วางแผนประกัน
การประกันเปรียบเสมือน “ร่ม” ยามใดฟ้าใสไร้พายุฝน ร่มจะเป็ นภาระ เกะกะ ไม่คล่องตัว แต่ยามใดทีฝ่ นตก
หรือแดดแรง ยามนัน้ เราจะรูส้ กึ ดีทม่ี รี ม่ ให้พง่ึ พา
ชีวติ ของคนเราก็เช่นกัน ในวันทีย่ งั ไม่มเี รื่องร้ายๆ เข้ามา หลายคนอาจคิดว่าการทําประกันเป็ น “ภาระทาง
การเงิ น” แต่หากเจ็บไข้ได้ป่วย ประสบอุบตั เิ หตุ ขึน้ โรงขึน้ ศาล ไฟไหม้บา้ น รถชนจนพิการหรือร้ายแรงจนเสียชีวติ
เมื่อไหร่ เมื่อนัน้ แหละคุณจะรูถ้ งึ คุณค่าของประกันขึน้ มาทันที เพราะจะมีคนตามมาแบ่งเบาภาระค่าเสียหายให้ถงึ ที่
หรืออาจจ่ายให้เต็มจํานวนเลยก็ได้
เพราะฉะนัน้ เรามาป้องกันความเสีย่ งด้วยการ “วางแผนประกัน” กันเถอะ!!!
ก่อนทําประกัน อันดับแรกต้องดูวา่ คุณมีภาระอะไรบ้าง ทัง้ ภาระค่าใช้จ่ายและภาระหนี้สนิ เช่น ต้องสะสมเงิน
เป็ นค่าเล่าเรียนของลูก ต้องออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ฯลฯ ก็ควรทําประกันให้ครอบคลุมความ
เสีย่ งและภาระทางการเงินทัง้ หมด พร้อมสํารวจสวัสดิการทีม่ อี ยูค่ วบคูไ่ ปด้วย เป็ นต้นว่าคุณมีสวัสดิการทีด่ จี ากทีท่ าํ งาน
หรือประกันสังคมคุม้ ครองในบางส่วนอยู่แล้ว ก็ใช้วธิ ี “ซื้อเพิ่ ม” ในส่วนที่คุณขาดไปและต้องการ จะได้ไม่ต้องเสียค่า
เบีย้ ประกันเกินความจําเป็ น
วิธที ําประกันแบบไม่ให้รสู้ กึ ว่าเป็ นภาระติดตัว คือ ให้ทําแบบพอดีๆ มีกําลังส่งไปตลอดรอดฝงั ่ เพราะการทํา
ประกันอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควร ฉะนัน้ ถ้าคุณคิดว่าเป็ นภาระทีต่ อ้ งจ่ายในระยะยาว ก็ลองคํานวณรายรับ
รายจ่ายของตัวเองดูว่าในแต่ละเดือนหรือปี นัน้ คุณมีกําลังส่งค่าเบีย้ ประกันได้เท่าไหร่ท่จี ะไม่ “เกิ นตัว” อย่างน้อยๆ
ลองเจียดเงิ นสัก 10% ของรายได้มาทําประกัน ก็ถือว่าไม่มากเกิ นไป เมื่อมีรายได้มากขึน้ ค่อยทยอยซื้อประกัน
เพิม่ ขึน้
นอกจากปญั หาจ่ายค่าประกันเกินกําลังแล้ว อีกปญั หาหนึ่งซึง่ พบอยูเ่ ป็ นประจํา คือ ซือ้ ประกันไม่ตรงกับความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ของตนเอง ยิง่ ทุกวันนี้มปี ระกันมากมายหลายชนิด แถมแต่ละชนิดยังมีลูกเล่นทีแ่ ตกต่างกัน
