
1 

การประกันภัย คือ อะไร? 
โดยครูอภิเชษฐ  ศรีจันทร 

พูดถึงการประกันภัยแลวหลายทานคงรูจักดีวามคีวามสําคญัในการดํารงชีวิตของคนเรา 
อยางไร?  หลายทานไดตระหนกัถึงความสําคัญและความจําเปนจึงไดทําประกนัภัยไวหลาย 
ประเภทและหลายกรมธรรมดวยกนั  เพ่ือสรางหลักประกนัใหกับชวีิตละทรัพยสินอันเปนที่รักและ 
หวงแหนของตนเอง  ความสําคัญและความจําเปนของการประกันภัยนี้อาจจะมาจากการที่เรา 
มองเห็นความสําคัญของมันและสรางหลักประกนัดวยตนเอง  ซ่ึงเรียกวา  การประกันภัยภาคสมัคร 
ใจ  หรือคนอื่นมองเห็นความสําคัญแลความจําเปนของการประกนัภัยแลวบังคับใหเราทําโดยที่ตัว 
เราเองก็ไมเต็มใจหรือสมัครใจทําแตตองจําใจทําเพราะเหตผุลบางอยาง  เรียกวา  การประกันภยัภาค 
บังคบั  เชน  การประกันภัยผูประสบภัยจากรถ  การประกันภัยสินคาที่ซ้ือดวยเงินเชื่ออยางการ 
ประกันภัยรถยนตหรือการประกันอคัคีภยับานเปนตน 

การประกันภัยไมวาจะเปนภาคบังคับหรือภาคสมัครใจ  ลวนแตมีความสําคัญและความ 
จําเปนตอผูเอาประกันทั้งส้ินเพราะการประกนัภัยมคีวามสําคัญและความจําเปนตอผูเอาประกนั 
หลายประการดวยกนัคือเปนการชวยเฉล่ียความสูญเสียจากภัยที่เกิดกับชีวติ  รางกาย  และทรัพยสิน 
ของผูเอาประกันภยัเอง  (ความเสียเยหายที่วานี้เปนความเสียหายที่เปนจํานวนเงินหรือคํานวณเปน 
จํานวนเงนิไดไมรวมถึงความเสียหายที่ตองเยียวยาทางจิตใจแตอยางใด) 

1.  ชวยผูเอาประกันสะสมทรัพยเพราะการประกนัภัยเปนการสะสมทรัพยประเภทหนึ่งที่ 
มีเงื่อนไขเฉพาะตามประเภทของการประกันภัยนั้น ๆ 

2.  ชวยสรางสวัสดิการใหแกผูเอาประกันภยั  หลายทานทําประกันชวีิตก็เพ่ือหวังจะสราง 
สวัสดิการใหกับตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งคารักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บปวยหรือ 
อุบัติเหตุ หรือเงินชดเชยเนื่องจากการสูญเสียอวัยวะ เปนตน 

3.  เปนการสรางมรดกใหกับทายาทหรือคนในครอบครัว  บางคนในตอนที่มีชวีิตอยูไมมี 
เงินสะสมในรูปแบบตางๆ  ไวใหกับลูกหลานแตอยางใด  พอเสียชีวิตลงก็สรางภาระ 
ใหกับบคุคลอ่ืนที่ตนรักในการทําศพให  ถาไมมีการสรางหลักประกันใด  ๆ  ไว 
ลูกหลานตองไปกูหนี้ยืมสินเขาเอามาทําพิธีศพใหที่เรียกกนั “คนตายขายคนเปน”
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เม่ือเราเห็นความสําคัญและความจําเปนของประกันภัยแลวดังนี้  เราควรหาทางทํา 
ประกันใหกับชวีิตและทรัพยสินของเราตามประเภทและชนิดของการประกันภยัดังนี้ 

การประกันภัย แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
1.  การประกันชวีิต 
2.  การประกันวินาศภัย 

การประกันชีวิตยังแบงออกไดเปนประเภทหรือกลุมใหญ ๆ คือ การประกันแบบสามัญ 
การประกันชีวิตหมูหรือกลุม  การประกนัชิวิติแบบอุตสาหกรรม  เปนตน  ในบรรดาการประกนั 
ชีวิตแบบสามัญท่ีมีอยูในขณะนี้นั้นยงัแบงแยกยอยไปอีกหลายชนิดดวยกัน  (สวนแบบประกนั 
นั้นแลวแตวาบรษิัทประกันภัยแตละบรษิัทจะผลิตออกมาและนําเสนอตอผูเอาประกันวามีแบบ 
ใดบาง)  ในการตดัสินใจเอาประกันภัยประเภทใดและแบบใดนัน้ผูเอาประกันควรเลือกประเภท 
ชนิด และแบบที่เหมาะสมสําหรับตนเอง 

