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เรื่องเด่น
20 ปี ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

รอบรู้ประกันภัย
ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย

วิชาการ IPRB
จับตาแนวโน้มอัตราความเสียหาย (Loss Ratio) ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ระเบียงภาพ

รอบรู้ประกันภัย
ธรณีพิบัติภัยกับประเทศไทย มหันตภัยที่รอเวลา

มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กว่าจะมาเป็นแอคชัวรี

รอบรั้วประกันภัย

ประกาศ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

สรรหามาเล่า
INFOGRAPHIC สื่อสารแบบไหน? ได้ประสิทธิภาพ

รายนามบริษัทสมาชิก

กิจกรรม Highlight
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บก.แถลง

สวัสดีครับ ผู้อ่านวารสารประกันภัยทุกท่าน

 เมื่อวันที่ 24 กันยายน ท่ีผ่านมา ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย ได้จัดงานครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้งส�านักงานฯ ขึ้นเพื่อ

เป็นการพบปะสังสรรค์และขอบคุณผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการก่อตั้งส�านักงานฯ ตลอด

จนบริษัทสมาชิกที่มาใช้บริการของส�านักงานฯ และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังถือ

เป ็นโอกาสดีส�าหรับการประชาสัมพันธ ์ผลงานที่ผ ่านมาของส�านักงาน

อนุญาโตตลุาการ สมาคมประกันวนิาศภยัไทย ทีช่่วยลดปัญหาข้อพพิาท ลดค่าใช้จ่าย

ในการน�าคดีความขึ้นสู่ศาลได้ปีละเป็นจ�านวนมาก ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ธรุกจิประกนัวนิาศภยั และช่วยให้ผูเ้อาประกนัภยัสามารถได้รบัค่าสนิไหมทดแทน

ที่รวดเร็วและเป็นธรรม วารสารประกันภัยฉบับนี้จึงขอน�าเสนอเรื่องเด่น “20 ปี 

ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและผลงาน

ที่ผ่านมานับจากอดีตถึงปัจจุบันของส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

 วารสารประกันภัยฉบับนี้ยังมีบทความวิชาการที่น่าสนใจเรื่อง “ธรณี

พิบัติภัยกับประเทศไทย มหันตภัยที่รอเวลา” จากฝ่ายวิจัยและสถิติ บมจ.

ไทยรับประกนัภยัต่อ และ “จบัตาแนวโน้มอตัราความเสยีหาย (Loss Ratio) ของ

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ” จากส�านักงานอัตราเบ้ียประกันวินาศภัย 

(IPRB) ตลอดจนข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ขอเชิญทุกท่าน

ติดตามกันได้เลยครับ

กี่เดช อนันต์ศิริประภา

บรรณาธิการ

รายชื่อผู้จัดท�าวารสารประกันภัย ปี 2558

เจ้าของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

บรรณาธิการ
นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร. จุฑาทอง จารุมิลินท 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายสาโรจน์ เกษมสุขโชติกุล

กองบรรณาธิการ
นางสาวกัลยา จุกหอม

นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง

นางสาวศุภิสรา พีขุนทด

นางศิริพร สุโรจนกุล

นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย

นางสาวนวลปรางค์ เขตสินชัย

นางสาวทัดดาว สุระแสง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2256 6032-8

โทรสาร: 0 2256 6039-40

www.tgia.org

E-mail: general@tgia.org

รูปเล่ม
บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ากัด

29/45-46 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: 0 2215 9988 

โทรสาร: 0 2215 5599

 วารสารประกันภัย จัดพิมพ์เผยแพร่ราย 3 เดือน 

เสนอบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ

ธุรกิจประกันวินาศภัย บทความและความคิดเห็นท่ีลง

ตีพิมพ์ในวารสารประกันภัยฉบับนี้ เป็นความคิดเห็น

ส่วนบคุคล ซึง่ทางสมาคมประกนัวนิาศภยัไทยไม่จ�าเป็น

ต้องเห็นด้วยเสมอไป
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ส�ำนักงำนอนุญำโตตุลำกำร 
สมำคมประกันวินำศภัยไทย

 ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2537 จากการที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้

ตระหนักถึงความส�าคัญเเละประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเเพ่งโดยอนุญาโตตุลาการ ระหว่างสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน ซึ่ง

เป็นการช่วยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาล ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัทประกันวินาศภัย สามารถพิจารณาปัญหาข้อพิพาทระหว่างกันได้ด้วย

ความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม สร้างภาพลักษณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยที่ดีในสายตาประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้

ค่าสินไหมทดเเทนที่รวดเร็วเเละเป็นธรรม

 การก่อตั้งส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทยเมื่อครั้งแรกเริ่มนั้น นายประสาน นิลมานัตต์ นายกสมาคมประกัน

วนิาศภยัไทยในขณะนัน้ ได้มอบหมายให้ นายศราวธุ ภาสวุณชิย์พงศ์ อปุนายกสมาคมประกนัวนิาศภัยไทย เเละประธานคณะอนกุรรมการประกนัภัย

ยานยนต์ เเละนายอานนท์ วงัวส ุประธานชมรมนกักฎหมาย สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยในขณะนัน้ด�าเนนิการ โดยได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดี

จากส�านกังานอนญุาโตตลุาการ กระทรวงยตุธิรรม ในการให้ค�าเเนะน�าช่วยเหลอืทางวชิาการ รวมทัง้ยงัได้รบัการสนบัสนนุจากกรมการประกนัภัย 

เเละนายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะน้ัน โดยนายอุทัย พิมพ์ใจชน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญา

การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ณ ห้องเลิศวนาลัย โรงเเรมฮิลตัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2537 ซึ่งมีสมาชิกบริษัท

ประกันวินาศภัยร่วมลงนามในสัญญา 60 บริษัท

20ปี
เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ วารสารประกันภัย ฝ่ายสื่อสารองค์กร 2

เรื่องเด่น
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 ในการสรรหาตวัอนญุาโตตลุาการเพือ่มาปฏบิตังิาน สมาคมประกนัวนิาศภยัไทยได้รบัความช่วยเหลือเป็นอย่างมากจาก นายเธยีร เจรญิวัฒนา 

อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่ีเเนะน�าเเละติดต่อบุคคลท่ีจะมาเป็นอนุญาโตตุลาการจากข้าราชการตุลาการบ�านาญ ซึ่งล้วนเเต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

เเละมีประสบการณ์ในการตัดสินชี้ขาดคดีในศาลมาแล้วเป็นเวลานาน นอกจากน้ี ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านธุรกิจประกันภัยหรือผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านประกนัภยั ได้รบัเชญิและขึน้ทะเบยีนเป็นอนญุาโตตลุาการด้วย โดยเมือ่แรกตัง้ส�านกังานฯ มอีนญุาโตตลุาการตอบรบัเชญิมาปฏบิตัหิน้าที่

จ�านวน 5 ท่าน ได้เเก่ นายสมบูรณ์ บุญภินนท์ อดีตรองประธานศาลฎีกา นายประทีป ชุ่มวัฒนะ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี นายสกล 

เหมือนพะวงศ์ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และเป็นข้าราชการจากกรมการประกันภัยอีก 2 ท่าน คือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช รอง

อธิบดีกรมการประกันภัยในขณะนั้น เเละนายองอาจ เหล่าพานิช รองอธิบดีกรมการประกันภัยในขณะนั้น โดยมี นายนิพนธ์ สุวบุญประภัทร์ ท�า

หน้าที่เป็นเลขาธิการคนเเรกของส�านักงานฯ

 ปัจจุบันส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย มีอนุญาโตตุลาการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายไพฑูรย์ 

เนติโพธิ อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา นายโยธิน ฉวาง อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เเละนายจุมพล ณ สงขลา อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 

เเละตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์ อดีตจ่าศาลเเละผู้อ�านวยการกองกลาง กระทรวงยุติธรรม ท�าหน้าที่เป็นเลขาธิการของ

ส�านักงานฯ

พิธีลงนาม “สัญญาการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ” เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2537

อนุญาโตตุลาการ ประจ�าส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เลขาธิการ ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ

เรื่องเด่น

บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นสมาชิกของสมาคมประกันวินาศภัย

ร่วมลงนามในสัญญา

นายอุทัย พิมพ์ใจชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ 

นายประสาน นิลมานัตต์ นายกสมาคมประกันวินาศภัย ตรวจสัญญา

ก่อนที่จะลงนาม

นายไพฑูรย์ เนติโพธิ 

อดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

นายโยธิน ฉวาง 

อดีตรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา

นายจุมพล ณ สงขลา 

อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา 

เเละตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

นายศุภชัย ดิษฐวิบูลย์ 

อดีตจ่าศาล เเละผู้อ�านวยการกองกลาง 

กระทรวงยุติธรรม
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เรื่องเด่น

 นับตั้งเเต่เริ่มเปิดด�าเนินการจนถึงปี พ.ศ. 2557 ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้รับเรื่องที่เป็นกรณีพิพาทขอ

ให้ด�าเนินการจ�านวน 106,719 เรื่อง ด�าเนินการแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 104,761 เรื่อง (แล้วเสร็จโดยการประนอมข้อพิพาท 67,166 เรื่อง โดยการ

ชี้ขาด 22,871 เรื่อง ถอนค�าเสนอข้อพิพาท 14,649 เรื่อง จ�าหน่ายข้อพิพาท 75 เรื่อง) มีข้อพิพาทค้างด�าเนินการมาในปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 

1,958 เรื่อง (ค้างระหว่างรอถอนค�าเสนอข้อพิพาทกรณี บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย เป็นคู่กรณี 329 เรื่อง ค้างระหว่างยื่นค�าคัดค้านและประนอม

ข้อพิพาท 1,362 เรื่อง ค้างระหว่างพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 267 เรื่อง) ซึ่งการระงับข้อพิพาทที่ส�านักงานฯ ได้ด�าเนินการไปแล้วกว่าแสน

เรือ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของธรุกจิประกนัวนิาศภยัทีจ่ะต้องน�าคดขีึน้สูศ่าลได้เป็นจ�านวนมาก ดงัเช่นในปี พ.ศ. 2555-2557 ทีผ่่านมา ส�านกังานฯ 

ได้ด�าเนินการเรื่องที่เป็นข้อพิพาทแล้วเสร็จไปรวม 10,270 เรื่อง สามารถลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจประกันวินาศภัยที่จะต้องน�าคดีขึ้นสู่ศาลไปได้ถึง 

101,416,950 บาท

 ตลอด 20 ปีที่ผ ่านมา ส�านักงาน

อนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ด�าเนินการมาด้วยดีโดยตลอด โดยส�านักงานฯ 

ได้สร้างสมประสบการณ์ในการท�างานจนเป็นที่

ยอมรับของวงการธุรกิจประกันวินาศภัยท้ังใน

ประเทศเเละต่างประเทศ และในวนันีส้�านกังานฯ 

ได ้พัฒนาและปรับตัวเพื่อให ้พร ้อมรับมือ

กบัข้อพพิาททกุรปูแบบทีเ่กดิขึน้กบัทกุประเภท

การรับประกันภัย ซึ่งนับวันจะยิ่งมีจ�านวนและ

ความหลากหลายมากขึ้นตามการเติบโตของ

ธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศ

ความหมายของ 
ตราสัญลักษณ์ส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 ตราสัญลักษณ๋ของส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นรูป

ตราช่ังท่ีตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคงยึดติดกับห่วงวงกลม 3 ห่วง หมายความถึง ความมั่นคงและ

ยตุธิรรมในการตดัสินปัญหาข้อพพิาทระหว่างคูก่รณ ีโดยห่วงวงกลมตรงกลางตาชัง่เป็นตวัแทน

ของส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในขณะที่ห่วงวงกลมทาง

ด้านซ้ายและขวาทีเ่ชือ่มเข้ากบัห่วงวงกลมตรงกลางตาชัง่เป็นตวัแทนของบรษิทัสมาชกิทีเ่ป็น

คู่กรณีที่มาใช้บริการของส�านักงานฯ ในการระงับข้อพิพาท

20 ปีของการก่อตั้งส�านักงานอนุญาโตตุลาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เติบโตอย่างมั่นคง ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
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1. คุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจการทวงถามหนี้

 - ต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้น

 - ในรายเก่าขอจดภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ 

 - ต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ทหาร ต�ารวจ

2. ข้อห้ามในการทวงถามหนี้ของเจ้าหนี้

 1. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ทหาร ต�ารวจ ประกอบธุรกิจรับทวงหนี้ หรือไปช่วยคนอื่นทวงหนี้ที่ไม่ใช่หนี้ของตัวเอง เว้นแต่เป็นหนี้ของ 

   สามีภรรยา พ่อแม่ หรือลูก ให้สามารถท�าได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

 2. ห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ เว้นแต่เป็นบุคคลที่ลูกหนี้ระบุให้ไปทวงถาม โดยมีข้อปฏิบัติคือ

    - ผู้ทวงหนี้ต้องแสดงตัว แจ้งชื่อ-สกุล พร้อมแสดงเจตนาว่าต้องการถามหาข้อมูลเพื่อติดต่อลูกหนี้

    - ผู้ทวงหนี้ห้ามเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ ยกเว้นผู้ที่ได้ติดต่อนั้นเป็นสามี ภรรยา พ่อ-แม่ หรือลูกของลูกหนี้ โดยให้บอก 

     เล่าเท่าที่จ�าเป็น

    - ห้ามใช้ข้อความ เครื่องหมาย หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย เว้นแต่เป็นการทวงถามหนี้เป็นหนังสือเพื่อ 

     จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

    - ห้ามหลอกลวงหรือท�าให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด เพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้

 3. การทวงถามหนี้ให้ปฏิบัติ ดังนี้

    - ติดต่อลูกหนี้ตามสถานที่ติดต่อที่ให้ไว้

      - ติดต่อในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น. หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งระงับ 

     การด�าเนินการ และหากยังฝ่าฝืนซ�า้จะถูกโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

    - ติดต่อตามจ�านวนครั้งที่เหมาะสม หรือไม่เกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

    - กรณีเป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ทวงหนี้ต้องแสดงหลักฐานด้วยว่าตนเองได้รับมอบหมายมา

รอบรู้ประกันภัย

ทวงหนี้อย่ำงไร
ไม่ผิดกฎหมำย 
เรียบเรียงโดย พัชรีภรณ์ พิศเพ็งกุลวัฒน์ ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ได้มีการประกาศออกมาบังคับใช้ เนื่องจากการทวงถามหนี้ในปัจจุบันมีการกระท�าที่
ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยค�าที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างรุนแรง การคุกคามโดยขู่เข็ญ การใช้ก�าลังประทุษร้าย 
หรือการท�าให้เสียชื่อเสียง รวมถึงการให้ข้อมูลเท็จและการสร้างความเดือดร้อนร�าคาญให้แก่บุคคลอื่น ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่
ก�าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการทวงถามหน้ีและการควบคุมการทวงถามหน้ีไว้เป็นการเฉพาะ จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ขึ้น โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 3 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา 
พระราชบญัญตัดิงักล่าวแบ่งออกเป็น 3 หมวด คอื การทวงถามหนี ้การก�ากบัดแูลและตรวจสอบ และบทก�าหนดโทษ แบ่งเป็นโทษทางปกครอง
และโทษทางอาญา และบทเฉพาะกาล พระราชบญัญตัฉิบบันีใ้ห้ความคุม้ครองเฉพาะลกูหนีท้ีเ่ป็นบคุคลธรรมดาเท่านัน้ โดยมสีาระส�าคญั ดงันี้
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3. ลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ หากเจ้าหนี้

    ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ท�าให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน พูดจาไม่สุภาพ ดูหมิ่น 

    เปิดเผยความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้คนอื่นได้รู้ 

    ทวงหนี้ผ่านไปรษณีย์ หรือโทรสาร โดยมีข้อความแสดงการทวงหนี้ชัดเจน 

    ระบุข้อความ เครื่องหมาย หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย 

    ส่งเอกสารท�าให้ลูกหนี้เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท�าของศาล เช่น ส่งเอกสารที่มีตราครุฑมาให้ลูกหนี้ 

    ท�าให้เชือ่ว่ามกีารส่งหนงัสอืบอกกล่าวทวงถาม (Notice) จากทนายความ หรอืใช้เอกสารทีท่�าให้ลกูหนีเ้ข้าใจผดิว่าจะถกูด�าเนนิคดี  

    หรือถูกยึดทรัพย์

    แอบอ้างว่าเป็นการทวงหนี้จากบริษัทข้อมูลเครดิตใด ๆ 

    เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ในอัตราเกินกว่าที่ก�าหนด 

    เสนอให้ลูกหนี้สั่งจ่ายเช็คช�าระหนี้ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าลูกหนี้ไม่มีเงินช�าระหนี้ตามเช็ค 

4. การก�ากับดูแลผู้ทวงถามหนี้

 1. คณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้มีอ�านาจหน้าที่ เช่น ออกประกาศหรือค�าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ออก

