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บทคัดย่อ

	 บทความนี้ศึกษาถึงเรื่องของความจ�าเป็นในการท�าประกันชีวิตของบุคคล	การประกันชีวิตคืออะไร	ประเภทและรูปแบบของการ
ประกันชีวิต	ประกันชีวิตมีประโยชน์กับผู้ซื้อประกันชีวิตมากน้อยแค่ไหน	หรือการท�าประกันชีวิตเปรียบเสมือน		“สินค้าที่ฟุ ่มเฟือย”	 ที่
ท�าให้บุคคลต้องใช้จ่ายเงินไปกับการท�าประกันชีวิตโดยไม่จ�าเป็น

Abstract

 This article presents all aspects of personal life insurance including its definition, the importance, the categories, 
and the various options of life insurance products. Moreover, this article describes the benefits of life insurance for the 
insurers and discusses whether life insurance wastes consumers’ budget.

บทน�ำ

	 ในภาวะปัจจุบัน	 ความปลอดภัยในชีวิต	 และทรัพย์สินของแต่ละบุคคล	 นับวันจะยิ่งน้อยลงทุกที	 สังเกตได้จากกรณีการเกิดภัย
ธรรมชาติอย่างไฟไหม้	น�้าท่วม	แผ่นดินไหวหรือสึนามิ	ที่เคยเป็นข่าวให้เห็นในหลายประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทย	หรือภัยร้ายที่
เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ	เช่น	โรคหัวใจ	โรคมะเร็ง	โรคเบาหวาน	ซึ่งเป็นโรคร้ายอันดับต้นๆ	ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต	หรือภัยที่มา
แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว	เช่น	อุบัติเหตุ	เป็นต้น	สาเหตุดังกล่าวเหล่านี้ท�าให้หลายท่านมีการตั้งค�าถามถึงความจ�าเป็นในการท�าประกันชีวิตว่ามี
ความจ�าเป็นมากน้อยแค่ไหนที่เราต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงภัยดังกล่าว	 ความไม่แน่นอนที่เกิด
ขึน้ในการด�ารงชวีติของคนเราในปัจจบุนัจะเป็นการบบีบงัคบัให้คนส่วนใหญ่หนัมาสนใจการท�าประกนัชวีติมากขึน้หรอืไม่	หรอืแท้จรงิแล้ว
การท�าประกันชีวิต	 เป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองเงินเกินความจ�าเป็นในการที่ผู้ซื้อประกันชีวิตต้องมาจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตทุกงวด	 ถ้าขาดส่งเบี้ย
ประกันเกินกว่า	2	งวดติดต่อกัน	ก็จะถูกยกเลิกกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ		ถ้าเรามีเงินออมไม่มากพอส�าหรับการซื้อประกันชีวิตแล้ว	เรายัง
ต้องขวนขวายหาเงินหรือกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อท�าประกันชีวิตอีกหรือไม่	
	 “จริงๆ	แล้วไม่จ�าเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องซื้อประกันเสมอไป”	(น�าชัย	เตชะรัตนะวิโรจน์,	ประพิณ	ลลิตภัทร,	ศศินี	ลิ้มพงษ์	
และหทัยชนก	เตชะรัตนวิโรจน์,	2547,	105)	เพราะการประกันภัย	ไม่ใช่สินค้าที่มีความจ�าเป็นขนาดที่เป็นสิ่งที่	“ขาดไม่ได้”	หรือกล่าวใน
อีกแง่มุมหนึ่งคือ	การซื้อประกันภัยนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์	แต่ควรท�าไว้เพียงแค่พอเหมาะเท่านั้น	เพื่อ	“จ�ากัด”	ความเสี่ยงในกรณีที่อาจ
จะเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั	เช่น	การท�าประกนัชวีติ	กจ็ะสามารถประกนัความมัน่คงแก่ครอบครวัได้	หากผูซ้ึง่เป็นหลกัในการหาเลีย้งครอบครวั	
(Breadwinner)	โชคร้ายประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถท�างานได้	หรือต้องเสียชีวิตไปก่อนวัยอันสมควร	จากค�ากล่าวที่ว่าควรท�าประกัน
ไว้เพียงแค่พอเหมาะเท่านั้น	 ไม่ควรสิ้นเปลืองเพื่อซื้อประกันโดยไม่จ�าเป็น	 สอดคล้องกับค�าแนะน�าของ	 ดร.สุวรรณ	 วลัยเสถียร	(2544,	
103-104)	 ที่กล่าวว่า	 “ไม่ควรเปลืองเงินไปกับการท�าประกันชีวิตเกินกว่าที่จ�าเป็น!”	 คุณควรท�าประกันชีวิตก็ต่อเมื่อคุณมีสินทรัพย์สุทธิ	
(Net	Worth)	น้อยกว่ารายจ่าย	5	ปีของครอบครัวเท่านั้น	

