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นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
  

 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การกำหนดยุทธศาสตรการประกันภัยแหงชาติ” 

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดมีมติมอบให

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรและบรรจุเนื้อหาเก่ียวกับการประกันชีวิต

เบื้องตนไวในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประสานในรายละเอียดกับกรมการประกันภัย 

สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย 

 สมาคมประกันชีวิตไทย ไดประสานและขอความรวมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดหาคณะอาจารยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำ

หนังสืออานเสริมความรู สาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” ซึ่งไดรับความรวมมือ

เปนอยางดี จากคณะอาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฝายประถมและมัธยม 

พรอมทั้งคณะทำงานดานวิชาการจากบริษัทที่เปนสมาชิกของสมาคมฯ ในการกำหนดสาระ

การเรียนรูการประกันชีวิตเบื้องตนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนแตละชั้น และสอดคลองกับ

สาระเศรษฐศาสตร เพ่ือใหเกดิผลในทางปฏบิตัอิยางเปนรปูธรรม และสามารถนำไปเปนพืน้ฐาน

ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งนำไปประกอบวิชาชีพตอไปในอนาคตไดเปนอยางด ี

 อยางไรก็ตาม ความรูและความเขาใจถึงการประกันชีวิตมีความจำเปนพื้นฐานท่ีจะตอง

บรรจไุวในหลักสตูรการเรยีนการสอนของเยาวชนไทย โดยการปลูกฝงความรูเรือ่งการประกันชวีติ

ในระยะตนขึน้ไปถอืเปนสวนหนึง่ของการดำรงชีวติประจำวัน เปนมาตรการท่ีสำคญัในการปองกัน

การเขาใจผิด เกิดขอโตแยงกันเพราะความเขาใจท่ีไมครบถวนถูกตอง นั่นเอง 



 ดังนั้น การศึกษาเร่ืองการประกันชีวิต จึงมีความจำเปนและสำคัญตอการดำรงชีพของ

คนทกุสาขาอาชพี ทกุเพศ ทกุวยั เพราะทกุชวีติในสังคมตองมกีารเผชิญกับภยัตางๆอยางหลีกเลีย่ง

ไมได หากครูนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทำประกันชีวิต

ที่ถูกตอง จะทำใหมีการวางแผนการออมเงิน การใชจายในแตละชวงอายุของตนไดเปนอยางดี 

ไมเปนภาระของสมาชกิในครอบครัว หรอืภาระสงัคมท่ีรฐับาลจะตองจดัสรรงบประมาณสวนหน่ึง

มาใหความชวยเหลือ 

 หนังสืออานเสริมความรูสาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” น้ี จะมอบ

ใหแกหองสมุดโรงเรียนนำรองทุกภาคทั่วประเทศ เพ่ือใหครูอาจารยและนักเรียน ใชประกอบ

การเรียนการสอนสาระเศรษฐศาสตร ซึ่งสมาคมประกันชีวิตไทยและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรวมกันพิจารณารายช่ือโรงเรียนตอไป 

 สมาคมประกันชีวิตไทย หวังวาหนังสืออานเสริมชุดนี้ จะมีคุณประโยชนตอครู 

อาจารยและนักเรียนที่ไดนำมาศึกษา พรอมกับบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวใน “แผน

ยุทธศาสตรประกันภัยแหงชาติ” และบรรลุวัตถุประสงคของสาระเศรษฐศาสตรในหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพ่ือความอยูเย็นเปนสุขที่มั่นคงและยั่งยืนตอไป 

 

 

       (นายสาระ ล่ำซำ) 

            นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

                   กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
 

 การสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับความรูพื้นฐานดานการประกันชีวิต ถือเปนพื้นฐาน

สำคัญที่จะชวยในการพัฒนาความรูทางดานเศรษฐศาสตร รวมท้ังการวางแผนดานการเงิน

สวนบุคคลและครอบครัว อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการดำรงชีวิตในปจจุบันท่ี

สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 

 สมาคมประกันชีวิตไทย เปนหนวยงานหนึ่งที่มีบุคลากรของบริษัทท่ีเปนสมาชิกของ

สมาคมฯ ท่ีมีความรูดานการประกันชีวิต ไดใหความรวมมือเขามาชวยจัดทำหนังสืออานเสริม

ความรูสาระเศรษฐศาสตร ชุด “พอเพยีงอยางเพยีงพอ” รวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรดานการบริหารจัดการ

การเงนิ เพ่ือชวยใหครผููสอนและนกัเรยีนระดบัประถมศึกษาและมัธยมศกึษา มีความรูความเขาใจ

การประกันชีวิตมากขึ้น ซึ่งเปนทักษะชีวิตท่ีจำเปนสำหรับทุกคน ในการใชดุลยพินิจอยาง

เหมาะสม เพื่อการตัดสินใจวางแผนการใชจายในชีวิตประจำวัน 

 จงึนบัเปนเรือ่งนายนิดทีีส่มาคมประกันชวีติไทย ซึง่มใิชหนวยงานของรฐัทีป่ระกอบดวย

ผูทีม่คีวามรูดานการประกนัชวีติ ไดดำเนนิการจดัทำหนงัสอือานเสรมิความรูสาระเศรษฐศาสตร 

ชุด “พอเพียงอยางเพียงพอ” ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยได

ประมวลหลักการพ้ืนฐาน แนวคิด ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิต อัน

ประกอบดวยองคความรูในดานเศรษฐศาสตร การเงิน ธุรกิจและการลงทุน ที่มีรูปแบบ

สวยงาม นาสนใจ ชวนใหนาติดตามอาน และสะดวกตอการเรียนการสอนของครู อาจารย 

และนักเรียน 



 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอชื่นชม

ในความเพียรพยายามของคณะผูจัดทำท่ีไดทุมเทแรงกาย แรงใจ ในการผลิตหนังสือท่ีมีคุณ

ประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตใหเกิดความอยูเย็นเปนสุข 

และหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือชุดนี้ จะชวยเปดโลกทัศนของเด็กๆ ใหกวางขวางมากข้ึนใน 

การหา-ใช-และทำใหทรพัยสนิทีม่อียูไดใชเปนประโยชนแกตวัเองและสังคม รวมท้ังชวยสงเสรมิ

ใหเยาวชนไทยเห็นความสำคัญของการประกันชีวิตและธุรกิจในการทำใหชีวิตมั่นคงยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

      (นางจันทรา บูรณฤกษ) 

   เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

          กรกฎาคม ๒๕๕๑ 



 ความปลอดภัยเปนสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย ทุกชีวิตของสังคมตองมีการ

เผชิญกับภัยตาง ๆ อยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น การสรางภูมิคุมกันใหกับตัวเองจึงเปนส่ิง 

ที่จำเปนสำหรับทุกคน หากเยาวชนของชาติ ตลอดจนประชาชนท่ัวไปมีความรู ความเขาใจ 

เกี่ยวกับกลวิธีในการระวังปองกันภัยใหกับตนเอง ตลอดจนมีความรู ความเขาใจในการ

วางแผนการใชชีวิตอยางชาญฉลาด จะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใหมี

ความมั่นคงได 

 หนงัสอือานเสริมความรู “เกราะคุมภยั” เลมนี ้ เปนหนงัสอืทีใ่หความรูเกีย่วกับความเส่ียง

ภัย แนวทางและวิธีการในการบริหารความเสี่ยงภัยแบบตางๆการสรางภูมิคุมกันกับตน 

การวางแผนบริหารทรัพยสินอยางมีระบบ นอกจากน้ียังใหความรูเกี่ยวกับองคกร บทบาท

หนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการประกันภัย เพื่อใหเกิดประโยชนกับผูอานที่จะนำไป 

เปนแนวทางในการสรางภูมิคุมกันในการดำรงชีวิต ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมไทย 

 สพฐ.พิจารณาแลวเห็นวา หนังสือเลมนี้จะชวยใหสถานศึกษาสามารถนำไปสงเสริม

ใหมีการใชสื่อประกอบการเรียนรูที่หลากหลาย และเปนประโยชนตอการพัฒนาความรูสาระ

เศรษฐศาสตร กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ระดับมัธยมศึกษา) ไดเปนอยางดี จึงเห็น

สมควรใหจัดพิมพเปนหนังสืออานเสริมความรู โดยหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะชวยให

ครู นักเรียน และผูสนใจนำองคความรูที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนตอการดำรงชีวิตทามกลาง 



การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจไดอยางมั่นคงยิ่งขึ้น และขอขอบคุณสมาคมประกันชีวิตไทย 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คณะผูเขียน 

และผูเกี่ยวของทุกทาน ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยไว ณ โอกาสนี้ 

 

 

 

 

(คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา) 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



๑ 
  ความเสี่ยงภัย ๑  

  แนวทางและวิธีการในการบริหารความเส่ียงภัยแบบตาง ๆ ๗  

 

๓๘ 
  การออมและความคุมครอง ๓๘ 

  การออมโดยการทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิต ๔๖ 

  ความคุมครองและเครื่องมือชวยการออมอยางมีระบบ ๕๒ 

  

๕๕ 
  ประเภทของการประกันภัยตามลักษณะของการใหความคุมครอง ๕๖ 

  การประกันวินาศภัย ๖๐ 

  ประโยชนของการประกันวินาศภัย ๗๘ 

  การประกันชีวิต ๗๙ 

  ประโยชนของการทำประกันชีวิต ๘๗ 

  ความแตกตางระหวางการประกันวินาศภัยกับการประกันชีวิต ๙๐ 

  ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณาทำประกันวินาศภัยและทำประกันชีวิต ๙๓ 

  การประกันภัยตางจากการพนัน ๙๕ 



๙๙ 
  การวางแผนการใชเงินในชีวิตประจำวันอยางมีระบบ ๑๐๑  

  การออมกับการลงทุน ๑๐๗ 

  ทางเลือกในการลงทุน ๑๑๒ 

 

๑๒๗ 
  บทบาทหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ ๑๒๗ 

  บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่กลุมบริษัทประกันภัยจัดตั้งขึ้น ๑๒๙ 

  บริษัทประกันภัย ๑๓๓ 

  กลยุทธและหนวยงานท่ีมีสวนชวยใหบรรลุเปาประสงค ๑๓๔  

    ของธุรกิจประกันภัย 

 

ดัชนีคำนารู ๑๓๖ 

บรรณานุกรม ๑๔๐ 





  หมายถึง โอกาสอันอาจเกิดเหตุการณอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่

เหตุการณนั้นอาจจะคลาดเคล่ือนหรือผิดไปจากท่ีไดประมาณการหรือคาดคะเนไว ซึ่งยอมสงผล

ใหเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียไมทางใดก็ทางหนึ่ง ไมวาจะเปนดานทรัพยสินหรือชีวิต 

ทำใหเกิดความเดือดรอนตอตนเอง และครอบครัว ที่สำคัญก็คือความเสี่ยงภัยอันเกิดจากความ

ไมแนนอนนี้ อาจเกิดขึ้นไดกับคนทุกคน และอาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ตราบใดท่ีมนุษยเรายัง

ไมสามารถคาดเดาเหตุการณเหลานั้นในอนาคตได ความเสี่ยงจะมากหรือนอย สามารถ

พิจารณาไดจากโอกาสที่จะเกิดความไมแนนอนนั้นๆ วามีมากนอยเพียงใด ถาโอกาสท่ีจะเกิด

ความไมแนนอนมาก ความเสี่ยงก็จะมีมาก ถาโอกาสที่จะเกิดความไมแนนอนนอย ความเสี่ยงก็

จะมีนอย โดยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน ซ่ึงบางครั้งอาจข้ึนอยูกับอาชีพ ชวงเวลา

หรือสิ่งแวดลอม  

 ปญหาสำคัญที่คนเราตองเผชิญก็คือการตองแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภค อันจำเปน 

ตอการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ดังนั้นคนเราจึงตองประกอบอาชีพเพ่ือใหไดมาซึ่ง 

รายได แตตลอดชีวิตการทำงานอาจตองเผชิญกับการเส่ียงภัย ซ่ึงไมเพียงแตทำใหขาดรายได

เทานั้น หากยังทำใหตองเพิ่มรายจาย เกิดความเดือดรอนอีกดวย เมื่อทุกคนยอมรับความจริงวา 

เราจะตองเผชิญกับความเสี่ยงภัยที่ยอมเกิดขึ้นนานัปการในการดำรงชีวิต เราจึงตองหาวิธีการ

ปองกันและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความเส่ียงภัยที่ไมอาจรูลวงหนาได ดวยความระมัดระวัง

ทั้งในดานชีวิตและทรัพยสิน วิธีที่ดีที่สุดนาจะเปน “การทำประกันภัย” นั่นเอง 

๑



 ในการทำประกันภัย คูสัญญา คือ 

ผูเอาประกนัภยักบับรษิทัผูรบัประกนัภยันัน้  

จะตองระบุภัย (Peril) ที่รับประกันภัยไวใน

กรมธรรมประกันภัย (Policy) คือ สาเหตุ

ของความเสียหาย เชน ไฟไหม การระเบิด 

การเสียชีวิต การพิการ การเจ็บปวยดวย

โรครายแรง เปนตน จะเห็นไดวาวัตถุที่เอา

ประกันไวนั้น อาจจะมีภัยหลายอยางที่จะ

ทำใหเกิดความเสยีหายได เชน บานหลงัหนึง่ 

นอกจากจะเกิดความเสียหายจากไฟไหม

แลว ยังอาจจะไดรับความเสียหายจาก 

การระเบิดของกาซหุงตม ความเสียหาย

จากน้ำทวม หรือความเสียหายอยางอื่น ๆ 

ซึ่งภัยใดที่ตองการท่ีจะใหความคุมครอง 

ก็จะตองระบุไวในกรมธรรมประกันภัยดวย 

 ความเสี่ยงภัย (Risk) ในกรณีที่ไดมีการทำประกันภัยไว จึงหมายถึง โอกาสท่ีจะเกิด 

ความเสียหายกับภัยที่รับประกันไว หากมีโอกาสที่จะเกิดสูง ก็เรียกวามีความเส่ียงสูง หากมี

โอกาสที่จะเกิดนอย ก็เรียกวามีความเสี่ยงต่ำ เชน ผูที่มีอายุ ๖๐ ป ยอมมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวา

ผูที่มีอายุ ๔๐ ป เปนตน ในทางกลับกัน ผูที่มีอายุ ๔๐ ป อาจจะมีสุขภาพไมดี ก็มีโอกาสเจ็บปวย

มากกวาผูที่มีอายุ ๖๐ ป ที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ได นอกจากน้ียังมีตัวภาวะภัย (Hazard) ซ่ึงเปน

ปจจัยที่ทำใหความเสี่ยงสูงขึ้นหรือนอยลง เชน ผูที่มีอายุ ๖๐ ปที่สูบบุหรี่ ยอมมีภาวะภัยสูงกวา

ผูที่มีอายุ ๖๐ ปเทากัน แตไมสูบบุหร่ี เปนตน ในกรณีนี้พฤติกรรมการสูบบุหร่ีจึงเปนตัวเรงให

เกิดการเสี่ยงภัยเร็วขึ้น เปนตน 

๒



 

๑.๑ การเสี่ยงตอความตาย   
 การตายเปนเรื่องรายแรงมาก ไมมีใคร 

รูลวงหนาได ในกรณีที่ตองตายในวัยอันไม

สมควร ทำใหเปนภาระแกครอบครัว และผูอยู

เบื้องหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีการตายของ

ผูหารายไดที่ไมไดเตรียมตัวแตเนิ่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

๑.๒ การเส่ียงตอการเปนบุคคลทุพพลภาพ 
      จะมีความคลายคลึงกับการวางงานตรง

ที่ขาดรายไดเพราะไมสามารถทำงานได เพียง

แตการวางงานเปนการขาดรายไดชั่วคราว 

สวนการเปนบุคคลทุพพลภาพ เปนการวาง

งานถาวร ดังนั้นเมื่อรายไดสิ้นสุด แตรายจาย

สำหรับตนเอง และครอบครัวยังมีอยู ยอมนำ

มาซึ่งความเดือดรอน          

๓



๑.๓ การเสี่ยงตอการมีอายุยืนยาวมากเกินไป 
 เมื่ อพนวัยทำงานหรือ เกษียณอายุ 

รายไดหยุดชะงักแตเรายังตองการใช ยังตอง

บริโภคและภาระคารักษาพยาบาลที่อาจเพ่ิม

มากขึ้นตามวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ การเส่ียงตอการเจ็บปวยระยะยาว 
      ซึ่งอาจจะเน่ืองจากโรคภัยไขเจ็บ หรือ

ประสบอุบัติเหตุ ตองรักษาตัวเปนเวลานาน 

ตองใชเงินในการรักษาตัวมากโดยไมสมดุลกับ

รายได 

 

๔



๒.๑ การเกิดอัคคีภัย หรือเกิดไฟไหม กับทรัพยสนิ

ไมวาจะเปนรถยนต บานที่อยูอาศัย หรือโรงงาน 

ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนที่จะตองใชเงินมาซื้อ

หาใหม หรือกอสรางใหม หรือในกรณีที่ตองกูเงิน

มาแกปญหาย่ิงทำใหมีภาระมากยิ่งขึ้น 

       ภยัธรรมชาต ิเชน อทุกภยั วาตภยั ธรณพีบิตัภิยั 

เมื่อภัยดังกลาวเกิดขึ้น เราไมสามารถยับยั้งได  

อาจเสียหายบางสวนหรือโดยสิ้นเชิงผลกระทบคือ 

บางรายขาดรายไดตองหาเงินเพ่ิมโดยตองกู หรือ

บางรายตองนำเงินที่เก็บมาซื้อหาใหม 

 

 

 

 

 

 
๒.๒ ทรัพยสินถูกโจรกรรม 
  เปนภาระท่ีผูประสบปญหา 

ตองจายเงินซื้อหามาใหม 

๕



 

๒.๓ วินาศภัย  
 กรณีทรพัยสนิประสบภยัซึง่ไมไดคาดถึง 

ไมอาจหลีกเล่ียงไดก็มีผลทำใหตองมีรายจาย

เพิ่มขึ้น จึงมีสวนใหรายไดลดลง หรือขาดรายได

กรณีที่ทรัพยสินหายหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๔ อุบัติเหตุ  
 กรณีที่เกิดจากรถยนตชนกัน ตองใชเงิน

ซอมแซม หรือตองซื้อหาใหม หรืออาจบาดเจ็บ

ตองเสียคารักษาพยาบาล 

๖



 ภัยหรือเหตุการณไมพึงประสงค ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับชีวิตและทรัพยสินดังกลาวขาง

ตน อาจเกดิขึน้เมือ่ใดกไ็ดทีไ่มอาจคาดคะเนหรอืทราบลวงหนาได หากเม่ือเกดิขึน้แลว ผูประสบภัย

จำเปนตองเผชิญกับภัยเหลานั้น โดยใหรับผลกระทบและความสูญเสียนอยท่ีสุด ดวยเหตุนี้ 

การบริหารความเส่ียงภัยหรือการปองกันไวกอน จึงนาจะเปนการรับมือกับความสูญเสียหรือ

ความเดือดรอน ผอนหนักใหเปนเบาไดดีที่สุด ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

  ๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย (Risk Avoidance)  

  ๒. การลดความเสี่ยงภัย (Risk Reduction) 

  ๓. การรับภาระความเสี่ยงภัย (Risk Retention) 

  ๔. การโอนความเสี่ยงภัย (Risk Transfer) 

 

 หมายถึง สภาพการท่ีหากบุคคลใดเกิดความหวาดกลัวการเสี่ยงภัยอันตราย หรือ 

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ก็จะใชวิธีการหลีกเลี่ยงจากงาน หรือสิ่งที่เช่ือวาเปนสาเหตุที่อาจ

กอใหเกิดภัยอันตรายหรือความเสียหายนั้นเปนการปองกันไมใหความเสียหายเกิดข้ึน เพราะ

ความเสี่ยงบางอยางสามารถหลีกเลี่ยงได เชน หากกลัวอุบัติเหตุเพราะเคร่ืองบินตก ก็จะตัดสิน

ใจไมเดินทางทางเครื่องบิน แตอาจเล่ียงไปทางรถไฟแทน หรือหากวายน้ำไมเปนก็จะเล่ียง  

ไมเดินทางทางน้ำ หรือการไมรับประทานอาหารบางประเภทท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ

การไมขับรถขณะฝนตกหนักและถนนลื่น เพราะอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได เปนตน 

 แตอยางไรก็ตาม ในบางคร้ังที่ไมสามารถปฏิบัติตามท่ีตั้งใจไวได เชน การกลัวอุบัติเหตุ

จากการเดินทางไปตางจังหวัด ไมวาจะเปนทางเครื่องบิน รถไฟ หรือรถยนต แตในเมื่อ 

มีความจำเปนตองไปไมทางใดก็ทางหนึ่ง ก็แสดงวาเมื่อไมสามารถหลีกเล่ียงการเสี่ยงภัยได 

ก็จำเปนตองเผชิญกับความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดข้ึนไดนั้น 

๗



 มีขอสังเกตไดวา ในชีวิตประจำวันของคนเราจะตองดำเนินชีวิตดวยความไมประมาท 

ตอภัยที่จะเกิดขึ้นหลายดาน ที่สำคัญไดแก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ๑.๑ การหลีกเล่ียงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับการใชรถ ใชถนน ไมวาจะเปนผูขับขี่เอง

หรือคนทั่วๆ ไป ผูขับขี่ควรปฏิบัติตนใหถูกตองตามกฎจราจร ไมขับรถเวลางวงหรือเมา อีกทั้ง

ผูขับขี่ยังตองขับรถดวยอัตราความเร็วในเขตเทศบาลไมเกิน ๖๐ กิโลเมตรตอช่ัวโมง และไมเกิน 

๘๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง นอกเขตเทศบาล ตลอดจนปฏิบัติตนถูกตองตามเคร่ืองหมายจราจรท่ี

ติดตั้งไว  

  

๘



 สำหรับคนทั่วไปก็ตองเคารพกฎจราจรดวยเชนกัน เชน ขามถนนเมื่อมีสัญญาณ 

ใหขาม ใชทางมาลายหรือใชสะพานลอย และควรลดความเร็วของรถ ในลักษณะที่จะกอใหเกิด 

ความปลอดภัย  

 ในกรณีที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นลดลงเพราะความมืด แสงสะทอนจากดวงอาทิตย 

หรือจากกระจกของอาคารสูง ฝนตกหนัก หมอกลงจัด ควัน ฝุน มีมากจนทำใหไมอาจเห็นทาง

ขางหนาในระยะ ๖ เมตรได นอกจากนี้ยังตองระมัดระวังในการควบคุมความเร็วของรถบริเวณ

ใกลทางรวม ทางแยก วงเวียน สะพาน ทางโคง ทางแคบ การกลับรถ เปนตน 

๙



 อยางไรก็ตาม ตองคำนึงเสมอวา เส้ียววินาทีที่ประมาท อาจเปนอันตรายแกชีวิตหรือ

พิการตลอดชีวิตก็ได 

๑๐



 ๑.๒ หากเกรงภัยจากมิจฉาชีพ ก็ควรหลีกเลี่ยงโดยไมควรเอาทรัพยสินติดตัวไปมากๆ  

เพราะจะกอใหเกิดอันตรายไดจากการถูกฉกชิงทรัพย 

 ๑.๓ หากเกรงการเส่ียงภยัตอการเกดิโรคมะเรง็ปอด ถงุลมโปงพอง ฯลฯ กค็วรหลีกเลีย่งโดย

ละเวนการสูบบุหรี่  

๑๑



เปนความพยายามท่ีจะลดความเสียหาย อันเกิดจากเหตุการณไมพึงประสงคที่อาจจะ 

เกิดขึ้นใหนอยที่สุดเทาที่จะทำได 

 อาจกระทำได ๒ ทาง คือ การปองกัน (Prevention)  กับการปกปอง (Protection) 

 ๒.๑ การปองกัน (Prevention) หมายถึง การดำเนินการใดๆ เพ่ือไมใหเกิดความเสีย

หายหรือเกิดการเสี่ยงภัยขึ้น การปองกันเชนนี้จะกระทำกอนท่ีจะมีความเสียหายเกิดข้ึน เชน 

การติดสัญญาณปองกันขโมยในบาน หรือสำนักงาน การตรวจสภาพรถยนตใหอยูในสภาพ

ปลอดภัยอยูเสมอ การตรวจสอบเบรกและยางรถกอนออกเดินทาง การขับรถตามกฎจราจร

อยางเครงครัด  การติดปายหามสูบบุหร่ีในบริเวณโรงงาน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอมูลและภาพจากแผนพับคูมือรูทันน้ำทวม ฉบับคูมือประชาชนปองกันอุทกภัยของศูนย
อำนวยการปองกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ จ.สงขลา) 

๑๒



 ๒.๒ การปกปอง (Protection) หรือ การควบคุมความเสียหาย (Loss Control) หมาย

ถึง การกระทำหรือการดำเนินการใดๆ เพ่ือควบคุมความรุนแรงของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว 

ใหเหลือนอยลง การควบคุมความเสียหายนี้อาจกระทำในขณะท่ีความเสียหายกำลังเกิดขึ้น

หรือภายหลังที่มีความเสียหายเกิดข้ึนแลว เชน การมีเจาหนาท่ีทำการดับเพลิงที่เกิดข้ึนไดทัน

ทวงที การติดตั้งเครื่องพนน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ การจาง ร.ป.ภ.มาเฝารักษาทรัพยสินไมให

สิ่งของถูกขโมยเสียหายเพิ่มขึ้นหลังจากท่ีโรงงานถูกไฟไหม เปนตน 

 

 ตัวอยางการลดความเสี่ยงภัยดวยการปองกัน  
 ๑. ติดต้ังอุปกรณดับเพลิง หรือเคร่ืองเตือนภัยไวที่บานหรือโรงงาน 

๑๓



 ๒. ไมเก็บสิ่งที่เปนเชื้อเพลิงไวในที่จะติดไฟไดงาย 

✓✘

๑๔



 ๓. เคร่ืองจักรในโรงงานจะตองมีคุณภาพ ความปลอดภัยเพียงพอ 

 ๔. ควรสำรวจเครื่องใชไฟฟาไมใหชำรุด 

๑๕



 ๕. ควรใชผาปดจมูก ที่ครอบหู แวนตา ถุงมือ รองเทายางในการทำงาน เพื่อไมใหเปน  
ผลเสียตอสุขภาพ 

( สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ ) 

๑๖



 นอกจากการลดความเส่ียงดวยวิธีการปองกันอันตรายดังกลาวมาแลว ยังปรากฏวา 

ในการดำเนินชีวิตของคนเราโดยทั่วไปในปจจุบัน ยังพบกับความเส่ียงภัยดานสุขภาพและโรคภัย

ไขเจ็บอยูไมนอย ซึ่งอาจพิจารณาไดจากสถิติแสดงสาเหตุการตายของประชากรไทย ๗ อันดับแรก

สุดใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมไว 

มีดังนี้    

 

 

สาเหตุการตายของประชากรไทย พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

๑ มะเร็งทุกชนิด 

๒ อุบัติเหตุและการเปนพิษ 

๓ ความดันเลือดสูง 

๔ โรคหัวใจ 

๕ ปอดอักเสบ และโรคอื่นๆของปอด 

๖ ไตอักเสบ กลุมอาการของไตพิการ 

๗ โรคเกี่ยวกับตับ และตับออน 

 

๑๗



 เพราะเหตุที่มะเร็งเปนสาเหตุของการตายของประชากรมากที่สุด จึงทำใหมีการคนควา  

หาสาเหตุและวิธีปองกันใหเกิดผลมากท่ีสุด และในท่ีสุด วงการแพทยก็สรุปไดวา ๒ ใน ๓ 

ของสาเหตุโรคมะเร็ง สัมพันธกับอาหาร วิถีชีวิต และมลพิษสิ่งแวดลอม 

๑๘



 ๖. การไมบริโภคอาหารที่ปนเปอนสารพิษเปนอันตรายตอสุขภาพ 
 จากสถิติที่พบวา ในแตละปคนไทยตายดวยโรคมะเร็ง และตายดวยโรคหัวใจและ

หลอดเลือด อันเน่ืองมาจากการบริโภคอาหารท่ีปนเปอนสารพิษ ไดแก บอแรกซ สารเรงเนื้อ

แดง ฟอรมาลีน สารฟอกขาว สารกันรา สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ โดยท่ีสารเหลานี้เปนสารที่

หามใชในอาหาร รวมไปถึงอาหารที่ปนเปอนดวยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือเช้ือโรค ดวยเหตุนี้

เอง ทำใหกระทรวงสาธารณสุขพยายามเผยแพรเพื่อใหประชาชนไดรับรูในอันตราย และใสใจ

ในการปองกันตนเอง ใหปราศจากโรคเหลานี้ไดดวยการรูจักเลือกซื้อ และเลือกบริโภคอาหารท่ี

มีความปลอดภัย ดวยความเชื่อที่วาโรครายหลายๆ โรคสามารถปองกันได 

 เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคนี้ ขอมูลบนฉลากผลิตภัณฑอาหาร ก็นับวา

เปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยปองกันอันตรายจากการบริโภคได ประการแรกสุดที่รับประกัน 

ความปลอดภัยจากหนวยงาน อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข จึงควรสังเกตสัญลักษณที่กำกับไว ไมวาจะเปนอาหารสด อาหารแปรรูป หรือ

อาหารปรุงรส  อยางนอยก็จะทำใหเราบริโภคอาหารดวยความมั่นใจในความปลอดภัย เพราะ

การที่จะไดรับ อย. กำกับ ตองผานข้ันตอนในการตรวจสอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองผาน 

การพิจารณาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ 

๑๙



 

 

• สวนประกอบที่สำคัญ ซึ่งชวยใหเราสามารถ       

 หลีกเล่ียงอาหารที่เราแพได เชน แพนม                 

 แพถั่วเหลือง แพถั่วลิสง ฯลฯ 

• วัน เดือน ปที่ผลิต และ วัน เดือน ปที่หมดอายุ 

•   ปรมิาณอาหารทีบ่รรจอุยู เพือ่ชวยในการ 

 เปรยีบเทยีบอาหารชนิดเดยีวกนัในราคาทีถ่กูกวา 

• คำแนะนำในการเก็บรกัษา เพือ่จะไดเกบ็อาหาร 

 นั้นไวไดนาน ไมเสียกอนกำหนด 

 

 

 

• คำเตือน ทำใหเราระมดัระวงัในการบริโภค 

 เพ่ือไมกอใหเกิดอันตราย 

• วิธีปรุงหรือวิธีใช เพ่ือจะไดทำไดถูกตอง  

 ตามคำแนะนำ 

• ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ   

 หากมีปญหาจะสามารถติดตอสอบถาม 

 คาชดเชยความเสียหาย หรือรองเรียน   

 อย. (คณะกรรมการอาหารและยา) ได 

• เครื่องหมายรับรองของ อย.   