ข้อบังคับก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหน้ีประจ�าจังหวัด และคณะกรรมการก�ากับ

การทวงถามหนีป้ระจ�ากรงุเทพมหานคร พจิารณา วนิจิฉยัอทุธรณ์ค�าสัง่ให้ช�าระค่าปรบัทางปกครองและสัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนการประกอบ

ธุรกิจ เสนอแนะคณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองหรือช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านอื่น ๆ เป็นต้น 

 2. คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับการก�ากับดูแลการทวงถามหน้ีของผู้ให้สินเช่ือ ซ่ึงเป็นนิติบุคคล มีอ�านาจ

หน้าที่รับเรื่องร้องเรียนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ประจ�าจังหวัด และคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหน้ีประจ�า

กรุงเทพมหานคร ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ทวงถามหนี้ที่เป็นนิติบุคคล ประสานกับหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับดูแล

หรือตรวจสอบผู้ทวงถามหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 3. คณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ประจ�าจังหวัด มีอ�านาจหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น พิจารณา วินิจฉัยเรื่องร้องเรียน สั่ง

เพิกถอนการจดทะเบยีนของผูป้ระกอบธรุกจิทวงถามหนี ้รายงานการปฏบิตัหิน้าที ่รวมทัง้ปัญหา อปุสรรคและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการทกุ

สามเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

    ให้ที่ท�าการปกครองจังหวัด รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ประจ�าจังหวัด เป็นส�านักงานรับ

จดทะเบยีนการประกอบธรุกจิทวงถามหนี ้รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการทวงถามหนีเ้พือ่เสนอต่อคณะกรรมการดงักล่าว ตดิตามสอดส่องพฤตกิารณ์

ของผู้ทวงถามหนี้หรือก�ากับดูแลการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการ

ทวงถามหนี้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 4. คณะกรรมการก�ากบัการทวงถามหนีป้ระจ�ากรงุเทพมหานคร มอี�านาจหน้าทีใ่นพืน้ทีท่ีร่บัผิดชอบ เช่น พจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งร้องเรียน 

สั่งเพิกถอนการจดทะเบียนของผู ้ประกอบธุรกิจทวงถามหน้ี รายงานการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการทุกสามเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
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    ให้กองบัญชาการต�ารวจนครบาลรับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการก�ากับการทวงถามหนี้ประจ�ากรุงเทพมหานคร 

เป็นส�านกังานรบัจดทะเบยีนการประกอบธรุกจิทวงถามหนี ้รบัเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัการทวงถามหนีเ้พือ่เสนอต่อคณะกรรมการดงักล่าว ตดิตาม

สอดส่องพฤติการณ์ของผู้ทวงถามหน้ีหรือก�ากับดูแลการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ประสานกับหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใด

ที่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมวิธีการทวงถามหนี้ที่ถูกต้องและเหมาะสม

5. บทก�าหนดโทษ

 1. โทษทางปกครอง เช่น การติดต่อกับบุคคลอื่นหรือติดต่อกับลูกหนี้โดยไม่แสดงตน ติดต่อนอกเวลาที่ก�าหนด เรียกค่าธรรมเนียมเกิน

อัตรา โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 แสนบาท โดยค�านึงถึงความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท�าผิด ทั้งนี้ คณะกรรมการก�ากับ

การทวงถามหนีป้ระจ�าจงัหวดั และคณะกรรมการก�ากบัการทวงถามหนีป้ระจ�ากรงุเทพมหานคร มอี�านาจสัง่เพกิถอนการจดทะเบยีนของผูป้ระกอบ

ธุรกิจทวงถามหนี้ได้ เมื่อปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เคยถูกลงโทษปรับทางปกครองและถูกลงโทษซ�้าอีกจากการกระท�าความผิดอย่าง

เดียวกัน หรือกระท�าการฝ่าฝืนบทบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้ 

 2. โทษอาญา 

    จ�าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

    (ประกอบธุรกิจโดยไม่จดทะเบียน เปิดเผยความเป็นหนี้กับบุคคลอื่น ใช้วาจาดูหมิ่น จูงใจให้ลูกหนี้ออกเช็ค) 

    จ�าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

    (ท�าให้เชื่อว่าเป็นการกระท�าของทนายความ ท�าให้เข้าใจว่าจะถูกด�าเนินคดี จะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ หรือเงินเดือน)

    จ�าคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

    (ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ เครื่องแบบที่ท�าให้เข้าใจว่าเป็นการกระท�าของศาลหรือเจ้าหน้าที ่

    ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบธุรกิจทวงถามหนี้หรือทวงถามหนี้ที่ไม่ใช่หนี้ของตน)

 ส�าหรับในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ด้วย แต่บริษัทไม่จ�าเป็นต้องไปจดทะเบียน

การประกอบธุรกิจทวงถามหน้ีต่อนายทะเบียนแต่อย่างใด เนื่องจากไม่ได้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เป็นหลัก ทั้งนี้ พนักงานบริษัทที่ไม่มีหน้าที่

โดยตรงในการติดตามทวงถามหนี้ต้องมีหนังสือมอบอ�านาจในการทวงถามหนี้ด้วย โดยทุกฝ่ายของบริษัทจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ เช่น ฝ่ายรับ

ประกันภัยเรียกค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยกรณีไม่ช�าระเบี้ยประกันภัย หรือเรียกเงินจากตัวแทนของบริษัทเมื่อไม่มีการช�าระเงิน

ค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่บริษัท ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเรียกค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก หรือผู้ท�าละเมิด เป็นต้น
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จับตำแนวโน้ม
อัตรำควำมเสียหำย (Loss Ratio) 

ของกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ

โดย เขมิกา นาคพนม

ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

 ปัจจุบันปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศลดลง เนื่องจากนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลเมื่อปี1  2554 ได้ดึง

ความต้องการของผู้ซื้อรถยนต์ในปีต่อ ๆ มาไปก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์เพิ่มสูงขึ้นมากในไตรมาส 1 ของปี 2555 และ

สูงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาส 4 ของปีเดียวกัน หลังจากนั้นปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ปริมาณการ

จ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศมีเพียง 197,787 คัน ในไตรมาสที่ 1 และ 171,322 คัน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ซึ่งลดลง 16% เมื่อเปรียบเทียบ

กับครึ่งปีแรกของปี 2557 (รูปที่ 1) ประกอบกับภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในครึ่งปีแรกของปี 2558 อยู่ที่ 2.9%

รปูที ่1: ปรมิาณการจ�าหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ กบัมลูค่าเบีย้ประกนัภยัรบัโดยตรงรายไตรมาสของการประกนัภยัรถยนต์ ตัง้แต่ปี 2552-2558

 จากการที่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศลดลง ท�าให้การประกันภัยรถยนต์มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัท

ประกันภัยต่างก็ต้องหากลยุทธ์ที่จะรักษาเป้าหมายการเติบโตและส่วนแบ่งทางการตลาดของตัวเองไว้ให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ด้านราคา

ดเูหมอืนจะเป็นปัจจยัหลกัและเป็นอนัดบัต้น ๆ  ทีบ่รษิทัประกนัภยัเลอืกใช้ โดยมกีารแข่งขนัเสนอเบีย้ประกนัภยัทีม่รีาคาถกูเพือ่ดงึดดูความสนใจ

ของผูเ้อาประกนัภยั บางบรษิทัทีม่อีตัราค่าใช้จ่ายต�า่ มกีารพจิารณารบัประกนัภยัทีด่ ีสามารถท�าก�าไรในรถยนต์บางรุน่ได้ กจ็ะคดัเลอืกกลุม่รถยนต์

เหล่านี้มาจัดท�าแคมเปญและเสนอเบี้ยประกันภัยราคาพิเศษเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท

ที่มา: โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 1 ปีพทุธศกัราช
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 การลดราคาเบีย้ประกนัภยัจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออตัราความเสยีหาย (Loss Ratio)2 ในบทความนีจ้ะน�าเสนอผลการวเิคราะห์อตัรา

ความเสยีหายสมบรูณ์ (Ultimate Loss Ratio)3 ของการประกนัภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจของอตุสาหกรรม ซึง่ใช้ข้อมลูจากฐานข้อมลูของส�านกังาน

อัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปีอุบัติเหตุ 2554-2557 โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ในภาพรวมก่อน แล้วจึงมุ่งเน้นไปที่ผลการวิเคราะห์อัตรา

ความเสยีหายของรถยนต์นั่ง เฉพาะกรมธรรม์ประเภท 1 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 45% ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทั้งหมด 

 ผลการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทุกประเภทกรมธรรม์และทุกประเภทรถ เป็นดังนี้ 

ตารางที่ 1: ภาพรวมการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทกรมธรรม์และทุกประเภทรถ จ�าแนกตามปีอุบัติเหตุ

 จากตารางที ่1 พบว่าในปี 2555 อตัราการเพิม่ของจ�านวนหน่วยเสีย่งภยัเป็น 13% และปี 2556 อตัราการเพิม่ของจ�านวนหน่วยเสีย่งภัย

เป็น 16% และอัตราการเพิ่มลดลงเป็น 3% ในปี 2557 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยในช่วงปี 2554 ถึง 2556 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี และ

ลดลงเล็กน้อยในปี 2557

 ส่วนต้นทุนความเสียหายของปี 2554 ถึงปี 2557 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 5% ต่อปี โดยพบว่าในปี 2557 ความถี่ของการเรียกร้องค่าสินไหม

ทดแทนต�่ากว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าค่อนข้างมาก และมีอัตราความเสียหายสมบูรณ์สูงกว่าปีอื่น ๆ 

ซึ่งเป็นผลจากการที่ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ชะลอตัวในปี 2557 ท�าให้เบ้ียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ลดลง แต่ค่าสินไหมทดแทนยังเกิดขึ้นตาม

ปกตเินือ่งจากส่วนใหญ่จะเป็นสนิไหมทดแทนของกรมธรรม์ทีเ่ริม่คุม้ครองในปี 2556 และจะสิน้สดุความคุม้ครองในปี 2557 ประกอบกบัพฤตกิรรม

การแจ้งรายการสินไหมทดแทนแบบที่ไม่มีการส่งพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ (เคลมแห้ง) มักมีการแจ้งเคลมในช่วงใกล้จะสิ้นสุด

ความคุ้มครอง

วิชาการ IPRB

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

 2 อัตราความเสียหาย (Loss Ratio) คือ ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Claim Incurred) หารเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned Premium)

 3 อัตราความเสียหายสมบูรณ์ (Ultimate Loss Ratio) คือ ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นสมบูรณ์ (Ultimate Claim Incurred) หารเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น

รายได้ (Earned Premium) ซึง่ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้สมบรูณ์เป็นค่าทีป่ระมาณการโดยวธิกีารทางคณติศาสตร์
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ตารางที่ 2: ภาพรวมการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทกรมธรรม์และทุกประเภทรถ จ�าแนกตามประเภทกรมธรรม์

 จ�านวนหน่วยเสี่ยงภัยของกรมธรรม์ประเภท 1 มีสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็น 72% มีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ย 4 ปี เท่ากับ 17,811 บาท โดย

เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยของปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนความถี่มีแนวโน้มลดลงสวนทางกับความรุนแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มมาก

ขึน้ทกุปี ท�าให้ต้นทนุความเสยีหายเพิม่ขึน้ทกุปีเช่นกนั โดยเฉลีย่ 4 ปี มต้ีนทนุความเสียหายเท่ากบั 11,237 บาท และมอีตัราความเสียหายสมบรูณ์

สูงที่สุดในปี 2557 คือ 66%

 รองลงมาคือ กรมธรรม์ประเภท 3 มีสัดส่วน 24% เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1-2% ต่อปี ความถี่มีแนวโน้มลดลงสวนทางกับความ

รุนแรงที่เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประเภท 1 โดยเฉลี่ย 4 ปี มีต้นทุนความเสียหาย 2,173 บาท และมีอัตราความเสียหายสมบูรณ์ 55%

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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ตารางที่ 3: กรมธรรม์ประเภท 1 จ�าแนกตามประเภทรถ ข้อมูลปีอุบัติเหตุ 2554 – 2557

 จากการค�านวณพบว่ารถจกัรยานยนต์มอีตัราความเสยีหายสมบรูณ์สงูทีส่ดุ คอื 84% มคีวามถีข่องการเกดิอบุตัเิหตตุ�า่แต่มคีวามรนุแรง

สูงเนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวรถมักมีความเสียหายหนัก และในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มีจ�านวนรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน 150 

c.c. และรถ big bike เพิ่มมากขึ้น ท�าให้ค่าความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

 ส่วนรถยนต์ลากจูงมีต้นทุนความเสียหายสูงที่สุด และมีเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยสูงที่สุดเช่นกัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ท�าให้อัตราความเสียหาย

สมบรูณ์สงูเป็นอนัดบัที ่2 คอื 68% และยงัพบว่ามคีวามรนุแรงสงูถงึ 57,400 บาท เนือ่งจากเป็นประเภทรถทีม่ขีนาดใหญ่ ดงันัน้ เมือ่เกดิอุบตัเิหตุ

จะสร้างความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกค่อนข้างสูง ประกอบกับต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดจากส่วนพ่วงด้วย

 ผลการวิเคราะห์อัตราความเสียหายสมบูรณ์ของกรมธรรม์ประเภท 1 ประเภทรถยนต์นั่ง

ตารางที่ 4: กรมธรรม์ประเภท 1 ประเภทรถยนต์นั่ง จ�าแนกตามปีอุบัติเหตุ

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 12814

วิชาการ IPRB

 จ�านวนหน่วยเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนมาชะลอตัวในปี 2557 พร้อมกับเบี้ยประกันภัยเฉลี่ยที่ลดลงด้วยเช่นกัน 

เนื่องจากยอดขายรถยนต์ใหม่ลดลง ท�าให้ธุรกิจประกันภัยต้องแข่งขันกันสูงเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด และยังส่งผลให้อัตราความเสียหาย

สมบูรณ์เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ตารางที่ 5: กรมธรรม์ประเภท 1 ประเภทรถยนต์นั่ง จ�าแนกตามขนาดรถ

 รถยนต์นั่งขนาดเล็ก (น้อยกว่า 2,000 c.c.) มีสัดส่วน 65% มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูงและมีความรุนแรงต�า่กว่ารถยนต์นั่งขนาด

ใหญ่ (มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 c.c.) เมื่อค�านวณออกมาเป็นต้นทุนความเสียหายแล้วพบว่ามีค่าสูงกว่ารถยนต์น่ังขนาดใหญ่ ส่งผลให้อัตรา

ความเสยีหายสมบรูณ์มค่ีาสงูถงึ 68% ดงันัน้ บรษิทัประกนัภยัทีร่บัประกนัรถยนต์นัง่ขนาดเลก็ไว้จ�านวนมาก อาจจะต้องด�าเนนิการบางอย่างเพือ่

ควบคุมและลดอัตราความเสียหายสมบูรณ์ เช่น การเพิ่มเบี้ยประกันภัย หรือขายผลิตภัณฑ์แบบที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย

ส่วนแรก (Deductible) เป็นต้น

ตารางที่ 6: กรมธรรม์ประเภท 1 ประเภทรถยนต์นั่ง จ�าแนกตามอายุรถ

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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 อัตราความเสียหายสมบูรณ์ของรถยนต์อายุ 1 ปี มีค่าต�่าสุด และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จนถึงอายุ 5 ปี หลังจากนั้นอัตราความเสียหายสมบูรณ์

ลดลงในปีที่ 6 แล้วจึงค่อย ๆ เพิ่มสูงขึ้นอีก ดังนั้น หากพิจารณาอัตราความเสียหายสมบูรณ์ของปี 2557 เมื่อสัดส่วนรถยนต์ใหม่ป้ายแดงลดลง

และจ�านวนหน่วยเสี่ยงภัยของรถยนต์อายุ 2-4 ปี มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น (เป็นผลมาจากรถยนต์ป้ายแดงที่เคยออกมาจ�านวนมากในปี 2554-2556 

ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ขนาดเล็ก ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500 c.c. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรก และรถยนต์

ขนาดเลก็มอีตัราความเสยีหายสมบรูณ์สงูกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ดงัทีแ่สดงข้างต้น) จงึเป็นอกีหนึง่สาเหตทุีท่�าให้อตัราความเสยีหายสมบรูณ์สงูขึน้

ในปี 2557 ซึ่งก็คือผลของการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของธุรกิจ (Business Mix) นั่นเอง

ตารางที่ 7: กรมธรรม์ประเภท 1 ประเภทรถยนต์นั่ง จ�าแนกตามประเภทความคุ้มครอง

 เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทความคุ้มครอง จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายของตัวรถยนต์ 

ส�าหรับต้นทุนความเสียหายของกรมธรรม์ 1 ฉบับ คิดเป็นต้นทุนความเสียหายของตัวรถยนต์ 88% รองลงมาคือ ต้นทุนความเสียหายของ

ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คิดเป็น 6% ต้นทุนการสูญหายและไฟไหม้ 3% และต้นทุนความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