 สินทรัพย์สุทธิที่คุณมี < 5 x ค่าใช้จ่ายต่อปีของครอบครัว
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	 เช่น	ถ้าครอบครวัของนายสราญ	มค่ีาใช้จ่ายปีละ	300,000	
บาท	 นายสราญจ�าเป็นต้องท�าประกันชีวิตก็ต่อเมื่อนายสราญมี
สินทรัพย์สุทธิ	น้อยกว่า	1,500,000	บาท
	 ดร.สุวรรณ	 วลัยเสถียร	 ได้ให้เหตุผลของความสิ้นเปลือง
โดยไม่จ�าเป็นในการท�าประกันชีวิตไว้	2	ข้อว่า	เหตุผลข้อหนึ่ง	เมื่อ
คณุซือ้ประกนั	ค่าเบีย้ประกนัส่วนใหญ่ทีค่ณุจ่ายไป	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งค่าเบี้ยประกันปีแรก	ประมาณ	40	-	50%	จะถูกจ่ายไปเป็นค่า
คอมมชิชัน่ของตวัแทนประกนั	ดงันัน้	แทนทีจ่ะซือ้ประกนัชวีติ	หาก
คุณน�าเงินจ�านวนนั้นไปฝากธนาคารหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาลใน
ระยะเวลาทีเ่ท่าๆ	กนั	คณุจะได้ผลตอบแทนมากกว่า	ทัง้นีก้เ็พราะ
ว่าบริษัทส่วนใหญ่เขาก็เอาเงินของคุณ	 (หลังจากที่หักเป็นค่า
คอมมิชชั่นก้อนใหญ่	 เพื่อจ่ายให้กับตัวแทนแล้ว)	ไปฝากธนาคาร
หรือลงทุนในตราสารหนี้นั่นเอง	นอกจากนี้	ถ้าเปรียบเทียบค่าเบี้ย
ประกันชีวิตในบ้านเรากับในสหรัฐอเมริกาจะพบว่าค่าเบี้ยประกัน
ในบ้านเรานั้น	แพงกว่าในอเมริกาถึง	4	เท่าตัว	เหตุผลข้อสอง	ถ้า
หากคุณมีสินทรัพย ์มากพอที่จะประกันความมั่นคงส�าหรับ

ครอบครัวถึง	5	ปีอยู่แล้ว	ก็ไม่จ�าเป็นต้องซื้อประกัน	เพราะถ้าคุณ
เสียชีวิตไป	 ครอบครัวของคุณจะด�ารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน
อย่างน้อย	5	ปี	ในช่วงนี้คนในครอบครัวของคุณควรหางานท�าเพื่อ
เลี้ยงตัวได้แล้ว	ถ้ายังท�าไม่ได้	ก็ถือเป็นความผิดของพวกเขาเองที่
จะต้องอดตาย	(สุวรรณ	วลัยเสถียร,	2544)
	 ท่านที่ได้ยินเหตุผลทั้งสองข้อข้างต้นแล้ว	 คงต้องคิดหนัก
ในการท�าประกนัชวีติว่ามนัเป็นความคุม้ค่าหรอืความสิน้เปลอืงกนั
แน่	 แต่อย่างไรก็ดีการท�าประกันชีวิตก็ยังคงมีความส�าคัญส�าหรับ
บุคคลบางกลุ่มที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงภัยที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะ
มาถงึและสามารถท�าประกนัในลกัษณะทีพ่อเหมาะพอควรได้	แล้ว
ตัง้แต่ในอดตีจนถงึปัจจบุนั	ด้านภาวะความเสีย่งทีร่นุแรงมากอย่าง
เห็นได้ชัด	 ท�าให้คนส่วนใหญ่มักให้ความส�าคัญกับการท�าประกัน
ชีวิตมากยิ่งขึ้น	ดังจะเห็นได้จากสถิติกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผล
บังคับเมื่อสิ้นปี	2542	-	2552	ที่มีจ�านวนกรมธรรม์และจ�านวนเงิน
เอาประกันภัยที่สูงขึ้นเรื่อยๆ	ดังแสดงในตารางที่	1	ดังนี้

ตารางที่ 1	สถิติกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีผลบังคับเมื่อสิ้นปี	2542	-	2552	(ก่อนการประกันภัยต่อ)
                                                              หน่วย : ล้านบาท

 ปี จ�านวน  % + (-) จ�านวนเงินเอา % + (-) เงินเอาประกันภัย ประชากร % of
  กรมธรรม์  ประกันภัย  เฉลี่ยต่อกรมธรรม์ (ล้านคน) Population 