๒๐



 ๗. การละเวนการบริโภคสารพิษท่ีอาจพบในอาหาร 
  ๗.๑ บอแรกซ  หรืออาจเรียกชื่อวา ผงกรอบ 

น้ำประสานทอง ผงเนื้อนิ่ม สารขาวตอก ผงกันบูด และเมงแซ 

หรือเพงแซ กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดใหเปนวัตถุที่

หามใชในอาหาร เพราะเปนสารเคมีที่นำมาใชในทางอุตสาหกรรม

หลายชนิด เชน ใชในอุตสาหกรรมทำแกว ใชเปนสวนประกอบ

ของยาฆาเชื้อ ใชปองกันการเจริญของเช้ือราที่ขึ้นตามตนไม ใชเปน

สารฆาแมลง ใชทำอุปกรณไฟฟา ใชในการเชื่อมทอง ใชชุบและ

เคลือบโลหะ และใชในการผลิตถานไฟฉาย เปนตน ช่ือทางเคมีของ

บอแรกซ คือ   

 •  โซเดียมบอเรต (Sodium Borate)          

 •  โซเดียมเตตราบอเรต (Sodium Tetraborate) 

 •  โซเดียมไบบอเรต (Sodium Biborate) 

      

อาหารท่ีตรวจพบวามีการใชบอแรกซ 
• เนื้อสัตวบด เชน เนื้อบด หมูบด ไกบด เนื้อปลาขูด   

ลูกชิ้นปลา และลูกชิ้นหมู  เปนตน 

• เนื้อสัตวทั่วไป เชน เน้ือวัว เน้ือหมู เนื้อไก และ    

เนื้อปลา เปนตน 

• ขนมจากแปง เชน ทับทิมกรอบ รวมมิตร แปงกรุบ    

บัวลอยเผือก เปนตน 

• ของหวานและผลไมดอง เชน วุนกะทิ เผือกกวน    

รวมทั้งผลไมดองตางๆ    

๒๑



 อันตรายตอผูบริโภค 
 บอแรกซ เปนสารที่มีพิษตอรางกาย ความรุนแรงของการเกิดพิษ ขึ้นกับปริมาณที่รางกาย

ไดรับและสะสมในรางกาย หากไดรับในปริมาณไมมาก 

แตไดรับบอยเปนเวลานานจะเกิดอาการเร้ือรัง เชน ออนเพลีย 

เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผิวหนังแหงอักเสบ หนังตาบวม 

เยื่อตาอักเสบ ตับและไตอักเสบ ระบบสืบพันธุ 

เสื่อมสมรรถภาพ เปนตน แตถาไดรับบอแรกซ 

ในปริมาณสูง จะเกิดอาการเปนพิษแบบเฉียบพลัน 

เชน คล่ืนไส อาเจียน ปวดศีรษะ อุจจาระรวง เปนตน 

บางครั้งรุนแรงถึงเสียชีวิตได 

 ขนาดของบอแรกซที่เปนอันตราย 
•  ในผูใหญ  ขนาดที่ทำใหเกิดพิษ ๕ - ๑๐ กรัม ขนาดท่ีทำใหตาย ๑๕ - ๓๐ กรัม 

•  ในเด็ก ขนาดที่ทำใหเกิดพิษและตาย ๔.๕ - ๑๔ กรัม โดยการตายจะเกิดภายใน ๒ - ๓ วัน 

 การแกพิษ เม่ือไดรับบอแรกซปริมาณสูง ใชวิธีทำใหอาเจียนหรือรีบสงแพทย เพ่ือ

ทำการลางทอง 

  

 วิธีสังเกตและการหลีกเลี่ยงอันตรายจากบอรแรกซ 
 ควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีมีความหยุน กรอบ คงตัวไดนานผิดปกติ ไมบูดเสียงาย และ   

หลีกเล่ียงการซื้ออาหารประเภทเนื้อสัตวที่ผิดปกติจากธรรมชาติ เชน เนื้อหมูที่แข็ง กดแลวเดง 

หรือผิวเปนเงาเรียบคลายกระจก ควรลางเนื้อสัตวใหสะอาดกอนนำไปปรุง 

๒๒



  ๗.๒ สารเรงเนื้อแดงท่ีพบในหมู  
 เน้ือหมูนับเปนอาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีโปรตีน จึงมีผูนิยมบริโภค แตปจจุบันพบวา    

ผูบริโภคมักนิยมบริโภคหมูเนื้อแดงไมมีมัน จึงทำใหเกษตรกรผูเลี้ยงหมูลักลอบนำสารเรงเนื้อ

แดงผสมในอาหารสำหรับเล้ียงหมู เพ่ือเรงการเจริญเติบโตของหมู ชวยสลายไขมันและทำให

กลามเนื้อขยายใหญขึ้น ทำใหเนื้อหมูมีปริมาณเนื้อแดงเพ่ิมมากขึ้น และไดราคาดีกวาหมูที่มีชั้น

ไขมันหนาๆ  แตสารเหลานี้เปนอันตรายตอรางกาย จึงควรหลีกเลี่ยงและรูวิธีปองกันไว 

 สารเรงเนื้อแดงที่พบในหมู มี ๒ ชนิด คือ  

  •  ซาลบูทามอล (Salbutamol) 

  •  เคลนบูเทอรอล (Clenbuterol) 

 

 

 อันตรายตอผูบริโภค 
 ทั้งซาลบูทามอล และเคลนบูเทอรอล ตางก็

เปนสาร ในกลุมเบตาอะโกนิสต (  –Agonist) เปน 

ตัวยาสำคัญใน การผลิตยาโรคหอบหืด ชวยในการ

ขยายหลอดลม และชวยใหกลามเนื้อหลอดลมคลาย

ตัว แตถาหากมีการบริโภคเนื้อสัตวที่มีสารเรงเนื้อ

แดงตกคางอยู ก็จะเปนอันตรายตอรางกาย เปนตนวา

ทำใหมีอาการมือสั่น กลามเนื้อกระตุก ปวดหรือวิง

เวียนศีรษะ หัวใจเตนเร็วผิดปกติ กระวนกระวาย บาง

รายอาจมีอาการ เปนลม คล่ืนไส อาเจียน มีอาการทาง

จิตประสาท และ เปนอันตรายมากสำหรับสตรีที่มี

ครรภ และผูที่เปนโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบา

หวาน และโรคไฮเปอรไธรอยด 

๒๓



  วิธีสังเกตและการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเรงเนื้อแดง 
 เลือกเน้ือหมูที่มีมันหนาบริเวณสันหลัง และเลือกเนื้อหมูที่อยูในลักษณะตัดขวาง จะมีมัน

แทรกระหวางกลามเนื้อเห็นไดชัดเจน ถาเปนหมูที่เลี้ยงโดยธรรมชาติ และหมูสามช้ัน จะเห็น  

ดังภาพ 

 เนื้อหมูที่ปราศจากสารเรงเนื้อแดง ถาตัดในแนวขวาง จะมีสัดสวนของช้ันมันประมาณ  

๑ สวน มีเนื้อแดง ๒ สวน สวนหมูที่มีการใชสารเรงเนื้อแดง จะมีสัดสวนของช้ันมันประมาณ  

๑ สวน และมีเนื้อแดงประมาณ ๓ สวน ที่นาสังเกตก็คือ ถาห่ันเนื้อหมูที่ปนเปอนสารเรงเนื้อแดง 

จะมีลักษณะคอนขางแหง และมักมีสีแดงเขมกวาเนื้อหมูที่เลี้ยงปกติ จึงควรเลือกซื้อหมูที่มี  

สีธรรมชาติ มีมันหนาบริเวณสันหลัง และมีไขมันแทรกอยูในกลามเนื้อ เห็นไดชัดเจนเมื่อตัด  

ในแนวขวาง 

 

๒๔



  ๗.๓ ฟอรมาลิน 
 เปนชื่อที่รูจักดีในทางการคาของสารละลายฟอรมาลดีไฮด หรือที่วงการแพทยเรียกวา 

“น้ำยาดองศพ” เปนสารละลายที่ประกอบดวยกาซฟอรมาลดีไฮดประมาณรอยละ ๓๗ ละลาย

อยูในน้ำ และมีเมทานอลปนอยูดวยประมาณ ๑๐ – ๑๕% ลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี แต  

มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัว ใชในอุตสาหกรรมผลิตเคมีภัณฑพลาสติก สิ่งทอ ใชในการรักษาผาไมให 

ยนยับ หรือใชในทางการแพทยเปนยาฆาเช้ือโรค ฆาเช้ือรา และเปนน้ำยาดองศพ พบวาการนำ

สารนี้  มาผสมในอาหารเพื่อใหอาหารคงความสด ไมเนาเสียงาย และเก็บรักษาไดนาน อาหาร

ที่มักตรวจพบฟอรมาลิน ไดแก อาหารทะเลสด ผักสดตางๆ และเนื้อสัตวสด เปนตน 

 

 อันตรายตอผูบริโภค 
 ฟอรมาลิน เปนสารท่ีมีพิษตอรางกาย 

หากบริโภคโดยตรงจะมีพิษเฉียบพลัน คือ  

มีอาการตั้งแตปวดทองอยางรุนแรง อาเจียน 

อุจจาระรวง หมดสติ และตายในท่ีสุด หากได

รับนอยลงมาจะเปนผลใหการทำงานของตับ 

ไต หัวใจ สมองเสื่อมลง หากสัมผัสก็จะระคาย

เคืองผิวหนัง ปวดแสบปวดรอน ผูที่ไวตอ  

สารนี้มาก จะมีอาการปวดศีรษะ แนนหนาอก 

หากสูดดม จะมีอาการเคืองตา จมูก และคอ 

ปวดแสบ  ปวดรอน 

๒๕



 วิธีสังเกตและการหลีกเลี่ยงอันตรายจากฟอรมาลิน 
 กอนซ้ืออาหารทะเล เน้ือสัตว และผักสดตางๆ ควรตรวจสอบดวยการดมกลิ่น ซึ่งจะ

ตองไมมีกลิ่นจนแสบจมูก เนื้อสัตวตองไมมีสีเขมและสดผิดปกติ สวนผักสดตองไมเขียว และ

กรอบทั้งๆที่ไมไดแชเย็น และถูกแสงแดดและลมตลอดวัน แสดงวามีการแชฟอรมาลิน ดังนั้น

กอนนำมาประกอบอาหารตองนำไปลางใหสะอาดกอน 

 

๒๖



  ๗.๔ สารฟอกขาว 
 สารฟอกขาว หรือสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต (Sodium hydrosulfite) หรือที่เรียกกันวา 

ผงซักมุง เปนสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมเสนใยไหม แห และอวน จึงทำใหพอคาบางรายนำ

สารนี้มาใชในอาหาร เพ่ือใหอาหารมีความขาวสดแลดูใหม นารับประทาน แตเปนอันตรายตอ

สุขภาพ 

  

อาหารที่มักตรวจพบวามีการใชสารฟอกขาว 

ไดแก ถั่วงอก ขิงซอย ยอดมะพราว 

กระทอน หนอไมดอง น้ำตาลมะพราว 

ทุเรียนกวน ฯลฯ 

๒๗



 อันตรายตอผูบริโภค 
 การสัมผัสสารฟอกขาวโดยตรง จะทำใหผิวหนังอักเสบเปนผ่ืนแดง การบริโภคเขาไป    

จะทำใหเกิดการอักเสบในอวัยวะที่สัมผัสอาหาร เชน ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร ทำใหเกิด

อาการปวดหลัง ปวดศีรษะ อาเจียน แนนหนาอก หายใจไมสะดวก ความดันโลหิตลดลงอยาง

รวดเร็ว หากบริโภคเกิน ๓๐ กรัม จะทำใหถายเปนเลือด ชัก ช็อก หมดสติ หายใจไมออก 

ไตวาย และเสียชีวิตในที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 วิธีสังเกตและการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอกขาว 
 เลือกซื้ออาหารท่ีมีความสะอาด สีใกลเคียงกับธรรมชาติ ขาวดี ไมขาวจนผิดปกติ 

หลีกเล่ียงการซื้ออาหารหรือวัตถุดิบบางอยางมาประกอบอาหาร เชน ถั่วงอก หนอไมดอง 

ที่ผานการใชสารฟอกขาวจนทำใหมีสีขาวสดอยูเสมอ จนดูเหมือนผิดจากธรรมชาติ เปนตน 

เหลานี้ลวนเปนอันตรายตอรางกายหากบริโภคเขาไป 

๒๘



   ๗.๕ สารกันรา 
 สารกันรา หรือ สารกันบูด หรือรูจักในชื่อ กรดซาลิซิลิค มีอันตรายตอรางกายมาก แต 

ผูผลิตอาหารบางรายกลับนำสารกันรามาใสเปนสารกันบูด หรือสารกันเสียในอาหารแหง เพื่อ

ปองกันเชื้อราขึ้น และเพื่อใหผักดองและผลไมคงสภาพเดิม นารับประทาน 

 

 อาหารที่มักตรวจพบสารกันรา 
 ไดแก ผักดอง ผลไมดอง 

 และอาหารแหงบางชนิด 

 

 

 

 อันตรายตอผูบริโภค 
 หากบริโภคอาหารหรือผลไมที่มีสาร

กันราเขาไป จะทำลายเซลลในรางกายใหตาย 

หากบริโภคเขาไปมากจะทำลายเยื่อบุอาหาร

และลำไส ทำใหเปนแผลในกระเพาะอาหาร

และลำไส ความดันโลหิตต่ำจนถึงขั้นช็อกได 

หากบริโภคไมมากแตแพสารกันรา ก็จะทำให

เปนผื่นคันตามตัว มีไข อาเจียน หูอื้อ 

 

 
 วิธีสังเกตและการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารกันรา 
 หลีกเล่ียงอาหารหมักดอง ควรเลือกซื้ออาหารท่ีสดใหม และพยายามเลือกซื้อ 

จากแหลง ที่เชื่อถือได 

๒๙



   ๗.๖ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 เรียกกันทั่วไปวา “ยาฆาแมลง” ซ่ึงสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือสารปราบศัตรูพืชมีหลาย

ชนิด เชน สารฆาหญา และวัชพืช สารฆาแมลงและสารฆาเชื้อรา ปจจุบันพบวามีการนำสาร

เหลานี ้  มาใชในการปราบศตัรพูชืมากข้ึน เพือ่ชวยผลผลติในการเพาะปลูก การใชสารเคมเีหลานี ้

อาจนำไปใชไดหลายชวง เชน ระหวางการเพาะปลูก ขณะที่พืชเจริญเติบโต หลังการเก็บเกี่ยว 

หรือระหวางการเก็บรักษา ท่ีเปนอันตรายก็คือ เกษตรกรบางรายใชในปริมาณมากเกินไป  

จนทำให  ตกคางมากับอาหารดวย 

 อาหารที่มักตรวจพบการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกคาง 
 ไดแก  ผลไมสด  ผักสด  ปลาแหง  ฯลฯ   

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 อันตรายตอผูบริโภค 
 หากรางกายไดรับสารชนิดนี้มาก จะทำใหกลามเนื้อสั่น กระสับกระสาย ชักกระตุก 

หายใจขัด หมดสติ และอาจหยุดหายใจได พิษที่พบมากที่สุดคือ อาการคลื่นไส อาเจียน ทอง

เดิน แตถาหากไดรับสารชนิดนี้ไมมากแตบอยๆ ก็จะสะสมในรางกาย ทำใหเกิดโรคมะเร็งได  

๓๐



 วิธีสังเกตและการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 
 ควรเลือกซื้อผัก ผลไม หรือปลาแหงท่ีไมมีกลิ่นสารเคมี ถาเปนผักก็อาจเปนผักที่ 

มีรูพรุนจากการเจาะของแมลงบาง ควรเลือกผักอนามัยหรือผักกางมุง หรือผักพื้นบาน 

เลือกบริโภคผักและผลไมตามฤดูกาล ที่ตองปฏิบัติอยางยิ่งคือ ตองลางผัก ผลไมดวยน้ำสะอาด

หลายๆครั้ง กอนนำมาบริโภคหรือกอนนำมาปรุงอาหาร 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากขอมูลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน ทำใหเห็นไดวา ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นอยูกับทุก

คนตลอดเวลา 

 ดังนั้น การลดความเสี่ยงภัยท่ีดีที่สุดจึงไดแก การรูจักปองกันและการศึกษาหาความรู

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย และหนวยงานตางๆของกระทรวงสาธารณสุขไมวาจะเปน   

เรื่องของโรคภัยไขเจ็บ โรคระบาด หรือการควบคุมการบริโภคอาหารที่ไมกอใหเกิดโรค 

หมั่นออกกำลังกายใหแข็งแรง รักษาสุขภาพ และตรวจสุขภาพอยางสม่ำเสมอจึงเปนสิ่งจำเปน                                                

 

๓๑



หมายถึง ผูเสี่ยงภัยเปนผูที่ยอมรับผลที่จะเกิดจากภัย และความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นไว

เองโดยไมไดโอนความเสี่ยงภัยไปใหแกบุคคลอื่น ซึ่งในการรับความเสี่ยงภัยไวเองนี้ อาจจะเกิด

ขึ้นไดจากเหตุผลหลายประการ เชน  

 ๓.๑) เกิดจากการขาดความรูความเขาใจ วาอาจจะเกิดอันตรายและความเสียหายข้ึนได 

จึงไมไดดำเนินการใดๆ เพื่อลดหรือโอนความเสี่ยงภัยไปใหบุคคลอื่น เชน การไมไดจัดเก็บสาร

เคมีอยางเหมาะสมและปลอดภัย ทำใหเกิดการลุกไหมและเกิดความเสียหายขึ้นได 

 ๓.๒) เกิตจากความประมาท รูเทาไมถึงการณ ไดแกการเขาใจวาสินคาชนิดนั้น ๆ     

การเสี่ยงภัยมีนอย จึงไมไดมีการประกันภัยหรือประกันภัยไมเต็มมูลคาทรัพยสินนั้น เมื่อ

ปญหาเกิดขึ้น จึงตองรับการเสี่ยงภัยนั้นไวเอง 

 ๓.๓) เกิดจากเจตนาท่ีจะรับภาระการเส่ียงภัยเอง หลังจากที่ไดศึกษาและวางแผน    

อยางรอบคอบแลว เชน การจัดสรรเงินสำรองสะสมไวเพื่อใชจาย เพ่ือความเสียหาย กรณีนี้ 

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มักอยูในวงเงินไมสูงมากนัก 

 เปนวิธีการจัดการความเส่ียงภัยท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง ดวยการโอน     

ความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับความเสียหายทางการเงิน และความรับผิดตาง ๆ   

ไปใหบุคคลอื่นรับภาระแทน โดยจะเปนทั้งหมดหรือบางสวนก็ได ซึ่งกระทำได ๒ วิธี คือ 

 ๔.๑ การโอนความเสี่ยงภัยในรูปของการประกันภัย (Insurance Transfer) เปนรูปแบบ

ที่บุคคลที่มีความเสี่ยงภัยประเภทตางๆ จะโอนความเสี่ยงภัยและความเสียหายทางการเงิน ท่ี

อาจจะเกิดขึ้นไปใหบริษัทประกันภัยในรูปของการเอาประกันภัย ไวกับบริษัทประกันภัยในรูป

ของสัญญาประกันภัย ซึ่งบริษัทประกันภัยสัญญาวาจะชดใชคาเสียหายที่เกิดข้ึนแกผู เอา

ประกันภัยสำหรับความเสียหายที่ไดรับการคุมครองตามสัญญาประกันภัยนั้น เชน การนำบาน

หรือโรงงานไปทำประกันอัคคีภัยไวกับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง หากเกิดอัคคีภัยข้ึน บริษัท

ประกันภัยก็จะชดใชคาเสียหายใหกับผูเอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยที่ทำไว 

๓๒



 ๔.๒ การโอนความเส่ียงภัยไปใหบุคคลอื่นที่ไมใชการประกันภัย (Non-Insurance 

Transfer) เปนรูปแบบการโอนความเส่ียงภัยไปใหบุคคลอื่นที่ไมใชบริษัทประกันภัยโดยสัญญา 

ซึ่งในสัญญาประเภทคูสัญญาไดรับโอนความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติตามสัญญานั้นไปดวย เชน 

การจางบริษัทอื่นทำความสะอาดภายนอกอาคารสูง ๆ เปนตน หรือการใหเชาทรัพยสินตางๆ 

ซึ่งในสัญญาเชาไดกำหนดใหผูเชาเปนทั้งผูเก็บรักษาและรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

กับทรัพยสินที่เชา นอกจากน้ีการค้ำประกันก็ถือวาเปนวิธีการโอนความเส่ียงภัยอีกวิธีหนึ่ง 

โดย เจาหน้ีจะโอนความเส่ียงภัยไปใหแกผูค้ำประกัน ซึ่งจะเปนผูที่ตองชดใชคาเสียหายแทน 

เปนตน 

 แตในกรณีที่เกี่ยวกับชีวิต เชน เกิด

ทุพพลภาพมีปญหาเจ็บไข ไดปวยเ ร้ือรัง 

ตองการใชเงินในการบำบัดรักษาโดยไมมีราย

ไดเพียงพอ เราก็อาจจะโอนภาระใหกับบริษัท

ประกันชีวิต โดยการจายคารักษาพยาบาลให

แทน เปนตน ดังนั้นการเกิดภัยอยางใดอยาง

หนึ่งขึ้น เราก็จะไดรับความคุมครองจาก

บริษัทผูรับประกันภัยโดยเราตองชำระเบี้ย

ประกันใหกับบริษัทตามเงื่อนไข  ท่ีตกลงไว 

 สรุปไดวา เมื่อเรารูสาเหตุที่จะเกิด

ความเสี่ยงภัย และทราบแนวทางท่ีจะบริหาร

ความเสี่ยงภัยนั้นๆได เราก็จะสามารถตัดสิน

และเลือกแนวทางท่ีดีที่สุด เพื่อความสุข  

ของตนเอง ครอบครัว ความเดือดรอนตางๆ 

อาจจะไมเกิดขึ้น หรือมิฉะนั้นก็ทำใหบรรเทา  

เบาบางลงได 

๓๓





 จากเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ทำใหเราตองยอมรับหลักความจริงที่วา 

เหตุการณที่ไมคาดฝนที่ทำใหเกิดความเดือดรอนและความสูญเสียทรัพยสิน หรือเกิดภัยตางๆ 

เปนอันตรายตอชีวิตไดอยูตลอดเวลา เชน ไฟไหม ถูกออกจากงาน ปวยระยะยาว พิการ 

อุบัติเหตุ ฯลฯ ซึ่งเปนไปตามคำกลาวที่ไดยินบอยๆวา ความไมแนนอนคือความแนนอน 

 การประกันภัย จึงนับวาเปนอีกวิธีหนึ่งที่ชวยบรรเทาความเดือดรอน และความเสีย

หาย หรือความสูญเสียใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนเกิดข้ึนนี้ ลวนทำใหเกิดปญหา

ดานการเงินที่จะตองนำมาใช ไมวาจะเปนความสูญเสียเงินทองท่ีมีอยูแลวหรือสูญเสียความ

สามารถในการหารายไดในขณะนั้นและในอนาคต ดังนั้น การประกันภัยจึงเปนทางเลือกหรือ

ทางออกในการชวยลดปญหาหรือชดเชยความสูญเสียในรูปของเงินทดแทนที่จายโดยบริษัท

ประกันภัย จึงเห็นไดวา การมีรายไดเปนสิ่งจำเปนอยางมากในการดำรงชีวิต ซึ่งไมใชเพียงเพื่อ

ตนเองเทานั้น เพราะถาหากเปนหัวหนาครอบครัวก็ยิ่งตองมีหนาท่ีดูแลความสุขสบายของ

สมาชิกในครอบครัว ตลอดจน  คาใชจายเพ่ือการศึกษาของบุตรอีกดวย 

๓๕



 ดังนั้น หากเกิดเหตุการณที่เลวรายกับครอบครัวโดยไมรูลวงหนา การทำประกันภัยจึง

นับเปนทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจ เพราะเราสามารถบรรเทาการสูญเสียทางการเงิน ซึ่งเปน

ปญหาเบื้องตนที่จะกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ไดอีกมาก ดังเชนในกรณีผูมีรายไดเปนหัวหนา

ครอบครัวเสียชีวิต หรือมีการถูกออกจากงาน ทำใหขาดรายได แตครอบครัวยังตองใชเงินเพ่ือ

ดำรงชีวิต และเพื่อการศึกษาเลาเรียนของบุตร ฯลฯ แตถาหัวหนาครอบครัวทำประกันชีวิตไว 

ผูรับประโยชนตามที่ระบุไวในกรมธรรมจะไดรับเงินกอนใหญจากบริษัทประกันภัย ทำให

บรรเทาความเดือดรอนลงได ทั้งในดานชีวิตความเปนอยูและการใหการศึกษาแกบุตรตอไปได 

การประกันชีวิตจึงเทากับเปนการประกันความเสี่ยงใหแกครอบครัว หรือถาหากในกรณีตอง

ทุพพลภาพ หรือเจ็บไขไดปวยเรื้อรัง ไมสามารถหารายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได การ

ทำประกันชีวิตจะชวยบรรเทาความเดือดรอนจากการไมสามารถหารายไดมาเล้ียงตนเองและ

ครอบครัวไดดังเดิม แมอาจจะไมเพียงพอสำหรับใชจายไปไดตลอดชีวิต เนื่องจากทำประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยไมมากนัก แตก็นับวาสามารถแบงเบาภาระคารักษาพยาบาลไปได

ระยะหนึ่ง โดยไมตองเปนภาระผูอื่น หรือบุคคลในครอบครัวเทาใดนัก หรือมิเชนนั้น หากผูเอา

ประกันภัยไดซื้อสัญญาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลควบไว เม่ือตองรักษาตัวก็ไมตองจาย

เงินคารักษาพยาบาลเอง เพราะบริษัทประกันภัยจายให ทำใหแกปญหาคาใชจายในการรักษา

พยาบาลไปได นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการบรรเทาความเดือดรอนในสวนอื่นๆอีก เชน 

เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานในโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งเรื่องการศึกษานี้มีความ

สำคัญมาก เพราะเทากับเปนการลงทุนใหลูกหลานไดมีความรู ความสามารถสูง เพื่อจะไดมี

ชีวิตที่ดีในอนาคต 

 ในกรณีเกี่ยวกับความเดือดรอนดานทรัพยสิน เชน ความเสียหายเกิดขึ้นกับรถยนต   

ที่อยูอาศัย โรงงานเคร่ืองมือประกอบอาชีพ ฯลฯ ไมวาจะเปนความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องใด

ก็ตาม  ยอมกอใหเกิดความเดือดรอนเกี่ยวกับรายได เนื่องจากตองหาเงินเพ่ือซื้อใหม ซอมแซม

ใหใชได หรือทำใหมทั้งหมด เมื่อตองใชเงินจำนวนมากอาจตองกูหนี้ยืมสิน ตองมีคาใชจายใน

รูปดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก หากทำประกันภัยไวเมื่อเกิดภัยใดๆข้ึนบริษัทผูรับประกันภัยจะเปนผูรับ

ภาระความเสียหายเปนผูรับภัยแทนเรา  

๓๖



 สรุปไดวาการทำประกันภัย เปนสวนที่ชวยบรรเทาความเดือดรอนท่ีดีที่สุด โดย  

การจายเบ้ียประกันภัยเพียงปละเล็กนอย แตใหความคุมครองสูง สวนความคุมครองท่ีไดรับ

และจำนวนการจายเงินคาเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยูกับการเลือกรูปแบบและความตองการในการ

จะทำประกันภัย แตไมวาจะเปนการประกันภัยลักษณะใด เงินประกันภัยที่ไดมาไมเพียงแต

บรรเทาความเดือดรอนจากสถานการณที่ไมพึงประสงคเทานั้น หากแตยังไมตองดึงเงินออม

ออกมาใช  อีกทั้งสามารถรักษาเงินออมเพื่อใชจายตามเปาหมายท่ีวางไวเพื่อประโยชนปจจุบัน

และอนาคตไดสำเร็จอีกดวย เชน เพ่ือซื้อบาน เพ่ือการศึกษาบุตร เพ่ือใชจายยามชรา เพ่ือเปนคา

รักษาพยาบาล หรือเพื่อการลงทุน เปนตน  

 จึงเห็นไดวา การประกันชีวิตจะเปนการประกันเงินออม และสำหรับการทำประกัน

ชีวิตแบบสะสมทรัพยยังชวยสงเสริมการออมเงินอีกดวย กลาวคือหากผูเอาประกันภัยไม  

เสียชีวิต ก็ยังมีโอกาสไดรับเงินกอนจากบริษัทท่ีจายเงินเอาประกันภัยคืนใหตามเวลาที่กำหนด

ไวในกรมธรรมประกันภัย 

๓๗



 “การออม” หมายถึง การเก็บเงินในสวนที่กันไวในปจจุบัน เพ่ือใหเหลือไวใชยามที่มี 

ความจำเปน ยามฉุกเฉินตองใชเงินไดในทันที หรือเพื่อใชประโยชนในอนาคต การออมจึงถือ

ไดวาเปนการวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตที่ดี โดยเสียสละเงินในสวนท่ีสามารถนำไปใชจาย

ในปจจุบันเพื่อเก็บไวใชประโยชนในอนาคต ขอสำคัญใหคิดเสมอวา เงินสวนที่จะออมตองเปน

เงินสวนที่เหลือจากเงินคาใชจายประจำที่เราจำเปนตองจาย ไมใชเปนเงินที่เหลือจากการใชจาย

ทั่วๆไป โดยทั่วไปเรามักจะนำเงินที่ออมไปฝากสถาบันการเงินตางๆ เชน ธนาคารพาณิชย หรือ

สหกรณออมทรัพย เพื่อใหมีเงินเพิ่มข้ึนมาจากดอกเบ้ียเงินฝาก และมีความปลอดภัยกวาท่ีจะ

เก็บเงินไวกับตัว จากการรูจักออมแตเนิ่นๆ และสม่ำเสมอ ดอกเบี้ยจะสะสมเพ่ิมขึ้นเพ่ือไปรวม

กับเงินตน ก็จะทำใหกลายเปนจำนวนเงินที่เพ่ิมขึ้น ย่ิงใชเวลานานเทาใด ยอดรวมของเงินออม

ก็จะสูงมากขึ้น หลังวิกฤตเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา แนวคิดใหมของการออมเงินที่

ใหผลตอบแทนคุมคา อีกทั้งยังเพิ่ม ความคุมครองความเสี่ยงใหกับตนและครอบครัวอีกดวย 

คือ “การทำประกันชีวิต” 

๓๘



 “ความคุมครอง” หมายถึง การสรางหลักประกันใหกับชีวิตและทรัพยสินของเรา  

ในกรณีที่ประสบภัยตางๆ เพราะบุคคลยอมมีสัญชาตญาณกลัวภัย เม่ือเกิดความกลัวก็ยอมมี

การปองกัน มิใหเกิดภัย หรือเมื่อเกิดภัยข้ึนก็ยอมตอสูเพื่อใหพนภัยหรือเพื่อใหภัยเบาบางลง 

ความตองการความคุมครองจากการเอาประกันชีวิต เปนวิธีการปองกันของบุคคลประเภท

หนึ่ง ซึ่งพอจะแยกเหตุผลออกไดเปน ๕ ประการใหญ ๆ คือ 

  

  

 ในขณะที่บุคคลใดถึงแกความตาย อาจเกิดความจำเปน ท่ีจะตองใชจายเงินเกิดข้ึนทันที

ในบางเรื่อง ซึ่งรายจายเหลานี้จะไมเกิดขึ้น หากบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู รายจายเหลานี้ ไดแก    

คารักษาพยาบาล คาใชจายในการปลงศพ หนี้สินของผูที่ถึงแกกรรมซึ่งจะตองชำระทันที คาใช

จายตางๆในการจัดการเร่ืองทรัพยสินและมรดกของผูตาย คาภาษีอากรตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะ

ที่บุคคลถึงแกความตาย เชน ภาษีมรดก เปนตน ภาระทางคาใชจายเหลานี้  เปนความตองการ

รีบดวน ซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายในเวลาไมนาน หลังจากเกิดมรณกรรมขึ้น 

 ในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งความจำเปนทาง

รางกายไดรับความคุมครอง และเกิดความมั่นคงแลว 

ประชาชนสวนใหญที่ซื้อความคุมครองจากการประกัน

ชีวิต ก็ดวยเหตุผลเนื่องจากความตองการทางการเงินที่จะ

เกิดขึ้นทันทีเมื่อเกิดมรณกรรมขึ้น ผูเอาประกันชีวิตจะ

ตองประมาณคาใชจายเหลาน้ี และซื้อความคุมครองใหมี

จำนวนพอเพียงที่จะไมใหเกิดเปนภาระแกครอบครัวหรือ

กองมรดกในภายหลัง สำหรับบุคคลทั่วไป สวนใหญการ

หาเงินมาเพื่อใชจายทันทีหลังจากขาดหัวหนาครอบครัว

ไปนั้น ยอมไมใชเรื่องที่จะกระทำไดอยางคลองตัวนัก 

๓๙



 ในเมื่อหัวหนาครอบครัวถึงแกความตาย ครอบครัวนั้นอันประกอบไปดวยภรรยา บุตร 

รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวอื่นๆ ยอมขาดรายไดลงทันที นอกจากความตองการเงินโดยดวน 

เพื่อการใชจายในขณะที่หัวหนาครอบครัวถึงแกความตายแลว ยอมเกิดความตองการเงินเพื่อ  

การใชจายตอไปอีกในอนาคต 

 ความตองการเหลานี้พอจะแบงออกไดเปน ๔ ประเภท ที่สำคัญคือ 

  ๒.๑) เพ่ือเปนรายไดในระยะปรับตัว เมื่อหัวหนาครอบครัวตายลง รายไดของ

ครอบครัวยอมลดลง ความเปนอยูของครอบครัวจะตองปรับตัวใหเขากับสภาพการณของ  

รายไดที่ต่ำลง จะตองมีการตัดทอนคาใชจายตางๆ ท้ังดานการกินอยูและทางสังคม หรือ

สมาชิกของครอบครัวที่ไมไดทำงานหารายไดก็จะตองหางานทำ หรือผูที่มีงานทำแลวก็จะตอง

ทำงานใหมากขึ้นเพื่อหารายไดเพิ่มข้ึน การปรับตัวเหลานี้ ยอมไมอาจกระทำไดในระยะเวลา  

อันสั้น จะตองใชเวลาในการปรับตัวบาง โดยเฉพาะในการรักษาฐานะทางสังคมของครอบครัว 

เงินที่ไดรับจากการประกันชีวิตจะชวยรักษาระดับรายไดของครอบครัวไปชั่วระยะหนึ่ง ซ่ึงเปน

โอกาสที่ครอบครัวนั้นจะไดปรับตัวและวางแผนครอบครัวเพื่ออนาคตตอไป 

  ๒.๒) เพื่อการศึกษาของบุตร หากบิดาเสียชีวิตรายไดของครอบครัวลดลง  

รายไดของมารดาอาจไมเพยีงพอและอาจเกิดปญหาสำหรบัการศกึษาของบตุร บดิาทีม่สีายตาไกล 

ยอมคำนึงถึงปญหาอนาคตที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวได การประกันชีวิตเพื่อใหครอบครัวมีรายได 

ชั่วระยะหนึ่ง อยางนอยก็ในระยะที่บุตรกำลังเติบโตและอยูในวัยเรียน จึงเปนสิ่งจำเปนสำหรับ

บิดาที่เปนหวงอนาคตของบุตร 

๔๐



  ๒.๓) เพื่อคาใชจายของคูชีวิตท่ีเปนหมาย สามีที่ดียอมใหความรักและ

คุมครองตอภรรยา ท้ังในขณะที่ยังมีชีวิตอยูและเมื่อเสียชีวิตแลว ภาระของการเปนสามีไมควร

จะหมดสิ้นไปเมื่อเกิดความตายข้ึน นอกจากความเปนหวงใยในเรื่องคาใชจายตางๆที่กลาวมา

แลว สามีควรคำนึงถึงความเดือดรอนตางๆ ของภรรยาที่เปนหมายดวย  

  ๒.๔) เพ่ือความตองการอื่นๆ ความจำเปนของครอบครัวภายหลังที่หัวหนา

ครอบครัวถึงแกความตายนั้น อาจเกิดข้ึนไดหลายกรณีนอกจากที่ไดกลาวมาแลวขางตน ดังเชน 

ความตองการเงินเพื่อไถถอนภาระจำนอง เพื่อผอนชำระคาซื้อบาน หรือเพื่อชำระคาผอนสง

สิ่งของตางๆ เปนตน 

  

  

 การประกันชีวิตก็คือการประกันภัย 

การสูญเสียรายได การเกิดทุพพลภาพไม

สามารถประกอบอาชีพ ยอมเกิดการสูญเสีย

รายไดแกครอบครัว จะมีผลทางเศรษฐกิจ

เชนเดียวกับการสูญเสียชีวิต การประกันภัย

เมื่อขาดรายได เนื่ องจากเกิดทุพพลภาพ 

สามารถจะซื้อได เปนความคุมครองเพิ่ม 

(Rider) สำหรับกรมธรรมประกันชีวิตท่ัวไป

ในประเทศไทย 

  

๔๑



 เมื่อเกิดการเจ็บปวยขึ้น ยอมเกิดภาวะคาใชจายในการรักษาพยาบาล เปนผลใหเงิน

ออม ที่มีอยูตองลดนอยลง และตองตัดทอนรายจายดานอื่นท่ีกำหนดแผนการใหเกิดความ

สมดุลทางงบประมาณของครอบครัว หากการเจ็บปวยยืดเยื้อเปนเวลานาน ยอมมีผลกระทบ

กระเทือนตอรายไดของครอบครัว และอาจจะถึงขั้นวิกฤตทางการเงินก็ได ดังนั้นการประกัน

ภัยสุขภาพ จึงเปนวิธีการหนึ่งที่ตัดทอนความกังวลของบุคคลในเรื่องคาใชจายในเรื่องนี้ได 

๔๒



 ความตองการเงินเพื่อธุรกิจ หรือเพ่ือ

เปนเจาของธุรกิจ ในกรณีที่เจาของธุรกิจเอง 

หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจนั้นถึงแก 

ความตาย หรือเกิดทุพพลภาพขึ้น อาจแยกได

เปน ๓ ประการ คือ 

   

  ๕.๑) เพ่ือคุมครองบุคคลสำคัญของธุรกิจ การดำเนินธุรกิจใดยอมจะมีบุคคล

ที่เปนตัวจักรสำคัญของธุรกิจนั้นอยางนอยก็หนึ่งคน บุคคลสำคัญ (Key man) เหลานี้ เปนผูนำ

ความเจริญรุงเรืองมาสูธุรกิจในดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน ดังเชนเปนบุคคลที่มีความ

สามารถในการขาย เปนวิศวกรผูเช่ียวชาญในการควบคุมเครื่องจักร เปนนักบริหารท่ีเช่ียวชาญ

รอบรู เปนตน หากธุรกิจนั้นสูญเสียบุคคลเหลานี้ไปดวยการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ยอม

เกิดผลกระทบกระเทือนตอรายไดและการดำเนินธุรกิจอยางใหญหลวง ธุรกิจอาจขาดทุนหรือ

แมตองหยุดชะงักหรือปดกิจการ เพ่ือชดเชยการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันคาดวาจะเกิดข้ึนตอ

ธุรกิจ เนื่องมาจากการสูญเสียบุคคลสำคัญดังกลาว ก็อาจเอาประกันชีวิตบุคคลสำคัญของ

ธุรกิจได โดยใหธุรกิจนั้นเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับผลประโยชน 

๔๓



  ๕.๒) เพ่ือความตอเนื่องของธุรกิจ ในการประกอบธุรกิจไมวาจะเปน  

การประกอบการโดยสวนตัว หรือเปนหางหุนสวนจำกัด หรือเปนบริษัทจำกัด ท่ีเปนบริษัท

ครอบครัว โดยทั่วไป ยอมมีความจำเปนที่จะตองมีการวางแผนลวงหนา กรณีมีความสูญเสียท่ี

อาจจะเกิดขึ้นแกครอบครัวหรือแกทายาทของเจาของ หรือหุนสวนของธุรกิจนั้น หรือความ

สูญเสียที่อาจเกิดขึ้นตอหุนสวนหรือเจาของธุรกิจท่ีมีชีวิตอยู การซื้อความคุมครองจากการ

ประกันชีวิตและการประกันภัยสุขภาพเพื่อประโยชนดังกลาว จะทำใหไดรับเงินกอนจำนวน

หนึ่งเพียงพอที่จะนำมาใชดำเนินการตามวัตถุประสงค เพื่อใหธุรกิจดำเนินการตอเนื่องไปได 

ดังเชนในการประกอบธุรกิจสวนตัว เจาของธุรกิจมีความประสงคอยากจะใหบุตรคนหนึ่งเปน

ผูสืบตอธุรกิจแทนตน เพราะเปนผูมีความสามารถ แตในกรณีที่ตนเองตองถึงแกกรรมลง บุตร

ทุกคนรวมทั้งภรรยายอมมีสวนในกองมรดก ซึ่งสวนใหญจะเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับธุรกิจ

นั้น สวนเงินสดจะมีเพียงเล็กนอย ในปญหาดังกลาว เจาของกิจการนั้นอาจเอาประกันชีวิต

ตนเอง และใหบุตรบางคนหรือภรรยาที่อยากใหมีสวนเกี่ยวของในธุรกิจตอไปเปนผูรับ

ประโยชน เมื่อเจาของธุรกิจถึงแกกรรม บุตรและภรรยาก็จะไดมีสวนในทรัพยสินตามท่ีได

จัดสรรไว ธุรกิจก็ดำเนินตอเนื่องเพื่อความเจริญตอไปโดยผูที่มีความรูความสามารถ สำหรับ

การประกอบการในรูปหางหุนสวนและบริษัทครอบครัว ยอมมีปญหาในดานการตอเนื่องของ

ธุรกิจมาก เพราะความเจริญรุงเรืองของธุรกิจนั้น ยอมผูกพันอยางแนบแนนกับความสามารถ 

ความเชื่อถือไววางใจและบุคลิกลักษณะของผูเปนหุนสวนทั้งหลาย การสูญเสียหุนสวนคนใด  

คนหนึ่งไป ยอมกระทบกระเทือนความตอเนื่องของธุรกิจได การวางแผนลวงหนาเพ่ือใหธุรกิจ

ดำเนินไปอยางตอเนื่องจึงเปนสิ่งจำเปน การประกันชีวิตเปนวิธีการหน่ึงท่ีจะชวยใหมีเงิน

จำนวนหนึ่งพอเพียงเพื่อดำเนินการใหธุรกิจนั้นไดเปนไปอยางตอเนื่อง 

๔๔



  ๕.๓) เพ่ือความคุมครองเจาหนี้-ลูกหนี้  ในการใหกูยืมเงิน เจาหนี้ยอมคำนึง

ถึงการจะไดรับชำระหน้ีจากลูกหนี้ดวยวิธีการที่งาย รวดเร็วและไมสิ้นเปลือง การประกันชีวิต 

ของลูกหนี้โดยยกผลประโยชนใหแกเจาหนี้ เมื่อลูกหนี้ถึงแกชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 

ไมสามารถประกอบอาชีพหารายไดมาชดเชยใชหนี้ได เปนวิธีการหนึ่งท่ีนิยมกระทำกันแพร

หลายในตางประเทศ การประกันชีวิตประเภทนี้ โดยท่ัวไปจะกำหนดจำนวนเงินเอาประกัน

ชีวิตเทากับจำนวนหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ย ถาจำนวนหนี้สินลดลงเนื่องจากการผอนชำระ จำนวน

เงินเอาประกันชีวิตจะลดลงดวยเชนกัน ถาจำนวนเงินเอาประกันชีวิตไดกำหนดเปนจำนวน

ตายตัว ก็จะมีเงื่อนไขในสัญญา ใหเจาหนี้ไดรับชำระเพียงเทาจำนวนที่เปนหนี้สินอยู สวนท่ี

เหลือจะตกเปนของผูรับประโยชน ตามกรมธรรมประกันชีวิตหรือแกกองมรดก ดวยการเอา

ประกันชีวิตประเภทนี้ จะทำใหเจาหนี้ ไดรับชำระหนี้เต็มจำนวนทันที ไมจำเปนตองฟองรอง

ถึงศาล เปนการสิ้นเปลืองเวลาและสรางความเคียดแคนใหเกิดข้ึน และเปนวิธีการหนึ่งท่ี 

จะทำใหลูกหนี้สามารถจะหาแหลงเงินกูไดงายข้ึน 

๔๕



 การทำประกันชีวิต เปนการออมทรัพยอีกรูปแบบ

หนึ่งที่ควบคูไปกับการใหความคุมครอง โดยเบ้ียประกันภัยท่ี

ชำระใหแกบริษัทในแตละปถือวาเปนเงินออม ผูทำประกันภัย

มีโอกาสเลือกแบบประกันภัยที่ตรงกับวัตถุประสงคของผูทำ

ประกันภัยวาตองการออมเพ่ือเปนรายไดประจำตลอดชีพ หรือ

เลือกออมระยะเวลาใด หรือตองการผลประโยชนในรูปใด 

ตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตจะเปนผูใหคำแนะนำที่ตรงกับ

วัตถุประสงค ความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย หรือ

ประสงคจะตั้ง เปาหมายใหไดเงินจำนวนเทาใด เปนตน 

 ตัวอยาง นาย ก. อายุ ๓๕ ป มีรายไดเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีบุตรอายุ ๑ ขวบ 

ประสงคจะสรางหลักประกันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใหกับบุตรและสรางหลักประกัน

กรณีเกิดอุบัติเหตุใหกับตนเอง หลังจากไดรับคำแนะนำจากตัวแทนประกันชีวิต จึงตัดสินใจทำ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยสัญญา ๒๐ ป จำนวนเงินเอาประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ควบกับ

สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุอีก ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยชำระเบี้ยประกันชีวิตปละ 

๕๐,๐๐๐ บาท และ เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุปละ ๕,๐๐๐ บาท ระบุใหภรรยาเปนผูรับประโยชน 

 ในกรณีนี้ ถานาย ก. เสียชีวิตระหวางสัญญา บริษัทประกันชีวิตก็จะจายเงินใหภรรยา

นาย ก. ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวแตกรณีวาเปนการเสียชีวิตธรรมดาหรือ

จากอุบัติเหตุ ซึ่งเงินดังกลาวเพียงพอท่ีจะสงบุตรเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยได แตถานาย ก.  

มีชีวิตอยูจนครบกำหนดสัญญา ๒๐ ป นาย ก. ก็จะไดรับเงินเอาประกันชีวิตจำนวน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเอง โดยอาจนำเงินดังกลาวเปนกองทุนสงบุตรเรียนระดับปริญญาโทตอไป

ก็ได นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาคุมครอง ๒๐ ป ถานาย ก. ประสบอุบัติเหตุ ก็จะไดรับเงิน

ทดแทนตางๆ  ตามที่ระบุไวในสัญญาเพ่ิมเติมประกันภัยอุบัติเหตุอีกดวย 

๔๖



 ตัวอยางการเปรียบเทียบระหวางการออมเงินกับธนาคารและการทำประกันชีวิต   
 นาย ก. ฝากเงินกับธนาคารเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาททุกเดือนเปนเวลา ๒๐ ป เมื่อครบ 

๒๐ ป นาย ก. จะมีเงินตน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ถาฝากไว ๓ ป นาย ก. เสียชีวิต ทายาทจะไดรับ

เงินจากธนาคาร ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท พรอมดอกเบี้ยที่ไดรับในระหวางชวงเวลาที่ฝากเงินไว แต

ถาหากนาย ก. เกิดเจ็บไขไดปวยระหวางที่ฝากเงินไวกับธนาคาร และไมมีเงินเก็บสวนอื่น ก็

อาจจะตองถอนเงินกอนที่ฝากออกมาใช ทำใหเงินออมไมเปนไปตามเปาหมายเพราะถอนได

งาย สำหรับผลประโยชนคือดอกเบี้ยจากเงินฝาก ก็ขึ้นอยูกับการฝากเงินคือ ฝากเมื่อใด หรือ

ฝากเทาใด ก็จะไดรับดอกเบี้ยของเงินฝากนั้นๆ ตามระยะเวลาของชวงการฝากนั้นๆ 

สวนการออมเงินโดยการทำประกันชีวิต สมมุตินาย ข. มีความมุงมั่นเก็บเงินทุกเดือนๆ ละ 

๑๐,๐๐๐ บาท (ปละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท) จึงทำประกันชีวิต เพ่ือจุดมุงหมายในการสะสมทรัพย 

เม่ือติดตอทำประกันชีวิต ตัวแทนของบริษัทประกันชีวิตจะแนะนำ และจะเปนผูวางแผนการ

เงนิใหเลือก เชน แผนการออมทรพัยภายใน ๒๐ ป โดยตองจายเบ้ียประกนัภยัประมาณเดอืนละ 

๑๐,๐๐๐ บาท ทุนประกันที่ไดรับคือ ๒ ลานบาท โดยชำระเบ้ียประกันภัยปละประมาณ 

๑๒๐,๐๐๐ บาท ในกรณีฝากเงินได ๓ ป หากนาย ข. เสียชีวิต ผูรับประโยชนจะไดรับเงินทันที

จากบริษัทประกันภัยเปนเงิน ๒ ลานบาท  ตามจำนวนทุนประกันภัยที่ทำประกันภัยไว 

 และถานาย ข. มีชีวิตอยูและสงเงินประกันภัยครบตามสัญญา จะไดรับทุนประกัน  

๒ ลานบาทตามที่คาดหวังไว นอกจากความคุมครองดังกลาวแลว ในกรณีที่ทุพพลภาพ 

ประกอบอาชีพไมได กย็งัไดรบัความคุมครองโดยไมตองชำระเบ้ียประกนัภยั แตบริษทัประกันภัย

เปนผูจายแทนให หรือกรณีเจ็บปวย บริษัทประกันภัยจะเปนผูจายคารักษาพยาบาลแทน ถา  

ผูเอาประกันซื้อสัญญาเพ่ิมเติมตางๆ ควบคูกันไป ซึ่งคาเบ้ียประกันภัยในสวนดังกลาวนอยมาก 

จะเห็นไดวาการออมโดยการทำประกันชีวิต เราสามารถรูอนาคตไดทันทีที่ทำประกันภัยวา  

จะไดเงินที่แนนอนเทาใด  และรูวาจะไดรับผลประโยชนอะไรบางระหวางระยะเวลาประกันภัย 

๔๗



ขอเปรียบเทียบระหวางการออมเงินกับธนาคารและสหกรณออมทรัพย กับการทำประกันชีวิต 

การออมเงินกับธนาคาร 
และสหกรณออมทรัพย 

การออมเงินโดยการทำประกันชีวิต 
(แบบสะสมทรัพย) 

ไดรับเงินตนและดอกเบี้ย ในอัตราที่

เป ล่ียนแปลงไดตามระเบียบของ

ธนาคารกลาง และในกรณีที่ฝาก

ประจำตองถูกหักภาษ ี ณ ท่ีจาย ใน

อัตรารอยละ ๑๕ ในปจจุบัน สำหรับ

เ งิ น ฝ า ก ป ร ะ เ ภ ท ส ะ ส ม ท รั พ ย ที่

ธนาคารตองถูกหักภาษ ี ณ ท่ีจายเชน

เดียวกัน แตถาฝากเงินประเภทออม

ทรัพยไวที่สหกรณออมทรัพย ไมตอง

ถูกหักภาษ ี ณ ที่จาย เพราะถือวา

เปนการสงเสริมใหสมาชกิไดเกบ็ออม 

มีทั้งการออมและไดรับความคุมครอง

ตามทุนประกันภัย ดังเชน ผูทำ

ประกันภัยชำระเบ้ียประกันภัยเพียง  

งวดเดียวหรือ ๒ งวดแลวเสียชีวิต 

ผูรับประโยชนจะไดรับจำนวนเงิน  

ที่ เอาประกันภัยซึ่งเปนจำนวนเงิน

ที่มากกว า เ บ้ียประกันภัยที่ ชำระ  

ไปแลว 

ฝากเม่ือใด ถอนเมื่อใดก็ได อาจเปน

ขอดีตรงสะดวก แตมีขอเสียกรณีที่

ความสะดวกนี้ ทำใหขาดวินัยใน 

การออม 

อาจไดผลประโยชนสูงกวาธนาคาร

ในชวงเศรษฐกิจไมดี ซึ่งธนาคารจะ

ใหดอกเบ้ียต่ำ 

หากฝากเงินที่สหกรณออมทรัพย 

สมาชิกจะไดรับสวัสดิการตางๆ ฯลฯ 

ทราบจำนวนที่ตองฝากในแตละป 

อยางแนนอนตั้งแตวันที่ทำสัญญา

ประกนัชีวติ 

๑. ๑. 

๒. ๒. 

๓. ๓. 

๔๘



การออมเงินกับธนาคาร 
และสหกรณออมทรัพย 

การออมเงินโดยการทำประกันชีวิต 
(แบบสะสมทรัพย) 

กรณีเสียชีวิต ทายาทจะไดรับเฉพาะ

เงินตนและดอกเบี้ยคืนเทากับที่ฝาก 

โดยมดีอกเบีย้เปนสวนเพิม่และทายาท

ตองรอคำสัง่ศาล จงึจะรบัเงินได 

ตัวอยาง เชน นาย ก. ฝากเงินไวกับ

ธนาคารแหงหน่ึงปละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

เปนเวลา ๒ ป เมือ่นาย ก. ถอนเงินคืน

หรือ เสยีชวีติ นาย ก. หรอืทายาท จะ

ไดรับเงินตนหรือเงินที่ฝากไวทั้งหมด 

เปนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กับดอกเบ้ีย

อกีประมาณ  ๒๐๐ บาท  รวมเปนเงิน

ทัง้หมด ประมาณ ๒๐,๒๐๐ บาท 

 

สามารถทราบไดลวงหนาถึงจำนวน

เงิน ที่จะไดรับเมื่อครบสัญญา หรือ

เสียชีวิตระหวางสัญญา และกรณีที่

เสียชวีติกอนสัญญาครบกำหนด ผูรบั

ประโยชนที่ระบุไวในสัญญาจะไดรับ

เงนิทนัท ี โดยเงนิและผลประโยชน ที่

ไดรบัไมตองเสยีภาษ ี

๔. ๔. 

๔๙



การออมเงินกับธนาคาร 
และสหกรณออมทรัพย 

การออมเงินโดยการทำประกันชีวิต 
(แบบสะสมทรัพย) 

เบ้ียประกนัภยัทีจ่ายในแตละปสำหรับ

กรมธรรมทีม่รีะยะเวลาประกัน ๑๐ ป

ขึน้ไป จะไดรบัการลดหยอนภาษตีามที่

จายจรงิ แตไมเกนิปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ตัวอยาง เชน นาย ก. ทำประกันชีวิต

โดยกำหนดจำนวนเงนิท่ีเอาประกนัภยั

เปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จายเบ้ีย

ประกนัภยัปละ ๑๐,๐๐๐ บาท นาย ก. 

จายเบีย้ประกนัภยัได ๒ ป กเ็สยีชวีติใน

ปที ่ ๒ ผูรับประโยชนที่ระบุไวใน

กรมธรรมจะไดรับเงินที่เอาประกันไว

เปนเงนิ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แมวานาย ก. 

จะจายเบีย้ประกนัภยัไปเพยีง ๒๐,๐๐๐ 

บาท กต็าม 

สรุป  ไดวาฝากเงินเทาใดก็จะถอนได 

เทานั้น พรอมดอกเบี้ย 

สรุป ไดวาหากเสียชีวิตตามเงื่อนไขที่

กำหนด ผูทำประกันชีวิตจะไดรับเงิน

เอาประกันภัยในจำนวนที่มากกวาเบี้ย

ประกันภัยท่ีไดจายไป แมจะจายเบี้ย

ประกนัภยัเพยีงครัง้เดยีว หรือ ๒ ครัง้

แลวเสียชีวิตก็ตาม และกรณีอยูครบ

สญัญากจ็ะไดรบัเงนิ เปาหมายคือ เงนิ

เอาประกนัภยัจากกรมธรรมอกีดวย 

๕. 

๕๐



 ลักษณะสำคัญของการฝากเงินโดยทำประกันชีวิตท่ีควรกลาวถึง เพ่ือใหเห็นถึง

ประโยชนดวยความเขาใจที่ถูกตองคือเปนการออมวิธีหนึ่ง ซึ่งหากกำหนดเปาหมายออมเงิน

เพื่อใชในอนาคต ไดแก การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เปนการประกันภัยที่ผสมผสาน

ระหวางความคุมครอง  กับการออมทรัพย เพราะเงินสวนหนึ่งที่จายเปนเบ้ียประกันภัยทุกป

นั้น จะถูกเก็บเปนเงินออมใหผูทำประกัน ขณะเดียวกันบริษัทประกันภัยจะนำเงินจากเบี้ย

ประกันภัยไปลงทุนตอเพื่อหาดอกผลใหงอกเงย ผูเอาประกันจะไดรับเงินออมของตนพรอม

ดอกผลเม่ือครบอายุสัญญาแถมยังไดรับความคุมครองตามทุนประกันภัยอีกดวย การประกันภัย

แบบน้ีเบี้ยประกันชีวิตจะสูงกวาแบบประกันภัยอื่นโดยท่ัวไปที่ระดับทุนประกันภัยเทากัน ผูที่

เหมาะจะทำประกันชีวิตก็คือ ผูที่รับผิดชอบเล้ียงดูครอบครัวและไมชอบความเสี่ยง 

 

 จากรูปแบบการฝากเงินทุกๆ แบบขางตน เปนแนวทางใหเราตัดสินใจไดวา เงินที่เรา

ออมไวจะนำไปฝากในรูปแบบใดท่ีจะทำใหเกิดประโยชนดังนี้ 

 ๑. ไมมีความเสี่ยง และไดรับผลประโยชนสูง 

 ๒. จำนวนเงินที่ตั้งเปาหมายไวสำเร็จตามเวลาท่ีประสงค 

 ๓. ฝากหรือออมแลวไดรับความคุมครองดวย จะดีกวาหรือไม 

 

 เม่ือเราวางแผนการเงินตามที่กลาวมาขางตน และปฏิบัติไดตามท่ีวางแผนไว จะเทากับ

เปนการประกันความมั่นคงทางการเงินได โดยบรรเทาความสูญเสียทางการเงิน เมื่อเกิด

เหตุการณ ที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้นโดยไมอาจทราบลวงหนาได 

 

๕๑



 “การออมอยางมีระบบ” เปนการออมที่ไดผลเปนไปตามเปาหมาย ตรงตามความ

ตองการของผูออมท้ังกำหนดเวลาในการออม จำนวนเงินที่จะออมในแตละเดือน ตลอดจน

จำนวนเงิน ที่ประสงคจะไดรับดวย แตโดยท่ัวไปคนเรามักจะแพใจตนเอง หากไมมีอะไรมา

บังคับ ดังเชน การฝากเงินที่ธนาคาร ฝากก็ได ไมฝากก็ได หากถอนเงินฝากก็จะไดรับดอกเบ้ียที่

ไมแนนอน สวนการออมโดยการทำประกันชีวิตนั้น เปนการออมที่เราสามารถทราบจำนวน

เงินที่จะไดรับแนนอนต้ังแตวันที่ทำสัญญา ไมวาจะมีชีวิตอยูจนครบสัญญา หรือเสียชีวิตกอน

ครบสัญญาก็ตาม 

 ตัวอยางเปรียบเทียบการออมที่ไดผลตามเปาหมาย และไมไดผลตามเปาหมาย เชน 

นาย ก. ทำสัญญาประกันชีวิต ๑ ลานบาท คุมครอง ๒๐ ป โดยชำระเบ้ียประกันภัย

ปละ ๕๐,๐๐๐ บาท พอยางเขาปที่ ๒ นาย ก. เสียชีวิต ผูรับประโยชนหรือทายาท 

จะไดรับเงิน ๑ ลานบาท นี่คือความคุมครองท่ีไดรับ  ในกรณีที่ทำประกันชีวิต  

ผูเอาประกันภัยตองออมเพ่ือจายเบี้ยประกันภัยทุกปอยางสม่ำเสมอตามเวลาที่

กำหนด จึงเทากับเปนเหมือนการถูกบังคับจาย จะฝากๆ ถอนๆ แบบธนาคาร  

ไมได ดังนั้น ผลที่ไดรับแนนอนก็คือ จำนวนเงินตามท่ีตั้งเปาหมายไว  เรียกไดวา

เปนการออมอยางมีระบบและไดผล 

นาย ข. มีรายไดเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท (ปละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท) ตองการมีเงิน

กอน ๖.๐ ลานบาท ซึ่งนาย ข. ตองการออมเงินใหไดเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เปน

เวลาถึง ๕๐ ป แตถาขณะนี้นาย ข. มีอายุ ๓๕ ป ก็จะเหลือเวลาเพียง ๒๕ ป 

เพราะตองเกษียณอายุเมื่ออายุ ๖๐ ป และไมมีรายได ดังนั้น การออมของนาย ข. 