ของบุคคลภายนอก 3%

ที่มา: ฐานข้อมูลส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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บทสรุป
 จากอัตราความเสียหายสมบูรณ์ที่เริ่มสูงขึ้นในปี 2557 บริษัทประกันภัยจึงต้องเฝ้าระวังและคอยติดตามการด�าเนินธุรกิจรับประกันภัย

รถยนต์ของตนเองอย่างใกล้ชดิ เพือ่ทีจ่ะสามารถวางแผนหรอืปรบัเปล่ียนกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของบรษิทัทัง้ด้านยอด

ขายและด้านผลก�าไร-ขาดทุน ซึ่งนอกเหนือจากกลยุทธ์ทางด้านราคา ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่สามารถน�ามาใช้ในการแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดได้ ยกตัวอย่างเช่น

 o การออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ใหม่ ๆ  ที่มีความแตกต่างจากแบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและมีความเหมาะสม

กับรูปแบบการใช้รถยนต์ในชีวิตประจ�าวันมากยิ่งขึ้น 

 o การแข่งขันด้านการบริการ ทั้งด้านการขายกรมธรรม์ และด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับ

ลูกค้า ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าการตลาดแบบปากต่อปาก (Viral Marketing) ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นสามารถส่งผลในวงกว้างทั้ง

ด้านบวกและด้านลบ และก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีมาแล้วในหลายผลิตภัณฑ์

 o การจดัท�าส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ในหลากหลายช่องทาง เพือ่ให้ลกูค้ารูจ้กัและจดจ�าแบรนด์ของบรษิทั ซึง่ขณะนีช่้องทางโซเชยีล

เน็ตเวิร์กก็ก�าลังมาแรงและมีให้เลือกมากมาย ท้ังเฟสบุ๊ก ยูทูบ ไลน์ เว็บไซต์ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ในยุคที่ใคร ๆ ก็มีสมาร์ทโฟนพกติดตัว   

 o การเพิ่มช่องทางการจ�าหน่าย เพื่ออ�านวยความสะดวกและลูกค้าทุกระดับสามารถเข้าถึงการประกันภัยรถยนต์ได้อย่างง่ายดายใน

ยุคดิจิทัลเช่นนี้

 o การจัดแคมเปญพิเศษต่าง ๆ เพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้กับตัวแทนของบริษัทที่ท�ายอดขายได้ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด ทั้งนี้ 

ต้องพิจารณาถึงผลก�าไร-ขาดทุนของแคมเปญนั้น ๆ ด้วย

 o การแจกของก�านัลให้กับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ ถึงแม้จะเป็นสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ก็สามารถ

สร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าบางกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 บรษัิททีม่อีตัราความเสยีหายสงูอยูแ่ล้วและไม่สามารถท�าราคาเพือ่แข่งขนัได้กต้็องปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ในการท�าตลาด โดยไม่มุง่ไปทีก่าร

ลดราคาเบี้ยประกันภัยเพียงอย่างเดียว สิ่งส�าคัญอีกประการหน่ึงก็คือ ความต้องการของลูกค้าน้ันมีหลากหลายรูปแบบ ลูกค้าบางกลุ่มไม่ได้ให้

ความส�าคัญกับเรื่องราคาเป็นอันดับแรก แต่อาจให้ความส�าคัญในเรื่องการบริการที่ดี ความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจของบริษัท ไม่มีข่าว

เสียหาย ไม่มปัีญหาเร่ืองการร้องเรยีนจกุจกิ หรอืบางคนอาจค�านงึถงึความสะดวกสบายในการซือ้ประกนัภยัเป็นอบัดบัแรก ดงันัน้ จงึขึน้อยูก่บัว่า

บริษัทประกันภัยใดจะน�ากลยุทธ์ด้านใดมาใช้ หรือจะผสมผสานหลากหลายกลยุทธ์และการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยให้น�้าหนักและจัดล�าดับ

ความส�าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ได้ตรงใจและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด โดยไม่ลืมที่จะค�านึงถึง “การให้บริการอย่างเป็นธรรม

กับลูกค้า”

ท่านสามารถดูรายงานสถิติอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมประกันภัยได้ที่ IPRB Information Services  

https://info.tgia.org/logon/

โดยท�าการดาวน์โหลดแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบได้ที่

https://info.tgia.org/logon/doc/FORM_IPRB.pdf
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พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนฯ ปีที่ 12
 นางสาววัลย์ลิกา บูรณ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบทุนการ

ศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกัน

และมวลมติรธรุกจิเพือ่สงัคม ปีที ่12 ตอน ตามรอยพระองค์ตรงตะเขบ็ชายแดน” 

จ�านวนเงิน 30,000 บาท โดยมีนายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ โดยมี 

“จิตอาสาสมาคมฯ” น�าขนม นม และน�า้ผลไม้ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
มอบเงินสร้างสุขศาลาพระราชทานฯ
 นายอานนท์  วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย มอบ

เงนิสร้างสขุศาลาพระราชทานโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านลนีา

นนท์ ต�าบลสุคิริน อ�าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และมอบกรมธรรม์

ประกนัภยั 200 ให้แก่ครแูละบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนต�ารวจ

ตระเวนชายแดน รวมเป็นเงินจ�านวน 525,500 บาท ตามโครงการ

เฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเนือ่ง

ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี 

พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน เป็น

ผู้รับมอบ โดยมี นายประเวช  องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ร่วมเป็น

สักขีพยาน ณ ห้องประชุม สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 

ส�านักงาน คปภ.

IPR Club “WE”...ยินดีที่ได้รู้จัก
 ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดงาน IPR Club “WE”...

ยนิดทีีไ่ด้รูจ้กั เชือ่มความสมัพนัธ์ระหว่างผูท้ีป่ฏบิตังิานด้านประชาสมัพนัธ์

หรือสื่อสารองค์กรของบริษัทสมาชิกกับสื่อมวลชน และเปิดโอกาสให้

ประชาสมัพนัธ์ของบรษิทัสมาชกิทกุบรษิทัได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมได้รูจ้กั

กับสื่อมวลชนมากขึ้น น�าไปสู่การต่อยอดเรื่องของการประชาสัมพันธ์

องค์กรต่อไป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ร้าน Season Change 

ซอยรัชดาภิเษก 18
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How to underwrite for the beginner
 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนา How to 

underwrite for the beginner เรือ่ง “การประกนัภยัสนิค้าระหว่างประเทศ 

International Cargo Insurance เปรียบเทียบ Institute cargo clauses 

1/1/09 กับ Institute cargo clauses 1/1/82” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย  

บริษัทประกันภัยไทย กับ สปป.ลาว 
ลงนาม MOU ประกันภัยรถข้ามแดน 
 นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

(คนกลาง) ประธานและสักขพียานในพธีิ “ลงนามบนัทกึความตกลงว่า

ด้วยความร่วมมอืในการส�ารวจอบุตัเิหตหุรอืการจดัการสนิไหมทดแทน 

และการรับประกันภัยรถยนต์ผ่านแดน” ระหว่าง 21 บริษัทประกัน

วินาศภัยไทย กับบริษัท อลิอันซ์ เจเนอรัล ลาว (AGL) โดย Mr. Guy 

APOVY, CEO of AGL และได้รบัเกยีรตจิาก Mr. Holady VOLARATH, 

Head of Lao PDR National Bureau of Insurance นายนพดล 

สนัตภิากรณ์ เลขาธกิารสมาคมฯ และนายไพบลูย์ จริายวุฒัน์ ประธาน

คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 25 

กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ครบเครื่องเรื่องการประกันภัย 
 คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ร ่วมกับ 

ส�านักงาน คปภ. จัดการเสวนาเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการประกันภัย” และ

จัดบูธประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยในงาน Thailand 

International Logistics Fair 2015 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21
 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจ

ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 21 โดยเปิดการอบรมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ณ 

ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย และอบรม Teamwork & 

Leadership เมือ่วนัที ่5-6 กนัยายน 2558 ณ โรงแรม  ราวนิทรา บชี รสีอร์ท 

พัทยา จังหวัดชลบุรี
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค�้าประกันและจ�านอง 
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนาเรื่อง 

“ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ ว่าด้วยค�า้ประกนัและจ�านอง” เมือ่วนัที่ 

23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ

โครงสร้างข้อมูลสถิติการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ที่จะต้องน�าส่งข้อมูลเข้าสู่

ระบบฐานข้อมูลประกันภัยของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจาก

บริษัทสมาชิก เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

ทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์
 คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ พร้อมด้วย คณะท�างานจัด

ท�าราคาค่าซ่อมรถยนต์และค่าอะไหล่รถยนต์ ประชุมหารือร่วมกับนาย

วิชัย จิราธิยุต ผู ้อ�านวยการสถาบันยานยนต์ เก่ียวกับทิศทางของ

อตุสาหกรรมยานยนต์ และด�าเนนิโครงการศนูย์ทดสอบยานยนต์และยาง

ล้อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกัน

วินาศภัยไทย

ระเบียงภาพ

โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดประชุมชี้แจง

การตอบแบบสอบถามภายใต้โครงการประเมินความเสี่ยงด้านการ

ฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย เมือ่วนัที ่10 

สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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การจัดท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
 คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน ร่วมกับชมรม

นกับญัชปีระกนัภยั จดัอบรมเร่ือง “การจดัท�างบการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย” 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

Working Together ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ TGIA
 นายก่ีเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อ�านวยการบริหารสมาคม

ประกันวินาศภัยไทย จัดอบรมการท�างานเป็นทีมให้กับพนักงานของ

สมาคมฯ ในหัวข้อ“Working Together ก้าวสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ TGIA” 

เมือ่วนัที ่12-13 กนัยายน 2558 ณ เคยีงทะเล รสีอร์ท จงัหวดัระยอง

สัมมนา เทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT 
(On The Job Training)
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ 

เทคนิคและทักษะการสอนงานแบบ OJT (On the Job Training) 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา Organization Knowledge Management 
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาหัวข้อ 

Organization Knowledge Management เม่ือวันที่ 11 กันยายน 

2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สัมมนา การจัดจ้างวิทยากร
และการเลือกซื้อหลักสูตรฝึกอบรม
 ชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนา

หวัข้อ การจดัจ้างวทิยากรและการเลอืกซือ้หลกัสตูรฝึกอบรม เมือ่วนั

ที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
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ธรณีพบัิติภยักบัประเทศไทย 
มหันตภัยที่รอเวลำ

 ตลอด 35 ปีท่ีผ่านมา เหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวถือได้ว่าเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่มี

มลูค่าสงูทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัภยัธรรมชาตอิืน่ ๆ  จากการพจิารณาสถติ ิ10 อนัดบัของภัยธรรมชาตทิีไ่ด้ก่อให้เกดิความเสียหายทางเศรษฐกจิมากทีส่ดุ

ในโลกจัดท�าโดย Munich Re1 พบว่า 60% ของเหตุการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวหรือปรากฏการณ์ที่มีความเกี่ยวโยงกับแผ่นดินไหว

แทบทัง้สิน้ และทีส่�าคญัคอื แผ่นดนิไหวยงัได้ถกูจดัให้เป็นภยัธรรมชาตทิีน่�ามาซึง่ความสญูเสยีต่อมวลมนษุยชาตมิากทีส่ดุอกีด้วย2 ซึง่ความเสยีหาย

ที่ว่านี้ คิดเป็นมูลค่ารวมกันได้สูงถึง US$ 5 แสนล้าน และท�าให้มีผู้คนล้มตายมากกว่า 1 แสนคน ด้วยอานุภาพการท�าลายล้างที่น่าสะพรึงกลัว

เช่นที่กล่าวมานี้ แผ่นดินไหวจึงถูกจัดว่าเป็นภัยธรรมชาติที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดส�าหรับมนุษยชาติในยุคปัจจุบัน 

 ส�าหรับกรณีของประเทศไทยนั้น ถึงแม้แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมขาติที่คุ้นหูและคุ้นตาคนไทยเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นภัยธรรมชาติท่ี

เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน แต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงบ่อยครั้ง

เหมือนดังเช่นประเทศอื่น ๆ จึงท�าให้ประชาชนคนไทยอาจจะขาดความตระหนักและขาดความเข้าใจอย่างเพียงพอในการที่จะเตรียมรับมือกับ

เหตุการณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย

 ค�าถามที่หลาย ๆ คนมักจะถามถึง ณ เวลานี้คือ แผ่นดินไหวที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และรุนแรงเท่าใด และ

เหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดข้ึนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ประเทศเนปาล รวมไปถึงแผ่นดินไหวอีกสองครั้งในเดือนถัดมาที่สามารถรับรู้ถึงความสั่น

ไหวได้ในบริเวณจังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ และอีกครั้งในเดือนเดียวกันที่ประเทศพม่า เป็นสัญญาณเตือนถึงเหตุการณ์ที่ส�าคัญ

ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้ในประเทศไทยหรอืไม่ เป็นต้น ก่อนทีจ่ะตอบประเดน็ค�าถามเหล่านีไ้ด้นัน้ ผูเ้ขยีนขอให้รายละเอยีดเกีย่วกบัสภาพของพืน้ผวิโลก

กนัสกัเลก็น้อย เพือ่ให้เกดิความเข้าใจถงึสาเหตสุ�าคญัทางธรรมชาตขิองการเกดิแผ่นดนิไหว ตามด้วยลกัษณะแหล่งก�าเนดิแผ่นดนิไหวในประเทศไทย

และบริเวณใกล้เคียงแบบสั้น ๆ และต่อด้วยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากธรณีพิบัติภัยต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเนื้อหาและข้อมูลที่

ส�าคัญหลาย ๆ ส่วนที่ปรากฏในบทความนี้ นอกจากจะมาจากการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลของผู้รู้และองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องแผ่นดินไหว

ทัง้ในและต่างประเทศแล้ว ส�านกัวจิยัและสถติยิงัได้รบัความอนเุคราะห์จาก ศ.ดร. เป็นหนึง่ วานชิชยั หวัหน้าภาควชิาวศิวกรรมโยธาและโครงสร้าง 

 1 NatCatSERVICE, Munich Re (2.07.2558)

 2 จากการเก็บบันทึกข้อมูลของ Munich Re เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ถือว่าเป็น

ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก

โดย ฝ่ายวิจัยและสถิติ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
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คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ีสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี (AIT) และหวัหน้าโครงการวจิยัเพือ่ลดภยัพบิตัจิากแผ่นดนิไหวในประเทศไทย 

และ ดร. ธรีพนัธ์ อรธรรมรตัน์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาวศิวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัมหดิล ทีไ่ด้กรณุาให้ข้อชีแ้นะและความคดิเห็น

ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าบทความชิ้นนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้

กรุณาสละเวลาและเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ทฤษฎีว่าด้วยแผ่นเปลือกโลกและแนวกระจุกตัวของแผ่นดินไหว
 เหล่านกัวชิาการเชือ่กนัว่าพืน้ผวิโลกประกอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลก (Plates) ทีเ่ป็นแผ่นหนิแขง็ขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างจ�านวน 15 แผ่น3 

ลอยตัวอยู่เหนือสสารที่มีลักษณะก่ึงแข็งก่ึงเหลวและยังร้อนอยู่ แผ่นเปลือกโลกเหล่านี้จึงมีการเคล่ือนที่อยู่ตลอดเวลาในลักษณะที่เป็นไปได้ทั้ง

เคลื่อนเข้าหากัน แยกออกจากกัน หรือแม้กระทั่งไถลตัวขนานออกจากกัน4 ซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบต่าง ๆ เหล่านี้เองเป็นที่มา

ของปรากฏการณ์ทางธรณีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก5 เช่น ภูเขาไฟและแผ่นดินไหว เป็นต้น  

 นกัวทิยาศาสตร์ได้อธบิายถึงลกัษณะการเกิดของแผ่นดนิไหวไว้อย่างน่าสนใจว่า แผ่นดนิไหวมกัจะพบในบรเิวณทีเ่ป็นร่องและแนวสนัเขา

ใต้น�้ากลางมหาสมุทร (Oceanic trenches and spreading ridges) เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งก�าเนิดของเปลือกโลกที่อยู่บริเวณพื้น

ท้องมหาสมุทร (Oceanic crust) และเป็นบริเวณที่ธรณีภาคมหาสมุทร (Oceanic lithosphere) จมตัวลงสู่ชั้นเนื้อโลก (Mantle) ที่อยู่ใต้ร่อง

หรอืเหวใต้น�า้กลางมหาสมทุร ซึง่บรเิวณทีม่กัจะพบแผ่นดนิไหวในโลกดงักล่าว ได้ถกูแสดงไว้ในแผนทีข้่างล่าง (รปูที ่1) ทีถ่กูเขยีนขึน้โดยผูช้�านาญ

การแผ่นดินไหวชาวฝรั่งเศสชื่อ J.P. Rothé6

 นอกจากขอบของแผ่นเปลือกโลกแล้ว ศูนย์กลางแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ยังจะพบได้แถวบริเวณรอยแตกในหินที่มีหลักฐานชี้ว่าได้เคยเกิด