	 2542	 7,375,916	 2.46	 1,253,169	 2.14	 0.17	 61.80	 11.94
	 2543	 7,772,644	 5.38	 1,489,987	 18.90	 0.19	 61.88	 12.56
	 2544	 8,331,702	 7.19	 1,758,829	 18.04	 0.21	 62.31	 13.37
	 2545	 8,957,401	 7.51	 1,958,339	 11.34	 0.22	 62.80	 14.26
	 2546	 9,659,296	 7.84	 2,356,382	 20.33	 0.24	 63.08	 15.31
	 2547	 10,383,640	 7.50	 2,673,241	 13.45	 0.26	 61.97	 16.76
	 2548	 11,183,758	 7.71	 3,098,454	 15.91	 0.28	 62.42	 17.92
	 2549	 12,083,566	 8.05	 3,688,348	 19.04	 0.31	 62.83	 19.23
	 2550	 13,092,019	 8.35	 4,051,545	 9.85	 0.31	 63.04	 20.77
	 2551	 14,174,401	 8.27	 4,754,554	 17.35	 0.34	 63.40	 22.36
	 2552	 15,208,885	 16.17	 5,502,213	 35.81	 0.36	 63.53	 23.94

ที่มา:	สมาคมประกันชีวิตไทย

	 จากตวัเลขทีแ่สดงในตารางที่	1	นัน้จะพบว่า	คนไทยให้ความส�าคญักบัการท�าประกนัชวีติทีม่ากเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2542	
ที่มีสัดส่วนของจ�านวนกรมธรรม์	2.46%	และเพิ่มขึ้นเป็น	16.17%	ในปี	พ.ศ.	2552	ดังนั้นเมื่อการท�าประกันชีวิตได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น
ในคนไทยตลอดระยะเวลา	10	ปีที่ผ่านมา	เรามาเริ่มท�าความรู้จักกับการประกันชีวิตกันเถอะ
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กำรประกันชีวิต

	 เป็นวธิกีารทีบ่คุคลกลุม่หนึง่ร่วมกนัเฉลีย่ภยัอนัเนือ่งมาจาก
การตาย	การสูญเสียอวัยวะ	ทุพพลภาพและการสูญเสียรายได้ใน
ยามชรา	โดยทีเ่มือ่บคุคลใดต้องประสบกบัภยัเหล่านัน้	กไ็ด้รบัเงนิ
เฉลีย่ช่วยเหลอืเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนแก่ตนเองและครอบครวั	
โดยบรษิทัประกนัชวีติจะท�าหน้าทีเ่ป็นแกนกลางในการน�าเงนิก้อน
ดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย	(ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย,	ม.ป.ป.)
กำรประกันชีวิต แยกออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

 ประเภทสามญั (Ordinary Life Insurance)	คอืการประกนั
ชวีติทีม่จี�านวนเงนิเอาประกนัภยัค่อนข้างสงู	เหมาะส�าหรบัผูม้รีาย
ได้ปานกลางหรอืสงู	โดยทัว่ไปก�าหนดช�าระเบีย้ประกนัภยัเป็นราย
ปี	รายหกเดือน	หรือรายสามเดือน	การพิจารณารับประกันชีวิตมี
ทัง้แบบตรวจสขุภาพและไม่ต้องตรวจสขุภาพ	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ�านวน
เงินเอาประกันภัยและอายุเป็นส�าคัญ
 ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)	คือการ
ประกันชีวิตที่มีจ�านวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างต�่า	 จึงไม่มีการ
ตรวจสขุภาพ	การพจิารณารบัประกนัชวีติอาศยัข้อมลูจากค�าแถลง
ในใบค�าขอเอาประกันภัย	 โดยทั่วไปก�าหนดช�าระเบี้ยประกันภัย
เป็นรายเดอืน	อาจมเีงือ่นไขก�าหนดระยะเวลารอคอยกไ็ด้	(Waiting	
Period)	 คือระยะเวลาที่ก�าหนดไว้เพื่อพิสูจน์สุขภาพของผู้เอา
ประกันภัย	หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาดังกล่าว	
บริษัทประกันชีวิตไม่ต้องจ่ายเงินเอาประกันภัย	โดยทั่วไปก�าหนด	
180	 วัน	 เช่น	 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บตาม
ธรรมชาติ	บริษัทจะไม่จ่ายเงินจ�านวนเอาประกันภัยให้	แต่จะคืน
เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ช�าระมาแล้วทั้งหมด	เป็นต้น
 ประเภทกลุ่ม (Group Life Insurance)	คือการรับประกัน
ชวีติบคุคลหลายคนภายใต้กรมธรรม์ประกนัภยัฉบบัเดยีว	(ก�าหนด
ผู้เอาประกันชีวิตร่วมกันตั้งแต่	5	คนขึ้นไป)	โดยพิจารณาถึงความ
เสีย่งภยัของบคุคลในกลุม่ทัง้หมดด้วยอตัราเฉลีย่	ไม่ว่าจะเป็นอายุ	
เพศ	หน้าทีก่ารงาน	หรอืจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัและใช้เบีย้ประกนั
ภยัอตัราเดยีวกบับคุคลในกลุม่นัน้ๆ	การประกนัภยัประเภทนีอ้ตัรา
ดอกเบี้ยประกันภัยจะถูกกว่าการประกันภัยแบบอื่นๆ	 เหมาะ
ส�าหรับพนักงานในบริษัทต่างๆ		
รูปแบบกำรประกันชีวิต แบ่งออกได้เป็น 4  แบบ คือ

 แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) คือการประกันชีวิต
ที่บริษัทประกันชีวิตตกลงว่าจะจ่ายเงินตามจ�านวนที่ระบุไว้ให้แก่
ผูร้บัผลประโยชน์	ถ้าหากผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติภายในระยะเวลา
ที่ก�าหนด	เช่น	1	ปี	5	ปี	10	ปี	หรือ	20	ปี	สัญญาประกันชีวิตแบบ
นี้มีลักษณะเป็นการให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยอันเกิดจากการ

เสยีชวีติแต่เพยีงอย่างเดยีว	ไม่มส่ีวนของการออมทรพัย์รวมอยูด้่วย	
จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับสัญญาประกันอัคคีภัย	 เมื่อครบก�าหนด
สัญญาแล้วจึงไม่มีมูลค่าใดๆ	คืนให้แก่ผู้เอาประกัน	หรือกล่าวได้
ว่า	ถ้าหากผู้เอาประกันมีชีวิตอยู่ครบก�าหนดสัญญา	บริษัทประกัน
ภัยจะไม่จ่ายเงินคืนให้	ดังนั้น	การท�าประกันชีวิตประเภทนี้	จึงมี
ค่าเบี้ยประกันที่ถูกกว่ากรมธรรม์แบบอื่นๆ	 การประกันชีวิตแบบ
ชัว่ระยะเวลาจงึเหมาะกบับคุคลทีม่รีายได้ไม่สงูมากนกั	ทีต้่องการ
ความคุม้ครองสงู	หรอืต้องการความคุม้ครองหนีส้นิจากการเช่าซือ้
นั่นเอง
 แบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance)	 คือการประกัน
ชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงว่าจะจ่ายเงนิตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ให้
แก่ผู้รับประโยชน์	เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อใด	แต่ถ้าหากผู้
เอาประกนัภยัมชีวีติอยูจ่นถงึอายุ	99	ปี	บรษิทัประกนัชวีติกจ็ะจ่าย
เงินตามจ�านวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย	 การท�าประกันชีวิต
ประเภทนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกระยะเวลาในการช�าระเบี้ย
ประกันชีวิต	 เป็น	15,	20	ปี	หรือมากกว่าก็ได้	ซึ่งโดยปกติแล้วผู้
เอาประกันภัยไม่ควรต้องมีภาระในการจ่ายเบี้ยประกันอีก	 เมื่อ
มีอายุเกิน	60	ปี	(เนื่องจากเป็นช่วงวัยเกษียณ	ที่มีความสามารถใน
การหารายได้ได้น้อยลง)	ดงันัน้	กรมธรรม์ประเภทนีก้เ็ปรยีบเสมอืน	
การรวมกันของกรมธรรม์ประเภทก�าหนดระยะเวลาที่สามารถต่อ
อายรุายปีบวกกบัการออมทรพัย์นัน่เอง	การประกนัชวีติแบบตลอด
ชพีจงึเหมาะกบับคุคลทีป่ระกอบธรุกจิและมหีนีส้นิอนัเกดิจากการ
ท�าธุรกิจ	 และคิดว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้ผู้เอาประกันภัย
ต้องเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควร	 คู่สมรสของตนและบุตรจะได้มี
เงินก้อนหนึ่งเพื่อชดใช้หนี้ทางการค้าหรือเพื่อจะน�าเงินก้อนนี้มา
ค�้าจุนธุรกิจต่อไปในอนาคต
 แบบสะสมทรพัย์ (Endowment Insurance)	คอืการประกนั
ชวีติทีบ่รษิทัประกนัชวีติตกลงว่าจะจ่ายเงนิตามจ�านวนทีร่ะบไุว้ให้
แก่ผูร้บัประโยชน์	ถ้าหากผูเ้อาประกนัภยัเสยีชวีติภายในระยะเวลา
ทีก่�าหนด	หรอืจ่ายเงนิให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัถ้าหากผูเ้อาประกนัภยั
มีชีวิตอยู่ในวันที่สัญญาครบก�าหนด	 การประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์จึงเป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์
นัน่เอง	ซึง่จดุตรงนีท้�าให้การประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์คล้ายคลงึ
กับการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ	 แต่การประกันชีวิตทั้งสองแบบ
มีความแตกต่างกันตรงที่กรมธรรม์ประเภทสะสมทรัพย์จะมีระยะ
เวลาประกันที่แน่นอน	 เช่น	 สัญญาจะมีผลบังคับจนกระทั่งผู้เอา
ประกนัมอีายคุรบ	60	ปี	เป็นต้น	ถ้าหากผูเ้อาประกนัเสยีชวีติภายใน