จึงเปนตัวอยางของการออมที่ไมไดผลตามเปาหมาย 

๕๒



 จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวาการทำประกันชีวิตนาจะเปนทางเลือกในการออมท่ีดี
ที่สุดกวาทางเลือกอื่น ผูออมหรือผูทำประกันจะรูจำนวนเงินท่ีจะไดรับในอนาคตแนนอน  
ตั้งแตวันทำสัญญาและประโยชนที่จะไดจากการทำประกันชีวิต 
 ๑. การประกันชีวิตเปนการออมเงินที่ใหความคุมครองชีวิตควบคูไปดวย 
 ๒. การประกันชีวิตเปนการออมท่ีเราสามารถระบุจำนวนเงินท่ีตองการใชในอนาคตตาม
กำหนดระยะเวลาของกรมธรรมประกันภัย จึงถือวาเปนหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงของ
ตนเองและครอบครัว 
 ๓. ชวยใหผู เอาประกันมีวินัยในการออม โดยตองชำระเบ้ียประกันภัยเปนประจำทุกป   
เพื่อใหกรมธรรมประกันชีวิตมีผลบังคับ 
 ๔. อัตราผลตอบแทนท่ีไดรับ มีความมั่นคงตามผลประโยชนที่กำหนดไวในเง่ือนไขท่ีกำหนด
ไวในกรมธรรมประกันชีวิต ไมผันผวนเหมือนอัตราดอกเบ้ียที่ไดรับจากการฝากเงินกับ
ธนาคารพาณิชย 
 ๕. ผูทำประกันชีวิตที่มีระยะเวลาประกัน ๑๐ ปขึ้นไป จะสามารถนำเบี้ยประกันที่จายไป  
หักคาลดหยอนภาษีประจำปไดตามที่จายจริง สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอป ไดตามกฎเกณฑใหม  
อยางไรก็ดี อาจสรุปไดวา การออมท่ีเปนระบบตองมีตัวชวย มีเครื่องมือมาชวย ซึ่ง  
ผูออมตองเปนผูพิจารณาเองวา เครื่องมือใดจะชวยใหบรรลุผลตามเปาหมาย โดยคำนึงถึง  
หลักความจริงที่วา คนเรามักแพใจตนเอง  กลาวคือ เม่ือมีเงินอยูกับตัว ก็จะนำออกไปใชไดงาย 
หรือถอนออกมาใชไดงาย โดยไมไดระมัดระวัง แตถาหากคำนึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับ  
จึงเสมือนกับถูกบังคับไมใหถอน  ดังนั้น จึงสรุปไดวา เคร่ืองมือใดใหผลประโยชนทั้ง  
ในปจจุบันและอนาคตไดมาก และแนนอน เราก็เลือกใชเครื่องมือนั้น ขอสังเกตท่ีเห็นไดงายๆ  
สรุปไดวาการออมท่ีมีระบบจะใหไดผลจริงๆ ตองมีเครื่องมือมาชวย อาทิเชน การฝากเงินกับ
ธนาคาร หรือ สถาบันการเงินอื่นๆ ที่ปราศจากความเสี่ยงในการสูญหายของเงินที่ฝากและ  
ไดรับดอกผลจากเงินออมน้ัน ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ใหไดแตเฉพาะการคุมครอง
เงินที่ฝากขณะนั้น แตไมไดคุมครองเปาหมายของการออมเหมือนกับการทำประกันชีวิตที่ให
ทั้งความคุมครองชีวิตและการออมทรัพยพรอมๆ กัน 

 ชีวิตนั้นตองเผชิญกับความเสี่ยงภัยอยูเสมอ การวางแผนทางการเงินดวยการออม 
ทำใหมีหลักประกันความม่ันคง ทำใหการดำเนินชีวิตตั้งอยูในความไมประมาท และเปน
แนวทางใหเกิดความพอเพียงในอนาคตได 
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 ความเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ทำใหวิถีการดำเนินชีวิตของคนพลอยเปลี่ยนแปลง

ไปจากเดิมดวย ย่ิงสังคมมีความเจริญทางวัตถุมากยิ่งข้ึนเทาใด เราก็ตองเผชิญกับความเส่ียงภัย

มากยิ่งขึ้นเทานั้น แตเพราะไมมีใครจะสามารถทราบลวงหนาไดวา เราจะตองเผชิญกับการเสี่ยง

ภัยใด เมื่อใด อยางไร และจะเดือดรอนหรือเสียหายมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนภัยท่ีเกิดขึ้นกับ

เรา ทรัพยสินของเรา หรือธุรกิจก็ตาม ดวยเหตุนี้มนุษยจึงพยายามหาวิธีการที่จะคลี่คลาย หรือ

บรรเทาความเดือดรอนในสิ่งที่กำลังเผชิญอยูดวยการปองกันความเสี่ยงภัยตางๆ เชน การทำ

ประกันภัย เพราะการประกันภัยเปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง ท่ีสามารถลดหรือบรรเทาความสูญเสีย และ

ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นจากเหตุการณที่มิไดคาดฝน เพราะภัยตางๆ หากเกิดขึ้นไมวาตอ

ชีวิตหรือทรัพยสิน ลวนกอใหเกิดความเสียหาย หรือสูญเสียทรัพยสินเงินทองท่ีมีอยู หรือสูญ

เสียความสามารถ ในการสรางรายไดในอนาคต  ดังนั้น การประกันภัยจึงเทากับเปนการบรรเทา 

หรือชดเชย ความสูญเสียโดยการโอนภาระความสูญเสียนั้นใหแกบริษัทที่รับประกันภัยแทน 

โดยผูเอาประกันภัยเปนผูเสียเบ้ียประกันภัยเปนงวดๆ ใหแกบริษัทประกันภัย ตามเงื่อนไขตามที่

ระบุไวใน “กรมธรรม” ซึ่งถือวาเปนสัญญาท่ีผูกพันระหวางผูเอาประกัน กับบริษัทผูรับประกัน

นั้นๆ สุดแลวแตจะเปนสัญญาประกันวินาศภัย หรือสัญญาประกันชีวิตก็ตาม 

 นอกจากนี้ ธุรกิจประกันภัยยังมีบทบาทสำคัญเชนเดียวกับสถาบันการเงินอื่น ๆ 

ในการระดมทุนจากประชาชนไปใชในการพัฒนาประเทศดานตางๆ จากเบี้ยประกันวินาศภัย

และเบี้ยประกันชีวิตที่ประชาชนชำระในแตละป เพ่ือใหรัฐบาลกูยืมในรูปของการซื้อพันธบัตร

รัฐบาล และการใหธุรกิจภาคเอกชนกูยืมในรูปแบบตางๆ ไดตามที่กฎหมายกำหนดอีกดวย 

๕๕



 เราสามารถแบงประเภทของการประกันภัยตามลักษณะของการใหความคุมครอง     

ออกเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

 เปนการประกันภัยที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล 

(Personal Insurance)  ไดแก 

  -  การประกันชีวิต 

  -  การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล*

  -  การประกันอุบัติเหตุคุมครองมรณกรรม สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ 

  -  การประกันคุมครองมรณกรรม โรครายแรง 

  -  การประกันสุขภาพ  หรือคารักษาพยาบาล** 

* การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
การประกันท่ีเนนความคุมครองความสูญเสียชีวิต และการไดรับบาดเจ็บทางรางกายท่ีเกิดจาก อุบัติเหตุ (ไมใชการ

เจ็บปวยจากโรคภัยไขเจ็บ) โดยสงผลใหตองเขารับการรักษาพยาบาล หรือบาดเจ็บขั้นรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสีย

อวัยวะ หรือเสียชีวิต โดยใหความคุมครองตลอด ๒๔ ชั่วโมง ทั่วโลก ไมวาจะเดินทางไปไหนก็ตาม นอกจากนี้ยังใหความ

คุมครองถึงการถูกฆา หรือถูกทำรายรางกายอีกดวย 

โดยมากการซื้อสัญญาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลนั้น สัญญาจะเปนแบบปตอป แตผูทำประกันสามารถซื้อความ

คุมครองประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลระยะสั้น เพ่ือความคุมครองระยะสั้นได เชน สำหรับการเดินทางทองเที่ยวในบาง

ชวงเวลา หรือการทำอุบัติเหตุแบบกลุม กรณีมีการทำกิจกรรมบางอยางรวมกัน เปนตน ตัวอยางเชน หากเปนการซื้อ

ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลเพื่อการเดินทางนั้น ผูทำประกันจะตองชี้แจงขอความจริงเกี่ยวกับรายละเอียดการเดินทางให

ทางบริษัทประกันภัยทราบ เชน วันที่ออกเดินทาง และวันที่เดินทางกลับ จุดหมายสถานที่ในการเดินทาง พาหนะท่ีใชใน

การเดินทาง (เชน หากเปนการเดินทางโดยเครื่องบิน ก็จะตองแจงเท่ียวบิน และเวลาท่ีออกเดินทาง เปนตน) 

เบ้ียประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลนั้น จะสูงหรือต่ำจะขึ้นอยูกับ ขอบเขตของความคุมครอง และทุนประกันที่ซื้อ 

เปนตน 

๕๖



** การประกันสุขภาพ 
นอกเหนือจากการซ้ือความคุมครองจากการทำประกันชีวิต ซึ่งเง่ือนไขการจายผลประโยชนก็คือ การเสียชีวิตของ

ผูเอาประกัน ในปจจุบันการซื้อประกันสุขภาพเปนอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผูตองการความคุมครองความเส่ียงเกี่ยวกับ

สุขภาพรางกายที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไมคาดฝนในอนาคต โดยการซื้อความคุมครองเพ่ิมเติม ในสวนของการประกันสุขภาพ 

ซึ่งมุงเนนความคุมครองในดานคารักษาพยาบาล และการสูญเสียรายไดเมื่อเราไดรับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเจ็บปวย  

จนตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยจะเปนผลประโยชนที่ผูเอาประกันสามารถจะไดรับใน

ขณะที่ยังมีชีวิตอยู 

การประกันสุขภาพนั้นจะมี ๒ รูปแบบหลักคือ Hospital and Surgical (H&S) จะเปนแบบการประกันสุขภาพที่จะ

แยกรายละเอียดของความคุมครองในแตละประเภทออกมาอยางชัดเจน เพ่ือใหเราสามารถเลือกซื้อไดตามความเหมาะสม 

เชน คาหองพัก คารักษาพยาบาล คาอาหาร คาศัลยกรรม คาหองผาตัด และคาตรวจเยี่ยมของแพทย เปนตน โดยผูทำ

ประกันสามารถจะเลือกซื้อไดตามความเหมาะสมตามความตองการ ซึ่งจำนวนเบ้ียประกันสุขภาพที่จะตองชำระจะมาก 

หรือนอย ก็จะขึ้นอยูกับ จำนวนระดับความคุมครองที่เลือกซื้อ 

แบบที่ ๒ เรียกวา Hospital Benefit (HB) การประกันสุขภาพแบบนี้จะเหมาะกับผูที่มีการประกันสุขภาพจาก

สวัสดิการอื่น ๆ อยูแลว แตผูทำประกันนั้นตองการซื้อความคุมครองชดเชยการสูญเสียรายไดในกรณีที่เขาพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล และไมสามารถสรางรายไดไดตามปกติ 

เราสามารถเลือกซื้อประกันสุขภาพแบบกรมธรรมเดี่ยว ไดโดยตรงจากบริษัทประกันสุขภาพ และบริษัทประกัน

ภัยตาง ๆ ที่นำเสนอความคุมครอง หรือสามารถซื้อความคุมครองจากบริษัทประกันชีวิต โดยตองซื้อในลักษณะสัญญา

เพิ่มเติมดานสุขภาพแบบผูปวยใน ซ่ึงเปนการซื้อโดยแนบกับกรมธรรมประกันชีวิตหลัก 

สัญญาประกันสุขภาพนั้น จะเปนสัญญาระยะสั้น นั่นคือ มีระยะเวลาความคุมครองเพียงแค ๑ ปเทานั้น หากผูทำ

ประกันตองการซื้อความคุมครองตอเน่ืองก็จะตองชำระเบ้ียประกันตอเนื่องในปตอ ๆ ไป 

การประกันสุขภาพจะใหความคุมครองชดเชยคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลท่ีมีสาเหตุมาจากการบาด

เจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยหลังจากที่กรมธรรมมีผลบังคับแลวเทานั้น และจะไมคุมครองการเจ็บปวย หรือสภาพ

การเจ็บปวยเรื้อรังท่ีเกิดขึ้นกอนที่กรมธรรมจะมีผลบังคับ และสภาวะที่ไมใชการรักษาพยาบาล เชน คาใชจายในการ

ตรวจสุขภาพประจำป การฉีดวัคซีนปองกันโรค และคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการเสริมความงาม เปนตน 

การซ้ือประกันสุขภาพนั้น ผูซื้อไมจำเปนตองตรวจสุขภาพกอน แตตองแถลงรายละเอียดเก่ียวกับสุขภาพตาม

ความเปนจริงในใบคำขอทำประกันสุขภาพ และเนื่องจากสัญญาประกันภัยนั้น เปนสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย 

หากไมทำการแถลงขอเท็จจริง หรือโกหก เมื่อผูทำประกันเรียกรองผลประโยชนคาทดแทนจากบริษัทประกัน บริษัท

ประกันมีสิทธิที่จะปฏิเสธการจายผลประโยชน และบอกเลิกสัญญาไดตามกฎหมายเชนกัน 

ในปจจุบัน บริษัทประกันไดมีการนำเสนอความคุมครองเพิ่มเติมมากมาย เชน การประกันภัยโรคมะเร็ง การ

ประกันภัยโรครายแรง การประกันภัยโรคเฉพาะสตรี 

เบี้ยประกันสุขภาพจะสูงหรือต่ำนั้น นอกเหนือจากรูปแบบ และขอบเขตความคุมครองแลว ยังขึ้นอยูกับอายุ 

ประวัติสุขภาพ และประวัติสุขภาพของครอบครัว เปนตน 

๕๗



  -  การประกันภัยคุมครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 

  -  การประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง 

  -  การประกันอุบัติเหตุผูโดยสารบนเคร่ืองบิน 

  -  การประกันภัยคุมครองโรคมะเร็ง และโรครายแรง 

  

  -  การประกันอัคคีภัย 

  -  การประกนัโจรกรรม เปนการใหความคุมครองการสูญเสยีอนัเนือ่งมาจากการ  

   โจรกรรมประเภทตางๆ ท้ังการชิงทรัพย การขโมย 

  -  การประกันรถยนต 

  -  การประกันทรัพยสินที่สามารถเคล่ือนยายได เชน เคร่ืองใชสำนักงาน รูปปน 

     รูปภาพ ฯลฯ 

๓    

 เปนสัญญาประกันภัยซึ่งผูรับประกันภัยตกลงวาจะชดใชคาเสียหายในนามของ  

ผูเอาประกันภัย ซึ่งหมายถึงผูรับประกันภัยจะตองรับผิดแทน เชน การทำสัญญาคุมครอง

ทรัพยสิน และรางกายของบุคคลอื่น อันเปนผลจากการทำการกอสราง เชน การตอกเสาเข็มใน

การกอสราง ทำใหอาคารขางเคียงแตกราวเสียหาย ซึ่งผูเสียหายจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับ

เหมากอสรางและผูรับเหมากอสรางสามารถโอนคาเสียหายท่ีจะตองรับผิดชอบใหบริษัท

ประกันภัยอีกทอดหนึ่งแทน นอกจากนี้ ยังมีการประกันภัยอื่นๆ อีก เชน การประกันพืชผล 

ปศุสัตว การขนสง รวมทั้งการประกันภัยที่ไมใชธุรกิจ แตเปนบริการที่รัฐใหแกประชาชน เชน 

การประกันสังคม ฯลฯ  

 หากแตธรุกจิประกนัภยัท่ีดำเนนิอยูในตลาดปจจบุนั ไดแบงออกเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ  

คือ การประกันวินาศภัย และ การประกันชีวิต ดังนี้ 

๕๘



๕๙



    

 

 เปนการประกันภัยที่เนนการใหความคุมครองตอความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นทรัพยสิน และ

ความรับผิดตอบุคคลอื่น โดยโอนความสูญเสียอันอาจจะเกิดจากภัยตางๆ ไปใหแกบริษัท

ประกันภัย หรือที่เรียกวา “ผูรับประกันภัย” โดยผูเอาประกันจายเงินจำนวนหนึ่ง เรียกวา”เบ้ีย

ประกันภัย” ใหแกบริษัทเปนการตอบแทนความคุมครองที่จะไดรับชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่ง

สวนใหญจะมีเวลา ๑ ป เพื่อคุมครองการสูญเสียซึ่งอาจจะเกิดข้ึนภายในชวงระยะเวลาดังกลาว 

 ในเรื่องการประกันวินาศภัยนี้ เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย  

การประกันภัย มาตรา ๘๖๑ ระบุวา “อันสัญญาประกันภัยนั้น คือ สัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่ง   

ตกลงจะใชคาสินไหมทดแทน หรือใชเงินจำนวนหนึ่งใหในกรณีวินาศภัย หากมีขึ้นหรือในเหตุ

อยางอื่นในอนาคต ดังไดระบุไวในสัญญาและในการน้ี บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะสงเงิน  

ซึ่งเรียกวาเบี้ยประกันภัย” 

 

 

 ๑. บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยตามความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงๆ  

แตตองไมเกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผูเอาประกันภัยไดทำการตกลงไวกับบริษัท ดังนั้นเรา

จึงควรจะทำประกันภัยเทากับมูลคาของทรัพยสิน 

 ๒. บริษัทจะใหความคุมครองแกผูเอาประกันภัยเฉพาะในระยะเวลาที่ไดกำหนดไว

เทานั้น 

 ๓. หากไมเกิดภัยใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินเบี้ยประกันภัยให เพราะถือวาเปนคา

ตอบแทนการไดรับความคุมครอง 

 ลักษณะสำคัญของการประกันวินาศภัย ก็คือผูเอาประกันจะไดรับการจายคาสินไหม

ทดแทนตามความเสียหายจริง แตไมเกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัย 

๖๐



๑. การประกันอัคคีภัย  (Fire insurance) 

      

   

  ๒. การประกันรถยนต  (Automobile insurance) 

   

 

๓. การประกันภัยทางทะเล  (Marine insurance) 

 หรือการประกันการขนสง 

   

 

  ๔. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

   (Miscelleneus insurance) 

   นาย ก. เปนเจาของโรงงานแหงหนึ่ง ไดทำประกันอัคคีภัยไว ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท กับบริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง โดยกรมธรรมมีระยะ ๑ ป แตหลังจากทำสัญญาได ๖ เดือน 

ไฟไหมหองเก็บวัตถุดิบของโรงงาน คาเสียหายจากการประเมินมีมูลคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ในกรณีนี้ นาย ก. จะไดรับประโยชนจากบริษัทประกันภัยได ๒ กรณี คือ 

 ๑. ไดรับเงินชดใชเทากับคาเสียหายนั้นคือ ๓๐๐,๐๐๐ บาท แตไมไดรับคาชดใชเทากับ

ทุนประกัน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนทุนประกันสูงสุด เพราะโรงงานไมไดเสียหายหมดทั้ง

หลัง 

 ๒. ไดรับการซอมแซมใหโรงงาน กลับสูสภาพเดิม ก็ได หากมีเงื่อนไขระบุไว 

 

 ประเภทของการประกันวินาศภัยในประเทศไทย  มี ๔ ประเภท คือ 

๖๑



   

 หมายถึง สัญญาท่ีใหความคุมครองกับอาคาร หรือทรัพยสินที่ผูเอาประกันเกรงวาจะเสียหาย

จากอัคคีภัย กรมธรรมประกันอัคคีภัย จะใหความคุมครองความเสียหายอันเกิดจาก 

      

 

-   ไฟไหม (ตองเปนเปลวไฟ) 

- ฟาผา (ไมจำเปนตองมีเพลิงไหม) 

-   กาซหุงตมระเบิด  

-   การระเบิดของกาซท่ีใชสำหรับแสงสวาง 

 หรือ  ประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยเทานั้น 

  

 

 

  

  ท้ังนี้ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดข้ึนสืบเนื่องจากไฟไหมดวย ในการดับไฟโรงงาน

อุตสาหกรรมแหงหนึ่ง น้ำที่ใชในการดับไฟทำใหสินคาในสต็อกเสียหาย ขายไมได บริษัท

ประกันวินาศภัยก็ตองชดใชคาเสียหายของสินคาให ฯลฯ   

 

 หลักการชดใชคาสินไหมทดแทนของการประกันอัคคีภัย 
  -  กำหนดคาเสียหาย ณ สถานที่และในเวลาที่เกิดความเสียหาย 

  -  ตองไมเกินความเสียหายที่แทจริง 

  -  ตองไมเกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว 

๖๒



 หมายถึง คุมครองความเสียหายความสูญเสียอันเนื่องมาจากรถยนต การประกันภัย

รถยนต แบงเปน ๒ ประเภท คือ  

๑. การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (พ.ร.บ.) 

๒. การประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจ คุมครองความเสียหายของตัวรถยนตที่เอาประกันภัย 

อันเกิดจากการชน ถูกโจรกรรม ไฟไหม และความรับผิดชอบตอชีวิตรางกายและทรัพยสิน

บุคคลภายนอก เปนตน 

 ๑. การประกันภัยรถยนตภาคบังคับ (การประกันภัย พ.ร.บ.) 

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ คุมครองความบาดเจ็บ

ตอรางกาย หรือเสียชีวิตของผูประสบจากรถทุกคน กฎหมายบังคับใหรถยนตทุกคันที่จด

ทะเบียนกับการขนสงทางบกจะตองมีการประกันภัยตาม พ.ร.บ.น้ี หากไมทำจะมีความผิดตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๖๓



วัตถุประสงคของ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 เพื่อคุมครองการใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากการใชรถ ซ่ึงไดรับ

ความเสียหายแกชีวิต รางกาย ใหไดรับการชดใชคาเสียหาย และคาเสียหายเบื้องตนอยางทัน

ทวงที 

 ๒. เปนหลักประกันใหสถานพยาบาลทุกแหง วาจะไดรับเงินคารักษาพยาบาลอยาง

แนนอน และรวดเร็วในการรับรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยจากรถ 

 ๓. เปนการสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจประกันภัย ใหมีสวนรวมในการแบงเบาภาระ    

คาเสียหาย ชวยบรรเทาภาวะความเดือดรอนของผูประสบภัยและครอบครัว และชวยแบงเบา

ภาระของรัฐบาลในดานสวัสดิการสงเคราะหแกผูประสบภัยจากรถ 

 คุณสมบัติของรถยนตที่ทำประกันภัย พ.ร.บ. 
 ๑. รถเกง 

 ๒. รถตู หรือรถกระบะโดยสาร 

 ๓. รถกระบะบรรทุก 

 ผูที่ตองทำประกันภัย 
 ๑. เจาของรถ (ผูมีกรรมสิทธิ์ในรถ) 

 ๒. ผูเชาซื้อ (ผูมีสิทธิครอบครองตามสัญญาเชาซ้ือ) 

 ๓. เจาของรถซึ่งนำรถที่จดทะเบียนในตางประเทศ

เขามาใชในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

 ผูที่ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ. 
 ๑. ผูประสบภัย ไดแก ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถไมวาจะเปนผูขับข่ี    

ผูโดยสาร คนเดินเทา หากไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ที่เกิดจากรถไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ. นี้ 

 ๒. ทายาทของผูประสบภัยขางตน ในกรณีผูประสบภัยเสียชีวิต 

๖๔



 ผูรับประกันภัย  

 คือ บริษัทประกันวินาศภัยและสาขาทั่วประเทศ ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

ประกันภัยในราชอาณาจักร บริษัทใดไมยินยอมรับประกันภัยตาม พ.ร.บ.น้ี ตองระวางโทษ

ปรับ  ตั้งแต ๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ บาท 

 ความคุมครอง และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ (ตอคน) ดังนี้ 

 (๑) ความเสียหายเบื้องตน หมายถึง คาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใชแกผูประสบภัย หรือ

ทายาทผูประสบภัยภายใน ๗ วัน นับแตบริษัทไดรับคำรองขอ โดยไมตองรอพิสูจนความผิด 

  -  กรณีบาดเจ็บ คารักษาพยาบาลตามจริงแตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ตอคน 

  -  กรณีเสียชีวิต คาปลงศพ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท ตอคน 

  - กรณีเสยีชวีติภายหลังการรักษาพยาบาล คารักษาตามจริง แตไมเกนิ ๑๕,๐๐๐ บาท      

และคาปลงศพจำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท รวมท้ังสิ้นไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

 (๒) คาเสียหายสวนที่เกินกวาคาเสียหายเบ้ืองตน หมายถึง คาเสียหายท่ีบริษัทจะชดใช

ให ภายหลังจากที่มีการพิสูจนความรับผิดชอบตามกฎหมายแลว 

  -  คารักษาพยาบาล (ความเสียหายเบ้ืองตน) ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอคน 

  -  กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร (รวมความเสียหายเบื้องตน) ไมเกิน   

      ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอคน 

 ความเสียหายที่เกิดขึ้นมากกวาท่ีไดรับการชดใชจากการประกันภัย พ.ร.บ. ผูประสบภัย 

ยังมีสิทธิเรียกรองจากฝายที่ตองรับผิดอีก 

๖๕



 

 ๑. ความคุมครองความรับผิดชอบตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก 

(Third Party Bodily Injury :TPBI)  หมายถึง ความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะของ

บุคคลภายนอกและความรับผิดตอความบาดเจ็บหรือมรณะของผูโดยสารในรถคันเอาประกัน

ภัย เชน มีจำนวนเงินที่บริษัทตองรับประกันภัยจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอหนึ่งคน และ 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอหนึ่งครั้ง ทั้งนี้จำนวนเงินจำกัดความรับผิดนี้ ถือเปนสวนเกินจากความ

คุมครองตามกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ 

 ๒. ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก (Third Party Property 

Damage : TPPD) หมายถึง ความรับผิดตอความเสียหายใดๆ อันเกิดแกทรัพยสินของบุคคล

ภายนอก เชน มีจำนวนเงินที่บริษัทตองรับประกันภัยจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอหนึ่งครั้ง 

 ๓. ความคุมครองความรับผิดตอความเสียหายของตัวรถยนต (Own Damage:OD) 

หมายถึง ความคุมครองความเสียหายของตัวรถยนตคันเอาประกันภัยรวมถึงอุปกรณและสวน

ควบ  เชน  มีจำนวนเงินที่บริษัทตองรับประกันภัยจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เปนตน ท้ังนี้การรับ

ประกันภัยตัวรถยนตไมควรรับประกันภัยในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่ำกวา ๘๐%   

ของราคารถยนต  ในวันเร่ิมการประกันภัย เวนแตรถยนตที่ไมมีการเสียภาษีขาเขา 

 ๔. ความคุมครองความรับผิดตอความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต (Fire and 

Theft : F& T) หมายถึงความคุมครองความเสียหายตอตัวรถคันเอาประกันภัยที่ถูกไฟไหม และ

การสูญหาย รวมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหาย รวมท้ังอุปกรณ เคร่ืองตกแตง 

หรือสิ่งที่ติดประจำอยูกับตัวรถยนตเกิดไฟไหมหรือสูญหายไป เชน มีจำนวนเงินที่บริษัท  

ตองรับประกันภัยจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เปนตน 

 จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสามารถเพ่ิมใหสูงกวาพ้ืนฐาน โดยเพ่ิมเบี้ยประกันภัยตาม

อัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มตามความเส่ียงภัย และอัตราเบ้ียประกันภัยเพ่ิมความคุมครองตามที่ได

ระบุไวในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต 
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 ประเภทกรมธรรมประกันรถยนตที่ผูเอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อได มีดังนี้ 

  - กรมธรรมประกันภัยประเภท ๑ คุมครองครบท้ัง ๔ ความคุมครอง (ขอ ๑-๔)  
  - กรมธรรมประกันภัยประเภท ๒ คุมครองเฉพาะความรับผิดตอบุคคล  
   ภายนอกตาม ขอ ๑-๒ และคุมครองความสูญหาย และไฟไหมตัวรถยนต   
   ตามขอ ๔ 
  -  กรมธรรมประกันภัยประเภท ๓ คุมครองเฉพาะความรับผิดตอบุคคล  
   ภายนอก ตามขอ ๑-๒ 
  - กรมธรรมประกันภัยประเภท ๔ คุมครองเฉพาะความรับผิดตอทรัพยสิน  
   บุคคล ภายนอก ตามขอ ๒ (เชน คุมครอง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตออุบัติเหตุ  
   แตละครั้ง เบ้ียประกันภัยประมาณ ๒,๐๐๐ บาทตอป)  
 นอกจากกรมธรรมประกันภัยทั้ง ๔ ประเภทแลว ยังสามารถซื้อความคุมครองเพิ่ม
เติมได ไดแก การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยคารักษาพยาบาล และการ
ประกันตัวผูขับขี่ 

ตารางแสดงความคุมครองเปรียบเทียบระหวางประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจประเภทตาง ๆ 

ประเภท 

ความคุมครองพื้นฐาน ความคุมครองตามเอกสารแนบทาย 
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 กลาวโดยสรุปไดวา ในการดำเนินการเก่ียวกับการทำประกันภัยรถยนตนั้น บริษัท
ประกันภัย หรือ “ผูรับประกันภัย” จะออกหลักฐานของ “สัญญาประกันภัย” ท่ีเรียกวา 
“กรมธรรมประกันภัยรถยนต” ไดแก ผูเอาประกันภัยแตละราย โดยมีขอความระบุเงื่อนไขที่
บริษัทจะชดใชคาสินไหมทดแทน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ไดแก ผูเอาประกันภัย โดยผูเอา
ประกันภัยจะตองจายคาเบี้ยประกันภัย ไดแก บริษัทประกันภัย ซึ่งจะมากหรือนอยตามอัตรา
ความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น 

๓. การประกันภัยทางทะเล หรือการประกันการขนสง 
 หมายถึง การคุมครองความเสียหายแก
เรือประมงอับปางจากเหตุการณธรณีพิบัติภัยดัง
เชนกรณีเหตุการณ “สึนามิ” บริเวณ จ.ภูเก็ต เมื่อ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และทรัพยสิน
หรือสินคาที่อยูในระหวางการขนสงทางทะเล 
โดยอาจเกิดจากลมพายุ คล่ืน ฯลฯ รวมทั้ง
พาหนะและสิ่งอื่นๆที่ใชในการขนสง ตลอด
จนถึงความสูญเสียในขณะขนสงดวย ทั้งนี้ยัง
ขยายขอบเขตความคุมครองไปถึง การขนสง
สินคาทางอากาศ ทางบก และความสูญเสียโดย
การขนสงทางลำน้ำในประเทศดวย 

๔. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 หมายถึง การประกันวินาศภัยที่ใหความคุมครองตอความเสียหายหรือความสูญเสีย    

อันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากความคุมครองของการประกันภัยท้ัง ๓ ประเภท ที่ได 
กลาวมาแลว แยกเปนหลายรูปแบบตามลักษณะความเส่ียงภัย และความตองการของผูเอา
ประกันภัย ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจและสังคม เชน การประกันภัยโจรกรรม 
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัยความเส่ียงภัยทุกชนิด การประกันภัย
เคร่ืองจักรชำรุดเสียหาย การประกันขนสงเงิน การประกันภัยความรับผิดชอบของนักวิชาชีพ 
เปนตน 
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 ขอสังเกตการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
 ๑.   เนนการรวมเอาประกันภัยชนิดตางๆ เขามาไวดวยกัน 

 ๒.  แบบของกรมธรรมสวนใหญ ไมเปนมาตรฐาน 

 ๓.  การพิจารณารับประกันภัยมุงเนนคุณสมบัติของผูเอาประกันภัยเปนหลัก 

 ประเภทของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีดังนี้ 

 ๑. ประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
 “อุบัติเหตุ” ในการประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล หมายถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นอยาง

ฉับพลัน จากปจจัยภายนอกรางกาย ทำใหเกิดผลที่ผูเอาประกันมิไดเจตนาหรือมุงหวังใหเกิด 

 ขอบเขตความคุมครอง ทุกแหงทั่วโลกตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยปจจัยในการกำหนดเบี้ย

ประกันภัย คือ อาชีพ คุมครองการสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ รักษาตัวในโรงพยาบาล เชน นาย ก.  

ทำประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลกับบริษัทประกันภัยในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตอมาถูกรถชน  

เสียชีวิต บริษัทประกันภัยตองจายเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาทใหแกทายาท และยังจะไดรับเงินชดเชย  

อีกสวนหน่ึงจากคนขับขี่ ซึ่งขึ้นอยูกับการตกลงของทายาทกับคนขับ 

 สำหรับการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ คารักษาพยาบาลเปนไปตามขอกำหนดการจาย

เงินซึ่งระบุไวในกรมธรรมวาจะจายเปนจำนวนเทาใด และจะมีขอยกเวนที่ไมคุมครอง ระบุไว

ในกรมธรรมดวยเชนกัน สวนขอยกเวนสำหรับการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และการ

ประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง มีดังนี้ 
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  -  แขงรถ แขงเจ็ทสกี ชกมวยอาชีพ กีฬาโดดรม 

  -  การแทงลูก 

  -  ขณะปฏิบัติหนาท่ีทหารปราบปรามผูกอการราย 

  -  ขณะขับขี่หรือโดยสารมอเตอรไซค 

  -  ขณะเปนพนักงานประจำเคร่ืองบิน 

  -  ฆาตัวตาย 

  -  รวมทะเลาะวิวาท 

  -  ไดรับเชื้อโรค 

 

ตัวอยาง  นาย ก. แจงอาชีพคาขาย ซ้ือประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ๑ ลานบาท  นาย ข. แจง

อาชีพพนักงานตอนรับบนเครื่องบินของสายการบินหนึ่ง ซื้อประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 

๑ ลานบาทเชนกัน ปรากฏวาเครื่องบินที่ทั้ง ๒ คน โดยสารไป เกิดตกกอนถึงจุดหมาย ท้ัง 

๒ คนเสียชีวิต บริษัทจะจายเงินใหแกผูรับประโยชนของนาย ก. แตไมจายใหผูรับ

ประโยชนของนาย ข. เพราะเปนพนักงานประจำเคร่ืองบิน ซึ่งอยูในขอยกเวน 

  

 การประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง ตางจากการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลอยู ๒ 

ประการ คือ 

 ๑. ไมคุมครองการทุพพลภาพ 

 ๒. อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยูกับจำนวนวันเดินทาง 
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 ๒. ประกันภัยผูเลนกอลฟ 
 คุมครอง - ความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

   - ความบาดเจ็บของผูเอาประกันภัย 

   - อุปกรณการเลนกอลฟ : ไมกอลฟ, รถลากถุงกอลฟ ฯลฯ 

   - รางวัลพิเศษ “โฮลอินวัน” ไมเกิน ๑ คร้ังตอป จาย ๑๕,๐๐๐ บาท 

      สำหรับการแขงขันเปนทางการ และ ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับการแขง  

    ขันทั่วไป เบี้ยประกันภัยพื้นฐานของผูเลนกอลฟ = ๘๕๐ บาท 

 ขอยกเวน - เมื่อเกิดสงคราม กบฏ ปฏิวัติ 

   - อุปกรณสึกหรอ 

   - สูญเสีย หรือลูกกอลฟเสียหาย 

 ๓. ประกันเจาบาน 
 คุมครองอาคารท่ีพักอาศัยและทรัพยสินภายในจากภัยที่ระบุ เชน อัคคีภัย น้ำทวม 

โจรกรรม แผนดินไหว ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ฯลฯ 

 ๔. ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด 
 คุมครองความสูญเสีย หรือเสียหายทางกายภาพของทรัพยสินท่ีเอาประกันภัย ที่เกิด

จากอุบัติเหตุใดที่ไมไดระบุเวนไวในกรมธรรม 

 ทรัพยสินที่ถูกยกเวน 
  -  ทรัพยสินภายในรถที่ถูกโจรกรรมขณะจอดทิ้งไว 

  -  พันธบัตร   
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 ๕. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน 
 คุมครอง บุคคลอื่นซึ่งเขามาใชบริการในสถานที่เอาประกันภัย 

 วัตถุที่เอาประกันภัย คือ ความรับผิดตามกฎหมายของผูเอาประกันภัยท่ีมีตอผูเสียหาย 

ยกเวนความรับผิดเนื่องจากมลภาวะ เชน โรงงานปลอยกากสารเคมี ทำใหชาวบานไดรับสาร

พิษ จนเจ็บปวย กรมธรรมไมคุมครอง เพราะเปนขอยกเวน 

 ๖. ประกันภัยโจรกรรม 
 คุมครอง ความสูญเสียหรือเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกทรัพยสิน อันเนื่องจากการลักทรัพย 

มี ๓ แบบ 

 ๑. การลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยงัดแงะเทานั้น 

 ๒. การลักทรัพยที่ปรากฏรองรอยงัดแงะจากการชิงทรัพย ปลนทรัพย 

 ๓. การลักทรัพย ชิงทรัพย และปลนทรัพย 

 ทั้ง ๓ แบบคุมครองความเสียหายตอตัวอาคารท่ีเก็บทรัพยสินที่เอาประกันภัย 

 

ตัวอยาง คนรายใชวัตถุระเบิดทำใหประตูบาน 

ไดรับความเสียหายเพื่อขโมยทรัพยสิน จะได

ความคุมครองจากการลักทรัพยที่ปรากฏ 

รองรอยและการชิงทรัพยปลนทรัพยดัง 

ขอ ๒ 
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 ๗. ประกันภัยสำหรับเงิน 
 เงิน หมายถึง -  ธนบัตร เหรียญกษาปณที่ชำระหนี้ไดตามกฎหมาย 

   -  เช็คที่ธนาคารรับรองการจายเงิน 

   -  ธนาณัติเช็คไปรษณีย 

 คุมครอง -  การถูกชิงทรัพย ปลนทรัพย 

           -  การสูญเสียเงินจากสาเหตุใดก็ตามท่ีไมไดระบุยกเวน 

   -  การสูญเสียเงินจากสาเหตุใดก็ตามที่ไมไดระบุยกเวน และการฉอโกง   

    ยักยอกโดยพนักงานรับสงเงินผูรักษาทรัพยที่คนพบ ภายใน ๓ วัน  

    ทำงานนับจากวันกระทำท้ังหมดนี้ คุมครองความเสียหายอันเกิดจาก  

    การพยายามกระทำการดวย 

 ตัวอยาง พนักงานรักษาเงินในบริษัทติดการพนัน จึงยักยอกเงินบริษัทไป เจาของ

บริษัทควรซื้อประกันภัยแบบ ๓ 

 ๘. ประกันภัยกระจก (กระจกพิเศษที่ราคาสูง) 

 คุมครอง -  ภัยจากการติดตั้งกระจก 

   -  ภัยจากการขนสง 

   -  ภัยที่อาจเกิดข้ึน ในระหวางการเก็บรักษา 

 กรมธรรมประกันภัยกระจกจะใหความคุมครองเฉพาะความเสียหายตอกระจก โดยมี   

ขอยกเวนการรับผิดชอบซึ่งจะระบุไวในกรมธรรม 

๗๓



 ๙. ประกันภัยเครื่องอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

 คุมครอง ทรัพยสินที่เอาประกันภัย ดังตอไปนี้ 

  -  เคร่ืองคอมพิวเตอร 

  -  เคร่ืองเอกซเรย เครื่องฉายรังสี 

  -  เคร่ืองโทรคมนาคม เชน เรดา 

  -  เคร่ืองถายทอดสัญญาณ 

 
๑๐. ประกันภัยปายโฆษณา 
คุมครอง 
-  ความสูญเสียหรือเสียหายตอปายโฆษณา 

-  ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูสัญจรไปมา 

-  ความเสียหายตอทรัพยสินของผูสัญจรไปมา 

 ๑๑. ประกันภัยปศุสัตว 
 มีประโยชนตอเกษตรกร 

 คุมครอง  ความเสียหายที่เกิดจากการตายของสัตวที่เอาประกันภัย โดยสาเหตุจาก 

  -  การเจ็บปวย 

  -  อุบัติเหตุ                                    

  -  ไดรับเชื้อโรค 

 ตัวอยาง การประกันภัยโคนม ใหความ

คุมครอง 

 ๑. การตายดวยโรค หรือ จากอุบัติเหตุ                                         

 ๒. ถูกจี้ หรือ ปลน โดยบุกรุกมายังคอก ที่มีประกัน 

 ๓. การสูญเสียสมรรถภาพ โดยสิ้นเชิง และถาวร 

  จากการติดโรค หรือ อุบัติเหตุ 

๗๔



 ๑๒. ประกันภัยพืชผล                                                                      

 คุมครอง ความเสียหายที่เกิดกับพืชผลของเกษตรกรอันเนื่องจากภัยธรรมชาติ  

  

 

 

 

 

 

  

 ๑๓. ประกันภัยผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง 
 คุมครอง อุบัติเหตุ  

 -  ขณะโดยสาร 

 -  ขณะกาวขึ้น-ลงจากเรือ 

 ตัวอยาง ขณะยืนรอเรือรับจางที่ทาเรือ

เกิดตกน้ำไดรับบาดเจ็บ จะไมไดรับการชดใช 

เพราะยังไมไดลงเรือ 

 ๑๔. ประกันภัยทดแทนแรงงาน 
 คุมครองแรงงาน - นายจางตองจายเงินทดแทนใหลูกจาง ซ่ึงประสบอันตรายได  

    รับความเจ็บปวยจากการทำงาน 

 ๑๕. ประกันภัยความซื่อสัตย 
 คุมครอง  นายจางตอความสูญเสียทรัพยอันเนื่องมาจากการทุจริตของลูกจาง 

๗๕



 ๑๖. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของผูประกอบวิชาชีพ   

  (แพทย, ผูสอบบัญชี, วิศวกร) 

 คุมครอง - ความสูญเสยีทางการเงนิใดๆ ท่ีเกดิจากขอผดิพลาดในการทำงาน  

    ตามวิชาชีพ 

   - ความบาดเจ็บหรือเจ็บปวยตอรางกาย และเสียหายตอทรัพยสิน  

    ซึง่ เกดิจากการดำเนนิงานในวชิาชพีท่ีมสีาเหตมุาจากขอผิดพลาด    

    ของ ผูเอาประกันภัย ซ่ึงไดดำเนินการภายใตขอบเขตของ  

    การประกอบวิชาชีพของตน 

 ๑๗. ประกันภัยความรับผิดเนื่องจากผลิตภัณฑ 
 คุมครองผลิตภัณฑ  ซึ่งหมายถึง สินคาหรือเครื่องใชที่ผลิต หรือจำหนาย หรือขาย  

โดยผูเอาประกันภัย หรือผูอื่น แตดำเนินการภายใตชื่อผูเอาประกันภัย และหมายรวมถึงภาชนะ      

ที่ผลิตภัณฑนั้นบรรจุอยู 

 ๑๘. ประกันภัยเครื่องจักร 
 คุมครอง อุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

  -  ขาดความชำนาญ ความสะเพราของผูควบคุม 

  -  การหลอใชวัสดุที่มีคุณภาพไมสมบูรณ 

  -  เคร่ืองจกัรออกแบบผิดพลาด และเกดิข้ึนหลงัจากการหมดระยะเวลาประกันภยั  

     ซึ่งไมอาจเรียกรองไดจากผูผลิต 

 ๑๙. ประกันภัยคุมครองสิทธิการเชา 
 คุมครอง การสูญเสียสิทธิการเชา เนื่องจากเกิดอัคคีภัย ฟาผา หรือ วินาศภัยท่ีระบุ     

ในกรมธรรม เปนเหตใุหสญัญาเชาส้ินสดุ เพราะไมสามารถใชประโยชนสถานทีเ่ชาตามสัญญาได 

๗๖



 ๒๐. ประกันภัยหมอน้ำ 
 คุมครอง   -  หมอน้ำอัดความดัน 

   -  ทรัพยสินอื่นๆ ของผูเอาประกันภัยที่อยูบริเวณขางเคียง 

   -  ความบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และทรัพยสินของบุคคลภายนอก  

    ยกเวนความเสียหายตอหมอน้ำ เน่ืองจากไฟไหม 

 ๒๑. ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 
 คุมครอง -  งานกอสรางและวิศวกรรมโยธา 

   -  งานติดตั้งเครื่องจักร 

   -  ความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

 ๒๒. ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผูรับเหมา 
 คุมครอง -  เครือ่งมอืและเคร่ืองจกัรของผูรบัเหมาทีส่ามารถเอาประกันภยัได 

   -  ปนจั่น 

   -  เคร่ืองขุดเครื่องเจาะ 

   -  เครื่องผสมปูน 

 ๒๓. ประกันภัยงานติดตั้งเคร่ืองจักร 
 คุมครอง -  ความเสียหายตอเครื่องจักรที่ทำการติดตั้ง 

   -  ความรับผิดตอบุคคลภายนอก 

๗๗



 

  เชน 

 ๑.๑ ไมตองนำเงินที่สะสมไว หรือไปกูเงินเพ่ือไปซ้ือทรัพยใหม หรือ เสียเงินคา

ซอมแซม หรือสรางใหม หรือมิตองจายเงินชดเชยความบาดเจ็บทางรางกาย หรือเสียชีวิตของ

ผูประสบภัยจากรถที่เอาประกันภัย 

 ๑.๒ ธุรกิจไมตองหยุดชะงัก ขาดรายไดเพราะคาสินไหมที่ไดรับนำมาชดเชย นำมาเปน 

คาจาง คาแรงซึ่งตองมีภาระจายชวยบรรเทาความเดือดรอนไปไดชั่วระยะหนึ่ง 

 ในกรณีผูเปนเจาของกิจการ กูเงินกับธนาคาร หรือกูซื้อบานอยูอาศัย หรือกูซื้อรถยนต 

โดยเอาทรัพยสิน บาน หรือรถยนต ค้ำประกันหนี้ เม่ือเกิดเสียหายกับทรัพย เชน ไฟไหม 

เปนตน  ธนาคารก็ไมตองเดือดรอน เพราะไดรับสินไหมจากบริษัทประกันภัยชดเชย เปนตน 

ดังนั้น จะเห็นไดวา เม่ือมีการกูเงิน ซื้อรถยนต  ซื้อบาน ตองทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง 

 สวนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยจะกลายเปนการรวมเงินทุนใหกับบริษัทประกันภัย ซึ่ง

บริษัทประกันภัยจะนำเงินนี้ไปลงทุน เปนการกระจายเงินทุน มีประโยชนในทางเศรษฐกิจและ

เปนประโยชน  ตอประเทศชาติตอไป 

   

๗๘



 

 

 

 เปนที่ยอมรับสำหรับทุกๆ คนแลววา ความไมแนนอนในชีวิตยอมเกิดข้ึนไดอยูตลอด

เวลาไมวาบุคคลนั้นจะมีอายุเทาใด มีอาชีพใด และมีฐานะมั่นคงเพียงใด หากตองเสียชีวิตลง 

ยอมมีผลกระทบตอผูที่อยูใกลชิดไมมากก็นอย ดังนั้น การทำประกันชีวิตจึงเทากับเปนการ

สรางหลักประกันใหกับผูเอาประกันชีวิต ซึ่งหมายถึงตัวผูเอาประกันชีวิตและหรือผูอื่นท่ีผูเอา

ประกันชีวิตตองการ ใหไดรับประโยชนจากการประกันชีวิตนั้น 

  การประกันชีวิต จึงหมายถึง การท่ีบุคคลหนึ่ง เรียกวา “ผูเอาประกันภัย” ได

จายเงินจำนวนหนึ่งเรียกวา “เบี้ยประกันภัย” แกบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนท่ีกำหนดไวใน

สัญญาหรือที่เรียกวา “กรมธรรมประกันชีวิต” โดยอาจจายเงินเปนคร้ังเดียวหรือจายเปนงวด

ก็ได ทั้งนี้เพื่อซื้อความคุมครองตามท่ีระบุเปนเงื่อนไขไวในกรมธรรม เชน ถาผูเอาประกันภัย

เสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรม บริษัทประกันภัยจะจายเงินจำนวนหนึ่ง เรียกวา 

“จำนวนเงินเอาประกันภัย” ใหแกผูรับประโยชน หรือหากผูเอาประกันภัยมีอายุยืนยาวจนครบ

กำหนดตามที่ระบุไว  บริษัทประกันชีวิตจะจายเงินเอาประกันภัยใหแกผูเอาประกันภัย (แบบ

สะสมทรัพย) ทั้งนี้เงื่อนไขความคุมครองจะมีหลายรูปแบบข้ึนอยูกับการเลือกซื้อ ตามความ

เหมาะสมของผูเอาประกันภัยเปนหลัก เชน แบบสะสมทรัพย แบบตลอดชีพ แบบชั่วระยะ

เวลาและแบบเงินไดประจำ โดยผูที่ทำประกันจะตองมีหลักในการพิจารณาเลือกซื้อ ๒ 

ประการ คือ 

๗๙



 ๑. แบบประกนัชวีตินัน้ๆ ใหความคุมครองและผลประโยชนเหมาะสมกับความตองการ 

 ๒. เบ้ียประกันภัยที่จะตองจาย ตองเหมาะสมกับรายได ไมสูงเกินความสามารถในการ

ชำระเงินคาเบี้ยประกัน เพราะจะตองจายเงินคาเบี้ยประกันภัยอยางตอเนื่องตลอดไป มิเชนนั้น

จะมีผลใหกรมธรรมขาดผลบังคับ  ตองสิ้นสุดความคุมครองและสูญเสียผลประโยชนอันพึงจะ

ไดรับ 

 ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา การประกันชีวิตเปนการซื้อความคุมครองรูปแบบหนึ่ง ที่ตอง

จายเบี้ยประกันภัยอยางสม่ำเสมอใหกับบริษัทประกันชีวิต โดยถือเปนการถายโอนภาระทาง  

การเงิน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดฝนไปยังบริษัทประกันชีวิต และเม่ือ

สิ้นสุดสัญญา ผูเอาประกันภัยจะไดรับเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในกรมธรรมดวยในกรณี

ทำประกันแบบสะสมทรัพย 

 รูปแบบการประกันชีวิต ตามหลักสากลทั่วไปสามารถแบงได ดังนี้ คือ 

 ๓ ประเภท คือ  สามัญ  อุตสาหกรรม  กลุม 

 ๔ แบบ   คือ  ชั่วระยะเวลา  ตลอดชีพ  สะสมทรัพย  เงินไดประจำ 

 ๒ ชนิด   คือ  มีเงินปนผล  ไมมีเงินปนผล 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 เปนการแบงตามลักษณะของผูขอเอาประกันภัยเปน ๓ ประเภท คือ 

 ๑) การประกันชีวิตประเภทสามัญ เหมาะกับผูขอเอาประกันภัยท่ีมีฐานะปานกลางถึง

ฐานะร่ำรวย โดยคุมครองทุนประกันชีวิตตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป สูงสุดกี่ลานบาทก็ได ขึ้น

อยูกับฐานะของผูขอเอาประกันภัย การขอทำประกันภัยจะตองทำการแถลงสุขภาพ หรือตรวจ

สุขภาพใหผูรับประกันพิจารณากอน และผูเอาประกันภัยจะตองชำระเบี้ยประกันภัยเปนรายป 

แตสามารถผอนผันชำระเบี้ยประกันภัยเปนงวดราย ๖ เดือน, ๓ เดือน หรือรายเดือนก็ได 

๘๐



 ๒) การประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม  เหมาะกับผูขอเอาประกันภัยที่มีฐานะคอน

ขางยากจน โดยจะคุมครองทุนประกันชีวิตไมเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท การขอทำประกันชีวิตจะใช

วิธีการแถลงสุขภาพเพียงอยางเดียว ถาสุขภาพไมดี ผูรับประกันภัย หรือบริษัทก็จะปฏิเสธไม

รับประกันภัย สวนการชำระเบี้ยประกันภัย จะชำระเปนรายเดือน 

 ๓) การประกันชีวิตประเภทกลุม  เหมาะสำหรับสรางสวัสดิการใหกับพนักงานที่

ทำงานองคกรเดียวกัน โดย ๑ กรมธรรมจะคุมครองตั้งแต ๕ คนขึ้นไป เมื่อเกิดภัยเชนการเสีย

ชีวิตกับพนักงานหรือลูกจาง นายจางซ่ึงเปนผูถือกรมธรรมจะเปนผูเรียกรองสิทธิ์จากผูรับ

ประกันแทนพนักงาน หรือลูกจางท่ีประสบภัย 

   

 เปนการแบงตามคุณลักษณะของความคุมครอง หรือผลประโยชน มี ๔ แบบคือ  

 ๑) การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาหรือแบบเฉพาะกาล เปนแบบที่ใหความคุมครอง

การเสียชีวิตในระหวางสัญญามีผลบังคับเทานั้น กรณีที่ผูเอาประกันภัยอยูครบสัญญา จะไมได

รับเงินใดๆทั้งสิ้น เปนแบบที่เบ้ียประกันชีวิตต่ำท่ีสุดเมื่อเทียบกับแบบอื่นๆ ในจำนวนทุน

ประกันที่เทาๆกัน 

 การประกันแบบนี้จะมีระยะเวลาของสัญญาท่ีแนนอน เชน ๑ ป, ๕ ป, ๑๐ ป เปนตน 

เหมาะสำหรับผูเอาประกันภัยที่ตองการความคุมครองระยะส้ัน หรือคุมครองภาระหน้ีสิน  

ไมให ตกเปนภาระของครอบครัวในกรณีผูเอาประกันเสียชีวิต 

 ตัวอยาง 
       ทุนประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  เบี้ยประกัน ๕,๐๐๐ บาท : ป    ๑๐ ป 

๘๑



 จากตัวอยางขางตน ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตในระหวาง ๑๐ ปที่สัญญามีผลบังคับ 

ผูรับประโยชนจะไดรับเงินทุนประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตถาผูเอาประกันภัยมีชีวิตอยูจนครบ

สัญญา ๑๐ ป ผูเอาประกันภัยจะไมไดรับเงินใดๆ ท้ังสิ้น เพราะเบี้ยประกันที่จายประมาณ 

๕,๐๐๐ บาท ตอป จะถูกนำไปเฉลี่ยภัยทั้งหมด ไมมีสวนสะสม หรือเก็บออมใดๆ ท้ังสิ้น 

 ๒) การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เปนแบบท่ีเหมาะกับผูที่ตองการความคุมครอง

ระยะยาวหรือคุมครองตลอดชีพ จึงเนนความคุมครองมากกวาการเก็บออม แตถาผูเอาประกัน

ภัยมีชีวิตอยูครบระยะเวลาที่กำหนด เชน อายุ ๙๙ ป (ซึ่งมีโอกาสนอยมาก) ผูเอาประกันภัย  

จะไดรับจำนวนเงินเอาประกัน 

 ตัวอยาง 
       ทุนประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

             อายุ ๙๙ ป 

  เบี้ยประกัน ๒๐,๐๐๐ บาท : ป (ชำระถึงอายุ ๖๐) 

 

 จากตัวอยางขางตน ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตกอนอายุครบ ๙๙ ป ผูรับประโยชน     

จะไดรบัเงนิทนุประกนั ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตถาผูเอาประกนัภัยมชีวีติอยูจนครบรอบปกรมธรรม  

ที่อาย ุ ๙๙ ป ผูเอาประกันภัยก็จะไดรับเงินทุนประกันนั้นเอง การประกันแบบตลอดชีพนี ้  

เหมาะที่จะทำเปนเหมือนพินัยกรรมใหกับผูรับประโยชน และถาผูเอาประกันภัยประสงคจะใช

เงินเอง  ก็สามารถขอเลิกสัญญาเพื่อรับเงินในสวนเก็บออมของตนได 

๘๒



 ๓) การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย เปนแบบท่ีเนนทั้งความคุมครองและการออม
ทรัพย ในจำนวนที่เทาๆกัน ในระยะเวลาที่แนนอน เบี้ยประกันจะสูงที่สุดเมื่อเทียบกับแบบ
อื่นๆ ในจำนวนทุนประกันที่เทากัน เหมาะกับผูที่ตองการเงินกอนจำนวนหนึ่งท่ีแนนอนใน
อนาคต ไมวาจะเกิดภัยกับตนหรือไมก็ตาม เชน ตองการเงินกอนเปนหลักประกันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหกับบุตร เปนตน 

 ตัวอยาง 
       ทุนประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

  เบี้ยประกัน ๕๐,๐๐๐ บาท: ป      ๒๐ ป 

 จากตัวอยางขางตน ถาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาประกัน ๒๐ ป ผูรับ
ประโยชนจะไดรับเงินทุนประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตถาผูเอาประกันมีชีวิตอยูครบสัญญา 
๒๐ ป ผูเอาประกันภัยจะไดรับทุนประกัน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทนั้นเอง การประกันแบบสะสม
ทรัพยนี้เปนที่นิยมมากในกลุมผูเอาประกันที่มีฐานะต่ำถึงฐานะปานกลาง 

 ๔) การประกันชีวิตแบบเงินไดประจำหรือแบบบำนาญ เปนแบบท่ีตางจาก ๓ แบบ
ขางตน เพราะไมคุมครองภัยอายุสั้น แตใหความคุมครองภัยอายุยืน โดยจะใหเงินไดประจำแกผู
เอาประกันภัย เมื่อผูเอาประกันภัยเกษียณอายุ โดยจายใหเปนงวดๆ ตามที่ตกลงกัน จนผูเอา
ประกันเสียชีวิต 

 ตัวอยาง      รับเงินไดประจำเปนงวดๆ 

   เร่ิมสงเบี้ยประกัน                  อายุ ๖๐ ป...................................เสียชีวิต 
  
 จากตัวอยาง ผูเอาประกันภัยอาจชำระเบี้ยประกันในชวงวัยทำงาน เม่ือผูเอาประกันภัย  
มีชีวิตอยูจนครบอายุ ๖๐ ป หรือตามที่ตกลงกัน บริษัทประกันชีวิตก็จะเริ่มจายเงินไดประจำ 
เชน ปละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไปทุกป จนกวาผูเอาประกันภัยจะเสียชีวิต จึงไมตองกังวลวาจะขาด
รายได ในยามชรา 

๘๓



๓. ชนิดของการประกันชีวิต  

 เปนการแบงตามการรับเงินปนผล มี ๒ ชนิด คือ 

 ๑) การประกันชีวิตชนิดไมมีเงินปนผล การประกันชีวิตชนิดนี้ เบี้ยประกันชีวิตจะต่ำ

กวาชนิดมีเงินปนผล แตผูเอาประกันภัยจะไมไดรับผลประโยชนเพิ่มเติมจากผลกำไรในการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ จะไดเฉพาะจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่สัญญระบุไวเทานั้น 

 ๒) การประกันชีวิตชนิดมีเงินปนผล การประกันชีวิตชนิดนี้ เบ้ียประกันชีวิตจะสูง

กวาชนิดไมมีเงินปนผล เปรียบเหมือนผูเอาประกันภัยนำเงินสวนหนึ่งไปลงทุนกับบริษัท

ประกันชีวิต เม่ือบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน ก็จะเฉล่ียผลกำไรนั้นคืนใหกับผูเอาประกัน

ภัยในรูปแบบของเงินปนผล ซึ่งเงินปนผลดังกลาวจะไดมากหรือนอย ขึ้นอยูกับผลกำไรใน

แตละปของบริษัทฯ ผูเอาประกันภัยอาจขอรับเงินปนผลเปนเงินสด หรือฝากสะสมไวกับ

บริษัท หรือนำเงินปนผล  ไปซื้อทุนประกันชีวิตเพ่ิมเติมใหคุมครองสูงขึ้นก็ได 

 การประกันชีวิตทั้ง ๔ แบบท่ีกลาวมา ยังมีผลประโยชนความคุมครองบางอยางท่ีจะได

รับเพิ่มเติม ซึ่งหากผูเอาประกันภัยตองการความคุมครอง จะตองซ้ือสัญญาเพ่ิมเติมควบไปกับ

การทำกรมธรรมประกันชีวิตแบบตางๆ ตามท่ีบริษัทฯ ระบุใหซื้อควบได เมื่อผูเอาประกันภัย

ซื้อสัญญาเพ่ิมเติม บริษัทฯจะทำเอกสารที่เปนขอสัญญาคุมครองนั้นๆ แนบทายกรมธรรม 

๘๔



 สัญญาเพิ่มเติม ใหความคุมครองในรูปแบบตางๆ มีอยูมากมาย เชน 

 สัญญาเพิ่มเติมคารักษาพยาบาล 
 เปนสัญญาที่ใหความคุมครอง กรณี

รบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาล หรอืสถานพยาบาล      

ผูเอาประกันภัยจะไดรับความคุมครองจาก

การรักษาพยาบาล หรือการทำศัลยกรรมอัน

เปนผลจาก  การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บ 

  

 

 

 เบี้ยประกันภัย  -  จายตามลกัษณะคาหองพยาบาล เชน วนัละ ๘๐๐ บาท หรอื ๑,๐๐๐ บาท  

                 ซึ่งจะคุมครองตามที่เลือกซื้อ 

 ขอกำหนดที่จะซื้อความคุมครอง  -  อยูทีท่นุประกนัวาจะซ้ือไดในระดบัใด ผลประโยชน 

           ที่จะไดรับ ไดแก 

  ๑. คาหอง คาอาหารประจำวัน 

  ๒. คารักษาพยาบาลอื่นๆ 

  ๓. คาศัลยกรรม (สำหรับผูปวยใน) 

  ๔. คาศัลยกรรม คาผาตัดเล็กในขณะเปนผูปวยนอก 

  ๕. คาหองผาตัด 

  ๖. คาวางยาสลบ 

  ๗. คารักษาพยาบาลฉุกเฉิน ในขณะเปนผูปวยนอก เนื่องจากอุบัติเหตุ 

  ๘. คาวินิจฉัยโรคดวยการฉายแสง หองทดลอง 

  ๙. คาปรึกษาแพทย 

๘๕



 สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ 
 อุบัติเหตุ คือเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยมิไดเจตนา โดยทันทีทันใด โดยบังเอิญ ทำใหเกิด   

บาดเจ็บทางรางกาย จะเปนสัญญาที่คุมครองทั้งการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ เปนสัญญาระยะ

สั้นๆ อายุสัญญา ๑ ป ผูเอาประกันภัยตอสัญญาไดทุกป ชำระเบ้ียประกันภัยเปนรายป 

 สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนมรณกรรม หรือการรักษาโรคท่ีรายแรงในโรงพยาบาล 
 เปนสัญญาท่ีเพิ่มเติมการรักษาโรคมะเร็ง และโรครายแรงอีก ๕ โรค เชน โปลิโอ ถุงลม

ปอดโปงพอง  โรคกลามเนื้อเสื่อม  การแข็งตัวของเนื้อเยื่อทั่วไป  โรคตับแข็ง 

 - สัญญาเพ่ิมเติมผลประโยชนเนื่องจาก

โรคมะเร็งในสตรี 

 - สัญญาเพ่ิมเติมโรครายแรง 

 - สัญญาเ พ่ิมเติมผลประโยชนยกเวน  

เบี้ยประกัน 

 - สัญญาเพิ่มเติม ผลประโยชนทุพพลภาพ

โดยสิ้นเชิงถาวร 

 - สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชนผูชำระ  

เบีย้ประกนั 

 สั ญ ญ า เ พ่ิ ม เ ติ ม ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ยั ง มี อี ก

มากมายใหเลือก ในกรณีทำประกันชีวิตกับบริษัท

ประกันชีวิตใด จะไดรับคำแนะนำชี้แนะจาก

ตัวแทนของบริษัทนั้นเปนอยางดี 

๘๖



 

 ๑.๑ เพ่ือเปนคาใชจายในยามจำเปน เชน เปนคารักษาพยาบาลยามเจ็บปวย และเปน

เบี้ยเล้ียงชีพขณะทุพพลภาพ ไมสามารถหารายไดมาจุนเจือตนเองและครอบครัวได การทำ

ประกันชีวิตจะชวยบรรเทาความเดือดรอนไดบาง แมจะไมเพียงพอสำหรับใชจายไดตลอดชีวิต 

แตก็ยังนับวาเงินที่ไดรับจากการประกันชีวิตไดชวยแกปญหาไดในระยะหนึ่ง โดยไมเปนการ

สรางภาระแกผูอื่นมากนัก จึงเทากับเปนการลดความเดือดรอนแกตนเองและครอบครัว 

 ๑.๒ เพื่อเปนคาใชจายยามชรา เปนการเตรียมพรอมที่จะมีรายไดเลี้ยงตนเองได โดยไม

เปนภาระแกลูกหลาน 

 ๑.๓ เพื่อเปนคาใชจายในครอบครัว เปนหลักประกันที่มั่นคงหากหัวหนาครอบครัว

เสียชีวิตบุคคลในครอบครัวจะไดเงินจากการประกันชีวิตมาใชแกปญหาดานการเงินใน

ครอบครัว หรือเทากับเปนมรดกใหครอบครัวไดใชประโยชนตอไป เชน เอาไปลงทุนเปด

กิจการเพื่อหารายได เปนตน 

 ๑.๔ เพ่ือเปนคาใชจายในการศึกษาของบุตร หากบิดามารดาตองเสียชีวิตไปกอน หรือ

ขาดรายไดอันมาจากทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเจ็บปวยเรื้อรัง 

 ๑.๕ เพื่อใชหนี้ ใหแก เจาหนี้ ซึ่งอาจเปนหนี้ของผูเอาประกันเอง หรือของครอบครัว  

กอนหนาที่ผูเอาประกันเสียชีวิต 

 ๑.๖ เพ่ือชวยใหคนในชาติรูจักประหยัด ทำใหเกิดการออมทรัพยอยางมีวินัยอยางตอ

เนื่อง ซึ่งผู เอาประกันภัยจะตองจายเงินชำระเบ้ียประกันชีวิต เปนรายงวดตามที่ระบุไว  

ในกรมธรรม เพือ่ใหไดรบัความคุมครอง และผลประโยชนจากเง่ือนไขตามกรมธรรมนัน้ครบถวน 

 ๑.๗ หากผูเอาประกันภัยประสบปญหาคับขันดานการเงิน มีความจำเปนตองใชเงิน

เปนการดวน ผูเอาประกันภัยสามารถกูเงินจากบริษัทประกันชีวิตไดทันที โดยไมตองมีหลัก

ทรัพยค้ำประกัน ทำใหเกิดสภาพคลองแกตนเองและครอบครัวได 

๘๗



 ๑.๘ เพื่อเปนการเพิ่มรายไดแกประชาชนและสงเสริมการออมของภาคครัวเรือน  

ตลอดจนชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของ

กระทรวงการคลัง เมือ่วนัที ่ 4 มนีาคม 2551 ใหปรบัเพิม่วงเงินการหักคาลดหยอนเบีย้ประกนัภยั