การขยับตัวหรือเลื่อนในช่วง 10,000 ปีที่ผ่านมา รอยแตกที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า “รอยเลื่อนมีพลัง” รายละเอียดของรอย

เลื่อนมีพลังในบริบทของประเทศไทยจะได้ถูกอธิบายในหัวข้อถัดไป  

รูปที่ 1: การกระจายตัวของแผ่นดินไหวในโลก

ที่มา: International Seismological Centre (www.isc.ac.uk)

แผ่นดินไหวในโลกมักจะพบในบริเวณ

1. Circum-Pacific belt

2. Mediterranean-Himalayan belt

 3 วิชาการธรณีไทย, GeoThai.net (6.07.2558)

 4 กรมทรัพยากรธรณี, www.dmr.go.th (7.07.2558)

 5 U.S. Geological Survey, www.usgs.gov (6.07.2558)

 6 U.S. Geological Survey, www.usgs.gov (6.07.2558)
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แหล่งก�าเนิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยและบริเวณใกล้เคียง
 จากการพิจารณาแผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยที่จัดท�าขึ้นโดยกรมทรัพยากรธรณี (ฉบับปี 2555) แสดงให้เห็นว่า รอยเลื่อนมี

พลงัในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะกระจายตวัอยูใ่นบรเิวณภาคเหนอื ภาคตะวนัตก และภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วย 14 กลุม่รอยเลือ่น 

(ดังแสดงในรูปที่ 2) และพาดผ่าน 22 จังหวัด แบ่งได้เป็น 

 1. จงัหวดัทีม่ปีระชากรเกนิ 1 ล้านคน 3 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

1.7 ล้านคน จังหวัดเชียงราย 1.2 ล้านคน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ล้านคน 

 2. จังหวัดที่มีประชากร ตั้งแต่ 7 แสนคนถึง 9 แสนคนรวม 6 จังหวัด 

ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก 8.6 แสนคน จังหวัดสุพรรณบุรี 8.5 แสนคน จังหวัด

กาญจนบุรี 8.5 แสนคน จังหวัดล�าปาง 7.5 แสนคน จังหวัดก�าแพงเพชร 7.3 

แสนคน และจังหวัดนครพนม 7.1 แสนคน 

 3. จังหวัดที่มีประชากรตั้งแต่ 2 แสนคนจนถึง 6 แสนคน จ�านวน 13 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก 5.4 แสนคน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 5.3 แสนคน 

จังหวัดหนองคาย 5.2 แสนคน จังหวัดชุมพร 5 แสนคน จังหวัดพะเยา 4.8 แสน

คน จังหวัดน่าน 4.8 แสนคน จังหวัดอุตรดิตถ์ 4.6 แสนคน จังหวัดกระบี่ 4.6 

แสนคน จังหวัดแพร่ 4.5 แสนคน จังหวัดล�าพูน 4.1 แสนคน จังหวัดพังงา 2.6 

แสนคน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2.5 แสนคน และจังหวัดระนอง 1.8 แสนคน ซึ่ง

ประชากรที่มีภูมิล�าเนาในจังหวัดเหล่านี้มีจ�านวนรวมกันมากถึง 14.1 ล้านคน 

หรือคิดเป็น 1 ใน 5 ของคนทั้งประเทศ7 และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกัน

ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท8 หรือคิดเป็น 11.4% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (GDP) ของปี 2556 เลยทีเดียว   

 รูปที่ 3 เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมในช่วงเวลาค�า่คืน แสดงให้เห็นถึง

แนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยได้พาดผ่านชุมชนที่ส�าคัญต่าง ๆ สังเกตได้

จากกระจกุแสงไฟทีก่ระจายอยูใ่นภาพ ดงันัน้ หากรอยเล่ือนเหล่านีเ้กดิการขยบั

ตัว ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนที่รอยเลื่อนนั้นพาดผ่านทันที

รูปที่ 2: แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย จัดท�าโดย กรมทรัพยากรธรณี ฉบับปี 2555

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี

รูปที่ 3: ต�าแหน่งของรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยและพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นแสดงโดยกระจุกแสงไฟยามค�่า

ที่มา: วิชาการธรณีไทย (GeoThai.net) 

 7 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, www.dopa.go.th (16.07.2558)

 8 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, www.nesdb.go.th (16.07.2558)
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 หลักฐานทางธรณีวิทยาต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า รอยเลื่อนต่าง ๆ ที่พาดผ่านแหล่งชุมชนในหลายจังหวัดทางภาคเหนือมีโอกาสที่

จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ที่จังหวัดเชียงรายเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็น

ถึงความน่าจะเป็นดังกล่าว ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ แผ่นดินไหวในครั้งที่ผ่านมานั้น หากเกิดขึ้นใกล้ตัวเมืองเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนอยู่

กนัอย่างหนาแน่นแล้ว ภาคอตุสาหกรรมและธรุกจิอาจจะไม่สามารถฟ้ืนตวักลับมาได้เรว็เนือ่งมาจากว่าโครงสร้างของอาคารทีถ่กูสร้างขึน้มาอย่าง

ต่อเนื่องไม่ได้ถูกออกแบบมาให้รองรับกับปรากฏการณ์แผ่นดินไหวแต่อย่างไร

 นอกจากรอยเลือ่นทีอ่ยูบ่รเิวณภาคเหนอืทีม่โีอกาสเป็นแหล่งก�าเนดิของแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่ได้แล้ว รอยเลือ่นส�าคญัทีน่่าจบัตามองท่ี

วางตัวอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดตาก คือ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

และรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ นักวิชาการมีความเห็นว่า ทั้งสองรอยเลื่อนนี้สามารถที่จะเป็นแหล่งของแผ่นดินไหวที่มีขนาดตั้งแต่ 6.5 ถึง 7.5  โดย

มีคาบของการเกิดซ�้าเร็วที่สุดได้ตั้งแต่ 440 ปี ถึง 1,240 ปีโดยประมาณ (Ornthammarath, T., et.al.)

 ทางภาคใต้ของประเทศเองก็มแีหล่งก�าเนดิของแผ่นดนิไหวในระดบัทีก่่อให้

เกดิความเสียหายอย่างใหญ่หลวงด้วยเช่นกนั แต่โอกาสทีจ่ะเกดิเหตกุารณ์เหล่านัน้ได้

ถกูประเมนิไว้ว่าน่าจะอยูใ่นระดบัทีค่่อนข้างต�า่มาก รอยเลือ่นทางภาคใต้ทีส่�าคัญ ได้แก่ 

รอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุ่ย (ตามที่ได้แสดงในรูปที่ 2) ขนาดของแผ่น

ดินไหวใหญ่ที่สุดที่จะเกิดจากทั้งสองรอยเลื่อนคาดว่าจะมีขนาดได้ตั้งแต่ 7.4 ถึง 7.6 

เลยทีเดียว (Ornthammarath, T., et.al.) ซึ่งตามมาตรฐานสากลแล้ว แผ่นดินไหว

ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ จะมีผลท�าให้อาคารที่ตั้งอยู่บริเวณที่ไม่ไกลจากจุดก�าเนิดได้รับ

ความเสียหายเป็นอย่างมาก และผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถตรวจพบได้ไกลถึง 400 

กโิลเมตร นบัจากต�าแหน่งศนูย์กลางแผ่นดนิไหว จากการศกึษาของกรมทรพัยากรธรณี

 เป็นที่น่าสนใจว่า แผ่นดินไหวที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยมิได้

จ�ากัดอยู่แค่เพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงแผ่นดิน

ไหวที่มีจุดก�าเนิดจากภายนอกประเทศอีกด้วย จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่า แนวของ

แผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นภายนอกและใกล้กับประเทศไทยจะเป็นพื้นที่บริเวณตอน

เหนือ และทางซ้ายหรือทางทิศตะวันตกของประเทศ จากสถิติพบว่า การสั่นไหวของ

แผ่นดนิในบรเิวณดงักล่าวมขีนาดค่อนข้างใหญ่อยูบ่่อยครัง้ โดยขนาดของแผ่นดนิไหว

สงูสดุทีเ่คยวดัได้เมือ่ประมาณ 70 ปีทีแ่ล้วมรีะดบัสงูถงึ Ms 7.89 ซึง่เป็นขนาดแผ่นดนิ

ไหวที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศเนปาลเมื่อปลายเดือนเมษายนที่

ผ่านมา

รูปที่ 4: ต�าแหน่งของ Subduction Zone 

ที่อยู่ทางซ้ายของประเทศไทย (พื้นที่ SD-A, SD-B และ SD-C)

ที่มา: Ornthammarath, T., et.al.

 9 Ornthammarath, T. et.al., Apirl 2011, Probabilistic seismic hazard assessment for Thailand, Bulletin of Earthquake Engineering, Volume 

9, Issue 2, pp. 367-394

 เขตการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก หรือที่เรียกว่า Subduction Zone ที่อยู่ถัดออกไปทางด้านซ้ายของประเทศไทย (ดังแสดงในรูปที่ 4 

บรเิวณทีก่�าหนดเป็น SD-A, SD-B และ SD-C) ได้ถกูประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญแล้วว่ามโีอกาสทีจ่ะเป็นต้นก�าเนดิของแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่ได้ตัง้แต่ 

8.1 จนกระทั่งถึง 9.2 (Ornthammarath, T., el.al.) ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงดังที่ได้คาดไว้ จะมีผลกระทบต่อประเทศไทย ดังเช่นเหตุการณ์แผ่นดิน

ไหวขนาดระหว่าง 9.1 ถึง 9.3 ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
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 10 พื้นที่เหล่านี้มีประชากรที่ระบุในทะเบียนราษฎรจ�านวนประมาณ 1,300 คนต่อตารางกิโลเมตร (เฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่ 127 คนต่อตารางกิโลเมตร)  และ

เป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศสูงถึง 5.4 ล้านล้านบาทในปี 2556 หรือคิดเป็น 41.8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2556 (GDP ของประเทศไทยในปี 

2556 มีค่า 12.9 ล้านล้านบาท) ตามสถิติที่ได้รวบรวมโดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 11 ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย, “ภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย”, งานสัมมนา Possible Earthquake Scenarios for the Thailand Insurance Market, 29 

กันยายน 2557

 12 วิศวกรรมปฐพีกับธรณีภัย, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 8-10 พฤษภาคม 2556 

ธรณีพิบัติภัยกับกรุงเทพมหานคร
 ส�าหรับพืน้ทีท่ีม่ปีระชากรอยูอ่ย่างหนาแน่นและเป็นเขตเศรษฐกจิ

ที่มีความเจริญมากที่สุดของประเทศ คือ กรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ตั้ง

อยูโ่ดยรอบ ได้แก่ จงัหวดันครปฐม จงัหวดันนทบรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ีจงัหวดั

สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร10 ถึงแม้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายงาน

ใดที่ระบุถึงรอยเลื่อนที่ได้พาดผ่านพื้นที่เหล่านี้ แต่ก็มีรอยเลื่อนที่อยู่ห่าง

จากกรุงเทพมหานครเพียงแค่ประมาณ 100 กิโลเมตร และก�าลังเป็นที่ถก

เถียงของเหล่านักธรณีวิทยาถึงการมีพลังของรอยเลื่อนที่เป็นที่รู้จักกันใน

ชื่อของ รอยเลื่อนนครนายก หากรอยเลื่อนดังกล่าวมีพลังจริงดังที่

ผู ้เชี่ยวชาญหลายท่านได้ตั้งสมมติฐานไว้ การเคลื่อนตัวของรอยเล่ือนน้ี

ก็จะก่อให้เกิดผลกระทบกับหลายจังหวัดในภาคกลาง โดยเฉพาะ 

กรุงเทพมหานครที่มีอาคารสูง 12 ถึง 20 ชั้นเป็นจ�านวน 789 หลัง และ

อาคารที่สูงเกิน 20 ชั้นขึ้นไปเป็นจ�านวนมากถึง 645 หลัง11 

 นอกจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศจะเป็นภัยคุกคามที่น่าจับตามองแล้ว พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีความอ่อนไหว

ต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากระยะไกลอีกเช่นกัน เนื่องจากพื้นฐานโครงสร้างทางธรณีวิทยาของเขตเศรษฐกิจที่ส�าคัญเหล่านี้เป็นชั้นดินอ่อนมาก 

(ดังแสดงในรูปที่ 5) จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวพบว่า ชั้นดินลักษณะนี้จะสามารถขยายแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้มากถึง 

3-4 เท่าเมื่อเทียบกับลักษณะดินประเภทอื่น ๆ ตัวอย่างเมืองที่มีประชากรหนาแน่นเกือบ 10 ล้านคน ที่ตั้งอยู่บนชั้นดินลักษณะเช่นเดียวกันนี้

คือ Mexico City ผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขนาด 7 ถึง  8 ในปี 2528 และมีจุดก�าเนิดห่างจากเมืองไกลกว่า 350 กิโลเมตร ได้ก่อให้เกิด

ความเสยีหายอย่างมากมายมหาศาล เนือ่งจากชัน้ดนิที ่Mexico City ตัง้อยูเ่ป็นชัน้ดนิตะกอน ซึง่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบักรณขีองกรงุเทพมหานคร

 

 อย่างไรกต็าม รศ.ดร. สทุธศิกัดิ ์ศรลมัพ์ ประธานอนกุรรมการสาขาวศิวกรรมปฐพ ีวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  

ได้ให้ความเห็นว่า จริงอยู่ที่ชั้นดินของทั้งสองเมืองเป็นชั้นดินอ่อน แต่เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่า รูปร่างลักษณะธรณีสัณฐานของแอ่งตะกอน

ที่ราบลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาที่กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ มีลักษณะแข็งตัวและหนากว่าชั้นดินตะกอนที่พบที่ Mexico City ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึง

ไม่ได้มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงเท่ากับ Mexico City ถึงแม้กระนั้นก็ตาม แผ่นดินไหวระยะไกลคาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออาคารที่มี

ความสูงตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไปที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร12

 ผลที่ได้จากการศึกษาล่าสุดของ ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย และคณะสอดคล้องกับข้อสรุปที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นที่ว่า แผ่นดินไหวขนาดใหญ่

ระยะไกลจะส่งผลกระทบต่ออาคารสงูจ�านวนมากทีต่ัง้อยูใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล เนือ่งจากลกัษณะพืน้ทีบ่รเิวณนีเ้ป็นดนิอ่อนทีส่ามารถ

ขยายความรนุแรงของแผ่นดนิไหวได้มากถงึ 3 เท่า และเมือ่ความถีข่องแผ่นดนิไหวตรงกบัความถีใ่นการโยกตวัของอาคารจนเกดิการส่ันพ้องหรอื

ก�าทอนแล้ว กจ็ะท�าให้อาคารเกดิการโยกตวัอย่างรนุแรงและก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างมาก ซึง่อาคารสงูบางหลงัอาจเสยีหายรนุแรงจนพงัถล่ม

ลงมาได้ จากกรณีจ�าลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวระยะไกลที่มีคาบการเกิดซ�า้ 2,500 ปี หรือแต่ละปีมีโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวลักษณะเช่นนี้ขึ้น

ได้ 0.04% (ไม่เกดิขึน้บ่อย แต่มขีนาดและสร้างผลกระทบทีม่คีวามรนุแรงสงู) จะส่งผลท�าให้อาคารสงูในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลพงัถล่มได้

รูปที่ 5: ลักษณะธรณีสันฐานของประเทศไทย

ที่มา: ศ.ดร. เป็นหนึ่ง วานิชชัย
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ตั้งแต่ 4 จนถึง 17 หลัง โดยมูลค่าเฉลี่ยของอาคารมีค่าตั้งแต่ 500 ถึง 1,700 ล้านบาทต่อหลัง และมีจ�านวนผู้อยู่อาศัยในอาคารโดยเฉลี่ย 600 

ถึง 1,900 คนต่ออาคาร  เป็นที่น่าสังเกตว่า หากผลการศึกษาได้พิจารณารวมไปถึงจ�านวนอาคารที่ได้รับความเสียหายเพียงบางส่วน ตลอดจนถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นต่าง ๆ จ�านวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งมูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผล

มาจากธุรกิจและชีวิตไม่สามารถด�าเนินไปได้อย่างปรกติแล้ว เช่ือแน่ว่ามูลค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นน่าจะอยู่ในระดับที่มากมายมหาศาลเลย

ทีเดียว

 ส�าหรับกรณีของประเทศไทยเอง เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2557 นั้นถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดกลาง

ค่อนไปทางเล็ก แต่เป็นแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย นับตั้งแต่แผ่นดินไหวขนาด 5.9 เมื่อปี 2527 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดย

มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่กลุ่มรอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ และแผ่นดินไหวขนาด 6.5 เมื่อปี 2478 ที่จังหวัดน่าน จากรอยเลื่อนปัว โดยผลกระทบจาก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเม่ือปี 2557 แตกต่างจากสิ่งท่ีเคยเกิดขึ้นในอดีตเนื่องจากจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