ช่วงเวลาที่สัญญายังมีผลบังคับ	 บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้
ผู้รับผลประโยชน์เท่ากับทุนประกัน	 หรือถ้ามีชีวิตอยู่เมื่อครบอายุ
ของสญัญา		บรษิทัประกนัชวีติจะจ่ายเงนิคนืเท่ากบัทนุประกนัหรอื
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มากกว่าขึน้อยูก่บัเงือ่นไขทีร่ะบไุว้	การประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์
จึงเหมาะกับบุคคลที่ต้องการมีเงินก้อนหนึ่งเพื่อเป็นกองทุนการ
ศึกษาให้กับบุตรต่อไป
 แบบเงนิได้ประจ�า (Annuities Insurance)	หรอือาจจะเรยีก
ว่า	 ประกันชีวิตแบบบ�านาญ	 คือการประกันชีวิตที่บริษัทประกัน
ชีวิตตกลงว่าจะจ่ายเงินจ�านวนหนึ่งเป็นประจ�าให้แก่ผู้เอาประกัน
ภัย	 เมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ในวันที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	โดย
ทั่วไปเงินได้ประจ�าจะจ่ายเป็นปีทุกๆ	 ปี	 จนครบตามเงื่อนไขของ
สัญญา	 การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ�าเหมาะกับผู้เอาประกัน
ภัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมทรัพย์ไว้เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากที่
เกษยีณอายกุารท�างานแล้วนัน่เอง	ซึง่จากการส�ารวจการท�าประกนั
ชีวิตของคนไทยที่ผ่านมาพบว่า	การประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ�า	
ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก	สาเหตุหลักๆ	อาจเป็นเพราะว่าคน
ไทยส่วนใหญ่นัน้	ยงัไม่เหน็ถงึความจ�าเป็นของการวางแผนการเงนิ
เพื่อการเกษียณอายุ		
	 จากรูปแบบการประกันชีวิตที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น	 อาจ
จะเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่า	 บุคคลใดควรจะท�าประกันชีวิตในรูป
แบบใดดีกว่ากัน	 เพราะวัตถุประสงค์ของการท�าประกันชีวิตของ
แต่ละบคุคลมคีวามแตกต่างกนั	ถ้าบคุคลใดคดิว่าคณุจะท�าประกนั
ชีวิตเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	โดยที่เสีย
ค่าเบี้ยประกันไม่มากจนเกินไป	 แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย	
เช่น	ต้องการได้รบัความคุม้ครองชวีติระหว่างทีต้่องการเดนิทางไป
ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาสั้นๆ	 คุณก็ควรท�าประกันชีวิตแบบ
ชั่วระยะเวลา	 แต่ถ้าบุคคลใดต้องการความคุ้มครองในระยะยาว
เพราะคดิว่าคณุยงัจะมชีวีติทีย่นืยาว	และหวงัว่าการท�าประกนัชวีติ	
อาจจะช่วยในการออมเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณได้ด้วย	 ก็ควรจะ
พิจารณา	การท�าประกันชีวิตในรูปแบบของการสะสมทรัพย์ควบคู่
ไปด้วย	ถ้าดจูากตวัเลขสถติกิรมธรรม์ประกนัชวีติทีม่ผีลบงัคบัเมือ่
สิน้ปี	2552	(ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย,	 ม.ป.ป.)	 จะพบว่าการประกันชีวิตแบบสะสม
ทรพัย์	มมีลูค่ากรมธรรม์ประกนัชวีติจ�านวนถงึ	7,603,974	ล้านบาท	
การประกนัชวีติแบบตลอดชพี	มมีลูค่ากรมธรรม์ประกนัชวีติจ�านวน	
4,421,406	ล้านบาท	และการประกนัชวีติแบบชัว่ระยะเวลา	มมีลูค่า
กรมธรรม์ประกันชีวิตจ�านวน	861,199	ล้านบาท	(ตัวเลขรวบรวม
จากบริษัทประกันชีวิตจ�านวน	25	บริษัท	ดังตารางที่	2)	แสดงให้
เห็นว่ารูปแบบการท�าประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ค่อนข้างได้รับ
ความนิยมมากในคนไทยส่วนใหญ่	 อาจเป็นเพราะด้วยความที่
เงือ่นไขและลกัษณะของการท�าประกนัชวีติแบบสะสมทรพัย์มคีวาม
ใกล้เคียงกับการฝากเงินในธนาคารมาก	(แต่แตกต่างจากการฝาก
เงนิตรงทีเ่รือ่งของระยะเวลา	และผลตอบแทน	ซึง่จะคุม้ครองกรณี