สำหรับการประกันชีวิต จากเดิมที่กำหนดไวที่ 50,000 บาท เพิ่มขึ้นเปน 100,000 บาท   

 เพราะการทำประกันชีวิต เปนการแบงเบาภาระรับผิดชอบของ

กรมประชาสงเคราะหไปไดมาก หากคนสวนใหญรูจกัทำประกนัชวีติ กจ็ะรูจกัเกบ็ออมไดมากขึน้ 

หากพิการก็จะไมเปนภาระตอสังคม เพราะจะมีเงินจากบริษัทประกันชีวิตมอบให หรือในยาม

ชราก็มีเงินไดประจำไวใช หรือแมในยามเจ็บปวยก็มีผูจายเงินรักษาให ดังนั้นหากคน  

สวนใหญเห็นประโยชนที่จะไดรับจากการทำประกันชีวิต เราคงไมเห็นคนพิการนั่งขอทาน  

โรงพยาบาลไมมีคนไขอนาถา คนชราคงไมจำเปนตองไปอยูบานพักคนชรา ฯลฯ 

 คนเหลานี้จะมีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคงข้ึน และรัฐก็ไมจำเปนตองเสียงบประมาณ

แผนดินมากเกินไปในภาระดังกลาวนี้ 

 เพราะการทำประกันชีวิต จะเปนการคุมครองความเสียหายท่ีจะ

เกิดแกธุรกิจของผูเอาประกันภัยไมวาจะเปนกรณีที่ ๑). ผูเอาประกันภัยกูยืมเงินมาลงทุนทำ

ธุรกิจ หรือขยายกิจการ หากเสียชีวิตลง บริษัทประกันชีวิตจะชวยแกปญหาเรื่องหนี้สินให ดวย

การเปน ผูใชหนี้ใหจากจำนวนเงินเอาประกันชีวิตหรือกรณีที่ ๒). เปนการลดความเสี่ยงใหกับ

ธุรกิจ ซึ่งผูบริหารธุรกิจนั้นเกิดทุพพลภาพ เจ็บปวยเรื้อรังหรือเสียชีวิตลง ทำใหธุรกิจหยุด

ชะงัก ซึ่งจะมีผลตอเน่ืองเกิดขึ้นหลายประการตามมา เชน ทำใหธุรกิจหยุดชะงักชั่วคราว หรือ

ถาวรก็ตาม จะมีผลใหรายไดหยุดชะงักตามไปดวย และยังมีผลตอการหยุดการจางงาน ทำให

เกิดภาวะการวางงานตามมา ดังนั้น การทำประกันชีวิต ผูบริหารสวนใหญจะทำทุนประกันชีวิต

ไวสูง จะไดรับการชดเชยหรือใหความชวยเหลือดานการเงิน เพ่ือแกปญหาธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใน

ชวงระยะเวลานั้นๆ เพ่ือใหธุรกิจสามารถดำเนินตอไปได นอกจากนี้ บริษัทยังอาจจะทำประกัน

คารักษาพยาบาล หรือประกันอุบัติเหตุใหแกพนักงานดวยก็ได เพราะเม่ือพนักงานปวย หรือได

รับอุบัติเหตุ บริษัทประกันชีวิต จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายให นับวาเปนประโยชน  

ทั้งตอพนักงานเองและตอธุรกิจ 

๘๘



 เพราะเงินออมหรือเงินท่ีผูเอาประกันจายเบ้ียประกัน  

จะไปเปนทุนทรัพยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศได โดยบริษัทประกันชีวิตจะนำเบี้ยประกัน

ชีวิตไปลงทุนในกิจการตางๆ เชน ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หุนรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพยเอกชน  

ใหกูยืม นำเงินฝากในสถาบันการเงิน ซื้ออสังหาริมทรัพย ฯลฯ นับวาเปนการกระจายเงินทุน 

สนับสนุนการลงทุน ทำใหการจางงานเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น และอีกสวนหนึ่งของรายได จาก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิต ยังนำไปบริจาคการกุศลไดอีกดวย 

ตัวอยางการกระจายเงินทุนเพื่อทำใหเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น 

๘๙



 

 อยางไรก็ตาม การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต มีความเหมือนในกรณีที่บริษัท

ประกัน จะชดใชความสูญเสียที่เกิดจากภัยใหแก “ผูเอาประกันภัย” หรือผูรับประโยชน โดยผูเอา

ประกันภัยจะตองชำระ “เบี้ยประกันภัย”  

 สำหรับความแตกตางระหวางการประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต มีดังนี้ 

 การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต 

๑. ภัยหรือความเสียหาย 
   ที่เกิดขึ้น 

อาจเกิดหรือไมเกิดขึ้นก็ไดและอาจเกิด
เพียงบางสวนก็ได เพียงแตไมอาจทราบ
เวลาที่จะเกิดขึ้นได 

เปนความเสียหายท่ีตองเกิด
ขึ้นอยางแนนอน เพราะทุก
คนตองเสียชีวิต เพียงแตไม
อาจทราบเวลาที่จะเกิดขึ้นได 

๒. ขอบขายสัญญา       
    ประกันภัย 

ประกันความสูญเสีย หรือความเสียหาย
ของทรัพยสิน เชน รถยนต บาน ที่อยู-
อาศัย สำนักงาน หรือโรงงาน ฯ 

ประกันการสูญเสียชีวิต รวม
ไปถึงการสูญเสียอวัยวะและ
การสูญเสียรายไดยามชรา 

๓. เง่ือนไขในการจาย           
   เงินเอาประกันภัย 

บริษัทจายคาสินไหมทดแทน เม่ือเกิดภัย
ตามความเสียหายจริงที่เกิดขึ้น แตไมเกิน
ทุนประกันที่ทำไวซึ่งผูเอาประกันภัยไม
อาจไดกำไรจากการทำประกันวินาศภัยได
แตจะไดรับการชดใช โดยวิธีเหลานี้ 
      ๑. เปนตัวเงิน 
      ๒. ซอมแซม 
      ๓. หาของแทน (เปล่ียนให) 
      ๔. ทำใหกลับสูสภาพเดิม ซ่ึงผูเอา
ประกันไมอาจไดกำไรจากการทำประกัน
ภัยได ดังไดกลาวมาแลว 

บริษัทจายเงินจำนวนหนึ่ง 
(ทุนประกันชีวิต) ใหแก 
ผูเอาประกันจากการทรงชีพ 
หรือมรณะของบุคคลหนึ่ง 

๙๐



การประกันวินาศภัย การประกันชีวิต 

๔. โอกาสในการเรียก     
     รองคาเสียหาย 

บริษัทประกันวินาศภัยอาจเรียกคาเสีย
หายจากบุคคลอื่นที่ เปนผูกอความเสีย
หายได หลังจากจายคาสินไหมทดแทน
แลว 

บริษัทประกันชีวิต ตองจาย
เงินใหผูเอาประกันภัย หรือ
ทายาท โดยไมอาจเรียกคา
ช ด ใ ช ค ว า ม เ สี ย ห า ย จ า ก
บุคคลอื่นได 

๕. ระยะเวลาท่ีเอา  
     ประกันภัย 

มีระยะเวลาจำกัดส้ันๆ เพียงคราวละ ๑ ป
หากประสงคจะเอาประกันตอไป ก็จะ
ตองตอสัญญาเปนปไป 

ระยะเวลาที่ เอาประกันภัย 
เ ป น ไ ป ต า ม ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ น
กรมธรรม อาจเปน ๑๐ ป 
๒๐ ป หรือตลอดชีพก็ได 

๖. การชำระเบ้ีย  
    ประกันภัย 

เบี้ยประกันวินาศภัยอาจเปล่ียนแปลงได  
สัญญาจะเปนปตอป เบี้ยประกันจึงตอง
เปล่ียนแปลงตามขอสัญญากรมธรรม 
หรือตามความเส่ียงที่เปล่ียนไป และเบ้ีย
ประกันภัยอาจลดลงไดในกรณีที่ไมเกิด
ความเสียหาย 

เบี้ยประกันชีวิตที่ตองชำระ  
ในแตละป จะเทากันตลอด
ระยะเวลาของสัญญา  

๗. เง่ือนไขของการ  
     กำหนดเบ้ีย 
     ประกันภัย 

เบี้ยประกันวินาศภัย ขึ้นอยูกับสภาพของ
ทรัพยสินที่เอาประกันและภัยที่รับเสี่ยง 

เ บี้ ย ป ร ะ กั น ชี วิ ต ที่ ผู เ อ า
ประกันภัยตองจาย พิจารณา
จากเพศ อายุ อาชีพ ระดับ
รายได สุขภาพ ทุนประกัน
ของผูเอาประกันภัย 

๘. สิทธิในการนำมาหัก    
     ลดหยอนภาษีเงินได 
     บุคคลธรรมดา 

เบี้ยประกันวินาศภัยไมสามารถนำมาหัก
คาลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได 

เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำ
มาหักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาไดคนละไม
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ตอป 

๙๑



 การทำประกันภัย ไมวาจะเปนการประกันวินาศภัย หรือการประกันชีวิต จึงเทากับเปน 

การเตรียมการที่ดีที่จะทำใหมีหลักประกันความมั่นคง หากตองเผชิญกับเหตุการณที่ไมพึง

ประสงคที่จะเกิดขึ้นโดยไมรูลวงหนาและแกไขไมทัน ดวยเหตุนี้ การทำประกันภัยจึงเปนการ

ปองกันลวงหนาโดยไมตั้งอยูในความประมาทเกี่ยวกับการเตรียมพรอมในการดำรงตน ไมตั้ง

อยูในความประมาทนี้  ตรงกับคำสอนในพระพุทธศาสนาอยูหลายตอนดวยกัน เชน พุทธ

ภาษิตที่วา “ปมาโท มจฺจุโน ปทํ” ซึ่งมีความหมายวา ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย 

และปจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจา ไดทรงแสดงแกสาวกท้ังหลายกอนเสด็จสูปรินิพพานวา 

“สังขารทั้งหลายเปนสิ่งไมเที่ยง ขอทานท้ังหลายจงบำเพ็ญประโยชนตน ประโยชนทานใหถึง
พรอมดวยความไมประมาทเถิด”  
 

๙๒



  

 เม่ือเราไดศึกษาและไดทราบแลววา การประกันชีวิตเปนการออมเงินท่ีใหความ

คุมครองชีวิตควบคูไปดวย เปนการออมที่เราสามารถรูจำนวนเงินที่ตองการในอนาคต เปน

หลักประกันทางการเงินที่มั่นคงทั้งของตนเองและครอบครัว อีกทั้งมีสวนชวยใหผูเอาประกัน

ภัย มีวินัยในการออม อัตราผลตอบแทนที่ไดรับมีความมั่นคงไมผันผวน เหมือนดอกเบี้ยที่ได

รับจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย หรือในกรณีประกันวินาศภัยก็เชนกัน เมื่อเราทราบ

ประโยชนที่ไดรับจาก การประกันวินาศภัย และเราตัดสินใจจะทำประกันภัย กอนทำประกันภัย

เราจะตองศึกษาขอมูล ที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในประโยชนที่จะไดรับมากที่สุด ไดแก 

 ๑. ความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัยท่ีเราจะทำประกันดวยวาอยูในระดับใด       

ความนาเชื่อถือนี้ ไดแก ความนาเช่ือถือทางดานการเงิน ฐานะทางการเงิน ความสามารถใน   

การปฎิบัติตามสัญญาผูกพันทางการเงิน ความสามารถในการจายผลตอบแทนตามภาระผูกพัน

ตามที่ระบุไวในกรมธรรม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการที่ผูเอาประกันภัยจะไดรับความ

คุมครอง 

 สำหรับขอมูลการจัดอันดับความนาเชื่อถือของบริษัทประกันภัย หาไดจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงการคลัง 

สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สำนักประกันวินาศภัย หรือสถาบันจัดอันดับ

การเงิน Standard & Poor ซ่ึงเปนสถาบันที่ไดรับการยกยองในฐานะผูจัดอันดับความนาเช่ือถือ

ทางการเงินชั้นนำของโลก 

 ๒. วัตถุประสงคที่ตองการความคุมครอง ทุนประกันและความสามารถในการชำระ    

เบี้ยประกันภัย 

   ๒.๑) เลือกแบบของการประกันที่ใหความคุมครอง และผลประโยชน

เหมาะสมกับความตองการของเรา 

๙๓



 ๒.๒) เลือกทุนประกันและความสามารถในการชำระเบี้ยประกันได  

  ทุกงวดตามระยะเวลาที่กำหนดไวในกรมธรรมเพราะจะตองเสีย  

  คาเบี้ยประกันภัยอยางตอเนื่อง ถาหากขาดการสงเบี้ยประกันภัย   

  อาจมีผลใหกรมธรรมนั้นขาดผลบังคับได ตลอดจนความคุมครอง  

  ตามกรมธรรมตองส้ินสุดลงทำใหตองสูญเสียผลประโยชนที่พึง  

  จะไดรับไปดวย 

 ๓. การเลือกบุคคลที่จะทำหนาที่เปนตัวแทนของบริษัท โดยจะตองพิจารณาจาก  

คุณสมบัติสำคัญๆดังนี้ 

 ๓.๑) เปนตัวแทนที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยจาก  

  สำนักงาน คปภ. กระทรวงการคลัง โดยสอบผานความรูเกี่ยวกับ  

  การประกันภัยตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนกำหนด 

 ๓.๒) มีความสามารถในการวางแผน แนะนำทางการเงินใหกับเราไดดี  

  ที่สุด เชน เปนผูพิจารณาและแนะนำใหเราตัดสินใจวาจะทำ  

  ประกันแบบใด ท่ีทำใหเราไดรับประโยชนมากที่สุดในวงเงินท่ี  

  เราสามารถชำระเบี้ยประกันไดโดยตลอด 

 ๓.๓) เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ใหบริการดี จึงควรเลือก  

  ตัวแทนท่ีอาจเปนผูที่คุนเคย สนิทสนมกับตัวเรามากอน หรือเปน  

  บุคคลที่นาเช่ือถือ แนะนำมา เปนตน   
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 แมวาในปจจุบันจะมีผูใหความสนใจเก่ียวกับการประกันภัยมากขึ้น แตก็ยังปรากฎวา    

ผูที่ยังไมเขาใจในหลักการประกันภัย มักเขาใจวาการประกันภัยนั้นก็คือการพนันขันตอ หรือ    

การเส่ียงโชคระหวางผูรับประกันภัยกับผูเอาประกันภัยในภัยท่ีเอาประกันไว นั่นก็คือหากเกิด

ภัยขึ้นระหวางที่สัญญายังมีผลบังคับอยู ผูเอาประกันภัยก็ถือไดวาเปนผูได เพราะมีบริษัทรับ

ประกันภัย จายคาเสียหายแทนให สวนผูรับประกันก็จะอยูในฐานะเปนผูเสีย แตในทางกลับ

กัน ถาไมมีภัยเกิดขึ้นผูเอาประกันภัยก็จะเปนผูเสีย ซึ่งก็คือบริษัทประกันภัยจะเปนผูที่ได 

เพราะบริษัทประกันภัย ไดรับเบี้ยประกันภัยจากผูเอาประกันภัย โดยไมตองจายคาสินไหม

ทดแทน เนื่องจากไมมีความเสียหายใดๆเกิดข้ึนนั่นเอง แตแทที่จริงการประกันภัยกับการพนัน 

มีความเหมือนกันเพียงประการเดียว คือ ความเสี่ยง นอกจากนั้นจะมีความแตกตางกันอยูหลาย

ประการ โดยพิจารณาไดจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการประกันภัยและ  

การพนัน ดังนี้ 

 

ความแตกตางระหวางการประกันภัยกับการพนัน 

การประกันภัย การพนัน 

ในการทำสัญญาประกันภัย ผูทำประกันภัยตองมี
สวนไดสวนเสียในเหตุที่ทำประกันภัยนั้น 

กอนเลนพนัน จะยังไมทราบวา จะ
ไดหรือเสีย ตอเมื่อไดพนันขึ้นแลว
จึงจะเกิดสวนไดสวนเสีย 
ตามจำนวนเงินที่ไดพนันไว 

๑. ๑. 
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การประกันภัย การพนัน 

ผูทำประกันไมสามารถคาดการณ หรือทำนาย  
เกี่ยวกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลวงหนาได ไมวา
จะมากหรือนอยเพียงใดก็ตาม และระหวางการทำ
ประกันภัย ความเสี่ยงภัยก็ยังคงมีอยู โดยที่ภัยหรือ
ความเสียหายอาจจะเกิด หรือไมเกิดก็ได และหาก
เกิดภัยก็จะไดรับการชดใชจากบริษัทที่รับประกันภัย 

อาจคาดการณ หรือทำนายเกี่ยวกับ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นลวงหนาได 
หากเลนเสียจะมีผลใหทั้งตนเอง 
และครอบครัวเดือดรอน 

สัญญาประกันภัยจะประกันในสิ่งที่ไมพึงประสงค 
ใหเกิดข้ึน เชน อัคคีภัย และเมื่อเกิดแลวก็จะไมเกิด
ประโยชนแกคูสัญญาคือทั้งผู เอาประกันกับผูรับ
ประกันแตอยางใด เพียงแตเมื่อเกิดภัยหรือเกิดความ
เสียหายขึ้น ผูทำประกันภัยและครอบครัว จะไดรับ    
ความเดือดรอนลดนอยลง เพราะไดรับการชดใช
จากบริษัทที่รับประกันภัยนั้น 

การพนันจะมีทั้งผูไดรับประโยชน
และ ผูเสียประโยชนจากการเลนนั้น
ควบคู กันไป ผูที่เลนพนันไดก็คือผู
ไดกำไร สวนผูที่เลนพนันเสียก็คือผู
ที่ขาดทุนเพราะตองสูญเสียเงินทอง 
อีกทั้งอาจ นำไปสูภาระการตองเปน
หนี้สินอีกดวยก็ได 

ในการทำสัญญาประกันภัย คูสัญญาตองมี ความ
ซื่อสัตยสุจริตตอกัน ท้ังผูเอาประกันที่ทำประกันภัย
เพื่อหวังความคุมครอง จะตองใหขอมูล ที่เปนจริง 
สวนผูรับประกันก็ตองปฏิบัติตามขอตกลง โดยไม
เปนการแสวงหากำไรจากผูเอาประกัน โดยเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น บริษัทประกันภัยจะจายชดเชยให
เทากับความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยไมเกินกวาจำนวน
เงินที่เอาประกันตามขอตกลง ในสัญญาที่แทจริงที่
ถือหลักวาจะตองไมกอใหเกิดผลกำไร หรือผลประ
โยชนใดๆ แกฝายใด 

ไมมีหลักประกันใดที่จะรับรองไดวา 
ในการพนันจะมีความสุจริต ซ่ึงกัน
และกัน 

๒. ๒. 

๓. ๓. 

๔. ๔. 
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การประกันภัย การพนัน 

ในการทำประกันภัย ผูเอาประกันภัยจะตองจาย 
เงิน “เบี้ยประกันภัย” แกผูรับทำประกันภัย โดยจาย
ทุกปตลอดโครงการสำหรับการประกันชีวิต และ
จายเปนปๆ สำหรับการประกันวินาศภัย 

เมื่อเริ่มเลนพนัน ยังไมมีการจายเงิน  
จะตองจายก็ตอเมื่อแพพนัน 

สัญญาประกันภัย มีผลบังคับตามกฎหมาย การพนันไมใชสัญญา จึงไมมีผล
บังคับตามกฎหมาย และยังอาจมี
โทษทางอาญาอีกดวย 

ผูเอาประกันภัยมีความเสี่ยงอยูแลว ไมวาจะทำ 
ประกันภัยหรือไมก็ตาม แตการประกันภัยจะชดใช
ใหเมื่อเกิดความเสียหายนั้นขึ้น 

ความเสี่ยงของการพนันจะเกิดขึ้น   
เมื่อเลนการพนัน ถาไมเลน ก็ไมมี  
ความเสี่ยง 

๕. ๕. 

๖. ๖. 

๗. ๗. 

 กลาวโดยสรุปไดวา การประกนัภยัและการพนนัจะมีความแตกตางตรงที ่การประกันภัย

จะตองมีสวนไดสวนเสีย (Insurable Interest) ในเหตุที่เอาประกันภัย สวนท่ีเหมือนกันก็คือ 

ความเสี่ยง ซึ่งขึ้นอยูกับเหตุการณอันไมแนนอนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต 

 “สวนไดสวนเสีย” ในการประกันภัยก็คือ การท่ีผูเอาประกันภัยจะตองมีกรรมสิทธ์ิ    

สิทธิประโยชนหรือความรับผิดตามกฎหมายในเหตุที่เอาประกันภัย ในขณะท่ีทำสัญญา

ประกันภัย ทั้งนี้เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๖๓ ซ่ึงกลาววา “อัน

สัญญาประกันภัยนั้น ถาผูเอาประกันภัยมิไดมีสวนไดสวนเสียในเหตุที่ประกันไวนั้นไซร ทาน

วายอมไมผูกพันคูสัญญา แตอยางหนึ่งอยางใด” 

 ประโยชนที่จะไดรับขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวในกรมธรรม และวงเงินที่ผูเอาประกัน

ภัย ทำไวกับบริษัทประกันภัย 

 สวนการพนัน “การไดเสีย” ขึ้นอยูกับโชคและกลวิธีในการเลน โดยไมมีความ

เกี่ยวของกับเงื่อนไขของสัญญาแตอยางใด 
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 ปญหาที่ประชาชนสวนใหญในปจจุบันกำลังเผชิญอยูอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือ ปญหา

เศรษฐกิจ  ท้ังนี้เปนเพราะความจำเปนในการตองแสวงหาเครื่องอุปโภคบริโภค อันจำเปนตอ

การดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ความตองการใหลูกหลานไดรับการศึกษา ความ

ตองการความสุขสบาย ฯลฯ คนเราจึงตองทำงานโดยการประกอบอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง 

เพื่อใหไดมาซึ่งรายได เพ่ือจะไดนำไปใชจายส่ิงที่ตองการ แตเพราะมีการตระหนักถึงหลักความ

จริงของความไมแนนอนในชีวิต จึงทำใหคนเราตองรูจักวางแผนการใชเงินที่หามาไดยามที่อยู

ในวัยทำงาน และมีความสามารถ  ในการหารายไดวาจะวางแผนทางการเงินอยางมีระบบได

อยางไร  

 วรรณคดีทางพุทธศาสนาเร่ือง “เวสสันดรชาดก” ไดกลาวถึงเรื่องการบริหารทรัพยไว

ตอนหนึ่งวา เมื่อพระเวสสันดรทรงถูกเนรเทศไปจากเมืองสีวีนั้น กอนจะเสด็จออกจากเมือง 

พระองคไดทรงสอนพระนางมัทรี เพ่ือใหอยูดูแลทรัพยสินท่ีมีไววา ควรแบงใชทรัพยสินให

เปนประโยชนดังนี้ 

 ๑. ใชหนี้เกา หมายความถึง ใชเลี้ยงดูบิดามารดา

ผูมีพระคุณ   

 ๒. ชำระหน้ีใหม หมายความถึง ใชเ ล้ียงดู

อุปการะบุตรธิดา ซ่ึงเปนหนาที่ของบิดามารดาตอง

กระทำ   

 ๓. ฝงดิน หมายความถึง การทำบุญ เพื่อชวยเหลือ

เกื้อกูลผูอื่น   

 ๔. ทิ้งเหว หมายความถึง การใชจาย ในการดำรง

ชีวิตของตนเองในปจจุบัน 

ภาพจาก : www.watcherry.iirt.net 
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 จะเห็นวาไมวาในยุคใดสมัยใด และไมวาเวลาจะผานมาเนิ่นนานเพียงใด ความเปนจริง  

ก็คือ ทรัพยสินนั้นจำเปนตองมีการวางแผนการใชจาย เพ่ือใหใชไดอยางมีประโยชน คุมคาและ  

มีความม่ันคง ยั่งยืน ในสมัยพุทธกาล การวางแผนการใชเงินคอนขางเนนไปท่ีการใชเพ่ือ

ประโยชนสุขของผูอื่นมากกวาตนเอง และเม่ือไตรตรองถึงคำพูดท่ีวา “ย่ิงใหยิ่งได” ดวยแลว 

อาจกลาวไดวา การบริหารทรัพยสินที่เนนการใหดังกลาว อาจนำพาความสุขที่ “ได” รับทางใจ 

และ “ได” รับจากผูที่เราไดเอื้อเฟอเกื้อกูลกลับมาอยางไมมีที่สิ้นสุด ถาคิดในแนวทางศาสนา

เชนนี้แลว เรากลับ “ได” ไมใช “เสีย” ดวยซ้ำ   

 อยางไรก็ตาม ในยุคปจจุบันลักษณะชีวิตความเปนอยูที่คอนขางจะเปนวัตถุนิยม ทำให

มีการวางแผนการใชเงินที่คอนขางจะเนนไปท่ีการใชจายสวนตัวทั้งในระยะส้ัน ระยะยาว 

ตลอดจนการลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนทางทรัพยสินในภายหนา แตก็ยังคำนึงถึงการบริจาค 

เพราะเรา  ไมสามารถอยูไดคนเดียวโดยไมชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

๑๐๐



 การรูจักวางแผนการใชเงินอยางมีระบบ ท้ังประโยชนในปจจุบันและประโยชน  
ในอนาคต จึงมีความจำเปนที่จะตองคำนึงถึงรายไดที่ไดรับ กับรายจายท่ีตองจายดานตางๆ  
ในแตละเดือน เชน ในเรื่องปจจัย ๔ และอื่นๆ เชน คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท คาเลาเรียน  
คาบันเทิง อุปกรณของใชจำเปนตางๆ ตลอดจนภาระที่ตองผอนชำระเปนรายเดือน ฯลฯ  
เงินสวนที่เหลือหลังจาก หักคาใชจายแลว ก็ถือไดวาเปนสวนของเงินออม ซ่ึงการรูจักออม
อยางสม่ำเสมอและอยางมีวินัยจะสามารถวางแผนทางการเงินไดตรงตามเปาหมายท่ีวางไวได 
และที่สำคัญที่สุดคือ เงินออมควรมีมากกวาเงินในสวนที่เปนรายจาย ในปจจุบันมีทางเลือก
ของการออมหลากหลายกวาเดิม และ ผลตอบแทนก็ไมใชแตเพียงไดรับในรูปดอกเบ้ียเทานั้น 
หากแตยังไดรับผลตอบแทนในรูปแบบอื่นอีกดวย เพียงแตทางเลือกตางๆเหลานั้นจะตองถูก
เลือกอยางรอบคอบ ท้ังนี้ เพื่อประโยชนในการดำเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคตของตนเอง 
ไมเปนภาระแกลูกหลานและสังคมอีกดวย   
 กลาวโดยสรุปไดวา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวขางตน จึงควรแบงเงินออกเปน 
๔ สวน คือ   
 ๑

เปนสวนของคาใชจายท่ีเตรียมไวเพ่ือใชในเหตุการณที่ไมอาจรูลวงหนาได เชน การ
เจ็บไขไดปวย อุบัติเหตุ หรือภัยจากธรรมชาติ หากไมมีเงินเก็บสำรองไว อาจทำใหเกิดความ
เดือดรอนได ��

๒
เนื่องจากการลงทุนมีหลายรูปแบบ เม่ือเราวางแผนเงินสวนหนึ่งเพื่อการลงทุน จึงตอง

ศึกษาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะท่ีจะลงทุนอยางใกลชิด เพราะการลงทุนเปนการเสี่ยง คือได
ทั้งกำไรหรือขาดทุน  ดังนั้น ในทางเลือกที่ไดรับผลตอบแทนสูง จะตองมีความรอบคอบกอนที่
จะเลือก  จึงจะทำใหไดรับประโยชนสูงสุด และเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ตลอดจนมีความ
เสี่ยงนอยที่สุด เลือกในรูปแบบที่มั่นคงที่สุด โดยทั่วไป นิยมลงทุนในหุนของบริษัท พันธบัตร
ภาครัฐ เปนตน 

๑๐๑



๓    

 เปนเงนิทีเ่กบ็สะสมไว อาจจะเกบ็เปนเงนิกอนใหญ หรอื เปนเงนิทีเ่กบ็ทีละเลก็ทลีะนอย  

เปนชวงๆอยางตอเนื่อง เพ่ือเอาไวใชยามเกษียณอายุ หรือยามท่ีไมมีรายไดประจำ หรือเพื่อ  

แกปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไมมีโอกาสรูลวงหนา เชน การเจ็บปวยระยะยาวตองใชเงินมาก

จากอุบัติเหตุ ที่รุนแรง อายุยืนเกินควร ฯลฯ โดยการฝากเงินที่สถาบันการเงิน หรือการทำ

ประกันชีวิต ที่สำคัญเราสามารถใชเงินออมท่ีมีอยูทำเงินใหงอกเงยได โดยมีหลายทางเลือก  

ที่ตองตัดสินใจ 

๔    

 เปนเงินที่แบงใหแกบุคคลอื่น หรือองคกรอื่นใดก็ตามท่ีเปนประโยชน เพราะสังคม  

จะอยูได ก็ดวยความชวยเหลือเกื้อกูลกัน เชน บริจาคเพ่ือเกื้อหนุนพระศาสนา บริจาคการกุศล

ตาง ๆ ที่ตองการชวยเหลือ ไมวาจะดำเนินการโดยภาครัฐหรือเอกชน และสิ่งที่ถือวาเปนสิ่ง

จำเปนตองปฏิบัติอยางย่ิงก็คือ การเล้ียงดูบุพการีอยางสุดความสามารถ และชวยเหลือญาติ  

พี่นองตามควร แกอัตภาพดวย 

๑๐๒



๔. เงินบริจาค 
    -  เล้ียงดูบุพการี 

    -  เก้ือหนุนพระศาสนา 

    -  ชวยเหลอืเพือ่การกศุล 

๓. เงินลงทุน 
    -  ลงทุนในธุรกิจ 

    -  ลงทุนในกองทุนรวม 

    -  ซ้ือทอง 

    -  ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล 

    -  ซ้ือท่ีดิน ฯลฯ 

๑. เงินดำรงชีพ และเงินฉุกเฉิน 
    -  คาใชจายประจำเดือน 

    -  คารักษาพยาบาล 

    -  คาทำประกันวินาศภัย / 

       ประกันชีวิต 
๒. เงินออม 
    -  คาใชจายยามที่ไมมีรายได 

       ประจำ หรือแกปญหาระยะยาว     

       โดยการฝากเงินที่สถาบันการเงิน 

       และการทำประกันชีวิต 

๑๐๓



 จากแผนภูมิแสดงชวงชีวิตของมนุษย ซึ่งนำเสนอโดย Dr.S.S.Huchner University of 

Pennsylvania ผูเขียนหนังสือ Economic Basics of Life Insurance ป ค.ศ.๑๙๙๗ แสดง 

ใหเห็นคราวๆ ถึงความสัมพันธระหวางชวงอายุของมนุษยกับอายุการทำงาน จะเห็นไดวา 

ชวงชีวิตของมนุษยจะแบงออกเปน ๓ ชวง คือ 

๑๐๔



๑. ชวงวัยเด็กหรือวัยพึ่งพา  
  เริ่มตั้งแตแรกเกิดจนถึง ๒๕ ป 

จะอยู ในฐานะเปนผูบริโภค พลังหาเล้ียงชีพ

ต่ำ เพราะกำลังอยูในวัยของการศึกษาเลา

เรียน ตองพึ่งพาบิดามารดาสำหรับคาใชจาย

ตางๆ ไมวาจะเปน คาใชจายดานการศึกษา 

คาอาหาร เครื่องนุงหม คาอุปกรณการเรียน 

ฯลฯ ซึ่งกวาจะเริ่มทำงาน มีรายไดจากการ

ประกอบอาชีพก็ตอเม่ืออายุ ๒๐ - ๒๕ ป  

 