ออกไป จึงไม่มใี ครบอกได้วา่ ประกันแบบไหนทีจ่ ะเหมาะกับเรามากทีส่ ดุ นอกจากตัวเราเอง
บางคนไม่เน้นว่าจะได้ผลตอบแทนคืนเท่าไหร่ แต่ขอให้ตอนเจ็บไข้ได้ป่วยได้รบั การดูแลอย่างดีทส่ี ดุ ส่วนบาง
คนเน้นว่าจะได้ผลตอบแทนมากหน่ อย ไม่เน้นเรื่องรายละเอียดคุม้ ครอง ขณะทีบ่ างคนนึกถึงคนทีอ่ ยูข่ า้ งหลังมากทีส่ ุด
ว่าจะได้รบั ผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหน จึงไม่มคี าํ ตอบทีแ่ น่นอนตายตัวสําหรับผูท้ าํ ประกัน
แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนก็ตาม ขอให้ศกึ ษากรมธรรม์อย่างรอบคอบ จะได้รวู้ ่าเงื่อนไขของประกันที่คุณ
เลือกนัน้ ให้ความคุม้ ครองอะไรบ้าง และคุณจะได้รบั ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
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ประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต
“การทําประกันภัย” เป็ นการเฉลีย่ ความเสียหายทางการเงินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับเราไปยังบุคคลอื่นด้วย “เบีย้
ประกัน” จํานวนไม่มากนัก เราก็จะได้รบั ความคุม้ ครองทางการเงินเมื่อประสบภัย ซึ่งการประกันภัยในบ้านเรา แบ่ง
ออกเป็ น
การประกันวิ นาศภัย (Non-Life Insurance) คือ การประกันภัยทีใ่ ช้ทรัพย์สนิ วัตถุ
หรือความรับผิดเป็ นเหตุให้เกิดการชดใช้เงินตามสัญญา เช่น ประกันรถยนต์ ประกัน
อัคคีภยั ประกันการโจรกรรม ฯลฯ
การประกันชี วิต (Life Insurance) คือ การประกันภัยทีอ่ าศัยชีวติ ร่างกาย หรือ
สุขภาพอนามัยของผูท้ ําประกันเป็ นเหตุให้เกิดการชดใช้เงินตามสัญญา เช่น ประกัน
อุบตั เิ หตุ ประกันสุขภาพ ฯลฯ
แต่ไม่ว่าเราจะทําประกันภัยในรูปแบบใดก็ตาม นอกจากเราจะมี “สิ ทธิ ” ในการเรียกร้องค่าเสียหายตาม
กรมธรรม์แล้ว เรายังมี “หน้ าที่” ในการเปิ ดเผยข้อเท็จจริง คอยระแวดระวังไม่ก่อภัยขึน้ เอง รวมไปถึงการชําระเบีย้ ตาม
กําหนดด้วย