เสียชีวิต)	 จึงท�าให้การประกันชีวิตรูปแบบนี้ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

กำรยกเว้นกำรจ่ำยเงินเอำประกันชีวิต

	 ข้อจ�ากัดบางประการที่บริษัทประกันชีวิตยกเว้นการจ่าย
เงินเอาประกัน	จากสาเหตุการตาย	ดังนี้
	 1.	ผู้รับประโยชน์ฆ่าผู้เอาประกันตาย
	 2.	ผูเ้อาประกนัฆ่าตวัตายภายใน	1	ปี	นบัจากวนัท�าสญัญา
หรือวันต่ออายุสัญญาวันสุดท้าย	
	 (ความตายทีเ่กดิจากสาเหตดุงักล่าว	บรษิทัประกนัชวีติจะ
ไม่จ่ายจ�านวนเงนิเอาประกนัชวีติให้	แต่จะคนืเบีย้ประกนัชวีติทีไ่ด้
ช�าระแล้วทั้งหมดเท่านั้น)
 ผู้เอาประกันภัย	คือบุคคลที่ตกลงท�าสัญญาประกันภัยกับ
บรษิทัประกนัชวีติโดยอาศยัสาเหตขุองการมชีวีติหรอืการตายเป็น
เงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต
 ผู้รับผลประโยชน์	 คือบุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกัน
ชวีติว่าจะเป็นผูไ้ด้รบัเงนิประกนัชวีติตามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้ในสญัญา	
ผู้รับผลประโยชน์อาจจะเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้

ระยะเวลำกำรผ่อนผันกำรช�ำระเบี้ยประกัน

	 ระยะเวลาผ่อนผัน	 คือระยะเวลาที่บริษัทประกันชีวิต
ยนิยอมให้ผูเ้อาประกนัชวีติ	สามารถช�าระเบีย้ประกนัภยัล่าช้ากว่า
ที่ก�าหนดได้แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาผ่อนผัน	(ปกติบริษัทประกัน
ชวีติจะก�าหนดระยะเวลาผ่อนผนัการช�าระเบีย้ประกนัภยัให้	30	วนั)	
บรษิทัประกนัชวีติยงัคงให้ความคุม้ครองตามเงือ่นไขของกรมธรรม์
ประกนัชวีติ	โดยบรษิทัประกนัชวีติจะหกัค่าเบีย้ประกนัภยัทีย่งัค้าง
ช�าระออกจากจ�านวนเงนิเอาประกนัภยัทีจ่ะจ่าย	เช่น	นายบญุหล้า	
ท�าประกันชีวิตไว้โดยก�าหนดช�าระเบี้ยประกันภัยทุกวันที่	 1	
มิถุนายนของทุกปี	 เมื่อถึงก�าหนดช�าระเบี้ยประกันภัยปีที่	8	นาย
บุญหล้าลืมช�าระเบี้ยประกันภัยและได้เสียชีวิตลงในวันที่	 29	
มิถุนายน	 ในกรณีเช่นนี้บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจ�านวนเงินเอา
ประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ของนายบุญหล้า	โดยหักจ�านวน
เงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องช�าระออก
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รำยชื่อบริษัทประกันชีวิต	ดังตารางที่	2
ตารางที่ 2	จ�านวนใบอนุญาตสาขา	(บริษัทประกันชีวิต)	แยกตาม
บริษัท	ณ	วันที่	31	มกราคม	2553