 

๒. ชวงวัยทำงานหรือวัยหาเลี้ยงชีพ  

  ไดชื่อวาอยูในวัยที่มีพลังหาเลี้ยง

ชีพสูงสุด และอยูในฐานะท้ังเปนผูบริโภค

และผูผลิต เพราะเริ่มประกอบอาชีพไดตั้งแต

อายุ ๒๐ – ๒๕ ป จนถึงอายุ ๖๐ ป จึงมี 

ชวงระยะทำงานหาเลี้ยงชีพไดนานท่ีสุด คือ 

๓๕ - ๔๐ ป  เปนวัยที่มีความสามารถ ในการ

หารายไดสูง เพ่ือเลี้ยงตนเอง ครอบครัว และ

สรางหลักฐานที่มั่นคง ชวงนี้จึงเปนชวงที่

เหมาะสมที่สุดในการทำการออมและลงทุน

เพื่อประโยชนในวันขางหนา เม่ือไมสามารถ

ประกอบอาชีพมีรายไดมากเทาเดิม หรือไม

สามารถประกอบอาชีพมีรายไดอีกตอไป  

๑๐๕



 อยางไรก็ดี มีขอควรต้ังขอสังเกตไดวา หากคนในปจจุบันจะออมเงินในชวงวัยทำงาน  

เพื่อใหพอใชในวัยเกษียณหรือวัยชรา จะตองทำการออมใหมากกวาคนรุนกอน ดวยเหตุผล

หลายประการ เปนตนวา 

 ๑). วัยที่เริ่มทำงานเปนสวนใหญจะชากวาคนวัยกอน เพราะใชเวลาเพื่อการศึกษา  

เลาเรียนนานกวา เชนเร่ิมตนทำงานดวยวัย ๒๕ – ๒๗ ป แทนท่ีจะเริ่มตนดวยวัย ๑๘ – ๒๐ ป 

หากทำงานจนเกษียณ คนรุนนี้จะตองทำงานดวยจำนวนปที่นอยกวาเดิม 

 ๒). มีภาระในการใชจายเงินเพ่ือการศึกษาของลูกแตละคนมากกวาเดิม หากมีรายได

นอย การออมจะเกิดขึ้นไมไดเลย 

 ๓). การเลิกทำงานเร็วขึ้นคือกอนอายุ ๖๐ ป ทำใหชวงระยะเวลาในการหารายไดสั้น

ลงกวาเดิม อาจจะเปนเพราะหลายสาเหตุ เชน สถานการณของหนวยงานไมเอื้ออำนวย 

นโยบายของบริษัท หรืออยากใชชีวิตดานอื่นมากกวา 

 นอกจากนี้ ยังมีขอสังเกตเพิ่มเติมอีกวา ชวงอายุที่เพิ่งเรียนจบและเริ่มทำงาน มักนิยม 

นำเงินออมมาซ้ือทรัพยสินเครื่องอำนวยความสะดวกตางๆ เชน รถยนต ตูเย็น เครื่องปรับ

อากาศ ฯลฯ เพราะเงินออมสวนใหญถูกนำไปใชเปนเงินผอนชำระสินคาและบริการ ทำใหไม

สามารถ มีเงินเหลือไปลงทุนใหไดเงินเพ่ิมขึ้นมาเพ่ือใชประโยชนในอนาคตได 

 ๓. ชวงวยัชราหรอืวยัเกษยีณ วยันีไ้ดแก บคุคลทีม่อีายุตัง้แต ๖๐ ปขึน้ไป อาจถึง ๖๕ ป   

หรือ ๗๐ ป เปนวัยที่มีพลังหาเลี้ยงชีพต่ำหรือไมมีรายไดประจำ อาจจะมีทรัพยสินที่หาไวกอน

เกษียณอยูบาง กลาวไดวาอยูในฐานะเปนผูบริโภคมากกวาเปนผูผลิต เปนวัยที่รายจาย  

อาจสูงขึ้นดวยโรคภัยไขเจ็บที่มักเกิดกับคนวัยนี้ จึงเห็นไดวา หากไมอยูในความประมาท  

ไดเตรียมตัวพรอมสำหรับความไมแนนอนท่ีจะเกิดขึ้น ก็จะสามารถดำเนินชีวิตไดสุขสบาย

ตามควรกับอัตภาพ เพียงแตในกรณีดังกลาว มีขอคิดวาผูชราที่สรางหลักฐานใหตนเองได  

เปนที่พึ่งของลูกหลานไดทั้งดานกำลังทรัพย ใหความรู ใหขอคิด ใหคำแนะนำท่ีเปนประโยชน

ตอลูกหลานและผูดอยอาวุโสกวา จึงเปนผูชราที่มีคา แตในทางตรงกันขาม ผูชราที่สราง  

หลักฐานใหตนเองไมได ก็จะกลายเปนภาระของลูกหลานและสังคมตอไป 

๑๐๖



 

 เนื่องจากการออมเปนจุดเร่ิมตนท่ีสำคัญของรากฐานทางการเงินท่ีดีของชีวิต ปญหา

จึงอยูที่การพิจารณาและสรุปใหไดวา การออมวิธีใดจึงจะไดผลดีที่สุด คือ การไดรับประโยชน

สูงสุดจากการออมน้ัน การออมจึงไมใชเพียงการเก็บเงินเพ่ือใหมีเงินพอใชในวัยชราที่ไมไดมี

รายไดจากการทำงานประจำแลว ยังจำเปนตองคิดหาวิธีทำใหเงินงอกเงยใหมากขึ้น เพื่อให

สามารถมีเงินใชในวัยชราไดเพียงพอ โดยไมตองพึ่งพาผูอื่นดานการเงิน หากแตสามารถพึ่ง

ตนเองไดอยางสบาย โดยทั่วไปมักนิยมออมเงินโดยการฝากเงินในสถาบันการเงินประเภท

ธนาคาร ทำใหเกิดรายไดจากดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อไมไดถอนดอกเบี้ยออกมาใช ดอกเบี้ยก็จะทำให

เงินตนงอกเงยเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยทบตน และนอกเหนือจากการออมโดยการฝากเงินกับ

ธนาคารแลว เรายังสามารถใหรายไดของเราเพ่ิมพูนขึ้นมาได จากการนำเงินออมไปลงทุนไดใน

หลายๆทาง จากการซ้ือหุนกูของบริษัทตางๆการซื้อหุนของบริษัทตางๆในตลาดหลักทรัพย 

การซื้อพันธบัตรรัฐบาล และการซื้อพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ซึ่งการลงทุนทุกชนิดมีโอกาส

สรางรายไดใหงอกเงยเพิ่มขึ้นในรูปดอกเบี้ยเงินปนผล เงินกำไรจากมูลคาหุนที่เพิ่มข้ึน กำไร

จากการขายหุน   

 ดังนั้น การออมเพื่อการนำไปลงทุน ก็ถือไดวาเปนการเสี่ยงไดเชนกัน จึงตองศึกษา

แนวทางถึงสิ่งที่จะลงทุน โดยติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจอยางรอบคอบ มีการศึกษาและ

รอบรูเกี่ยวกับขอมูลเพียงพอกอนการตัดสินใจลงทุน เพื่อผลที่ไดรับจะไดบรรลุตามเปาหมายที่

วางไว   

 อยางไรก็ตาม ผูลงทุนจะตองเขาใจดวยวา การลงทุนใดๆก็ตาม ยอมมีความเสี่ยงเขามา

เกี่ยวของดวย นั่นก็คือ การลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงยอมสูงตามไปดวย สวนความ

เสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพยจะมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับหลักทรัพยที่เลือกลงทุน 

และปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของอีกหลายประการ 

๑๐๗



 ในความหมายทั่วไปที่เขาใจไดงายๆ การลงทุน หมายถึง การนำเงินออมที่มีอยูไปลงทุน เพ่ือให

เกิดผลตอบแทนที่มากกวา หรือเพื่อทำใหเงินที่ออมนั้นมีมูลคาเพิ่มข้ึน โดยที่เงินลงทุนนี้ อาจ

จะออกมาในรูปทรัพยสินแบบตางๆ ท่ีถือครองได จับตองได เชน ทองคำ เพชร ที่ดิน อาคาร 

อสังหาริมทรัพยอื่นๆ และทรัพยสินทางการเงินตางๆ ซ่ึงดีกวาการเก็บเงินไวกับตัวโดยไมได

ทำใหมูลคาเพิ่มขึ้น เชน ทรัพยสินทางการเงิน ไดแก เงินฝากในสถาบันการเงิน อาจเปน

ธนาคาร หรือ สหกรณออมทรัพย กรมธรรมประกันชีวิต และรวมถึงหลักทรัพยประเภทตางๆ 

เชน หุนกู หุนทุนในกองทุนตางๆ พันธบัตร เปนตน   

 วัตถุประสงคของการลงทุน   
 ๑. ตองการเพิ่มคาของเงินทุน เพ่ือใหมีเงินมากขึ้น 

 ๒. ทำใหมีรายไดประจำมากขึ้นในรูปของเงินปนผล ดอกเบ้ีย กำไรจากการลงทุน   

 ๓. ปกปองเงินทุน เพื่อมิใหเงินทุนที่มีอยูหมดไปหรือนอยลงไป 

 ๔. ผลตอบแทนรวม หมายถึงรายไดที่จะไดรับทั้งส้ินรวมทั้งดอกเบ้ีย เงินปนผล  

สวนเกินของกำไร สวนเกินทุนที่มากกวาการขาดทุนในสวนทุน หรือสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย

ในคราวตอไป 

 เน่ืองจากการลงทุน ถือไดวาเปนการเส่ียงไดเชนกัน ดังนั้นกอนตัดสินใจลงทุน จะตอง

มีหลักในการพิจารณาใหรอบคอบเพ่ือใหการลงทุนนั้นเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ดังนี้ 

 ๑). รูจักศึกษาแนวทางและวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลที่ตนจะเลือกลงทุน โดยติดตาม

สถานการณทางเศรษฐกิจอยางรอบคอบ 

 ๒). รูจักใชวิจารณญาณในการตัดสินใจของตนเองอยางรอบคอบ มากกวาการทำตาม  

การโนมนาวชักจูงจากผูอื่น เพราะผูที่ตองรับผิดชอบผลของการตัดสินใจคือตนเอง 

๑๐๘



 ๓). เงินที่จะนำมาลงทุน ไมควรนำเงินสวนที่อาจจำเปนตองใชในอนาคตอันใกล  

หรือเปนเงินที่กูมาเพื่อนำมาลงทุน แตควรเปนเงินที่กันไวหรือแยกสวนจากเงินกอนอื่น  

เพื่อประโยชนในการลงทุนมากกวา 

 นอกจากรูจักหลักในการพิจารณากอนการลงทุนดังไดกลาวมาขางตนแลว ยังมีปจจัย

อื่นอีกหลายประการที่ผูลงทุนจะตองนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจอีก คือ 

 ๑). สภาพคลอง ไดแก 

  -  การจัดสรรเงินในสัดสวนที่เหมาะสม 

  -  ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  -  ผลตอบแทนจากการลงทุน 

  -  การแบกรับผลการขาดทุน 

 ๒). ภาระภาษี  ไดแก ภาษีที่จะตองชำระมากข้ึน เพราะรายไดมากขึ้น 

 ๓). การปรับเปลี่ยนโครงสรางการลงทุนตลอดเวลา เพราะถาเราติดตามสถานการณ

เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการลงทุน จะเห็นวามีการผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจและการเมืองเสมอ 

 แนวคิดในการลงทุน 
 ๑. มีจุดมุงหวังในผลตอบแทน 

 ๒. ความเสี่ยงกับการลงทุนที่ยอมรับได 

 ๓. เปาหมายของการลงทุน 

 ๔. ขอจำกัดในการลงทุน 

 ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง โอกาสที่ผลตอบแทนท่ีไดรับจริง จะแตกตางจาก    

ผลตอบแทนที่คาดหวัง 

 ความสัมพันธของความเส่ียงและผลตอบแทน ก็คือ ความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็สูง   

หากความเสี่ยงต่ำ  ผลตอบแทนก็ต่ำ 

๑๐๙



 ความมุงหวัง และการคาดคะเนในผลตอบแทน จากการวิเคราะหแบบ Demographic 

 ๑.  ระยะสะสม - มีรายไดนอย รายจายมาก มักจะลงทุนแบบความเสี่ยงสูง 

  (วัยเริ่มทำงาน)  เพื่อผลตอบแทนสูง 

 ๒. ระยะมั่นคง - รายไดมากกวารายจาย มักลงทุนแบบเส่ียงนอยลง เนนความมั่นคง 

  (วัยชวงกลาง - ชวงปลายชีวิต) 

 ๓. ระยะใชจาย - ไมมรีายไดจากการทำงาน หากมรีายไดจากทรพัยสนิเดมิ มักลงทนุ

แบบ  (วัยเกษียณ)  เส่ียงนอยลงไปอีก 

 ๔. ระยะอุทิศ - มีทรัพยสินมากเกินกวาจะใชหมด จึงมีเหลือใหทายาทหรือผูอื่น 

มักลงทุน (วัยชวงปลายชีวิต)  แบบเส่ียงต่ำสุด 

 การลงทุนที่ใหผลตอบแทนแนนอน 
 หมายถึง การลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนสม่ำเสมอและแนนอน ในระยะเวลา

ที่กำหนด เชน การฝากเงินกับสถาบันการเงิน การลงทุนในพันธบัตรวิสาหกิจ การลงทุนใน

ตราสารการเงินประเภทหุนกู ฯลฯ  ผูลงทุนจะอยูในฐานะเปนเจาหนี้ ซึ่งจะไดรับผลตอบแทน

เปนงวดๆอยางสม่ำเสมอ และจายคืนเงินตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไมเปนไปตามนี้ 

เจาหนี้หรือผูถือหลักทรัพยยอมมีสิทธิฟองรองได 

 มีการแบงประเภทตามระยะเวลาของการลงทุนออกเปน ๒ ประเภท คือ 

 ๑. การลงทุนที่ใหผลตอบแทนแนนอนในระยะสั้น 

  หมายถึง การลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนและเงินลงทุนคืนมาภายในระยะ

เวลาที่ไมนานนักโดยทั่วไป ไดแก ภายในระยะเวลาไมเกิน ๑ ป การลงทุนท่ีไดผลตอบแทน

แนนอน ในระยะส้ันทีไ่ดรบัความนยิมมาก ไดแก การฝากเงนิธนาคารมากกวาการซือ้บัตรเงินฝาก 

และ  ตั๋วเงินคลัง  

๑๑๐



 ๒. การลงทุนที่ใหผลตอบแทนแนนอนในระยะยาว 

 ผูลงทุนจะตองลงทุนซื้อตราสารการเงินในตลาดทุน ซ่ึงเปนตราสารท่ีมีระยะเวลาครบ

กำหนดไถถอนมากกวา ๑ ปขึ้นไป ตราสารในตลาดทุนที่ใหผลตอบแทนแนนอนในระยะยาว 

ซึ่งมีทั้งที่เปนตราสารภาครัฐ เชน พันธบัตรรัฐบาล  พันธบัตรองคกรของรัฐ  และตราสารภาค

เอกชน  เชน หุนกู และหุนบุริมสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กอนตัดสินใจลงทุน จะตองมีหลักในการพิจารณาใหรอบคอบเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  

มากที่สุด 

 ๑. รูจักติดตามและวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลที่ตนจะเลือกลงทุน 

 ๒. รูจักใชวิจารณญาณของตนเองอยางรอบคอบมากกวาการทำตามการโนมนาว

ชักจูงจากผูอื่น เพราะผูที่ตองรับผิดชอบผลของการตัดสินใจคือ ตนเอง 

 ๓. เงินที่จะนำมาลงทุน ไมควรนำเงินสวนที่อาจจำเปนตองใชในอนาคตอันใกล หรือ

กูเงินมาเพื่อนำมาลงทุน แตควรใชเงินท่ีกันไวหรือแยกสวนจากเงินกอนอื่นเพ่ือประโยชนใน

การลงทุน 

๑๑๑



 

 มีหลายหนทาง เชน 

 

 ทีร่บัฝากเงนิ ไมวาจะเปนธนาคารพาณชิย สหกรณออมทรพัย บรษิทัเงินทุน โดยผูฝากเงิน

จะไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน นอกจากธนาคารแลว บริษัทเงินทุนก็เปนอีกทางเลือกหนึ่ง

ที่ผูฝาก ก็จะไดรับดอกเบี้ยเชนกัน เพียงแตการฝากเงินกับบริษัทเงินทุนจะเปนไปในรูปของตั๋ว

สัญญาใชเงิน ไมใชเปนสมุดคูฝากเชนเดียวกับฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย ผูฝากจึงตอง

พจิารณาถึงความเสีย่งและผลตอบแทนทีจ่ะไดรบั เพราะหากฝากเงินไวกบัธนาคารพาณิชย แมจะ

ไดดอกเบ้ียต่ำกวาบริษัทเงินทุนแตก็มีความเส่ียงต่ำกวาบริษัทเงินทุน ขอดีที่ควรกลาวถึงก็คือ 

เปนการลงทนุทีม่สีภาพคลอง ถอนเมือ่ใดกไ็ด เพยีงแตจะไดรบัดอกเบ้ียตามสทิธทิีค่วรไดรบัหรอืไม 

 ดังนั้น จะเลือกฝากเงินแบบใดก็ตองพิจารณาเง่ือนไขตางๆ อยางรอบคอบ และถาฝาก 

กับสหกรณออมทรัพยซึ่งเปนสถาบันการเงินท่ีเปดโอกาสใหพนักงานของบางองคกรไดรับ

สิทธิฝาก เชน สหกรณออมทรัพยขาราชการจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพย

ขาราชการทหารบก  ฯลฯ ซ่ึงนอกจากสมาชิกจะไดรับดอกเบี้ยแลวยังไดรับผลตอบแทนในรูป

ของเงินปนผลอีกดวย  นอกจากนี้ การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่

นาสนใจ 

๑๑๒



๑. เงินฝากประจำ 
    เปนเงินฝากท่ีผูฝากไมมีความจำเปนเรงดวนตองใชเงินในชวงเวลาที่กำหนดในเงินฝาก เชน ระยะ
เวลา ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑๒ เดือน โดยเงินฝากประเภทนี้จะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกวา
การฝากประเภทอ่ืนในอัตราที่ตางๆกัน ย่ิงฝากนานก็จะยิ่งไดดอกเบี้ยมาก (ฝาก ๑๒ เดือน อัตราดอก
เบี้ยยอมสูงกวาฝาก ๖ เดือน และ ๓ เดือนตามลำดับ) ดังนั้น การฝากเงินประเภทนี้ จึงเทากับเปนการ
บังคับตัวเองไมใหถอนเงินกอนกำหนด เพราะหากถอนออกมากอนครบกำหนด ก็จะเสียดอกเบ้ียที่
ควรจะได (การครบกำหนดจะนับตั้งแตวันเปดบัญชี) 
    เหตุที่เงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยสูงกวาเงินฝากประเภทอ่ืน เพราะการกำหนดเวลาแนนอนนั้น 
ธนาคารจะนำเงินฝากนั้น ไปหาผลประโยชนไดสะดวกกวาเงินฝากประเภทอื่น ในกรณีที่ผูฝากขอถอน
เงินกอนที่เงินฝากนั้นจะถึงกำหนดตามที่ตกลงทำสัญญาไวกับธนาคารเมื่อแรกฝาก ธนาคารจะหัก
ดอกเบี้ยลงจากที่ไดตกลงไวแตเดิม หรือไมใหดอกเบี้ยเลยก็ได เชนในกรณีที่เพิ่งลงบัญชีฝาก และอีก
นานกวาจะครบกำหนด 

๒. เงินฝากออมทรัพย 
       เปนเงินฝากที่สนับสนุนการออมของผูออมรายยอย ซึ่งมีความจำเปนตองใชเงินอยูเรื่อยๆ ผูออม
อาจนำเงินฝากธนาคารไว แมจะเปนเงินจำนวนเล็กนอยก็ได เพราะธนาคารไมไดกำหนดเงินฝากข้ันต่ำ  
ที่จะรับฝากในแตละครั้ง อีกทั้งไมมีกำหนดเวลาของการรับฝากเหมือนกับเงินฝากประจำ สำหรับ
ดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย จะมีอัตราต่ำกวาเงินฝากประจำและคิดดอกเบี้ยใหทุกวัน แตจะลง
บัญชีทุกคร่ึงป หรือทุกคร้ังที่นำบัญชีไปใหธนาคารปรับยอดให ก็ใหความสะดวกในการฝากและการ
ถอนเงินมากกวา ฝากประจำ โดยไมตองไปฝากและถอนท่ีธนาคารที่ตนไดนำฝากตั้งแตแรก หากแต
ทำการไดที่สาขาของธนาคารนั้น และเพื่อความสะดวกในการถอนเงินมากยิ่งขึ้นก็คือ เม่ือเปดบัญชี
ออมทรัพย ทางธนาคาร จะใหผูเปดบัญชีทำบัตร ATM หรือบัตรถอนเงินดวนได ซึ่งไมเพียงแตมี
ความสะดวกในการถอนเงินที ่ ตู ATM ที่ตรงกับธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากเทานั้น แตสามารถใช
บัตร ATM ของธนาคารอ่ืนไดเชนกัน 

๑๑๓



๓. เงินฝากกระแสรายวัน 
     เปนเงินฝากท่ีผูฝากเปดบัญชีเพื่อจะโอนจายเงินในบัญชีของตนใหผูอื่นดวยการเขียนเช็คสั่งจาย 
ธนาคารจะโอนเงินจำนวนเทากับผูสั่งจายซึ่งก็คือ เจาของบัญชีระบุไวบนเช็คใหกับผูนำเช็คมาขึ้นเงิน    
ดังนั้น ผูจายเช็คคือเจาของบัญชี จะตองโอนเงินเขาบัญชีกระแสรายวัน เพ่ือใหผูรับเช็คสามารถนำเช็ค  
ไปขึ้นเงินจากบัญชีได 
      สำหรับเงินฝากประเภทนี้ ธนาคารจะไมไดคิดดอกเบ้ียใหแกเจาของบัญชี เพราะธนาคารถือวาได
ใหความสะดวกในการจายเงินเปนเช็คแทนการเบิกเงินสดจากธนาคาร ธนาคารประเภทนี้เหมาะกับ
ธุรกิจที่มีเงินเขาออกบอยๆและตองจายเงินใหแกผูอื่นเปนประจำ 

 สหกรณออมทรัพย เปนสถาบันการเงินประเภท

หนึ่ง ซึ่งดำเนินการเก่ียวกับธุรกิจการเงิน ท่ีเกิดข้ึนจากความ

ตองการรวมกันของสมาชิก ในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ในกลุมสมาชิก เปนสหกรณสำหรับผูมีรายไดประจำโดย

ทั่วไป ที่ตองการพ่ึงตนเองดวยการออมทรัพยเปนประจำ 

และเมื่อสมาชิกมีความจำเปนดานการเงิน ก็สามารถกูยืมเงิน

จากสหกรณไปใชโดยจายดอกเบี้ยในอัตราต่ำ แทนท่ีจะตอง

จายดอกเบี้ยสูงกับนายทุนหรือสถาบันการเงินอื่น  

 เนื่องจากสมาชิกทุกคนเปนผูถือหุน ผลกำไรจึงตกถึงมือสมาชิกทุกคนในรูปของ

เงินปนผล โดยยึดหลักประชาธิปไตยในการดำเนินงาน กลาวคือ ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได  

๑ เสียงเทากัน แตเงินปนผลที่จะไดรับมากหรือนอยข้ึนอยูกับการมีจำนวนหุนมากนอยเพียงใด 

สหกรณออมทรัพยตั้งขึ้นทั่วไปในสถานท่ีราชการทั้งขาราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และ  

ในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัท โรงงาน โดยเฉพาะอยางย่ิง การจัดตั้งสหกรณออมทรัพย  

ในบริษัท และในโรงงานตางๆ นอกจากสหกรณออมทรัพยจะชวยใหพนักงานมีการออมทรัพย

เพื่อตนเองแลว ยังชวยสราง  ความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานและเจาของกิจการไดอีกดวย 

๑๑๔



  

 เพือ่ชวยตนเองและชวยเหลอืซึง่กนัและกนัระหวางสมาชกิ ประโยชนทีส่มาชกิจะไดรบั 

ไดแก 

 ๑. เงินปนผล สมาชกิจะไดรบัเงินปนผลตามจำนวนหุน ซึง่เปนไปตามมตทิีป่ระชมุใหญ

จัดสรรให ในอัตราไมเกินอัตราสูงสุดที่พระราชบัญญัติสหกรณกำหนด สมาชิกจะไดรับ

เงินปนผลตามจำนวนหุนเต็มจำนวน โดยไดรับการยกเวนภาษีเงินได 

 ๒. ดอกเบ้ียเงินฝาก สมาชิกจะไดรับดอกเบ้ียเงินฝากในอัตราท่ีสูงกวา หรือมิฉะนั้น  

อยางนอยกเ็ทยีบเทาอตัราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไป และยงัไดรบัการยกเวน

ภาษีเงินไดจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยอีกดวย 

 ๓. ดอกเบ้ียเงินกู สมาชิกมีสิทธิกูเงินจากสหกรณออมทรัพย โดยอัตราดอกเบ้ียเงินกู    

จะต่ำกวาหรือเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินอื่น 

 นอกจากนี้เม่ือสิ้นปบัญชี สมาชิกที่กูเงินจากสหกรณออมทรัพยยังจะไดรับเงินเฉลี่ย

คืนใหตามสวนจำนวนรวมของดอกเบ้ียเงินกูที่ไดสงใหแกสหกรณออมทรัพยในระหวางป 

อัตราเงินเฉล่ียคืนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได โดยไมจำเปนตองเทากันทุกป 

 ๔. สวัสดิการดานตางๆที่สมาชิกจะไดรับ สมาชกิสหกรณออมทรัพยจะไดรบัสวสัดกิาร  

ดานตางๆ เชน ทุนอุดหนุนการศึกษาใหแกบุตรของสมาชิก เงินสงเคราะหใหแกสมาชิก  

ทีป่ระสบภยัตางๆ เชน อทุกภยั วาตภยั และอคัคภียั เงนิกูเพือ่เหตฉุกุเฉนิ เงนิสงเคราะหเกีย่วกบั

งานศพ ฯลฯ 

 นอกจากสหกรณออมทรัพยจะใหประโยชนแกสมาชิกในหลายๆ ดานแลว สหกรณ

ออมทรัพยยังจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งจากกำไรสุทธิ เพ่ือประโยชนอันเปนสาธารณะอีกดวย 

  

๑๑๕



การลงทุนในตลาดเงิน 
 ตลาดเงิน เปนตัวกลางใหผูขาดแคลนเงินทุน สรางสินทรัพยทางการเงินออกขายเพื่อ

ระดมเงินประกอบดวย 

 ๑). ตลาดแรก  คือ  ตลาดที่ผูระดมทุนสรางสินทรัพยทางการเงินออกขายเปนครั้งแรก 

 ๒). ตลาดรอง  คือ  ตลาดซื้อขายเพ่ือเปลี่ยนมือของสินทรัพยนั้น 

 ผลิตภัณฑในตลาดเงิน ประกอบดวย 

 ๑). ต๋ัวเงินคลัง  เปนตราสารท่ีมีปริมาณซื้อขายมากที่สุด 

  -  เปนแหลงเงนิกูของรฐับาลออกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย 

  -  ไมมีความเสี่ยง และสถาบันการเงินใชบริหารสภาพคลอง 

 ๒). ต๋ัวแลกเงิน  ตั๋วเงิน 

  -  เปนเอกสารการเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย 

การลงทุนในตลาดทุน 

๑๑๖



ตราสารทุน ตราสารหน้ี 

หมายถึงตราสารท่ีบริษัทออกใหเพื่อแสดง
สิทธิความเปนเจาของกิจการ 

หมายถึงตราสารท่ีแสดงความเปนหนี้ 
หรือสัญญากูที่บริษัทออกใหแกผูลงทุน
ทั่วไป โดยสัญญาวาจะใชคืนเงินตนพรอม
จายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว 

ตลาดตราสารทุนประกอบดวย 
๒.๑) หุนสามัญ 
       -  มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
       -  ไดรับสวนแบงกำไรในรูปเงินปนผล 
       -  ไดรับสวนแบงในทรัพยสินเมื่อมี        
           การจำหนาย 
๒.๒) หุนบุริมสิทธิ 
       -  ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุน 
       -  ไดรับสวนแบงกำไรในรูปเงินปนผลใน 
          อัตราที่แนนอน    
       -  มีสิทธิในทรัพยสินของกิจการกอน       
          ผูถือหุนสามัญ 

ตลาดตราสารหนี้ประกอบดวย 
๒.๑) ตราสารหน้ีภาคเอกชน ไดแก “หุนกู” 
๒.๒) ตราสารหน้ีภาครัฐ  ไดแก 
      -  พันธบตัรรฐับาล  ออกโดยกระทรวง 
         การคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย    
         เปนผูจัดจำหนาย 
      -  พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ออกโดย 
         รัฐวิสาหกิจค้ำประกันโดยรัฐบาล 
     * ตลาดตราสารหนี้เปนชองทางระดม
ทุนของรัฐและเอกชน และเปนเครื่องมือ
บริหารนโยบายการเงินของรัฐบาล ตลอด
จนทำใหนักลงทุนมีทางเลือกในการออม 

ผูที่ เหมาะกับการลงทุนแบบนี้ ไดแก ผูที่
ตองการผลตอบแทนสูง ตองการสภาพคลอง
และยอมรับความเสี่ยงไดทุกรูปแบบ 

ผูที่ เหมาะกับการลงทุนในตราสารหน้ี 
ไดแก ผูทีต่องการไดผลตอบแทนทีแ่นนอน 
ไมชอบความเสี่ยงและตองการเงินตนคืน
เม่ือตราสารครบอายุ มีสภาพคลองนอย
กวาการลงทุนในตราสารทุน 

การลงทุนในตลาดทุน มีทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ มีลักษณะสำคัญเปรียบเทียบ ดังนี้ 

๑. ๑. 

๒. ๒. 

๓. ๓. 

๑๑๗



ตราสารทุน ตราสารหนี้ 

มีสถานะเปนเจาของกิจการ จึงมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล ซ่ึงเปนสวน
ของกำไรท่ีบริษัทแบงจายใหผูถือหุน โดย  
คณะกรรมการของบริษัทเปนผูกำหนด 

มีสถานะเปนเจาหน้ีของผูออกตราสาร      
ผลตอบแทนท่ีไดรับ จึงไดแก ดอกเบี้ย 
ตราสารหนี้ มีทั้งที่ออกโดยรัฐบาลที่  
เรียกวา “พันธบัตรรัฐบาล” หากออกโดย
รฐัวสิาหกจิเรยีกวา “พนัธบตัรรฐัวสิาหกจิ” 
และถาออกโดยบริษัทเอกชนโดยทั่วไป
เรียกวา “หุนกู”   

มีสภาพคลองเพราะโอกาสไดกำไรจากการซ้ือ
ขายตราสารทุนในตลาดหลักทรัพยได ตลอด
จนมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนหากบริษัทออกหุน
เพิ่มทุนใหม ซ่ึงปกติจะไดสิทธิจองซ้ือในราคา
ที่ถูกกวาที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย 

มีสภาพคลองนอยกวาตราสารทุน แมวา
จะมีศูนยซื้อขายหลักทรัพยตราสารหนี้
ก็ตาม จะมีขายแตเพียงหุนกูบางบริษัท
เทานั้น แตไมคอยมีใครซื้อพันธบัตรเปน
ทอดๆ เพราะถาผูลงทุนขายพันธบัตรหรือ
ขอไถถอนพันธบัตรกอนครบอายุ ผูลงทุน
จะไมมีสิทธิไดรับดอกเบี้ยตามที่ตั้งใจไว
แตแรกเลย ดังนั้นผูถือพันธบัตรมักจะรอ
จนพันธบัตรครบอายุ เพราะอัตราดอกเบี้ย
ของพันธบัตรมักจะสูงกวาอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากจากสถาบันการเงิน 

๔. ๔. 