บทส่งท้าย
 ต้องยอมรบัว่าประเทศไทยเราไม่ได้ประสบกบัปรากฏการณ์แผ่นดนิไหวทีม่คีวามรนุแรงบ่อยครัง้เมือ่เทยีบกบัหลาย ๆ  ประเทศ และการ

ท�าความเข้าใจต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความรู้ด้านนี้ยังไม่เพียงพอและจริงจัง ดังนั้น เมื่อความพร้อมมีอย่างไม่เพียงพอที่จะรับมือกับภัยธรรมชาติ

ประเภทนี้แล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมีมูลค่าสูงอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ดร. ธีรพันธ์ได้กรุณาอธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

พอจะเป็นบทเรียนได้เป็นอย่างดี ขอหยิบยกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับประเทศเฮติเพื่อเป็นกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงความไม่พร้อมในการรับมือกับ

เหตุการณ์แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวขนาด 7.0  ที่กรุงปอร์โตแปรงซ์ ประเทศเฮติ เมื่อปี 2553 ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับประเทศ

คิดเป็นมูลค่าระหว่าง US$ 7.5–8.5 พันล้าน ซึ่งนอกจากมีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมากแล้ว ผู้รอดชีวิตส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดน�้า 

ขาดอาหาร และไม่มีงานท�า เนื่องมาจากว่าโรงงานและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถท�าการผลิตได้ ท�าให้ประชากรของ

ประเทศต้องพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรกว่าที่เศรษฐกิจของเฮติจะสามารถกลับมาสู่สภาพเดิม

 แต่กรณีแผ่นดินไหวขนาด 8.8 ที่เกิดขึ้นกับประเทศชิลี เมื่อปี 2553 ถึงแม้จะท�าให้เกิดความเสียหายต่ออาคารและระบบสาธารณูปโภค 

แต่ทว่าผลของการควบคมุมาตรฐานการออกแบบอาคารและสิง่ปลกูสร้างทีด่ ีเนือ่งมาจากว่าประเทศชลินีัน้เคยประสบเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวใหญ่

มาหลายครัง้ท�าให้เกดิการเตรยีมพร้อมอยูเ่ป็นทนุ จงึท�าให้ภาคธรุกจิและอตุสาหกรรมสามารถฟ้ืนตวักลบัมาได้เรว็กว่ามาก เนือ่งมาจากว่าอาคาร

ที่เกิดการพังถล่มและไม่สามารถใช้การได้น้ันมีจ�านวนน้อยกว่ากรณีของเฮติ และมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ของ

ประเทศแล้วก็มีขนาดที่น้อยกว่ากรณีของประเทศเฮติอยู่มาก นอกจากนี้แล้ว จ�านวนผู้เสียชีวิตก็มีจ�านวนที่น้อยกว่ามากด้วยเช่นกัน

ตารางที่ 1: การเปรียบเทียบเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเฮติและชิลี
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 ดร. ธรีพนัธ์ได้กล่าวทิง้ท้ายไว้ว่า หากแม้การท�านายแผ่นดนิไหวจะเป็นไปได้อย่างแม่นย�า แต่มนษุย์กไ็ม่สามารถย้ายบ้าน โรงงาน โรงเรยีน 

สถานีไฟฟ้า เขื่อน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ส�าคัญต่าง ๆ หรือย้ายเมืองไปไหนได้ ดังนั้น การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือภัยแผ่นดินไหวโดยการสร้างอาคาร

และสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและสามารถกลับมาใช้อาคารได้ในระยะเวลาอันสั้นภายหลัง

เหตุการณ์แผ่นดินไหว

รูปที่ 6: แผ่นดินไหวในอดีตตั้งแต่ ปี 2450 ถึง 2550 

ที่มา: Ornthammarath, T., et.al.

อย่างต่อเนื่อง และได้ขยายตัวเข้าไปในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหวอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว การสร้างอาคารและที่พักอาศัยจึงไม่ได้ถูกออกแบบ

ให้มีโครงสร้างที่สามารถรองรับกับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ จากการประเมินของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 

เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านบาท จริงอยู่ที่ว่ามูลค่าความเสียหายน้ันอาจจะมีมูลค่าเพียง

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจไทย แต่ความสูญเสียเหล่านี้สามารถลดลงได้หากสิ่งปลูกสร้างนั้นได้มาตรฐานทางวิศวกรรม

 จากที่ได้กล่าวมาท้ังหมดพอท่ีจะสรุปได้ว่า แผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย แต่เนื่องจากภัยแผ่นดินไหวยัง

เป็นภยัธรรมชาตเิพยีงประเภทเดยีวทีย่งัไม่สามารถท�านายได้อย่างแม่นย�า ถงึแม้วทิยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปมากเพยีงไร แต่ความรูท้ีม่อียูใ่นปัจจบุนั

ยังไม่สามารถท�านายได้ว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มนุษย์เรายังไม่สามารถท�านายเวลา ต�าแหน่ง และขนาดของแผ่นดิน

ไหวที่จะเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจที่มีอยู่เพียงพอที่จะคาดการณ์ได้ว่า บริเวณใดที่มีความเส่ียงในการเกิดแผ่นดินไหวและน่าจะเกิด

แผ่นดินไหวขนาดประมาณเท่าไหร่เพียงเท่านั้น

 13 กรุงกาฐมาณฑุห่างจากกรุงเทพมหานครโดยประมาณ 2,000 กิโลเมตร

 รปูที ่6 แสดงให้เหน็ถงึร่องรอยแผ่นดนิไหวทีเ่คยเกดิขึน้ทัง้ในและรอบ ๆ 

ประเทศไทยในช่วงประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าแผ่นดินไหวท่ีเคย

เกิดขึน้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะพบแถวบรเิวณทางภาคเหนอืและภาคตะวนัตก 

ส่วนแผ่นดนิไหวทีเ่กดิขึน้นอกประเทศในอดตีทีผ่่านมานัน้ โดยมากจะกระจกุตวั

อยู่บริเวณ Subduction Zone (ดังที่ได้แสดงในรูปที่ 1 และ 6)

 กรณีพิบัติภัยแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลเมื่อวันท่ี 25 

เมษายนทีผ่่านมานัน้ ดร. ธรีพนัธ์ได้ให้ความเหน็ว่า เป็นผลมาจากการทีแ่ผ่นพืน้

ทวีปอินเดียเคลื่อนตัวไปทางเหนือเข้าหาแผ่นเปลือกโลกใต้ทิเบตด้วยความเร็ว

ประมาณ 4-5 ซม. ต่อปี และได้ปลดปล่อยพลังงานที่ถูกสะสมไว้เป็นเวลานาน

ออกมาในรูปของแผ่นดินไหวขนาด 7.9 โดยมีจุดก�าเนิดอยู่ใต้ผิวดินเพียงแค่ 15 

กิโลเมตรเท่านั้น แผ่นดินไหวขนาดใหญ่เช่นนี้มิได้เป็นสิ่งที่เกินคาดของ

นักวทิยาศาสตร์แต่อย่างไร จากประวตัขิองแผ่นดนิไหวในแนวเทอืกเขาหิมาลยั

น้ันแสดงให้เห็นว่า ต�าแหน่งของแผ่นดินไหวครั้งน้ีอยู่ในบริเวณเดียวกันกับ

แผ่นดินไหวที่ได้เคยเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1833 ที่มีขนาด 7.4 เสมือนว่าเป็น

เหตุการณ์ที่เกิดซ�้ารอยเดิมเมื่อ 182 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่น่าที่

จะมีผลกระทบใดต่อประเทศไทย เนื่องจากยังขาดหลักฐานทางวิชาการท่ี

สามารถบ่งชีไ้ด้ว่าแผ่นดนิไหวขนาดใหญ่จะท�าให้เกดิแผ่นดนิไหวในอกีพืน้ทีห่นึง่

ที่ห่างกันมากถึง 1,000 กิโลเมตรได้13 แต่เป็นไปได้หากพื้นที่ทั้งสองอยู่ใกล้ใน

ระยะ 100 กิโลเมตร
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มุมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

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

 อาชพีทีม่เีกยีรตนิัน้คงจะไม่พ้นอาชีพหมอหรอืทนายความ ซึง่

ต้องผ่านการศึกษา ฝึกฝน และสั่งสมประสบการณ์มานานนับปี จึงจะ

เป็นทีย่อมรบัและขึน้สูส่งัเวยีนของความเป็นมอือาชพีได้ แต่ยงัมอีกีหนึง่

วิชาชีพที่คนไทยยังไม่รู้จักและเป็นที่ขาดแคลนกันในหลายประเทศ ซึ่ง

นบัวนักย็ิง่ทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ จนในปัจจบุนันีไ้ด้กลายเป็นอาชพี

ทีต่ดิอนัดบัยอดนยิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่นัน่

ก็คืออาชีพ “แอคชัวรี” หรือ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย”

 อาชีพนี้ต้องผ่านการอ่านหนังสืออย่างตรากตร�าและสอบ

มาราธอนกันยาวนานจนได้ “ผมร่วงหรือรอยคล�้าใต้ตา” มาเป็น

เครื่องหมายการค ้า โดยการจะสอบเป ็น “แอคชัวรี” หรือ 

“นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” ท่ีได้รับการบรรจุ (รับรองระดับสากล) 

นั้นจะมีอัตราการผ่านที่ยากเทียบเท่ากับการสอบเป็นผู้พิพากษาหรือ

อัยการกันเลยทีเดียว

 สงัเกตได้ว่าคนทีส่ามารถจะเลอืกเรยีนเป็นหมอหรอืวศิวกรใน

ต่างประเทศนัน้ จะหนัไปเลอืกเรยีนเป็นแอคชวัรเีสยีส่วนใหญ่ และมอียู่

บ่อยครั้งที่จะเห็นวิศวกร นักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ หรือแม้กระทั่ง

ทนายความที่หันเหชีวิตมาเลือกเส้นทางของการเป็น “แอคชัวรี”

 อาชพี “แอคชวัร”ี หรอื “นกัคณติศาสตร์ประกนัภยั” จงึต้อง

บังคับให้มีการสอบเทียบวุฒิเพื่อยกระดับความสามารถของตัวเองสู่

ความเป็นมืออาชีพให้ได้อย่างหมอหรือทนายความ การสอบแต่ละขั้น

จงึเป็นไปด้วยความยากล�าบาก เพราะข้อสอบเป็นภาษาองักฤษและสอบ

พร้อมกันทั่วโลกเพื่อที่จะคัดหัวกะทิในแต่ละรุ่นออกมา

 โดยแรกเริม่นัน้ ผมได้ท�างานเป็นวศิวกรในโรงงานมาก่อน โดย

งานหลักก็คือการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ต่อมาจึงได้ผันเปล่ียนตัวเองจากวิศวกรเด็กน้อยมาเป็น 

“แอคชวัร”ี หรอื “นกัคณติศาสตร์ประกนัภยั” ซึง่ในขณะนัน้ยงัเป็นอาชพี

ทีถ่กูเกบ็เป็นความลบัส�าหรบัคนไทยอยู ่พอรูจ้กัอาชพีนีเ้มือ่ปี พ.ศ. 2543 

เข้าก็เลยมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อจะเป็น “แอคชัวรี” ให้ได้ โดยท�างานไปด้วย 

แล้วก็สอบวัดระดับเอาคุณวุฒิทางด้านแอคชัวรีไปด้วย จนได้คุณวุฒิ

เฟลโล่เมือ่ปี พ.ศ. 2548 ซึง่ต้องขอขอบคณุบรษิทัในสมยันัน้ท่ีส่งเสยีค่า

สมัครสอบ ค่าหนังสือ รวมไปถึงให้วันหยุดไปอ่านหนังสืออีกด้วย แต่

ส่ิงที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือวิชาที่สอบผ่านนั้นจะท�าให้เราได้รับ

มอบหมายงานช้ินใหม่ทีท้่าทายขึน้ เหมอืนการโดนเลเวลอพัขึน้มาทนัที

 และถ้าไม่นบัข้อเสยีทีต้่องท�าให้ผมร่วงหรอืมรีอยตนีกาแล้ว ก็

จะเห็นว่าข้อดีของเส้นทางสายอาชีพน้ีคือการได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

การได้แข่งขันกับตัวเอง มีความภูมิใจในงาน และสามารถท�าประโยชน์

ให้กับเรื่องของสวัสดิการในสังคมได้

 ขณะนี้จ�านวนของแอคชัวรีที่สอบผ่านได้คุณวุฒิสูงถึงระดับ

เฟลโล่ที่เป็นคนไทยและยังกระจายอยู่ทั่วโลกนั้นมีเพียง 20 กว่าคน

เท่านั้น

 ถ้าจะให้กล่าวอย่างส้ัน ๆ ส�าหรับความหมายของแอคชัวรีก็

คือนักจ�าลองความเส่ียงทางการเงินที่วิเคราะห์เรื่องที่ไม่แน่นอนให้ดู

แน่นอนโดยเอาข้อมูลและตัวเลขมายืนยันกันให้ทุกฝ่ายเข้าใจ แอคชัวรี

ยังต้องใช้ทักษะความรู้ด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงบวกกับ

ความรู ้เชิงธุรกิจ เพื่อช่วยให้เกิดการบริหารและการตัดสินใจท่ีมี

ประสิทธิภาพ (Actuaries Enable More Informed Decision) อีก

ด้วย

 โดยสรุปแล้ว “แอคชัวรี” เป็นผู้ตั้งราคาความเสี่ยงที่อาจเกิด

ขึ้นได้ในอนาคต ท�าให้บางครั้งถูกเรียกว่าเป็นนักวิศวกรการเงิน หรือ

นกัคณติศาสตร์ประกนัภยั เพราะความสามารถทางการวเิคราะห์ทีช่่วย

ให้สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจและสังคมท่ีนับวันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อย ๆ 

โดยเฉพาะธุรกิจประกันภัย

แอคชัวรีจะท�าการวิเคราะห์อดีต ประเมินสถานการณ์
ในปัจจุบัน และหาทางจ�าลองเหตุการณ์ในอนาคต

““
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รอบรั้วประกันภัย

 วิริยะประกันภัย รับโล่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ปี 58

 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข 
ผู้จดัการฝ่ายสือ่สารองค์กร บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะทีบ่รษิทัได้รบัการคดัเลอืกให้ได้รบัรางวลั “ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนและ
แก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้รโิภคดเีด่น ประจ�าปี 2558” ภายใต้โครงการพฒันาศกัยภาพศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้รโิภค (Call Center) ของ
ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

 สินมั่นคงประกันภัย จัดกิจกรรม “สินมั่นคงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2”

 บริษทั สนิมัน่คงประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) โดยส�านกังานภาคเหนอื จดักจิกรรมเดนิ-วิง่เพือ่สุขภาพและการกศุล “สินมัน่คงมนิมิาราธอน 
ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากนายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอ�าเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายประหยัด ฐิตะธรรมกุล 
รองกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจ & บริหารภาค และ Non Motor ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมี
ผู ้สนใจเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และเดิน-วิ่ง ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร กว่า 500 คน โดยรายได้ท้ังหมด
หลังหักค่าใช้จ่ายจะน�าไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ ต�าบลภูน�า้หยด อ�าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ 
เพื่อใช้เป็นทุนในการท�านุบ�ารุงโรงเรียนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนต่อไป ณ อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 ทิพยประกันภัย “ปันน�า้ใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 66

 นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้อ�านวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและ CSR บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น�าหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา 
จัดโครงการ “ปันน�้าใจในน้องเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 66 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ณ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ อ�าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

 บริษัทกลางฯ ร่วมงาน “มหกรรมเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน”

 นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ�ากัด เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรแสดง
ความขอบคุณจาก พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในพิธีปิดงาน “มหกรรมเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน” ของกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งบริษัทกลางฯ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ ริมคลอง
ผดุงกรุงเกษม ข้างท�าเนียบรัฐบาล

 ฟอลคอนประกันภัย ส่งทีมนักปั่นร่วมกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

 บรษัิท ฟอลคอนประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูอ้อกแบบพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภยัจกัรยานเป็นรายแรกของประเทศไทย ภายใต้
ชื่อ “iBike ประกันความสุขของนักปั่น” ส่งทีมนักปั่นของบริษัทฯ เข้าร่วมปั่นในกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2558 เพือ่ร่วมเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลพระชนมมาย ุ83 พรรษา พร้อมกนันี ้บรษัิทฯ 
ได้เตรียมพร้อมการให้บริการสินไหมเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดในวันดังกล่าว เพื่อความสะดวกแก่ผู้เอาประกัน iBike ในการแจ้งเคลม
ตลอด 24 ชั่วโมง

 กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2558

 นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะประธานมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจ�าปี 2558 รุ่นที่ 22 จ�านวน 29 ทุน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุน
การศึกษาดังกล่าวรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ�าเป็นซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษา
ต่อเนื่องจนกว่าจะส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น 120 คน เป็นเงินทุนการศึกษาท้ังสิ้น 
75,000,000 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 12830