 ที่ บริษัท จ�านวนสาขา 
   
	 1	 กรุงเทพประกันชีวิต	 71		
	 2	 กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	 5		
	 3	 เจนเนอราลี่	ประกันชีวิต	(ไทยแลนด์)	 3	
	 4	 ไทยคาร์ดิฟ	ประกันชีวิต	 -		
	 5	 ไทยประกันชีวิต	 260		
	 6	 ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต	 47	
	 7	 ไทยรีประกันชีวิต	 -		
	 8	 ไทยสมุทรประกันชีวิต	 251		
	 9	 ธนชาตประกันชีวิต	 -		
	 10	 บางกอกสหประกันชีวิต	 -		
	 11	 ประกันชีวิตนครหลวงไทย(เดิมบจ.แมกซ์)	 -	
	 12	 พรูเด็นเชียล	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	 15	
	 13	 ฟินันซ่าประกันชีวิต	 21
	 14	 โตเกียวมารีนประกันภันชีวิต	(ประเทศไทย)	 -	
	 15	 เมืองไทยประกันชีวิต	 138
	 16	 แมนูไลฟ์	ประกันชีวิต	(ประเทศไทย)	 12
	 17	 สยามซัมซุง	ประกันชีวิต	 4
	 18	 สยามประกันชีวิต	 -
	 19	 สหประกันชีวิต	 -
	 20	 อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล	แอสชัวรันส์	 -
	 21	 อยุธยา	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันชีวิต	 16
	 22	 อาคเนย์ประกันชีวิต	 52
	 23	 เอซ	ไลฟ์	แอสชัวรันซ์	 2
	 24	 แอ๊ดวานซ์	ไลฟ์	แอสชัวรันส์	 -
	 25	 ไอเอ็นจี	ประกันชีวิต	 44
  
  รวมทั้งสิ้น 941

ทีม่า:	ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิ
ประกันภัย

ผลประโยชน์จำกกำรท�ำประกันชีวิต

 ประกันชีวิตช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้ผู้เอา
ประกันและครอบครัว	 อาทิ	 หากผู้น�าครอบครัวท�าประกันชีวิตไว้
แล้วเกิดเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	 เงินประกันชีวิตที่ได้รับจะช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวได้ในระยะหนึ่ง	
หรอืหากท�าประกนัชวีติเพือ่การศกึษาของบตุรไว้	บตุรกจ็ะมเีงนิใช้
จ่ายเพื่อการศึกษาได้ต่อไป	เป็นต้น
 ประกันชีวิตช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัยและต่อ
เนือ่ง	เพราะการประกนัชวีติเป็นสญัญาระยะยาว	และผูเ้อาประกนั
ภัยต้องจ่ายเงินเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวด	 บางรูปแบบของการ
ประกนัชวีติจะมส่ีวนของการออมทรพัย์อยูด้่วย	แต่จะไม่เหมอืนกบั
การฝากเงนิไว้กบัธนาคาร	เนือ่งจากการท�าประกนัชวีติเป็นการซือ้
ความคุ้มครองเป็นหลัก	 ดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ในปีใด
ก็ตามระหว่างอายุสัญญา	 เงินที่ผู ้เอาประกันภัยได้รับคืนจะไม่
เท่ากับจ�านวนเงินเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้บริษัท	 เพราะส่วนหนึ่ง
ต้องจ่ายเป็นเงินค่าซื้อความคุ้มครอง	 ส่วนข้อดีก็คือ	 หากผู้เอา
ประกันภัยเสียชีวิตภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	 ผู ้รับ
ประโยชน์จะได้รับเงินผลประโยชน์ตามจ�านวนเงินเอาประกันภัย	
ซึ่งมากกว่าจ�านวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายบริษัทไปแล้ว
	 การประกนัชวีติเป็นการระดมเงนิทนุในรปูของเบีย้ประกนั
ชีวิต	 ซึ่งบริษัทสามารถน�าไปลงทุนประกอบธุรกิจอื่นได้ตามที่
กฎหมายก�าหนด	ท�าให้เกดิการหมนุเวยีนของเงนิ	การจ้างงาน	และ
น�ามาซึง่การพฒันาประเทศ	นอกจากนัน้ผูเ้อาประกนัภยัยงัสามารถ
น�าค่าเบี้ยประกันชีวิต	 ส�าหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกัน
ภัยไม่ต�่ากว่า	10	ปี	ไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงิน
ได้ไม่เกิน	100,000	บาท
	 จะเห็นว่าการท�าประกันชีวิตมีประโยชน์มากมายหลาย
ประการส�าหรับผู้ท�าประกันภัยดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	 แต่
อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักที่บุคคลโดยทั่วไปจะน�ามาใช้ในการ
พิจารณาซื้อประกันชีวิต	 ได้แก่	 ค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายเป็น
จ�านวนมากและต่อเนือ่งเพือ่ให้ได้รบัความคุม้ครองการเสีย่งภยันัน้		
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายประการในการตัดสินใจส�าหรับการ
ท�าประกันชีวิต	 ดังศึกษาได้จากงานวิจัยของจิรพงษ์	 พงษ์เกษม
สมบัติ	(2548)	ที่ศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลกับทางเลือกในการท�า
ประกันชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยคือ	 กลุ่มผู้เอาประกันภัยและผู้ที่ไม่ท�าประกัน
ชีวิตหรือเคยท�าประกันชีวิตแต่ปัจจุบันปัจจุบันมีกรมธรรม์ซึ่งไม่มี
ผลบังคับแล้วในเขตกรุงเทพมหานครทั้งชายและหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง	20	-	60	ปี	จ�านวน	400	คน	ซึ่งเลือกมาโดยการสุ่มแบบ
หลายชั้น	(Multi-Stage	Random	Sampling	Unit)	พบว่าเหตุผล
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  ของผูท้�าประกนัชวีติของกลุม่ผูเ้อาประกนัชวีติจ�านวน	188	คนจาก
กลุม่ตวัอย่าง	อยูใ่นระดบัมาก	ได้แก่	ต้องการความมัน่คงปลอดภยั
ส�าหรบัตวัเองและครอบครวั	ด้านสขุภาพ	สวสัดกิารรกัษาพยาบาล	
การประกนัเป็นการออมทรพัย์	และเชือ่มัน่ในความมัน่คงของบรษิทั
ประกนัชวีติ	ส่วนเหตผุลของผูท้�าประกนัชวีติของกลุม่ผูเ้อาประกนั
ชีวิต	 ในระดับปานกลาง	 ได้แก่	 เชื่อมั่นในรูปแบบประกัน	 เห็น
ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี	 เชื่อมั่นในตัวแทน	 และเกรงใจ
ตัวแทนหรือผู้แนะน�า	 ส่วนเหตุผลของผู้ท�าประกันชีวิตของกลุ่มผู้
ไม่เคยท�าประกนัชวีติจ�านวน	145	คนจากกลุม่ตวัอย่าง	อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกรายการ	 ได้แก	่ รายได้เพียงพอจ่ายเบี้ยประกันชีวิต	
แต่คิดว่าค่าเบี้ยประกันแพงเกินไป	 รายได้ไม่เพียงพอจ่ายเบี้ย
ประกนัชวีติ	ไม่เข้าใจผลประโยชน์/วธิกีาร/ประเภทของการประกนั
ชีวิต	 บริษัทประกันชีวิตไม่น่าเชื่อถือ	 ไม่สนใจการท�าประกันชีวิต	
และไม่มีความจ�าเป็นต้องท�าประกันชีวิต	 นอกจากนี้ยังได้มีการ
ศกึษางานวจิยัของสดุใจ	เดชธนมงคลชยั	(2545)	ทีศ่กึษาเรือ่งปัจจยั
ที่ก�าหนดการตัดสินใจประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล	ผลการศึกษาพบว่า	ค่าเบี้ยประกันภัย	ระดับรายได้ของ
ผูเ้อาประกนั	อตัราผลตอบแทนหรอืผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการ
ท�าประกันชีวิต	 ระดับการศึกษา	 มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ท�าประกันชีวิตในทิศทางเดียวกัน	ที่ระดับความเชื่อมั่น	90%,	95%,	
99%	และ	90%	ตามล�าดับ	อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	1	ปีของ
ธนาคารพาณชิย์	มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจท�าประกนัชวีติใน
ทิศทางตรงกันข้าม	ที่ระดับความเชื่อมั่น	99%	และอายุ	มีความ
สัมพันธ์กับการตัดสินใจท�าประกันชีวิตในทิศทางตรงกันข้าม	 แต่
ไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ
 