วิธีการเลือกบริษัทผูรับประกันภัย
หลักสําคัญในการเลือกผูร้ บั ประกัน คือ “ความมันคงทางการเงิ
่
นของผู้รบั ประกัน” เพื่อเป็ นหลักประกันที่
มันคงในยามที
่
่ต้อ งประสบความสูญ เสีย ผู้ร บั ประกัน ภัย ที่ดีต้อ งมีค วามสามารถในการบริห ารจัด การ และสร้า ง
ผลตอบแทนที่ดไี ด้จากเบี้ยประกันที่เก็บรวบรวมไว้ รวมทัง้ ต้องจัดสรรเงินชดใช้เพื่อการบรรเทาความสูญเสียได้ตาม
สัญญาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที
นอกจากนี้ ในป จั จุ บ ัน ผู้ร บั ประกัน มีก รมธรรม์ป ระกัน ภัย แบบต่ า งๆ ให้เ ลือ กมากมาย เราควรเลือ กทํ า
ประกันภัยแบบทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์ตรงตามความต้องการของตนเองมากทีส่ ดุ ทัง้ ผลประโยชน์ทเ่ี ป็ นตัวเงิน สิทธิพเิ ศษ
ในด้านอื่น การให้บริการของตัวแทนประกันภัย ตลอดจนความสามารถในการเป็ นตัวกลางเพื่อไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง
ต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้
เพือ่ ให้ได้บริษทั ผูร้ บั ประกันภัยทีด่ ที ส่ี ดุ เราควรหาข้อมูลบริษทั ผูร้ บั ประกันหลายๆ แห่งเพื่อเปรียบเทียบอย่าง
รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจฝากอนาคตของตนเองและสมาชิกในครอบครัวไว้กบั ผูร้ บั ประกัน โดยข้อมูลสําคัญที่จะต้อง
เปรียบเทียบประกอบด้วย... ข้อมูลทางการเงิ น ชื่อเสียงของบริ ษทั ประวัติการดําเนิ นงาน รูปแบบของกรมธรรม์
การให้บริ การ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึง่ หาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมการประกันภัย www.oic.or.th
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ความหลากหลายของการประกันชีวิต
หลายคนอาจสงสัยว่า “การประกันชี วิต” มีอยู่เยอะแยะมากมาย แล้วจะเลือกอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรา
ก่อนอื่นเราต้องรูจ้ กั ก่อนว่าการประกันชีวติ ในบ้านเราแบ่งออกเป็ น “2 ชนิ ด 3 ประเภท 4 แบบ”
2 ชนิ ด คือ
1) ชนิดทีม่ เี งินปนั ผล
2) ชนิดทีไ่ ม่มเี งินปนั ผล
3 ประเภท ได้แก่
1) “ประเภทสามัญ” เน้นเฉลีย่ ความเสีย่ งในกลุม่ ผูท้ ม่ี รี ายได้ปานกลางขึน้ ไป ทุนประกันค่อนข้างสูง
2) “ประเภทอุตสาหกรรม” ทีม่ ที ุนประกันและเบีย้ ประกันตํ่ามาก เหมาะสําหรับผูท้ ม่ี รี ายได้ต่าํ ถึงปานกลาง
3) “ประเภทกลุ่ม” เป็ นประกันชีวติ ของบริษัท ซึ่งนายจ้างจะขอทําประกันให้กลุ่มลูกจ้างหรือพนักงาน
ภายใต้กรมธรรม์หลักฉบับเดียวกัน ค่าเบี้ยประกัน ที่แ ต่ละคนต้องชํา ระจะตํ่ากว่าประเภทสามัญและ
อุตสาหกรรม
4 แบบ แบ่งเป็ น
1) “แบบชัวระยะเวลา”
่
(Term Insurance) มีทงั ้ ระยะสัน้ ระยะยาว จ่ายเงินคืนให้แก่ผรู้ บั ประโยชน์ เมื่อผู้
เอาประกันเสียชีวติ ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด เหมาะสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการความคุม้ ครองการเสียชีวติ ก่อน
วัยอันควร หรือคุม้ ครองหนี้สนิ
2) “แบบตลอดชีพ” (Whole Life Insurance) คุม้ ครองตลอดชีพ โดยจะจ่ายเงินคืนให้ผรู้ บั ประโยชน์เมื่อผู้
เอาประกันเสียชีวติ หรือจ่ายเงินคืนให้ผเู้ อาประกันเมือ่ ผูเ้ อาประกันมีอายุครบ 99 ปี เหมาะสําหรับผูท้ เ่ี ป็ น
เสาหลักของครอบครัว
3) “แบบสะสมทรัพย์” (Endowment Insurance) ลูกผสมระหว่างการคุม้ ครองชีวติ และการออมเงิน
จ่ายเงินคืนให้ผรู้ บั ประโยชน์เมือ่ ผูเ้ อาประกันเสียชีวติ หรือจ่ายเงินคืนให้ผเู้ อาประกันเมือ่ อยูจ่ นครบสัญญา
เหมาะสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการออมเงินระยะยาว
4) “แบบเงิ นได้ประจํา” (Annuities Insurance) บริษทั ประกันจะจ่ายเงินให้เป็ นงวดๆ จนกว่าผูเ้ อา
ประกันจะเสียชีวติ เหมาะสําหรับผูท้ ต่ี อ้ งการสะสมเงินไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ แต่ประกันแบบสุดท้ายนี้
ยังไม่มใี นบ้านเรา