๕. ๕. 

ตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาล 

๑๑๘



 กองทุนรวม หมายถึง 

 ๑. โครงการลงทุนที่นำเงินของนักลงทุนรายยอยหลายๆรายมารวมกัน โดยมีผูบริหาร

กองทุนมืออาชีพทำหนาที่ในการลงทุน 

 ๒. มีสถานะเปนนิติบุคคล 

 ๓. เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ตองการลงทุนในตลาด แตมีขอจำกัดในเร่ือง 

  -  ทุนทรัพยนอย 

  -  ไมมีเวลาติดตามการลงทุน 

  -  ขาดขอมูลการลงทุน 

  -  ขาดประสบการณหรือความชำนาญ 

 กลาวโดยสรุป กองทุนรวม คือ โครงการซึ่งไดตั้งขึ้นมีลักษณะเปนนิติบุคคล โดยท่ี

ประชาชนบางรายตองการลงทุน แตอาจมีทุนทรัพยไมพอที่จะซ้ือหลักทรัพยในตลาด ไมมีเวลา

ติดตามขอมูล หรือไมมีความรูดานนี ้ แตประสงคจะมีรายได ประสงคจะลงทุน ก็นำเงินไป

ลงทุนในกองทุนรวม  ผูดำเนินโครงการกองทุนจะเปนผูเช่ียวชาญดานการลงทุนในระดับ  

มืออาชีพ  จะนำเงินที่ไดจากการลงทุนของผูประสงคเหลานี้ไปลงทุนในหลักทรัพย จาก

ตลาดหลักทรัพยหรือดานอื่นๆ นำผลกำไรท่ีไดมาจายใหกับผูลงทุนในกองทุนอีกทอดหนึ่ง 

 ขอไดเปรียบในการลงทุนผานกองทุนรวม 

  -  จัดการลงทุนโดยมืออาชีพ 

  -  บริหารความเสี่ยงไดดีกวา โดยการกระจายการลงทุน 

  -  มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายใหเลือกลงทุน 

  -  ประหยัดเวลาและคาใชจายในการลงทุน 

  -  มีสภาพคลองสูง 

  -  ไดรับประโยชนดานภาษี (ไมตองเสียภาษี) 

  -  นักลงทุนรายใหญ มีอำนาจตอรองมากกวารายยอย 

๑๑๙



 การลงทุนในกองทุนรวม นับเปนทางเลือกหนึ่งของผูตองการลงทุน เพราะกองทุน

รวมชวยใหผูลงทุนรายยอยไดประโยชนจากการกระจายความเส่ียง เพราะกองทุนมีการนำเงิน

ไปลงทุนในตราสารการเงินหลากหลาย มีเงินจำกัด ไมมีความรูเกี่ยวกับการลงทุนเพียงพอ 

ตลอดจนไมมีเวลาในการติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหนวยลงทุนของตนอีกดวย แตปญหา

เหลาน้ีหมดไปเพราะไดอาศัยผูบริหารกองทุนเปนผูมีความรูและประสบการณทำหนาท่ีบริหาร

การลงทุนแทน ผูลงทุนรายยอย ท่ีสำคัญท่ีควรกลาวถึงวาเปนการลงทุนที่นาสนใจ เพราะเมื่อผู

ลงทุนซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนรวมใดที่นำออกขายโดยบริษัทจัดการลงทุนใดก็ตาม ก็เทากับ

วาผูลงทุนมีสวนเปนเจาของตราสารการเงินทุกประเภทที่กองทุนรวมนั้นๆ นำเงินไปลงทุน  

ในหลักทรัพยตางๆ เพื่อใหเกิดผลตอบแทน สอดคลองตามนโยบายของแตละกองทุน 

 อยางไรก็ตาม การซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวม จึงถือวาเปนการลงทุนทางออม

แทนการลงทุนโดยตรงในตราสารการเงินตางๆ ในตลาดการเงิน 

 ประเภทของกองทุนรวม ที่แบงตามประเภทของการซื้อขาย 

 มี ๒ ประเภทคือ กองทุนเปดและกองทุนปด มีลักษณะสำคัญท่ีเปรียบเทียบไดดังนี้ 

กองทุนเปด กองทุนปด 

    เปนกองทุนรวมที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด
ในปจจุบัน 
    -  ผูลงทุนสามารถซือ้หรอืไถถอนหนวยลงทุน 
       ไดตลอดเวลาในราคา “มลูคาทรพัยสนิสทุธ”ิ      
       ของมูลคาตลาดเวลาที่ทำการซื้อขาย 
    -  หนวยเงินทุนไมคงที่ 
    -  ไมมีกำหนดอายุโครงการ 
    -  รับซื้อคืนตามเวลากำหนด 

    -  มีจำนวนหนวยลงทุนที่แนนอน 
    -  เปดจองเพยีงครัง้เดยีว และมีการกำหนด   
       ราคาแนนอนในการเสนอขาย 
    -  ไมรับซื้อคืนกอนกำหนด 
    -  มีการกำหนดอายุโครงการแนนอน 
    -  ราคาของหนวยลงทุน จะเคล่ือนไหว  
       ข้ึนลงตามความตองการของนักลงทุน  
       ในตลาดหลักทรัพย 

๑๒๐



 ประเภทกองทุนรวม ที่แบงตามนโยบายการลงทุน ไดแก 

 ๑. กองทุนตราสารแหงทุน 

 ๒. กองทุนตราสารแหงหนี้ 

 ๓. กองทุนรวมตราสารแหงหนี้ระยะยาว 

 ๔. กองทุนตราสารแหงหนี้ระยะส้ัน 

 ๕. กองทุนรวมผสม 

 ๖. กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน                                                      

 ๗. กองทุนรวมหนวยลงทุน 

 ๘. กองทุนรวมใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ๙. กองทุนรวมกลุมธุรกิจ 

 ๑๐. กองทุนรวมตลาดเงิน 

 

 กองทุนรวมประเภทพิเศษ 
 ๑. กองทุนรวมมีประกัน 

   - ความเส่ียงต่ำ ผลตอบแทนต่ำ 

 ๒. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คือเงินออมของลูกจางหลังเกษียณ ประกอบดวย      

เงินลูกจางจายสะสม และเงินที่นายจางจายสมทบ 

   - สงเสริมการออมและเตรียมพรอมหลังเกษียณ 

   - เงินลงทุนสามารถหักรายไดเพ่ือคำนวณภาษีไมเกินปละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 ๓. กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ 

   - นำเงินจากการจำหนายหนวยลงทุนไปลงทุนตางประเทศ 

   - เปนชองทางเดียวที่นักลงทุนไทยสามารถกระจายเงินลงทุนของตนไปยัง    

               ตางประเทศได 

๑๒๑



   

 ตลาดหลักทรัพย เปนชื่อเรียกกันทั่วๆไปสั้นๆของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     

ทำหนาที่เปนแหลงระดมเงินทุนระยะยาวที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ และเปนศูนยกลางการซื้อขายหลักทรัพยประเภทตางๆ ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพย ไมไดเปนผูซื้อหรือขายหลักทรัพยโดยตรง แตทำหนาที่เปนศูนยกลางใน  

การใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย และควบคุมดูแลใหการซื้อขายหลัก

ทรัพยเปนไปอยางมีระเบียบ คลองตัว โปรงใส และยุติธรรม ปจจุบันการดำเนินงานของ

ตลาดหลักทรัพยอยูภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ตลาดหลักทรัพยไมเพียงแตใหการสนับสนุนการระดมทุนระยะยาวของบริษัทจด

ทะเบียนที่เปนธุรกิจขนาดใหญ กิจการสาธารณูปโภค และรัฐวิสาหกิจที่มีการแปรรูปแลว

เทานั้น หากแตยังสนับสนุนการระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ที่มี

ศักยภาพดวย 

 ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพยที่ผูลงทุนจะมีโอกาสไดรับนั้น มีหลาย

รูปแบบขึ้นอยูกับประเภทของหลักทรัพยที่เลือกลงทุน ไดแก 

๑๒๒



 ๑. เงินปนผล ซึ่งเปนสวนของกำไรสะสมที่บริษัทจายคืนใหแกผูถือหุนประเภทหุน

สามัญ และหุนปุริมสิทธิ ตามผลการดำเนินงานของบริษัท โดยการจายเงินปนผล ซ่ึงขึ้นอยูกับ

นโยบายของแตละบริษัท หรือมิฉะนั้นอาจจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในรูปหุนของบริษัท

หรือที่เรียกวา “หุนปนผล” ซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการจายปนผลแตละครั้ง สภาพคลอง

ของบริษัทและราคาตลาดของหุนในขณะนั้นๆ 

 ๒. ดอกเบ้ีย เปนผลตอบแทนที่บริษัทจายใหแกผูถือตราสารหนี้ ไดแก หุนกูประเภท

ตางๆ พันธบัตร และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุนกู ฯลฯ เนื่องจากผูออกตราสารหนี้อยูใน

ฐานะเปนลูกหนี้ สวนผูถือตราสารหน้ีมีฐานะเปนเจาหนี้ของบริษัท ดังนั้นลูกหนี้จึงมีหนาที่

ตองจายดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้ตามอัตราและในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยท่ีกำหนด

จะสูงหรือต่ำขึ้นอยูกับฐานะการเงิน สภาพคลอง ชื่อเสียง และความสามารถในการจายคืนเงิน

ของบริษัทผูออกตราสารหนี้ อัตราดอกเบ้ียในทองตลาด ภาวะเศรษฐกิจในขณะท่ีออกหุนกู 

และระยะเวลาการชำระคืนเงินตน เปนตน 

 ๓ การใหสิทธิแกผูถือหุนเดิม ในการซื้อหุน เพิ่มทุน ในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุน 

เปนตน 

 กลาวโดยสรุป การวางแผนทางการเงินอยางเปนระบบจะใหประโยชนหลายประการ

เปนตนวา   

 ๑. มีเงินเก็บ และใชเงินตามแผนที่วางไวได 

 ๒. ทำใหชีวิตในยามท่ีไมสามารถหารายได ก็สามารถดำเนินชีวิตไดอยางสุขสบายตาม  

  สมควร ไมตองพึ่งพาหรือเปนภาระผูอื่น 

 ๓. ครอบครัวมีหลักประกันที่มั่นคง 

 ๔. ไมเปนภาระของสังคม 

 ๕. ชวยประเทศชาติทางออมจากเงินออมระยะยาวนี้ 

 

๑๒๓



๑๒๔



๑๒๕





 หลังจากท่ีธุรกิจประกันภัยไดรับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไปมากย่ิงขึ้นในปจจุบัน

วาใหประโยชนทั้งในดานการดำเนินชีวิตโดยท่ัวไปและในดานท่ีเปนธุรกิจ เราจึงตองมี

ความรูเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประกันภัยบาง 

 หนวยงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย มีดังตอไปนี้ 

 

   นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา ภาระงานเกี่ยวกับการประกันภัย ซึ่งข้ึนอยู

กับ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย ไดเปลี่ยนสถานะเปนองคกรอิสระ ภายใตชื่อ 

“สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย” โดยใชชื่อยอวา 

“คปภ.” 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มาของภาพ : http://www.oic.or.th) 

๑๒๗



วิสัยทัศน เปนองคกรนำในการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยสูความเปนเลิศ เพื่อประโยชน
ของชาติ และประชาชน 

พันธกิจ 

กำกับ และพัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีความเขมแข็ง มั่นคง 

สงเสริม สนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสรางเสริมความแข็งแกรงให
ระบบเศรษกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

คุมครองสิทธิประโยชนของประชาชนดานการประกันภัย 

เปาประสงค 

ธุรกิจประกันภัยมีความแข็งแกรง มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

ประชาชนเชื่อมั่น และเขาถึงระบบการประกันภัยมากขึ้น และไดรับสิทธิ
ประโยชนดวยความเปนธรรม 

ประชาชน และผูประกอบธุรกิจประกันภัยไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบขององคกร 
ธุรกิจประกันภัยนับวาเปนธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชน เนื่อง

ดวยการประกันภัยถือเปนเคร่ืองมือสำคัญที่ชวยสรางหลักประกันความม่ันคง และชวยบรรเทา
ความเดือดรอนเสียหายทางการเงินจากความเส่ียงภัยตาง ๆ ใหกับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจ
การคา การลงทุนทุกสาขา 

จากบทบาทความสำคัญของประกันภัยดังกลาว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ  
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงมีภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ตองเขาไปมีบทบาทในการ : 

• พัฒนาธุรกิจประกันภัยใหมีศักยภาพ และขีดความสามารถพรอมแขงขัน 
• สงเสริมสนับสนุนใหธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสรางเสริมความแข็งแกรงใหระบบ

เศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
• สรางความเขมแข็ง และพิทักษผลประโยชนของประชาชนผูมีสิทธิประโยชนตาม

สัญญาประกันภัย 

๑๒๘



  นอกจากหนวยงานภาครัฐจะมีบทบาทสำคัญตอธุรกิจประกันภัยแลว ยังมี  

การรวมกลุมของบริษัทประกันภัยทั้งหลายรวมกันจัดตั้งหนวยงานขึ้นมาอีก ๒ หนวยงาน 

คือ สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย ทำหนาที่ในลักษณะชวย  

ประสานงาน สนับสนุนกิจการประกันภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางหนวยงาน

ของรัฐกับบริษัทประกันภัย และระหวางบริษัทประกันภัยตางๆ โดยการศึกษาใหขอมูลที ่ 

เปนประโยชนตอธุรกิจประกันภัย ฯลฯ ซ่ึงบริษัทประกันภัยแตละบริษัทจะเขาเปนสมาชิก  

มกีารประชมุสมัมนากนั แลกเปลีย่นความรู ทีจ่ะเปนประโยชนตอธรุกจิประกนัภยั ดงันี ้

 

๑๒๙



วัตถุประสงคของสมาคมประกันวินาศภัย มี ๑๔ ขอ ดังนี้   

  ๑). สงเสริมและสนบัสนนุการประกอบวิสาหกจิอนัเกีย่วกบัการประกันภยั 

  ๒). แกไขอุปสรรคขอขัดของตางๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก 

เม่ือไดรับการรองขอจากสมาชิก เพื่อประโยชนรวมกันในการประกอบวิสาหกิจที่อยูใน

วตัถปุระสงค 

  ๓). ทำการวิจัยเกี่ยวกบัการประกอบวิสาหกจิประเภทท่ีอยูในวตัถปุระสงค 

  ๔). สงเสริมความรวมมือ ความสามัคคี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง

สมาชกิ 

  ๕). ประนปีระนอมขอพพิาทระหวางสมาชิก หรือระหวางสมาชิกกบับคุคลภายนอก 

  ๖). รวมมอืกบัรฐับาลในการสงเสรมิกจิการของสมาชิกของสมาคมฯ 

  ๗). วางระเบยีบใหสมาชกิปฏบิตัหิรืองดเวนการปฏบิตัิ เพ่ือใหการประกอบวสิาหกจิ  

เกีย่วกบัการประกันภยัเปนไปดวยความเรียบรอย 

  ๘). สมาคมการคานีไ้มมวีตัถุประสงคทีจ่ะดำเนินการในทางการเมือง 

  ๙). สอดสองติดตามความเคลื่อนไหวของกิจการประกันภัย ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศเพือ่ใหเปนประโยชนแกการประกอบธุรกจิประกนัภัยและเศรษฐกจิของประเทศ 

  ๑๐). ใหการศึกษาแลกเปล่ียนและเผยแพรความรูในทางวิชาการ ตลอดจนขาวสาร     

อนัเกีย่วกบัธรุกจิประกนัภยั 

  ๑๑). ทำสถิตหิรอืเอกสาร รวมท้ังทำการวิจยัเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

  ๑๒). รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกำหนด

ระเบียบการตางๆ ใหสมาชิกถือปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติ เพ่ือใหการประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัดำเนินการไปโดยเรยีบรอย 

  ๑๓). เสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันภัยตอหนวยราชการท่ีเกี่ยวของหรือ

สถาบันอื่นๆ   

  ๑๔). จัดตั้งสโมสรและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบการ  

ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะไดกำหนด 

๑๓๐



   

 วัตถุประสงคของสมาคมประกันชีวิตไทย มี ๘ ขอ ดังนี้ 

 ๑). ประสานงานอยางใกลชิด และสนับสนุนสงเสริมความรวมมือ และความ

สัมพันธอันดี  ระหวางบริษัทประกันชีวิต ตลอดจนองคกร สถาบันและบุคคลที่เกี่ยวของ 

 ๒). กระทำการตางๆในฐานะเปนตัวแทนรักษาผลประโยชนของผูเอาประกันภัย

และบริษัทประกันชีวิต ติดตามและผลักดันพัฒนาการตางๆ ในทางดานกฎหมายที่อาจจะมี

ผลกระทบตอผลประโยชนของผูเอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต ประสานงานและ

รวมมือกับรัฐบาล ตลอดจนเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอภาคราชการ 

 ๓). พัฒนารูปแบบการดำเนินการและปฏิบัติของธุรกิจประกันชีวิตท้ังระบบ  

จัดทำมาตรฐาน จรรยาบรรณ ปฏิบัติงานและดูแลใหสมาชิกปฏิบัติ หรืองดเวนการปฏิบัติ   

ใหเปนไปตามจรรยาบรรณดังกลาว เพื่อใหธุรกิจประกันชีวิตดำเนินไปอยางมีระเบียบ

แบบแผนที่ถูกตอง และอยูในความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน และเพ่ือสนับสนุนและ  

สงเสริมใหภาคธุรกิจประกันภัยมีการควบคุมดูแลกันเอง  (Self Regulation)  

๑๓๑



 ๔). จัดใหมีการศึกษาคนควาวิจัยทางวิชาการ การสำรวจตรวจสอบ และศึกษา  

วิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันชีวิต  

โดยเฉพาะอยางยิ่งความเปนสถาบันการเงินและการออม เพ่ือนำออกปฏิบัติและเผยแพร  

ในระหวางบริษัทสมาชิก 

 ๕). จัดกิจกรรมตางๆที่เปนการใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภคและธุรกิจประกันชีวิต 

และกิจกรรมอื่นๆ โดยทั่วไปที่จะสนับสนุนสงเสริมใหมีการปฏิบัติ 

 ๖). กิจกรรมท่ีสนับสนุนสงเสริมการศึกษา เชน การใหการสนับสนุนและรวมมือ

กับสถาบันการศึกษา เพ่ือสงเสริมการศึกษาวิชาการประกันภัยในสถาบันการศึกษา  

ทุกระดับ การรวมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาการผลิตตำราท่ีเกี่ยวกับการเรียน

การสอนวิชาการประกันชีวิต การจัดพิมพเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนากาวหนา

ทางวิชาการ ความเคล่ือนไหวและกิจกรรมตางๆ ของธุรกิจประกันชีวิต 

 ๗). การประชาสัมพันธธุรกิจประกันชีวิต เพื่อใหประชาชนทั่วไปตระหนักเขาใจ

และเห็นคุณประโยชนของการประกันชีวิตมากยิ่งขึ้น 

 ๘). กิจกรรมอ่ืนๆ ที่พิจารณาเห็นวาจะชวยสรางภาพพจนที่ดีใหเกิดแกธุรกิจ

ประกันชีวิต โดยสวนรวมและเปนสิ่งจำเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสมาคมประกัน

ชีวิตไทย 

๑๓๒



 

 เปนสถาบันที่ทำหนาที่เปนคนกลางในการใหบริการในการคาดคะเนภัย กำหนดคา

ความเสี่ยงกระจายภัยที่อาจเกิดข้ึนไปยังกลุมบุคคลท่ีไดทำประกัน บริษัทประกันภัยจะเปน

ผูรวบรวมเงิน คาเบี้ยประกันภัยเพื่อสำรองไวจายใหกับผูที่ประสบภัย หรือไดรับความเสีย

หายจากภัยนั้น 

 แหลงเงินทุนในการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย ไดแก เงินทุนจากเจาของ

กิจการประกันภัย และจากเบ้ียประกันที่ไดรับจากผูซื้อกรมธรรม โดยบริษัทประกันภัย  

จะนำเงินเหลานี ้ ไปลงทนุ เพ่ือหารายไดตอไปตลอดจนเพ่ือเปนการสำรองเงินสดไวสวนหนึง่ 

สำหรับการจายคืน  ใหแกผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชน 

 การจัดตั้งบริษัทประกันภัย จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย   

ซึง่ตองไดรบัความเห็นชอบจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลัง โดยอนุมตัขิองคณะรัฐมนตรี 

นอกจากนี้ การดำเนินงานของบริษัทประกันภัย อัตราเบ้ียประกันท่ีบริษัทจะเรียกเก็บจาก  

ผูเอาประกนั ตลอดจนการกำหนดเงินสดสำรองท่ีบรษิทัจะตองดำรงไว ตองอยูภายใตการควบคมุ

ของสำนักงาน คปภ. กระทรวงการคลัง 

๑๓๓



เปาประสงค (Goals) กลยุทธ ( Strategies) หนวยงานรับประกันภัย 

๑.  ธุรกิจประกันภัยมีการ    
      เติบโตอยางมั่นคง มี  
      ศักยภาพและขีดความ  
      สามารถพรอมแขงขัน 

๑.  เพิ่มขีดความสามารถของ 
      ผูประกอบธุรกิจประกันภัย  
      ใหมีความเขมแข็ง 
 

-  สำนักประกันชีวิต 
-  กองสงเสริมการประกันภัย     
    และสารสนเทศ 
-  สำนักประกันวินาศภัย 
-  สำนักตรวจสอบและกำกับ 
-  กองนิติการ 

๒.  ประชาชนไดรับสิทธิ    
      ประโยชนจากระบบ  
      ประกันภัยครบถวน  
      รวดเร็วเปนธรรม 

๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพการ  
      คุมครองผูมีสิทธิประโยชน  
      ตามสัญญาประกันภัย 

-  กองนิติการ 
-  สำนักประกันชีวิต 
-  สำนักนายทะเบียนคุมครอง   
   ผูประสบภัยจากรถ 
-  สำนักงานคุมครอง             
   ผูเอาประกันภัย 

๓. ประชาชนและผูประกอบ 
      ธุรกิจทกุสาขา ตระหนัก  
      ถึงความสำคญัและความ  
      จำเปนของการประกนัภยั 

๓.  เสริมสรางความรูความ  
       เขาใจเก่ียวกับการประกัน  
       ภัยใหกับประชาชน 
 

-  กองสงเสริมการประกันภัย 
   และสารสนเทศ 
-  สำนักนายทะเบียนคุมครอง 
   ผูประสบภัยจากรถ 
-  สำนักประกันวินาศภัย 
-  สำนักประกันชีวิต 
-  สำนักงานคุมครองผูเอา 
   ประกันภัย 

๔.  ประชาชนและผูประกอบ  
       การไดรบับรกิารทีม่ ี
       ประสิทธิภาพ 

๑๓๔



๑๓๕



กองทุนรวม 
(Mutual Fund) 

หมายถึง โครงการลงทุนที่ถูกจัดตั้ง และบริหารโดย บริษัทหลัก
ทรัพยจัดการกองทุนรวม โดยมีวัตถุประสงคใน การจัดตั้ง เพื่อให
เปนแหลงระดมเงินทุนจากนักลงทุนรายยอย โดยการนำเงินที่ได
จากการขายหนวยลงทุน ไปลงทุนใน หลักทรัพยตางๆ มีกองทุนให
เลือกหลายประเภทตามวัตถุประสงคของการลงทุนนี้ หลากหลาย
ตามระดับความเสี่ยงที่ผูลงทุนยอมรับได ภายใตการบริหารกองทุน
โดยมืออาชีพ 

หมายถึง กองทุนรวมที่มีการกำหนดอายุโครงการและกำหนด
จำนวนหนวยลงทุนที่แนนอน และกำหนดราคาเสนอขาย ในราคา
ที่แนนอนดวย โดยเสนอขายเพียงครั้งเดียว ซึ่งราคาของหนวย
ลงทุนจะขึ้นลงตามความตองการของนักลงทุน ในตลาดหลักทรัพย 
โดยราคาอาจสูงขึ้น หรือต่ำกวา  “มูลคาทรัพยสินสุทธิ” ได 

กองทุนเปด  
(Open-End Fund) 

หมายถึง กองทุนรวมท่ีไมมีการกำหนดอายุโครงการและจำนวน
หนวยลงทุนไวตายตัว โดยอาจมีการเพิ่มหรือลงขนาดของกองทุนที่
ขึ้นอยูกับความสนใจของผูถือหนวยลงทุน อีกทั้งผูลงทุนสามารถ
ซื้อหรือขายหนวยลงทุนคืนใหแกผูออกกองทุนไดตลอดเวลาใน
ราคา “มูลคาทรัพยสินสุทธิ” ของมูลคาตลาดในขณะนั้น เปนกอง
ทุนรวมที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน 

๑๓๖



หมายถึง ตราสารที่แสดงถึงความเปนเจาของกิจการ ดังนั้นผูถือ
หุนสามญัจงึมสีทิธิหลายประการเก่ียวกบัการบริหารงานของบริษทั 
นับตั้งแตการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการบริหาร การเพ่ิมทุน การ
จายเงินปนผลของบริษัท เปนตน โดยสิทธิในการออกเสียงจะเปน
ไปตามสัดสวนของหุนที่ถืออยู ผลตอบแทนที่ผูถือหุนสามัญได
รับ ไดแก เงินปนผลซึ่งเปนกำไรที่ไดจากการประกอบการของ
บริษัท เพียงแตจะไดรับสิทธิตอบแทนนี้เปนลำดับสุดทายภาย
หลังเจาหน้ีและผูถือหุนบุริมสิทธิไดรับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ยและเงินปนผลแลว ยิ่งกวานั้นหากบริษัทประสบปญหา
กิจการลมละลาย ผูถือหุนสามัญ จะไดรับสวนแบงก็ตอเมื่อบริษัท
ไดจายภาระผูกพันที่ตอง ใหแกผู เรียกรองรายอื่นๆเชนเจาหนี้
ทั้งหมดแลว 

หมายถึง ตราสารประเภททุนที่มีสิทธิเหนือกวาหุนสามัญตรงที่ได
รับการจัดสรรกำไรในรูปของเงินปนผลกอนหุนสามัญ และ 
ในกรณีที่บริษัทเลิกกิจการ ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไดรับสิทธิในการ
ชำระคืนเงินทุนหรือทรัพยสินกอนหุนสามัญ แตก็ตองภายหลัง
การจายใหเจาหนี้แลว 
         ขอดีของผูลงทุนในหุนบุริมสิทธิ ก็คือ มั่นใจไดวา จะไดรับ
เงินปนผลในอัตราที่กำหนดไวอยางแนนอน เชน หุนบุริมสิทธิ
ชนิด ๑๐% มูลคาหุนละ ๑๐๐ บาท เม่ือถึงสิ้นปบริษัทก็จะจาย
เงินปนผล ๑๐% ใหแกผูลงทุน ไมวาบริษัทจะมีกำไรหรือไมก็ตาม 
สวนขอเสียเปรียบของหุนประเภทน้ีก็คือ หากกิจการทำกำไรได
มากขึ้นเทาใดก็ตาม ผูถือหุนบุริมสิทธิจะไมไดรับสวนแบงกำไรที่
เพิ่มขึ้นนั้นได  
       นอกจากนี้ผูถือหุนบุริมสิทธิยังไมมีสิทธิในการลงคะแนน
เสียงในที่ประชุมผูถือหุนอีกดวย เหลาน้ีคือสวนที่มีความแตกตาง
จากการถือหุนสามัญ 

๑๓๗



หมายถึง ตราสารทางการเงินที่บริษัททั่วไปออกเพ่ือกูเงินระยะ
ยาว (มากกวา ๑ ป) โดยบริษัทผูออกหุนกูจะจายผลตอบแทนใน
รูปดอกเบี้ยในอัตราและระยะเวลาที่กำหนดไว 

คือ หลักทรัพยที่ออกโดยกระทรวงการคลังเพื่อใหกูยืม ระยะส้ัน 
อายุไมเกิน 1 ป ผูลงทุนสามารถซื้อตั๋วเงินคลังไดจากธนาคาร
แหงประเทศไทย ซ่ึงไดรับมอบหมายจากกระทรวงการคลังเปน
ผูจัดการแทนในการขายตั๋วเงินคลังนี้ 

หมายถึง  เอกสารที่บริษัทประกันชีวิตมอบใหผูทำประกันเก็บ
ไวเปนหลักฐาน เพราะเอกสารนี้เปรียบเสมือนเปนสัญญาการ
ประกันระหวางผูทำประกันกบับรษิทัประกันชวีติ โดยกรมธรรม
จะระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับขอตกลง เงื่อนไขตางๆ ซึ่งผู เอา
ประกันภัยควรตรวจสอบความถูกตองใน รายละเอียดตางๆ เชน 
ประเภท ระยะเวลาที่เอาประกันชีวิต จำนวนเบี้ยประกัน และ
ระยะเวลาที่ตองชำระเบี้ยประกัน จำนวนเงินเอาประกัน และช่ือ
ผูรับประโยชน ตลอดจนสิทธิและเง่ือนไขตางๆ เพื่อผล
ประโยชนของผูเอาประกันเอง 

หมายถงึ ผลตอบแทนโดยตรงทีผู่ถอืหุนสามญัและ หุนบรุมิสทิธิ
จะไดรับจากผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้นๆ มีกำไร ปนผลน้ัน
อาจออกมาในรูปของเงินสดหรือหุนที่รูจักกันในชื่อของหุน
ปนผล ซึ่งจำนวนเงินปนผลอาจจะมากหรือนอยในแตละปขึ้น
อยูกับเหตุผล ๒ ประการคือ 
      ๑. กำไร ซ่ึงเปนผลการประกอบการของธุรกิจนั้นๆ 
      ๒. นโยบายของบริษัทในขณะนั้น 

๑๓๘



หมายถึง ตราสารกูยืมเงินที่ผูออกตราสารสัญญาวาจะจาย 
เงินตนพรอมดอกเบ้ียใหแกผูถือพันธบัตรตามที่ตกลงกัน มีชื่อ
ที่ เรียกแตกตางกัน ถาเอกชนเปนผูออกพันธบัตร เรียกวา
พันธบัตรธุรกิจ (Corporate Bond) แตถารัฐบาลเปนผูออก 
เรียกวา พันธบัตรรัฐบาล แตถารัฐวิสาหกิจเปนผูออก เรียกวา
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 
 ๑. พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) เปน
ตราสารทางการเงินที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปนผูออก 
เพื่อเปนการกูเงินระยะยาวมากกวา ๑ ป โดยมีการกำหนดระยะ
เวลาชำระเงิน การจายดอกเบี้ย ซึ่งกำหนดอัตราดอกเบ้ียไว
แนนอน 
 ๒. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Bond) 
เปนตราสารทางการเงินที่รัฐวิสาหกิจเปนผูออก เพื่อการกูยืม
เงินระยะยาวมากกวา 1 ป โดยมีการกำหนดระยะเวลาชำระเงิน
การจายดอกเบี้ย รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยไวแนนอนเชนกัน 

๑๓๙
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