป็นรางวัลดังนี้ค่ะ
	 •	Khun	Tanaphorn
	 •	Khun	Raksa	Wimonsutthikul
	 •	Khun	Chirdsak

ค�าตอบ:	Bear
ค�าอธิบาย:	Bone	-	one	+	ear	 
=	B	+	Ear	=>	Bear

ค�าตอบ:	Microsoft	
ค�าอธิบาย: Mic	+	Crow	+	Softy

ค�าตอบ:	3. 
ค�าอธิบาย:	0	+	0	=	0,	1	+	2	=	3,	0	+	2	+	2,	1	+	4	=	5,	3	+	1	=	4,	6	+	1	=	7,	3	+	3	=	6,	6	+	3	=	9

ค�าตอบ: 30
ค�าอธิบาย: 

ลูกบอลชั้นที่	1	ล่างสุด	4	x	4	=	16	
ลูกบอลชั้นที	2	=>	3	x	3	=	9 
ลูกบอลชั้นที	3	=>	2	*	2	=	4 
ลูกบอลชั้นที	4	=>	1

ค�าตอบ:	2		(ตา)

	 ส่วนเพื่อนๆคนไหนที่พลาดไป	สามารถร่วมสนุกกับเราด้านล่างนี้ค่ะ	คราวนี้เรามาลองเล่นเกมครอสเวิร์ดเกม
แรกของโลกของ	Arthur	Wynne	ในปี	1913	จาก	The	New	York	World	ลองดูกันว่าเพื่อนๆสามารถเดากันออกไหม
ค่ะ

2-3	 What	bargain	hunters	enjoy.
4-5	 A	written	acknowledgment.
6-7	 Such	and	nothing	more.
10-11	 A	bird.
14-15	 Opposed	to	less.
18-19	 What	this	puzzle	is.
22-23	 An	animal	of	prey.
26-27	 The	close	of	a	day.
28-29	 To	elude.
30-31	 The	plural	of	is.
8-9	 To	cultivate.

12-13	 A	bar	of	wood	or	iron.
16-17	 What	artists	learn	to	do.
20-21	 Fastened.
24-25	 Found	on	the	seashore.
10-18	 The	fibre	of	the	gomuti	palm.
6-22	 What	we	all	should	be.
4-26	 A	day	dream.
2-11	 A	talon.
19-28	 A	pigeon.

F-7	 Part	of	your	head.
23-30	 A	river	in	Russia.
1-32	 To	govern.
33-34	 An	aromatic	plant.
N-8	 A	fist.
24-31	 To	agree	with.
3-12	 Part	of	a	ship.
20-29	 One.
5-27	 Exchanging.
9-25	 To	sink	in	mud.
13-21	 A	boy.

เพื่อนๆ	ที่ตอบถูกต้องทุกท่าน	รอลุ้นรับของรางวัลจากสวัสดีแอคชัวรีกันไปเลยค่ะ



พิเศษสุด!
ส�าหรับเพื่อนๆ ที่ส่งไอเดียเกมส์เจ๋งๆ 

และได้รับการตีพิมพ์ รับไปเลย

ของขวัญสุดฮิฟจากสวัสดีแอคชัวรี

มุมส่งท้าย.....

030

ขอเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ 
ที่มีค�าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ “แอคชัวรี” 

ส่งค�าถามหรือข้อสงสัยของคุณมา เรามีค�าตอบ

ค�าถามที่ได้รับเลือก จะได้รับ 
“กระเป๋าผ้า Be An Actuary” 
ฝากไว้แทนค�าขอบคุณนะคะ