ทุนประกันเทาไหรจงึ จะเหมาะสม
หากคุณเป็ นคนหนึ่งทีต่ อ้ งการทําประกันชีวติ แต่ยงั ติดทีไ่ ม่รวู้ ่าควรจะทําทุนประกันเท่าไหร่จงึ จะพอเหมาะ
พอดี วิธที ง่ี า่ ยทีส่ ดุ คือ “วิ ธีทวีคณ
ู รายได้” (The Multiple of Earnings Method) โดยตัวเลขทวีคณ
ู ทีน่ ิยมใช้จะอยู่
ระหว่าง 3 – 5 เท่าของรายได้ต่อปี
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ทุนประกัน = รายได้ต่อปี x ตัวเลขทวีคณ
ู ที่กาํ หนดขึน้

ตัวอย่างเช่น สมศักดิ ์มีรายได้ 500,000 บาทต่อปี สมมติให้ตวั เลขทวีคูณเท่ากับ 5 ดังนัน้ สมศักดิ ์จึงควรทํา
ประกันด้วยทุนประกัน 2,500,000 บาท (500,000 x 5)
ตัวเลขทวีคูณตามวิธนี ้ี สามารถปรับเปลีย่ นให้เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวได้ โดยประเมินจาก
“ระยะเวลาในการปรับตัว” เพื่อให้คนที่อยู่ต่อไปสามารถดูแลตนเองและดําเนินชีวติ ได้ตามปกติ อย่างกรณีของ
สมศักดิ ์ หากสมศักดิ ์เสียชีวติ ไป ภรรยาของเขาจะได้รบั เงิน 2,500,000 บาท ซึง่ จะช่วยให้เธอมีเวลาตัง้ หลักและยังมีเงิน
ใช้จา่ ยเหมือนสมศักดิ ์ยังคงทํางานหาเงินอยูอ่ ย่างน้อย 5 ปี
นอกจากวิธที วีคณ
ู รายได้แล้ว คุณอาจใช้ “วิ ธีวิเคราะห์ความจําเป็ นทางการเงิ น” (The Financial Needs
Analysis Method) เพื่อประมาณทุนประกันที่เหมาะสมได้เช่นกัน แต่วธิ นี ้ีอาจต้องใช้เวลาสักหน่ อย เพราะต้อง
พิจารณารายละเอียดรอบด้านทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต เพือ่ จะได้ทราบความต้องการทางการเงินทีแ่ ท้จริง เริม่ จาก
ขัน้ ที่ 1 ประมาณความต้องการทางการเงิ นที่จาํ เป็ นต้องได้รบั ความคุ้มครอง ต้องครอบคลุมค่าใช้จ่าย
และภาระทางการเงิน ที่ค าดว่า จะเกิดขึ้น ทัง้ หมด ได้แ ก่ รายได้สํา หรับ ครอบครัว ภาระหนี้ ส ิน การศึก ษาบุต ร ค่า
รักษาพยาบาล เงินฉุกเฉิน ความทุพพลภาพ การชดเชยรายได้ รวมทัง้ ความคุม้ ครองทรัพย์สนิ ส่วนบุคคล
ขัน้ ที่ 2 ประมาณการรายได้และทรัพยากรทางการเงิ นทัง้ หมดที่ มี เช่น เงินออม เงินลงทุน ดอกเบี้ย
ผลตอบแทน ผลประโยชน์ ต่างๆ รวมทัง้ สินทรัพย์ท่มี มี ูลค่าทัง้ หมด โดยระยะเวลาในการประมาณการรายจ่ายและ
รายได้ตอ้ งสอดคล้องกัน
ขัน้ ที่ 3 คํานวณทุนประกัน หลังจากรวบรวมข้อมูลรายจ่ายและรายได้เรียบร้อยแล้ว ให้คาํ นวณทุนประกันที่
เหมาะสมได้จากสูตร

ี่ งภ ัย
้ เมือ
จํานวนเงินทุนประก ันภ ัย = รายจ่ายจําเป็นทงหมดที
ั้
จ
่ ะเกิดขึน
่ เสย
ห ัก รายได้ เงินออม เงินลงทุน ผลประโยชนทงหมดที
ั้
ม
่ ี