ประกาศ

วารสารฉบับน้ีได้รวบรวมประกาศที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 
น�าเสนอให้ผู้อ่านได้รับทราบ ดังน้ี

ประกาศนายทะเบียน
 ประกาศนายทะเบียน ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดท�ารายงานการด�ารงเงิน
กองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 (3) แห่งประกาศนายทะเบยีน เรือ่ง ก�าหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข ในการจดัท�ารายงานการด�ารงเงนิกองทนุ
ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554 และให้บริษัทใช้แบบรายการ ดังต่อไปนี้
 (ก) รายงานการด�ารงเงินกองทุนประจ�าปี ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ 1 แนบท้ายประกาศ
 (ข) รายงานการด�ารงเงินกองทุนรายไตรมาส ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ 2 แนบท้ายประกาศ
 (ค) รายงานการด�ารงเงินกองทุนรายเดือน ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ 3 แนบท้ายประกาศ

ประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 ประกาศส�านักงาน คปภ. ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เรื่อง การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อกรณีภาวะ
อุทกภัยปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558
 - บรษิทัต้องจดัให้มนีโยบายและมาตรการในการตดิตามค่าสนิไหมทดแทนน�า้ท่วมทีบ่ริษทัมสีทิธไิด้รบัคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อตามสญัญา
ประกันภัยต่อเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งครอบคลุมเหตุผลและความจ�าเป็นในการด้อยค่าสินทรัพย์จากการ
ประกนัภยัต่อโดยพจิารณาถงึความสามารถในการช�าระค่าสนิไหมทดแทนของบรษิทัประกนัภยัต่อ ขัน้ตอน วธิกีารและความถีใ่นการตดิตามค่าสนิไหม
ทดแทนน�้าท่วม
  บริษัทต้องพร้อมให้ส�านักงานตรวจสอบนโยบายและมาตรการตามวรรคหน่ึง เมื่อส�านักงานร้องขอ ทั้งน้ี ในกรณีที่ส�านักงานเห็นสมควร 
ส�านักงานอาจให้บริษัทแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายและมาตรการดังกล่าวได้
 - การด้อยค่าสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อต้องเป็นหนี้ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 (1) บรษิทัท�าสญัญาประนปีระนอมค่าสนิไหมทดแทนน�า้ท่วมกบับรษิทัประกนัภยัต่อเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบรษิทัต้องมหีลกัฐานแสดงถึง
จ�านวนมูลหนี้ค่าสินไหมทดแทนน�้าท่วมตามสัญญาประกันภัยต่อและจ�านวนหนี้ค่าสินไหมทดแทนน�า้ท่วมที่ประนีประนอมได้
 (2) บรษัิทใช้สทิธิทางศาลหรอืกระท�าการอย่างใดซ่ึงถอืได้ว่ามกีารมอบข้อพพิาทให้อนญุาโตตลุาการพจิารณาในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
หรือประเทศสิงคโปร์ ในมูลหนี้ค่าสินไหมทดแทนน�้าท่วมที่มีจ�านวนแน่นอน
 (3) บริษัทใช้สิทธิทางศาลหรือหรือกระท�าการอย่างใดซึ่งถือได้ว่ามีการมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาในประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย หรอืประเทศสิงคโปร์ ในมลูหนีค่้าสนิไหมทดแทนน�า้ท่วมทีม่จี�านวนไม่แน่นอน ให้บรษิทัด้อยค่าสนิทรัพย์จากการประกนัภยัต่อในจ�านวนรวม
เท่ากบัมลูหนีท้ีบ่รษิทัได้ใช้สทิธิทางศาลหรอืกระท�าการอย่างใดซึง่ถอืได้ว่ามกีารมอบข้อพพิาทให้อนญุาโตตลุาการพจิารณา ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังาน 
คปภ. ประกาศ
 - กรณทีีบ่รษิทัได้รบัช�าระค่าสนิไหมทดแทนน�า้ท่วมจากบรษิทัประกนัภยัต่อภายหลงัจากได้ด้อยค่าสนิทรพัย์จากการประกนัภยัต่อ ให้บรษัิท
น�าค่าสินไหมทดแทนน�้าท่วมที่ได้มารับรู้เป็นรายได้ทั้งจ�านวนในรอบบัญชีที่ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนน�า้ท่วม
 -  ให้บรษิทัจดัท�ารายงานการพจิารณาด้อยค่าสนิทรพัย์จากการประกนัภยัต่อตามแบบทีแ่นบท้ายประกาศ และน�าส่งพร้อมงบการเงนิทีบ่รษัิท
ต้องจัดท�าแก่ส�านักงานตามมาตรา 47 (2)

 ประกาศส�านักงาน คปภ. ลงวันที่ 3 กันยายน 2558 เรื่อง แนวปฏิบัติการขอรับความเห็นชอบการถือตราสารทุนเพื่อการร่วมทุนใน
ธุรกิจประกันภัยต่างประเทศของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

 1. คุณสมบัติของบริษัท
   1.1 มีฐานะการเงินและการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ติดต่อกัน 4 ไตรมาสล่าสุด ไม่ต�่า
กว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจก�าหนดมาตรการที่จ�าเป็นในการก�ากับดูแลสถานะการเงินของบริษัท
   1.2 มีเงินกองทุนส่วนเกินเพียงพอรองรับการถือตราสารทุนเพื่อการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศ
   1.3 มีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินส�ารองประกันภัย ก่อนและหลังถือตราสารทุน ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 100 (บริษัทประกันชีวิต) หรือ
มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 100 (บริษัทประกันวินาศภัย)



รายละเอียดประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ท่านสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (www.oic.or.th)

   1.4 บริษัทต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบงาน บุคลากร การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง ข้อมูล ขอบข่ายงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่นิติบุคคลดังกล่าวจัดตั้ง
   1.5 บริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต หรือธุรกิจประกันวินาศภัย (แล้วแต่กรณี) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหรือการเข้าร่วมทุนใน
ธุรกิจประกันภัยต่างประเทศ
 2. การขอรับความเห็นชอบ
   2.1 บริษัทต้องจัดท�านโยบายการประกอบธุรกิจอื่น ที่ครอบคลุมถึงการถือตราสารทุนเพื่อการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยต่างประเทศ 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้ซื้อตราสารทุนดังกล่าว
   2.2 นติิบคุคลทีบ่รษิทัจะเข้าร่วมทนุ ต้องมลีกัษณะการประกอบธรุกจิทีส่อดคล้องกบัแนวนโยบายการประกอบธรุกจิอืน่ของบรษัิท ไม่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ
นิติบุคคลดังกล่าวโดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ
    (1) ลักษณะและขอบเขตการประกอบธุรกิจ
    (2) โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างผู้บริหารของนิติบุคคล ในปัจจุบันและภายหลังการเข้าร่วมทุน
    (3) แผนการด�าเนินธุรกิจและกรอบระยะเวลาด�าเนินการ
    (4) ประมาณการผลการด�าเนินงานของนิติบุคคลระยะเวลา 5 ปี หรือจนถึงจุดคุ้มทุน
    (5) ผลการด�าเนินการที่ผ่านมา และงบการเงินล่าสุดของนิติบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชี
   2.3 รายละเอียดแสดงความพร้อมของบริษัท เกี่ยวกับระบบงาน บุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
กระบวนการติดตามและควบคุมดูแลการด�าเนินงานของนิติบุคคลนั้น
   2.4 รายงานการศกึษาสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง กฎหมายรวมถงึกฎหมายหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ
ประกันภัย และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการเข้าร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยในประเทศนั้นๆ การวิเคราะห์โอกาส ข้อจ�ากัด ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัท
   2.5 บริษัทต้องระบุแนวทาง วิธีการ และสมมติฐานที่จะใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าว
 3. การก�ากับดูแล
   3.1 กรณีนิติบุคคลท่ีจัดตั้งใหม่ หรืออยู่ระหว่างด�าเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้แจ้ง
ส�านักงาน คปภ. ทราบ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ
   3.2 บริษัทต้องด�าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการด�าเนินงานที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนติดตามฐานะและการด�าเนินงานของ
นิติบุคคลดังกล่าวอย่างสม�่าเสมอ และรายงานให้ ส�านักงาน คปภ. ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่กระทบต่อฐานะ
การเงินและการด�าเนินการของนิติบุคคลอย่างมีนัยส�าคัญ ให้รายงานให้ส�านักงาน คปภ. ทราบโดยเร็ว
   3.3 บริษัทต้องจัดท�าระบบบัญชี รายงาน ระบบการจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ปลอดภัย และเพียงพอสามารถตรวจสอบได้ หรือจัดส่งให้ส�านักงาน คปภ. เมื่อร้องขอ
   3.4 บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของนิติบุคคลนั้นจะไม่โอน และส่งผลกระทบต่อบริษัท
   3.5 บริษัทต้องจัดท�างบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีนิติบุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัท
ย่อย บริษัทต้องจัดท�างบการเงินรวมด้วย
   3.6 บริษัทต้องแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่หน่วยงานก�ากับในต่างประเทศ ก�าหนดให้นิติบุคคลน้ันต้องปฏิบัติให้นายทะเบียนทราบ 
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือวันที่ได้ปฏิบัติตามที่หน่วยงานก�ากับในต่างประเทศแจ้งให้ด�าเนินการ
   3.7 กรณีนิติบุคคลดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อหน่วยงานก�ากับของประเทศที่จัดตั้งเข้าตรวจสอบนิติบุคคลนั้น ให้
บริษัทแจ้งผลการตรวจสอบต่อส�านักงาน คปภ. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ
   3.8 นายทะเบียนอาจเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดให้บริษัทปฏิบัติได้ตามที่เห็นสมควร
   3.9 กรณีท่ีบริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ หรือกระท�าการใดอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย (แล้วแต่กรณี) หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นายทะเบียนอาจทบทวนการ
ให้ความเห็นชอบให้บริษัทถือตราสารทุนเพื่อการร่วมทุนในธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศได้

วารสารประกันภัย  เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2558 31

ประกาศ



วารสารประกันภัย  ฉบับที่ 12832

 โจทก์ฟ้องขอให้บงัคบัจ�าเลยทัง้สองร่วมกนัช�าระเงนิ 166,651.97 

บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจ�านวน 

156,884.17 บาท (ที่ถูก 156,884.31 บาท) นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น

ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์

 จ�าเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง

 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

พิพากษาให้จ�าเลยทั้งสองร่วมกันช�าระเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อม

ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 7 

มิถุนายน 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ หากช�าระเป็น

เงนิไทยให้คดิตามอตัราแลกเปลีย่นของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 

ณ สถานที่ และเวลาที่ใช้เงิน กับให้จ�าเลยท้ังสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียม

แทนโจทก์ โดยก�าหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท

 โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาซ่ึงน่ังพิจารณาคดีใน

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้รับรองว่า

มีเหตุอันควรอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้

 ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศวินิจฉัยว่า “…พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตามที่โจทก์

และจ�าเลยทั้งสองไม่โต้เถียงกันรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2547 

บรษิทั วฒันาเจม็ส์ จ�ากดั ว่าจ้างจ�าเลยทัง้สองขนส่งสนิค้าประเภทเครือ่ง

ประดับ จ�านวน 1 หีบห่อ ราคารวม 6,200 ดอลลาร์สหรัฐ ทางอากาศ 

เพื่อส่งให้กับ อี.แอล.ที. ไดมอนด์ อินค์ โจลี่ ดีไซนส์ ผู้ซื้อท่ีประเทศ

สหรฐัอเมรกิา โดยจ�าเลยที ่1 ในฐานะตวัแทนท�าสญัญารบัขนทางอากาศ

ในราชอาณาจักรของจ�าเลยที่ 2 ได้ออกใบรับขนทางอากาศให้แก่ผู้ส่ง 

การขนส่งสินค้าทางอากาศดังกล่าว บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ผู้ส่งท�า

ประกนัภยัสนิค้าไว้กบัโจทก์ เมือ่สนิค้าถงึผูร้บัปลายทางปรากฏว่าสินค้า

สญูหายไปรวม 7 รายการ คดิเป็นมลูค่ารวม 3,636 ดอลลาร์สหรฐั บรษิทั 

วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด จึงเรียกร้องให้จ�าเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหาย จ�าเลย

ทั้งสองยอมรับผิดชดใช้เป็นเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ

 บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด เห็นว่า สินค้าที่สูญหายมีมูลค่าสูงกว่า

จึงปฏิเสธและเรียกร้องให้โจทก์จ่ายค่าสินไหมทดแทน โจทก์ได้ชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนให้แก่บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว

เป็นเงิน 3,996.0 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 156,884.31 บาท 

จึงเข้ารับช่วงสิทธิมาฟ้องเรียกค่าเสียหายจ�านวนดังกล่าวจากจ�าเลยท้ัง

สอง ซึ่งเป็นผู้ขนส่งตามหนังสือเรียกร้อง ใบรับช่วงสิทธิ และส�าเนา

ภาพถ่ายเช็คมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า ข้อจ�ากัด

ความรับผิดของจ�าเลยทั้งสองที่ว่าในกรณีที่ผู้ส่งได้ส�าแดงมูลค่าสินค้า

เพือ่การขนส่งไว้ในใบรบัขนทางอากาศ จ�าเลยทัง้สองจะรบัผดิชดใช้ตาม

มูลค่าสินค้าที่ส�าแดงไว้แต่ไม่เกินจ�านวน 500 ดอลลาร์สหรัฐ มีผลใช้

บังคับได้หรือไม่ กรณีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 625 

บัญญัติว่า “ใบรับ ใบตราส่งหรือเอกสารอื่นๆ ท�านองนั้นก็ดีซึ่งผู้ขนส่ง

ออกให้แก่ผูส่้งนัน้ ถ้ามข้ีอความยกเว้นหรอืจ�ากดัความรบัผดิของผูข้นส่ง

ประการใด ท่านว่าความนัน้เป็นโมฆะ เว้นแต่ผู้ส่งจะได้แสดงความตกลง

ด้วยชัดแจ้งในการยกเว้นหรือจ�ากัดความรับผิดเช่นว่านั้น” ซึ่งปญัหาวา่ 

บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ผู้ส่งได้ตกลงด้วยชัดแจ้งในการจ�ากัดความรับ

ผิดหรือไม่ นั้น …เห็นว่า บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ใช้บริการขนส่งสินค้า

ทางอากาศกับจ�าเลยทั้งสองมานาน มีการว่าจ้างขนส่งสินค้าสม�่าเสมอ

เป็นประจ�าทุกเดือน เดือนละหลายครั้ง จนกระทั่งมีบัญชีประจ�ากับ

จ�าเลยที่ 1 และนอกจากจ�าเลยทั้งสองแล้ว บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด 

ยังเคยใช้บริการของบริษัทอื่นที่รับขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะ 

เชื่อว่าบริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ทราบถึงความแตกต่างของเงื่อนไขการ

ขนส่งสนิค้าและอตัราค่าบรกิารของบรษิทัผูป้ระกอบการรบัขนส่งสนิค้า

ทางอากาศแต่ละบริษัทเป็นอย่างดี เพราะค่าบริการขนส่งสินค้าไปยัง

ต่างประเทศย่อมจดัว่าเป็นค่าใช้จ่ายประจ�าของบรษิทัทีป่ระกอบกจิการ

ส่งสินค้าออกจ�าหน่ายในต่างประเทศ และจดัว่าเป็นต้นทนุรายจ่ายหลกั

ของบรษิทัอย่างหนึง่ จงึจ�าเป็นอยูเ่องทีบ่รษิทัผู้ส่งจะต้องเลือกใช้บรกิาร

ขนส่งสินค้าที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และการที่บริษัท วัฒนา

เจ็มส์ จ�ากัด ผู้ส่งระบุข้อความในช่องรายการมูลค่าสินค้าเพื่อการขนส่ง

ไว้ 500 ดอลลาร์สหรฐั โดยไม่แจ้งราคามลูค่าสนิค้าตามจรงิกเ็พราะทราบ

ถงึข้อจ�ากดัความรบัผิดตามเงือ่นไขการขนส่งของจ�าเลยทัง้สองเป็นอย่าง

ดี เท่ากับเป็นกรณีที่บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ผู้ส่งเลือกที่จะยอมรับข้อ

ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่

โจทก์

จ�าเลย

แพ่ง

3214/2552

บริษัท อ.ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทเฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ากัด กับพวก

รับช่วงสิทธิ ผู้รับประกันภัยรับช่วงสิทธิ (มาตรา 227, 880)

ฎีกาย่อ

ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
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ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

 ข้อเท็จจริงในข้อพิพาทน้ีมีว่า ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นผู้รับประกัน

รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ฆฌ-2196  กรุงเทพมหานคร ส่วนคู่กรณี