	 โดยสรุป	 จากการศึกษางานวิจัยทั้งสองเรื่อง	 ท�าให้ทราบ
ว่ามีปัจจัยมากมายหลายประการที่เป็นเหตุผลในการตัดสินใจท�า
ประกันชีวิตหรือไม่ท�าประกันชีวิตของบุคคล	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะท�า
ประกนัชวีติควรเลอืกเหตผุลทีด่ทีีส่ดุส�าหรบัตวัคณุในการตดัสนิใจ
ท�าประกนัชวีติ	เพือ่ให้การท�าประกนัชวีติของคณุได้ผลประโยชน์ที่
คุ้มค่ากับการลงทุน	 ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเลือกรูปแบบการ
ประกันชีวิตที่เหมาะกับตัวคุณ	 การก�าหนดวงเงินประกันชีวิตที่
เหมาะสม	จ�านวนกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณควรมี	ประโยชน์ของ
ภาษเีงนิได้จากการซือ้ประกนัชวีติ	รวมถงึการพจิารณาดวู่าสถานะ
การเงนิของบรษิทัประกนัชวีติทีค่ณุจะซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีตินัน้	
มีฐานะการเงินที่เข้มแข็งและมั่นคงเพียงใด	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
คุณต้องตรวจสอบให้ดีก่อนการลงทุนซื้อประกันชีวิต	มิฉะนั้นแล้ว
การลงทนุซือ้ประกนัชวีติของคณุอาจท�าให้คณุสิน้เปลอืงเงนิทองไป
แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว
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