หลักสําคัญ ที่ทําประกันแบบไม่ให้รู้สกึ ว่าเป็ นภาระติดตัว คือ “ให้ ทําแบบพอดี ” ไม่ใ ช่ทําด้วยทุนประกัน
เยอะๆ แล้วต้องจ่ายค่าเบีย้ ประกันปีละมากๆ จนต้องล้มเลิกกลางครัน ดูตวั อย่างการคํานวณทุนประกันด้วยวิธนี ้ี

คลิ กที่นี่
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วางแผนประกัน
จายเบีย้ พอเหมาะ ตองไมสรางภาระเพิม่
คุณทราบหรือไม่ จํานวนเบีย้ ประกันที่ต้องจ่ายในแต่ละปี ขน้ึ อยู่กบั วงเงินทุนประกันหรือวงเงินคุม้ ครองที่คุณ
ต้องการ การทําประกันชีวติ ในวงเงินคุม้ ครองทีส่ งู เกินไป จะทําให้คุณมีภาระค่าเบีย้ ประกันชีวติ สูงตามไปด้วย ดังนัน้
เพือ่ ไม่ให้การจ่ายเบีย้ ประกันชีวติ ต้องเป็ นภาระทางการเงินมากเกินไปนัก คุณอาจใช้เกณฑ์เบือ้ งต้น ดังนี้

จํานวนเบีย้ ประกันชีวิตต่อปี ไม่ควรเกิ น 10% ของรายได้ต่อปี

จากตัวอย่างก่อ นหน้ า นี้ แสดงว่า สมศัก ดิไ์ ม่ค วรจ่ายเบี้ย ประกัน ชีวิตเกิน ปี ละ 50,000 บาท ทัง้ นี้ จะต้อ ง
พิจารณาภาระทางด้านการเงินด้านอื่นๆ ประกอบด้วย หากมีภาระหนี้สนิ และภาระค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว ก็ให้ปรับลด
วงเงินประกันตามความเหมาะสม สําหรับการทําประกันชีวติ ที่เป็ นสัญญาระยะยาวตัง้ แต่ 10 ปี ขน้ึ ไป ปจั จุบนั รัฐบาล
อนุ ญาตให้นําเบีย้ ประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

จัดการประกันชีวิตอยางไรในชวง “เงินช็อต”
ในชีวติ คุณอาจมีบางช่วงทีเ่ งินช็อตกะทันหัน จากทีเ่ คยมีเงินใช้จ่ายคล่องมือกลับต้องระมัดระวังการใช้เงินเป็ น
อย่างมาก ในสถานการณ์ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างนี้ คุณจะทําอย่างไร?
ถ้าเกิดสถานการณ์ ฉุกเฉินอย่างนี้ แค่คุณเดินเข้าไปหาตัวแทนประกันของคุณ ให้เขาจัดการ “กู้เงิ น” จาก
มูลค่าเงินสดในกรรมธรรม์มาจ่ายค่าเบีย้ ซึง่ มูลค่าเงินสดจะเกิดขึน้ เมือ่ คุณส่งเบีย้ 2 ปีขน้ึ ไป ยิง่ คุณส่งเบีย้ มาแล้วหลายปี
จะมีมลู ค่าเงินมากขึน้ อาจจะพอให้คุณกูจ้ า่ ยค่าเบีย้ เอาตัวรอดไปได้สกั ปี หรืออาจจะมีแค่สว่ นต่างเล็กน้อยทีค่ ุณต้องโปะ
เพิม่ บางส่วน หลังจากนัน้ เมื่อมีรายได้คุณค่อยไปจ่ายเงินกูค้ ่าเบีย้ พร้อมดอกเบีย้ อีกประมาณ 8% เท่านี้กรมธรรม์ของ
คุณก็ไม่ขาดอายุ