เป็นผู ้รับประกันภัยค�้าจุนรถยนต์บรรทุกพ่วงคันหัวลากหมายเลข

ทะเบียน 70-3356 นครสวรรค์ ตัวพ่วงหมายเลขทะเบียน 70-5399 

นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 นาฬิกา ผู้ได้

ขบัรถคนัทีผู่เ้สนอข้อพพิาทรบัประกนัภยัมาตามถนนสายล�าปาง-เด่นชยั

มุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่ในช่องทางที่ 1 จากซ้าย เมื่อขับถึงที่เกิดเหตุ

กิโลเมตรที่ 450 ต�าบลพระบาท ถนนมีลักษณะลาดชันลงจากเขาเเละ

เป็นทางโค้ง ได้มผีูข้บัรถคนัทีคู่ก่รณรีบัประกนัภยัโดยประมาท กล่าวคอื

ได้น�ารถบรรทุกพ่วงที่มีสภาพไม่ม่ันคงเเข็งเเรงมาขับเเละไม่ตรวจสอบ

รถก่อนใช้งาน เป็นเหตใุห้น�า้มนัรัว่ออกจากเครือ่งยนต์ลงพืน้ในช่องทาง

เดินรถ โดยผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีไม่ได้ด�าเนินการหาวัสดุมาวางไว้เพื่อให้ผู้

ขบัรถสญัจรมองเหน็ว่าด้านหน้ามนี�า้มนัในช่องเดนิรถ เป็นเหตุให้รถฝ่าย

ผูเ้สนอข้อพพิาทไม่อาจทราบว่าในช่องทางเดนิรถทีต่นขบัมคีราบน�า้มนั

จึงได้ขับผ่านไปเเละไม่สามารถควบคุมเเละบังคับรถได้ รถเกิดเสียหลัก

ไปชนรถคนัอืน่ทีเ่กดิอบุตัเิหตอุยูก่่อนเเล้วเสยีหายเเละรถไม่สามารถขบั

ได้ หลังเกิดเหตุได้มีพนักงานสอบสวนออกตรวจที่เกิดเหตุได้สอบสวน

เเล้วมีความเห็นว่า อุบัติเหตุนี้เกิดจากผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีเพียงฝ่ายเดียว 

ต่อมาผู้เสนอข้อพิพาทน�ารถคันที่รับประกันภัยไปจัดซ่อมเป็นเงิน 

95,088.65 บาท เเละเสียค่ายกลาก 12,000 บาท รวมค่าเสียหายเป็น

เงิน 107,088.65 บาทเเละผู้เสนอข้อพิพาทได้ช�าระเงินค่าซ่อมเเล้ว จึง

รบัช่วงสทิธมิาเรยีกร้องเงนิดงักล่าวจากคูก่รณ ีขอให้ชีข้าดให้คูก่รณชี�าระ

เงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

 อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่รับกันฟังได้ในเบื้องต้น

ว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 นาฬิกา ขณะนางสาว 

กีรดาได้ขับรถคันที่ผู ้เสนอข้อพิพาทรับประกันภัยมาตามถนนสาย

ล�าปาง-เด่นชัย มุ่งหน้าไปเชียงใหม่ในช่องทางที่ 1 จากซ้าย เมื่อขับถึงที่

เกิดเหตุรถคันที่ขับด้านหน้าลื่นไถลไปชนเหล็กกั้นขอบทางเเละมีรถคัน

หน้ารถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทอีกคันล่ืนไถล รถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทขับ

ตามหลังล่ืนไถลไปชนรถคันหน้า ท�าให้รถเสียหายรวม 3 คัน ส�าหรับ

ปัญหาตามประเด็นข้อเดียวที่ว่า เหตุเกิดครั้งนี้เกิดจากความประมาท

ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่
เรื่อง

ประเด็นข้อพิพาทมีว่า

2256/2557
ประกันภัยรถยนต์
ประมาทหรือไม่, พระราชบัญญัติจราจร มาตรา 6  ย่อค�าชี้ขาด

จ�ากดัความรบัผดิด้านหลงัใบรบัขนทางอากาศแผ่นที ่1 และตามเงือ่นไข

การขนส่งของจ�าเลยทั้งสองนั่นเอง โดยทราบดีว่าหากสินค้าสูญหาย

จะได้รบัชดใช้เท่าใด ทัง้หากบรษิทั วฒันาเจม็ส์ จ�ากดั ผูส่้งคาดหมายว่า 

หากเกดิกรณสีนิค้าสญูหายจะได้รบัชดใช้เตม็ตามมลูค่าของสนิค้า กไ็ม่มี

ความจ�าเป็นอนัใดทีจ่ะต้องท�าประกนัภยัสนิค้าไว้กบัโจทก์อกี นอกจากนี้ 

การที่บริษัท วัฒนาเจ็มส์ จ�ากัด ผู้ส่งระบุมูลค่าสินค้าในช่องมูลค่า

สินค้าเพือ่การขนส่งกบัช่องมลูค่าสนิค้าเพือ่พธิกีารศลุกากรแตกต่างกนั

ก็คงเป็นเพราะทราบว่าการส�าแดงจ�านวนมูลค่าสินค้าในแต่ละช่อง

รายการจะมีผลต่อเรื่องใด ตลอดจนทราบถึงข้อจ�ากัดความรับผิดของผู้

ขนส่งดงักล่าว เชือ่ได้ว่านางสาวพรเพญ็พนกังานประจ�าแผนกขนส่งของ

บรษิทั วฒันาเจม็ส์ จ�ากดั ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานด้านนีโ้ดยตรงทราบ

เงื่อนไขการขนส่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี เมื่อนางสาวพรเพ็ญลงลายมือชื่อ

ในใบรับขนทางอากาศในฐานะตัวแทนบริษัทผู้ส่ง จึงถือได้ว่าบริษัท 

วฒันาเจม็ส์ จ�ากดั ผู้ส่งได้แสดงความตกลงด้วยชดัแจ้งในการจ�ากดัความ

รับผิดของผู้ขนส่งเช่นว่านั้นแล้ว ข้อจ�ากัดความรับผิดดังกล่าวย่อมมีผล

บังคับได้ไม่เป็นโมฆะ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลางพิพากษาให้จ�าเลยทั้งสองรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

แก่โจทก์ตามเงื่อนไขข้อจ�ากัดความรับผิดที่ระบุในใบรับขนทางอากาศ 

ศาลฎกีาแผนกคดทีรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเหน็

พ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น”

 พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นนี้  2,000 บาท แทน

จ�าเลยทั้งสอง

 (พินิจ บุญชัด – พลรัตน์ ประทุมทาน – เอกชัย ชินณพงศ์)
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ฎีกาย่อและย่อค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ

ของผูขั้บรถฝ่ายคูก่รณหีรอืไม่นัน้ ผูเ้สนอข้อพพิาทมผีูร้บัมอบอ�านาจมา

สืบประกอบเอกสารได้แก่ ภาพถ่ายรถแต่ละฝ่ายหลังเกิดเหตุ บันทึก

ปากค�าผู้ขับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาท แผนที่เกิดเหตุและรายงานประจ�า

วัน โดยเฉพาะในรายงานประจ�าวันทั้งสองฉบับตาม ส.3 และ ส.4 นั้น

ได้ความว่าพนกังานสอบสวนได้รบัแจ้งหลงัเกดิเหตกุอ็อกตรวจทีเ่กดิเหตุ 

พบรถ 3 คันจอดอยู่ ส่วนรถฝ่ายคู่กรณีจอดห่างไปประมาณ 1.2 

กโิลเมตร ตรวจสถานทีเ่กดิเหตพุบรอยรัว่ของน�า้มนัเครือ่งทีร่ถฝ่ายคูก่รณี 

และพบรอยลืน่ของรถยนต์และมคีราบน�า้มนัตดิอยูท่ีล้่อ ต่อมาวนัรุง่ขึน้

สอบสวนผูข้บัรถฝ่ายคูก่รณแีล้วแจ้งข้อหาว่า น�ารถทีม่สีภาพไม่มัน่คงแขง็แรง

หรืออาจท�าให้เกิดอันตรายหรืออาจท�าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้

ใช้ถนน คนโดยสารหรอืประชาชนมาใช้ในทางเดนิรถ ผูข้บัรถฝ่ายคู่กรณี

รับสารภาพ พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ 200 บาท ดังนี้คดี

อาญาเลกิกนัตามข้อหาทีเ่ปรยีบเทยีบปรบั แม้ข้อหาทีเ่ปรยีบเทยีบปรบั

ไปแล้วนัน้คูก่รณจีะอ้างว่าไม่ใช่ข้อหาประมาท แต่ความหมายตามข้อหา

นี้เป็นบทบัญญัติของพ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 6 ระบุไว้ เมื่อผู้ขับรถ

ฝ่ายคู่กรณีน�ารถคือยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักกลมาใช้ในถนน 

มีหน้าที่ต้องตรวจสอบรักษา เปลี่ยนแปลงแก้ไขเครื่องยนต์ให้อยู่ใน

สภาพทีม่ัน่คงแขง็แรงเเละใช้ได้โดยปลอดภยั ซึง่สามารถทีจ่ะป้องกนัได้

โดยคอยตรวจสอบดูแลสภาพรถเป็นประจ�าก่อนน�ารถออกมาใช้ หาก

ตรวจและแก้ไขก็จะไม่ท�าให้เกิดน�้ามันรั่วบนถนนได้ เมื่อเป็นการฝ่าฝืน

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 6 การที่รถที่ขับผ่านมาตรงน�้ามันรั่วบน

ถนน ท�าให้รถลื่นไถลไปชนเหล็กก้ัน และรถคันหน้ารถฝ่ายผู้เสนอข้อ

พิพาทอีกคันกับรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทลื่นไถลไปชนกัน ซึ่งเกิดขึ้นจาก

ผลโดยตรงทีผู่ข้บัรถฝ่ายคูก่รณฝ่ีาฝืนทีน่�ารถไม่มัน่คงมาใช้ในทางเดนิรถ 

จึงเป็นความผิดฐานประมาทด้วย ส่วนท่ีคู่กรณีมีพนักงานตรวจสอบ

อุบัติเหตุของคู่กรณีมาสืบอ้างว่า ส�าหรับภาพถ่ายที่พยานขอจากฝ่ายผู้

เสนอข้อพพิาทมาตาม ค.4 มรีอยน�า้มนัอยูต่รงไหล่ทาง แต่ไม่มนี�า้มนัใน

ช่องทางเดินรถจึงได้อ้างว่า เมื่อไม่มีข้อพิสูจน์ได้ว่ารถฝ่ายผู้เสนอข้อ

พิพาทชนกับรถอีกคันเกิดจากคราบน�้ามันจึงไม่ออกรายการความ

เสียหายให้ แต่การที่พยานยอมรับว่าถนนเส้นน้ีรถว่ิงผ่านมากเเละ

ยังยอมรับว่าพยานไปที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุ 2 ชั่วโมง ดังนั้น รอยคราบ

น�้ามันในช่องทางเดินรถจะถูกรถว่ิงผ่านบดทับให้คราบน�้ามันไม่เหลือ

ในช่องทางเดินรถน้อยได้ ดังจะเห็นได้จากภาพถ่าย ส.1 ที่ฝ่ายผู้เสนอ

ข้อพิพาทถ่ายไว้หลังเกิดเหตุภาพที่ 11-14 ภาพที่ 17, 25 ที่มีเพียงรอย

คราบน�้ามันที่ถูกล้อรถทับเป็นคราบน�า้มันเป็นทางยาว โดยเฉพาะตาม

รายงานประจ�าวนั 2 ฉบบัดงักล่าวมาข้างต้น พนกังานสอบสวนทีอ่อกตรวจ

หลงัเกิดเหตแุละก่อนทีพ่ยานมาถงึกร็ะบชุดัว่า พบรอยรัว่ของน�า้มนัเครือ่ง

ของรถฝ่ายคูก่รณเีป็นทางยาวจากจดุเริม่ต้นถงึจดุทีจ่อดรถ 1-2 กโิลเมตร 

ยิง่เป็นการออกตรวจหลงัเกดิเหตทุนัทจีะต้องเหน็ชดั  ส่วนทีอ้่างว่ามรีถ

คันอื่นวิ่งในถนนสายนี้มากจะต้องมีรถคันอื่น ๆ ชนกันก่อนบ้าง ซึ่งการ

เกิดเหตุครั้งนี้ตามรายงานประจ�าวันก็ระบุชัดว่าได้มีการสอบถามผู้ขับ

รถฝ่ายคู่กรณี แจ้งว่ามีเสียงดังมาจากเครื่องยนต์และเครื่องยนต์ได้ดับ

จึงประคองรถจอดข้างทาง ลงตรวจสอบพบว่าน�้ามันรั่วออกมาจาก

เครื่องยนต์ดังปรากฏตามภาพถ่าย ค.3 ที่มีน�้ามันรั่วจ�านวนมากขณะ

จอดไหล่ทาง ยิ่งการที่ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณียอมรับต่อพนักงานสอบสวน

ขณะนั้นซึ่งตรงกับที่ผู้ขับรถฝ่ายคู่กรณีให้ปากค�าต่อพยานตาม ค.1 ไม่

อาจฟังว่าน�้ามันที่รั่วอยู่ก่อนให้รถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุก่อนได้ ส่วนเวลา

ที่ผู ้ขับรถฝ่ายคู่กรณีอ้างว่ารถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทเกิดเหตุ 15.30 

นาฬิกา ซึง่อาจเป็นเวลาทีก่ะประมาณกไ็ด้ เเต่อย่างไรกต็ามเมือ่รายงาน

ตามประจ�าวันพนักงานสอบสวนระบุเวลาที่ออกตรวจ 17.50 นาฬิกา

ซึง่ยงัพบน�า้มนัรัว่จากรถฝ่ายคูก่รณเีป็นทางยาวเเละขณะรถฝ่ายคู่กรณี

จอดอยู่ไหล่ทางดังภาพถ่าย ค.3 ก็เห็นน�้ามันรั่วเป็นบริเวณกว้างใต้ข้าง

รถด้านหน้าจ�านวนมาก หลักฐานเช่นนี้ไม่ใช่น�้ามันรั่วจากรถคันอื่นได้ 

เมื่อปรากฏว่ารถคันหน้ารถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทคันแรกเสียหลักไปชน

เหล็กกั้นขอบทางก่อน แล้วมีรถคันหน้ารถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทอีกคัน

ขับผ่านมาลื่นไหล ครั้นรถฝ่ายผู้เสนอข้อพิพาทขับตามมาลื่นไหลไปชน

รถคันหน้า ย่อมจะท�าให้คราบน�้ามันในช่องทางเดินรถจางลงได้ จึงไม่

ท�าให้รถคันอืน่ตามมาล่ืนไหลได้อกี ข้ออ้างของพยานคู่กรณไีม่มนี�้าหนกั

หกัล้างหลกัฐานของผูเ้สนอข้อพพิาทดงักล่าวข้างต้นได้ เมือ่ผูข้บัรถฝ่าย

ผู้เสนอข้อพิพาทเป็นฝ่ายประมาท

 อนุญาโตตุลาการช้ีขาดให้คู่กรณีจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่

ตกลงกันไว้เป็นเงิน 101,820 บาท แก่ผู้เสนอข้อพิพาทพร้อมดอกเบี้ย 

โดยดอกเบี้ยให้นับแต่วันเสนอข้อพิพาท เนื่องจากได้มีหลักฐานการ

ทวงถามให้ช�าระหนี้
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สรรหามาเล่า 

สื่อสารแบบไหน? 
ได้ประสิทธิภาพINFOGRAPHIC

 อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา พบเห็นได้ทั้งในสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือแม้แต่บิลบอร์ด เป็น
เสมอืนเครือ่งมอืสือ่สารชนดิใหม่ทีท่�าให้เหล่าผูร้บัสารสามารถทีจ่ะท�าความเข้าใจข้อมลูนัน้ได้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ โดยอนิโฟกราฟิกมาจาก
ค�าว่า Information (ข้อมูล) ร่วมกับ Graphic (กราฟิก) ดังนั้น อินโฟกราฟิก (Infographic) จึงเปรียบเสมือนเป็นการย่อยข้อมูลที่ประกอบ
ด้วยข้อความจ�านวนมาก คัดกรอง วิเคราะห์ เน้นหัวใจหลักเพียงสิ่งใดส่ิงหนึ่ง น�ามาผสมผสานกับการออกแบบกราฟิก โดยอาจแทนสิ่งที่พูด
ถึงด้วยสัญลักษณ์หรือไอคอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและช่วยให้ตีความหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น

กุหลาบของไนติงเกล อินโฟกราฟิกยุคบุกเบิก

 ผู้บุกเบิกอินโฟกราฟิกในยุคแรก ๆ คือ ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) พยาบาลในต�านานผู้อุทิศตนดูแลคนไข้อย่างไม่

เหน็แก่เหนด็เหนือ่ย เธอยังเป็นผูอ้อกแบบอนิโฟกราฟิกทีม่ปีระโยชน์เป็นอย่างยิง่ต่อการสาธารณสขุ (ของทหารและชนชัน้ล่าง) ด้วยการอทุศิเวลา