การประกันชวีิตแบบสามัญหรือประเภทสามัญ  ซ่ึงเปนการประกันชีวิตรายบุคคล  คือเปน 
การประกันชวีิตหนึ่งคนตอนึ่งกรมธรรม แบงออกไดเปน 4 ชนิดดังนีค้ือ 

1.  การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา  เปนการประกนัชีวิตทีเ่นนการสรางความคุมครอง 
เพียงอยางเดียวไมเนนการสะสมทรัพยแตอยางใด  เหมาะสําหรับผูท่ีตองการสราง 
หลักประกันชัว่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่จําเปน  เชน  การสรางหลักประกนัเงินกูในการ 
ซ้ือบานหรือที่อยูอาศัยหรือตองการความคุมครองใหกับธุรกิจของตนเอง เปนตน 

2.  กรรประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย  เปนการประกันที่เนนความคุมครองและการออม 
ทรัพยในขณะเดียวกัน  เหมาะสําหรับผูเอาประกนัที่ตองการเงินกอนไวใชในอนาคต 
เชน นําไปประกอบอาชีพใหม เปนตน 

3.  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพ  เปนการประกนัชีวติที่เนนสรางความคุมครองและการ 
ออมทรัพยเชนเดียวกับการประกันชวีิตแบบสะสมทรัพย  แตแตกตางกันที่ตอนคืนเงิน 
กอนเทานั้น  คือการประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพยบรษิัทจะคืนเงินใหผูเอาประกนัภัย 
เม่ือสัญญาประกันภัยครบกําหนดอายุหรือผูประกันเสียชีวติลง  แตการประกันแบบ 
ตลอดชีพบริษัทจะคืนเงินใหผูเอาประกนัในกรณีที่ผูเอาประกันภยัเสียชีวิตลงเทานั้น 
ถือเอาการตายหรือการเสียชีวิตของผูเอาประกนัภัยเปนเงื่อนไขในการสิ้นสุดสญัญา 
การประกันภัยชนิดนี้เหมาะสําหรับผูท่ีตองการสรางเงินกอนสุดทายไวใชจายให 
ลูกหลานหลังจากที่ตนเองเสียชีวิตลง หรือตองการสรางมรดกใหแกทายาท 

4.  การประกันชีวิตแบบบํานาญหรือ  แบบเงินไดประจํา  เปนการประกันชวีิตแบบสะสม 
ทรัพยชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียงกับชนิดที่ 2 มากที่สุก แตแตกตางกันตรงเงินคืน
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เม่ือสัญญาครบกําหนดอายุเทานั้น คือ ถาเปนชนิดสะสมทรัพย (ชนดิที่สอง) บรษิัทจะ 
คืนเงินกอนใหแกผูเอาประกันเพียงครั้งเดียวจนครบจํานวนที่กําหนดไวในเงื่อนไข 
กรมธรรม สวนการประกันชวีิตชนดิที่ 4 คือการประกันชวีติแบบบํานาญหรือแบบเงิน 
ไดประจํานัน้  ทางบรษิัทจะคืนเงนิใหผูเอาประกนัเปนงวด  ๆ  จนครบตามจํานวนที่ตก 
ลงกันไว  เหมาะสําหรับผูท่ีตองการเก็บเงินไวใชจายในวยัชรา  ซ่ึงเปนวัยที่ตองการ 
พักผอน  มคีนกลาวา  “วัยชราเปนวัยที่ไมมีรายไดมีแตคาใชจาย”  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คาใชจายในการดูแล และรักษาสุขภาพของตนเอง 

สวนการประกันวนิาศภัยนั้นเปนการสรางหลักประกันใหกับรางกาย  และ 
ทรัพยสินที่มีคาของเราใหไดรับการชดเชยในกรณีอุบัติที่เกดิขึ้นแกรางกายหรือทรัพยที่เราเอา 
ประกันนั้น  ๆ  การประกันวนิาศภัยเปนการกันภัยที่เนนสรางความคุมครองเพียงอยางดียว  แบง 
ประเภทหรือชนิดยอย ๆ ออกไดอกี 4 ชนิด คือ 

1.  การประกันอัคคภีัย  (Fire  Insurance)  เปนการความเสียหายที่เกิดจากไฟไหมที่มีตอ 
ทรัพยที่เอาประกันภัยไว  เชน  การประกันอัคคีภัยสําหรบัส่ิงกอสรางที่เปนที่อยูอาศัย 
หรือใชเปนสถานที่ดําเนินธุรกิจอยางรานคา เปนตน 

2.  การประกันภัยทะเลและขนสง  (Marine  &  Transport  Insurance)  เปนการประกนัเรือ 
และทรัพยสินที่ทําการขนสงทางทะเลเหมาะสําหรับผูท่ีทําธุรกิจ  Export  &  Import 
สวนการประกนัภัยการขนสงนั้นขยายถึงการขนสงทางอากาศและการขนสงทางบก 
ซ่ึงเปนการขนสงซ่ึงเปนการขนสงที่นิยมกนัในปจจุบนัเพราะใชเวลารวดเร็วกวาการ 
ขนสงทางเรือมาก 