ประกันสุขภาพ... ซื้ออยางไรใหไดเปรียบ
เมื่อซื้อประกันชีวิตหลัก ไว้เรียบร้อยแล้ว จะเป็ นการดีหากคุณพ่วงประกัน สุข ภาพ ประกันอุ บตั ิเหตุ หรือ
ฆาตกรรมเข้าไปด้วย เพราะไม่ว่าคุณจะแข็งแรงปานใด แต่กไ็ ม่สามารถแน่ใจได้หรอกว่าสักวันหนึ่งคุณจะไม่ลม้ หมอน
นอนเสื่อ หรือนอนหยอดนํ้ าข้าวต้มในโรงพยาบาล ยิง่ เดีย๋ วนี้ค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา แพงอย่าบอกใคร หากไม่อยาก
เปลีย่ นให้ฐานะจนลงเพราะค่ารักษาพยาบาล ก็ควรมีประกันสุขภาพอย่างน้อยสักฉบับก็ยงั ดี
แต่การเลือกซือ้ ประกันสุขภาพ คุณควรซื้อแค่ “ส่วนเกิ น” ของสวัสดิ การประกันสังคมและสวัสดิ การค่า
รักษาพยาบาลที่ที่ทาํ งานของคุณจ่ายให้เท่านัน้ เพราะประกันสุขภาพเป็ นการจ่ายเบีย้ “แบบทิ้ งเปล่า” ปีต่อปี
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เวลาซือ้ ประกันสุขภาพมี 2 ตัวทีต่ อ้ งคํานึงถึง คือ “ค่ารักษาพยาบาล” กับ “ค่าห้อง” ถ้าคุณพอใจจะมีเพื่อน
คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์ คุณก็ไม่จาํ เป็ นต้องเสียสตางค์ซอ้ื ประกันสุขภาพเพิม่ แต่ถา้ ต้องการความเป็ นส่วนตัว คุณ
ก็ตอ้ งยอมจ่ายเงินเพิม่ ขึน้ อีกนิด เพือ่ อัพเกรดสิทธิเป็ นห้องเดีย่ วในโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม คุณไม่จําเป็ นต้องซื้อประกันสุขภาพเต็ม 100% ของค่าห้องทีค่ ุณพอใจ เอาแค่ครอบคลุมสัก
80% ก็พอ ส่วนทีเ่ หลืออีก 20% ไว้คอ่ ยจ่ายตอนทีต่ อ้ งเข้าไปใช้บริการจริงๆ ก็ได้

ประกันอัคคีภยั แบบไหนคุม สุด
คุณรู้หรือไม่ ในการทําประกันภัยบ้าน คุณควรเลือกซื้อ “กรมธรรม์ประกันอัคคี ภยั สําหรับที่ อยู่อาศัย”
แทนกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั แบบธรรมดา
เพราะถ้าคุณซื้อประกันอัคคีภยั ธรรมดา คุณจะได้รบั ความคุม้ ครองทีแ่ คบกว่า เฉพาะไฟไหม้ ฟ้าผ่า และแก๊ส
ระเบิดเพียง 3 ภัย แต่หากคุณซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภยั สําหรับที่อยู่อาศัย คุณจะได้ความคุม้ ครองครอบคลุมถึง
6 ภัย อันได้แก่
 ภัยจากไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ปา่ พุม่ ไม้ พงรก และการเผาปา่ เพือ่ ปราบพืน้ ที่
 ฟ้ าผ่า รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ ต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าทีเ่ กิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า
 การระเบิ ดทุกชนิ ด
 ภัยจากการชนโดยยานพาหนะ รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย แต่
ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผูเ้ อาประกันภัย
 ภัย จากการชนหรื อ ตกใส่ จ ากอากาศยาน เครื่อ งบิน จรวด
เฮลิคอปเตอร์ อากาศยานทุกชนิด
 ภัยจากนํ้ า เกิดขึน้ โดยอุบตั เิ หตุจากการปล่อย รัวไหล
่
ล้นจากท่อนํ้ า
ถังนํ้า แต่ไม่รวมถึงนํ้าท่วม และท่อประปาทีแ่ ตกนอกตัวบ้าน
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