รวบรวมข้อมูลและออกแบบ “กุหลาบไนติงเกล” (Nightingale Rose Diagram) ไดอะแกรมทรงพลังระดับเปลี่ยนสังคมขึ้นมาได้

 จากการได้เข้าไปดูแลทหารที่ผ่านสงครามมาในค่าย ไนติงเกลพบว่า สิ่งที่คร่าชีวิตของทหารผ่านศึกได้ในจ�านวนมากเท่า ๆ กับทหารที่

ตายในสงคราม ก็คือสภาพความเป็นอยู่ในสถานพยาบาลของทหารที่ทั้งสกปรกและแออัดยัดเยียด ท�าให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและการสูญเสีย

ชีวิตโดยไม่จ�าเป็น เธอเสนอข้อมูลนี้ต่อรัฐ แต่เสียงเรียกร้องของพยาบาลตัวเล็ก ๆ  ไม่ได้มีค่าพอให้รัฐสนใจ เธอจึงคิดค้นหาทางน�าเสนอข้อมูลใหม่

โดยปรึกษากับนักสถิติศาสตร์ จนในที่สุด เธอก็สามารถออกแบบ Diagram of the Causes of Mortality ที่เปรียบเทียบส่วนต่างของจ�านวนการ

เสียชีวิตของทหารจากเหตุสุดวิสัย และเหตุท่ีสามารถป้องกันได้ด้วยการสาธารณสุขที่ดีขึ้น แทนที่จะน�าเสนอเป็นตารางบรรจุข้อมูลยาวเหยียด 

ไดอะแกรมของไนตงิเกลบ่งช้ีความต่างของข้อมลูด้วยสแีละขยายพืน้ทีอ่อกจากศนูย์กลางจนดเูหมอืนกลบีดอกกหุลาบ (ในเวลาต่อมาผูค้นจงึเรยีก

ผลงานชิ้นนี้ว่า Nightingale Rose Diagram)

 “ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล รู้ว่าเธอมีเวลาดึงความสนใจจากผู้มีอ�านาจได้ไม่มาก ฉะนั้น เธอจึงต้องน�าเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ทั้งดึงดูดที่สุด

และเข้าใจง่ายที่สุดไปพร้อมกัน”

อินโฟกราฟิกยุคปัจจุบัน

 ปัจจุบันมีการใช้งานอินโฟกราฟิกอย่างแพร่หลาย เราจึงเห็นอินโฟกราฟิกในที่ต่าง ๆ เช่น การน�าเสนองานหรือสรุปผลต่าง ๆ 

การอธิบายขั้นตอนการท�างานต่าง ๆ หรือแนว How to เปรียบเทียบข้อมูลตัวเลข กราฟ หรือสถิติต่าง ๆ เป็นต้น

 ในยุคสังคมโซเชียลมีเดีย (Social Media) การส่งข้อมูลเป็นเรื่องที่ง่าย แต่จะท�าให้เป็นเรื่องน่าสนใจนั้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะ

สิ่งใหม่ ๆ  เกิดขึ้นทุกวัน ยิ่งกับเรื่องสิ่งที่ก�าลังเป็นกระแสยิ่งไม่ต้องพูดถึง อินโฟกราฟิกจึงเป็นเครื่องมือทางการตลาดด้วยต้นทุนการจัดท�า

ที่ไม่สูงนัก ประกอบกับการเข้าถึงเนื้อหาได้ในระยะเวลาอันสั้น อย่างที่ทราบกันดีว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่อ่านเนื้อหาอะไรที่มาก ๆ ดังน้ัน 

เรียบเรียงโดย กระต่ายน้อย
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สรรหามาเล่า 

 อินโฟกราฟิกเป็นอาวุธส�าคัญของการสื่อสารในสังคมยุคดิจิทัล การออกแบบที่ดี มีประสิทธิภาพถือเป็นไพ่เหนือกว่า แต่มันมีท้ัง

ประโยชน์และโทษ เสมือนดาบสองคม เพราะโลกออนไลน์กระจายไวเหมือนไฟลามทุ่ง ดังนั้น ผู้ออกแบบต้องเป็นกลางในการน�าเสนอ

ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า ให้ความส�าคัญกับการใช้ภาษาและรูปแบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

อินโฟกราฟิกจึงตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่แสนรีบแต่ต้องทันทุกสถานการณ์ ไม่มีเอ้าท์ ท�าให้อินโฟกราฟิกเพิ่มขึ้นเป็นดอกเห็ด จากท่ีเคย

พบเจอทางออฟไลน์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ก็สามารถเจอได้บ่อยขึ้นในออนไลน์ การไลค์ หรือแชร์ตามเพจต่าง ๆ อีกท้ังยังมีการ

พัฒนาให้เป็นรูปแบบของวีดีโอที่เรียกกันว่า Infomotion ด้วย

 การท�าอินโฟกราฟิกนั้นถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบได้โชว์ทักษะด้านการส่ือสารกันแบบเต็มที่ เพราะที่จริงแล้วการ

แปลงข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพก็เป็นสิ่งที่คนท�ากันมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย ภาพวาด กราฟิก กราฟรูปทรงต่าง ๆ ตาราง แผนท่ี 

แผนผัง หรือไดอะแกรม แต่ทักษะทางด้านอินโฟกราฟิกนั้นจ�าเป็นต้องจัดระเบียบข้อมูลที่ทั้งมากและหลากหลายให้ “จบได้ในภาพเดียว”

 การท�าอินโฟกราฟิกเพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล ประกอบไปด้วย

 1. ก�าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน: เพื่อจุดประสงค์อะไร เช่น ต้องการเข้าถึงและหาลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ

แบรนด์ เพื่อการศึกษา หรือเพื่อต้องการความบันเทิงกับผู้อ่าน อย่าลืมว่าการก�าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนในการท�าอินโฟกราฟฟิกจะ

ช่วยท�าให้สามารถเลือกรูปแบบการน�าเสนอได้อย่างง่ายดายและเหมาะสมมากขึ้น

 2. ก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย: เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อและการเลือกใช้ระดับของภาษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

 3. ก�าหนดใจความส�าคัญ: ใจความส�าคัญต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการสับสนของผู ้ชมในการเข้าถึงข้อมูล

ดังกล่าว

 4. สดใหม่ ในกระแส: การจะท�าให้น่าสนใจ เนื้อหาต้องมีความทันสมัย สดใหม่ เป็นกระแสอยู่ในช่วงนั้นก็จะยิ่งดี รวมถึงมีการ

สื่อสารที่ตรงประเด็น สั้นกระชับ อย่าลืมว่าผู้ชมส่วนใหญ่ให้เวลากับการอ่านข้อมูลมากสุดเพียง 3 นาทีเท่านั้น

 5. รวบรวมข้อมูล: ในการน�าเสนอ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากรอบด้าน จะช่วยเสริมให้มีมุมมองท่ี

หลากหลาย และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น รวมถึงข้อมูลที่หามานั้นต้องมีแหล่งที่มาชัดเจน ตรวจสอบได้

 6. หัวข้อต้องสะดุดตา: หัวข้อเป็นสิ่งแรกท่ีจะท�าให้ผู้ชมหยุดอ่าน โดยผลส�ารวจพบว่าผู้ชมกว่า 90% จะเข้าดูเนื้อหาอินโฟกราฟิก

จากหัวเรื่องที่มีความน่าสนใจ

 7. ความสวยงามเป็นเรื่องจ�าเป็น: การออกแบบเป็นหัวใจของการท�าอินโฟกราฟิก แต่อย่าลืมว่าต้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่น�าเสนอ 

ไม่เยอะจนละลานตา

 8. ท�างานได้อย่างดีเมื่อมี Social Media: การโพสต์และแชร์อินโฟกราฟิกในช่องทางต่าง ๆ  อย่าง Facebook Instagram Line 

ฯลฯ เพิ่มการมองเห็นจากผู้ชม และยังท�าให้ข้อมูลกระจายไปได้อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว

 9. ห้ามขาดที่มา: ในการจัดท�าอินโฟกราฟิกต้องระบุแหล่งที่มา หรืออ้างอิงถึงข้อมูลนั้นได้อย่างชัดเจน และถูกต้อง

 10. สรุปข้อมูล: เพื่อช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึงใจความส�าคัญของเนื้อหาที่น�าเสนอได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

ที่มาข้อมูล: - อาศิรา พนาราม. Infographic เทรนด์มาแรงในสังคม “เครือข่ายนิยม”. http://www.tcdc.or.th/src/16562/

 - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. การอบรม “การจัดท�า Infographic เพื่อสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล”. 29 กันยายน 2558.
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 โทรศัพท์: 0-2878-7111, 0-2860-8001
 โทรสาร: 0-2439-4840
 URL: www.thaisri.com
 E-mail: info@thaisri.com

 บริษัท นวกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2664-7777
 โทรสาร: 0-2636-7999
 URL: www.navakij.co.th
 E-mail: marketing@navakij.co.th

 บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ 
 โทรศัพท์: 0-2649-1000
 โทรสาร: 0-2649-1500
 URL: www.aig.com

 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2630-9055, 0-2630-9111 Hotline: 1352
 โทรสาร: 0-2237-4621, 0-2237-4624
 URL: www.tsi.co.th
 E-mail: webmaster@tsi.co.th

 บริษัท น�าสินประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2911-4567, 0-2911-4488 
 โทรสาร: 0-2911-4477
 URL: www.namsengins.co.th
 E-mail: email@namsengins.co.th

 บริษัท ธนชาตประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2308-9300
 โทรสาร: 0-2308-9333
 URL: www.thanachartinsurance.co.th
 E-mail: mail.insure@thanachart.co.th 

 บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จ�ากัด
 โทรศัพท์: 0-2245-9988
 โทรสาร: 0-2248-7109
 URL: www.newindia.co.in
 E-mail: newindia@loxinfo.co.th,
  secretary@newindia-bkk.com

 บริษัท บางกอกสหประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2238-4111, 0-2233-6920 
 โทรสาร: 0-2237-1856, 0-2236-7861
 URL: www.bui.co.th
 E-mail: bui@bui.co.th

 บรษิทั บูพา ประกันสขุภาพ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2677-0000
 โทรสาร: 0-2230-6500
 URL: www.bupathailand.com

 บริษัท ประกันคุ้มภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2257-8000
 โทรสาร: 0-2253-3701, 0-2253-4222
 URL: www.safety.co.th
 E-mail: marketing@safety.co.th
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 บริษัท อินทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2247-9261, 0-2247-6570 
 โทรสาร: 0-2247-9260
 URL: www.indara.co.th
 E-mail: contact@indara.co.th

 บริษัท สมโพธิ์ เจแปน นิปปอนโคอะ 
 ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2119-3000
 โทรสาร: 0-2636-2340, 0-2636-2450
 URL: www.sjnk.co.th
 E-mail: info@sjnk.co.th

 บริษัท เอราวัณประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2224-0056
 โทรสาร: 0-2221-1390
 URL: www.erawanins.com
 E-mail: eichotline@erawanins.com

 บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2661-6000
 โทรสาร: 0-2665-2728, 0-2639-9319
 URL: www.lmginsurance.co.th

 บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2869-3399
 โทรสาร: 0-2250-5277
 URL: www.asiainsurance.co.th

 บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จ�ากัด
 โทรศัพท์: 0-2611-4040
 โทรสาร: 0-2611-4310
 URL: www.aceinsurance.co.th
 E-mail: admin.th@acegroup.com

 บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2231-2640
 โทรสาร: 0-2231-2653-4
 URL: www.fpgins.com

 บริษทั เอไอจ ีประกนัภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2649-1000
 โทรสาร: 0-2658-0640
 URL: www.aig.com

 บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2788-8888
 โทรสาร: 0-2318-8550
 URL: www.msig-thai.com

 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2118-8000
 โทรสาร: 0-2285-6383
 URL: www.axa.co.th
 E-mail: axathai@axa.co.th

 บริษัท สหมงคลประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2687-7777
 โทรสาร: 0-2687-7700
 URL: www.upp.co.th
 E-mail: bkk_ram@upp.co.th, 
  uppinsbkk@hotmail.com

 บริษัท สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2555-9100
 โทรสาร: 0-2955-0205
 URL: www.samaggi.co.th
 E-mail: communications@samaggi.co.th

 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2378-7000
 โทรสาร: 0-2377-3322
 URL: www.smk.co.th
 E-mail: hr@smk.co.th

 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2202-9500
 โทรสาร: 0-2202-9555
 URL: www.siamcityins.com
 E-mail: siamcityinsurance@scil.co.th

 บริษัท สัญญาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2728-9888
 โทรสาร: 0-2728-9889
 URL: www.promiseins.com
 E-mail: promise@promiseins.com

 บริษัท เอไอเอ จ�ากัด (ประกันวินาศภัย) 
 สาขาประเทศไทย 
 โทรศัพท์: 0-2352-5888
 โทรสาร: 0-2352-5889
 URL: www.aianonlife.co.th
 E-mail: thsc-nlc.os@aia.com

 บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2236-0049, 0-2236-1290, 0-2236-1231
 โทรสาร: 0-2236-1300
 URL: www.union-insurance.com
 E-mail: info@union-insurance.com

 บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2792-5555
 โทรสาร: 0-2541-5170
 URL: www.asset.co.th
 E-mail: praic@asset.co.th

 บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2638-9000 
 โทรสาร: 0-2638-9050
 URL: www.allianzcp.com
 E-mail: contact@allianzcp.com

 บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2267-7777, 0-2631-1311
 โทรสาร: 0-2237-7409
 URL: www.seic.co.th
 E-mail: contact@seic.co.th

 บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2620-8000
 โทรสาร: 0-2677-3979
 URL: www.aioibkkins.co.th
 E-mail: pr@aioibkkins.co.th

หมายเหตุ
 1. บริษัท ยูเน่ียนอินเตอร์ ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
  ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 2. บริษัท โอสถสภาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อ 
  เป็น บริษัท ทูนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่  
  21 กรกฎาคม 2557
 3. บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น  
  บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)  
  ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557
 4. บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  
  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สามัคคีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
  ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557
 5. บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)  
  จ�ากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

 บรษิทั ศรอียธุยา เจนเนอรลั ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2657-2555
 โทรสาร: 0-2657-2500
 URL: www.sagi.co.th
 E-mail: info@sagi.co.th

 บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2676-9888
 โทรสาร: 0-2676-9898
 URL: www.falconinsurance.co.th
 E-mail: fiadmin@falconinsurance.co.th

 บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2640-7777
 โทรสาร: 0-2640-7799
 URL: www.mittare.com
 E-mail: contactcenter@mittare.com

 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2695-0800
 โทรสาร: 0-2695-0808
 URL: www.thaivivat.co.th

 บรษิทั แปซฟิิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2401-9189
 โทรสาร: 0-2401-9187
 URL: www.pacificcrosshealth.com
 E-mail: contactus@th.pacificcrosshealth.com

 บรษิทั ฟีนกิซ์ประกันภยั (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2290-0555
 โทรสาร: 0-2275-9749
 URL: www.pitthailand.com
 E-mail: info@phoenix-ins.co.th

 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2665-4000, 0-2290-3333
 โทรสาร: 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
 URL: www.muangthaiinsurance.com
 E-mail: ccc@muangthaiinsurance.com

 บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2585-9009
 โทรสาร: 0-2911-0991-4
 URL: www.phutthatham.com
 E-mail: pti@phutthatham.com

 บรษิทั มติซยุ สมุโิตโม อินชวัรนัซ์ จ�ากดั สาขาประเทศไทย
 โทรศัพท์: 0-2679-6165
 โทรสาร: 0-2679-6209-14
 URL: www.ms-ins.co.th
 E-mail: wanna@ms-ins.co.th

 บริษัท วิริยะประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
 โทรศัพท์: 0-2641-3500-79
 โทรสาร: 0-2641-3580
 URL: www.viriyah.co.th
 E-mail: info@viriyah.co.th
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กิจกรรม Highlight

emorable Farewell Party 

For Pravej Ongartsittigul

 สภาธุรกิจประกันภัยไทย ร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษา
การเงิน สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย จัดงานเล้ียงเน่ืองในโอกาสท่ีคุณประเวช 
องอาจสิทธิกุล ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ คปภ. ภายใต้
ชื่องาน “Memorable Farewell Party For Pravej Ongartsittigul” 
โดยมีนายสาระ ล�่าซ�า ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย และนายก

M
สมาคมประกันชีวิตไทย เป ็นประธานการจัดงาน พร้อมด้วย
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายทวีเดช 
งามขจรกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน 
นายจติวฒุ ิศศบิตุร นายกสมาคมนายหน้าประกนัภยัไทย และนายพเิชฐ 
เจยีรมณทีวสีนิ นายกสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย 
ผูบ้รหิารบรษิทัประกนัชวีติและบรษิทัประกนัภยัเข้าร่วมงานอย่างคบัคัง่ 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด



วินาศภัยบรรเทาได้ ด้วยการประกันภัย
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