3.  การประกันภัยรถยนต(Automobile  Insurance)  รถยนตถือเปนพาหนะที่สําคัญของ 
มนุษยในยคุปจจุบนั  รถยนตแบงออกเปนหลาย  ๆ  ชนิดแลวแตจุดประสงคในการใช 
งาน  จึงทําใหจํานวนรถยนตเพ่ิมขึน้อยางรวดเรว็  เพราะเปนพาหนะที่อํานวยความ 
สะดวกใหแกมนษุยเราในขณะเดียวกันกน็ําความเสียหายแกชีวิต  และทรัพยสินมนุษย 
ไมนอย เชนกัน เม่ือเกิดอุบัติเหตุแกรถยนตของเราเม่ือใด จะนําความเสียหายมาใหแกผู 
เปนเจาของรถมากมายเชนกัน  บางที่อาจถึงกับมีการสูญเสียชีวิตก็มี  หากไมมีการ 
สูญเสียชีวิตก็มีการบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหายซ่ึงผูเปนเจาของรถตองรับผิดชอบตอ 
ความเสียหายที่เกิดจากรถยนตของตน  ไมวาจะเปนคารกัษาพยาบาล  คาทําขวัญ  การ 
ซอมแซมรถและส่ิงของท่ีเสียหาย  ดังนั้นหากมีรถยนตไวใชงานก็ควรจะมกีาร 
ประกันภัยรถยนตไวจะเปนการดีที่สุด
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4.  การประกันภัยเบ็ดเตล็ด  (Miscellaneous  Insurance)  เนื่องจากการดําเนนิชีวิตของ 
มนุษยทกุวันนี้ตองเชิญความเส่ียงภัยนานัปการ  การประกนัภัยประเภทตาง  ๆ  ที่ผูเอา 
ประกันจัดไว  จึงไมสามรถตอบสนองความตองการของมนุษยไดครบถวน  ดังนั้นจึง 
เกิดการประกันภัยอ่ืน  ๆ  ขึ้นมา  แตไมมีจํานวนมากพอเหมือนกันประเภทของการ 
ประกันภัยหลักตามที่ไดกลาวมาแลว  จึงเรียกการประกนัชนิดนีว้า  การประกันภัย 
เบ็ดเตล็ด ซ่ึงแบงออกเปน 5 กลุมดวยกัน คือ 
4.1  การประกันภัยที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับบุคคล  เชน  การประกันอุบัติเหตุสวน 

บุคคล  (อบ.)การประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง  การประกันสุขภาพ  (สภ.) 
เปนตน 

4.2  การประกันภัยที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับทรัพยสิน  เชน  การประกันภัยโจรการ 
การประกันภัยการขนเงิน เปนตน 

4.3  การประกันภัยที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม  เปนการประกนัเฉพาะ 
พวกงานวิศวกรรมเครื่องยนต  วิศวกรรมโยธา  และภัยเครือ่งจักรตาง  ๆ  ที่ใชใน 
โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

4.4  การประกันภัยที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับความรับผดิทางกฎหมาย  เชน  การ 
ประกันความรับผดิตอสาธารณะ  การประกันความรับผดิตอผูผลิต  ผูประกอบ 
อาชีพทางการแพทย กฎหมาย เปนตน 

4.5  การประกันภัยที่ใหความคุมครองเกี่ยวกับภัยอื่น  ๆ  จัดเปนกลุมเบ็ดเตล็ดที่มุงให 
ความคุมครองภัยอื่น ๆ นอกเหนือภัยเบ็ดเตล็ดกลุมที่กลามาแลว  เชน การประกัน 
ความซ่ือสัตย การประกันภัยพืชผล การประกนัภัยปศุสัตว ประกันภัยโรครายแรง 
(ทร.) เปนตน 

การประกันภัยมีมากมายหลายชนดิดวยกนั  การจะเลือกประกันชวีิตประเภทไหน 
และชนิดใดนั้นลองตรกึตรองดวยตนเอง  ที่สําคัญตองเลือกทุนประกันใหเหมาะกับเงิน 
ในกระเปาของตนเองดวย  เพ่ือจะไดสรางหลักประกันใหตนเองตามท่ีหวังไว  ถาทํา 
ประกันเกินกําลังของตนเองก็ไมสามารถไปถึงฝงฝนได  แถมตองสูญเสียเงิน  (เบี้ย 
ประกัน) โดยใชเหตุดวย 

กอนคิดจะทําประกันภัยควรเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับตนเอง  และ 
เลือกตัวแทนกับบริษัทที่ไววางใจไดดวยนะครับ 

*********************************
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